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 الغرض
االحتاد الدويل  ، الصادر عن"الظواهر والتحديات واالستجابة القانونية: السيربانية"فهم اجلرمية منشور  منالغرض 

السيرباين، ومعاونتها على حتقيق  منألوا للجرمية السيربانية القانونية لالتصاالت، هو مساعدة البلدان على فهم اجلوانب
هذا املنطلق، يرمي الدليل إىل مساعدة البلدان على أن تفهم بشكل أفضل  منرها القانونية. و طُ التواؤم بني أُ 
والدولية واإلقليمية لوطنية الدولية للتهديدات السيربانية املتنامية، وإىل تقييم متطلبات الصكوك االوطنية و االنعكاسات 
 معاونة البلدان على إرساء أساس قانوين سليم. القائمة، وإىل

النهج  يف حملة عامة شاملة عن أهم املواضيع املتصلة باجلوانب القانونية للجرمية السيربانية. ويركز الدليل، املنشورويوفر 
ويل للجرمية السيربانية، تعد الصكوك القانونية متماثلة اه، على مطالب البلدان النامية. وحبكم البعد الدالذي يتوخّ 

يعود بالنفع على البلدان  االدليل قد اختريت مب يف بالنسبة للبلدان النامية واملتقدمة. غري أن اإلحاالت اليت استخدمت
واستخدمت، حيثما تلفة. املوارد اليت تتيح إجراء دراسة أكثر تعمقاً للمواضيع املخ منالنامية. ويوفر الدليل خنبة واسعة 

 اخلط. اإلصدارات اجملانية للمجالت القانونية املتاحة على منفرة علناً تشمل كثرياً أمكن، مصادر متو 
ظاهرة اجلرمية السيربانية  ، يقدم الدليل حملة عامة عن(1الفصل  )على ستة فصول رئيسية. فبعد املقدمة  املنشوروحيتوي 

وصفاً لكيفية ارتكاب اجلرائم وشرحًا ألكثر اجلرائم السيربانية انتشاراً، مثل القرصنة  هذا الفصل من. ويتض(2 الفصل )
حملة عامة عن التحديات  أيضاً الدليل  مناخلدمة. ويتضإىل النفاذ  من، واهلجمات الرامية إىل احلرمان انتحال اهلويةو 

. وبعد إيراد ملخص لبعض األنشطة اليت (4و 3 النالفص )اجلرمية السيربانية ومالحقتها قضائيًا  يف املتعلقة بالتحقيق
، يتطرق الدليل إىل حتليل للُنهج (5 الفصل )أجل مكافحة اجلرمية السيربانية  منتقوم هبا املنظمات الدولية واإلقليمية 

 ،والتعاون الدويل ،واألدلة الرقميةالقانونية املختلفة املتعلقة بقانون اجلرمية السيربانية، وقانون اإلجراءات القضائية، 
هذا الصدد أمثلة للنهج الدولية، وأمثلة للممارسات  يف وُضربت ؛(6 الفصل )نرتنت ومسؤولية مقدمي خدمة اإل

 احللول الوطنية. مناجليدة املستقاة 
لدويل لالحتاد االسيرباين  منلربنامج العاملي لأللاألهداف االسرتاتيجية السبعة  مننشور اهلدف األول املهذا ويتناول 

الذي يدعو إىل وضع اسرتاتيجيات الستحداث تشريع للجرمية السيربانية ميكن تطبيقه عامليًا ويكون  (GCA)لالتصاالت 
تنظيم اجلهود هنج  أيضاً قاباًل لالستخدام مع التدابري التشريعية القائمة على الصعيدين الوطين واإلقليمي، ويتناول املنشور 

االحتاد  يف ، التابعة لقطاع تنمية االتصاالت1للجنة الدراسات  22/1 إطار املسألة يف اينالسيرب  منجمال األ يف الوطنية
ويتم السيرباين.  مناالسرتاتيجية الوطنية لأل يف . ويعد إنشاء اإلطار القانوين املالئم عنصرًا جوهرياً الدويل لالتصاالت

( ملؤمتر املندوبني 2010غواداالخارا،  يف ع)املراج   130لقرار يتعلق ببناء القدرات با ماتأكيد والية االحتاد ذات الصلة في
ويشكل اعتماد استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.  يف منبناء الثقة واأل يف املفوضني املتعلق بتعزيز دور االحتاد
 أغراض إجرامية أو يف إساءة استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت منللحماية مجيع البلدان لتشريعات مالئمة 

البىن التحتية احلامسة للمعلومات، أمرًا حموريًا لتحقيق  اإلضرار بسالمةفيها األنشطة الرامية إىل  اأغراض أخرى، مب يف
الناحية  منعد، أي مكان حول العامل، فإن التحديات تُ  يف كانت التهديدات ميكن أن تنشأ االسيرباين العاملي. ومل مناأل

إجراء التحقيقات، وأحكامًا موضوعية وإجرائية مشرتكة. ولذا،  يف ولية النطاق وتستوجب تعاونًا دولياً، وتآزراً اجلوهرية، د
 الدويل. طرها القانونية الرامية إىل مكافحة اجلرمية السيربانية وتيسري التعاوناملهم أن حتقق البلدان التواؤم بني أُ  منفإن 
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 بط المرجعيةمسؤولية فيما يتعلق بالرواالإخالء 
 املراجع مجيعمت فحص وقد املتاحة للجمهور.  بالوثائق الروابط املرجعية منحتتوي هذه الوثيقة على عدة مئات 

احملتوى كون يأن ب ةضمان ميكن توفري أي الإىل احلواشي. ومع ذلك،  الروابط املرجعيةإضافة فيه  تمتالذي الوقت  يف
، كان ذلك ممكناً  ماكل  شمل،ياملرجع لذلك فإن و . هو ماكزال  ي ال بط املرجعيةحتيل إليها الرواللصفحات اليت  احملدث

 حال يف الوثيقةالبحث عن  منلتمكني القارئ إن أمكن سنة النشر و  والعنوان مؤسسة النشرو املؤلف  عنمعلومات 
 .متوفرة خالل الرابط منال إليها احملتعد الوثيقة  مل
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 البنية التحتية والخدمات 1.1
واليوم، تنتشر تكنولوجيا املعلومات  1زاوية تطور البنية التحتية التقنية. منعد اإلنرتنت أحد اجملاالت األسرع منوًا تُ 

كل مكان ويتنامى االجتاه إىل الرقمنة. وأدى الطلب على اإلنرتنت والتوصيلية احلاسوبية إىل  يف (ICT) واالتصاالت
فاإلمداد بالكهرباء، والبنية  2منتجات كانت ُتشغَّل بدوهنا عادًة، مثل السيارات واملباين. يف إدماج تكنولوجيا احلاسوب

تعتمد على استخدام  - ي كل اخلدمات احلديثة تقريباً أ -التحتية للنقل، واخلدمات واللوجستيات العسكرية 
 3تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

البلدان الغربية،  يف أن تطور التكنولوجيات اجلديدة يركز أساسًا على تلبية احتياجات املستهلكني منوعلى الرغم 
ومع توفر تكنولوجيا االتصاالت  4.التكنولوجيات اجلديدة منالبلدان النامية ميكنها أن تنتفع هي األخرى  فإن

خيص النفاذ  )قابلية التشغيل البيين على الصعيد العاملي فيما WiMAX5 الالسلكية عرب مسافات طويلة مثل تكنولوجيا
بات بوسع عدد  6دوالر أمريكي، 200 منباملوجات الِصغرية(، وت يسُّر النظم احلاسوبية اليت أصبحت متاحة اآلن بأقل 

 7سر.اليُ  منالبلدان النامية النفاذ إىل اإلنرتنت واملنتجات واخلدمات ذات الصلة مبزيد  يف اسالن منأكرب 
وتأثري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على اجملتمع يتعدى إىل حد بعيد إقامة البنية التحتية األساسية للمعلومات. 

ُيستند إليها لدى استحداث اخلدمات املعتمدة على  فت يسُّر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يشكل ركيزة للتنمية
وأضحت العروض  9فرسائل الربيد اإللكرتوين قد حلت حمل الرسائل التقليدية؛ 8الشبكات وإتاحتها واستخدامها.

تنمو االتصاالت  كما  10املواد الدعائية املطبوعة؛ منالبيانية على شبكة الويب أكثر أمهية اليوم لألنشطة التجارية 
 11وترية منو االتصاالت املعتمدة على اخلطوط األرضية. مندمات اهلاتفية املعتمدة على اإلنرتنت بوترية أسرع واخل
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املزايا للمجتمع  منويتيح ت يسُّر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واخلدمات اجلديدة املعتمدة على الشبكات عددًا 
 البلدان النامية. يف سيما بوجه عام، وال

والتعليم  13والتجارة اإللكرتونية 12تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، مثل احلكومة اإللكرتونيةوتعترب 
العناصر اليت تساعد على حتقيق التنمية، حبكم أهنا توفر  منوالبيئة اإللكرتونية،  15والصحة اإللكرتونية 14اإللكرتوين

املناطق النائية والريفية. وتستطيع تطبيقات تكنولوجيا  يف اخلدمات األساسية منقناة فعالة لتنفيذ طائفة واسعة 
 الفقر، وحتسني الظروف الصحية والبيئية مناملعلومات واالتصاالت أن تيسر حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، واحلد 

اتبع  إذا ما -ت تطبيقات وأدوات تكنولوجيا املعلومات واالتصاال يف البلدان النامية. ومبقدور االستثمارات املوظفة يف
أن تسفر عن حتسن  -فيها النهج الصحيح، وروعي مالءمتها للسياق، وطبقت بشأهنا السياسات التنفيذية السليمة 

اإلنتاجية واجلودة. ومبقدور تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، بدورها، أن حترر القدرات التقنية والبشرية 
على اخلط والتقاط بيانات  انتحال اهلويةشكل اآلن يساسية. ويف هذا الصدد، وتوسع فرص االنتفاع باخلدمات األ

الوثائق الشخصية و/أو املعلومات الشخصية اخلاصة بأشخاص آخرين عن طريق اإلنرتنت بنية إعادة استخدامها 
كومة اإللكرتونية تنمية خدمات احل يف أغراض إجرامية أحد التهديدات الرئيسية اليت حتدق باملضي يف بطرق احتيالية

 16واألعمال التجارية اإللكرتونية.
تكاليف اخلدمات املناظرة  منأحيان كثرية  يف تُعّد تكاليف اخلدمات املتاحة على اإلنرتنت أقل إىل حد كبري كما

ياس إىل أحيان كثرية جمانًا أو بتكلفة ضئيلة للغاية بالق يف فخدمات الربيد اإللكرتوين تتوافر 17املتاحة خارج الشبكة.
املتاحة على اخلط ميكن استخدامها جماناً، شأهنا شأن املئات  19وموسوعة ويكيبديا 18اخلدمات الربيدية التقليدية.

األمهية مبكان ألنه ييسر االنتفاع باخلدمات  منواخنفاض التكلفة هو  20اخلدمات اليت توفر البيانات على اخلط. من
البلدان النامية، حبكم  يف الناس منالدخل. فاإلنرتنت مُتكِّن كثريًا  يودبينهم حمد مناملستخدمني،  منألعداد أكرب 

 ذلك أن ينتفعوا هبا خارج الشبكة. يكن بوسعهم لوال استخدام خدمات مل منحمدودية مواردهم املالية، 

 المزايا والمخاطر 2.1
ة إىل تبلور مفهوم حديث هو مفهوم جوانب احلياة اليومي منكثري  يف أفضى تطبيق تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

فالنفاذ دون عائق إىل املعلومات مبقدوره أن يدعم  22ويتيح تطور جمتمع املعلومات فرصًا كبرية. 21جمتمع املعلومات.
أوروبا الشرقية ومشال  يف حدث مثالً  سيطرة سلطات الدولة )كما منالدميقراطية، ألنه ينتزع تدفق املعلومات 

الصرافة والتسوق على اخلط، واستخدام خدمات  وما -نت التطورات التقنية احلياة اليومية وقد ح سَّ  23.(إفريقيا
بعض األمثلة على مدى  إال (VoIP)بروتوكول اإلنرتنت  بواسطةنقل الصوت  البيانات املتنقلة، واملهاتفة عن طريق

 24حياتنا اليومية. يف تغلغل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
فاخلدمات األساسية مثل اإلمداد باملاء والكهرباء  25تمع املعلومات تصاحبه دهديدات جديدة وخطرية.غري أن منو جم

تعتمد السيارات، وتنظيم املرور، واملصاعد، وتكييف  كما  26باتت تعتمد اآلن على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
ولذا، فإن اهلجمات اليت قد تشن اآلن  27الت.اهلواء، واهلواتف على سالسة أداء تكنولوجيا املعلومات واالتصا

 28البنية التحتية للمعلومات وخدمات اإلنرتنت مبقدورها إحلاق األذى باجملتمع بطرق جديدة وحرجة. ضد
االحتيال الذي ميارس على  وما 29وقد تعرضت البنية التحتية للمعلومات وتعرضت خدمات اإلنرتنت للهجمات بالفعل.

وتشري  30بعض األمثلة على اجلرائم املتعلقة باحلاسوب اليت ترتكب على نطاق واسع كل يوم. إالاخلط وهجمات القرصنة 
وحده، سببت الربجميات اخلبيثة  2003 عامففي  31املعلومات إىل أن الضرر املايل الذي تسببه اجلرمية السيربانية هائل.

اجلرمية السيربانية  منقديرات إىل أن الدخول املتأتية وتشري بعض الت 32مليار دوالر أمريكي. 17أضرارًا وصل مقدارها إىل 
 33املخدرات. يف ، متفوقة بذلك للمرة األوىل على التجارة غري املشروعة2007 عام يف مليار دوالر أمريكي 100 قد ختطت
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 400 ربانية حىتقد تصل اخلسارة السنوية اإلمجالية النامجة عن اجلرمية السي 2014 عام يف على البحوث اليت نشرت وبناءً 
 35اجلرائم السيربانية الواليات املتحدة أن يف املؤسسات التجارية مناملائة  يف 60ويعتقد حنو  34مليار دوالر أمريكي.
 36تلحقه هبا اجلرائم املادية. وتبني هذه التقديرات بوضوح أمهية محاية البىن التحتية للمعلومات. ُتكبِّدها تكلفة أهبظ مما

تستهدف بالضرورة البنية التحتية احلرجة. غري أن الربجميات  ذكورة أعاله ضد البنية التحتية للحاسوب الومعظم اهلجمات امل
 37.التهديد الذي متثله اهلجمات اليت تركز على البنية التحتية احليوية منتزيد  2010 يف اليت اكتشفت "Stuxnet"الضارة 

 على أنظمة احلاسوب اليت تعمل بربجمية تستخدم عادة للتحكم 38وظيفة، 4 000 منأكثر  منوركزت الربجمية اليت تتض
 39.البنية التحتية احليوية يف

 السيبراني والجريمة السيبرانية مناأل 3.1
يؤكد ذلك  بيئة موصلة بينياً. ومما يف القضايا اليت ميكن بالكاد الفصل بينها منالسيرباين  منتُعّد اجلرمية السيربانية واأل

الذي يتناول اجلرمية السيربانية باعتبارها أحد  40السيرباين منألبشأن ا 2010 عاملعامة لألمم املتحدة لاجلمعية ا قرار
 الكربى. التحديات

عد تعزيز ويُ  42التنمية الراهنة لتكنولوجيا املعلومات وخدمات اإلنرتنت. يف دورًا هاماً  41السيرباين منويؤدي األ
كل أمة ورفاهها االقتصادي. وأصبح  منأ يف حلامسة للمعلومات عنصرين أساسينيالسيرباين ومحاية البىن التحتية ا مناأل

السياسات  منتنمية اخلدمات اجلديدة و  منيتجزأ  تعزيز أمان اإلنرتنت )ومحاية مستخدمي اإلنرتنت( جزءًا ال
سرتاتيجية محاية البنية التحتية ا السيرباين الوطين ويف مناأل يف وميثل ردع اجلرمية السيربانية عنصرًا جوهرياً  43احلكومية.

احلامسة للمعلومات. ويشمل هذا على وجه اخلصوص اعتماد تشريع مالئم ملكافحة إساءة استخدام تكنولوجيا 
سالمة البىن  منأغراض أخرى، وملكافحة األنشطة الرامية إىل النيل  يف أغراض إجرامية أو يف املعلومات واالتصاالت

للمعلومات. وميثل هذا، على املستوى الوطين، مسؤولية مشرتكة تتطلب عماًل منسقًا تضطلع التحتية الوطنية احلامسة 
أجل درء احلوادث، والتأهب ملواجهتها، والتصدي هلا، والتعايف  منبه السلطات احلكومية والقطاع اخلاص واملواطنون 

مع الشركاء املعنيني. ولذا يقتضي صوغ  آثارها. ويستدعي هذا على املستوى اإلقليمي والدويل تعاونًا وتنسيقاً  من
ومنها  - السيرباين منوتستطيع اسرتاتيجيات األ 44السيرباين اتباع هنج شامل. منوتنفيذ إطار واسرتاتيجية وطنيني لأل

لى أن تساعد ع -براثن اجلرمية السيربانية  يف الوقوع منمثاًل تنمية نظم احلماية التقنية أو توعية املستخدمني لوقايتهم 
 السيرباين عنصرًا حيوياً  منوميثل وضع ودعم اسرتاتيجيات األ 45احتماالت حدوث اجلرمية السيربانية. مناحلد 

 46جلرمية السيربانية.امكافحة  يف
وتُعّد التحديات القانونية والتقنية واملؤسسية اليت تطرحها قضية اجلرمية السيربانية حتديات عاملية النطاق وبعيدة املدى 

عن طريق اسرتاتيجية متماسكة تراعي دور خمتلف أصحاب املصلحة واملبادرات القائمة،   مواجهتها إاللن تتسىن
باملخاطر  48(WSIS)ويف هذا الصدد، اعرتفت القمة العاملية جملتمع املعلومات  47التعاون الدويل. منإطار  منض

 108 منجلرمية السيربانية. وترسم أحكام الفقرات السيرباين وعن تفشي ا مناحلقيقية واهلامة النامجة عن عدم كفاية األ
وكذلك ملحق  49،القمة العاملية جملتمع املعلومات ، الصادر عنبرنامج عمل تونس بشأن جمتمع املعلومات من 110 إىل

خطة عمل جنيف برنامج العمل هذا، خطة عمل تتيح ألصحاب املصلحة املتعددين أن يُنفِّذوا على املستوى الدويل 
وتصف عملية التنفيذ اليت سيشارك فيها أصحاب املصلحة املتعددون وفقًا ألحد  50،العاملية جملتمع املعلومات للقمة

عشر خط عمل، وتوزع املسؤوليات عن تيسري تنفيذ خطوط العمل املختلفة. ويف القمة العاملية جملتمع املعلومات، 
، املتعلق ببناء الثقة 5مهمة تيسري تنفيذ خط العمل جيمأسند قادة وحكومات العامل إىل االحتاد الدويل لالتصاالت 

 51.استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف منواأل
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، بإطالق الربنامج العاملي 2007مايو  17 يف لالحتاد الدويل لالتصاالت، عامويف هذا الصدد، قام األمني ال
عة، واملنظمات اإلقليمية والدولية، واملؤسسات احلكومات، والصنا منحبضور شركاء  52(GCA) السيرباين منلأل

أجل تنسيق االستجابة الدولية  مناألكادميية والبحثية. وهذا الربنامج هو إطار عاملي للحوار وللتعاون الدويل 
جمتمع املعلومات. ويستند الربنامج إىل  يف منالسيرباين، وتعزيز الثقة واأل منللتحديات املتنامية اليت يواجهها األ

األعمال واملبادرات والشراكات القائمة هبدف اقرتاح اسرتاتيجيات عاملية تكفل التصدي للتحديات املعاصرة املتعلقة 
استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. وعلى صعيد االحتاد الدويل لالتصاالت، يستكمل  يف منببناء الثقة واأل

احلالية لالحتاد الدويل لالتصاالت، عن طريق تيسري تنفيذ األنشطة اليت  السيرباين برامج العمل منالربنامج العاملي لأل
 الدويل. التعاون منإطار  منالسيرباين، ض منجمال األ يف تضطلع هبا قطاعات االحتاد الثالثة

تدابري ال 1)السيرباين له سبعة أهداف اسرتاتيجية رئيسية، تستند إىل مخسة جماالت عمل هي:  منوالربنامج العاملي لأل
 53التعاون الدويل. 5)بناء القدرات؛ و 4)اهلياكل التنظيمية؛  3)التدابري التقنية واإلجرائية؛  2)القانونية؛ 

تكفي وحدها للحيلولة دون وقوع  كانت التدابري التقنية ال وتقتضي مكافحة اجلرمية السيربانية اتباع هنج شامل. وملا
اجلرمية السيربانية  يف التحقيق منكَّن الوكاالت املعنية بإنفاذ القانون يتسم بأمهية حامسة أن متُ  أي جرمية، فمما

السيرباين، تركز "التدابري القانونية"  منويف إطار جماالت عمل الربنامج العاملي لأل  54ومالحقتها قضائيًا بشكل فعال.
شطة اإلجرامية املرتكبة على شبكات على كيفية التصدي بطريقة متوافقة دوليًا للتحديات التشريعية اليت تطرحها األن

تكنولوجيا املعلومات االتصاالت. وتركز "التدابري التقنية واإلجرائية" على التدابري الرئيسية الرامية إىل تعزيز اعتماد هُنج 
كز الفضاء السيرباين، ويشمل ذلك خطط االعتماد وبروتوكوالته ومعايريه. وتر  يف وإدارة املخاطر منمعززة لتحسني األ

اهلجمات السيربانية واكتشافها والتصدي هلا وإدارة أزمادها، ويشمل ذلك محاية  من"اهلياكل التنظيمية" على الوقاية 
أجل  مننظم البنية التحتية احلامسة للمعلومات. ويركز "بناء القدرات" على وضع اسرتاتيجيات آلليات بناء القدرات 

جدول أعمال السياسات الوطنية.  يف السيرباين منكانة اليت حيتلها األرفع مستوى الوعي، ونقل املعارف، ورفع امل
 السيربانية. التصدي للتهديدات يف وأخرياً يركز "التعاون الدويل" على التعاون والتنسيق واحلوار على الصعيد الدويل

ّن التشريعات املناسبة، والقيام ض تعلق باجلرمية السيربانية، جزءاً هذا السياق بإنشاء اإلطار القانوين امل منوُيشّكل س 
املقام األول أن جُترِّم األحكام املوضوعية للقانون اجلنائي  يف السيرباين. ويقتضي هذا مناسرتاتيجية األ منجوهريًا 
البيانات، وانتهاك حقوق املؤلف، واستغالل  يف قبيل االحتيال احلاسويب، والنفاذ غري القانوين، والتدخل منأعمااًل 

القانون اجلنائي تطبق على أفعال مماثلة ترتكب خارج الشبكة  يف يعين وجود أحكام وال 55اإلباحية.املواد  يف الاألطف
عد إجراء حتليل واٍف للقوانني الوطنية احلالية أمراً ولذا يُ   56على األفعال املرتكبة على اإلنرتنت. أيضاً باملقدور تطبيقها  أن

حتتاج الوكاالت املعنية بإنفاذ  58وإىل جانب األحكام املوضوعية للقانون اجلنائي، 57ة.حيويًا للوقوف على أي ثغرات حمتمل
وهذه التحقيقات تطرح هي ذادها عدداً  59اجلرمية السيربانية. يف القانون إىل األدوات والصكوك الالزمة للتحقيق

يسعون  التدابري ما من تقريباً، وأن يتخذوا العامل يف أي مكان منمرتكبو اجلرائم ميكن أن يقوموا بأفعاهلم ف 60التحديات. من
اجلرمية السيربانية ميكن أن تكون خمتلفة بقدر ملموس عن  يف واألدوات والصكوك الالزمة للتحقيق 61به إىل إخفاء هويتهم.

 62اجلرائم العادية. يف التحقيق يف األدوات والصكوك املستخدمة

 الُبعد الدولي للجريمة السيبرانية 4.1
 فرسائل الربيد اإللكرتوين ذات احملتوى غري القانوين متر 63عد دويل.األحيان على بُ  منكثري  يف جلرمية السيربانيةتنطوي ا

. 64زَّن احملتوى غري القانوين خارج البلدالراسل إىل املتلقي، أو خيُ  منها البلدان أثناء نقل مناألحيان عرب عدد  منكثري  يف
بيد أن االتفاقات املتعلقة  65عد التعاون الوثيق بني البلدان املعنية أمرًا بالغ األمهية.نية، يُ اجلرمية السيربا يف ولدى التحقيق

األحيان، وإضافة إىل ذلك   منكثري  يف زفة للوقتنتعد مسبتبادل املساعدة القانونية تستند إىل إجراءات رمسية ومعقدة تُ 
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يتسم بأمهية حامسة وضع إجراءات تكفل االستجابة  ذا، فإن مماول 66تغفل التحقيقات اخلاصة باحلاسوب. ال كثريًا ما
 67السريعة للحوادث ولطلبات التعاون الدويل.

فتقتصر عادًة  68البلدان نظامها اخلاص بتبادل املساعدة القانونية على مبدأ "اإلجرام املزدوج". منوتؤسس عدد 
أن هناك  منرمها البلدان املشاركة مجيعاً. وعلى الرغم التحقيقات املنفذة على املستوى العاملي على األفعال اليت جت

معظم النظم  يف اجلرائم مثل توزيع املواد اإلباحية اليت ُيستغل فيها األطفال واليت ميكن مالحقتها قضائياً  منعددًا 
القانونية مثل احملتويات غري  منأمثلة ذلك أنواع أخرى  منو  69القضائية، فإن الفوارق اإلقليمية تؤدي دورًا هاماً.

فاملواد اليت ميكن توزيعها  70البلدان املختلفة. يف اخلطاب الذي يدعو إىل الكراهية. إذ يتباين جترمي احملتوى غري القانوين
 71بلد آخر. يف قد يكون توزيعها غري قانوين ببساطة بلد ما يف بشكل قانوين

فباستثناء  72الناحية األساسية. مناء العامل تكنولوجيا واحدة مجيع أحن يف وتُعّد التكنولوجيا احلاسوبية املستخدمة حالياً 
آسيا  يف يوجد فارق يذكر بني النظم احلاسوبية واهلواتف اخللوية اليت تباع املسائل املتعلقة باللغة ومبكيِّفات القدرة، ال

ىل جعل بروتوكوالت الشبكة يتعلق باإلنرتنت. إذ أدى التقييس إ أوروبا. وتنشأ حالة مماثلة فيما يف وتلك اليت تباع
كل أحناء  يف فالتقييس يتيح للمستخدمني 73الواليات املتحدة. يف مماثلة لتلك املستخدمةاإلفريقية  القارة يف املستخدمة

 74العامل النفاذ إىل اخلدمات نفسها عن طريق اإلنرتنت.
زاوية  منية على تطور القانون اجلنائي الوطين. فتأثري حتقيق التواؤم بني املعايري التقنية العامل والسؤال املطروح هو ما

ميكنهم  العامل، مما يف أي مكان مناحملتوى غري القانوين، يستطيع مستخدمو اإلنرتنت أن ينفذوا إىل املعلومات 
 بلداهنم. يف اخلارج، حىت وإن كانت تعد غري قانونية يف النفاذ إىل معلومات متاحة بشكل قانوين من
بعيد عوملة التكنولوجيا واخلدمات وميكن أن تفضي  منرية، فإن التطورات الناشئة عن التقييس التقين تتجاوز الناحية النظ من

أظهرت املفاوضات اليت دارت خبصوص الربوتوكول األول التفاقية جملس أوروبا  إىل حتقيق التواؤم بني القوانني الوطنية، وكما
ومع ذلك فإن مبادئ القانون الوطين تتغري مبعدل أبطأ كثرياً  75جلرمية السيربانية(،بشأن اجلرمية السيربانية )االتفاقية بشأن ا

 76وترية التطورات التقنية. من
يتيح تقييد النفاذ إىل معلومات  الوسائل ما منتعرتف بالرقابة احلدودية، فإن هناك  أن اإلنرتنت قد ال منوعلى الرغم 

أن حيجب مواقع معينة على شبكة الويب، ومقدم اخلدمة الذي خيزن  معافمقدم خدمة النفاذ يستطيع بوجه  77معينة.
موقعًا على شبكة الويب يستطيع أن مينع نفاذ بعض املستخدمني إىل املعلومات استناداً إىل عناوين بروتوكول اإلنرتنت 

ن التحايل عليه، ولكنه التدابري ميك منالنوعني  وكال 78املرتبطة ببلد معني )"استهداف عناوين بروتوكول اإلنرتنت"(.
وتفيد تقارير مبادرة الشبكة املفتوحة  79شبكة عاملية. يف يعد مع ذلك أداة ميكن استخدامها لالحتفاظ بفروق إقليمية

(OpenNet Initiative)80  81دولة. عشرين منأكثر  يف الرقابة ميارس منأن هذا النوع 

 العواقب بالنسبة للبلدان النامية 5.1
اسرتاتيجيات تتيح التصدي لتهديد اجلرمية السيربانية حتديًا كبرياً، وخاصة بالنسبة للبلدان النامية.  ميثل التوصل إىل

 82االسرتاتيجية الشاملة ملكافحة اجلرمية السيربانية عادًة تدابري للحماية التقنية، عالوة على الصكوك القانونية. منوتتض
ويتعني على  83تدابري احلماية التقنية كثيفة التكاليف بوجه خاص. وإعداد هذه الصكوك وتنفيذها يستلزم وقتاً. وتعد

البداية  يف عملية نشر اإلنرتنت منذ البداية، ألن هذا األمر لئن كان قد يرفع يف البلدان النامية أن تدرج تدابري احلماية
واألضرار النامجة جتنب التكاليف  يف مكاسب طويلة األجل، تتمثل منحيققه  تكلفة خدمات اإلنرتنت، فإن ما

اجلرمية السيربانية، يشكل مكاسب كبرية تتجاوز إىل حد كبري أي نفقات أولية تنفق على تدابري احلماية التقنية  عن
 84وضمانات الشبكة.
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يطبق  الواقع على البلدان النامية، ألن ما يف واملخاطر املرتبطة بضعف تدابري احلماية ميكن أن يكون تأثريها أشد وطأة
وتشكل القدرة على محاية املستهلكني، باإلضافة إىل  85تدابري محاية يعد أقل صرامًة. منضمانات و  منفيها 

للشركات اليت متارس نشاطها على اخلط أو تعتمد  أيضاً للشركات العادية فحسب، بل  الشركات، شرطًا أساسيًا ال
ترويج األعمال التجارية  يف مية صعوبات مجةاإلنرتنت، ميكن أن تواجه البلدان النا منعلى اإلنرتنت. ويف غياب أ

 الصناعات اليت تقدم اخلدمات على اخلط. يف اإللكرتونية واملشاركة
السيرباين وسن التشريعات املالئمة بشأن اجلرمية السيربانية أمرًا حيويًا للبلدان  منويُعّد وضع تدابري تقنية لتعزيز األ

البداية أقل تكلفة إذا  مناملرجح أن تكون التدابري األولية اليت تتخذ  منو املتقدمة وللبلدان النامية على السواء. 
يتعني على البلدان  وقت الحق. كما يف قورنت بتكاليف إضافة الضمانات وتدابري احلماية إىل الشبكات احلاسوبية ما

 86اية مع التدابري الدولية.النامية أن جتعل اسرتاتيجيادها اخلاصة مبكافحة اجلرمية السيربانية متماشية منذ البد
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Proceedings of the 7th International Conference on Electronic Commerce, page 52 – 56; The World Information 
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worm affected computers running versions of Microsoft’s Windows operating system. As a result of the worm, a 
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www.heise.de/newsticker/meldung/54746; BBC News, “Sasser net worm affects millions”, 04.05.2004, available at: 
http://news.bbc.co.uk/1/hi/technology/3682537.stm. 
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http://www2007.org/workshops/paper_106.pdf. 
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20  Regarding the use of free-of-charge services in criminal activities, see for example: Symantec Press Release, 
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Democracy in the Age of Network Technology, 2001; Yang, Between Democracy and Development: The impact of 
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Cybercrime and Security, IIB-1, page 1; Wilshusen, Internet Infrastructure, Challenges in Developing a Public/Private 
Recovery Plan, Testimony before the Subcommittee on Information Policy, 2007, GAO Document GAO-08-212T, 
available at: www.gao.gov/new.items/d08212t.pdf. 

29  Regarding the attack against online service in Estonia, see: Toth, Estonia under cyberattack, available at: 
www.cert.hu/dmdocuments/Estonia_attack2.pdf. Regarding the attacks against major online companies in the 
United States in 2000, see: Sofaer/Goodman, Cyber Crime and Security – The Transnational Dimension, in 
Sofaer/Goodman, The Transnational Dimension of Cyber Crime and Terrorism, 2001, page 14, available at: 
http://media.hoover.org/documents/0817999825_1.pdf. The attacks took place between 07.02.2000 and 
09.02.2000. For a full list of attacked companies and the dates of the attacks, see: Yurcik, Information Warfare 
Survivability: Is the Best Defense a Good Offence?, page 4, available at: 
www.projects.ncassr.org/hackback/ethics00.pdf. 

30  The Online-Community HackerWatch publishes reports on hacking attacks. Based on their sources, more than 219 
million incidents were reported in one month (November 2010). Source: www.hackerwatch.org. Regarding the 
necessary differentiation between port scans and possible attempts to break into a computer system, see: 
Panjwani/Tan/Jarrin/Cukier, An Experimental Evaluation to Determine if Port Scans are Precursors to an Attacks, 
available at: www.enre.umd.edu/faculty/cukier/81_cukier_m.pdf. 

31  See Hayden, Cybercrime’s impact on Information security, Cybercrime and Security, IA-3, page 3. 

32  CRS Report for Congress on the Economic Impact of Cyber-Attacks, April 2004, page 10, available at: 

www.cisco.com/warp/public/779/govtaffairs/images/CRS_Cyber_Attacks.pdf. 

33  See: O’Connell, Cyber-Crime hits $ 100 Billion in 2007, ITU News related to ITU Corporate Strategy, 17.10.2007, 
available at: www.ibls.com/internet_law_news_portal_view_prn.aspx?s=latestnews&id=1882. 

34  Net Losses: Estimating the Global Cost of Cybercrime, Economic impact of cybercrime II, CSIS, 2014. 

35  IBM survey, published 14.05.2006, available at:  
www-03.ibm.com/industries/consumerproducts/doc/content/news/pressrelease/1540939123.html. 

36  Wilshusen, Internet Infrastructure, Challenges in Developing a Public/Private Recovery Plan, Testimony before the 
Subcommittee on Information Policy, 2007, GAO Document GAO-08-212T, available at: 
www.gao.gov/new.items/d08212t.pdf. For more information on the economic impact of cybercrime, see below: 
§ 2.4. 

37  Regarding the discovery and functions of the computer virus, see: Matrosov/Rodionov/Harley/Malcho, Stuxnet 
Under the Microscope, Rev. 1.2, 2010, available at: www.eset.com/resources/white-
papers/Stuxnet_Under_the_Microscope.pdf; Falliere/Murchu/Chien, W32.Suxnet Dossier, Version 1.3, November 
2010, Symantec, available at: 
www.symantec.com/content/en/us/enterprise/media/security_response/whitepapers/w32_stuxnet_dossier.pdf. 

38  Cyber Security Communique, American Gas Association, 2010, available at: 
www.aga.org/membercenter/gotocommitteepages/NGS/Documents/1011StuxnetMalware.pdf. 

39  Matrosov/Rodionov/Harley/Malcho, Stuxnet Under the Microscope, Rev. 1.2, 2010, available at: 
www.eset.com/resources/white-papers/Stuxnet_Under_the_Microscope.pdf. 

40  UNGA Resolution: Creation of a global culture of cybersecurity and taking stock of national efforts to protect critical 
information infrastructure, A/RES/64/211. 

http://www.itu.int/osg/csd/cybersecurity/gca/global_strategic_report/index.html
http://www.itu.int/osg/spu/cybersecurity/pgc/2007/events/docs/background-paper-suter-C5-meeting-14-may-2007.pdf
http://www.vs.inf.ethz.ch/res/papers/hera.pdf
http://www.gao.gov/new.items/d08212t.pdf
http://www.cert.hu/dmdocuments/Estonia_attack2.pdf
http://media.hoover.org/documents/0817999825_1.pdf
http://www.projects.ncassr.org/hackback/ethics00.pdf
http://www.hackerwatch.org/
http://www.enre.umd.edu/faculty/cukier/81_cukier_m.pdf
http://www.cisco.com/warp/public/779/govtaffairs/images/CRS_Cyber_Attacks.pdf
http://www.ibls.com/internet_law_news_portal_view_prn.aspx?s=latestnews&id=1882
http://www-03.ibm.com/industries/consumerproducts/doc/content/news/pressrelease/1540939123.html
http://www.gao.gov/new.items/d08212t.pdf
http://www.eset.com/resources/white-papers/Stuxnet_Under_the_Microscope.pdf
http://www.eset.com/resources/white-papers/Stuxnet_Under_the_Microscope.pdf
http://www.symantec.com/content/en/us/enterprise/media/security_response/whitepapers/w32_stuxnet_dossier.pdf
http://www.aga.org/membercenter/gotocommitteepages/NGS/Documents/1011StuxnetMalware.pdf
http://www.eset.com/resources/white-papers/Stuxnet_Under_the_Microscope.pdf
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41  The term “Cybersecurity” is used to summarize various activities and ITU-T Recommendation X.1205 “Overview of 

cybersecurity” provides a definition, description of technologies, and network protection principles: “Cybersecurity 
is the collection of tools, policies, security concepts, security safeguards, guidelines, risk management approaches, 
actions, training, best practices, assurance and technologies that can be used to protect the cyberenvironment and 
organization and user’s assets. Organization and user’s assets include connected computing devices, personnel, 
infrastructure, applications, services, telecommunication systems, and the totality of transmitted and/or stored 
information in the cyberenvironment. Cybersecurity strives to ensure the attainment and maintenance of the 
security properties of the organization and user’s assets against relevant security risks in the cyberenvironment. 
The general security objectives comprise the following: Availability; Integrity, which may include authenticity and 
non-repudiation; Confidentiality.” Also see: ITU, List of Security-Related Terms and Definitions, available at: 
www.itu.int/dms_pub/itu-t/oth/0A/0D/T0A0D00000A0002MSWE.doc. 

42  With regard to development related to developing countries, see: ITU Cybersecurity Work Programme to Assist 
Developing Countries 2007-2009, 2007, available at: www.itu.int/ITU-D/cyb/cybersecurity/docs/itu-cybersecurity-
work-programme-developing-countries.pdf. 

43  See for example: ITU WTSA Resolution 50 (Rev. Johannesburg, 2008), on Cybersecurity, available at: 
www.itu.int/dms_pub/itu-t/opb/res/T-RES-T.50-2008-PDF-E.pdf; ITU WTSA Resolution 52 (Rev. Johannesburg, 2008), 
on Countering and combating spam, available at: www.itu.int/dms_pub/itu-t/opb/res/T-RES-T.52-2008-PDF-E.pdf; 
ITU WTDC Resolution 45 (Doha, 2006), on Mechanism for enhancing cooperation on cybersecurity, including 
combating spam, available at: www.itu.int/ITU-D/cyb/cybersecurity/docs/WTDC06_resolution_45-e.pdf; European 
Union Communication: Towards a General Policy on the Fight Against Cyber Crime, 2007, available at: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2007/com2007_0267en01.pdf; Cyber Security: A Crisis of Prioritization, 
President’s Information Technology Advisory Committee, 2005, available at: 
www.nitrd.gov/pitac/reports/20050301_cybersecurity/cybersecurity.pdf. 

44  For more information, references and links, see: the ITU Cybersecurity Work Programme to Assist Developing 
Countries (2007-2009), 2007, available at: www.itu.int/ITU-D/cyb/cybersecurity/docs/itu-cybersecurity-work-
programme-developing-countries.pdf. 

45  For more information, see: Kellermann, Technology risk checklist, Cybercrime and Security, IIB-2, page 1. 

46  See: Schjolberg/Hubbard, Harmonizing National Legal Approaches on Cybercrime, 2005, available at: 
www.itu.int/osg/spu/cybersecurity/docs/Background_Paper_Harmonizing_National_and_Legal_Approaches_on_Cy
bercrime.pdf; see also: Pillar One of the ITU Global Cybersecurity Agenda, available at: 
www.itu.int/osg/csd/cybersecurity/gca/pillars-goals/index.html. With regard to the elements of an anti-cybercrime 
strategy, see below: §4. 

47  See in this context: ITU Global Cybersecurity Agenda / High-Level Experts Group, Global Strategic Report, 2008, 
page 14, available at: www.itu.int/osg/csd/cybersecurity/gca/global_strategic_report/index.html. 

48  For more information on the World Summit on the Information Society (WSIS), see: www.itu.int/wsis/ 

49  The WSIS Tunis Agenda for the Information Society, available at: 
www.itu.int/wsis/documents/doc_multi.asp?lang=en&id=2267|0 

50  The WSIS Geneva Plan of Action, available at: www.itu.int/wsis/documents/doc_multi.asp?lang=en&id=1160|0 

51  For more information on WSIS Action Line C5: Building confidence and security in the use of ICTs, see: 
www.itu.int/wsis/c5/ 

52  For more information on the Global Cybersecurity Agenda (GCA), see: www.itu.int/cybersecurity/gca/ 

53  For more information, see: www.itu.int/osg/csd/cybersecurity/gca/pillars-goals/index.html. 

54  For an overview of the most important instruments in the fight against cybercrime, see below: § 6.5. 

55  Gercke, The Slow Wake of a Global Approach Against Cybercrime, Computer Law Review International 2006, 141. 
For an overview of the most important substantive criminal law provisions, see below: § 6.2. 

56  See Sieber, Cybercrime, The Problem behind the term, DSWR 1974, 245 et seq. 

57  For an overview of cybercrime-related legislation and its compliance with the best practices defined by the 
Convention on Cybercrime, see the country profiles provided on the Council of Europe website, available at: 
www.coe.int/cybercrime/. See, for example, the following surveys on national cybercrime legislation: ITU Survey on 
Anti-Spam Legislation Worldwide 2005, page 5, available at: 
www.itu.int/osg/spu/spam/legislation/Background_Paper_ITU_Bueti_Survey.pdf; 

http://www.itu.int/dms_pub/itu-t/oth/0A/0D/T0A0D00000A0002MSWE.doc
http://www.itu.int/ITU-D/cyb/cybersecurity/docs/itu-cybersecurity-work-programme-developing-countries.pdf
http://www.itu.int/ITU-D/cyb/cybersecurity/docs/itu-cybersecurity-work-programme-developing-countries.pdf
http://www.itu.int/dms_pub/itut/opb/res/T-RES-T.50-2008-PDF-E.pdf
http://www.itu.int/dms_pub/itu-t/opb/res/T-RES-T.52-2008-PDF-E.pdf
http://www.itu.int/ITUD/cyb/cybersecurity/docs/WTDC06_resolution_45-e.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2007/com2007_0267en01.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2007/com2007_0267en01.pdf
http://www.nitrd.gov/pitac/reports/20050301_cybersecurity/cybersecurity.pdf
http://www.itu.int/ITU-D/cyb/cybersecurity/docs/itu-cybersecurity-work-programme-developing-countries.pdf
http://www.itu.int/ITU-D/cyb/cybersecurity/docs/itu-cybersecurity-work-programme-developing-countries.pdf
http://www.itu.int/osg/spu/cybersecurity/docs/Background_Paper_Harmonizing_National_and_Legal_Approaches_on_Cybercrime.pdf
http://www.itu.int/osg/spu/cybersecurity/docs/Background_Paper_Harmonizing_National_and_Legal_Approaches_on_Cybercrime.pdf
http://www.itu.int/osg/csd/cybersecurity/gca/pillars-goals/index.html
http://www.itu.int/osg/csd/cybersecurity/gca/global_strategic_report/index.html
http://www.itu.int/wsis/
http://www.itu.int/wsis/documents/doc_multi.asp?lang=en&id=2267|0
http://www.itu.int/wsis/documents/doc_multi.asp?lang=en&id=1160|0
http://www.itu.int/wsis/c5/
http://www.itu.int/cybersecurity/gca/
http://www.itu.int/osg/csd/cybersecurity/gca/pillars-goals/index.html
http://www.coe.int/cybercrime/
http://www.itu.int/osg/spu/spam/legislation/Background_Paper_ITU_Bueti_Survey.pdf
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Mitchison/Wilikens/Breitenbach/Urry/Portesi – Identity Theft – A discussion paper, page 23 et seq., available at: 
www.prime-project.eu/community/furtherreading/studies/IDTheftFIN.pdf; Legislative Approaches to Identity Theft: 
An Overview, CIPPIC Working Paper No.3, 2007; Schjolberg, The legal framework – unauthorized access to 
computer systems – penal legislation in 44 countries, available at: www.mosstingrett.no/info/legal.html. 

58  See below: § 6.2. 

59  See below: § 6.5. 

60  For an overview of the most relevant challenges in the fight against cybercrime, see below: § 3.2. 

61  One possibility to mask the identity is the use of anonymous communication services. See: 
Claessens/Preneel/Vandewalle, Solutions for Anonymous Communication on the Internet, 1999. Regarding the 
technical discussion about traceability and anonymity, see: CERT Research 2006 Annual Report, page 7 et seq., 
available at: www.cert.org/archive/pdf/cert_rsch_annual_rpt_2006.pdf. Regarding anonymous file-sharing systems 
see: Clarke/Sandberg/Wiley/Hong, Freenet: a distributed anonymous information storage and retrieval system, 
2001; Chothia/Chatzikokolakis, A Survey of Anonymous Peer-to-Peer File-Sharing, available at: 
www.spinellis.gr/pubs/jrnl/2004-ACMCS-p2p/html/AS04.pdf; Han/Liu/Xiao/Xiao, A Mutual Anonymous Peer-to-
Peer Protocol Design, 2005. 

62  Regarding legal responses to the challenges of anonymous communication, see below: § 6.5.12 and § 6.5.13. 

63  Regarding the transnational dimension of cybercrime, see: Sofaer/Goodman, Cyber Crime and Security – The 
Transnational Dimension in Sofaer/Goodman, The Transnational Dimension of Cyber Crime and Terrorism, 2001, 
page 7, available at: http://media.hoover.org/documents/0817999825_1.pdf. 

64  Regarding the possibilities of network storage services, see: Clark, Storage Virtualisation Technologies for 
Simplifying Data Storage and Management, 2005. 

65  Regarding the need for international cooperation in the fight against cybercrime, see: Putnam/Elliott, International 
Responses to Cyber Crime, in Sofaer/Goodman, Transnational Dimension of Cyber Crime and Terrorism, 2001, 
page 35 et seq., available at: http://media.hoover.org/documents/0817999825_35.pdf; Sofaer/Goodman, Cyber 
Crime and Security – The Transnational Dimension, in Sofaer/Goodman, The Transnational Dimension of Cyber 
Crime and Terrorism, 2001, page 1 et seq., available at: http://media.hoover.org/documents/0817999825_1.pdf. 

66  See below: § 6.5.  

67  Gercke, The Slow Wake of a Global Approach Against Cybercrime, Computer Law Review International 2006, 141. 

68  Dual criminality exists if the offence is a crime under both the requested and requesting party’s laws. The 
difficulties the dual criminality principle can cause within international investigations are a current issue in a 
number of international conventions and treaties. Examples include Art. 2 of the EU Framework Decision of 13 June 
2002 on the European arrest warrant and the surrender procedures between Member States (2002/584/JHA). 
Regarding the dual criminality principle in international investigations, see: United Nations Manual on the 
Prevention and Control of Computer-Related Crime, 269, available at 
www.uncjin.org/Documents/EighthCongress.html; Schjolberg/Hubbard, Harmonizing National Legal Approaches on 
Cybercrime, 2005, page 5, available at: www.itu.int/osg/spu/cybersecurity/presentations/session12_schjolberg.pdf; 
Plachta, International Cooperation in the Draft United Nations Convention against Transnational Crimes, UNAFEI 
Resource Material Series No. 57, 114th International Training Course, page 87 et seq., available at: 
www.unafei.or.jp/english/pdf/PDF_rms/no57/57-08.pdf. 

69  See below: § 5.5. See for example the following surveys on national cybercrime legislation: ITU Survey on Anti-
Spam Legislation Worldwide, 2005, page 5, available at: 
www.itu.int/osg/spu/spam/legislation/Background_Paper_ITU_Bueti_Survey.pdf; 
Mitchison/Wilikens/Breitenbach/Urry/Portesi – Identity Theft – A discussion paper, page 23 et seq., available at: 
www.prime-project.eu/community/furtherreading/studies/IDTheftFIN.pdf; Legislative Approaches to Identity Theft: 
An Overview, CIPPIC Working Paper No.3, 2007; Schjolberg, The legal framework – unauthorized access to 
computer systems – penal legislation in 44 countries, available at: www.mosstingrett.no/info/legal.html. 

70  The different legal traditions with regard to illegal content was one reason why certain aspects of illegal content are 
not included in the Council of Europe Convention on Cybercrime, but addressed in an additional protocol. See 
below: § 5.2.1. 

71  With regard to the different national approaches towards the criminalization of child pornography, see for 
example: Sieber, Kinderpornographie, Jugendschutz und Providerverantwortlichkeit im Internet, 1999. 

http://www.prime-project.eu/community/furtherreading/studies/IDTheftFIN.pdf
http://www.mosstingrett.no/info/legal.html#COUNTRIES
http://www.mosstingrett.no/info/legal.html
http://www.cert.org/archive/pdf/cert_rsch_annual_rpt_2006.pdf
http://www.spinellis.gr/pubs/jrnl/2004-ACMCS-p2p/html/AS04.pdf
http://media.hoover.org/documents/0817999825_1.pdf
http://media.hoover.org/documents/0817999825_35.pdf
http://media.hoover.org/documents/0817999825_1.pdf
http://www.uncjin.org/Documents/EighthCongress.html
http://www.itu.int/osg/spu/cybersecurity/presentations/session12_schjolberg.pdf
http://www.unafei.or.jp/english/pdf/PDF_rms/no57/57-08.pdf
http://www.itu.int/osg/spu/spam/legislation/Background_Paper_ITU_Bueti_Survey.pdf
http://www.primeproject.eu/community/furtherreading/studies/IDTheftFIN.pdf
http://www.mosstingrett.no/info/legal.html#COUNTRIES
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72  Regarding network protocols, see: Tanebaum, Computer Networks; Comer, Internetworking with TCP/IP – 

Principles, Protocols and Architecture. 

73  The most important communication protocols are TCP (Transmission Control Protocol) and IP (Internet Protocol). 
For further information, see: Tanebaum, Computer Networks, 2002; Comer, Internetworking with TCP/IP – 
Principles, Protocols and Architecture, 2006. 

74  Regarding technical standardization, see: OECD, Internet Address Space, Economic Consideration in the 
Management of IPv4 and in the Development of IPv6, 2007, DSTI/ICCP(2007)20/FINAL, available at: 
www.itu.int/dms_pub/itu-t/oth/06/15/T061500000A0015PDFE.pdf. Regarding the importance of single technical as 
well as single legal standards, see: Gercke, National, Regional and International Approaches in the Fight Against 
Cybercrime, Computer Law Review International, 2008, page 7 et seq. 

75  Additional Protocol to the Convention on cybercrime, concerning the criminalization of acts of a racist and 
xenophobic nature committed through computer systems (CETS No. 189), available at: www.conventions.coe.int. 

76  Since parties participating in the negotiation could not agree on a common position on the criminalization of the 
dissemination of xenophobic material, provisions related to this topic were integrated into a First Protocol to the 
Council of Europe Convention on Cybercrime. 

77  See: Zittrain, History of Online Gatekeeping, Harvard Journal of Law & Technology, 2006, Vol. 19, No. 2, page 253 et 
seq., available at: http://jolt.law.harvard.edu/articles/pdf/v19/19HarvJLTech253.pdf. 

78  This was discussed for example within the famous Yahoo-decision. See: Poullet, The Yahoo! Inc. case or the revenge 
of the law on the technology?, available at: www.juriscom.net/en/uni/doc/yahoo/poullet.htm; Goldsmith/Wu, Who 
Controls the Internet?: Illusions of a Borderless World, 2006, page 2 et seq. 

79  A possibility to circumvent geo-targeting strategies is the use of proxy servers that are located abroad. 

80  The OpenNet Initiative is a transatlantic group of academic institutions that reports about Internet filtering and 
surveillance. Among others, the Harvard Law School and the University of Oxford participate in the network. For 
more information, see: www.opennet.net.  

81 Haraszti, Preface, in Governing the Internet Freedom and Regulation in the OSCE Region, available at: 
www.osce.org/publications/rfm/2007/07/25667_918_en.pdf. 

82  See below:§ 4. 

83  See, with regard to the costs of technical protection measures required to fight against spam: OECD, Spam Issues in 
Developing Countries, DSTI/CP/ICCP/SPAM(2005)6/FINAL, 2005, page 4, available at 
www.oecd.org/dataoecd/5/47/34935342.pdf. 

84  Regarding cybersecurity in developing countries, see: World Information Society Report 2007, page 95, available at: 
www.itu.int/osg/spu/publications/worldinformationsociety/2007/WISR07_full-free.pdf. 

85  One example is spam. The term “spam” describes the process of sending out unsolicited bulk messages. For a more 
precise definition, see: “ITU Survey on Anti-Spam Legislation Worldwide 2005”, page 5, available at: 
www.itu.int/osg/spu/spam/legislation/Background_Paper_ITU_Bueti_Survey.pdf. Due to their limited resources, 
spam may pose a more serious issue for developing countries than for industrialized countries. See: OECD, Spam 
Issue in Developing Countries, DSTI/CP/ICCP/SPAM(2005)6/FINAL, 2005, page 4, available at: 
www.oecd.org/dataoecd/5/47/34935342.pdf. 

86  For more details about the elements of an anti-cybercrime strategy, see below:§ 4.  

http://www.itu.int/dms_pub/itu-t/oth/06/15/T061500000A0015PDFE.pdf
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و"اجلرمية تبدأ معظم التقارير واألدلة واملنشورات املتعلقة باجلرمية السيربانية بتعريف مصطلحي "اجلرمية املتصلة باحلاسوب" 

وقبل تقدمي  88املصطلحني. العقود األخرية لوضع تعريف دقيق لكال يف هذا السياق، اعتمدت هنج خمتلف ويف 87السيربانية".
 89املفيد حتديد العالقة بني "اجلرمية السيربانية" و"اجلرائم املتصلة باحلاسوب". منحملة عامة عن مناقشة وتقييم هذه النهج، 

مصطلح "اجلرائم املتصلة  منهذه املرحلة، فإن مصطلح "اجلرمية السيربانية" له معىن أضيق  يف فاصيلوبدون التطرق إىل الت
تشمل اجلرائم املتصلة باحلاسوب اجلرائم اليت ليست هلا عالقة بشبكة،  اليت تتعلق بشبكة حاسوبية. ورمبا 90باحلاسوب"

 كانت تؤثر فقط على أنظمة حاسوبية قائمة بذادها. وإن
وتشمل  91إطار ورشة عمل ذات صلة: يف مؤمتر األمم املتحدة العاشر ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني، ُوضع تعريفانوخالل 

اجلرمية السيربانية مبعناها الضيق )اجلرمية احلاسوبية( أي سلوكيات غري مشروعة موجهة عن طريق عمليات إلكرتونية تستهدف 
ة بواسطة هذه األنظمة. وتشمل اجلرائم السيربانية مبعىن أوسع )اجلرائم املتصلة األنظمة احلاسوبية والبيانات املعاجل منأ

ذلك جرائم  يف يتعلق هبما، مبا باحلاسوب( أي سلوكيات غري مشروعة ُترتكب عن طريق نظام أو شبكة حاسوبية أو فيما
 92وبية.قبيل حيازة غري قانونية ملعلومات وعرضها أو توزيعها بواسطة نظام أو شبكة حاس من

ويصف أحد التعاريف الشائعة اجلرمية السيربانية بأهنا أي نشاط تستخدم فيه احلواسيب أو الشبكات كأداة أو هدف أو مكان 
وينطوي هذا التعريف الواسع على عدة صعوبات. فإنه على سبيل املثال، يغطي اجلرائم التقليدية  93ملمارسة النشاط اإلجرامي.
 1-1 املادة يف باملصادفة باستخدام لوحة مفاتيح لضرب الضحية وقتلها. ويرد تعريف آخر أوسع مثل القتل، إذا قام اجلاين

حيث ينص  94اجلرمية السيربانية واإلرهاب السيرباين )مشروع ستانفورد( منمشروع اتفاقية ستانفورد الدولية لتعزيز احلماية  من
  95ة السيربانية.على أن اجلرمية السيربانية تشري إىل أفعال تتعلق باألنظم
فتعرفها بأهنا  96احلسبان وتطرح توصيفًا أكثر دقة للجرمية السيربانية، يف وحتاول بعض التعاريف أن تأخذ املقاصد أو النوايا

عن جانب أطراف معينة وميكن االضطالع هبا  من تعترب غري مشروعة أو غري قانونية "أنشطة معتمدة على احلاسوب تعد إما

http://www.fiu.edu/~cohne/Theory%20F08/Ch%2014%20-%20Types%20of%20computer%20crime.pdf
http://www.crime-research.org/articles/cybercrime-in-france-overview/
http://www.crime-research.org/articles/cybercrime-in-france-overview/
http://www.cjcenter.org/cjcenter/publications/cji/archives/cji.php?id=37
http://www.fas.org/sgp/crs/terror/RL32114.pdf
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وهذه التوصيفات األكثر دقة تستبعد احلاالت اليت تستخدم فيها األجهزة املادية  97".لكرتونية العامليةطريق الشبكات اإل
جرائم تدرجها اتفاقات دولية مثل القانون النموذجي للكومنولث بشأن  أيضاً الرتكاب جرائم عادية، لكنها قد تستبعد بذلك 

 98باب اجلرمية السيربانية. يف اقية جملس أوروبا بشأن اجلرمية السيربانيةاجلرائم احلاسوبية واجلرائم املتصلة باحلاسوب أو اتف
حتتوي على برجميات خبيثة تدمر البيانات املوجودة على احلواسيب  USB99ذلك مثاًل، أن الشخص الذي ينتج أجهزة  منو 

 ولكن نظرًا ألن الفعل املتمثل 100اجلرمية السيربانية. 4عند توصيل تلك األجهزة هبا يكون قد ارتكب جرمية مبفهوم املادة 
يرتكب عن طريق الشبكات اإللكرتونية العاملية،  حذف البيانات، باستخدام جهاز مادي الستنساخ شفرة ضارة، فعل مل يف

فإنه لن يُوصَّف مبوجب التعريف الضيق املبني أعاله على أنه جرمية سيربانية. فهذا الفعل لن يوصف على أنه جرمية سيربانية 
 البيانات. يف مبوجب تعريف يستند إىل توصيف أوسع نطاقاً يشمل أفعااًل مثل التدخل غري املشروع إال

وتبني هذه الن ُُّهج املتنوعة واملشاكل ذات الصلة أن هناك صعوبات كبرية تكتنف تعريف مصطلحي "اجلرمية احلاسوبية" 
األفعال اإلجرامية تشمل اجلرائم  منوصف طائفة واسعة ويستخدم مصطلح "اجلرمية السيربانية" ل 101و"اجلرمية السيربانية".

كانت هذه اجلرائم تتباين  التقليدية اليت يستخدم فيها احلاسوب، باإلضافة إىل اجلرائم اليت تستخدم فيها الشبكات. وملا
ة اإلقليمية والدولية املختلفة النهج القانوني يف يتوافر معيار واحد ميكنه أن حييط بكل األفعال اليت ورد ذكرها نواح كثرية، ال من

الوقت نفسه اجلرائم التقليدية اليت تُيسَّر باستعمال األجهزة املادية )العتاد(. وعدم توافر  يف ملعاجلة هذه املسألة مع استبعاده
وبداًل  102ين.يستخدم كمصطلح قانو  دام هذا املصطلح ال ينبغي اعتباره أمرًا ذا بال، ما تعريف واحد "للجرمية السيربانية" ال

 اإلشارة إىل تعريف، ستستند الفصول التالية إىل هنج متصل بالتصنيف. من

 تصنيف الجريمة السيبرانية 2.2
Bibliography: Big Data for Development: Challenges & Opportunities, UN Global Pulse, 2012; Chawki, 
Cybercrime in France: An Overview, 2005, available at: www.crime-research.org/articles/cybercrime-in-
france-overview; Gordon/Ford, On the Definition and Classification of Cybercrime, Journal in Computer 
Virology, Vol. 2, No. 1, 2006, page 13-20; Gordon/Hosmer/Siedsma/Rebovich, Assessing Technology, 
Methods, and Information for Committing and Combating Cyber Crime, 2003, available at: 
www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/grants/198421.pdf; Hartmann/Steup, The Vulnerability of UAVs to Cyber Attacks 
– An Approach to the Risk Assessment, published in Podins/Stinissen/Maybaum, 5th International Conference 
on Cyber Conflicts, 2013; Kim/Wampler/Goppert/Hwang/Aldridge, Cyber attack vulnerabilities analysis for 
unmanned aerial vehicles, American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2012; Sircar, Big Data: 
Countering Tomorrow’s Challenges, Infosys Labs Briefings, Vol. 11, No. 1, 2013; Sieber in Organised Crime in 
Europe: The Threat of Cybercrime, Situation Report 2004. 

ونظرًا ألن اجلرائم اليت مت الوقوف  103السلوكيات اإلجرامية. منُيستعمل مصطلح "اجلرمية السيربانية" لتغطية جمموعة واسعة 
وميكن  104يربانية.الصعب وضع نظام لتصنيف اجلرمية الس مناألفعال اإلجرامية املختلفة،  منعليها تشمل طائفة واسعة 

 106اجلرائم: منتفرق بني أربعة أنواع خمتلفة  اليت 105اتفاقية بشأن اجلرمية السيربانية يف العثور على أحد النهج
 107اجلرائم اليت تستهدف سرية البيانات والنظم احلاسوبية وتكامليتها وتيُسرها؛ 1

 108اجلرائم املتعلقة باحلاسوب؛ 2

 109اجلرائم املتعلقة باحملتوى؛ 3

 110اجلرائم املتعلقة حبقوق املؤلف. 4

هذه الفئات تركز  منيستند إىل معيار وحيد للتفرقة بني الفئات املذكورة. فثالث  وهذا التصنيف ليس متسقًا متاماً، ألنه ال
على موضوع احلماية القانونية، وهذه الفئات هي: "اجلرائم اليت تستهدف سرية البيانات والنظم احلاسوبية وتكامليتها 

الفئة الرابعة، وهي "اجلرائم املتعلقة  أما 113و"اجلرائم املتعلقة حبقوق املؤلف". 112؛ و"اجلرائم املتعلقة باحملتوى"؛111تيُسرها"و 

http://www.crime-research.org/articles/cybercrime-in-france-overview
http://www.crime-research.org/articles/cybercrime-in-france-overview
http://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/grants/198421.pdf
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تركز على موضوع احلماية القانونية بل على األسلوب املستخدم الرتكاب اجلرمية. ويؤدي عدم االتساق  فال 114باحلاسوب"،
 .هذا إىل بعض التداخل بني الفئات

 115وباإلضافة إىل ذلك، تغطي بعض املصطلحات املستخدمة لوصف األفعال اإلجرامية )مثل "اإلرهاب السيرباين"
عدة فئات. ومع ذلك، فإن الفئات األربع ميكن أن تشكل أساسًا مفيداً  من( أفعااًل تندرج ض116التصيُّد االحتيايل" أو

 ملناقشة ظاهرة اجلرمية السيربانية.

 الحاسوبية والجرائم السيبرانية تطور الجرائم 3.2
األمور اليت خضعت للدراسة منذ  منإن االستغالل اإلجرامي لتكنولوجيا املعلومات والتعامل القانوين الالزم مع هذا االستغالل 

اليت  األسباب منتبين التكنولوجيا. وخالل السنوات اخلمسني املاضية نُفذت حلول خمتلفة على الصعيدين الوطين واإلقليمي. و 
 باستمرار. هذا املوضوع حتدياً مستمراً، التطور التقين املستمر، فضاًل عن تغرّي األساليب والطرق اليت تُرتكب هبا اجلرائم منجتعل 
 ستينات القرن الماضي 1.3.2

لى اآلالت القائمة ع منأدى إدخال أنظمة احلاسوب القائمة على الرتانزستور، اليت كانت أصغر حجمًا وأقل تكلفة 
ويف هذه املرحلة املبكرة، ركزت  117ستينات القرن املاضي إىل زيادة استخدام تكنولوجيا احلاسوب. يف الصمامات املفرغة

وجرى التبليغ عن حوادث كهذه، ففي كندا على  118اجلرائم على األضرار املادية املتعلقة بأنظمة احلاسوب والبيانات املخزنة.
حريق أدى إىل دمار بيانات أجهزة احلاسوب اليت  يف 1969 يف قام هبا طالب سبيل املثال، حيث تسببت أعمال شغب

ويف منتصف الستينات، بدأت الواليات املتحدة مناقشة بشأن إنشاء سلطة مركزية لتخزين البيانات  119تستضيفها اجلامعة.
يتصل هبا  وما 121قواعد البياناتويف هذا السياق، نوقشت مسألة االستغالل اإلجرامي احملتمل ل 120اخلاصة جبميع الوزارات.

 123بالنسبة للخصوصية. 122خماطر من

 سبعينات القرن الماضي 2.3.2
ويف هناية العقد، بلغ العدد املقّدر ألجهزة احلاسوب  124ويف السبعينات، ازداد كثرياً استخدام أنظمة احلاسوب والبيانات احلاسوبية.

ومع اخنفاض األسعار، أصبحت تكنولوجيا احلاسوب ُتستخدم  125جهاز. 010 000الواليات املتحدة  يف الرئيسية الكبرية املشغَّلة
اجلرائم التقليدية املتعلقة  منجانب اجلمهور. ومتيزت السبعينات بتحول  مناإلدارة واألعمال التجارية و  يف على نطاق أوسع

ففي حني استمر الضرر  127اجلرائم. مناليت هيمنت على فرتة الستينات، إىل أشكال جديدة  126باملمتلكات ضد أنظمة احلاسوب
اجلرمية احلاسوبية. حيث  منكونه شكاًل ذا صلة باالستغالل اإلجرامي ألنظمة احلاسوب، جرى حتديد أشكال جديدة  يف املادي

 املعامالت اليدوية إىل منوأدى االنتقال  129والتالعب بالبيانات اإللكرتونية. 128مشلت االستخدام غري املشروع ألنظمة احلاسوب
ويف هذا الوقت   130وهو االحتيال املتصل باحلاسوب. املعامالت القائمة على استخدام احلاسوب إىل شكل جديد آخر للجرائم أال

وكان االحتيال املتصل  131الدوالرات. منكانت اخلسائر النامجة عن االحتيال املتصل باحلاسوب قد وصلت إىل عدة ماليني 
هذا النوع  منقضايا  يف ديًا حقيقياً، وكانت وكاالت إنفاذ القانون تقوم بتحقيقات، على وجه اخلصوص، يشكل حت132باحلاسوب

بدأ النقاش  135أدى إىل صعوبات 134قضايا اجلرائم املتصلة باحلاسوب يف ونظراً ألن تطبيق التشريعات القائمة 133على حنو متزايد.
حدة مشروع قانون أُعد خصيصًا ملعاجلة اجلرائم وناقشت الواليات املت 136خمتلف أجزاء العامل. يف حول احللول القانونية

 138وناقشت منظمة إنرتبول الظواهر واإلمكانيات املتعلقة باالستجابة القانونية. 137السيربانية.
 ثمانينات القرن الماضي 3.3.2

ة احلاسوب ويف الثمانينات، أصبحت احلواسيب الشخصية أكثر انتشارًا بصورة متزايدة. ومع هذا التطور، ازداد عدد أنظم
وكان  139.الُبىن التحتية احلرجة منمث عدد األهداف احملتملة للمجرمني. ومشلت األهداف للمرة األوىل، جمموعة واسعة  منو 

قرصنة الربامج  منأسفر عن ظهور األشكال األوىل  اآلثار اجلانبية النتشار أنظمة احلاسوب زيادة االهتمام بالربجميات مما من
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ومّكنت  141اجلرائم. منوجلب التوصيل البيين ألنظمة احلاسوب أنواعًا جديدة  140اءات االخرتاع.واجلرائم املتصلة برب 
وباإلضافة إىل ذلك،  142مسرح اجلرمية. يف الدخول إىل أنظمة احلاسوب دون أن يكونوا حاضرين منالشبكات مرتكيب اجلرائم 

نشر الربجميات الضارة، ومت اكتشاف املزيد  منائم فإن إمكانية توزيع الربجميات عن طريق الشبكات مّكنت مرتكيب اجلر 
 144أجل الوفاء مبتطلبات البيئة اإلجرامية املتغرية. منحتديث تشريعادها  يف وبدأت البلدان 143الفريوسات احلاسوبية. من

وجملس  ECD)(O امليدان االقتصادي يف وأنشأت منظمة التعاون والتنمية .145أيضاً هذه العملية  يف وشاركت املنظمات الدولية
 القانونية. جلان دراسات لتحليل الظواهر وتقييم إمكانيات االستجابة 146أوروبا

 تسعينات القرن الماضي 4.3.2
عدد مستعملي اإلنرتنت إىل ظهور  يف التسعينات الذي أعقبه منو سريع يف (”WWW“)أدى اعتماد السطح البيين البياين 

البلدان اليت جترم نشر  يف متاحة على الصعيد العاملي وحىت بلد ما يف ة قانوناً حتديات جديدة. فقد أصبحت املعلومات املتاح
يتعلق  . وبرز شاغل آخر ارتبط باخلدمات املتاحة على اخلط واليت أصبحت تشكل حتّديًا خاصًا فيما147مثل هذه املعلومات

اً، حتّول توزيع املواد اإلباحية اليت ُيستغل فيها وأخري  148وهو سرعة تبادل املعلومات. اجلرمية متعددة اجلنسيات، أال يف بالتحقيق
 149خالل املواقع اإللكرتونية وخدمات اإلنرتنت. منالتبادل املادي للكتب واألشرطة إىل التوزيع على اخلط  مناألطفال 

متعددة  إىل جرميةاإللكرتونية أن جرائم احلاسوب كانت جرائم حملية عموماً، حولت اإلنرتنت اجلرائم  منوعلى الرغم 
اجلنسيات. ونتيجة لذلك، بادر اجملتمع الدويل إىل معاجلة املسألة باهتمام أكرب. وليس قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 

سوى مثالني هبذا  1994 يف والدليل بشأن منع ومكافحة اجلرائم املتصلة باحلاسوب الصادر 1990150 يف املعتمد 12145/
 151الصدد.

 نو العشر القرن الحادي و  5.3.2
 جمال جرائم احلاسوب واجلرائم السيربانية يف العقود السابقة، استمر اكتشاف اجتاهات جديدة منكل عقد  يف هو احلال وكما

خيص ارتكاب  األلفية اجلديدة هيمنت أساليب جديدة وبالغة التعقيد فيما منالقرن احلادي والعشرين. ويف العقد األول  يف
، وظهور استخدام تكنولوجيا يصعب على هيئات إنفاذ القانون 153، واهلجمات الروبوتية152"يايلالتصيد االحتاجلرائم مثل "

تتغري  ومل 155و"احلوسبة السحابية". (VoIP)عرب بروتوكول اإلنرتنت  154التعامل معها والتحقيق فيها مثل االتصاالت الصوتية
متتة اهلجمات، ارتفع عدد اجلرائم. وبادرت البلدان . فمع قدرة مرتكيب اجلرائم على أأيضاً التأثري  األساليب فقط وإمنا

والتطورات  واملنظمات اإلقليمية والدولية إىل االستجابة للتحديات املتزايدة وأعطت أولوية عالية للتصدي للجرائم السيربانية.
املرجح أهنا سوف تنتقل  منو"األجهزة امللبوسة" هي جماالت  "157" و"األجهزة احملكومة156قبيل "البيانات الكبرية مناجلديدة 

 املستقبل. يف ذي قبل إىل حمط تركيز اجلناة منأكثر 

 مدى انتشار أذى الجريمة السيبرانية وتأثيرها 4.2
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 158ميكن لألوساط األكادميية وواضعي السياسات استخدام اإلحصاءات املتعلقة باجلرمية كأساس للمناقشة وعملية صنع القرار.
وعالوًة على ذلك، سيمّكن حصول وكاالت إنفاذ القانون على معلومات دقيقة بشأن احلجم احلقيقي للجرمية السيربانية 

ذلك،  يربانية ومنع اهلجمات احملتملة وسن تشريعات أنسب وأكثر فعالية. ومعحتسني اسرتاتيجيات مكافحة اجلرمية الس من
وميكن  159فرتة زمنية معينة. يف الصعب تقدير األثر الكمي للجرمية السيربانية على اجملتمع استناداً إىل عدد اجلرائم اليت نفذت من

، بيد أن هذين املصدرين ينجم 160املتعلقة باجلرمية اإلحصاءات والدراسات االستقصائية مناستقاء هذه البيانات بصورة عامة 
 أجل صياغة توصيات السياسة العامة. منعنهما حتديات عندما يتعلق األمر باستخدامهما 

 اإلحصاءات المتعلقة بالجرائم 1.4.2
ناه، فإن هذه سيجري حبثه باستفاضة أد اإلحصاءات الوطنية املتعلقة باجلرمية. وعلى حنو ما منُأخذت األرقام التالية 

يُقصد هبا أن متثل تطور اجلرمية السيربانية على الصعيد العاملي، أو املدى احلقيقي النتشار اجلرمية السيربانية  اإلحصاءات ال
 على الصعيد الوطين، وبذلك فهي تُعرض فقط لتوفري إطاللة عن املعلومات القطرية.

 املائة يف 48,8ملعين بالشكاوى املتعلقة باإلنرتنت عن زيادة بنسبة أعلن مركز الواليات املتحدة ا، 2013 عامبالنسبة ل 
 2012.161 عامأرقام بمقارنة  اخلسائر املبلغ عنها يف

 2013 عام يف تشري اإلحصاءات األملانية املتعلقة باجلرائم إىل أن العدد اإلمجايل للجرائم املتصلة باإلنرتنت زاد 
 1220.162 عامباملائة مقارنة  يف 2,12 بنسبة

إذا كانت توفر معلومات موثوق هبا هبذا اخلصوص.  غري الواضح معرفة مدى تعبري اإلحصاءات عن انتشار اجلرمية وما منو 
على الصعيد العاملي باالستناد إىل  163الصعوبات املرتبطة بتحديد التهديد الذي تشكله اجلرمية السيربانية منوهناك العديد 

 164اإلحصاءات املتعلقة باجلرائم.
تعكس النطاق الدويل هلذه القضية. وحىت  فقبل كل شيء، فإن اإلحصاءات املتعلقة باجلرمية حُتسب على الصعيد الوطين وال

املمكن نظريًا اجلمع بني البيانات املتاحة، فإن هذا النهج لن يسفر عن معلومات موثوق هبا نظرًا ألوجه  منلو كان 
أن جتميع اإلحصاءات الوطنية املتعلقة باجلرمية ومقارنتها يتطلب درجة  كما  165التشريعات وممارسات التسجيل. يف االختالف

تكون غري متوفرة عندما يتعلق األمر باجلرمية السيربانية. وحىت لو مت تسجيل البيانات املتعلقة باجلرمية  166التوافق منمعينة 
قتصر اإلحصاءات على إدراج اجلرائم اليت يتم  وعالوًة على ذلك، ت 167ُتدرج بالضرورة كرقم منفصل. السيربانية، فإهنا ال

هناك خماوف تتعلق بكون عدد احلاالت غري املبلغ  168يتعلق باجلرائم السيربانية بوجه خاص، كشفها والتبليغ عنها. وفيما
عن  فإذا أعلنت شركة 170أن الدعاية السلبية ميكن أن تضر بسمعتها. من 169عنها كبرياً. وقد ختشى دوائر األعمال التجارية

اخلسائر  منأن قراصنة نفذوا إىل خمدمها، قد يفقد العمالء ثقتهم فيها. وميكن أن تكون التكاليف والتبعات اإلمجالية أكرب 
يتم التبليغ عن اجملرمني وحماكمتهم، فقد يبادرون إىل تكرار  ناحية أخرى، إذا مل مناليت يتسبب فيها هجوم القرصنة. و 

 171أن وكاالت إنفاذ القانون ستكون قادرة على حتديد هوية اجملرمني. منيكونوا على ثقة  أن الضحايا قد ال جرائمهم. كما
التبليغ عن  منيرون جدوى  ، فإهنم قد الية مع التحقيقات القليلة الناجحةخالل مقارنة العدد الكبري للجرائم السيربان منو 

العديد  مناتباع اسرتاتيجية جلين أرباح كبرية  منربانية ونظرًا ألن أمتتة اهلجمات متّكن مرتكيب اجلرائم السي 172اجلرائم.
(، فإن األثر 173هو احلال بالنسبة إىل النصب عن طريق حتصيل رسوم مقدماً  اهلجمات اليت تستهدف مبالغ ضئيلة )كما من

حايا عدم اللجوء إىل غ عنها ميكن أن يكون كبرياً. وبالنسبة إىل املبالغ الصغرية، قد تفضل الضاحملتمل للجرائم غري املبلَّ 
 174تنطوي احلاالت املبلغ عنها على مبالغ كبرية جداً. إجراءات التبليغ اليت تستغرق وقتاً طوياًل. وغالباً ما

الضروري  منعد املعلومات اإلحصائية مفيدة السرتعاء االنتباه إىل استمرار أمهية هذه املسألة وتزايدها، و وخالصة القول، تُ 
التحديات الرئيسية املتصلة باجلرمية السيربانية هو عدم توفر معلومات موثوق هبا بشأن حجم املشكلة اإلشارة إىل أن أحد 

تشري عمومًا إىل اجلرائم  سبق ذكره، فإن اإلحصاءات املتعلقة باجلرائم ال فضاًل عن االعتقاالت واحملاكمات واإلدانات. وكما
ثري اجلرمية السيربانية غري قادرة بصفة عامة على توفري معلومات موثوق بشكل منفصل، والبيانات اإلحصائية املتاحة بشأن تأ
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الصعب  منوبدون هذه البيانات،  175هبا بشأن حجم أو مدى انتشار اجلرائم على حنو كاٍف بالنسبة لواضعي السياسات.
مع ذلك، ميكن أن تعمل و  176قياس أثر اجلرمية السيربانية على اجملتمع كميًا ووضع اسرتاتيجيات للتصدي هلذه املسألة.

ميكن هلذه  خالل مقارنة النتائج لعدة سنوات، كما منميكن حتقيقه  اإلحصاءات كأساس لتحديد االجتاهات وهو ما
 177يتعلق بعملية اإلبالغ عن اجلرمية السيربانية. اإلحصاءات أن تعمل كأداة إرشادية فيما

 الدراسات االستقصائية 2.4.2
سيجري حبثه أدناه باستفاضة، فإن هذه األرقام ليست  دراسات استقصائية خمتلفة. وعلى حنو ما مناألرقام التالية مأخوذة 

 متثيلية بالضرورة وبالتايل فهي تُقدم فقط إلعطاء نظرة شاملة عن نتائج هذه الدراسات االستقصائية.
  شيوعًا اليت يعلن عنهابني أكثر املعلومات  مناملعلومات بشأن بطاقات االئتمان واحلسابات املصرفية هي 

دوالرًا أمريكيًا )معلومات بشأن بطاقة ائتمان  30و 0,85خدمات االقتصاد غري الرمسي. وترتاوح األسعار بني  يف
 178دوالراً أمريكياً )معلومات بشأن حساب مصريف واحد(. 850و 15واحدة( وبني 

  ال االحتيالية على اإلنرتنت اليت احتلت الصدارةبني األعم من، كانت عمليات االحتيال املتعلقة باملزاد 2007يف 
 179دوالر أمريكي لكل عملية. 1 000 منالواليات املتحدة إذ بلغ متوسط اخلسارة أكثر  يف

  180أمريكي. دوالر مليار 56,6الواليات املتحدة  يف ، بلغ جمموع اخلسائر الناجتة عن اجلرائم املتصلة باهلوية2005يف 
 يولد تكاليف  يرلندا، مماأ يف لية والشخصية للجرمية السيربانية اختالفًا كبريًا بني فرادى احلوادثختتلف التكلفة املا

 181يورو. 250 000إمجالية تزيد عن 
 182العام. منربع واحد  يف توقيع شفري خبيث 450 000 مناحلاسوب أكثر  مناستحدثت شركة واحدة أل 
  ُ183عن خسائر تشغيلية نتيجة جلرائم سيربانية. 2010 يف طلقأبلغت ربع الشركات اليت ردت على استبيان أ 
 عن تناقص عدد هجمات رفض اخلدمة وفريوسات احلاسوب بني عامي  منجمال األ يف أبلغ املهنيون

 2008.184و 2004
  بني أكثر البلدان اليت أبلغت عن  من، كانت الواليات املتحدة والصني والربازيل وأملانيا واهلند 2009يف

 185خبيثة. طةأنش
 186أمريكي. مليار دوالر 575و 375، بلغت تقديرات اخلسارة السنوية العاملية بسبب اجلرمية السيربانية ما بني 2014 يف 
 تضرراً  األكثر الدولة هي اإلمجايل، احمللي الناتج جمموع من املائة يف 1,6 يعادل مبا تقدر أملانيا، اليت سجلت خسارة 

 اإلمجايل، احمللي الناتج من املائة يف 0,64 بنسبة اخلسائر املتحدة تقدر الواليات ويف 187.السيربانية اجلرائم من
  188.املائة يف 0,01 ويف كينيا ،الناتج احمللي اإلمجايل من املائة يف 0,32 الربازيل ويف

 اول قاعدةتن ،واحد قرصنة هلجوم ونتيجة 189.الواحد للفرد دوالر أمريكي 136 هي البيانات خرق تكلفة متوسط 
  190.أمريكي دوالر 170 000 000حوايل  بلغت مباشرة تكاليف سوين شركة دتتكبّ  ،العمالء بيانات
إطار حتديد مدى انتشار اجلرمية  يف الشواغل املتعلقة باستخدام مثل هذه الدراسات االستقصائية منوهناك العديد 

 وتأثريها. السيربانية
موثوق هبا للخسائر املالية. وتقدر بعض املصادر اخلسائر اليت تلحق بالشركات  الصعب إىل حد كبري تقدمي تقديرات منو 

واحد؛  عام يف دوالر أمريكي مليار 67جراء اجلرمية السيربانية مببلغ ضخم يصل إىل  من 191الواليات املتحدة يف واملؤسسات
ويصدق هذا النقد  192ية أمرًا مسوغاً.دراسة استقصائ منإذا كان استقراء نتائج عينة مستقاة  املؤكد ما منولكن ليس 

 على عدد اجلرائم اليت مت الوقوف عليها. أيضاً على حجم اخلسائر فحسب، بل يصدق  املنهجي ال
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غري موثوق  األحيان إما منكثري  يف أن املعلومات املنقولة تكون يف وهناك صعوبة أخرى تتصل باملعلومات اإلحصائية تتمثل
 نها. ويتعلق أحد هذه األمثلة باملعلومات اإلحصائية بشأن اجلوانب التجارية الستغالل األطفالهبا أو غري قابلة للتحقق م

" مثاًل، قّدر أن TopTenReviewsالتحليالت تفيد بأن املوقع اإللكرتوين " مناملواد اإلباحية على اإلنرتنت. والعديد  يف
. يف دوالر سنوياً  مليار 2,5املواد اإلباحية على اإلنرتنت يولد  يف استغالل األطفال بيد أن املوقع  193العامل

يقدم أي معلومات أساسية عن الطريقة اليت مت هبا البحث. وأخذًا بعني االعتبار أن املوقع  " الTopTenReviewsاإللكرتوين"
نقدم  ة. كماتوفر لك املعلومات اليت حتتاجها للقيام بعملية شراء مرحب" يدعي أن الشركة "TopTenReviewsاإللكرتوين "

خالل جداول املقارنة واألخبار واملقاالت وأشرطة الفيديو املتاحة لدينا، فإننا نقوم  منكل فئة. و  يف توصية بأفضل املنتجات
يتعلق باستخدام مثل هذه البيانات. وكشفت  "، وقد تكون هناك شواغل جادة فيمابتبسيط عملية الشراء لدى املستهلك

 عن مثال آخر لألرقام اليت تطلق دون مرجع قابل للتحقق. ولدى التحقيق 2006194 يف صحيفة "وول سرتيت جورنال"
دوالر  مليار 20الدوالرات ) مبلياراتاملواد اإلباحية ميثل نشاطًا جتاريًا تقدر أرباحه  يف بيان يفيد بأن استغالل األطفال يف

دوالر أمريكي،  مليار 20و 3ول إيرادات ترتاوح بني سنوياً(، أفاد الصحفي أن وثيقتني رئيسيتني حتتويان على معلومات ح
تشريان إىل  –جملس أوروبا  منواألخرى  (NCMEC)الوطين لألطفال املفقودين واملستغلني  ركزامل منإحدامها عبارة عن منشور 

 تؤكد هذه األرقام. مؤسسات مل
الصعب  مناملعلومات أو التفاصيل،  منزيد ونظرًا ألن الدراسات االستقصائية تقتصر على تعداد احلوادث دون تقدمي م

هذا الصدد الدراسة االستقصائية للجرائم احلاسوبية  يف األمثلة املتاحة منيتعلق باالجتاهات. و  استخالص استنتاجات فيما
بينها  مناليت حتلل اجتاهات شىت  195الواليات املتحدة،  يف احلاسويب من، الصادرة عن معهد األ2007 عاماحلاسويب ل منواأل

شركات  يف احلواسيب مناملشتغلني بأ من 494وتستند الدراسة إىل ردود  196جرائم متعلقة باحلاسوب. منمت ارتكابه  عدد ما
 وتوثِّق الدراسة عدد اجلرائم اليت أبلغ عنها اجمليبون املشاركون 197ووكاالت حكومية ومؤسسات مالية بالواليات املتحدة.

، وتبني أن نسبة اجمليبني الذين تعرضوا هلجمات فريوسية أو لعمليات تستهدف النفاذ 2007و 2000االستقصاء بني عامي  يف
تشرح الدراسة سبب حدوث هذا  . وال2001 عامغري املأذون به إىل املعلومات )أو اخرتاق النظام( قد اخنفضت منذ 

 االخنفاض. 
أن توفر معلومات موثوق هبا عن نطاق أو مدى انتشار وليس مبقدور الدراسات االستقصائية املتعلقة باجلرمية السيربانية 

فضاًل عن عدم توافر تفسري الخنفاض عدد  199مدى قيام املستهدفني باجلرائم باإلبالغ عنها، منوعدم التيقن  198اجلرائم.
لتنبؤ باالجتاهات الوقت احلاضر أدلة كافية تتيح ا يف رتتيسّ  اجلرائم السيربانية، جيعالن هذه اإلحصاءات عرضة للتأويالت. وال

 طياته. يف والتطورات اليت حيملها املستقبل
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السرية، والتكاملية،  يف املبادئ القانونية الثالثة املتمثلة منهذه الفئة واحدة )على األقل(  يف تستهدف مجيع اجلرائم املندرجة
والتيسُّر. وخالفًا للجرائم اليت غطاها القانون اجلنائي منذ قرون )مثل السرقة أو القتل(، فإن حت  وُسب اجلرائم أمر حديث 

وتقتضي املالحقة القضائية الفعالة  200ستني عاماً. منيقرب  منذ ما تستحدث إال والبيانات احلاسوبية مل نسبياً، ألن األنظمة
التالعب، بل أن جيري  منهلذه األفعال أن حتمي أحكام القانون اجلنائي احلالية ليس فقط البنود امللموسة والوثائق املادية 

ويقدم هذا الفرع حملة عامة عن أكثر اجلرائم اليت  201ئ القانونية اجلديدة.توسيع نطاق تلك األحكام ليشمل هذه املباد أيضاً 
 هذه الفئة شيوعاً. يف تندرج
 202النفاذ غير القانوني )القرصنة، التسلل( 1.5.2

أقدم اجلرائم املتعلقة  منوهي واحدة  203"القرصنة" إىل نفاذ غري قانوين إىل نظام حاسويب، تشري اجلرمية اليت توصف ب
 205سيما اإلنرتنت(، أصبحت هذه اجلرمية ظاهرة واسعة النطاق. أعقاب تطور الشبكات احلاسوبية )وال ويف 204وب.باحلاس

 (NASA) وتشمل اجلهات الشهرية اليت استهدفتها هجمات القرصنة اإلدارة الوطنية للمالحة اجلوية والفضاء بالواليات املتحدة
  206األملانية. ، واحلكومة)eBay(بنتاغون، وياهو، وغوغل، وإباي )ناسا(، والقوات اجلوية للواليات املتحدة، وال

وااللتفاف على احلماية املكفولة  207اخرتاق كلمة السر اخلاصة مبواقع الويب احملمية بكلمة سر،وتشمل أمثلة جرائم القرصنة 
فعال التحضريية مثل استخدام األ أيضاً لكلمة السر على أي نظام حاسويب. غري أن األعمال املتصلة بتعبري "القرصنة" تشمل 

 208أجل احلصول بطريقة غري قانونية على كلمة السر للدخول إىل نظام حاسويب، مناألجهزة أو الربجميات بطريقة معيبة 
وتركيب أجهزة  209وإنشاء مواقع "إيهامية" على شبكة الويب جلعل املستخدمني يفصحون عن كلمات السر اخلاصة هبم،

وبالتايل أي كلمة سر تستخدم على احلاسوب  -اليب تسجل كل نقرة تضرب على لوحة املفاتيح وبرجميات تعتمد على أس
 210و/أو اجلهاز.

يتمتعون  وتتباين دوافع مرتكيب هذه اجلرائم. فبعضهم يُقصر أنشطته على االلتفاف على التدابري األمنية جملرد إثبات ما
األمثلة عليه حادث  منو  -( 212عرف باسم "القرصنة احلركية"دافع سياسي )يُ  منويتصرف آخرون بوحي  211قدرات. من به

يقتصر دافع مرتكيب  معظم احلاالت، ال يف ومع ذلك، 213تعرض له مؤخرًا املوقع الرئيسي لألمم املتحدة على شبكة الويب.
ائم، مثل التجسس على اجلر  مناجلرمية على النفاذ غري املشروع إىل النظام احلاسويب. فهم يستغلون هذا النفاذ القرتاف مزيد 

ويف معظم احلاالت،  214.(DoS) النفاذ إىل اخلدمات منالبيانات، أو التالعب فيها، أو شن هجمات تستهدف احلرمان 
 215خطوة أوىل حيوية. ميثل النفاذ غري املشروع إىل النظام احلاسويب إال ال

شهر أغسطس وحده  يف األنظمة احلاسوبية، إذ ُسجل احملللني بارتفاع عدد حماوالت النفاذ غري املشروع إىل منويسلم كثري 
ويعزى تزايد عدد هجمات القرصنة إىل ثالثة  216العامل. يف هذا النوع منمليون حادث  250يربو على  ما 2007 عام من

دور تنامي و  استحداث أدوات برجمياتية ُتؤمتت اهلجماتو  قصور ونقص احلماية املوفرة للنظم احلاسوبية عوامل رئيسية هي:
 .حواسيب األفراد باعتبارها هدفاً هلجمات القرصنة
 قصور ونقص الحماية الموفرة للنظم الحاسوبية

النظم احلاسوبية إىل محاية كافية إزاء النفاذ غري  مناحلواسيب موصولة باإلنرتنت، ويفتقر كثري  منهناك مئات املاليني 
ن النظام احلاسويب غري احملمي املوصول باإلنرتنت سيتعرض على ويبني التحليل الذي أجرته جامعة مريالند أ 217القانوين.

هذا اخلطر برتكيب تدابري توفر احلماية، لكن  منوميكن احلد  218دقيقة واحدة. مناألرجح إلحدى اهلجمات خالل أقل 
اهلجمات تستطيع أن تصد  جناح اهلجمات على نظم حاسوبية تتمتع حبماية جيدة يثبت أن التدابري التقنية وحدها ال

 219كاملة. بصورة

http://www.aic.gov.au/publications/tandi2/tandi329t.html
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 استحداث أدوات برمجياتية ُتؤتمت الهجمات
ويستطيع أحد اجلناة منفرداً، مستعينًا  220اآلونة األخرية أدوات برجمياتية تستهدف أمتتة اهلجمات. يف برحت تستخدم ما

ذلك  يف  مستخدمبربجميات وهبجمات سابقة التبييت، أن يشن خالل يوم واحد هجمات على آالف النظم احلاسوبية غري
 - 222خالل شبكة ُمس خَّرة منوذلك مثاًل  -احلواسيب  منإذا أتيح للجاين النفاذ إىل مزيد  أما 221سوى حاسوب واحد.

كانت معظم األدوات الربجمياتية تستخدم أساليب للهجوم سابقة  نطاق هجماته بقدر أكرب. وملا منالستطاع أن يوسع 
عها بالنجاح. واملستخدمون الذين حُييِّنون نظم التشغيل والتطبيقات الربجمياتية اخلاصة هبم تكلل مجي التهيئة، فإن اهلجمات ال
احتمال تعرضهم هلذه اهلجمات الواسعة النطاق، ألن الشركات اليت ُتطور برجميات احلماية حتلل  منعلى حنو منتظم يقللون 

 ارية.اهلجوم وتستعد لصد هجمات القرصنة املعي يف األدوات املستخدمة
يعزى جناح تلك  األحيان إىل هجمات مصممة بشكل فردي. وال منكثري  يف واهلجمات اليت جتتذب األنظار تستند

أحيان كثرية إىل اتباع أساليب فائقة التطور، بل إىل عدد النظم احلاسوبية املتعرضة للهجوم. واألدوات اليت  يف اهلجمات
ة تتوافر ب عريَّ

ُ
بعضها جمانًا لكن أشدها كفاءة قد تصل  - 223صورة واسعة على شبكة اإلنرتنتتسمح بشن هذه اهلجمات امل

األمثلة على ذلك أداة قرصنة تسمح للجاين بتحديد  منو  224الدوالرات األمريكية. منتكلفته بسهولة إىل عدة آالف 
الربجميات مبسح املنافذ (. وتسمح 111.9.253.253إىل  112.2.0.0 منعناوين بروتوكول اإلنرتنت )وذلك مثاًل  منجمموعة 

 225غري احملمية جلميع احلواسيب اليت تستخدم أحد عناوين بروتوكول اإلنرتنت احملددة.
 تنامي دور حواسيب األفراد باعتبارها هدفاً لهجمات القرصنة

كات تتمتع كانت حواسيب الشر  وملا 226األحيان الدافع الرئيسي للهجوم. منكثري  يف ال يشكل النفاذ إىل النظام احلاسويب
األصعب شن اهلجمات على حواسيب الشركات باستخدام أدوات برجمياتية  منحواسيب األفراد، ف منحبماية أفضل  عامبوجه 

وخالل السنوات املاضية، ركز اجلناة هجمادهم بصورة متزايدة على حواسيب األفراد، ألن العديد منها  227سابقة التشكيل.
أحيان كثرية على معلومات حساسة )مثل البيانات املتعلقة ببطاقات  يف اسيب األفراد حتتويأن حو  يتمتع حبماية كافية. كما ال

حواسيب األفراد ألن اجلناة يستطيعون، بعد جناح هجومهم، أن يدرجوا  أيضاً االئتمان واحلسابات املصرفية(. ويستهدف اجلناة 
سّخرة اخلاضعة هلم فيستخدمون تلك يف هذه احلواسيب

ُ
 228اإلجرامية. األنشطة منمزيد  يف احلواسيب الشبكات امل

 اً وميكن النظر إىل النفاذ غري القانوين إىل النظام احلاسويب على أنه مياثل النفاذ غري القانوين إىل مبىن ما، وهو يعترب فعاًل إجرامي
بعض  يف اليت مت سنها ختلطويبني حتليل الُنهج املختلفة إزاء جترمي النفاذ إىل احلواسيب أن األحكام  229بلدان كثرية. يف

األحيان بني النفاذ غري القانوين واجلرائم الالحقة عليه، أو حتاول أن تُقصر جترمي النفاذ غري القانوين على االنتهاكات اخلطرية 
ها حني جتعل هُنج أخرى الفعل اإلجرامي قاصرًا على احلاالت اليت يكون في يف وحدها. وجتّرم بعض األحكام النفاذ األويل،

إذا مت احلصول على بيانات أو تعديلها  231ملرتكب الفعل نوايا ضارة؛ أو 230النظام الذي مت النفاذ إليه حمميًا بتدابري أمنية؛
 232عليه. حد ذاته بل تركز على اجلرائم الالحقة يف جترم النفاذ إتالفها. ومثة نظم قانونية أخرى ال أو

 اليت هيمنت النطاق واسعةال العارمة اهلجمات إىل باإلضافة تطوراً  وأكثر ادفةهجمات ه حنو اجتاهاً  حداثة أكثر حتليل وُيظهر
 اهلادفة اهلجماتفإن  أسهل،تنفيذها على حنو  وميكن نتهازياً ًا اهنج النطاق واسعةال اهلجمات تتبع بينماو  233.السابقة العقود يف

  235.للضحية بالنسبة ملحوظ بشكل 234وضرراً  فعالية أكثر هاولكن اجلاين جانب من الطاقة من املزيد تتطلب
 حيازة البيانات بطريقة غير مشروعة )التجسس على البيانات( 2.5.2

األحيان. وإذا كان النظام احلاسويب موصواًل باإلنرتنت، فإن اجلناة  منكثري  يف النظم احلاسوبية يف ختزن املعلومات احلساسة
ويتنامى استخدام  236العامل. يف أي مكان تقريباً  منن طريق اإلنرتنت يستطيعون أن يسعوا إىل النفاذ إىل هذه املعلومات ع

، جيعالن التجسس عن بُعدوقيمة املعلومات احلساسة، والقدرة على النفاذ إليها  237اإلنرتنت للحصول على األسرار التجارية.
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الدخول إىل النظم احلاسوبية  يف انالقراصنة األمل منعلى البيانات حمط اهتمام كبري. ويف مثانينات القرن املاضي، جنح عدد 
 238بلدان خمتلفة. مناحلكومية والعسكرية للواليات املتحدة واحلصول على معلومات سرية، وباعوا هذه املعلومات إىل عمالء 

أو برجميات  240تشمل برجميات متسح املنافذ غري احملمية، 239ناة تقنيات خمتلفة للنفاذ إىل حواسيب الضحايا،ويستخدم اجلُ 
والنهج األخري على وجه اخلصوص، الذي يشري إىل نوع  242فضاًل عن "اهلندسة االجتماعية". 241حايل على تدابري احلماية،تت

األحيان على خداع اآلخرين الخرتاق  منكثري  يف االقتحام يعتمد اعتماداً شديداً على التفاعل البشري وينطوي منغري تقين 
ويف سياق النفاذ غري القانوين، فإنه يصف كذلك  243يستند إىل وسائل تقنية. مام ألنه الاإلجراءات األمنية العادية، يثري االهت

 وتعد اهلندسة االجتماعية عادًة ناجحة للغاية، ألن أضعف حلقة 244التالعب بالبشر بغرض النفاذ إىل النظم احلاسوبية.
د ذلك مثاًل، "التصيُّ  منالنظام احلاسويب. و املستخدمني الذين يقومون بتشغيل  يف احلاسوب تتمثل أحيانًا كثرية منأ يف

وهو يصف حماوالت احلصول  245الفضاء السيرباين، يف اجلرائم الرئيسية اليت ترتكب مناالحتيايل" الذي أصبح مؤخرًا 
لو كانت رسالة  وراء رسالة إلكرتونية تبدو كما -التخفي باالحتيال على معلومات حساسة )مثل كلمات السر( عن طريق 

 .على هيئة شخصية أو شركة )مؤسسة مالية مثاًل( جديرة بالثقة -ة رمسي
. أيضاً أن الضعف البشري للمستخدمني يفتح الباب أمام خطر اخلداع، فإن العنصر البشري يوفر احللول  منوعلى الرغم 

تيجة لذلك ينبغي لتوعية السهل على اجلناة اإليقاع مبستخدمي احلاسوب الواعني باستخدام اهلندسة االجتماعية. ون منفليس 
وإضافة إىل ذلك، ميكن اختاذ تدابري  246أي اسرتاتيجية ملكافحة اجلرمية السيربانية. يف املستخدمني أن تشكل جزءًا جوهرياً 

امليدان االقتصادي الضوء على أمهية التجفري بالنسبة  يف تقنية ملنع النفاذ غري القانوين. وتسلط منظمة التعاون والتنمية
وإذا استخدم الشخص أو املنظمة اليت ختزن املعلومات  247دمني، ألن مبقدوره أن يساعد على حتسني محاية البيانات.للمستخ

 فنجاح اجلناة 248أي محاية مادية. مناحلماية اليت يوفرها التجفري ميكن أن تكون أكثر فعالية  تدابري احلماية السليمة، فإن
 يان كثرية إىل غياب تدابري احلماية. ونظرًا لزيادة ختزين املعلومات اهلامةأح يف عزىاحلصول على معلومات حساسة يُ  يف
إذا كان  إذا كانت تدابري احلماية التقنية اليت يتخذها املستعملون كافية، أو ما الضروري تقييم ما منالنظم احلاسوبية،  يف

 249لبيانات.خالل جترمي التجسس على ا منواضعو القوانني حباجة إىل فرض محاية إضافية 
حواسيب األفراد ُتستهدف بدورها على  يف أن اجلناة يستهدفون عادًة األسرار التجارية، فإن البيانات املخزنة منوعلى الرغم 
خيزنون املعلومات املتعلقة باحلسابات املصرفية وبطاقات االئتمان اخلاصة هبم  فاملستخدمون األفراد كثريًا ما 250حنو متزايد.

 أغراضهم اخلاصة )كاستغالل بيانات احلسابات املصرفية يف ويستطيع اجلناة استخدام هذه املعلومات 251على حواسيبهم.
 253دوالرًا أمريكياً. 60فسجالت بطاقات االئتمان مثاًل تباع مببلغ يصل إىل  252حتويل أموال( أو بيعها لطرف ثالث. يف

األسرار التجارية تعد عادًة أعلى  مننيها باح اليت ميكن ج  وتركيز القراصنة على حواسيب األفراد أمر الفت للنظر، ألن األر 
كانت حواسيب األفراد  بيعها. ولكن ملا مناحلصول على معلومات خاصة ببطاقة ائتمان واحدة أو  مناألرباح احملققة  من

ون على األرجح حواسيب األفراد يك يف احلماية اجليدة، فإن التجسس على البيانات املخزنة منتتمتع عامًة بقدر أقل 
 رحباً. أعلى

وهناك هنجان للحصول على املعلومات. حيث ميكن للجناة النفاذ إىل نظام حاسويب أو جهاز لتخزين البيانات واستخالص 
النفاذ إىل  مناملعلومات أو حماولة التالعب باملستعمل حلمله على اإلفصاح عن املعلومات أو شفرات النفاذ اليت متكن اجلناة 

 ت )"التصّيد االحتيايل"(.املعلوما

 حواسيب الضحايا أو برجميات خبيثة ُتدعى برجميات التجسس يف أحيان كثرية األدوات احلاسوبية املركبة يف ويستخدم اجلناة
برجميات التجسس، مثل مسجالت النقرات  منالسنوات األخرية أنواع خمتلفة  يف قد اكتشفت 254نقل البيانات إليهم. يف

ومسجالت النقرات على لوحة املفاتيح هذه هي أدوات برجمياتية تسجل كل نقرة ُتوقَّع على لوحة  255يح.على لوحة املفات
وبعض هذه املسجالت ترسل كل املعلومات املسجلة إىل اجلاين، مبجرد توصيل احلاسوب  256مفاتيح حاسوب مصاب.

لرتكيز مثاًل على املعلومات اليت حيتمل أن ختص بطاقات باإلنرتنت. وبعضها جُيري فرزًا وحتلياًل أوليني للبيانات املسجلة )مع ا
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صورة أجهزة ع تادية توصَّل بني لوحة  يف أجهزة مماثلة أيضاً أهم البيانات املكتشفة. وتتوافر  ال تنقل إال ( كي257االئتمان
الصعب تركيبها  منادية املفاتيح والنظام احلاسويب لتسجيل النقرات املوقَّعة على لوحة املفاتيح. ومسجالت النقرات العت

ولذا، فإن أدوات مكافحة برجميات التجسس والفريوسات  258واكتشافها، ألهنا تتطلب النفاذ املادي إىل النظام احلاسويب.
 259تعجز إىل حد كبري عن اكتشافها.

عب باملستخدم. وقد أن حيصلوا على املعلومات عن طريق التال أيضاً ، يستطيع اجلناة ةوإىل جانب النفاذ إىل النظم احلاسوبي
اآلونة األخرية، خدعاً فعالة للحصول على املعلومات السرية )مثل املعلومات املتعلقة باحلسابات املصرفية  يف استحدث اجلناة،

وقد أصبح  260والبيانات املتعلقة ببطاقات االئتمان( عن طريق التالعب باملستخدم باستعمال تقنيات اهلندسة االجتماعية.
ويستخدم مصطلح "التصيد االحتيايل"  261أهم اجلرائم املتعلقة بالفضاء السيرباين. منتيايل" مؤخرًا واحدة "التصيد االح
 -اجلرائم يتسم مبحاولة احلصول باالحتيال على معلومات حساسة، مثل كلمات السر عن طريق التخفي  منلوصف نوع 

 262ئة شخصية أو شركة )مؤسسة مالية مثاًل( جديرة بالثقة.على هي -لو كانت رسالة رمسية  وراء رسالة إلكرتونية تبدو كما
 ،متطور حتليل إجراء أجل من البيانات من كبرية  كميات  الشركات جتمع حيث ،"الكبرية البيانات" قبيل من التطوراتقد غريت و 

شخصية  بيانات منمبا فيها  كبرية  بيانات قواعد النفاذ إىل منمتكن اجلناة  فإذا. اتالتهديد مسرح يف البيانات خرق أمهية من
يستخدم  مل لو حىت - املتضررة لشركةا جانب من كبرية  تكاليف يسفر عن حتمل أن ميكن البيانات خرق فإن جمرد العمالء عن

 هلجوم ونتيجة 264.الواحد للفرد دوالر 136 البيانات خرق تكلفة ويبلغ متوسط 263.أخرى جرائم الرتكاب البيانات اجلناة
  265.أمريكي دوالر 170 000 000حوايل  بلغت مباشرة تكاليف سوين شركة تكبدت ،العمالء بيانات ل قاعدةتناو  واحد قرصنة

 عليها احلصول مت اليت السوداء، األسواق السيربانية يف املتاحة البيانات كمية  أن إىل 2014 عام يف نشرت اليت وتشري البحوث
  266.حساب مليون 360 إىل صلما يع اعتماد بيانات منتتض البيانات، خرق خالل من

 االعتراض غير القانوني  3.5.2
عمليات نقل  من)مثل الرسائل اإللكرتونية( أو أي أشكال أخرى  267يستطيع اجلناة أن يعرتضوا االتصاالت بني املستخدمني

خزين اخلارجي معتمدة البيانات )لدى قيام املستخدمني بتحميل البيانات على خُمّدم على الويب، أو النفاذ إىل وسائط للت
أجل تسجيل البيانات اليت جيري تبادهلا. ويف هذا السياق، يستطيع اجلناة بصورة عامة أن يستهدفوا أي  من( 268على الويب

بنية أساسية لالتصاالت )مثل اخلطوط الثابتة أو الالسلكية( وأي خدمة توفر عن طريق اإلنرتنت )مثل الربيد اإللكرتوين، 
 (.269التصاالت عن طريق نقل الصوت باستخدام بروتوكول اإلنرتنتالدردشة، أو ا أو

الصعب  منوتتمتع معظم عمليات نقل البيانات بني موفري البنية التحتية لإلنرتنت أو مقدمي خدمة اإلنرتنت حبماية جيدة و 
ية بشعبية أكرب، وتبني خربة النظام. وتتمتع التكنولوجيات الالسلك يف غري أن اجلناة يبحثون عن النقاط الضعيفة 270اعرتاضها.

واليوم، توفر الفنادق واملطاعم واحلانات لعمالئها إمكانية النفاذ إىل اإلنرتنت عن طريق نقاط نفاذ  271املاضي أهنا قليلة املنعة.
حدود  منتبادل البيانات بني احلاسوب ونقطة النفاذ الالسلكية ميكن استقباهلا ض يف سلكية. بيد أن اإلشارات املستخدمة ال

ومبقدور اجلناة الذين يريدون أن يعرتضوا عملية لتبادل البيانات أن يقوموا بذلك  272مرت. 100دائرة يصل نصف قطرها إىل 
أي موقع داخل هذه الدائرة. وحىت عندما تكون االتصاالت الالسلكية جمفرة، قد يستطيع اجلناة أن يفكوا جتفري  من

 273املسجلة. البيانات
املواقع اليت يوجد هبا طلب  منالنفاذ إىل املعلومات احلساسة، ينشئ بعضهم نقاط نفاذ بالقرب  منة يتمكن اجلنا ما وكي

األحيان بطريقة تسوق  منكثري  يف )جبوار احلانات والفنادق مثاًل(. وُيسمى موقع احملطة 274مرتفع على النفاذ الالسلكي
ن خيتاروا على األرجح نقطة النفاذ االحتيالية املعنية. وإن كان املستخدمني الذين يبحثون عن نقطة نفاذ إىل اإلنرتنت إىل أ

اتصاالدهم دون تنفيذ تدابري أمنية خاصة هبم، فإن اجلناة  منضمان أ يف املستخدمون يعتمدون على مقدم خدمة النفاذ
 يستطيعون أن يعرتضوا اتصاالدهم بسهولة.

دائرة 
 اإلشارة

 اجلاين

دائرة 
 اإلشارة
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فعمليات نقل البيانات اليت متر عرب السلك تصدر عنها  275تصاالت.اعرتاض اال منمينع استخدام اخلطوط الثابتة اجلناة  وال
 277وإن استخدم اجلناة املعدات الصحيحة، لكان باستطاعتهم أن يكشفوا ويسجلوا هذه االنبعاثات 276طاقة كهرمغنطيسية.

داخل  تسجيل عمليات نقل البيانات بني حواسيب املستخدمني والشبكة املوصولني هبا، وكذلك منمتكنوا  ورمبا
 278احلاسويب. النظام

وقد عمدت معظم البلدان إىل محاية استخدام خدمات االتصاالت بتجرمي االعرتاض غري القانوين للمكاملات اهلاتفية. ولكن 
مع تنامي شعبية اخلدمات املعتمدة على بروتوكول اإلنرتنت قد يتعني على املشرعني أن يقّيموا إىل أي مدى تتوافر محاية مماثلة 

  279مات املعتمدة على بروتوكول اإلنرتنت.للخد
 البيانات في التدخل 4.5.2

تتسم البيانات احلاسوبية بأمهية حيوية للمستخدمني األفراد وللشركات واإلدارات ألن هذه األطراف تعتمد مجيعاً على تكاملية 
كبري. ويستطيع املهامجون أن ينتهكوا والعجز عن النفاذ إىل البيانات ميكن أن يسفر عن ضرر )مايل(   280البيانات وتيُسرها.

األمثلة الشائعة حلذف البيانات  منحذف البيانات أو حجبها أو حتويرها. و  281تكاملية البيانات وأن يتدخلوا فيها عن طريق
ومنذ البدايات األوىل الستحداث التكنولوجيا احلاسوبية، كانت الفريوسات احلاسوبية دهدد  282الفريوس احلاسويب.

برح عدد الفريوسات احلاسوبية  ومنذ ذلك احلني، ما 283يقوموا برتكيب وسائل احلماية السليمة. ني الذين ملاملستخدم
 أيضاً تغريت تقنيات الفريوسات ووظائفها  يتزايد عدد هجمات الفريوسات فقط وإمنا ومل 284بدرجة ملموسة. يتزايد

 285املؤثرة(. )احلمولة

حني أن معظم الفريوسات توزع  يف زع عن طريق أجهزة ختزين مثل األقراص املرنة،ففي السابق كانت الفريوسات احلاسوبية تو 
وقد سّرعت أساليب التوزيع  286اإلنرتنت. منزيلها نتاإلنرتنت على هيئة مرفقات أو ملفات يقوم املستخدمون باليوم عن طريق 

عدد النظم احلاسوبية املصابة. وتشري  منضخمة اإلصابة بالفريوسات، وزادت بدرجة  منهائل  الفعالة اجلديدة هذه على حنو
غضون  يف النظم احلاسوبية القليلة املنعة من 90%قد أصابت  SQL (Slammer)287 التقديرات إىل أن الدودة احلاسوبية املسماة

مليار  17وحده بنحو  2000 عام يف ويقدر الضرر املايل الذي تسببت فيه اهلجمات الفريوسية 288توزيعها. منعشرة دقائق 
 290أمريكي. مليار دوالر 12يربو على  إذ بلغ آنذاك ما 2003 عام يف وظل هذا الضرر كبرياً  289دوالر أمريكي.

 املؤثرةوقد تنوعت احلموالت  حبذف بيانات أو بعرض رسائل. وتقوم معظم الفريوسات احلاسوبية املنتمية إىل اجليل األول إما
 عن بُعدالتحكم  مناحلديثة قادرة على تركيب أبواب خلفية متكن اجلناة  فقد أصبحت الفريوسات 291اآلونة األخرية. يف
املال  منالنفاذ إىل امللفات اخلاصة هبم إىل أن يدفعوا مبلغًا  منحيرم الضحايا  جتفري امللفات مما منحاسوب الضحية أو  يف

 292نظري احلصول على املفتاح الالزم لذلك.
 يتزايد بشكل اخلبيثة الربجميات أشكال من وغريها احلاسوب فريوسات عدد فإن األمنية الشركات نشردها تقارير إىل واستناداً 
 2013 عام يف كاسبريسكي أهنا كشفت  خمترباتبلغ تُ و  293.سنوياً  جديدة خبيثة برجمية سليلة مليون 30 ىلإ يصل مبا مستمر

 الربجميات تبيع أمنية شركات تنشرها األرقام غالبية هذه ومبا أن 294.يوم كل  جديد خبيث ملف 300 000 من أكثر عن
 عقود إىل أنه بعد يشري تطورال لكنو . البيانات موثوقية هذه حيث من حتدياً  بالتأكيد فهذا ميثل للفريوسات املضادة

 .اإلنرتنت لسالمة كبرياً   حتدياً  حاسويب ما زالت الربجميات اخلبيثة متثل فريوس اكتشاف أول من
 النظم في التدخل 5.5.2

اهلجمات املوجهة ضد النظم احلاسوبية.  عن شواغلالشواغل املتعلقة باهلجمات املوجهة ضد البيانات احلاسوبية تلف ال خت
يوفر خدمادها على مدار األربع والعشرين  عمليادها اإلنتاجية خدمات اإلنرتنت مما يف الشركات تدرج منفقد باتت مزيد 

العمل بشكل سلس ألحلق هذا  منمنع النظم احلاسوبية  يف وإذا جنح اجلناة 295ي.ساعة ويتيح النفاذ إليها على النطاق العامل
 296خسائر مالية ضخمة بالضحايا.
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النفاذ إىل النظام  منولو متكن اجلناة  297وميكن شن اهلجمات عن طريق القيام هبجمات مادية على النظم احلاسوبية.
 عن بُعدتطرح حاالت اهلجوم املادي  عظم النظم القانونية، الاحلاسويب ألصبح مبقدورهم أن يدمروا املعدات. وبالنسبة مل

بالنسبة للشركات اليت متارس التجارة  مشكالت كربى ألهنا تشبه احلاالت التقليدية إلتالف املمتلكات أو تدمريها. أما
جمرد  منألحيان أكرب بكثري ا منكثري  يف اإللكرتونية، فإن األضرار املالية النامجة عن اهلجمات على النظام احلاسويب تكون

 298احلاسوبية. تكلفة املعدات
ضد النظم احلاسوبية  عن بُعدأمثلة اهلجمات املنفذة  منالتحديات على النظم القانونية. و  منوتطرح اخلدع االحتيالية مزيدًا 

 300.(DoS) النفاذ إىل اخلدمة منواهلجمات الرامية إىل احلرمان  299الديدان احلاسوبية، يلي، ما
الربجميات اخلبيثة )مثل الفريوسات احلاسوبية(. وهي برامج حاسوبية تتناسخ ذاتياً  منهي جمموعة فرعية  301لديدان احلاسوبيةوا

النظم احلاسوبية عن  يف وتلحق الضرر بالشبكة عن طريق استهالل عمليات متعددة لنقل البيانات. وهي تستطيع أن تؤثر
أجل استنساخ ذادها على اإلنرتنت، أو توليد حركة  منسويب باستخدام موارد النظام طريق عرقلة التشغيل السلس للنظام احلا

 على الشبكة ميكن أن ُتوقف توافر خدمات معينة )مثل مواقع الويب(.

على الشبكة بأسرها دون استهداف نظم حاسوبية حمددة، فإن اهلجمات الرامية  عامويف حني تؤثر الديدان احلاسوبية بوجه 
اهلجمات جيعل املوارد احلاسوبية غري متيسرة  منالنفاذ إىل اخلدمة تستهدف نظماً حاسوبية بعينها. فهذا النوع  منان إىل احلرم

فعن طريق استهداف نظام حاسويب بطلبات تفوق قدرته على مناولتها، يستطيع اجلناة أن  302للمستخدمني املفرتضني هلا.
اسويب، أو االطالع على رسائل الربيد اإللكرتوين، أو قراءة األخبار، أو حجز النفاذ إىل النظام احل منمينعوا املستخدمني 

النفاذ  منغضون فرتة قصرية هجمات تستهدف احلرمان  يف ، ُشنت2000 عامزيل امللفات. ويف نمكان على رحلة جوية، أو ت
على  2009 يف جمات شبيهةوقد جرى التبليغ عن ه 303وأمازون. )eBay(باي ُ شركات معروفة مثل السي إن إن وإ ضد

وأسفر ذلك عن عدم تيسر بعض اخلدمات لعدة  304وكوريا اجلنوبية.الواليات املتحدة  يف مواقع إلكرتونية حكومية وجتارية
 305ساعات بل ولعدة أيام.

ن هذه وتطرح املالحقة القضائية هلذه اهلجمات وهلجمات الديدان احلاسوبية حتديات خطرية على معظم النظم احلاسوبية، أل
تنطوي على أي تأثري مادي على النظم احلاسوبية. وإىل جانب احلاجة األساسية إىل جترمي اهلجمات املعتمدة  ال اهلجمات قد
اهلجمات ضد البنية التحتية احلامسة واملالحقة القضائية هلا حتتاج إىل هنج  منإذا كانت الوقاية  فإن مسألة ما 306على الويب،

 مسألة قيد النقاش. زالت تشريعي منفصل، ما
 للشركات حتدياً  متثل اخلدمة إنكار هجمات ما زالت ،واسرتاتيجيات التخفيف التقنية الوقاية أدوات تطور من الرغم على

  307.تزايد يف الصلة ذات والتكاليف خطر هذه اهلجمات إىل أن البحوث بعض وتشري. احلكومية واملؤسسات
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Bibliography (selected): Akdeniz, Governance of Hate Speech on the Internet in Europe, in Governing the 
Internet Freedom and Regulation in the OSCE Region; Carr, Child Abuse, Child Pornography and the Internet, 
2004; Gercke, The Slow Wake of a Global Approach against Cybercrime, Computer Law Review International, 
2006, page 144 et seq.; Haraszti, Preface, in Governing the Internet Freedom and Regulation in the OSCE 
Region, available at: www.osce.org/publications/rfm/2007/07/25667_918_en.pdf; Healy, Child Pornography: 
An International Perspective, 2004; Jenkins, Beyond Tolerance, Child Pornography on the Internet, 2001; 
Lanning, Child Molesters: A Behavioral Analysis, 2001; Reidenberg, States and Internet Enforcement, 
University of Ottawa Law & Technology Journal, Vol. 1, No. 213, 2004, page 213 et seq.; Siebert, Protecting 
Minors on the Internet: An Example from Germany, in Governing the Internet Freedom and Regulation in the 
OSCE Region, page 150, available at: www.osce.org/publications/rfm/2007/07/25667_918_en.pdf; 
Tedford/Herbeck/Haiman, Freedom of Speech in the United States, 2005; Wolak/Finkelhor/Mitchell, Child-
Pornography Possessors Arrested in Internet-Related Crimes: Findings From the National Juvenile Online 

http://www.osce.org/publications/rfm/2007/07/25667_918_en.pdf
http://www.osce.org/publications/rfm/2007/07/25667_918_en.pdf


 االستجابة القانونيةالظواهر والتحديات و  :نيةافهم اجلرمية السيرب 
 

 25 

Victimization Study, 2005; Wortley/Smallbone, Child Pornography on the Internet, Problem-Oriented Guides 
for Police, USDOJ, 2006; Zittrain/Edelman, Documentation of Internet Filtering Worldwide, available at: 
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د احلاّضة على كراهية املواد اإلباحية، واملوا يف تغطي هذه الفئة احملتوى الذي يعترب غري قانوين، ويشمل ذلك استغالل األطفال
يعد أشد تأثراً إىل حد بعيد ووضع صكوك قانونية للتعامل مع هذه الفئة  308األجانب، أو توجيه اإلهانات إىل الرموز الدينية.

اين خيص احملتوى غري القانوين، تتب االعتبار. ففيما يف ج الوطنية اليت ميكن أن تأخذ املبادئ الثقافية والقانونية األساسيةهُ بالن ُّ 
كثري  يف بني اجملتمعات. فنشر املواد احلاضة على كراهية األجانب أمر غري قانوين نظم القيم والنظم القانونية تباينًا واسعًا فيما

  311الواليات املتحدة. يف 310ولكنه ميكن أن يكون مشمواًل باحلماية مبوجب مبدأ حرية التعبري 309البلدان األوروبية، من
 بعض البلدان األوروبية. يف ولكن ليس 312البلدان العربية، منكثري  يف سيئة للنيب أمر جمرماستخدام عبارات م أن كما

حرية التعبري على  يف حرية التعبري. ويُعّرف احلق يف تتعارض النهج القانونية لتجرمي احملتوى غري املشروع مع احلق وينبغي أالّ 
 )ج( يوضح أن احلق 1غري أن املبدأ  313الوطين وحرية التعبري. منمبادئ جوهانسربغ بشأن األ من)ب(  1سبيل املثال باملبدأ 

حد ذاته، فإنه  يف أن جترمي احملتوى غري املشروع ليس مستبعداً  منحرية التعبري ميكن أن يكون خاضعًا لقيود. وعلى الرغم  يف
ويشري اإلعالن املشرتك  314ص.يتعلق بتجرمي التشهري بوجه خا جيب أن يكون حمدودًا للغاية. وتُناقش هذه القيود فيما

إىل ذلك إىل أنه ينبغي عدم جترمي مفاهيم غامضة مثل  ملقرر األمم املتحدة اخلاص املعين حبرية الرأي والتعبري وما 2008 عامل
  315توفري االتصاالت ومتجيد اإلرهاب أو التطرف والرتويج هلما.
 أي مكان آخر منأحد البلدان ميكن النفاذ إليها  يف تستخدم وتُعّد هذه التحديات القانونية مركبة، ألن املعلومات اليت

البلد الذي يعملون انطالقًا  يف بعض البلدان، لكن ليس يف قام "اجلناة" بإنتاج حمتوى غري قانوين وإذا ما 316العامل تقريباً. يف
 317تكن مستحيلة. منه، فإن املالحقة القضائية هلم قد تكون صعبة إن مل

إىل االتفاق بشأن حمتوى املواد وبشأن املدى احملدد الذي ينبغي عنده جترمي أفعال معينة. وقد أسهم تباين  وهناك افتقار واسع
حجب  يف املالحقة القضائية لالنتهاكات املرتكبة خارج أراضي البلد القائم بالتحقيق يف اآلراء الوطنية والصعوبات املصادفة

ما ينعقد االتفاق على منع النفاذ إىل مواقع ويب حتتوي على حمتوى غري قانوين احملتوى على اإلنرتنت. وعند منأنواع معينة 
 318احملتوى. ويوجد مركزها خارج البلد، تستطيع الدول أن تطبق قوانني صارمة وحتجب مواقع الويب وترّشح

ج حتلل مواقع الويب اليت ترشيح النظم. ويتطلب أحد احللول أن يقوم مقدمو خدمة النفاذ برتكيب برام يف تبع هنج متنوعةوتُ 
تركيب برجميات ترشيح حواسيب  يف ويتمثل احلل اآلخر 319جتري زياردها وحبجب املواقع املدرجة على قائمة سوداء.

احملتوى الذي يستطيع أوالدهم أن يطلعوا عليه، وهو مفيد   يف املستعملني )وهذا هنج مفيد لآلباء الذين يريدون أن يتحكموا
 320حدات املطرافية العمومية املوصولة باإلنرتنت(.كذلك للمكتبات والو 

احملتوى تتفق اآلراء بشكل واسع  منتقتصر على أنواع معينة  احملتوى املنشور على اإلنرتنت ال يف واحملاوالت الرامية إىل التحكم
اليت تتناول مسائل سياسية. على أهنا غري قانونية. وتستخدم بعض البلدان تكنولوجيا الرتشيح لتقييد النفاذ إىل مواقع الويب 

أكثر  يف الوقت احلاضر يف الرقابة ميارس منأن هذا النوع  321(OpenNet Initiative)وتفيد مبادرة اإلنرتنت املفتوحة 
 322عشرين بلداً. من

 المواد اإلباحية( في المواد المثيرة جنسياً أو المواد اإلباحية )باستثناء استغالل األطفال 1.6.2
املواد  يف أول أنواع احملتوى اليت وزعت جتاريًا عن طريق اإلنرتنت، فهو يوفر لتجار التجزئة منملتعلق باجلنس كان احملتوى ا

  املثرية جنسياً واملواد اإلباحية مزايا تشمل:
 323تبادل الوسائط )مثل الصور، واألفالم، والتغطية احلية( دون احلاجة إىل حتمل تكاليف شحن باهظة؛ 

 متاجر التجزئة؛ منالزبائن أكرب كثرياً  منالذي يتيح الوصول إىل عدد  324ي،النفاذ العامل 

http://cyber.law.harvard.edu/filtering/
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 وهذا اجلانب حيظى  -( 325أحيان كثرية يف ينظر إىل اإلنرتنت على أهنا وسيط جمهول اهلوية )بطريقة خاطئة كثرياً ما
  بتقدير مستهلكي املواد اإلباحية، حبكم اآلراء االجتماعية السائدة.

وإىل جانب مواقع  326ماليني موقع إباحي. 4,2أي وقت حنو  يف ريت مؤخراً على أن اإلنرتنت يتوافر عليهاووقفت حبوث أج
 وأنظمة الرسائل الفورية. 327املواد اإلباحية عن طريق التبادل باستخدام نظم تقاسم امللفات؛الويب، ميكن توزيع 

بدرجات متباينة. فبعض البلدان تسمح بتبادل املواد اإلباحية بني وجترم خمتلف البلدان املواد املثرية جنسيًا واملواد اإلباحية 
 329ساعية بذلك إىل محاية القصر. 328املواد، منالكبار وتقصر التجرمي على احلاالت اليت ينفذ فيها القصر إىل هذا النوع 

وامتثااًل هلذه القوانني،  330رهم.املواد اإلباحية ميكن أن يؤثر تأثريًا سلبيًا على تطو وتبني الدراسات أن نفاذ األطفال إىل 
مع الرتكيز  332وجترم بلدان أخرى أي تبادل للمواد اإلباحية حىت بني الكبار، 331بلوغ السن". مناستحدثت "نظم للتحقق 

 ر(.صَّ على جمموعات بعينها )مثل القُ 
 واد. وخارج اإلنرتنت تستطيع السلطاتوميثل منع النفاذ إىل املواد اإلباحية حتديًا أمام البلدان اليت جترم التعامل مع هذه امل

على اإلنرتنت، فإن  احلاالت أن تكتشف انتهاكات احلظر املفروض على املواد اإلباحية وأن تالحقها قضائياً. أما منكثري  يف
. وحىت إذا أحيان كثرية على خمّدمات تقع خارج البلد يف إنفاذ هذه التدابري يكون صعباً، ألن املواد اإلباحية تتوافر بسهولة

إلزام  مننها متلك الصالحية اليت متكّ  حتديد مواقع الويب اليت حتتوي على مواد إباحية، فإهنا قد ال منمتكنت السلطات 
 مقدمي اخلدمة بإزالة احملتوى املشني.

ن البلدان بأن جيري حتقيقات داخل أراضي بلد آخر، دون إذ منلبلد  عاميسمح بوجه  ال السيادة الوطنيةومبدأ 
مواقع الويب املشينة، فإن جناح  منوحىت عندما تلتمس السلطات دعم البلدان اليت تعمل انطالقًا  333السلطات احمللية. من

  334التحقيقات والعقوبات اجلنائية قد يعوقه مبدأ "اإلجرام املزدوج".
أحيان   يف يبقى أمامها كل استثنائي الوعماًل على منع النفاذ إىل احملتوى اإلباحي، فإن البلدان اليت تطبق قوانني صارمة بش

 336فرص النفاذ إىل مواقع معينة على الويب. من( للحد 335كثرية سوى املنع )وذلك مثاًل باستخدام تكنولوجيا الرتشيح
 المواد اإلباحية  في استغالل األطفال 2.6.2

القرن  منطفال. ويف السبعينات والثمانينات باحية اليت ُيستغل فيها األإلأصبحت شبكة اإلنرتنت قناة رئيسية لتوزيع املواد ا
ويف ذلك  337باحية اليت ُيستغل فيها األطفال دهديدات خطرية.إلاملاضي، واجه اجلناة الذين كانوا يقومون بتبادل املواد ا

وكانت  338دةباحية اليت ُيستغل فيها األطفال تركز أساساً على أوروبا والواليات املتحإلللمواد االوقت، كانت السوق التجارية 
وكانت هُنج شراء أو بيع املواد اإلباحية اليت يستغل فيها  339ويصعب احلصول عليها. مناملواد تُنتج حمليًا وكانت باهظة الث

تكن  تعد موجودة اليوم باملرة أو على األقل ليست بالكثرية. ويف املاضي، مل املخاطر اليت مل مناألطفال تنطوي على عدد 
كان  الشركات، مما منوكانوا يعتمدون على اخلدمات املقدمة  340.تطوير التصوير الفوتوغرايف واألفالمللمنتجني القدرة على 

خالل التقارير الواردة  منها األطفال يالفرص املتاحة لوكاالت إنفاذ القانون لتحديد املواد اإلباحية اليت ُيستغل ف منيزيد 
تتعلق املخاطر  ولكن مل 342الفيديو بتغيري هذا الوضع للمرة األوىل. ومسح توفر كامريات 341الشركات القائمة بالتطوير. من

باإلنتاج فقط. وباملثل كان احلصول على املواد اإلباحية حمفوفًا باملخاطر بالنسبة للجناة. وكانت الطلبات تتم عن طريق 
مث السوق نفسها،  منو  وكانت وسائل االتصال بني البائع واحملصِّل، 343الصحف. يف االستجابة لإلعالنات املنشورة

خالل اخلدمات  منوكانت املواد اإلباحية اليت ُيستغل فيها األطفال حىت منتصف التسعينات، تُنقل أساسًا  344حمدودة.
ذلك  يف ويف رأي اخلرباء، كان إنفاذ القانون 345اجلناة. منالربيدية، وأدت التحقيقات الناجحة إىل الكشف عن عدد كبري 

 346التحديات. جهةالوقت قادراً على موا
املاضي  يف وقد تغري هذا الوضع تغيرياً جذريًا مع توفر تطبيقات تبادل البيانات عرب شبكة اإلنرتنت. وبينما كان إنفاذ القانون

ومنذ منتصف التسعينات،  347املواد املكتشفة اليوم ذات طابع رقمي. منيتعامل مع مواد متاثلية، أصبحت الغالبية العظمى 
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حيث  منومت االعرتاف باملشاكل النامجة عن ذلك  348خدمات الشبكة على حنو متزايد لتوزيع هذه املواد. استخدم اجلناة
وتُعد شبكة اإلنرتنت اليوم القناة الرئيسية لالجتار باملواد اإلباحية  349القضايا املتعلقة هبذه املواد اإلباحية. يف الكشف والتحقيق

 351 ُيستغل فيها األطفال.فضاًل عن املواد اإلباحية اليت 350العادية،
التوزيع التماثلي إىل التوزيع الرقمي. فشبكة اإلنرتنت تعطي للمستعملني األقل مهارة  منوميكن حتديد عدة أسباب لالنتقال 

يستعمل تكنولوجيا  الناحية التقنية انطباعًا بقدردهم على التصرف بشكل غري ظاهر لآلخرين. وإذا كان مرتكب اجلرمية ال من
االت اجملهولة املصدر، فإن هذا االنطباع خاطئ. ولكن استخدام وسائل متطورة لالتصاالت اجملهولة ميكن أن يعوق االتص

وإضافة إىل ذلك، ُدعم هذا  352يتعلق بتبادل املواد اإلباحية على اخلط. التعرف على اجلاين، وهو أمر يدعو إىل القلق فيما
املواد اإلباحية اليت ُيستغل فيها األطفال،  يف قنية اليت تستخدم لإلنتاج واالجتارالتطور باخنفاض أسعار األجهزة واخلدمات الت

 مليارينوحيث إن مواقع الويب وخدمات اإلنرتنت متاحة حلوايل  353مثل أجهزة التسجيل وخدمات االستضافة.
ذ إىل اإلنرتنت جتتذب الناس الذين أن سهولة النفا من. وهناك خماوف أيضاً املستعملني، فإن عدد العمالء احملتملني ازداد  من
وسائط اإلعالم التماثلية إىل وسائط  منومع التحول  354يكونوا ليخاطروا إىل احلصول على املواد اإلباحية خارج اإلنرتنت. مل

خالل  منالصور اإلباحية اليت ُيستغل فيها األطفال مت كشفها  مناإلعالم الرقمية، جرى التبليغ عن عدد متزايد 
واجلانب اآلخر الذي يرجح أن يكون قد دعم هذا التطور هو أن املعلومات الرقمية ميكن إنتاج نسخ كثرية  355قات.التحقي

املاضي أمام مستهلكي املواد  يف كان فقدان اجلودة بسبب االستنساخ يشكل عائقاً  وبينما 356منها عموماً دون فقدان اجلودة.
املمكن اليوم أن يكون ملف مت  مناستنساخ املواد واالجتار هبا، أصبح  يف بوناإلباحية اليت ُيستغل فيها األطفال الذين يرغ

نتائج هذا التطور هو أنه، حىت عندما يتم القبض على اجلاين الذي  منو  357عمليات االستنساخ. منزيله مصدرًا للمزيد تن
 358د أن مت تداوهلا عرب اإلنرتنت.الصعب "إزالة" امللفات بع منالبداية ومصادرة ملفاته، يصبح  يف أنتج هذه املواد

املواد اإلباحية اليت ُيستغل فيها األطفال تلقى إدانة واسعة، إذا كانت اآلراء تتباين بشأن املواد اإلباحية اليت تصور الكبار، فإن 
يُنشر على  مامكافحة  يف وتشارك منظمات دولية 359وينظر على نطاق واسع إىل األفعال املتعلقة هبا على أهنا أفعال إجرامية.

تشمله:  هذا الصدد عدة مبادرات قانونية دولية تشمل فيما يف وطرحت 360مواد إباحية ُيستغل فيها األطفال، مناخلط 
واملقرر اإلطاري جمللس االحتاد األورويب بشأن مكافحة االستغالل اجلنسي  361؛1989 عاماتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل ل

االستغالل  منواتفاقية جملس أوروبا بشأن محاية األطفال  362؛2003 عاماملواد اإلباحية ل يف لألطفال واستخدام األطفال
 2007.363 عاماجلنسي واالعتداء اجلنسي ل

توفر رادعًا ُيذكر للقائمني بالتوزيع،  املؤسف أن هذه املبادرات الرامية إىل مكافحة توزيع املواد اإلباحية على الشبكة مل منو 
وساعدت زيادة عرض النطاق على  364املواد اإلباحية اليت ُيستغل فيها األطفال.إلنرتنت لنشر وتبادل الذين يستخدمون ا

 تبادل حمفوظات األفالم والصور.
أُلقي القبض عليهم بسبب  نمم 15%املواد اإلباحية اليت ُيستغل فيها األطفال أن وبينت البحوث املتعلقة بسلوك منتجي 

منهم كانوا  80%صورة؛ وأن  000 1يزيد على  حواسيبهم على ما يف شورة على اإلنرتنت، قد عثرهذا النوع من منحيازة مواد 
منهم كان لديهم صور ألطفال  19%وأن  365عاماً؛ 12أعوام و 6حواسيبهم بصور ألطفال ترتاوح أعمارهم بني  يف حيتفظون

 367نف.منهم كانت لديهم صور ُتظهر مشاهد ع 21%وأن  366أعوام؛ 3تقل أعمارهم عن 
يكون جامعوها مستعدين لدفع مبالغ كبرية للحصول  إذ 368املواد اإلباحية اليت ُيستغل فيها األطفال أرباحًا طائلة؛ويُدرُّ بيع 

 370وتعثر حمركات البحث على هذه املواد بشكل سريع. 369سياق جنسي. يف على أفالم وصور تعرض مشاهد ألطفال
يستطيع املستخدمون العاديون ووكاالت إنفاذ القانون النفاذ  حممية بكلمة سر ال منتديات مغلقة يف وجيري تبادل معظم املواد

 371مكافحة املواد اإلباحية اليت ُيستغل فيها األطفال. يف ندر. ولذا تتسم العمليات السرية بأمهية حيوية فيما إليها إال
واد اإلباحية اليت ُيستغل فيها األطفال يشكالن املاستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال لتبادل  يف ومثة عامالن رئيسيان
 هذه اجلرائم ومها: يف عقبات أمام التحقيق
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 372الهوية المجهول دادوالس   االفتراضية العمالت استخدام 1
األنشطة اإلجرامية.  منالتعامل النقدي على كثري  منإخفاء هويتهم، ولذا يهي منداد النقدي بائعي سلع معينة مُيّكن السَّ 

دى الطلب على السداد اجملهول اهلوية إىل استحداث نظم للدفع االفرتاضي وللعمالت االفرتاضية تسمح بالسداد اجملهول وأ
تعقب تدفقات  منمينع وكاالت إنفاذ القانون  تقتضي حتديد اهلوية والتأكد منها، مما فالعمالت االفرتاضية قد ال 373اهلوية.

 املواد اإلباحية اليت ُيستغل فيها األطفالالتحقيقات بشأن  منإلجرامية. وجنح مؤخراً عدد األموال رجوعاً إىل مرتكيب األفعال ا
ولكن عندما جُيري اجلناة عملية سداد جمهول اهلوية يكون  374كشف اجلناة. يف استخدام آثار ختلفت عن عمليات السداد يف
قدرة وكاالت إنفاذ القانون على حتديد  منحيد وإذا استخدم اجلناة هذه العمالت اجملهولة فذلك  375الصعب تعقبهم. من

 377التجارية. املواد اإلباحية يف القضايا املتصلة باستغالل األطفال يف مثالً  - 376املشتبه فيهم بتعقب التحويالت املالية
 378استخدام تكنولوجيا التجفير 2

ن أن اجلناة يستخدمون هذه التكنولوجيا حلماية يلجأ اجلناة على حنو متزايد إىل جتفري رسائلهم. وتالحظ وكاالت إنفاذ القانو 
 380يعوق التحقيقات اجلنائية بصورة خطرية. مما 379املعلومات املخزنة على األقراص الصلبة اخلاصة هبم،

ج الوقت احلاضر هن يف وباإلضافة إىل التجرمي الواسع النطاق لألفعال املتعلقة باملواد اإلباحية اليت ُيستغل فيها األطفال، تناقش
مقدمي خدمة اإلنرتنت أن يسجلوا املستخدمني أو أن حيجبوا أو أن يرشحوا النفاذ  منأخرى مثل تنفيذ التزامات تستوجب 

 381مواد إباحية ُيستغل فيها األطفال. منإىل مواقع الويب اليت تتض
 العنصرية واألقوال الحاضة على الكراهية، وتمجيد العنف 3.6.2

السنوات  يف وقد ارتفع 382نظم االتصاالت اجلماهريية مثل اإلنرتنت لنشر دعايتها. تستخدم اجلماعات الراديكالية
 إذ أفادت دراسة أجريت - 383عدد مواقع الويب اليت حتتوي على مضمون عنصري وأقوال حاضة على الكراهية األخرية

بني  25%قد ارتفع بنسبة  أن عدد صفحات الويب اليت تروج للكراهية العنصرية والعنف وكراهية األجانب 2005 عام يف
 385هذا النوع. منموقع ويب  6 000يزيد على  ، كان يوجد باإلنرتنت ما2006 عامويف  2005.384و 2004عامي 

بينها اخنفاض تكاليف التوزيع، واستخدام معدات غري متخصصة،  منويوفر التوزيع عن طريق اإلنرتنت عدة مزايا للجناة، 
 386ة مواقع الويب احلاضة على الكراهية مواقع تقدم إرشادات عن كيفية صنع القنابل.وخماطبة مجهور عاملي. وتشمل أمثل

وإىل جانب بث املواد الدعائية، ُتستخدم اإلنرتنت لبيع سلع معينة كاملواد ذات احملتوى النازي مثل األعالم والشعارات واألزياء 
 أيضاً وُتستخدم اإلنرتنت  387ر املتخصصة املتاحة على الويب.مواقع املزادات واملتاج يف الرمسية والكتب، اليت تتوافر بسهولة

خالل مواقع حمفوظات  منإلرسال رسائل الربيد اإللكرتوين والنشرات اإلخبارية وتوزيع لقطات الفيديو والربامج التلفزيونية 
 .(YouTube)الفيديو اليت تتمتع بالشعبية مثل موقع يوتيوب 

ففي بعض البلدان، قد يتمتع مثل هذا احملتوى باحلماية مبوجب مبادئ حرية  388لها.جترمها البلدان ك وهذه اجلرائم ال
. كثري  يف يعوق وتتباين اآلراء بشأن كيفية انطباق مبدأ حرية التعبري على موضوعات معينة، مما 389التعبري

 Yahooمبقدم اخلدمة ياهو هذا الصدد قضية تتعلق  يف األمثلة على تعارض القوانني منالتحقيقات الدولية. و  األحيان من
الواليات املتحدة( بسد الطريق أمام نفاذ  يف ، وأمرت فيها حمكمة فرنسية شركة ياهو )اليت يوجد مقرها2001 عام يف حبثت

غري أن بيع هذه املواد يُعّد قانونيًا مبوجب قانون الواليات املتحدة،  390املستخدمني الفرنسيني إىل املواد ذات احملتوى النازي.
الواليات املتحدة أن  يف ستناداً إىل التعديل األول لدستور الواليات املتحدة. وعماًل هبذا التعديل األول، قررت إحدى احملاكما

 391الواليات املتحدة. يف Yahooميكن إنفاذه ضد ياهو  األمر الفرنسي ال
لس أوروبا بشأن اجلرمية السيربانية. وتسعى وجتلت التفاوتات بني البلدان بشأن هذه القضايا أثناء إعداد مشروع اتفاقية جم

لية االتفاقية بشأن اجلرمية السيربانية إىل حتقيق التواؤم بني القوانني املتعلقة باجلرمية السيربانية لكفالة عدم تعويق التحقيقات الدو 
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موقف مشرتك إزاء جترمي نشر أن تتفق كلها على  مناملفاوضات  يف تتمكن األطراف املشاركة ومل 392جراء تعارض القوانني. من
 اتفاقية اجلرمية السيربانية وعوجل، عوضًا عن ذلك، منمث استبعد هذا املوضوع برمته  مناملواد احلاضة على كراهية األجانب، و 

قية بينها الواليات املتحدة( أن توقع اتفا منكان مبقدور بعض البلدان )و  ذلك ملا ولوال 393الربوتوكول األول القائم بذاته. يف
 اجلرمية السيربانية.

 إهانة األديان 4.6.2
هذه املواد  منبعض البلدان لألحكام املتعلقة بإهانة األديان، و  يف مواقع الويب مواد معينة ختضع من 394يعرض عدد متزايد

دد على أن بعض املواد توثق وقائع واجتاهات موضوعية )كاخنفاض الرت  منوعلى الرغم  395مثاًل الكتابات املعادية للدين.
 بعض الواليات القضائية. وتشمل أمثلة أخرى الطعن يف (، فإن هذه املعلومات قد تعترب غري قانونيةأوروبا مثالً  يف الكنائس

 األديان أو نشر رسوم كاريكاتورية. يف
ا بتعليقات أو أن ينشروا إذ يستطيع الناس أن يدلو  -أو تناوله تناواًل نقديًا  مناقشة موضوع ما يف وتوفر اإلنرتنت مزايا للراغبني

جمموعات النقاش إىل مبدأ حرية  منمواد أو أن يكتبوا مقاالت دون االضطرار إىل اإلفصاح عن هويتهم. وتستند كثري 
عده يُ  بوابات ُتستخدم حتديدًا لنشر حمتوى ال منتتضمنه  جناح اإلنرتنت، مبا منوتُعد حرية التعبري سببًا رئيسيًا  396التعبري.

أكثر  يف األمهية احليوية حلماية هذا املبدأ، فإن تطبيق مبادئ حرية التعبري حتكمها، حىت منوعلى الرغم  397خدمون.املست إال
 البلدان ليرباليًة، شروط وقوانني.

جمال تنظيم احملتوى. فحىت إذا كان نشر  يف وتباين املعايري القانونية بشأن احملتوى غري القانوين يوضح التحديات املصادفة
البلد الذي يتوافر فيه هذا احملتوى، فإن تلك املواد ميكن النفاذ إليها  يف توى مشمول باألحكام املتعلقة حبرية التعبرياحمل
مواطن الصراع  2005 عام يف زاع حول الرسوم الكاريكاتورية" الذي نشبوقد أظهر "النبلدان تطبق قواعد أكثر صرامة.  من

احتجاجات  Jyllands-Postenبوسِِت -اجلريدة الدامناركية ييالندز يف رمسًا كاريكاتوريًا افتتاحياً الكامنة. فقد أثار نشر اثين عشر 
 398مجيع أحناء العامل اإلسالمي. يف واسعة النطاق

ة بعض البلدان. وتتفاوت احلماية املكفول يف وعلى غرار احملتوى غري القانوين، يُعد توفري معلومات أو مواد معينة فعاًل إجرامياً 
أو تدنيس نسخ القرآن  399بلد آلخر. فبعض البلدان جترم استخدام عبارات مسيئة للنيب منلألديان والرموز الدينية املختلفة 

 جترم هذه األفعال.  حني تتبع بلدان أخرى هنجاً أكثر ليربالية وقد ال يف 400الكرمي،
 المقامرة غير القانونية واأللعاب المتاحة على الخط 5.6.2

، اليت Linden Labsوتفيد شركة ليندن البز  401أسرع اجملاالت منوًا على هذه الشبكة. مناملقامرة على اإلنرتنت األلعاب و 
أن هذه اللعبة قد ُتسجل فيها حنو عشرة ماليني  402املتاحة على اخلط، (Second Life)ابتكرت لعبة "حياة ثانية" 

تبادل وعرض املواد اإلباحية  404بينها، منالرتكاب جرائم وتبني التقارير أن بعض هذه األلعاب قد استخدمت  403حساب.
والقذف )مثل  407كازينوهات القمار االفرتاضية املتاحة على اخلط، يف واملقامرة 406واالحتيال، 405اليت يستغل فيها األطفال،

 ترك رسائل بذيئة أو تشهريية(.
إىل  2001 عام يف مليارات دوالر أمريكي 3,1 منوتشري بعض التقديرات إىل أن إيرادات املقامرة على اخلط قد ارتفعت 

زالت منخفضة نسبياً  )غري أن هذه التقديرات ما 408خيص املقامرة على اإلنرتنت فيما 2010 عام يف مليار دوالر أمريكي 24
  410مليار. 28تقدر اإليرادات مببلغ  2015 عاموبالنسبة ل (.409إذا قورنت بإيرادات املقامرة التقليدية

وهذه الثغرة قد استغلها اجلناة وكذلك الشركات  - 411يم القمار على اإلنرتنت وخارجها بني البلدانويتباين تنظ
 وكازينوهات القمار. وتوضح حالة ماكاو تأثري االختالف بني األنظمة. فبعد أن قامت الربتغال برّد ماكاو إىل الصني القانونية

عائدات القمار السنوية قد العامل. إذ تفيد التقديرات أن  يف بني أكرب مقاصد القمار من، أصبحت ماكاو 1999 عام يف
مليارات  6,6الس فيغاس ) من، لتنتزع ماكاو بذلك مكان الصدارة 2006 عام يف مليارات دوالر أمريكي 6,8بلغت فيها 
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أرض  منقامرين ولذا يسافر آالف امل 413الصني يف ويعزى جناح ماكاو إىل أن القمار يعترب غري قانوين 412دوالر أمريكي(.
 الصني القارية إىل ماكاو للعب القمار فيها.

وتنتشر كازينوهات القمار املتاحة على اخلط على  414وتسمح اإلنرتنت للناس بااللتفاف على القيود املفروضة على القمار.
قامرة على اإلنرتنت. يتعلق بامل تطبق أي لوائح، فيما بلدان تطبق قوانني ليربالية، أو ال يف نطاق واسع، وتوجد معظمها

ميكن استخدام كازينوهات  كما  415ألعاب احلظ. يف فيستطيع املستخدمون فتح حسابات على اخلط وحتويل األموال واملشاركة
وإذا استخدم اجلناة كازينوهات القمار املتاحة على  416غسل األموال ويف أنشطة متّول اإلرهاب. يف القمار املتاحة على اخلط

تطبق فيها تشريعات  بلدان ال يف حُيتفظ فيها بسجالت، أو اليت توجد مواقعها حلة الرهان اليت الحدود مر  مناخلط ض
 العسري على وكاالت إنفاذ القانون أن حتدد مصدر األموال. منملكافحة غسل األموال، كان 

املتاحة على اخلط أو أنشطتها. الصعب على البلدان اليت تفرض قيوداً على القمار أن تراقب استخدام كازينوهات القمار  منو 
وقد بذلت عدة  417وتقوض اإلنرتنت القيود القانونية اليت تفرضها بعض البلدان على نفاذ مواطنيها إىل املقامرة على اخلط.

وعلى وجه اخلصوص، يسعى قانون الواليات املتحدة بشأن إنفاذ  418املقامرة على اخلط: يف حماوالت تشريعية ملنع املشاركة
املقامرة غري القانونية على اخلط عن طريق مقاضاة مقدمي اخلدمات  منإىل احلد  2006 عامقامرة على اإلنرتنت لحظر امل

 419قاموا بتسوية املعامالت املرتبطة باملقامرة غري القانونية. املالية إذا ما
 القذف والمعلومات الزائفة 6.6.2

فمواقع الويب ميكن أن تعرض  420يت تستخدم هبا لإلعالم.ميكن استخدام اإلنرتنت بغرض التضليل بنفس السهولة ال
ختضع  املنتديات وحجرات الدردشة، حيث يستطيع املستخدمون نشر رسائل ال يف سيما معلومات زائفة أو تشهريية، وال

نشر ويستخدم القصر على حنو متزايد منتديات الويب ومواقع العالقات االجتماعية، حيث ميكن كذلك  421لتحقق املشرفني.
)على سبيل املثال( نشر صورًا فوتوغرافية محيمة  423وميكن أن يشمل السلوك اإلجرامي 422املعلومات. منهذا النوع 

 424معلومات زائفة عن السلوك اجلنسي. أو
يشرتطون عادة  ال منأن مقدمي اخلدمة الذين يتيحون النشر اجملاين أو الرخيص الث منويف معظم احلاالت، يستفيد اجلناة 

وهذا أمر يعقد حتديد هوية  425البيانات الدالة على هويادهم. منيتحققون  هوية أصحاب املواد املنشورة أو قد ال حتديد
يفرض املشرفون على املنتدى أي تنظيم على اإلطالق أو قد يفرضون تنظيمًا حمدوداً للغاية.  اجلناة. وعالوة على ذلك، قد ال

اليت يُعِد حمتواها املستخدمون على اخلط واليت  426ات قيمة مثل موسوعة ويكيبديا،حت ُل دون استحداث مشروع وهذه املزايا مل
أجل نشر معلومات  منتطبق إجراءات صارمة لضبط احملتوى. غري أن هذه التكنولوجيا نفسها ميكن أن يستخدمها اجلناة 

 حساسة(. ات جتاريةأو كشف معلومات سرية )كنشر أسرار حكومية أو معلوم 427زائفة )عن املنافسني مثاًل(،

يّتسم بأمهية حيوية تسليط الضوء على تزايد اخلطر الذي متثله املعلومات الزائفة أو املضللة. وهذا القذف ميكن أن ينال  ومما
مسعة وكرامة الضحايا بدرجة كبرية، ألن البيانات املنشورة على اخلط ميكن أن ينفذ إليها مجهور عاملي.  منعلى حنو خطري 

األحيان أي قدرة على التحكم  منكثري  يف ة اليت تنشر فيها املعلومات على اإلنرتنت يفقد صاحبها )أصحاهبا(ففي اللحظ
فيها. وحىت لو جرى تصويب املعلومات أو حذفها بعد نشرها بفرتة وجيزة، فرمبا يكون قد جرى بالفعل استنساخها )"نقل 

هذه احلالة، قد تظل املعلومات متاحة على  ئها أو حذفها. ويفصوردها"( وإتاحتها على أيدي أناس غري مستعدين إللغا
وتشمل األمثلة على ذلك حاالت "رسائل الربيد  428اإلنرتنت، حىت ولو كان مصدرها األصلي قد قام بإزالتها أو تصويبها.

منظمات  شخاص أواإللكرتوين التشهريية"، حيث يتلقى ماليني األشخاص رسائل إلكرتونية بذيئة أو مضللة أو زائفة عن أ
يتسىن أبدًا إصالح الضرر الذي طال مسعتهم، بصرف النظر عن صحة الرسالة األصلية أو عدم صحتها. ولذا، فإن  قد ال

 430يتعني موازنتها حبماية ضحايا القذف احملتملني. 429حرية التعبري
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 تهديدات منيتعلق بها  الرسائل االقتحامية وما 7.6.2
أن هناك خدعًا احتيالية  منوعلى الرغم  431الرسائل الطفيلية. منامية" توجيه أعداد ضخمة تعىن عبارة "الرسائل االقتح

متنوعة، فإن أكثرها شيوعًا هي الرسائل االقتحامية املوجهة عن طريق الربيد اإللكرتوين. فاجلناة يرسلون إىل املستخدمني 
 أيضاً ان على دعايات ملنتجات وخدمات، ولكنها حتتوي األحي منكثري  يف رسائل الربيد اإللكرتوين اليت حتتوي منماليني 

اكتسبت موجة  1978،432 عام يف مرات عديدة على برجميات خبيثة. ومنذ إرسال الرسالة االقتحامية اإللكرتونية األوىل يف
أن الرسائل  واليوم، تفيد منظمات مقدمي خدمة الربيد اإللكرتوين 433رسائل الربيد اإللكرتوين االقتحامية أبعادًا هائلة.

وكانت املصادر الرئيسية هلذه  434مجيع رسائل الربيد اإللكرتوين. مناملائة  يف 90و 85االقتحامية تشكل نسبة ترتاوح بني 
؛ (8,4%)اجملموع املسجل(؛ ومجهورية الصني الشعبية  من 19,6%هي: الواليات املتحدة ) 2007 عام يف االقتحامية الرسائل

مجهورية الصني وبعد ست سنوات ما زالت أوىل ثالثة مصادر للرسائل االقتحامية هي ذادها:  435.(6,5%) ومجهورية كوريا
  12.436%),(67 اجملموع املسجل( ومجهورية كوريا من 17%,6الواليات املتحدة )و  )22%,97(الشعبية 

عن طريق تركيب تكنولوجيا  وتصدى معظم مقدمي خدمة الربيد اإللكرتوين لتزايد مستويات الرسائل االقتحامية اإللكرتونية
الرسائل. وتتعرف هذه التكنولوجيا على الرسائل االقتحامية باستخدام مرشحات تعتمد على   منترشيح ملكافحة هذا النوع 

أن  منوعلى الرغم  437يرسلون هذه الرسائل. نكلمات مفتاحية أو قوائم سوداء لعناوين بروتوكول اإلنرتنت اخلاصة مب
بتجنب  وذلك مثالً  -باًل لاللتفاف عليها واصل تطورها، فإن مرسلي الرسائل االقتحامية جيدون سُ تكنولوجيا الرتشيح ت

العثور على طرق كثرية لوصف "الفياغرا"، وهي أحد املنتجات األعلى  يف الكلمات املفتاحية. وقد جنح مرسلو هذه الرسائل
  438استخدام االسم التجاري هلا.شعبية اليت تروج هلا الرسائل االقتحامية، دون االضطرار إىل 

طريقة توزيعها. فبداًل  يف تغريات منيطرأ  كشف رسائل الربيد اإللكرتوين االقتحامية على ما يف ويعتمد مدى النجاح
الناحية التقنية بالنسبة ملقدمي اخلدمة، بسبب حمدودية  منإرسال الرسائل إىل خمدم بريدي واحد )يعد التعرف عليه أسهل  من

لتوزيع الربيد اإللكرتوين الطفيلي. فعن طريق  440اجلناة يستخدمون الشبكات املسّخرة من(، فإن كثريًا 439صادرعدد امل
سّخرة املعتمدة على اآلالف 

ُ
ميكن االكتفاء بأن يرسل كل حاسوب مئات  441النظم احلاسوبية،. مناستخدام الشبكات امل

كشف الرسائل  يف وبة اليت يواجهها مقدمو خدمة الربيد اإللكرتوينالصع منرسائل الربيد اإللكرتوين. ويزيد هذا  منقليلة 
 تعقب اجلناة. يف الصعوبة اليت تواجهها وكاالت إنفاذ القانون مناالقتحامية عن طريق حتليل املعلومات اخلاصة باملرسلني، و 

ويتزايد  -رسائل تكلفة منخفضة وحتقق رسائل الربيد اإللكرتوين االقتحامية أرباحًا ضخمة ألن تكلفة إرسال مليارات ال
سّخرة.

ُ
ويرى بعض اخلرباء أن احلل احلقيقي الوحيد ملكافحة الرسائل االقتحامية هو  442اخنفاضها عند استخدام الشبكات امل

تكاليف الرسائل االقتحامية وأرباحها.  2007 عام يف وقد حلل تقرير ُنشر 443زيادة تكاليف اإلرسال اليت يتحملها الراسلون.
كانت تكاليف  وملا 444دوالر أمريكي. 500مليون رسالة إلكرتونية تبلغ حنو  20حت نتائج التحليل أن تكاليف إرسال وأوض

إرسال  منورائها أرباحًا طائلة، خاصة إذا متكنوا  منإرسال الرسائل االقتحامية منخفضة بالنسبة للجناة، فإهنم جينون 
يقل  ال دوالر أمريكي عن طريق إرسال ما 000 50ق رحبًا يبلغ قرابة الرسائل. وقد أفاد شخص هولندي أنه حق مليارات

 445مليارات رسالة اقتحامية. 9 عن
امليدان االقتصادي تقريرًا حلل تأثري الرسائل االقتحامية على البلدان  يف ، نشرت منظمة التعاون والتنمية2005 عامويف 

تأثري الرسائل االقتحامية  منإن مستخدمي اإلنرتنت فيها يعانون األحيان  منكثري  يف وتقول البلدان النامية 446النامية.
البلدان النامية، حيث يكون عرض النطاق وفرص  يف وإساءة استخدام اإلنرتنت. إذ متثل الرسائل االقتحامية مشكلة خطرية

ل االقتحامية وقتًا قيمًا وموارد وتستهلك الرسائ 447البلدان الصناعية. يف النفاذ إىل اإلنرتنت أكثر حمدودية وأعلى تكلفة عنهما
 البلدان اليت تعد فيها موارد اإلنرتنت أكثر ندرة وأعلى تكلفة. يف مثينة
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 االبتزاز 8.6.2
لتكنولوجيا املعلومات  الناشئ االستخدام فإن ذلك، ومع. تقليدية جرمية وإمنا منطية سيربانية جرمية االبتزاز يعترب ال

استهدفت هذه األخرية  السنوات ويف 448".االبتزاز السيرباين" باسم إليها يشار ًا ماكثري   هجمات إىل أدى واالتصاالت
 تقدمها اليت العديدة املزايا مناجلناة  استفادة ويتزايد تواتر 449.الصغرية املبتدئة الشركاتو  الكربى الشركات من كالً   اهلجمات
 استخدام إىل باإلضافةو . اجلرمية اليت كانت ترتكب هبا هذه يةالتقليد األساليب مع باملقارنة واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا
 بدالً  االفرتاضية العمالت يستخدمون اجلناة منمتزايد  عدد مثة اجلرمية لتنفيذ املغفلة اهلوية االتصاالت تكنولوجيا

  451.االبتزاز ديدده ما زالت تستخف بأمهية الشركات إىل أن ثو البح شريتو  450.بالتحويل الربقي النقدية املدفوعات من
 نظام تصيب خبيثة وهو برجمية –" برجمية الفدية" يسمى ما -األمتتة  مناالبتزاز على درجة أعلى  أشكال من شكل وهناك

 قلق وهو يعترب مثار. فدية الضحية ما مل تدفع احلاسوب لن يفتح جهاز مفادها أن رسالة وتعرض وتغلقة، احلاسوب
 غري أنشطة عطّلت احلاسوب بسبب هي اليت القانون بأن سلطات إنفاذ يّدعي اجلناة ما الباً اإلقناع، غ يف وزيادة 452.متزايد

 453.املستخدم جانب من مشروعة
 األشكال األخرى للمحتوى غير القانوني 9.6.2

اإلغواء بارتكاب اجلرائم، وتقدمي  أجل منكمنتدى   أيضاً أجل شن هجمات مباشرة فحسب بل  من تستخدم اإلنرتنت ال
تقدمي معلومات وإرشادات بشأن أعمال غري والبيع غري القانوين للمنتجات، و  454ض الرتكاهبا، والتحريض على ارتكاهبا،عرو 

 قانونية )مثل كيفية صنع املتفجرات(.

ى منتجات معينة. وتطبق البلدان املختلفة أنظمة وقيوداً جتارية وطنية خمتلفة عل يف البلدان أنظمة للتجارة منوقد وضعت كثري 
بعض البلدان  يف قيود فاألدوية اليت تتوافر بال -ويصدق األمر نفسه على األدوية  455منتجات شىت مثل املعدات العسكرية.

أن النفاذ إىل منتجات  منالصعب التأكد  منوقد جتعل التجارة عرب احلدود  456بلدان أخرى. يف قد تستوجب تذكرة طبية
جراء شعبية اإلنرتنت. فمتاجر الويب اليت تعمل  منوقد تفاقمت هذه املشكلة  457معينة يبقى قاصرًا على األراضي املعنية.

يقوض  يها، ممابلدان أخرى تفرض قيودًا عل يف تُفرض فيها قيود تستطيع أن تبيع منتجات معينة لزبائن بلدان ال منانطالقًا 
 مفعول قيودها هذه.

ذ إىل إرشادات تبني كيفية صنع األسلحة. لقد كانت الصعب على معظم الناس النفا منوقبل ظهور اإلنرتنت، كان 
الكتب اليت تتناول اجلوانب الكيميائية للمتفجرات(، لكن العثور عليها كان يتطلب  يف املعلومات الالزمة متيسرة )وذلك مثالً 

هولة النفاذ إىل هذه وس 458اليوم، فإن املعلومات املتعلقة بكيفية صنع املتفجرات تتوافر على اإلنرتنت، وقتًا طوياًل. أما
 احتمال وقوع اهلجمات. مناملعلومات يزيد 
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نشر املعلومات. وتستخدم الشركات اإلنرتنت لتوزيع املعلومات عن منتجادها  يف تتمثل إحدى الوظائف احليوية لإلنرتنت
اثل املشكالت اليت تواجهها القرصنة، فإن الشركات الناجحة قد تواجه على اإلنرتنت مشكالت مت زاوية منوخدمادها. و 

خارج الشبكة. فقد تستخدم صوردها التجارية وتصميم شعارها لتسويق منتجات مزيفة، حيث يقوم املزيفون باستنساخ 
الشعارات واملنتجات وحياولون تسجيل امليدان اخلاص بتلك الشركة احملددة. وميكن أن تتعرض الشركات اليت توزع املنتجات 

تمباشرة على اإلنرت  زيل منتجادها نملشكالت قانونية تتصل بانتهاكات حقوق املؤلف. إذ قد جيري ت 459ن
 وتوزيعها. واستنساخها

 الجرائم المتعلقة بحقوق المؤلف 1.7.2
لصناعة الرتفيه أن تضيف مسات وخدمات  461أتاحت الرقمنة 460التكنولوجيا التماثلية إىل التكنولوجيا الرقمية، منمع التحول 

، تشمل اللغات، وترمجة احلوار، واإلعالنات عن األفالم، ومواد إضافية جمانية. DVDم املسجلة على أقراص إضافية لألفال
 462الشرائط الصوتية وشرائط الفيديو. منأهنا أطول عمراً  DVDو CDوأثبتت أقراص 

تهاكات الراهنة حلقوق املؤلف وقد فتحت الرقمنة الباب أمام انتهاكات جديدة حلقوق املؤلف. واألساس الذي تستند إليه االن
هو االستنساخ السريع والدقيق. فقبل ظهور الرقمنة، كان نسخ شريط صويت أو شريط فيديو يسفر دوماً عن فقدان قدر معني 

املمكن استنساخ مصادر رقمية دون فقدان اجلودة، وأتاح ذلك بالتايل إنتاج نسخ إضافية  مناليوم، فقد بات  اجلودة. أما من
 تبادل األغاين وامللفات والربجميات احملمية حبقوق املؤلفنسخة متاحة. وتشمل أكثر انتهاكات حقوق املؤلف شيوعًا أي  من
  464. (DRM)االلتفاف على نظم إدارة احلقوق الرقمية 463نظم اقتسام امللفات، يف

مع  466ني تقاسم امللفات،وتتيح للمستخدم 465ونظم اقتسام امللفات هي خدمات شبكية تقوم على االتصال بني النظراء
وبعد تركيب برجميات اقتسام امللفات، يستطيع املستخدمون أن خيتاروا  467األحيان. منكثري  يف ماليني املستخدمني اآلخرين

مئات املصادر. وقبل  منزيلها نامللفات اليت يريدون تقامسها ويستعملون الربجميات للبحث عن ملفات أخرى يوفرها آخرون لت
ث نظم اقتسام امللفات، كان الناس يستنسخون الشرائط الصوتية وشرائط الفيديو ويتبادلوهنا، لكن نظم اقتسام أن ُتستحد

 املستخدمني. منجانب أعداد أكرب كثرياً  منامللفات تسمح بتبادل النسخ 
االتصال بني النظراء وّلدت شبكات  2007اإلنرتنت. ففي  يف دورًا حيوياً   (P2P)وتؤدي تكنولوجيا االتصال بني النظراء

ويقدر تقرير  -يربح عدد املستخدمني يتنامى طول الوقت  وال 468حركة املستهلكني على اإلنرتنت. من 50% يزيد على ما
زيل مواد نتمستخدمي اإلنرتنت الفرنسيني قد قاموا ب من 30%امليدان االقتصادي أن حنو  يف نشرته منظمة التعاون والتنمية

وميكن استخدام  470سائر بلدان املنظمة. يف وتسجل اجتاهات مماثلة 469بواسطة نظم تقاسم امللفات، ملفات موسيقية أو
الزاوية  منو  471ذلك املوسيقى واألفالم والربجميات. يف البيانات احلاسوبية، مبا مننظم تقاسم امللفات لتبادل أي نوع 

  472يقى، لكن تبادل مواد الفيديو تتزايد أمهيته أكثر فأكثر.التارخيية، كانت نظم تقاسم امللفات تستخدم أساساً لتبادل املوس
 473غضون فرتات زمنية قصرية. يف خدمات تقاسم امللفات فائقة التطور وتتيح تبادل ملفات كبرية يف والتكنولوجيا املستخدمة

قانون أن تتصدى للتقاسم كان يتيح لوكاالت إنفاذ ال نظم تقاسم امللفات يعتمد على خمدم مركزي، مما منوكان اجليل األول 
سيما خدمة  نظم إنتاج امللفات )وال منوخالفًا للجيل األول  Napster.474إطار شبكة نابسرت  يف غري القانوين للملفات

يعد يستند إىل خمدم مركزي يوفر قائمة بامللفات املتاحة بني  نظم تقاسم امللفات مل مننابسرت الشهرية(، فإن اجليل الثاين 

http://www.eff.org/IP/DRM/20030401_drm_skeptics_view.pdf
http://www.idea-group.com/downloads/excerpts/Subramanian01.pdf
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العمل. ولكن  مناألصعب منعها  منجيعل  شبكة تقاسم امللفات منفاملفهوم الالمركزي للجيل الثاين  475املستخدمني.
 476ميكن، بفضل االتصاالت املباشرة، تعقب مستخدمي إحدى الشبكات عن طريق عنوان بروتوكول اإلنرتنت اخلاص هبم.

إطار نظم تقاسم امللفات. غري  يف هاكات حقوق املؤلفانت يف التحقيق يف النجاح منوقد حققت وكاالت إنفاذ القانون قدراً 
 477التحقيقات. صعوبة إجراء مناالتصال اجملهول اهلوية وستزيد  منأن نظم تقاسم امللفات األحدث عهداً تتيح أشكااًل 

ارية الشركات التج أيضاً األشخاص العاديون واجملرمون وحدهم بل تستخدمها يستخدمها ال وتكنولوجيا تقاسم امللفات 
تنتهك كلها حقوق املؤلف. إذ تشمل أمثلة استخدامها املشروع  وامللفات اليت يتم تبادهلا بنظم تقاسم امللفات ال 478العادية.

  يف ن بتبادلهيُؤذِ  ما
ُ
 479نسخ ومصنفات فنية. من عاملك الإطار امل

ري الواضح إىل أي مدى يُعزى غ منو  480ومع ذلك، فإن استخدام نظم تقاسم امللفات يطرح حتديات على صناعة الرتفيه.
إطار نظم تقاسم امللفات. وقد كشف البحث  يف وتذاكر السينما إىل تبادل امللفات CD/DVDمبيعات األقراص  يف االخنفاض

نظم تقاسم  يف وظهرت 482لها.زينوعن وجود مليارات امللفات اليت مت ت 481مستخدمي تقاسم امللفات منعن وجود املاليني 
شأن استحداث  منأحلق خسائر بأصحاب حقوق املؤلف. و  مما 483دور العرض رمسياً  يف يتم تبادهلا قبل عرضها امللفات أفالم

صعوبة عمل أصحاب حقوق املؤلف وعمل وكاالت  مناآلونة األخرية أن يزيد  يف نظم تقاسم امللفات اجملهولة اهلوية
 484القانون. إنفاذ

مثل نظم  DVDو CDاستنساخ أقراص  منوجيا ترمي إىل منع املستخدمني وقد ردت صناعة الرتفيه على ذلك بتطبيق تكنول
وتعد هذه التكنولوجيا عنصراً  DVD.486وهي تكنولوجيا جتفري متنع استنساخ احملتوى على أقراص  485، (CSS)ختليط احملتوى

نفاذ إىل املستخدمني. ويصف إسناد حقوق ال يف الدقة منحيويًا بالنسبة للنماذج التجارية اجلديدة الساعية إىل توخي مزيد 
تطبيق تكنولوجيات تسمح ألصحاب حقوق املؤلف بتقييد استخدام الوسائط  487" (DRM)مصطلح "إدارة احلقوق الرقمية

بث أغنية واحدة أثناء حفل واحد(. وتسمح إدارة احلقوق  يف الرقمية، حيث يشرتي الزبائن حقوقًا حمدودة فقط )مثل احلق
الدقة وميكن أن تعكس اجتاه  منجتارية جديدة تعرب عن مصاحل أصحاب حقوق املؤلف واملستخدمني مبزيد الرقمية بتنفيذ مناذج 

 األرباح. يف االخنفاض
فقد  488أكرب الصعوبات اليت تصادفها هذه التكنولوجيات إمكانية االلتفاف على تكنولوجيا محاية حقوق املؤلف. منو 

بأسعار  جماناً أو 489أن يتيحوا على اإلنرتنت ملفات حممية حبقوق املؤلف منستخدمني استحدث اجلناة أدوات برجمياتية مُتّكن امل
 حدود. ملف، ميكن إنتاج نسخ منها وبثها بال منأن جيري إزالة احلماية اليت تكفلها إدارة احلقوق الرقمية  زهيدة. فما

سيما قنوات التلفزيون اليت تشاهد نظري  حمطات التلفزيون )وال تقتصر على األغاين واألفالم. فبعض واجلهود الرامية إىل محاية احملتوى ال
تقدم تكنولوجيات  مناملطلوب. وعلى الرغم  منالزبائن الذين سددوا الث يتلقاها إال أال منمعلوم( تقوم بتجفري الربامج لتض نمث

  490برجمياتية. التجفري باستخدام أدوات اخرتاق يف تزييف األجهزة املستخدمة ملكافحة النفاذ، أو يف احلماية، فقد جنح اجلناة
وبغري أدوات برجمياتية، يصبح املستخدمون العاديون أقل قدرة على ارتكاب اجلرائم. واملناقشات املتعلقة بتجرمي انتهاكات 

يع على إنتاج وب أيضاً على نظم تقاسم امللفات وااللتفاف حول احلماية القانونية فحسب، بل تركز  حقوق املؤلف تركز ال
  491انتهاك حقوق املؤلف. منأدوات ترمي إىل متكني املستخدمني  وحيازة "أجهزة غري قانونية" أو

 الجرائم المتعلقة بالعالمات التجارية 2.7.2
جوانب التجارة العاملية، متاثل انتهاكات حقوق املؤلف.  منانتهاكات العالمات التجارية وهذا جانب معروف جيدًا 

ت املتعلقة بالعالمات التجارية إىل الفضاء السيرباين، وهي ختضع للتجرمي بدرجات متباينة مبوجب انتقلت االنتهاكا وقد
أنشطة إجرامية بغرض تضليل  يف وتشمل أخطر هذه اجلرائم استخدام العالمات التجارية 492القوانني اجلنائية الوطنية املختلفة.

 املستعملني، واجلرائم املتعلقة بأمساء امليادين.
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األحيان ارتباطًا مباشرًا بعالمادها التجارية. ويستخدم اجلناة األمساء  منكثري  يف الشركات منط السمعة الطيبة لشركة وترتب
حيث ترسل إىل مستخدمي  493بينها التصيُّد االحتيايل، مناألنشطة،  منعدد  يف والعالمات التجارية بطرق احتيالية

، على سبيل املثال، هة بالرسائل الصادرة عن الشركات املشروعة، تتضمناإلنرتنت ماليني الرسائل اإللكرتونية الشبي
 494التجارية. العالمات

الذي يعين  496مثل االستقطان السيرباين، 495وهناك قضية أخرى تتصل بانتهاكات العالمات التجارية اجلرائم املتعلقة بامليدان
معظم هذه  يف ويسعى اجلناة، 497لتجارية ملنتج أو لشركة.عملية غري قانونية لتسجيل اسم ميدان مطابق أو مماثل للعالمة ا

خالل  منأو يستخدمونه لبيع منتجات أو خدمات تضلل املستخدمني  498احلاالت، إىل بيع امليدان بسعر مرتفع إىل الشركة
ن" أو تسجيل أمساء األمثلة األخرى على اجلرائم املتصلة بامليدان "اختطاف امليدا منو  499ارتباطها املفرتض بالعالمة التجارية.

  500امليدان اليت انقضت مددها عرضاً.

 الجرائم المتعلقة بالحاسوب 8.2
Bibliography (selected): Bywell/Oppenheim, Fraud on Internet Auctions, Aslib Proceedings, 53 (7), 
page 265 et seq.; Clarke, Technology, Criminology and Crime Science, European Journal on Criminal 
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www.isrcl.org/Papers/Elston%20and%20Stein.pdf; Emigh, Online Identity Theft: Phishing Technology, 
Chokepoints and Countermeasures, 2005; Gercke, Internet-related Identity Theft, 2007; Givens, Identity 
Theft: How It Happens, Its Impact on Victims, and Legislative Solutions, 2000; Granger, Social  
Engineering Fundamentals, Part I: Hacker Tactics, Security Focus, 2001, available at: 
www.securityfocus.com/infocus/1527; McCusker, Transnational organized cybercrime: distinguishing 
threat from reality, Crime Law Soc Change, Vol. 46, page 270; 
Mitchison/Wilikens/Breitenbach/Urry/Poresi, Identity Theft – A discussion paper, 2004; Paget, Identity 
Theft – McAfee White Paper, page 10, 2007; Reich, Advance Fee Fraud Scams in-country and across 
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اجلرائم اليت يستلزم ارتكاهبا نظامًا حاسوبياً. وخالفًا للفئات السابقة، فإن هذه الفئة الواسعة  منتغطي هذه الفئة عددًا 
زاوية احلماية اليت تكفلها املبادئ القانونية. وتشمل هذه  مناألحيان، صارمة بنفس القدر  منكثري  يف عد،تُ  اجلرائم ال من

 باستخدام احلاسوب، وإساءة استخدام األجهزة. انتحال اهلويةوالتزييف والتصيُّد االحتيايل و الفئة االحتيال احلاسويب، 
 االحتيال واالحتيال الحاسوبي 1.8.2

وأدوات برجمياتية  502استخدام األمتتة منألنه ميكن اجلناة  501أكثر اجلرائم شيوعًا على اإلنرتنت، مناالحتيال احلاسويب 
 هويتهم. إلخفاء

وتتمثل إحدى االسرتاتيجيات اليت يستخدمها  503األفعال الصغرية. منعدد  منجين أرباح طائلة  منمتتة اجلناة ومُتّكن األ
حد معني. فعندما تكون اخلسارة "صغرية" تقل  منضمان أن تظل اخلسارة املالية اليت يتحملها كل ضحية أدىن  يف اجلناة

أمثلة هذا النوع  منو  504غ عن هذه اجلرائم واملطالبة بالتحقيق فيها.احتماالت قيام الضحايا بإنفاق الوقت واجلهد لإلبال
املال بزعم تقدمي خدمة  منعرف باسم اخلدعة النيجريية ويقصد هبا االحتيال لتحصيل مبلغ يُ  اخلدع االحتيالية ما من

 505ومهية. الحقة
كجرائم  صنفها النظم القانون اجلنائي تأن هذه اجلرائم ترتكب باستخدام تكنولوجيا احلاسوب، فإن معظم  منوعلى الرغم 

والتفرقة الرئيسية بني االحتيال احلاسويب واالحتيال التقليدي هو الضحية  506بل كحاالت احتيال عادي. متعلقة باحلاسوب

http://www.isrcl.org/Papers/Elston%20and%20Stein.pdf
http://www.securityfocus.com/infocus/1527
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إذا  ااالحتيال. أم منضرباً  عاماألشخاص، تعترب اجلرمية بوجه  مناملستهدفة باالحتيال. فإذا حاول اجلناة التأثري على شخص 
األحيان على أهنا احتيال حاسويب.  منكثري  يف استهدف اجلناة نظمًا حاسوبية أو نظمًا ملعاجلة البيانات، فإن اجلرائم تصنف

أغراض احتيالية،  يف بعد استغالل النظم احلاسوبية منويظل مبقدور نظم القانون اجلنائي اليت تغطي االحتيال، ولكنها ال تتض
 يلي: األحيان. وتشمل أهم جرائم االحتيال ما منكثري  يف ذكورة أعاله قضائياً أن تالحق اجلرائم امل

 507االحتيال عن طريق المزادات المتاحة على الخط

، بيعت على موقع 2006 عام يف وحىتأكثر خدمات التجارة اإللكرتونية شعبية.  منتُعد املزادات العامة املتاحة على اخلط 
 508مليار دوالر أمريكي. 20العامل، سلع تزيد قيمتها على  يف زادات املتاحة على اخلط، وهو أكرب سوق للمeBayإيباي 

تتيح للبائعني عرض  كل أحناء العامل. كما منوتتيح هذه املزادات للمشرتين النفاذ إىل سلع متنوعة أو إىل سلع خمصوصة 
 ينشط الطلب ويرفع األسعار.  سلعهم على مجهور عاملي، مما

 509هذه املزادات أن يستغلوا غياب االتصال وجهًا لوجه بني البائع واملشرتي. يف الذي يرتكبون اجلرائم ويستطيع اجلناة
أكثر اجلرائم السيربانية  مناالحتيال عن طريق املزادات واحدة  منالتمييز بني البائعني احلقيقيني واجلناة، جعلت  يف والصعوبة
 512سلع غري موجودة للبيع، ومطالبة املشرتين بدفع مثنها قبل تسليمها، عرض 511وأوسع أسلوبني انتشارًا مها 510انتشاراً.

 وشراء السلع واملطالبة بتسليمها، دون وجود نية الدفع.

ورداً على ذلك، استحدث مقدمو خدمة املزادات نظماً للحماية، مثل نظام استقاء اآلراء/التعليقات عن املعامالت املنفذة. فبعد  
بوصفها معلومات حمايدة عن مدى جدارة  513ون والبائعون آراءهم كي يستنري هبا املستخدمون اآلخرونكل معاملة، يدون املشرت 

التعليقات اإلجيابية، يصبح  منالبائعني/املشرتين بالثقة. ويف هذه احلالة تصبح "السمعة هي كل شيء"، وبدون عدد كاف 
بإرسال السلع دون  بالدفع نظري سلع غري موجودة، وإما إما األصعب على اجلناة أن يقنعوا األطراف املستهدفة )األهداف( من

 514تلقي مثنها أواًل. غري أن اجملرمني قد ردوا على ذلك بااللتفاف على تلك احلماية عن طريق استخدام حسابات أطراف ثالثة.
تخدمني شرعيني خيص مس حياول اجلناة االستيالء على ما 515ومبوجب هذه اخلدعة املسماة "االستيالء على احلسابات"

 صعوبة الكشف عن هويتهم. منيزيد  أمساء وكلمات السر بغية شراء أو بيع السلع غشاً واحتيااًل، مما من
 516المال بزعم تقديم خدمة الحقة وهمية مناالحتيال لتحصيل مبلغ 

املال إىل أطراف  منات كبرية حتويل كمي يف يف هذه احلالة، يرسل اجلناة رسائل إلكرتونية يلتمسون فيها مساعدة املرسل إليهم
وبعد ذلك يطلب  517ثالثة واعدين إياهم بنسبة معلومة، إن هم وافقوا على إجراء التحويل باستخدام حسابادهم الشخصية

ذلك على تصور أشبه بالتصور  يف بيانات حسابادهم املصرفية )معتمدين منمنهم اجلناة أن حيولوا إليهم مبلغًا بسيطًا للتحقق 
فاملشاركون قد يكونوا مستعدين لتحمل خسارة صغرية حىت وإن كانت مؤكدة على أمل  -م عليه اليانصيب الذي يقو 

أن يقوم املشاركون  يكسبوا رحبًا كبرياً حىت وإن كان غري مؤكد( أو أن يرسلوا إليهم بيانات حسابادهم املصرفية مباشرة. وما أن
إذا قام املشاركون بإرسال بيانات حسابادهم املصرفية،  ىل األبد. أمابتحويل األموال، لن يتصل اجلناة هبم مرة أخرى إ

 518أنشطة احتيالية. وتوحي األدلة بأن مثل هذه الرسائل اإللكرتونية يرد عليها آالف الضحايا يف اجلناة قد يستخدموهنا فإن
املال بزعم  منإن االحتيال لتحصيل مبلغ احلمالت واملبادرات اإلعالمية املختلفة، ف منوتبني البحوث الراهنة أنه على الرغم 

 519حيث عدد الضحايا وحجم اخلسائر اإلمجالية على السواء. منزال يتزايد، وذلك  تقدمي خدمة الحقة ومهية ما
 التزييف الحاسوبي 2.8.2

لو كانت  قة تبدو كماوميكن أن ُترتكب اجلرمية مثاًل عن طريق إنشاء وثي 520الوثائق الرقمية يف يعين التزييف احلاسويب التالعب
احملاكم(،  يف الصور املستخدمة كدليل ذلك مثالً  منالصور اإللكرتونية )و  يف صادرة عن مؤسسة موثوق هبا، أو التالعب

 حتوير الوثائق النصية. أو
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مجيع  يف لقانونعد تزوير الرسائل اإللكرتونية عنصرًا أساسيًا للتصيد االحتيايل الذي يشكل حتديًا خطريًا لوكاالت إنفاذ اويُ 
فريسل  522ذلك أن "التصيد االحتيايل" يسعى إىل جعل األهداف يفصحون عن معلومات شخصية/سرية 521أحناء العامل

 523األحيان رسائل إلكرتونية شبيهة بالرسائل الصادرة عن مؤسسات مالية مشروعة يتعامل معها اهلدف منكثري  يف اجلناة
وتطلب هذه الرسائل  524الصعب على األهداف أن يكتشفوا زيفها منجتعل وتصمم هذه الرسائل اإللكرتونية بطريقة 

الضحايا هلذا الطلب  مناملرسل إليه أن يفصح عن معلومات حساسة معينة و/أو أن يتحقق منها. ويستجيب كثري  من
 525إىل ذلك. إجراء حتويالت على اخلط، وما منفيفصحون عن معلومات متكن اجلناة 

املاضي، ألن معظم الوثائق القانونية كانت وثائق ملموسة. غري أن الوثائق  يف ية للتزييف احلاسويب نادرةوكانت املالحقة القضائ
الرقمية باتت تؤدي دورًا متزايد األمهية وتستخدم أكثر فأكثر. واالستعاضة عن الوثائق التقليدية بالوثائق الرقمية أمر تدعمه 

 التشريع بالتوقيعات الرقمية.وسائل قانونية تتيح استخدامها مثل اعرتاف 
الوثائق. ومع استحداث التزييف الرقمي، بات باملقدور اآلن استنساخ الوثائق الرقمية  يف وقد حاول اجملرمون دومًا التالعب

الصعب على خرباء األدلة اجلنائية أن يثبتوا حدوث التالعب  مندون فقدان اجلودة وبات باملقدور التالعب فيها بسهولة. و 
 527التزييف. منأجل محاية الوثيقة  منقد استخدمت  526تكن احلماية التقنية مل قمي ماالر 

 انتحال الهوية 3.8.2
االحتيال النتحال هوية  يف فعاًل إجرامياً يتمثل -ستخدم بطريقة متسقة يُ  يُعّرف وال الذي ال - انتحال اهلويةيصف مصطلح 

ميكن ارتكاهبا على اخلط  كما  529دون االستعانة بوسائل تقنية وميكن القيام هبذه األفعال 528شخص آخر واستخدامها.
 530باستخدام تكنولوجيا اإلنرتنت.

 532،انتحال اهلويةونتائج خمتلف الدراسات االستقصائية اليت حتلل مدى اخلسارة النامجة عن  531إن التغطية اإلعالمية الواسعة
خرية ميكن أن يؤدي بسهولة إىل استنتاج مفاده أن اجلرائم السنوات األ يف عديدة نشرت 533فضاًل عن حتليالت قانونية وتقنية

ولكن ليست احلالة كذلك، نظرًا ألن اجلرائم املتصلة بتقّمص  534ظواهر القرن احلادي والعشرين. مناملتصلة باهلوية هي 
فعل، أفادت ويف الثمانينات بال 535قرن. منالشخصية والتزوير وإساءة استعمال وثائق اهلوية كانت موجودة منذ أكثر 

ُيسِفر ظهور استخدام اهلويات الرقمية  مل 536 الصحف بصورة مكثفة عن إساءة استخدام املعلومات املتعلقة باهلوية.
الرقمية إمكانيات  وأتاحت زيادة استخدام املعلومات 537وتكنولوجيا املعلومات سوى عن تغيري أساليب اجملرمني وأهدافهم.

دول صناعية إىل جمتمعات  منوهكذا، كان لعملية التحول  538مات املتصلة باهلوية.جديدة للمجرمني للنفاذ إىل املعلو 
 انتحال اهلويةالعدد الكبري حلاالت  من. ومع ذلك، فعلى الرغم انتحال اهلويةتأثري كبري على تطور جرائم  539معلومات

جمرد استحداث أهداف جديدة وتيسري  تغري اجلرمية نفسها بشكل جذري، ولكن أدت إىل املتصلة باإلنرتنت، فإن الرقمنة مل
تقدير أثر زيادة استعمال تكنولوجيا اإلنرتنت. واستنادًا إىل نتائج حتليل  يف ويبدو أنه مت اإلفراط 540وضع أساليب جديدة.

 20 كان 2007 عامويف  541تعترب إىل حد كبري جرمية خارج اخلط. انتحال اهلويةزال  األسلوب للجرائم املتعلقة باهلوية، ما
وخروقات خاصة بالبيانات  543كانت عبارة عن انتهاكات احتيالية  542الواليات املتحدة يف اجلرائم اليت ارتكبت مناملائة  يف

يبعث على الدهشة،  ومما األمهية. منخارج اخلط على درجة عالية  انتحال اهلوية ورغم التطورات احلديثة ما زال على اخلط.
ط، حيث إن الرقمنة وكذلك عوملة اخلدمات القائمة على الشبكة أدت إىل زيادة استخدام األمهية املستمرة للجرائم خارج اخل
االقتصاد أو على  يف النمو، سواء يف أن أمهية املعلومات املتصلة باهلوية آخذة كما  544املعلومات الرقمية املتصلة باهلوية.

قات الشخصية الطيبة تسيطر على األعمال مستوى التفاعل االجتماعي. ويف املاضي، كانت "السمعة الطيبة" والعال
ومع االنتقال إىل التجارة اإللكرتونية، أصبح التعّرف وجهًا لوجه شبه مستحيل، ونتيجة لذلك  545واملعامالت اليومية.

معامالت اجتماعية  يف أصبحت املعلومات املتصلة باهلوية أكثر أمهية إىل حد كبري بالنسبة للناس الذين يشاركون
يكنة، 546ة.واقتصادي

 
حيث حُتول اهلوية إىل معلومات تتصل باهلوية ميكن تقديرها كمياً.  547وميكن وصف هذه العملية بامل

وهذه العملية، جنبًا إىل جنب مع التمييز بني اجلانب الذي يطغى عليه الطابع الفلسفي ملصطلح "اهلوية" بصورة أكرب )اليت 
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التعرف على  منعلومات املتعلقة باهلوية القابلة للتقدير الكمي اليت متّكن السمات الشخصية(، وامل منبأهنا جمموعة  548تعّرف
، انتحال اهلويةالشخص، تكتسي أمهية كبرية. وعملية التحول ليست ذات صلة فقط بالسمات املتعلقة باإلنرتنت اخلاصة ب

ت املعامالت غري املباشرة، مثل الثقة متطلبا مننظرًا ألن أثر التطور يتجاوز بكثري شبكات احلاسوب. ففي أيامنا هذه، دهي
أمثلة ذلك استخدام  منتقتصر على األعمال املتعلقة بالتجارة اإللكرتونية. و  على االقتصاد بصورة عامة وال 549واألمن

 املتاجر الكربى. يف )رقم التعريف الشخصي( لشراء السلع PINبطاقات الدفع بالرقم 
املرحلة األوىل حيصل اجلاين على  يف 550ثالث مراحل خمتلفة بوجه عام، هويةانتحال وتشمل اجلرمية اليت توصف بأهنا 

اجلرمية عن طريق استخدام برجميات خبيثة أو هجمات التصيد االحتيايل  منمعلومات متعلقة باهلوية. وميكن القيام هبذا اجلزء 
 551ارتكاب أفعال إجرامية. يف وية قبل استخدامهاعلى سبيل املثال، واملرحلة الثانية تتسم بالتفاعل مع املعلومات املتعلقة باهل

دوالراً  60فسجالت بطاقات االئتمان تباع مثاًل مببلغ يصل إىل  552األمثلة على ذلك بيع املعلومات املتعلقة باهلوية. منو 
فإن النفاذ إىل فعل إجرامي. ويف معظم احلاالت،  يف واملرحلة الثالثة هي استخدام املعلومات املتعلقة باهلوية 553أمريكياً،

يرّكز اجلناة على جمموعة البيانات ذادها بل على  ولذا ال 554اجلرائم. منارتكاب املزيد  منالبيانات املتعلقة باهلوية مُيّكن اجلاين 
  555االئتمان. أمثلة هذه اجلرائم تزييف وثائق اهلوية أو االحتيال ببطاقات منأنشطة إجرامية. و  يف القدرة على استخدامها

األفعال. إذ يستطيع اجلاين أن  مناملرحلة األوىل طائفة واسعة  يف األساليب املستخدمة للحصول على البيانات وتغطي
القمامة  يف يستخدم أساليب مادية وأن يسرق مثاًل أجهزة ختزين حاسوبية حتتوي على البيانات املتعلقة باهلوية، أو أن يبحث

يستطيع اجلناة استخدام حمركات البحث للعثور على  كما  557يسرق الربيد. (، أو أن556املهمالت" يف يُدعى "الغوص )فيما
 (Googledorks)غوغل"  يف و"املنقبون (Googlehacking)بيانات متعلقة باهلوية. ويصف مصطلحا "القرصنة على غوغل" 

البحث وصواًل إىل نتائج  مناإلجابة عن استفسارات معينة مث ترشيح الكميات الكبرية  يف تسخري حمركات حبث معقدة
. وقد يتمثل انتحال اهلويةاخلدع اخلاصة ب يف احلاسوب وإىل معلومات شخصية ميكن استغالهلا منمعلومات تتعلق بقضايا أ

وتسلط التقارير الضوء  558تكفل محاية مأمونة لكلمة السر الستقاء البيانات منها. البحث عن نظم ال يف هدف اجلاين مثالً 
وتشري التقارير إىل مشكالت  559أغراض غري قانونية. يف وي عليها االستخدام القانوين حملركات البحثعلى املخاطر اليت ينط

مماثلة تتعلق بنظم تقاسم امللفات. وقد ناقش كونغرس الواليات املتحدة مؤخرًا إمكانية استخدام نظم تقاسم امللفات 
وإىل جانب هذا، يستطيع اجلناة احلصول على تلك  560.انتحال اهلوية يف للحصول على معلومات شخصية ميكن استغالهلا

خالل االستعانة بأطراف داخلية تتيسر هلا فرصة النفاذ إىل املعلومات املخزنة املتعلقة باهلوية. وتبني الدراسة  مناملعلومات 
 35% منأكثر أن  561احلاسويب، من، الصادرة عن معهد األ2007 عاماحلاسويب ل مناالستقصائية للجرمية احلاسوبية واأل

دراسة  أظهرت ،2013 عام ويف خسائر منظمتهم. من 20%اجمليبني يُعزون إىل األطراف الداخلية نسبة تزيد على  من
اجمليبني يعتقدون  من املائة يف 53و داخل الشركة منمرتبطة بعارفني  السيربانية اجلرائم من املائة يف 23 أن استقصائية

ويستطيع اجلناة أخريًا أن يستخدموا تقنية اهلندسة  562.اخلارج مناهلجمات  من ضرراً  ثرأك الداخل منالعارفني  هجمات أن
السنوات األخرية خدعًا فعالة للحصول  يف االجتماعية إلقناع الضحايا باإلفصاح عن معلومات شخصية. وقد ابتكر اجلناة

يانات املتعلقة ببطاقات االئتمان( عن طريق التالعب على املعلومات السرية )مثل املعلومات املتعلقة باحلسابات املصرفية والب
  563خالل تقنيات اهلندسة االجتماعية. منباملستخدمني 

رقم الضمان االجتماعي أو رقم جواز السفر،  يف وتتمثل أهم هذه البيانات 564ويتباين نوع البيانات اليت يستهدفها اجلناة.
 ر.تاريخ امليالد، العنوان، أرقام اهلاتف وكلمات الس

 أو رقم جواز السفر  (SSN) رقم الضمان االجتماعي
الواليات املتحدة منوذج تقليدي إلحدى بيانات اهلوية اليت يستهدفها اجلناة.  يف رقم الضمان االجتماعي الذي يستخدم مثالً 

الوقت  يف أن رقم الضمان االجتماعي قد استحدث لالحتفاظ بسجل دقيق لإليرادات، فإنه يستخدم منوعلى الرغم 
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ويستطيع اجلناة استخدام هذا الرقم، ومعلومات عن جوازات السفر،  565أغراض إثبات اهلوية. يف احلاضر على نطاق واسع
  566قروض. االستيالء على احلسابات املالية القائمة، أو احلصول على ائتمانات، أو أخذ لفتح حسابات مالية، أو

 تاريخ الميالد، العنوان، أرقام الهاتف 
إذا مت اجلمع بينها وبني معلومات أخرى )مثل رقم  الرتكاب سرقات اهلوية إال عامميكن استخدامها بوجه  لبيانات الوهذه ا

فالنفاذ إىل معلومات إضافية كتاريخ امليالد والعنوان ميكن أن يساعد اجلاين على االلتفاف على  567الضمان االجتماعي(.
الوقت احلاضر على نطاق واسع على اإلنرتنت  يف بتلك املعلومات أهنا تتوافرأشد املخاطر اليت حتدق  منعمليات التحقق. و 

بأن تنشر نزواًل على متطلبات قانونية  وإما 568أحد املنتديات اليت تستوجب اإلفصاح عن اهلوية يف بأن تنشر طوعاً  إما -
 569وذلك مثاًل لدى تسجيل العالمات على مواقع الويب.

 يةكلمة السر للحسابات غير المال
األغراض اخلاصة  يف النفاذ إىل كلمات السر اخلاصة باحلسابات يتيح للجناة أن يغريوا بيانات دهيئة احلساب وأن يستخدمونه

فيستطيعون مثاًل االستيالء على حساب للربيد اإللكرتوين ويستخدمونه إلرسال رسائل ذات حمتوى غري قانوين  570هبم.
  571بيع سلع مسروقة. يف وقع مزادات فيستغلون حسابه هذالالستيالء على حساب خيص مستخدماً مل أو

 كلمة السر الخاصة بالحسابات المالية
شأهنا شأن أرقام الضمان االجتماعي. وهذا  انتحال اهلويةعد املعلومات املتعلقة باحلسابات املالية هدفًا مفضاًل هلجمات تُ 

ن وبطاقات اخلصم، واملعلومات املتعلقة بالتخطيط املايل. وتُعد يشمل احلسابات اجلارية وحسابات االدخار، وبطاقات االئتما
 أجل ارتكاب جرائم مالية سيربانية. من نتحال اهلويةهذه املعلومات مصدراً هاماً ال

الواليات املتحدة  يف األسر من 3%، وقعت 2004 عام منففي النصف األول  572مشكلة خطرية ومتنامية. انتحال اهلويةو 
بلغ  نمجيع األشخاص مم مناملائة  يف 7أعلن مكتب إحصاءات العدل أن  2012 عامويف  573.هلويةنتحال اضحية ال

ويف اململكة  2012.574 عام يف هوية واحد على األقل انتحالالواليات املتحدة تعرض حلادث  يف سنة أو جتاوزها 16
مليار جنيه  1,3 تصل إىلاهلوية  انتحال نتيجة القتصاد الربيطايناحملها يتسابات إىل أن التكلفة اليت املتحدة، تشري احل

دوالر أمريكي  ملياريقل عن  أسرتاليا بني ما يف انتحال اهلويةوترتاوح تقديرات اخلسائر النامجة عن  575سرتليين كل عام.إ
اليات خسائر الو  2006 عاموتقدر الدراسة االستقصائية النتحال اهلوية ل 576مليارات دوالر أمريكي كل عام. 3 منوأكثر 
 2012 عام يف اخلسائر 2013 عامويقدر تقرير انتحال اهلوية ل 577مليار دوالر أمريكي. 56,6مبقدار  2005 عام يف املتحدة
والواقع أن كثرياً  578اإلضرار بالسمعة. أيضاً تكون اخلسائر مالية فحسب، بل هي تشمل  وقد ال مليار دوالر. 20,9مببلغ 

أحيان كثرية اإلعالن عن جتارب عمالئها السيئة.  يف تودّ  أن املؤسسات املالية ال ائم، كمايبلغون عن هذه اجلر  الضحايا ال من
 579بعيد عدد احلاالت املبلغ عنها. من نتحال اهلويةاملرجح أن يفوق االنتشار الفعلي ال منو 
األسهل حتديد هوية  منفهوية املستخدمني على اإلنرتنت.  منإىل قلة األدوات املستخدمة للتحقق  انتحال اهلويةستند يو 

اهلوية على اخلط تعد أكثر تعقيداً. وتعد األدوات املتطورة للتحقق  منالعامل احلقيقي، لكن معظم أشكال التحقق  يف األفراد
اهلوية )مثل استخدام املعلومات البيومرتية( مكلفة وغري مستخدمة على نطاق واسع. ونظرًا لقلة القيود املفروضة على  من

  580.اً ومرحب صبح سهالً ي انتحال اهلويةاليت متارس على اخلط، فإن األنشطة 
 واملتاحة باهلوية املتعلقة املعلومات من املتزايد العدد وهي" الكبرية البيانات" حنو مرتبطة على حنو وثيق بالتطور ومثة ظاهرة

  عدد فقد يباع العمالء من املاليني م سجالتاليت تض البيانات قواعد إىل النفاذ منمتكن اجلناة  إذاف". السوداء األسواق" يف
 باهلوية املتعلقة املعلومات كمية  إىل أن املثال سبيل على 2014 عام يف تنشر  وتشري البحوث اليت. ذلك بعد منها كبري

 ملا ماداالعت بيانات مثالً  منتتض البيانات، خرق خالل من عليها احلصول اليت يتم السوداء األسواق السيربانية يف املتاحة
  581.حساب مليون 360 إىل صلي
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 إساءة استخدام األجهزة 4.8.2
فارتكاب جرائم مثل القذف  582معدات أساسية نسبياً. ذلك إال يف ميكن ارتكاب اجلرمية السيربانية بغري أن تستخدم

مقهى إنرتنت عمومي.  منحاسوب وإمكانية النفاذ إىل اإلنرتنت، وميكن القيام به  منيستلزم أكثر  االحتيال على اخلط ال أو
 اجلرائم األكثر تطوراً، فرتتكب باستخدام أدوات برجمياتية متخصصة. أما

األدوات  األحيان. أما منكثري  يف وجماناً  583واألدوات الالزمة الرتكاب جرائم معقدة تتوافر بشكل واسع على اإلنرتنت،
ة، باستخدام هذه األدوات الربجمياتية، مهامجة نظم ويستطيع اجلنا 584الدوالرات. مناألكثر تطوراً، فتكلف عدة آالف 

حاسوبية أخرى مبجرد الضغط على أحد األزرار. وقد باتت اهلجمات املعيارية أقل كفاءة اآلن، ألن الشركات اليت تنتج 
تكون اهلجمات  االوقت احلاضر وتتهيأ هلجمات القرصنة املعيارية. وكثرياً م يف برجميات احلماية أصبحت حتلل األدوات املتاحة

شن هجمات  586وتتوافر أدوات برجمياتية تتيح 585فرديًا يتوجه ألهداف بعينها. اليت جتتذب األنظار مصممة تصميماً 
وتصميم فريوسات حاسوبية، وفك جتفري الرسائل اجملفرة، أو النفاذ إىل النظم  587النفاذ إىل اخلدمة، منتستهدف احلرمان 

 احلاسوبية بطريقة غري قانونية.

 احليل السيربانية فأصبح يتيح للجناة شن هجمات متعددة منأمتتة كثري  يف األدوات الربجمياتية منقد جنح اآلن جيل ثان و 
يتيح ملستخدمي احلاسوب األقل خربة ارتكاب  تسمح األدوات الربجمياتية بتبسيط اهلجمات، مما غضون فرتة قصرية. كما يف

  588أن يبعث برسائل اقتحامية. منأدوات إلعداد الرسائل االقتحامية" مُتّكن أي فرد تقريبًا اجلرمية السيربانية. وتتوافر "صناديق 
نظم تقاسم امللفات. ومع تزايد تيّسر األدوات  منزيل امللفات نتتوافر اآلن أدوات برجمياتية ميكن استخدامها لتحميل وت كما

الوقت احلاضر مبادرات تشريعية  يف احملتملني ارتفاعًا مثرياً. وتتخذالربجمياتية املصممة ألغراض خاصة حمددة، شهد عدد اجلناة 
 589وذلك مثاًل بتجرمي إنتاجها وبيعها وحيازدها. -أجل التصدي لألدوات الربجمياتية هذه  منوطنية ودولية خمتلفة 
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أمثلة ذلك استخدام  مناجلرائم املختلفة. و  مناملصطلحات لوصف اخلدع املعقدة اليت جتمع بني عدد  منُيستخدم العديد 
 اإلرهابيني لإلنرتنت، وغسل األموال السيرباين، والتصيُّد االحتيايل.

 استخدام اإلرهابيين لإلنترنت 1.9.2
حول استخدام املنظمات اإلرهابية للشبكة، على اهلجمات املعتمدة على الشبكة تسعينات القرن املاضي  يف رّكز نقاش جرى

كان يركز على استخدام تكنولوجيا  واملوجهة ضد ُبىن حتتية حامسة مثل النقل وإمدادات الطاقة )"اإلرهاب السيرباين"(، كما
ات اليت تستخدم فيها الفريوسات وقد أوضح جناح اهلجم 590الصراعات املسلحة )"احلرب السيربانية"(. يف املعلومات

الشبكة. وقيام اإلرهابيني بشن هجمات ناجحة باالعتماد على  منأ يف والربجميات الروبوتية، على حنو جلّي، أوجه الضعف
وكانت درجة التوصيل البيين آنذاك حمدودة مقارنة  592الصعب تقييم داللة التهديدات. منلكن  591اإلنرتنت أمر ممكن،

إىل جانب حرص الدول على تكّتم املعلومات عن اهلجمات  -املرّجح للغاية أن يكون هذا األمر  منو  بالوقت احلاضر،
 احلوادث. وعليه، كان سقوط األشجار يشكل، منعن عدد قليل جدًا  األسباب الرئيسية لعدم اإلبالغ إال من -الناجحة 

  593جمات القرصنة.جناح ه مناملاضي على األقل، خطراً أكرب على إمدادات الطاقة  يف
سبتمرب اليت عجلت بدء مناقشة مكثفة بشأن استخدام  منغري أن هذه احلالة قد تبّدلت بعد هجمات احلادي عشر 

اليت أفادت أن اجلناة قد استخدموا  595سّهل هذه املناقشة التقارير ومما 594اإلرهابيني لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
تكن هجمات سيربانية، ألن اجلماعة اليت شّنت هجوم  أن اهلجمات مل منعلى الرغم و  596التحضري للهجوم. يف اإلنرتنت

 597التحضري لالعتداء. يف تُقم هبجوم معتمد على اإلنرتنت، فإن اإلنرتنت قد أّدت دوراً  سبتمرب مل مناحلادي عشر 
املعروف اليوم أن اإلرهابيني  منو  598هذا السياق، اكُتشفت طرق خمتلفة تستخدم هبا املنظمات اإلرهابية اإلنرتنت. منوض

 أجل: منيستخدمون تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واإلنرتنت 
 الدعاية؛ 
 مجع املعلومات؛ 
 العامل احلقيقي؛ يف التحضري للهجمات 
 نشر املواد التدريبية؛ 
 االتصال؛ 
 متويل اإلرهاب؛ 
 .شن اهلجمات ضد الُبىن التحتية احلامسة 

موطن تركيز النقاش تأثري إجيايب على البحوث املتعلقة باإلرهاب السيرباين ألنه سلط الضوء على جماالت  يف التحولوكان هلذا 
أمهية اتباع هنج شامل، فإن دهديد اهلجمات املعتمدة  منقبل. ولكن على الرغم  منألنشطة إرهابية تكاد تكون غري معروفة 

على  599خيرج عن حمور دائرة النقاش. فقّلة املنعة وتنامي االعتماد ة ينبغي أالّ على اإلنرتنت واملوجهة ضد ُبىن حتتية حامس
 الضروري مراعاة اهلجمات املعتمدة على اإلنرتنت واملوجهة ضد الُبىن التحتية احلامسة منتكنولوجيا املعلومات جيعالن 

 االسرتاتيجيات الرامية إىل منع اإلرهاب السيرباين ومكافحته. يف
حبوث. وتبني املقارنة بني خمتلف  منيضطلع به  تزايد كثافة ما مناإلرهاب السيرباين تبقى عسرية على الرغم  لكن مكافحة

أسباب هذا التطور أن اجملتمعات الدولية قد أقرت بأن  منو  600االسرتاتيجيات. يف أوجه التماثل منالن ُُّهج الوطنية العديد 
إذا كان  الوقت احلاضر ما يف غري املعروف على وجه اليقني منولكن  601ة.دهديدات اإلرهاب الدويل تستوجب حلواًل عاملي

إذا كانت النظم القانونية واخللفيات الثقافية املتباينة تستوجب حلواًل متباينة. وتقييم هذه القضية  هذا النهج يُعّد ناجحاً أو ما
معلومات ضئيلة للغاية ميكن  تتوافر إال ربى الطياته حتديدات فريدة، ألنه باستثناء التقارير عن احلوادث الك يف حيمل

التحليل العلمي. وتنشأ هذه الصعوبات نفسها لدى حتديد مستوى التهديد املتعلق باستخدام تكنولوجيا  يف االستعانة هبا
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سرية ولذا  األحيان معلومات منكثري  يف ِقب ل املنظمات اإلرهابية. فاملعلومات املتعلقة هبذه املسألة تُعد مناملعلومات 
ذلك  منو  603تتوافق اآلراء بعد حىت على املقصود مبصطلح "اإلرهاب". وإىل اآلن مل 602لقطاع االستخبارات، تتوافر إال ال

حجز  يف مثاًل أن تقريرًا صادرًا عن دائرة البحوث بكونغرس الواليات املتحدة يقول إن استخدام أحد اإلرهابيني اإلنرتنت
وتبدو هذه احلجة  604التحضري هلجمادهم. يف املتحدة دليل على أن اإلرهابيني يستخدمون اإلنرتنتبطاقة طائرة إىل الواليات 

 يصبح نشاطاً إرهابياً جملرد أن الذي قام به أحد اإلرهابيني. ملتبسة، ألن حجز بطاقة طائرة ال
 الدعاية

 ثالثني اليت قامت حبصرها وزارة اخلارجيةاملنظمات اإلرهابية األجنبية ال منمنظمة إرهابية فقط،  12كانت   1998 عاميف 
 أفاد معهد السالم 2004 عامويف  605الواليات املتحدة، هي اليت حتتفظ مبواقع على الويب إلعالم اجلمهور عن أنشطتها. يف
لعمال بينها محاس، وحزب اهلل، وحزب ا منو  -الواليات املتحدة أن كل املنظمات اإلرهابية تقريباً قد أنشأت مواقع ويب  يف

( لتوزيع YouTubeاستخدام مجهور مواقع الفيديو )مثل يوتيوب  يف بدأ اإلرهابيون كما  606الكردستاين، وتنظيم القاعدة.
واستخدام مواقع الويب واملنتديات األخرى دليل على أن اجلماعة املخّربة باتت  607رسائل ومواد دعائية عن طريق الفيديو.
فتستخدم مواقع الويب والوسائط األخرى لنشر املواد  608ات طابع مهين أوضح.تركز على العالقات العامة بطريقة ذ

وقد استخدمت  612واالتصال باحلاليني منهم. 611ولتجنيد أعضاء وماحنني جدد 610ولوصف أنشطتها وتربيرها، 609الدعائية،
 613توزيع لقطات فيديو عن عمليات إعدام. يف مواقع الويب مؤخراً 
 جمع المعلومات
بناء املباين  يف ذلك مثاًل، أن املهندسني املشاركني منو  614رتنت معلومات كثرية عن األهداف احملتملة.تتوافر على اإلن

تتوافر اليوم جمانًا صور ساتلية  ينشرون الرسومات اهلندسية لتلك املباين على مواقع الويب اخلاصة هبم. كما العمومية كثريًا ما
لقلة  تكن تتوافر قبل عدة سنوات مضت إال لى اإلنرتنت، وهي صور ملخالل خدمات شىت متاحة ع منعالية االستبانة 

مت الوقوف على إرشادات تبني كيفية صنع القنابل، بل وحىت على خميمات تدريب  كما  615العامل. يف املؤسسات العسكرية من
على معلومات حساسة  ضاً أيومت الوقوف  616افرتاضية تقدم إرشادات عن كيفية استخدام األسلحة بنهج التعّلم اإللكرتوين.

، أُبلغت وزارة 2003 عامويف  617توفر هلا روبوتات البحث محاية كافية، وميكن النفاذ إليها عن طريق حمركات البحث. ال
الواليات املتحدة بأن مثة دلياًل تدريبيًا منسوبًا إىل تنظيم القاعدة حيتوي على معلومات تفيد أن املصادر العمومية  يف الدفاع
، أفادت جريدة النيويورك تاميز أن موقع ويب 2006 عامويف  618ستخدامها للعثور على بيانات تتعلق بأهداف حمتملة.ميكن ا

وِقه ألدلة على النُّهج اليت يتبعها العراق الستحداث أسلحة نووية، معلومات أساسية تتعلق  يف حكوميًا قد نشر، إطار س 
أسرتاليا حيث ُنشرت على مواقع ويب حكومية معلومات عن أهداف  يف ثلةوأُبلغ عن حادثة مما 619بصنع األسلحة النووية.

، أفادت الصحافة األملانية أن حمققني قد وجدوا أن أدلة تتعلق بصنع 2005 عامويف  620حمتملة للهجمات اإلرهابية.
العمومي بقنابل ذاتية  اإلنرتنت إىل حاسوب شخصني مشتبه فيهما حاوال مهامجة مرافق النقل منزيلها املتفجرات قد مت تن

  621الصنع.
 العالم الحقيقي في التحضير لهجمات تُنّفذ

 األمثلة اليت ستناقش منالتحضري هلجومهم. و  يف هناك طرق خمتلفة ميكن أن يستخدم اإلرهابيون هبا تكنولوجيا املعلومات
م املنتديات لرتك الرسائل. وتناقش هنا طرق سياق موضوع "االتصاالت" الوارد أدناه، توجيه الرسائل اإللكرتونية أو استخدا يف

التحضري للهجمات على اخلط. وقد ُنشرت تقارير تشري إىل أن اإلرهابيني يستخدمون  يف ذات طابع مباشر أوضح تستعمل
إذ تتوافر على اخلط ألعاب خمتلفة حتاكم العامل احلقيقي. ويستطيع  622التحضري هلجمادهم. يف األلعاب املتاحة على اخلط

هذا العامل االفرتاضي. وميكن  يف ارس هذه األلعاب أن حيرك الشخصيات اإللكرتونية هلذه األلعاب لتأيت بأعمال معينةمم
املعروف على وجه اليقني حىت  منالناحية النظرية استخدام هذه األلعاب املتاحة على اخلط حملاكاة اهلجمات، لكن ليس  من

  623ذلك النشاط التحضريي. يف ب املتاحة على اخلطاآلن إىل أي مدى تستخدم بالفعل األلعا
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 نشر المواد التدريبية
ميكن استخدام اإلنرتنت لنشر مواد تدريبية مثل اإلرشادات املتعلقة بكيفية استخدام األسلحة وكيفية اختيار األهداف. وهذه 

وائر غربية خمّدمًا على اإلنرتنت ، اكتشفت د2008 عامويف  624مصادر موجودة على اخلط. مناملواد متاحة على نطاق واسع 
وأُبلغ عن مواقع ويب خمتلفة تشغلها منظمات إرهابية لتنسيق  625يوفر قاعدة لتبادل مواد تدريبية وتيسري االتصاالت.

  626أنشطتها.
 االتصاالت

بيانات. فقد قواعد ال يف يقتصر استخدام املنظمات اإلرهابية لتكنولوجيا املعلومات على تشغيل مواقع الويب والبحث ال
سبتمرب، أن اإلرهابيني قد استخدموا  منأعقاب هجمات احلادي عشر  يف سياق التحقيقات اليت جرت يف أفادت التقارير،

 ونقلت الصحافة أخبارًا عن استخدام الربيد اإللكرتوين 627أجل التنسيق هلجمادهم. مناالتصاالت بالربيد اإللكرتوين 
وعن طريق استخدام تكنولوجيا التجفري ووسائل االتصاالت  628داف وعدد املهامجني.تبادل إرشادات تفصيلية عن األه يف

 صعوبة حتديد االتصاالت اإلرهابية ورصدها. مناجملهولة اهلوية، يستطيع أطراف االتصال أن يزيدوا 
 تمويل اإلرهاب

وقد أصبح تتّبع هذه املعامالت املالية  أطراف ثالثة. منتعتمد معظم املنظمات اإلرهابية على املوارد املالية اليت تتلقاها 
هذا  يف أهم الصعوبات املصادفة منسبتمرب. و  منمكافحة اإلرهاب بعد هجمات احلادي عشر  يف الن ُُّهج الرئيسية املّتبعة من

خدمات ومثة عدة طرق ميكن أن تستخدم هبا  629تُعّد مرتفعة بالضرورة. الصدد أن املوارد املالية املطلوبة لشن اهلجمات ال
احلصول على تربعات  يف أجل متويل اإلرهاب. فاملنظمات اإلرهابية تستطيع أن تستخدم نظم الدفع اإللكرتوين مناإلنرتنت 

هذه املعلومات مثاًل احلساب  منومبقدورها أن تستخدم مواقع الويب لنشر معلومات عن كيفية التربع، و  630على اخلط.
تتبعه منظمة "حزب التحرير" اليت تنشر معلومات  أمثلة هذا النهج ما منملعامالت. و املصريف الذي ينبغي استخدامه إلجراء ا

حتصيل التربعات على اخلط عن طريق بطاقات  يف ويتمثل هنج آخر 631عن حساب مصريف يستخدمه املتربعون احملتملون.
مجعت التربعات عن طريق بطاقات أوىل املنظمات اإلرهابية اليت  من (IRA) االئتمان. وكان اجليش اجلمهوري اآليرلندي

النهجني باحتمال أن تكتشف املعلومات املنشورة وأن ُيستعان هبا لتتّبع املعامالت املالية. ولذا، فإن  وجيازف كال 632االئتمان.
رجَّح أن تصبح نظم الدفع اإللكرتوين اجملهول اهلوية أكثر انتشاراً. وحتاول املنظمات اإلرهابية، جتّنباً ال  من

ُ
كتشافها، أن خُتفي امل

تشغيل متاجر  يف يشتبه فيهم مثل املنظمات اخلريية. ويتمثل هنج آخر )يعتمد على اإلنرتنت( أنشطتها بإشراك العبني ال
أضخم مزايا الشبكة أن الشركات التجارية ميكن أن متارس  منالسهل نسبيًا إنشاء متجر على اإلنرتنت. و  منويب زائفة. ف

السهل متامًا إثبات أن املعامالت املالية اليت جتري على هذه املواقع ليس عمليات شراء  مني. وليس نشاطها على نطاق عامل
كل معاملة، وهو أمر قد يكون صعبًا إذا كان املتجر املوجود على  يف الضروري التحقيق منعادية بل تربعات. وسيكون 

  633اهلوية. هولوالية قضائية خمتلفة أن يستخدم نظماً للدفع اجمل يف اخلط يعمل
 الهجمات ضد الُبنى التحتية الحرجة

، ميكن أن تصبح اهلجمات ضد الُبىن التحتية احلرجة انتحال اهلويةباإلضافة إىل اجلرائم احلاسوبية العادية مثل االحتيال و 
ة أكثر ِعرضة للمعلومات هدفًا لإلرهابيني. وتنامي االعتماد على تكنولوجيا املعلومات جيعل الُبىن التحتية احلرج

ويصُدق هذا بوجه خاص على اهلجمات املوجهة ضد النظم املوصولة بينيًا عن طريق شبكات احلواسيب  634للهجمات.
تلك احلاالت يتجاوز اخللل الذي يسببه هجوم معتمد على الشبكة جمرد تعّطل نظام واحد. فحىت  ويف 635واالتصاالت.

يصدق هذا  وال -ق ضررًا ماليًا ضخمًا باألعمال التجارية اإللكرتونية اخلدمات ميكن أن تُلحِ  يف االنقطاعات القصرية
مثل هذه اهلجمات  يف ويطرح التحقيق 636على الُبىن التحتية واخلدمات العسكرية. أيضاً اخلدمات املدنية وحدها بل ويصدق 
مكان وقوع  يف أن يكونوا موجودين يتعنّي على اجلُناة فخالفًا للهجمات املادية، ال 637أو حىت الوقاية منها حتديات فريدة.
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ويستطيع اجلناة، إبان قيامهم باهلجوم، استخدام وسائل االتصال اجملهول اهلوية وتكنولوجيا التجفري إلخفاء  638اهلجوم.
ل ف ْت اإلشارة، يقتضي التحقيق وكما 639هويتهم. هذه اهلجمات صكوكًا إجرائية خاصة، والتكنولوجيا الالزمة للتحقيق،  يف س 

  640وظفني واملدّربني.وامل
املعرتف به على نطاق واسع أن الُبىن التحتية احلرجة تشكل هدفاً حمتماًل هلجمات إرهابية، ألهنا تُعّد حبكم التعريف ذات  منو 

شأن تعطيلها أو تدمريها أن  منوتعترب البنية التحتية حرجة إذا كان  641الدول واستقرارها. منأمهية حيوية الستدامة دولة 
وهذه الُبىن التحتية هي على وجه اخلصوص: نظم الطاقة الكهربائية، ونظم  642الدفاعي أو االقتصادي للدولة. منف األُيضعِ 

االتصاالت، ومرافق التخزين ونقل الغاز والنفط، والصرافة واملالية، والنقل، ونظم إمدادات املياه، وخدمات الطوارئ. وُتربز 
جراء إعصار كاترينا الذي أصاب الواليات املتحدة مدى اعتماد اجملتمع  مناخلدمات درجة اخللل املدين الناجم عن اضطراب 

اخلبيثة التهديد الناشئ الذي تشكله اهلجمات املعتمدة  (Stuxnet)وتؤكد برجمية "ستوكسنت"  643على تيسُّر تلك اخلدمات.
بيالروس برجمية خبيثة  يف شركة أمنية ، اكتشفت2010ويف سنة  644على اإلنرتنت واليت تركز على الُبىن التحتية احلرجة

ُتكتشف مجيع  ومازال جيري البحث بشأن التالعبات اليت تسببها الربجمية وبشأن مصممها ودوافعه وحىت اآلن مل 645جديدة.
خيص وظائف الربجمية بالتحديد، يبدو أن هناك  لكن، وفيما 646وراءها ودوافع مصممهاً. نيتعلق مب سيما فيما احلقائق، ال

 احلقائق. منن أساساً قوياً باألحرى اآل
 (ICS)تستهدف أنظمة املراقبة الصناعية 647وظيفة، 4 000 منالتقارير، فإن الربجمية املعقدة، ذات أكثر  يف جاء وحسب ما

وقد ُنشرت الربجمية عن طريق وسائط ختزين  649.(Siemens)سيما األنظمة اليت تنتجها شركة سيمنس التكنولوجية  ال - 648
ووردت تقارير عن  650ات القابلة للنقل وجلأت إىل استغالل األيام رباعية األصفار إلحلاق الضرر باألنظمة احلاسوبية.البيان

ورغم  651.أيضاً الواليات املتحدة وبلدان أوروبية  منإيران وإندونيسيا وباكستان، بل و  منتضرر أنظمة حاسوبية باألساس 
  652تطّورها. جمية عالية التطور، فإن هناك تقارير تُثري جداًل بشأن درجةوصف الربجمية اخلبيثة مراراً وتكراراً كرب 

وراء الربجمية ودوافعه أمر أصعب ومازال يشوبه عدم اليقني إىل حد كبري. وقد ذهبت تقارير  منومثلما ذُكر أعاله، فإن حتديد 
 املمكن أهنا تسببت منإيران وبأن  يف رانيومإخبارية ودراسات إىل القول بأن الربجمية رمبا كانت تستهدف مرافق ختصيب اليو 

  653تأخري الربنامج النووي للبلد. يف
اكتشاف هذه الربجمية اخلبيثة. أواًل، يؤكد هذا احلدث أن الُبىن التحتية احلرجة تعتمد اعتماداً   منوميكن استخالص استنتاجني 

ت. ثانياً، يؤكد نشر الربجمية عن طريق وسائط ختزين املمكن تعرُّضها للهجما منكبريًا على التكنولوجيا احلاسوبية وأن 
 مينع اهلجمات. بني طرق أخرى، أن جمرد قطع اتصال األنظمة احلاسوبية باإلنرتنت ال منالبيانات القابلة للنقل، 

ح هذا يضا إكن ويتعدى اعتماد الُبىن التحتية احلرجة على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت قطاع الطاقة والصناعة النووية. ومي
معظم البلدان.  يف الُبىن التحتية احلرجة منجزءًا  أيضاً بتسليط الضوء على بعض احلوادث املتعلقة بالنقل اجلوي الذي يعترب 

معظم مطارات العامل  يف ويشكل نظام التسجيل للسفر أحد األهداف احملتملة للهجمات. وتستند أنظمة التسجيل للسفر
ماليني احلواسيب  655احلاسوبية (Sasser)أصابت دودة ساسر  2004 عامويف  654موصولة بينياً. بالفعل إىل نظم حاسوبية

  656فرض إلغاء الرحالت. بينها النظم احلاسوبية للخطوط اجلوية الكربى، مما منحول العامل، و 
بطاقات السفر  منري أنظمة إصدار البطاقات على اخلط. فاليوم ُيشرتى عدد كب يف األهداف احملتملة منويتمثل هدف آخر 

عمليات متنوعة. وتسمح مجيع اخلطوط الكربى لزبائنها بشراء  يف على اخلط. وتستخدم اخلطوط اجلوية تكنولوجيا املعلومات
تلك  أيضاً البطاقات على اخلط. ومثلما يستهدف اجلناة أنشطة التجارة اإللكرتونية األخرى، فإن بوسعهم أن يستهدفوا 

التقنيات الشائعة املستخدمة للهجوم على اخلدمات املعتمدة على الويب اهلجمات الرامية  مناخلط. و اخلدمات املتاحة على 
غضون فرتة وجيزة، ضد  يف هذا النوع، من، ُشّنت عدة هجمات 2000 عامويف  657. (DoS)النفاذ إىل اخلدمة منإىل احلرمان 

وأسفر ذلك عن عدم توافر بعض اخلدمات لعدة  658وأمازون. Bay)-(e بايإي   (CNN)سي إن إنل شركات شهرية مثل ا
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كان موقع لوفتهانزا على   2001 عامتلك اهلجمات. ويف  منتضررت اخلطوط اجلوية بدورها  كما 659ساعات بل ولعدة أيام.
  660اهلجمات. الويب هدفاً إلحدى

اإلنرتنت واملوجهة ضد الُبىن التحتية  األهداف احملتملة األخرى للهجمات املعتمدة على منوأخرياً، فإن نظم املراقبة اجلوية 
للنقل اجلوي اليت تتسم بأمهية حامسة. وقد جتّلت قلة منعِة نظم املراقبة اجلوية احلاسوبية إبان هجوم قرصنة تعرض له مطار 

برج املراقبة  ففي أثناء هذا اهلجوم، عّطل اجلناُة اخلدمات اهلاتفية الداخلة إىل 1997661 عام يف الواليات املتحدة يف وورسسرت
  662وأغلقوا نظام املراقبة اليت يدير إضاءة مهابط الطائرات.

 الحرب السيبرانية 2.9.2
وبعد اكتشاف الفريوس  2008سنة  يف وجورجيا 2007سنة  يف إستونيا يف بعد اهلجمات اليت ُشنَّت ضد األنظمة احلاسوبية

لوصف احلالة رغم أن استخدام هذا  اً ربانية مرارًا وتكرار ، اسُتخدم مصطلح احلرب السي663(Stuxnet)احلاسويب "ستوكسنت" 
 التفصيل. منمثلما يتضح ذلك أدناه مبزيد  -املصطلح مثري للجدل 

 ريفاالمصطلح والتع
أي تعريف مقبول على نطاق واسع للحرب السيربانية. واملصطلحات األخرى املستخدمة  ليس هناك أي مصطلح مّتسق وال

وتستعمل هذه  664رب اإللكرتونية واحلرب السيربانية وحرب الشبكة والعمليات املعلوماتية.هي حرب املعلومات واحل
التعريفات األكثر  شن حرب باستخدام اإلنرتنت. أما يف املصطلحات عمومًا استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

مجيع أشكاهلا وعلى مجيع  يف ام املعلوماتزاع املسلح يرتكز على إدارة واستخدتقييداً، فتعرف هذه األنشطة كنهج للن
وتغطي تعاريف أخرى أوسع أي نزاع  665البيئة املشرتكة واملختلفة. يف سيما املستويات لتحقيق فائدة عسكرية حامسة ال

  666املعلومات ميزة اسرتاتيجية تستحق االنقضاض عليها أو تدمريها. يف إلكرتوين تكون
 تطّور النقاش

البداية على استبدال احلرب الكالسيكية  يف وتركَّز االنتباه 667ة نقاش مثرية للجدل على مدى عقود.كان هذا املوضوع مسأل
ويف هذا الصدد، كانت القدرة على إضعاف أي عدو كان دون  668باهلجمات املستخِدمة للحاسوب أو املعتمدة عليه.

أن اهلجمات املعتمدة على  كما  669صميم النقاش. العناصر اجلوهرية اليت ُشكِّلت منذ البداية مننزاع عنصرًا  يف الدخول
وميكن أن تقوم هبا حىت الدول الصغرية. وعلى الرغم  670العمليات العسكرية التقليدية من عامالشبكة أزهد تكلفة بوجه 

حلالتان وا 671النقاش افرتاضية إىل حد كبري. منبعض احلاالت امللموسة اليت ُيستشهد هبا غالباً، تبقى اجلوانب األساسية  من
اهلجمات احلاسوبية اليت ُشّنت ضد إستونيا وجورجيا. بيد أن تصنيف هجوم   أغلب األحيان مها يف اللتان ُيستشهد هبما

 األفعال احلربية يتطّلب استيفاء بعض املعايري. منكفعل 
 ذلك أعمال شغب يف ا، شهدت إستونيا نقاشًا صاخبًا بشأن إزالة نصب تذكاري للحرب العاملية الثانية، مب2007ففي سنة 

اهلجمات املتصلة  منوفضاًل عن أشكال االحتجاج التقليدية، اكتشفت إستونيا آنذاك عدة موجات  672شوارع العاصمة. يف
ذلك تشويه املواقع  يف مبا 673باحلاسوب واملوجهة ضد املواقع الشبكية واخلدمات على اخلط احلكومية والتجارية اخلاصة،

خالل  من،  (DDoS)النفاذ إىل اخلدمات منخمّدمات أمساء امليادين وهجمات موزعة للحرمان وشن هجمات ضد  674الشبكية،
اهلجمات أوضح اخلرباء الحقًا أن وقوع اهلجمات الناجحة  منخيص هذا النوع األخري  وفيما 675استخدام الربجميات الروبوتية.

كان أثر اهلجمات  كما 676عدم كفاية تدابري احلماية. واليكن ليحدث ل إستونيا مل يف ضد املواقع الشبكية للمنظمات احلكومية
اإلخبارية بأن اهلجمات كادت أن توقف  679واملقاالت 678ويف حني أفادت التقارير 677ومصدرها موضوع مناقشة مثرية للجدل.

نظمة احلاسوبية املتضررة يتعلق باأل البنية التحتية الرقمية للبلد، تظهر حبوث أكثر موثوقية أن أثر اهلجمات كان حمدوداً سواء فيما
فبينما قيل خالل اهلجمات  681يتعلق بتحديد مصدر اهلجمات. ودار نقاش مماثل فيما 680املدة اليت توقف فيها اخلدمات. أو
وحىت  683بلداً. 170 منالواقع بأكثر  يف أظهر حتليل اهلجمات أهنا متصلة 682أراضي االحتاد الروسي هي مصدرها، إن
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يشكل بالضرورة عماًل حربياً. ونتيجة لذلك، يتعني استبعاد حالة إستونيا  هلجوم سياسية، فإنه الكانت الدوافع وراء ا وإن
أن اهلجمات كانت متصلة باحلاسوب وموجهة ضد مواقع شبكية وخدمات على اخلط حكومية  منالقائمة. وعلى الرغم  من

ميكن تصنيف  ال 685النفاذ إىل اخلدمات، منحرمان وشن هجمات موزعة لل 684فيها تشويه املواقع الشبكية وجتارية خاصة، مبا
 حتُدث أثناء نزاع بني دولتني تتمتعان بالسيادة. تشكل عماًل عدائياً ومل كحرب سيربانية ألهنا مل   (DDoS) هذه اهلجمات

متصل  جورجيا األقرب إىل هجوم يف على األنظمة احلاسوبية 2008بني اهلجومني املذكورين أعاله، يُعد هجوم سنة  منو 
بني االحتاد الروسي وجورجيا، اكُتشفت عدة هجمات متصلة باحلاسوب وموجهة  686باحلرب. ففي سياق نزاع مسلح تقليدي

النفاذ إىل  منفيها تشويه املواقع الشبكية وشن هجمات موزعة للحرمان  )مبا 687ضد مواقع شبكية وشركات حكومية جورجية
 ذي شهدته إستونيا، نُوقش مصدر اهلجوم ضد جورجيا نقاشًا مستفيضاً احلادث ال يف ومثلما كان األمر 688اخلدمات(.

يبدو املصدر اجلغرايف للهجوم، فإن البحوث  حددت على ما 689أن بعض التقارير اإلخبارية منوقت الحق. وعلى الرغم  يف
شأن  منو  690وبة حتديد املصدر.صع منيزيد إىل حد كبري  القائمة على التكنولوجيا تشري إىل استخدام الربجميات الروبوتية، مما

عدم القدرة على حتديد مصدر اهلجمات إىل جانب اختالف األفعال املكتشفة اختالفًا كبريًا عن احلرب التقليدية 
 الصعب وصف اهلجمات كحرب سيربانية. من جيعال أن

ليست ظاهرة غري مسبوقة.  يكتسي النقاش حول هذه الظاهرة أمهية كبرية، جتدر اإلشارة إىل أن هذه اهلجمات وبقدر ما
فالدعاية تُنشر عن طريق اإلنرتنت واهلجمات ضد األنظمة احلاسوبية اخلاصة بالتحالفات العسكرية باتت مفهومًا شائعاً 

يوغوسالفيا هجمات ضد األنظمة احلاسوبية حللف الناتو آتية  يف باألحرى. وقد اكُتشفت بالفعل خالل احلرب
هجمات مشاهبة ضد  يف حلف الناتو حسب التقارير يف هلجمات، شاركت الدول األعضاءوردًا على تلك ا 691صربيا. من

الدعاية املتصلة باحلاسوب وغريها  مناسُتخدمت استخدامًا مكثفًا أشكال أخرى  كما  692صربيا. يف األنظمة احلاسوبية
  693آلخر.الرامية إىل خفض الروح املعنوية للطرف ا  (PSYOPS)أشكال عمليات احلرب النفسية من

 أهمية التمييز
أشكال سوء استخدام تكنولوجيا  منأوجه التشابه مع أشكال أخرى  مناألفعال احملتمل اتصاهلا باحلرب العديد  يف يتجلى

أغلب األحيان  يف قبيل اجلرمية السيربانية واستخدام اإلرهابيني لإلنرتنت. ونتيجة لذلك تستخدم مناملعلومات واالتصاالت، 
رمية السيربانية" و"استخدام اإلرهابيني لإلنرتنت" و"احلرب السيربانية" كمرتادفات. لكن التمييز بينها مهم مصطلحات "اجل

خالل  منأن اأُلُطر القانونية املطّبقة ختتلف اختالفًا كبرياً. ويف حني جيري التصدي عمومًا للجرمية السيربانية  للغاية مبا
سيما ميثاق  واإلجراءات املتصلة باحلرب ختضع إىل حد كبري للقانون الدويل، والإجراءات جتّرم هذا الفعل، فإن القواعد 

 املتحدة. األمم
 غسل األموال السيبراني 3.9.2

وقد متثل هذه  Reserve Liberty".694"ر عناوين الصحف نبأ إغالق موّرد العمالت اإللكرتونية ، تصدّ 2013 عاميف 
 695التاريخ. يف مليارات دوالر أمريكي، أكرب قضية غسل أموال سبرياين 6لغ بالقضية، اليت انطوت على ما يقدر مب

 مالمح بّدلت اإلنرتنتوقد  696، نشرت وزارة اخلزانة األمريكية تفاصيل االستنتاجات فيما يتعلق بالقضية.2013 عام ويف
خيص املبالغ الكبرية، فإن  زايا فيماامل منعملية غسل األموال. وإذا كانت التقنيات التقليدية لغسل األموال مازالت توفر عدداً 

جهتها مزايا مجّة. فاخلدمات املالية املتاحة على اخلط تتيح إجراء معامالت مالية متعددة على النطاق  مناإلنرتنت توفر 
السلكية التغّلب على االعتماد على املعامالت النقدية املادية. وحّلت التحويالت  يف العاملي بسرعة بالغة. وأسهمت اإلنرتنت

القضاء على االعتماد املادي على األموال، لكن تطبيق  يف حمل نقل املبالغ النقدية، لتكون هذه هي اخلطوة املبتكرة األوىل
التحويالت السلكية املشتبه فيها أجرب اجلُناة على ابتكار تقنيات جديدة. ويستند كشف  أنظمة أكثر صرامة للكشف عن

عملية  يف ار مكافحة غسل األموال إىل األموال إىل التزامات املؤسسات املالية املشاركةإط يف املعامالت املشتبه فيها
 697التحويل.



 االستجابة القانونيةالظواهر والتحديات و  :نيةافهم اجلرمية السيرب 
 

 47 

 إىل ثالث مراحل هي: االستثمار والرتقيد واإلدماج. عاموينقسم غسل األموال بوجه 
غري أن اإلنرتنت تُعّد  698يوفر استخدام اإلنرتنت مزايا ملموسة مّجة. النقد قد ال منيتعلق باستثمار كميات كبرية  وفيما

مرحلة الرتقيد )أو اإلخفاء(. ويف هذا السياق، يُعّد تقّصي غسل األموال صعبًا بوجه خاص  يف مفيدة بوجه خاص للجناة
 699عندما يلجأ غاسلو األموال إىل كازينوهات القمار املتاحة على اخلط لرتقيد أمواهلم.

الوقت احلاضر، وتتيح اإلنرتنت للُجناة إمكانية إجراء عمليات رخيصة ومعفاة  يف ويُعّد تنظيم عمليات حتويل األموال حمدوداً 
تقنيات غسل األموال املعتمدة على  يف التحقيق يف الضرائب لتحويل األموال عرب احلدود. وتُعزى الصعوبات الراهنة من

 ار املتاحة على اخلط.األحيان، إىل استخدام العمالت االفرتاضية وكازينوهات القم منكثري  يف اإلنرتنت،
 استخدام العمالت االفتراضية

زيل الدوافع الرئيسية وراء استحداث العمالت االفرتاضية احلاجة إىل دفع مبالغ بالغة الصغر )وذلك مثاًل نظري تن منكان 
ن. ومع الصعب استخدام بطاقات االئتما مندوالر أمريكي أو أقل(، حيث يكون  0,10مقاالت على اخلط بتكلفة تبلغ 

فيها "العمالت الذهبية االفرتاضية". وهذه  تنامي الطلب على املدفوعات البالغة الصِّغر، ابُتكرت العمالت االفرتاضية، مبا
العمالت الذهبية االفرتاضية هي نظم دفع مستندة إىل حسابات تعتمد القيمة فيها على ودائع ذهبية. ويستطيع املستخدمون 

األحيان. بل إن بعض موفري هذه احلسابات  منكثري  يف ية على اخلط، وذلك دون تسجيلفتح حسابات ذهبية إلكرتون
ويستطيع اجلناة أن يفتحوا حسابات  700شخص آلخر( أو سحب مبالغ نقدية. منيتيحون التحويل املباشر بني النظراء )

غسل األموال ومتويل اإلرهاب.  يف دوات املاليةيُعقد ُسُبل استخدام األ بلدان خمتلفة وأن جيمعوا بينها، مما يف ذهبية إلكرتونية
 701أصحاب احلسابات معلومات غري دقيقة أثناء التسجيل إلخفاء هويتهم. أيضاً وقد يستخدم 

عمالت جتمع بني اجلانب االفرتاضي وعدم الكشف عن اهلوية.  أيضاً وإىل جانب العمالت االفرتاضية البسيطة، توجد 
مركزي  ورغم أهنا نظام ال 702عملة افرتاضية تستخدم تكنولوجيا االتصال بني النظراء. ، وهيBitcoinأمثلتها عملة  منو 
تؤكد  2011سنة  يف يستلزم وسطاء مركزيني لضمان صحة اهليئات املعنية بإجراء الصفقات، فإن هجمات ناجحة وقعت ال

ذا استخدم جمرمون هذه العمالت اجملهولة ويف حالة إ 703أوجه الضعف/املخاطر املتصلة هبذه العمالت االفرتاضية الالمركزية.
 - 704خالل تعّقب التحويالت النقدية منقدرة سلطات إنفاذ القانون على حتديد املشتبه فيهم  مناملصدر، فإن هذا سيحّد 

 705املواد اإلباحية. يف احلاالت املتعلقة مثاًل باالستغالل التجاري لألطفال يف
 استخدام كازينوهات القمار على الخط

 706يقتضي األمر توظيف استثمارات مالية كبرية إلنشاء كازينوهات القمار على اخلط. فاً لكازينوهات القمار احلقيقية، الخال
األحيان  منكثري  يف وباإلضافة إىل ذلك، فإن األنظمة املتعلقة بكازينوهات القمار املتاحة على اخلط وخارج اخلط تتفاوت

إذا  فوز جبوائز بل مت غسلها، إال منتتأتى  حتويالت األموال وإثبات أن األموال ال ولن يتسىن تعقب 707بني البلدان. فيما
 احتفظت كازينوهات القمار بسجالت ووفردها لوكاالت إنفاذ القانون.

وإىل  صرامة األنظمة املالية التقليدية. يف واألنظمة القانونية الراهنة اليت حتكم اخلدمات املالية املعتمدة على اإلنرتنت ليست
الزبائن، ألنه قد يكون  منالتحقق  يف التحديات املصادفة منجانب الثغرات التشريعية، تنُبع الصعوبات الناشئة عن األنظمة 

وإىل جانب هذا، فإن االفتقار إىل  708يلتقيان أبداً. الصعب إجراء حتقق دقيق إذا كان مقدم اخلدمة املالية والزبون ال من
أن حتويالت اإلنرتنت  لصعب تطبيق اإلجراءات التقليدية القاضية بالتعرف على الزبون. كماا مناالتصال الشخصي جيعل 

الصعب بوجه خاص  منبلدان خمتلفة عرب احلدود. وأخرياً،  يف مقدمي اخلدمة منأغلب األحيان على مشاركة  يف تنطوي
 التعامل بني النظراء.رصد الصفقات عندما يسمح مقدمو اخلدمة للزبائن بنقل القيمة وفقاً لنموذج 
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 التصيُّد االحتيالي 4.9.2
إىل  709برجميات التجسس مناملستخدمني، ترتاوح  مناستحدث اجلناة تقنيات تتيح هلم احلصول على معلومات شخصية 

ويُقصد مبصطلح "التصّيد االحتيايل" أفعااًل تنفذ جلعل الضحايا يفصحون عن معلومات  710هجمات "التصّيد االحتيايل".
لكن هجمات التصيد االحتيايل املعتمدة على  712برجميات التصّيد االحتيايل منوهناك أنواع خمتلفة  711ة/سرية.شخصي

املرحلة األوىل، حيدد اجلناة شركة مشروعة توفر خدمات على اخلط  يف ثالث مراحل رئيسية. منالرسائل اإللكرتونية تتض
املؤسسات املالية. ويصمم اجلناة مواقع ويب تشبه مواقع الويب ويتصلون إلكرتونيًا بزبائن يستطيعون استهدافهم، مثل 

احلصول على معلومات  منميّكن اجلناة  الضحايا القيام بإجراءات الدخول العادية، مما منإيهامية"( تتطّلب  املشروعة )"مواقع
 أرقام احلسابات وكلمات السر اخلاصة بالصرافة على اخلط(.  شخصية )مثل

 713،تخدمني إىل املواقع اإليهامية، يبعث اجلناة برسائل إلكرتونية تشبه الرسائل الصادرة عن الشركة املشروعةوبغية توجيه املس
متلقيها تسجيل بيانات  منوتطلب الرسائل املزيفة  714األحيان عن انتهاكات للعالمات التجارية. منكثري  يف ُيسفر مما

 ق األمين، وقد تلجأ أحيانًا إىل التهديد )بإقفال احلساب مثاًل(أو عمليات للتحق حتديثأجل إجراء عمليات  منالدخول 
حالة عدم تعاون املستخدمني. وحتتوي الرسائل املزيفة عادة على وصل ينبغي أن يتبعها الضحية تقوده إىل املوقع اإليهامي،  يف

جلناة تقنيات متقدمة متنع ال يدخل املستخدمون يدويًا إىل عنوان الويب الصحيح للبنك املشروع. وقد استحدث ا كي
  715موقع الويب احلقيقي. يف تبنّي أهنم ليسوا مناملستخدمني 

ومبجّرد اإلفصاح عن املعلومات السرية، يدخل اجلناة إىل حسابات الضحايا ويرتكبون جرائم مثل حتويل األموال، وطلب 
فاع عدد اهلجمات الناجحة اإلمكانات إىل ذلك. ويثبت ارت احلصول على جوازات السفر، أو فتح حسابات جديدة، وما

بأكثر  717، أُبلغ فريق العمل املعين مبكافحة التصّيد االحتيايل2007ففي أبريل  716اليت ينطوي عليها التصّيد االحتيايل.
 719موقع. 43 000ارتفع عدد مواقع التصيد االحتيايل وكاد يبلغ  2014ويف يناير  718موقع اصطياد قائم بذاته. 55 000 من
 أيضاً قتصر تقنيات التصّيد االحتيايل على النفاذ إىل كلمة السر للقيام بعمليات مصرفية على اخلط. فقد يسعى اجلناة ت وال

إىل احلصول على شفرات النفاذ إىل احلواسيب، ومنصات املزادات، وكذلك إىل أرقام الضمان االجتماعي اليت تُعّد هامة بوجه 
 720".انتحال اهلويةارتكاب جرائم " يف دامهاالواليات املتحدة وميكن استخ يف خاص
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212 The term “hacktivism” combines the words hack and activism. It describes hacking activities performed to promote a 

political ideology. For more information, see: Anderson, Hacktivism and Politically Motivated Computer Crime, 2005, 
available at: www.aracnet.com/~kea/Papers/Politically%20Motivated%20Computer%20Crime.pdf. Regarding cases of 
political attacks, see: Vatis, cyberattacks during the war on terrorism: a predictive analysis, available at: 
www.ists.dartmouth.edu/analysis/cyber_a1.pdf. 

213 A hacker left messages on the website that accused the United States and Israel of killing children. For more information, 
see BBC News, “UN’s website breached by hackers”, available at: http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-
/2/hi/technology/6943385.stm 

214 The abuse of hacked computer systems often causes difficulties for law-enforcement agencies, as electronic traces do not 
often lead directly to the offender, but first of all to the abused computer systems. 

215 Regarding different motivations and possible follow-up acts, see: Goodman/Brenner, The Emerging Consensus on Criminal 
Conduct in Cyberspace, UCLA Journal of Law and Technology, Vol. 6, Issue 1. 

216 The Online-Community HackerWatch publishes reports about hacking attacks. Based on their sources, more than 250 
million incidents were reported in the month of August 2007. Source: www.hackerwatch.org. 

217 Regarding the supportive aspects of missing technical protection measures, see Wilson, Computer Attacks and Cyber 
Terrorism, Cybercrime & Security, IIV-3, page 5. 

218 See Heise News, Online-Computer werden alle 39 Sekunden angegriffen, 13.02.2007, available at: 
www.heise.de/newsticker/meldung/85229. The report is based on an analysis from Professor Cukier. 

219 For an overview of examples of successful hacking attacks, see  
http://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_computer_security_hacker_history; Joyner/Lotrionte, Information Warfare as 
International Coercion: Elements of a Legal Framework, EJIL 2002, No. 5 – page 825 et seq. 

220 Regarding threats from Cybercrime toolkits, see Opening Remarks by ITU Secretary-General, 2nd Facilitation Meeting for 
WSIS Action Line C5, available at: www.itu.int/osg/spu/cybersecurity/pgc/2007/events/presentations/sg-opening-remarks-
14-may-2007.pdf. See in this context also: ITU Global Cybersecurity Agenda / High-Level Experts Group, Global Strategic 
Report, 2008, page 29, available at: www.itu.int/osg/csd/cybersecurity/gca/global_strategic_report/index.html. 

221 For an overview of the tools used, see: Ealy, A New Evolution in Hack Attacks: A General Overview of Types, Methods, 
Tools, and Prevention, available at: www.212cafe.com/download/e-book/A.pdf. 

222 Botnets is a short term for a group of compromised computers running programs that are under external control. For more 
details, see: Wilson, Botnets, Cybercrime, and Cyberterrorism: Vulnerabilities and Policy Issues for Congress, 2007, page 4, 
available at: www.fas.org/sgp/crs/terror/RL32114.pdf. See also collected resources and links in the ITU Botnet Mitigation 
Toolkit, 2008, available at: www.itu.int/ITU-D/cyb/cybersecurity/projects/botnet.html. 

223 Websense Security Trends Report 2004, page 11, available at:  
www.websense.com/securitylabs/resource/WebsenseSecurityLabs20042H_Report.pdf; Information Security – Computer 
Controls over Key Treasury Internet Payment System, GAO 2003, page 3, available at: 
www.globalsecurity.org/security/library/report/gao/d03837.pdf; Sieber, Council of Europe Organised Crime Report 2004, 
page 143. 

224 For an overview of the tools used, see: Ealy, A New Evolution in Hack Attacks: A General Overview of Types, Methods, 
Tools, and Prevention, available at: www.212cafe.com/download/e-book/A.pdf. 

225 Ealy, A New Evolution in Hack Attacks: A General Overview of Types, Methods, Tools, and Prevention, page 9, available at: 
www.212cafe.com/download/e-book/A.pdf. 

226 Walden, Computer Crimes and Digital Investigations, 2006, Chapter 3.250. 

227 For an overview of the tools used to perform high-level attacks, see: Ealy, A New Evolution in Hack Attacks: A General 
Overview of Types, Methods, Tools, and Prevention, available at: www.212cafe.com/download/e-book/A.pdf; Erickson, 
Hacking: The Art of Exploitation, 2003. 

228 Botnets is a short term for a group of compromised computers running programs that are under external control. For more 
details, see: Wilson, Botnets, Cybercrime, and Cyberterrorism: Vulnerabilities and Policy Issues for Congress, 2007, page 4, 
available at: www.fas.org/sgp/crs/terror/RL32114.pdf. For more information about botnets see below: § 3.2.9. 

229 See Schjolberg, The legal framework – unauthorized access to computer systems – penal legislation in 44 countries, 
available at: www.mosstingrett.no/info/legal.html. 

230 See in this context Art. 2, sentence 2, Convention on Cybercrime.   
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http://www.ists.dartmouth.edu/analysis/cyber_a1.pdf
http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/2/hi/technology/6943385.stm
http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/2/hi/technology/6943385.stm
http://www.hackerwatch.org/
http://www.heise.de/newsticker/meldung/85229
http://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_computer_security_hacker_history
http://www.itu.int/osg/spu/cybersecurity/pgc/2007/events/presentations/sg-opening-remarks-14-may-2007.pdf
http://www.itu.int/osg/spu/cybersecurity/pgc/2007/events/presentations/sg-opening-remarks-14-may-2007.pdf
http://www.itu.int/osg/csd/cybersecurity/gca/global_strategic_report/index.html
http://www.212cafe.com/download/e-book/A.pdf
http://www.fas.org/sgp/crs/terror/RL32114.pdf
http://www.itu.int/ITU-D/cyb/cybersecurity/projects/botnet.html
http://www.websense.com/securitylabs/resource/WebsenseSecurityLabs20042H_Report.pdf
http://www.globalsecurity.org/security/library/report/gao/d03837.pdf
http://www.212cafe.com/download/e-book/A.pdf
http://www.212cafe.com/download/e-book/A.pdf
http://www.212cafe.com/download/e-book/A.pdf
http://www.fas.org/sgp/crs/terror/RL32114.pdf
http://www.mosstingrett.no/info/legal.html#COUNTRIES
http://www.mosstingrett.no/info/legal.html
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231 Walden, Computer Crimes and Digital Investigations, 2006, Chapter 3.264. 

232 One example of this is the German Criminal Code, that criminalised only the act of obtaining data (Section 202a), until 
2007, when the provision was changed. The following text is taken from the old version of Section 202a - Data Espionage:  

 (1) Whoever, without authorization, obtains data for himself or another, which was not intended for him and was specially 
protected against unauthorized access, shall be punished with imprisonment for not more than three years or a fine.  

 (2) Within the meaning of subsection (1), data shall only be those which stored or transmitted electronically or 
magnetically or otherwise in a not immediately perceivable manner. 

233  With regard to targeted attacks see for example: Sood/Enbody, Targeted Cyber Attacks: Multi-staged Attacks Driven by 
Exploits and Malware, 2010. With regard to trends towards targeted attack see: Blurring Boundaries, Trend Micro Security 
Predictions for 2014 and Beyond, Trend Micro, 2014. 

234  With regard to details related to the damage of targeted attacks see: Kaspersky, IT Security Risks Survey 2014. 

235  Targeted Cyber Attacks, GFI White Paper, 2009, page 5. 

236 For the modus operandi, see Sieber, Council of Europe Organised Crime Report 2004, page 102 et seq.; Sieber, Multimedia 
Handbook, Chapter 19, page 17. For an overview of victims of early hacking attacks, see: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_computer_security_hacker_history; Joyner/Lotrionte, Information Warfare as 
International Coercion: Elements of a Legal Framework, EJIL 2002, No. 5 – page 825 et seq. 

237 Annual Report to Congress on Foreign Economic Collection and Industrial Espionage – 2003, page 1, available at: 
www.ncix.gov/publications/reports/fecie_all/fecie_2003/fecie_2003.pdf. 

238 For more information about that case, see: Stoll, Stalking the wily hacker, available at: 
http://pdf.textfiles.com/academics/wilyhacker.pdf; Stoll, The Cuckoo’s Egg, 1998. 

239 See Sieber, Council of Europe Organised Crime Report 2004, page 88 et seq.; Ealy, A New Evolution in Hack Attacks: A 
General Overview of Types, Methods, Tools, and Prevention, available at: www.212cafe.com/download/e-book/A.pdf. 

240 Ealy, A New Evolution in Hack Attacks: A General Overview of Types, Methods, Tools, and Prevention, page 9 et seq., 
available at: www.212cafe.com/download/e-book/A.pdf. 

241 Examples are software tools that are able to break passwords. Another example is a software tool that records keystrokes 
(keylogger). Keyloggers are available as software solutions or hardware solutions. 

242 See Granger, Social Engineering Fundamentals, Part I: Hacker Tactics, Security Focus, 2001, available at: 
www.securityfocus.com/infocus/1527. 

243 See: ITU Global Cybersecurity Agenda / High-Level Experts Group, Global Strategic Report, 2008, page 31, available at: 
www.itu.int/osg/csd/cybersecurity/gca/global_strategic_report/index.html. 

244 For more information, see Mitnick/Simon/Wozniak, The Art of Deception: Controlling the Human Element of Security. 

245 See the information offered by an anti-phishing working group, available at: www.antiphishing.org; Jakobsson, The Human 
Factor in Phishing, available at: www.informatics.indiana.edu/markus/papers/aci.pdf; Gercke, Computer und Recht 2005, 
page 606. The term “phishing” describes an act that is carried out to make the victim disclose personal/secret information. 
The term originally described the use of e-mails to “phish” for passwords and financial data from a sea of Internet users. 
The use of “ph” linked to popular hacker naming conventions. See: Gercke, Computer und Recht, 2005, page 606; Ollmann, 
The Phishing Guide Understanding & Preventing Phishing Attacks, available at: www.nextgenss.com/papers/NISR-WP-
Phishing.pdf. For more information on the phenomenon of phishing, see below: § 2.9.4. 

246 Regarding the elements of an Anti-Cybercrime Strategy, see below: § 4. 

247 “Users should have access to cryptography that meets their needs, so that they can trust in the security of information and 
communications systems, and the confidentiality and integrity of data on those systems” – See OECD Guidelines for 
Cryptography Policy, V 2, available at: www.oecd.org/document/11/0,3343,en_2649_34255_1814731_1_1_1_1,00.html. 

248 Physical research proves that it can take a very long time to break encryption, if proper technology is used. See Schneier, 
Applied Cryptography, page 185. For more information regarding the challenge of investigating cybercrime cases that 
involve encryption technology, see below: § 3.2.14. 

249 The Council of Europe Convention on Cybercrime contains no provision criminalizing data espionage. 

250  Regarding the modus operandi, see Sieber, Council of Europe Organised Crime Report 2004, page 102 et seq. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_computer_security_hacker_history
http://www.ncix.gov/publications/reports/fecie_all/fecie_2003/fecie_2003.pdf
http://pdf.textfiles.com/academics/wilyhacker.pdf
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251  Regarding the impact of this behaviour for identity theft, see: Gercke, Internet-related Identity Theft, 2007, available at: 

www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_co-
operation/combating_economic_crime/3_Technical_cooperation/CYBER/567%20port%20id-d-
identity%20theft%20paper%2022%20nov%2007.pdf 

252 Chawki/Abdel Wahab, Identity Theft in Cyberspace: Issues and Solutions, page 17, Lex Electronica, Vol. 11, No. 1, 2006, 
available at: www.lex-electronica.org/articles/v11-1/chawki_abdel-wahab.pdf. 

253 See: 2005 Identity Theft: Managing the Risk, Insight Consulting, page 2, available at: 
www.insight.co.uk/files/whitepapers/Identity%20Theft%20(White%20paper).pdf. 

254 See Hackworth, Sypware, Cybercrime & Security, IIA-4. Regarding user reactions to the threat of spyware, see: Jaeger/ 
Clarke, The Awareness and Perception of Spyware amongst Home PC Computer Users, 2006, available at: 
http://scissec.scis.ecu.edu.au/wordpress/conference_proceedings/2006/iwar/Jaeger%20Clarke%20-
%20The%20Awareness%20and%20Perception%20of%20Spyware%20amongst%20Home%20PC%20Computer%20Users.pdf 

255 See Hackworth, Sypware, Cybercrime & Security, IIA-4, page 5. 

256 For further information about keyloggers, see: http://en.wikipedia.org/wiki/Keylogger; Netadmintools Keylogging, available 
at: www.netadmintools.com/part215.html 

257 It is easy to identify credit-card numbers, as they in general contain 16 digits. By excluding phone numbers using country 
codes, offenders can identify credit-card numbers and exclude mistakes to a large extent. 

258 One approach to gain access to a computer system in order to install a keylogger is, for example, to gain access to the 
building where the computer is located using social engineering techniques, e.g. a person wearing a uniform from the fire 
brigade pretending to check emergency exits has a good chance of gaining access to a building, if more extensive security is 
not in place. Further approaches can be found in Mitnick, The Art of Deception: Controlling the Human Element of Security, 
2002. 

259 Regular hardware checks are a vital part of any computer security strategy. 

260 See Granger, Social Engineering Fundamentals, Part I: Hacker Tactics, Security Focus, 2001, available at: 
www.securityfocus.com/infocus/1527. 

261 See the information offered by an anti-phishing working group, available at: www.antiphishing.org; Jakobsson, The Human 
Factor in Phishing, available at: www.informatics.indiana.edu/markus/papers/aci.pdf; Gercke, Computer und Recht 2005, 
page 606. 

262 For more information on the phenomenon of phishing, see below: § 2.9.4. 

263  2013 Cost of Data Breach Study: Global Analysis, Ponemon Institute, 2013. 

264  2013 Cost of Data Breach Study: Global Analysis, Ponemon Institute, 2013. 

265  Goodin, PlayStation Network breach will cost Sony $ 171m, The Register, 24.05.2011, available at: 
www.theregister.co.uk/2011/05/24/sony_playstation_breach_costs/ . 

266  Finkle, 360 million newly stolen credentials on black market: cybersecurity firm, Reuters, 25.02.2014. 

267 Leprevost, Encryption and cryptosystems in electronic surveillance: a survey of the technology assessment issues, 
Development of surveillance technology and risk of abuse of economic information, 2.4, available at: 
http://cryptome.org/stoa-r3-5.htm. 

268 With the fall in price of server storage space, the external storage of information has become more popular. Another 
advantage of external storage is that information can be accessed from every Internet connection. 

269 Regarding the interception of VoIP to assist law-enforcement agencies, see Bellovin and others, Security Implications of 
Applying the Communications Assistance to Law Enforcement Act to Voice over IP, available at 
www.itaa.org/news/docs/CALEAVOIPreport.pdf; Simon/Slay, Voice over IP: Forensic Computing Implications, 2006, 
available at: http://scissec.scis.ecu.edu.au/wordpress/conference_proceedings/2006/forensics/Simon%20Slay%20-
%20Voice%20over%20IP-%20Forensic%20Computing%20Implications.pdf. Regarding the potential of VoIP and regulatory 
issues, see: Braverman, VoIP: The Future of Telephony is now…if regulation doesn’t get in the way, The Indian Journal of 
Law and Technology, Vol.1, 2005, page 47 et seq., available at: 
www.nls.ac.in/students/IJLT/resources/1_Indian_JL&Tech_47.pdf. 

270 ITU Global Cybersecurity Agenda / High-Level Experts Group, Global Strategic Report, 2008, page 30, available at: 
www.itu.int/osg/csd/cybersecurity/gca/global_strategic_report/index.html. 
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271 Kang, Wireless Network Security – Yet another hurdle in fighting Cybercrime, in Cybercrime & Security, IIA-2, page 6 et seq. 

272 The radius depends on the transmitting power of the wireless access point. See http://de.wikipedia.org/wiki/WLAN. 

273 With regard to the time necessary for decryption, see below: § 3.2.14. 

274 Regarding the difficulties in Cybercrime investigations that include wireless networks, see Kang, Wireless Network Security 
– Yet another hurdle in fighting Cybercrime, in Cybercrime & Security, IIA-2; Urbas/Krone, Mobile and wireless 
technologies: security and risk factors, Australian Institute of Criminology, 2006, available at:  
www.aic.gov.au/publications/tandi2/tandi329t.html. 

275 Sieber, Council of Europe Organised Crime Report 2004, page 97. 

276 With regard to the interception of electromagnetic emissions, see: Explanatory Report to the Convention on Cybercrime, 
No. 57. 

277 See http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_surveillance#Surveillance_techniques. 

278 e.g. the electromagnetic emission caused by transmitting the information displayed on the screen from the computer to 
the screen. 

279 For more details on legal solutions, see below: § 6.2.4. 

280 See in this context also: ITU Global Cybersecurity Agenda / High-Level Experts Group, Global Strategic Report, 2008, 
page 32, available at: www.itu.int/osg/csd/cybersecurity/gca/global_strategic_report/index.html. 

281 Sieber, Council of Europe Organised Crime Report 2004, page 107. 

282 A computer virus is software that is able to replicate itself and infect a computer, without the permission of the user, to 
harm the computer system. See Spafford, The Internet Worm Program: An Analysis, page 3; Cohen, Computer Viruses – 
Theory and Experiments, available at: http://all.net/books/virus/index.html; Adleman, An Abstract Theory of Computer 
Viruses, Advances in Cryptography – Crypto, Lecture Notes in Computer Science, 1988, page 354 et seq. Regarding the 
economic impact of computer viruses, see: Cashell/Jackson/Jickling/Webel, The Economic Impact of Cyber-Attacks, 
page 12; Symantec Internet Security Threat Report,Trends for July-December 2006, available at:  
http://eval.symantec.com/mktginfo/enterprise/white_papers/entwhitepaper_internet_security_threat_report_xi_03_2007.
en-us.pdf 

283 Kabay, A Brief History of Computer Crime: An Introduction for Students, 2008, page 23, available at: 
www.mekabay.com/overviews/history.pdf. 

284 White/Kephart/Chess, Computer Viruses: A Global Perspective, available at:  
www.research.ibm.com/antivirus/SciPapers/White/VB95/vb95.distrib.html. 

285 Payload describes the function the virus performs after it is installed on victims’ computers and activated. Examples of the 
payload are displaying messages or performing certain activities on computer hardware, such as opening the CD drive or 
deleting or encrypting files. 

286 Regarding the various installation processes, see: The Crimeware Landscape: Malware, Phishing, Identity Theft and 
Beyond, page 21 et seq., available at: www.antiphishing.org/reports/APWG_CrimewareReport.pdf. 

287 See BBC News, Virus-like attack hits web traffic, 25.01.2003, http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/2693925.stm. 

288 Critical Infrastructure Protection Department Of Homeland Security Faces Challenges In Fulfilling Cybersecurity 
Responsibilities, GAO, 2005 GAO-05-434, page 12, available at: www.gao.gov/new.items/d05434.pdf. 

289 Cashell/Jackson/Jickling/Webel, The Economic Impact of Cyber-Attacks, page 12, available at:  
www.cisco.com/warp/public/779/govtaffairs/images/CRS_Cyber_Attacks.pdf. 

290 Cashell/Jackson/Jickling/Webel, The Economic Impact of Cyber-Attacks, page 12, available at:  
www.cisco.com/warp/public/779/govtaffairs/images/CRS_Cyber_Attacks.pdf. 

291 See Szor, The Art of Computer Virus Research and Defence, 2005. 

292 One example of a virus that encrypts files is the Aids Info Disk or PC Cyborg Trojan. The virus hid directories and encrypted 
the names of all files on the C-drive. Users were asked to ‘renew their licence’ and contact PC Cyborg Corporation for 
payment. For more information, see: Bates, “Trojan Horse: AIDS Information Introductory Diskette Version 2.0” in 
Wilding/Skulason, Virus Bulletin, 1990, page 3. 

293  Annual Report, Pandalabs, 2013. 
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294  Kaspersky Press Release, 10.12.2013, available at: www.kaspersky.com/about/news/virus/2013/number-of-the-year . 

295 In 2000, a number of well-known United States e-commerce businesses were targeted by denial-of-service attacks. A full 
list of the attacks business is provided by Yurcik, Information Warfare Survivability: Is the Best Defense a Good Offence?, 
page 4, available at: www.projects.ncassr.org/hackback/ethics00.pdf. For more information, see: Power, 2000 CSI/FBI 
Computer Crime and Security Survey, Computer Security Journal, Vol. 16, No. 2, 2000, page 33 et seq.; Lemos, Web attacks: 
FBI launches probe, ZDNEt News, 09.02.2000, available at: http://news.zdnet.com/2100-9595_22-501926.html; 
Goodman/Brenner, The Emerging Consensus on Criminal Conduct in Cyberspace, page 20, available at: 
www.lawtechjournal.com/articles/2002/03_020625_goodmanbrenner.pdf; Paller, Response, Recovery and Reducing Our 
Vulnerability to Cyber Attacks: Lessons Learned and Implications for the Department of Homeland Security, Statement to 
the United States House of Representatives Subcommittee on Cybersecurity, Science, and Research & Development Select 
Committee on Homeland Security, 2003, page 3, available at: www.globalsecurity.org/security/library/congress/2003_h/06-
25-03_cyberresponserecovery.pdf. 

296 Regarding the possible financial consequences, see: Campbell/Gordon/Loeb/Zhou, The Economic Cost of Publicly 
Announced Information Security Breaches: Empirical Evidence From the Stock Market, Journal of Computer Security, 
Vol. 11, page 431-448. 

297 Examples include: Inserting metal objects in computer devices to cause electrical shorts, blowing hairspray into sensitive 
devices or cutting cables. For more examples, see Sieber, Council of Europe Organised Crime Report 2004, page 107. 

298 Regarding the possible financial consequences, see: Campbell/Gordon/Loeb/Zhou, The Economic Cost of Publicly 
Announced Information Security Breaches: Empirical Evidence From the Stock Market, Journal of Computer Security, 
Vol. 11, page 431-448. 

299 Sieber, Council of Europe Organised Crime Report 2004, page 107. 

300 A denial-of-service (DoS) attack aims to make a computer system unavailable by saturating it with external communication 
requests, so it cannot respond to legitimate traffic. For more information, see: US-CERT, Understanding Denial-of-Service 
Attacks, available at: www.us-cert.gov/cas/tips/ST04-015.html; Paxson, An Analysis of Using Reflectors for Distributed 
Denial-of-Service Attacks, available at: www.icir.org/vern/papers/reflectors.CCR.01/reflectors.html;  
Schuba/Krsul/Kuhn/Spafford/Sundaram/Zamboni, Analysis of a Denial of Service Attack on TCP; Houle/Weaver, Trends in 
Denial of Service Attack Technology, 2001, available at: www.cert.org/archive/pdf/DoS_trends.pdf. 

301 The term “worm” was used by Shoch/Hupp, The ‘Worm’ Programs – Early Experience with a Distributed Computation, 
published in 1982. This publication is available for download: http://vx.netlux.org/lib/ajm01.html. With regard to the term 
‘worm’, they refer to the science-fiction novel, “The Shockwave Rider” by John Brunner, which describes a program 
running loose through a computer network. 

302 For more information, see: US-CERT, Understanding Denial-of-Service Attacks, available at: www.us-cert.gov/cas/tips/ST04-
015.html; Paxson, An Analysis of Using Reflectors for Distributed Denial-of-Service Attacks, available at: 
www.icir.org/vern/papers/reflectors.CCR.01/reflectors.html; Schuba/Krsul/Kuhn/Spafford/Sundaram/Zamboni, Analysis of a 
Denial of Service Attack on TCP. 

303 See Sofaer/Goodman, Cyber Crime and Security – The Transnational Dimension, in Sofaer/Goodman, The Transnational 
Dimension of Cyber Crime and Terrorism, 2001, page 14, available at: 
http://media.hoover.org/documents/0817999825_1.pdf. The attacks took place between 07.02.2000 and 09.02.2000. For a 
full list of attacked companies and the dates of the attacks, see: Yurcik, Information Warfare Survivability: Is the Best 
Defense a Good Offence?, page 4, available at: www.projects.ncassr.org/hackback/ethics00.pdf. 

304 July, 2009 South Korea and US DDosc Attacks, Arbor Networks, 2009, available at: 
www.idcun.com/uploads/pdf/July_KR_US_DDoS_Attacks.pdf. 

305 Power, 2000 CSI/FBI Computer Crime and Security Survey, Computer Security Journal, Vol. 16, No. 2, 2000, page 33 et seq.; 
Lemos, Web attacks: FBI launches probe, ZDNEt News, 09.02.2000, available at: http://news.zdnet.com/2100-9595_22-
501926.html; 

306 Regarding the different approaches, see below: § 6.2.6. 

307  2012 Cost of Cyber Crime Study: United States, Ponemon, 2012, page 7. 

308 For reports on cases involving illegal content, see Sieber, Council of Europe Organised Crime Report 2004, page 137 et seq. 

309 One example of the wide criminalization of illegal content is Sec. 86a German Penal Code. The provision criminalizes the 
use of symbols of unconstitutional parties: Section 86a: Use of Symbols of Unconstitutional Organizations: 
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 (1) Whoever: 1. domestically distributes or publicly uses, in a meeting or in writings (Section 11 subsection (3)) 

disseminated by him, symbols of one of the parties or organizations indicated in Section 86 subsection (1), nos. 1, 2 and 4; 
or 2. produces, stocks, imports or exports objects which depict or contain such symbols for distribution or use domestically 
or abroad, in the manner indicated in number 1, shall be punished with imprisonment for not more than three years or a 
fine.  

 (2) Symbols, within the meaning of subsection (1), shall be, in particular, flags, insignia, uniforms, slogans and forms of 
greeting. Symbols which are so similar as to be mistaken for those named in sentence 1 shall be deemed to be equivalent 
thereto. 

 (3) Section 86 subsections (3) and (4), shall apply accordingly. 

310 Regarding the principle of freedom of speech, see: Tedford/Herbeck/Haiman, Freedom of Speech in the United States, 
2005; Barendt, Freedom of Speech, 2007; Baker; Human Liberty and Freedom of Speech; Emord, Freedom, Technology and 
the First Amendment, 1991. Regarding the importance of the principle with regard to electronic surveillance, see: Woo/So, 
The case for Magic Lantern: September 11 Highlights the need for increasing surveillance, Harvard Journal of Law & 
Technology, Vol. 15, No. 2, 2002, page 530 et seq.; Vhesterman, Freedom of Speech in Australian Law; A Delicate Plant, 
2000; Volokh, Freedom of Speech, Religious Harassment Law, and Religious Accommodation Law, Loyola University Chicago 
Law Journal, Vol. 33, 2001, page 57 et seq., available at: www.law.ucla.edu/volokh/harass/religion.pdf; Cohen, Freedom of 
Speech and Press: Exceptions to the First Amendment, CRS Report for Congress 95-815, 2007, available at: 
www.fas.org/sgp/crs/misc/95-815.pdf. 

311 Concerns over freedom of expression (e.g. the First Amendment to the United States Constitution) explain why certain acts 
of racism were not made illegal by the Convention on Cybercrime, but their criminalization was included in the First 
Additional Protocol. See Explanatory Report to the First Additional Protocol, No. 4. 

312 The 2006 Joint Declaration of the UN Special Rapporteur on Freedom of Opinion and Expression, the OSCE Representative 
on Freedom of the Media and the OAS Special Rapporteur on Freedom of Expression points out that “in many countries, 
overbroad rules in this area are abused by the powerful to limit non-traditional, dissenting, critical, or minority voices, or 
discussion about challenging social issues”. In 2008 the Joint Declaration highlights that international organizations, 
including the United Nations General Assembly and Human Rights Council, should desist from the further adoption of 
statements supporting the idea of defamation of religions. 

313 1996 Johannesburg Principles on National Security, Freedom of Expression and Access to Information. 

314 The 2002 Joint Declaration of the UN Special Rapporteur on Freedom of Opinion and Expression, the OSCE Representative 
on Freedom of the Media and the OAS Special Rapporteur on Freedom of Expression points out that “defamation is not a 
justifiable restriction on freedom of expression; all criminal defamation laws should be abolished and replaced, where 
necessary, with appropriate civil defamation laws”. 

315 International Mechanisms for Promoting Freedom of Expression, Joint Declaration on Defamation of Religions, and Anti-
Terrorism and Anti-Extremism Legislation, by the UN Special Rapporteur on Freedom of Opinion and Expression, the OSCE 
Representative on Freedom of the Media and the OAS Special Rapporteur on Freedom of Expression, and the ACHPR 
(African Commission on Human and Peoples Rights) Special Rapporteur on Freedom of Expression and Access to 
Information, 2008. 

316 See below: §§ 3.2.6 and 3.2.7. 

317 In many cases, the principle of dual criminality hinders international cooperation. 

318 Regarding filter obligations/approaches, see: Zittrain/Edelman, Documentation of Internet Filtering Worldwide, available 
at: http://cyber.law.harvard.edu/filtering/; Reidenberg, States and Internet Enforcement, University of Ottawa Law & 
Technology Journal, Vol. 1, No. 213, 2004, page 213 et seq., available at: 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=487965. Regarding the discussion about filtering in different countries, 
see: Taylor, Internet Service Providers (ISPs) and their responsibility for content under the new French legal regime, 
Computer Law & Security Report, Vol. 20, Issue 4, 2004, page 268 et seq.; Belgium ISP Ordered By The Court To Filter Illicit 
Content, EDRI News, No 5.14, 18.06.2007, available at: www.edri.org/edrigram/number5.14/belgium-isp; Enser, Illegal 
Downloads: Belgian court orders ISP to filter, OLSWANG E-Commerce Update, 11.07, page 7, available at: 
www.olswang.com/updates/ecom_nov07/ecom_nov07.pdf; Standford, France to Require Internet Service Providers to 
Filter Infringing Music, 27.11.2007, Intellectual Property Watch, available at: www.ip-watch.org/weblog/index.php?p=842; 
Zwenne, Dutch Telecoms wants to force Internet safety requirements, Wold Data Protection Report, issue 09/07, page 17, 
available at:  
http://weblog.leidenuniv.nl/users/zwennegj/Dutch%20telecom%20operator%20to%20enforce%20Internet%20safety%20re
quirements.pdf; The 2007 paper of IFPI regarding the technical options for addressing online copyright infringement, 
available at: www.eff.org/files/filenode/effeurope/ifpi_filtering_memo.pdf. Regarding self-regulatory approaches, see: ISPA 
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Code Review, Self-Regulation of Internet Service Providers, 2002, available at:  
http://pcmlp.socleg.ox.ac.uk/selfregulation/iapcoda/0211xx-ispa-study.pdf. 

319 Regarding this approach, see: Stadler, Multimedia und Recht 2002, page 343 et seq.; Mankowski, Multimedia und Recht 
2002, page 277 et seq. 

320 See Sims, Why Filters Can’t Work, available at: http://censorware.net/essays/whycant_ms.html; Wallace, Purchase of 
blocking software by public libraries is unconstitutional, available at: http://censorware.net/essays/library_jw.html. 

321 The OpenNet Initiative is a transatlantic group of academic institutions that reports on internet filtering and surveillance. 
Harvard Law School and the University of Oxford participate in the network, among others. For more information, see: 
www.opennet.net.  

322 Haraszti, Preface, in Governing the Internet Freedom and Regulation in the OSCE Region, available at: 
www.osce.org/publications/rfm/2007/07/25667_918_en.pdf. 

323 Depending on the availability of broadband access. 

324 Access is in some countries is limited by filter technology. Regarding filter obligations/approaches, see: Zittrain/Edelman, 
Documentation of Internet Filtering Worldwide, available at: http://cyber.law.harvard.edu/filtering/; Reidenberg, States and 
Internet Enforcement, University of Ottawa Law & Technology Journal, Vol. 1, No. 213, 2004, page 213 et seq., available at: 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=487965. Regarding the discussion about filtering in different countries, 
see: Taylor, Internet Service Providers (ISPs) and their responsibility for content under the new French legal regime, 
Computer Law & Security Report, Vol. 20, Issue 4, 2004, page 268 et seq.; Belgium ISP Ordered By The Court To Filter Illicit 
Content, EDRI News, No. 5.14, 18.06.2007, available at: www.edri.org/edrigram/number5.14/belgium-isp; Enser, Illegal 
Downloads: Belgian court orders ISP to filter, OLSWANG E-Commerce Update, 11.07, page 7, available at: 
www.olswang.com/updates/ecom_nov07/ecom_nov07.pdf; Standford, France to Require Internet Service Providers to 
Filter Infringing Music, 27.11.2007, Intellectual Property Watch, available at: www.ip-watch.org/weblog/index.php?p=842; 
Zwenne, Dutch Telecoms wants to force Internet safety requirements, Wold Data Protection Report, issue 09/07, page 17, 
available at: 
http://weblog.leidenuniv.nl/users/zwennegj/Dutch%20telecom%20operator%20to%20enforce%20Internet%20safety%20re
quirements.pdf; The 2007 paper of IFPI regarding the technical options for addressing online copyright infringement, 
available at: www.eff.org/files/filenode/effeurope/ifpi_filtering_memo.pdf. Regarding self-regulatory approaches,  
see: ISPA Code Review, Self-Regulation of Internet Service Providers, 2002, available at:  
http://pcmlp.socleg.ox.ac.uk/selfregulation/iapcoda/0211xx-ispa-study.pdf. 

325 With regard to the electronic traces that are left and the instruments needed to trace offenders, see below: § 6.5. 

326 Ropelato, Internet Pornography Statistics, available at: http://internet-filter-review.toptenreviews.com/internet-
pornography-statistics.html. 

327 About a third of all files downloaded in file-sharing systems contained pornography. Ropelato, Internet Pornography 
Statistics, available at: http://internet-filter-review.toptenreviews.com/internet-pornography-statistics.html. 

328 One example for this approach can be found in Sec. 184 German Criminal Code (Strafgesetzbuch):  

 Section 184 Dissemination of Pornographic Writings  

 (1) Whoever, in relation to pornographic writings (Section 11 subsection (3)):  

 1. offers, gives or makes them accessible to a person under eighteen years of age; […] 

329 Regarding this aspect, see: ITU Global Cybersecurity Agenda / High-Level Experts Group, Global Strategic Report, 2008, 
page 36, available at: www.itu.int/osg/csd/cybersecurity/gca/global_strategic_report/index.html. 

330 See: Nowara/Pierschke, Erzieherische Hilfen fuer jugendliche Sexual(straf)taeter, Katamnesestudie zu den vom Land 
Nordrhein-Westfalen gefoerterten Modellprojekten, 2008. 

331 See Siebert, Protecting Minors on the Internet: An Example from Germany, in Governing the Internet Freedom and 
Regulation in the OSCE Region, page 150, available at: www.osce.org/publications/rfm/2007/07/25667_918_en.pdf. 

332 One example is the 2006 Draft Law, Regulating the protection of Electronic Data and Information and Combating Crimes of 
Information (Egypt):  

 Sec. 37: Whoever makes, imitates, obtains, or possesses, for the purpose of distribution, publishing, or trade, electronically 
processed pictures or drawings that are publicly immoral, shall be punished with detention for a period not less than six 
months, and a fine not less than five hundred thousand Egyptian pounds, and not exceeding seven hundred thousand 
Egyptian pounds, or either penalty. 
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333 National sovereignty is a fundamental principle in International Law. See: Roth, State Sovereignty, International Legality, 

and Moral Disagreement, 2005, page 1, available at: www.law.uga.edu/intl/roth.pdf. 

334 Regarding the principle of “dual criminality”, see below: § 6.6.2. 

335 Regarding technical approaches in the fight against obscenity and indecency on the Internet, see: Weekes, Cyber-Zoning a 
Mature Domain: The Solution to Preventing Inadvertent Access to Sexually Explicit Content on the Internet, Virginia Journal 
of Law and Technology, Vol. 8, 2003, available at: www.vjolt.net/vol8/issue1/v8i1_a04-Weekes.pdf. 

336 Regarding filter obligations/approaches, see: Zittrain/Edelman, Documentation of Internet Filtering Worldwide, available 
at: http://cyber.law.harvard.edu/filtering/; Reidenberg, States and Internet Enforcement, University of Ottawa Law & 
Technology Journal, Vol. 1, No. 213, 2004, page 213 et seq., available at: 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=487965. Regarding the discussion about filtering in different countries, 
see: Taylor, Internet Service Providers (ISPs) and their responsibility for content under the new French legal regime, 
Computer Law & Security Report, Vol. 20, Issue 4, 2004, page 268 et seq.; Belgium ISP Ordered By The Court To Filter Illicit 
Content, EDRI News, No 5.14, 18.06.2007, available at: www.edri.org/edrigram/number5.14/belgium-isp; Enser, Illegal 
Downloads: Belgian court orders ISP to filter, OLSWANG E-Commerce Update, 11.07, page 7, available at: 
www.olswang.com/updates/ecom_nov07/ecom_nov07.pdf; Standford, France to Require Internet Service Providers to 
Filter Infringing Music, 27.11.2007, Intellectual Property Watch, available at: www.ip-watch.org/weblog/index.php?p=842; 
Zwenne, Dutch Telecoms wants to force Internet safety requirements, Wold Data Protection Report, issue 09/07, page 17, 
available at:  
http://weblog.leidenuniv.nl/users/zwennegj/Dutch%20telecom%20operator%20to%20enforce%20Internet%20safety%20re
quirements.pdf; The 2007 paper of IFPI regarding the technical options for addressing online copyright infringement, 
available at: www.eff.org/files/filenode/effeurope/ifpi_filtering_memo.pdf. Regarding self-regulatory approaches see: ISPA 
Code Review, Self-Regulation of Internet Service Providers, 2002, available at:  
http://pcmlp.socleg.ox.ac.uk/selfregulation/iapcoda/0211xx-ispa-study.pdf. 

337 Regarding the risk of detection with regard to non Internet-related acts, see: Lanning, Child Molesters: A Behavioral 
Analysis, 2001, page 63. 

338 Healy, Child Pornography: An International Perspective, 2004, page 4. 

339 Wortley/Smallbone, Child Pornography on the Internet, Problem-Oriented Guides for Police, USDOJ, 2006, page, 1. 

340 Sexual Exploitation of Children over the Internet, Report for the use of the Committee on Energy and Commerce, US House 
of Representatives, 109th Congress, 2007, page 8 et seq. 

341 Sexual Exploitation of Children over the Internet, Report for the use of the Committee on Energy and Commerce, US House 
of Representatives, 109th Congress, 2007, page 8. 

342 Lanning, Child Molesters: A Behavioral Analysis, 2001, page 62; Rights of the Child, Commission on Human Rights, 61st 
session, E/CN.4/2005/78, page 8; Healy, Child Pornography: An International Perspective, 2004, page 5; Child Pornography, 
CSEC World Congress Yokohama Conference, 2001, page 19. 

343 Sexual Exploitation of Children over the Internet, Report for the use of the Committee on Energy and Commerce, US House 
of Representatives, 109th Congress, 2007, page 8. 

344 Sexual Exploitation of Children over the Internet, Report for the use of the Committee on Energy and Commerce, US House 
of Representatives, 109th Congress, 2007, page 8. 

345 Sexual Exploitation of Children over the Internet, Report for the use of the Committee on Energy and Commerce, US House 
of Representatives, 109th Congress, 2007, page 8. 

346 Jenkins, Beyond Tolerance, Child Pornography on the Internet, 2001, page 41. 

347 Child Pornography, CSEC World Congress Yokohama Conference, 2001, page 17. 

348 Sexual Exploitation of Children over the Internet, Report for the use of the Committee on Energy and Commerce, US House 
of Representatives, 109th Congress, 2007, page 9. 

349 Vienna Commitment against Child Pornography on the Internet, 1st October 1999; Europol, Child Abuse in relation to 
Trafficking in Human Beings Fact Sheet January 2006, page 2; Jenkins, Beyond Tolerance, Child Pornography on the 
Internet, 2001, page 49. 

350 Bloxsome/Kuhn/Pope/Voges, The Pornography and Erotica Industry: Lack of Research and Need for a Research Agenda, 
Griffith University, Brisbane, Australia: 2007 International Nonprofit and Social Marketing Conference, 27-28 Sep 2007, 
page 196. 
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351 Europol, Child Abuse in relation to Trafficking in Human Beings Fact Sheet January 2006, page 1; Eneman, A Critical Study of 

ISP Filtering Child Pornography, 2006, page 1. McCulloch, Interpol and Crimes against Children – in Quayle/Taylor, Viewing 
child pornography on the Internet: Understanding the offence, managing the offender, helping the victims, 2005. 

352 Sexual Exploitation of Children over the Internet, Report for the use of the Committee on Energy and Commerce, US House 
of Representatives, 109th Congress, 2007, page 9; Promotion and Protection of the Right of Children, Sale of children, child 
prostitution and child pornography, UN General Assembly, 51st session, A/51/456, No. 29. 

353 Eneman, A Critical Study of ISP Filtering Child Pornography, 2006, page 1; Promotion and Protection of the Right of 
Children, Sale of children, child prostitution and child pornography, UN General Assembly, 51st session, A/51/456, No. 29; 
Choo/Smith/McCusker, Future directions in technology-enabled crime: 2007-09, Australian Institute of Criminology, 
Research and Public Policy series, No. 78, page 62. 

354 According to ITU, there were over 2 billion Internet users by the end of 2010, of which 1.2 billion in developing countries. 
For more information see: ITU ICT Facts and Figures 2010, page 3, available at: 
www.itu.int/ITU-D/ict/material/FactsFigures2010.pdf. 

355 Carr, Child Abuse, Child Pornography and the Internet, 2004, page 7. 

356 See in this context, for example: Carr, Child Abuse, Child Pornography and the Internet, 2004, page 8. 

357 Lanning, Child Molesters: A Behavioral Analysis, 2001, page 64. 

358 Sexual Exploitation of Children over the Internet, Report for the use of the Committee on Energy and Commerce, US House 
of Representatives, 109th Congress, 2007, page 12. 

359 ITU Global Cybersecurity Agenda / High-Level Experts Group, Global Strategic Report, 2008, page 34, available at: 
www.itu.int/osg/csd/cybersecurity/gca/global_strategic_report/index.html. 

360 See, for example, the “G8 Communique”, Genoa Summit, 2001, available at: www.g8.gc.ca/genoa/july-22-01-1-e.asp. 

361 United Nations Convention on the Right of the Child, A/RES/44/25, available at: www.hrweb.org/legal/child.html. Regarding 
the importance of cybercrime legislation see: ITU Global Cybersecurity Agenda / High-Level Experts Group, Global Strategic 
Report, 2008, page 35, available at: www.itu.int/osg/csd/cybersecurity/gca/global_strategic_report/index.html. 

362 Council Framework Decision on combating the sexual exploitation of children and child pornography, 2004/68/JHA, 
available at: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2004/l_013/l_01320040120en00440048.pdf. 

363 Council of Europe Convention on the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse, CETS No: 201, 
available at: http://conventions.coe.int. 

364 Sieber, Council of Europe Organised Crime Report 2004, page 135. Regarding the means of distribution, see: 
Wortley/Smallbone, Child Pornography on the Internet, page 10 et seq., available at: 
www.cops.usdoj.gov/mime/open.pdf?Item=1729. 

365 See: Wolak/ Finkelhor/ Mitchell, Child-Pornography Possessors Arrested in Internet-Related Crimes: Findings From the 
National Juvenile Online Victimization Study, 2005, page 5, available at: 
www.missingkids.com/en_US/publications/NC144.pdf. 

366 See: Wolak/ Finkelhor/ Mitchell, Child-Pornography Possessors Arrested in Internet-Related Crimes: Findings From the 
National Juvenile Online Victimization Study, 2005, page 5, available at: 
www.missingkids.com/en_US/publications/NC144.pdf. 

367 For more information, see: Child Pornography: Model Legislation & Global Review, 2010, page 3, available at: 
www.icmec.org/en_X1/icmec_publications/English__6th_Edition_FINAL_.pdf. 

368 See Walden, Computer Crimes and Digital Investigations, 2007, page 66. 

369 It is possible to make big profits in a rather short period of time by offering child pornography – this is one way how 
terrorist cells can finance their activities, without depending on donations. 

370 Police authorities and search engines forms alliance to beat child pornography, available at: 
http://about.picsearch.com/p_releases/police-authorities-and-search-engines-forms-alliance-to-beat-child-pornography/; 
“Google accused of profiting from child porn”, available at: 
www.theregister.co.uk/2006/05/10/google_sued_for_promoting_illegal_content/print.html. 

371 See ABA, International Guide to Combating Cybercrime, page 73. 
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372 Regarding the use of electronic currencies in money-laundering activities, see: Ehrlich, Harvard Journal of Law & 

Technology, Volume 11, page 840 et seq. 

373 For more information, see: Wilson, Banking on the Net: Extending Bank Regulations to Electronic Money and Beyond., 
(1997) 30 Creighton Law Review 671 at 690. 

374 Smith, Child pornography operation occasions scrutiny of millions of credit card transactions, available at: 
www.heise.de/english/newsticker/news/print/83427. 

375 With regard to the concept see for example: Nakamoto (name reported to be used as alias), Bitcoin: A Peer-to-Peer 
Electronic Cash System, available at: www.bitcoin.org/bitcoin.pdf. 

376 Regarding the basic concept of such investigation see: Following the Money 101: A Primer on Money-Trail Investigations, 
Coalition for International Justice, 2004, available at: www.media.ba/mcsonline/files/shared/prati_pare.pdf. 

377 Regarding approaches to detect and prevent such transfers see: Financial Coalition Against Child Pornography, Report on 
Trends in Online Crime and Their Potential Implications for the Fight Against Commercial Child Pornography, Feb. 2011, 
available at: 

378 See below: § 3.2.14. 

379 Based on the “National Juvenile Online Victimization Study”, 12 per cent of arrested possessors of Internet-related child 
pornography used encryption technology to prevent access to their files. Wolak/Finkelhor/Mitchell, Child-Pornography 
Possessors Arrested in Internet-Related Crimes: Findings From the National Juvenile Online Victimization Study, 2005, 
page 9, available at: www.missingkids.com/en_US/publications/NC144.pdf. 

380 See below: § 3.2.14. 

381 For an overview of the different obligations of Internet service providers that are already implemented or under discussion, 
see: Gercke, Obligations of Internet Service Providers with regard to child pornography: legal issue, 2009, available at 
www.coe.int/cybercrime. 

382 Radical groups in the United States recognized the advantages of the Internet for furthering their agenda at an early stage. 
See: Markoff, Some computer conversation is changing human contact, NY-Times, 13.05.1990. 

383 Sieber, Council of Europe Organised Crime Report 2004, page 138. 

384 Akdeniz, Governance of Hate Speech on the Internet in Europe, in “Governing the Internet Freedom and Regulation in the 
OSCE Region”, page 91, available at: www.osce.org/publications/rfm/2007/07/25667_918_en.pdf. 

385 See: Digital Terrorism & Hate 2006, available at: www.wiesenthal.com. 

386 Whine, Online Propaganda and the Commission of Hate Crime, available at:  
www.osce.org/documents/cio/2004/06/3162_en.pdf. 

387 See: ABA International Guide to Combating Cybercrime, page 53. 

388 Regarding the criminalization in the United States, see: Tsesis, Prohibiting Incitement on the Internet, Virginia Journal of 
Law and Technology, Vol. 7, 2002, available at: www.vjolt.net/vol7/issue2/v7i2_a05-Tsesis.pdf. 

389 Regarding the principle of freedom of speech, see: Tedford/Herbeck/Haiman, Freedom of Speech in the United States, 
2005; Barendt, Freedom of Speech, 2007; Baker; Human Liberty and Freedom of Speech; Emord, Freedom, Technology and 
the First Amendment, 1991. Regarding the importance of the principle with regard to electronic surveillance, see: Woo/So, 
The case for Magic Lantern: September 11 Highlights the need for increasing surveillance, Harvard Journal of Law & 
Technology, Vol. 15, No. 2, 2002, page 530 et seq.; Vhesterman, Freedom of Speech in Australian Law; A Delicate Plant, 
2000; Volokh, Freedom of Speech, Religious Harassment Law, and Religious Accommodation Law, Loyola University Chicago 
Law Journal, Vol. 33, 2001, page 57 et seq., available at: www.law.ucla.edu/volokh/harass/religion.pdf; Cohen, Freedom of 
Speech and Press: Exceptions to the First Amendment, CRS Report for Congress 95-815, 2007, available at: 
www.fas.org/sgp/crs/misc/95-815.pdf. 

390 See: Greenberg, A Return to Liliput: The Licra vs. Yahoo! Case and the Regulation of Online Content in the World Market, 
Berkeley Technology Law Journal, Vol. 18, page 1191 et seq.; Van Houweling; Enforcement of Foreign Judgements, The First 
Amendment, and Internet Speech: Note for the Next Yahoo! v. Licra, Michigan Journal of International Law, 2003, page 697 
et seq.; Development in the Law, The Law of Media, Harvard Law Review, Vol. 120, page 1041. 

391 See: Yahoo Inc. v. La Ligue Contre Le Racisme Et L’antisemitisme, 169 F.Supp. 2d 1181, 1192 (N.D. Cal 2001). Available at: 
www.courtlinkeaccess.com/DocketDirect/FShowDocket.asp?Code=2131382989419499419449389349389379615191991. 
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393 See: Explanatory Report to the First Additional Protocol, No. 4. 

394 See: Barkham, Religious hatred flourishes on web, The Guardian, 11.05.2004, available at:  
www.guardian.co.uk/religion/Story/0,,1213727,00.html. 

395 Regarding legislative approaches in the United Kingdom see Walden, Computer Crimes and Digital Investigations, 2006, 
Chapter 3.192. 

396 Regarding the principle of freedom of speech, see: Tedford/Herbeck/Haiman, Freedom of Speech in the United States, 
2005; Barendt, Freedom of Speech, 2007; Baker; Human Liberty and Freedom of Speech; Emord, Freedom, Technology and 
the First Amendment, 1991. Regarding the importance of the principle with regard to electronic surveillance, see: Woo/So, 
The case for Magic Lantern: September 11 Highlights the need for increasing surveillance, Harvard Journal of Law & 
Technology, Vol. 15, No. 2, 2002, page 530 et seq.; Vhesterman, Freedom of Speech in Australian Law; A Delicate Plant, 
2000; Volokh, Freedom of Speech, Religious Harassment Law, and Religious Accommodation Law, Loyola University Chicago 
Law Journal, Vol. 33, 2001, page 57 et seq., available at: www.law.ucla.edu/volokh/harass/religion.pdf; Cohen, Freedom of 
Speech and Press: Exceptions to the First Amendment, CRS Report for Congress 95-815, 2007, available at: 
www.fas.org/sgp/crs/misc/95-815.pdf. 

397 Haraszti, Preface, in Governing the Internet Freedom and Regulation in the OSCE Region, available at: 
www.osce.org/publications/rfm/2007/07/25667_918_en.pdf. 

398 For more information on the “cartoon dispute”, see: the Times Online, 70.000 gather for violent Pakistan  
cartoons protest, available at: www.timesonline.co.uk/tol/news/world/asia/article731005.ece; Anderson, Cartoons  
of Prophet Met With Outrage, Washington Post, available at: www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/article/2006/01/30/AR2006013001316.html; Rose, Why I published those cartoons, Washington Post, available 
at: www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/02/17/AR2006021702499.html. 
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visible representation or by any imputation, innuendo, or insinuation, directly or indirectly, defiles the sacred name of the 
Holy Prophet Mohammed (Peace be Upon Him) shall be punished with death, or imprisonment for life, and shall also be 
liable to fine. 

400 Sec. 295-B of the Pakistan Penal Code:  

 295-B. Defiling, etc., of Holy Qur’an : Whoever wilfully defiles, damages or desecrates a copy of the Holy Qur’an or of an 
extract there from or uses it in any derogatory manner or for any unlawful purpose shall be punishable with imprisonment 
for life. 

401 Regarding the growing importance of Internet gambling, see: Landes, Layovers And Cargo Ships: The Prohibition Of Internet 
Gambling And A Proposed System Of Regulation, available at:  
www.law.nyu.edu/JOURNALS/LAWREVIEW/issues/vol82/no3/NYU306.pdf ; Brown/Raysman, Property Rights in Cyberspace 
Games and other novel legal issues in virtual property, The Indian Journal of Law and Technology, Vol. 2, 2006, page 87 et 
seq. available at: www.nls.ac.in/students/IJLT/resources/2_Indian_JL&Tech_87.pdf. 

402 www.secondlife.com. 

403 The number of accounts published by Linden Lab. See: www.secondlife.com/whatis/. Regarding Second Life in general, see: 
Harkin, Get a (second) life, Financial Times, available at: www.ft.com/cms/s/cf9b81c2-753a-11db-aea1-
0000779e2340.html. 

404 Heise News, 15.11.2006, available at: www.heise.de/newsticker/meldung/81088; DIE ZEIT, 04.01.2007, page 19. 

405 BBC News, 09.05.2007 Second Life ‘child abuse’ claim, available at: http://news.bbc.co.uk/1/hi/technology/6638331.stm. 

406 Leapman, Second Life world may be haven for terrorists, Sunday Telegraph, 14.05.2007, available at: 
www.telegraph.co.uk/news/main.jhtml?xml=/news/2007/05/13/nternet13.xml; Reuters, UK panel urges real-life treatment 
for virtual cash, 14.05.2007, available at: http://secondlife.reuters.com/stories/2007/05/14/uk-panel-urges-real-life-
treatment-for-virtual-cash/. 

407 See: Olson, Betting No End to Internet Gambling, Journal of Technology Law and Policy, Vol. 4, Issue 1, 1999, available at: 
http://grove.ufl.edu/~techlaw/vol4/issue1/olson.html. 

408 Christiansen Capital Advisor. See  
www.cca-i.com/Primary%20Navigation/Online%20Data%20Store/internet_gambling_data.htm. 
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409 The revenue of United States casinos in 2005 (without Internet gambling) was more than USD 84 billion, from: Landes, 

Layovers And Cargo Ships: “The Prohibition Of Internet Gambling And A Proposed System Of Regulation”, page 915, 
available at: www.law.nyu.edu/JOURNALS/LAWREVIEW/issues/vol82/no3/NYU306.pdf. 

410  Statista, Statistic Portal, Global Online Gambling Gross Win from 2006-2015, available at: 
www.statista.com/statistics/208456/global-interactive-gambling-gross-win/ . 

411 See, for example, GAO, “Internet Gambling – An Overview of the Issues”, available at: www.gao.gov/new.items/d0389.pdf. 
Regarding the WTO Proceedings “US Measures Affecting the Cross-Border Supply of Gambling and Betting Services”, see: 
www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds285_e.htm; Article 21.5 panel concluded that the United States had 
failed to comply with the recommendations and rulings of the DSB. 

412 For more information, see: BBC News, Tiny Macau overtakes Las Vegas, at:  
http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/6083624.stm. 

413 See Art. 300 China Criminal Code:  

 Whoever, for the purpose of reaping profits, assembles a crew to engage in gambling, opens a gambling house, or makes 
an occupation of gambling, is to be sentenced to not more than three years of fixed-term imprisonment, criminal 
detention, or control, in addition to a fine. 

414 Besides gambling in Macau, Chinese have started to use Internet gambling intensively. See: Online Gambling challenges 
China’s gambling ban, available at: www.chinanews.cn/news/2004/2005-03-18/2629.shtml. 

415 For more information, see: http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_casino. 

416 See: OSCE Report on Money Laundering Typologies 2000 – 2001, page 3, available at:  
www.oecd.org/dataoecd/29/36/34038090.pdf; Coates, Online casinos used to launder cash, available at:  
www.timesonline.co.uk/tol/news/politics/article620834.ece?print=yes&randnum=1187529372681. 

417 See, for example, Online Gambling challenges China’s gambling ban, available at: www.chinanews.cn/news/2004/2005-03-
18/2629.shtml. 

418 For an overview of the early United States legislation, see: Olson, Betting No End to Internet Gambling, Journal of 
Technology Law and Policy, Vol. 4, Issue 1, 1999, available at: http://grove.ufl.edu/~techlaw/vol4/issue1/olson.html. 

419 See § 5367 Internet Gambling Prohibition Enforcement Act. 

420 See Reder/O’Brien, Corporate Cybersmear: Employers File John Doe Defamation Lawsuits Seeking The Identity Of 
Anonymous Employee Internet Posters, Mich. Telecomm. Tech. L. Rev. 195, 2002, page 196, available at 
www.mttlr.org/voleight/Reder.pdf. 

421 Regarding the situation in blogs, see: Reynolds, Libel in the Blogosphere: Some Preliminary Thoughts” Washington 
University Law Review, 2006, page 1157 et seq., available at: http://ssrn.com/abstract=898013; Solove, A Tale of Two 
Bloggers: Free Speech and Privacy in the Blogosphere, Washington University Law Review, Vol. 84, 2006, page 1195 et seq., 
available at http://ssrn.com/abstract=901120; Malloy, Anonymous Bloggers And Defamation: Balancing Interests On The 
Internet, Washington University Law Review, Vol. 84, 2006, page 1187 et seq., available at: http://law.wustl.edu/WULR/84-
5/malloy.pdf. 

422 Regarding the privacy concerns related to social networks, see: Hansen/Meissner (ed.), Linking digital identities, page 8 – 
An executive summary is available in English (page 8-9). The report is available at: 
www.datenschutzzentrum.de/projekte/verkettung/2007-uld-tud-verkettung-digitaler-identitaeten-bmbf.pdf. 

423 Regarding the controversial discussion about the criminalization of defamation, see: Freedom of Expression, Free Media 
and Information, Statement of Mr McNamara, US Delegation to the OSCE, October 2003, available at: 
http://osce.usmission.gov/archive/2003/10/FREEDOM_OF_EXPRESSION.pdf; Lisby, No Place in the Law: Criminal Libel in 
American Jurisprudence, 2004, available at: http://www2.gsu.edu/~jougcl/projects/40anniversary/criminallibel.pdf. 
Regarding the development of the offence, see: Walker, Reforming the Crime of Libel, New York Law School Law Review, 
Vol. 50, 2005/2006, page 169, available at: www.nyls.edu/pdfs/NLRVol50-106.pdf; Kirtley, Criminal Defamation: An 
Instrument of Destruction, 2003, available at: www.silha.umn.edu/oscepapercriminaldefamation.pdf; Defining Defamation, 
Principles on Freedom of Expression and Protection of Reputation, 2000, available at: 
www.article19.org/pdfs/standards/definingdefamation.pdf. 

424 See Sieber, Council of Europe Organised Crime Report 2004, page 105. 

425 With regard to the challenges of investigating offences linked to anonymous services see below: § 3.2.l2. 

426 See: www.wikipedia.org 
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427 See Sieber, Council of Europe Organised Crime Report 2004, page 145. 

428 Similar difficulties can be identified with regard to the availability of information through the cache function of search 
engines and web archives, such as www.archive.org. 

429 Regarding the principle of freedom of speech, see: Tedford/Herbeck/Haiman, Freedom of Speech in the United States, 
2005; Barendt, Freedom of Speech, 2007; Baker; Human Liberty and Freedom of Speech; Emord, Freedom, Technology and 
the First Amendment, 1991. Regarding the importance of the principle with regard to electronic surveillance, see: Woo/So, 
The case for Magic Lantern: September 11 Highlights the need for increasing surveillance, Harvard Journal of Law & 
Technology, Vol. 15, No. 2, 2002, page 530 et seq.; Vhesterman, Freedom of Speech in Australian Law; A Delicate Plant, 
2000; Volokh, Freedom of Speech, Religious Harassment Law, and Religious Accommodation Law, Loyola University Chicago 
Law Journal, Vol. 33, 2001, page 57 et seq., available at: www.law.ucla.edu/volokh/harass/religion.pdf; Cohen, Freedom of 
Speech and Press: Exceptions to the First Amendment, CRS Report for Congress 95-815, 2007, available at: 
www.fas.org/sgp/crs/misc/95-815.pdf. 

430 See in this context: Reynolds, Libel in the Blogosphere: Some Preliminary Thoughts, Washington University Law Review, 
2006, page 1157 et seq., available at: http://ssrn.com/abstract=898013; Solove, A Tale of Two Bloggers: Free Speech and 
Privacy in the Blogosphere, Washington University Law Review, Vol. 84, 2006, page 1195 et seq., available at 
http://ssrn.com/abstract=901120; Malloy, Anonymous Bloggers And Defamation: Balancing Interests On The Internet, 
Washington University Law Review, Vol. 84, 2006, page 1187 et seq., available at: http://law.wustl.edu/WULR/84-
5/malloy.pdf. 

431 For a more precise definition, see: ITU Survey on Anti-Spam Legislation Worldwide 2005, page 5, available at: 
www.itu.int/osg/spu/spam/legislation/Background_Paper_ITU_Bueti_Survey.pdf. 

432 Tempelton, Reaction to the DEC Spam of 1978, available at: www.templetons.com/brad/spamreact.html. 

433 Regarding the development of spam e-mails, see: Sunner, Security Landscape Update 2007, page 3, available at: 
www.itu.int/osg/spu/cybersecurity/pgc/2007/events/presentations/session2-sunner-C5-meeting-14-may-2007.pdf. 

434 The Messaging Anti-Abuse Working Group reported in 2005 that up to 85 per cent of all e-mails were spam. See: 
www.maawg.org/about/FINAL_4Q2005_Metrics_Report.pdf. The provider Postini published a report in 2007 identifying up 
to 75 per cent spam e-mail, see www.postini.com/stats/. The Spam-Filter-Review identifies up to 40 per cent spam e-mail, 
see: http://spam-filter-review.toptenreviews.com/spam-statistics.html. Article in The Sydney Morning Herald, 2006: The 
year we were spammed a lot, 16 December 2006; www.smh.com.au/news/security/2006-the-year-we-were-spammed-a-
lot/2006/12/18/1166290467781.html. 

435 2007 Sophos Report on Spam-relaying countries, available at:  
www.sophos.com/pressoffice/news/articles/2007/07/dirtydozjul07.html. 

436 Kaspersky Security Bulletin. Spam Evolution 2013. 

437 For more information about the technology used to identify spam e-mails, see: Hernan/Cutler/Harris, Email Spamming 
Countermeasures: Detection and Prevention of Email Spamming, available at: www.ciac.org/ciac/bulletins/i-005c.shtml. For 
an overview on different approaches, see: BIAC ICC Discussion Paper on SPAM, 2004, available at: 
www.itu.int/osg/csd/spam/contributions/ITU%20workshop%20on%20spam%20BIAC%20ICCP%20Spam%20Discussion%20P
aper.pdf. 

438 Lui/Stamm, Fighting Unicode-Obfuscated Spam, 2007, page 1, available at:  
www.ecrimeresearch.org/2007/proceedings/p45_liu.pdf. 

439 Regarding the filter technologies available, see: Goodman, Spam: Technologies and Politics, 2003, available at: 
http://research.microsoft.com/~joshuago/spamtech.pdf. Regarding user-oriented spam prevention techniques, see: 
Rotenberg/Liskow, ITU WSIS Thematic Meeting On Countering Spam, ConsumerPerspectives On Spam: Challenges And 
Challenges, available at: 
www.itu.int/osg/spu/spam/contributions/Background%20Paper_A%20consumer%20perspective%20on%20spam.pdf. 

440 Botnets is a short term for a group of compromised computers running programs that are under external control. For more 
details, see: Wilson, Botnets, Cybercrime, and Cyberterrorism: Vulnerabilities and Policy Issues for Congress, 2007, page 4, 
available at: www.fas.org/sgp/crs/terror/RL32114.pdf. 

441 Current analyses suggest that up to a quarter of all computer systems may have been recruited to act as part of botnets, 
see: Weber, Criminals may overwhelm the web, BBC News, 25.01.2007, available at: http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-
/1/hi/business/6298641.stm. 
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http://www.itu.int/osg/spu/cybersecurity/pgc/2007/events/presentations/session2-sunner-C5-meeting-14-may-2007.pdf
http://www.maawg.org/about/FINAL_4Q2005_Metrics_Report.pdf
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442 Regarding international approaches in the fight against botnets, see: ITU Botnet Mitigation Toolkit, Background 

Information, ICT Application and Cybersecurity Division, Policies and Strategies Department, ITU Telecommunication 
Development Sector, 2008, available at: www.itu.int/ITU-D/cyb/cybersecurity/docs/itu-botnet-mitigation-toolkit-
background.pdf. 

443 See: Allmann, The Economics of Spam, available at: 

 http://acmqueue.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=108; Prince, ITU Discussion Paper “Countering 
Spam: How to Craft an Effective Anti-Spam Law”, page 3 with further references, available at:  
www.itu.int/osg/spu/spam/contributions/Background%20Paper_How%20to%20craft%20and%20effective%20anti-
spam%20law.pdf. 

444 Bulk discounts for spam, Heise News, 23.10.2007, available at: www.heise-security.co.uk/news/97803. 

445 Thorhallsson, A User Perspective on Spam and Phishing, in Governing the Internet Freedom and Regulation in the OSCE 
Region, page 208, available at: www.osce.org/publications/rfm/2007/07/25667_918_en.pdf. 

446 Spam Issue in Developing Countries, available at: www.oecd.org/dataoecd/5/47/34935342.pdf. 

447 See Spam Issue in Developing Countries, page 4, available at: www.oecd.org/dataoecd/5/47/34935342.pdf. 

448  Regarding the terminology see: Sulkowski, Cyber-Extortion, Journal of Law, Technology & Policy, 2007, page 101 et seq. 

449  Perlroth/Wortham, Tech Start-Ups Are Targets of Ransom Cyberattacks, NYT, 03.04.2014; Perlroth, Tally of Cyber Extortion 
Attacks on Tech Companies Grows, NYT, 19.07.2014. 

450  Ross, BItcoin used for extortion demands, Examiner.com, 20.07.2014. 

451  KPMG E-Crime Study 2013, page 7. 

452  O’Gorman/MCDonald, Ransomware: A Growing Menace, Symantec Security Response. 

453  Wang/Ajjan, Ransomware: Hijacking Your Data, Sophos, 2013; Sancho/Hacquebord, The “Police Trojan”, An In-Depth 
Analysis, Trend Micro Research Paper, 2012. 

454 See Sieber, Council of Europe Organised Crime Report 2004, page 140. 

455 See for example the United States International Traffic in Arms Regulation or the Wassenaar Agreement, which is a 
convention on arms control. 40 countries already participate in the agreement. For more information, see: 
www.wassenaar.org/publicdocuments/whatis.html or Grimmett, Military Technology and Conventional Weapons Export 
Controls: The Wassenaar Arrangement. 

456 See in this context: Council of Europe, Resolution ResAP(2007)2 on good practices for distributing medicines via mail order 
which protect patient safety and the quality of the delivered medicine, available at: 
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=ResAP(2007)2&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=CM&BackColorInternet=9999
CC&BackColorIntranet=FFBB55&BackColorLogged=FFAC75. 

457 See for example Henney, Cyberpharmacies and the role of the US Food And Drug Administration, available at: 
https://tspace.library.utoronto.ca/html/1807/4602/jmir.html; De Clippele, Legal aspects of online pharmacies, Acta Chir 
Belg, 2004, 104, page 364, available at: www.belsurg.org/imgupload/RBSS/DeClippele_0404.pdf; Basal, What’s a Legal 
System to Do? The Problem of Regulating Internet Pharmacies, available at:  
www.tnybf.org/success%20stories/2006%20Meyer%20Scholarship%20Recipient%20Essay.pdf. 

458 See: See Conway, Terrorist Uses of the Internet and Fighting Back, Information and Security, 2006, page 16, United States 
Department of Justice 1997 Report on the availability of bomb-making information, available at: 
www.usdoj.gov/criminal/cybercrime/bombmakinginfo.html; Sieber, Council of Europe Organised Crime Report 2004, 
page 141. 

459 E.g. by offering the download of files containing music, movies or books. 

460 Regarding the ongoing transition process, see: OECD Information Technology Outlook 2006, Highlights, page 10, available 
at: www.oecd.org/dataoecd/27/59/37487604.pdf. 

461 See Hartstack, Die Musikindustrie unter Einfluss der Digitalisierung, 2004, page 34 et seq. 

462 Besides these improvements, digitization has speeded up the production of copies and lowered the costs that were one of 
the key drivers for the industry to perform the transition to digital-based technologies. 

463 Sieber, Council of Europe Organised Crime Report 2004, page 148. 
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464 Digital Rights Management describes access control technology used to limit the usage of digital media. For further 

information, see: Cunard/Hill/Barlas, Current developments in the field of digital rights management, available at: 
www.wipo.int/documents/en/meetings/2003/sccr/pdf/sccr_10_2.pdf; Lohmann, Digital Rights Management: The Skeptics’ 
View, available at: www.eff.org/IP/DRM/20030401_drm_skeptics_view.pdf; Baesler, Technological Protection Measures in 
the United States, the European Union and Germany: How much fair use do we need in the digital world, Virginia Journal 
of Law and Technology, Vol. 8, 2003, available at: www.vjolt.net/vol8/issue3/v8i3_a13-Baesler.pdf. 

465 Peer-to-Peer (P2P) describes direct connectivity between participants in networks instead of communicating over 
conventional centralized server-based structures. See: Schroder/Fischbach/Schmitt, Core Concepts in Peer-to-Peer 
Networking, 2005, available at: www.idea-group.com/downloads/excerpts/Subramanian01.pdf; Androutsellis-
Theotokis/Spinellis, A Survey of Peer-to-Peer Content Distribution Technologies, 2004, available at: 
www.spinellis.gr/pubs/jrnl/2004-ACMCS-p2p/html/AS04.pdf. 

466 GAO, File Sharing, Selected Universities Report Taking Action to Reduce Copyright Infringement, available at: 
www.gao.gov/new.items/d04503.pdf; Ripeanu/Foster/Iamnitchi, Mapping the Gnutella Network: Properties of Large-Scale 
Peer-to-Peer Systems and Implications for System Design, available at: 
http://people.cs.uchicago.edu/~matei/PAPERS/ic.pdf. United States Federal Trade Commission, Peer-to-Peer File-Sharing 
Technology: Consumer Protection and Competition Issues, page 3, available at: 
www.ftc.gov/reports/p2p05/050623p2prpt.pdf; Saroiu/Gummadi,/Gribble, A Measurement Study of Peer-to-Peer File 
Sharing Systems, available at: www.cs.washington.edu/homes/gribble/papers/mmcn.pdf. 

467 In 2005, 1.8 million users used Gnutella. See Mennecke, eDonkey2000 Nearly Double the Size of FastTrack, available at: 
www.slyck.com/news.php?story=814. 

468 See: Cisco, Global IP Traffic Forecast and Methodology, 2006-2011, 2007, page 4, available at: 
www.cisco.com/application/pdf/en/us/guest/netsol/ns537/c654/cdccont_0900aecd806a81aa.pdf. 

469 See: OECD Information Technology Outlook 2004, page 192, available at: www.oecd.org/dataoecd/22/18/37620123.pdf. 

470 One example is Germany, where a regularly updated report of the Federation of the phonographic businesses pointed out 
that, in 2006, 5.1 million users in Germany downloaded music in file-sharing systems. The report is available at: 
www.ifpi.de/wirtschaft/brennerstudie2007.pdf. Regarding the United States, see: Johnson/McGuire/Willey, Why File-
Sharing Networks Are Dangerous, 2007, available at: http://oversight.house.gov/documents/20070724140635.pdf. 

471 Apart from music, videos and software, even sensitive personal documents are often found in file-sharing systems. See: 
Johnson/McGuire/Willey, Why File-Sharing Networks Are Dangerous, 2007, available at: 
http://oversight.house.gov/documents/20070724140635.pdf. 

472 While in 2002, music files made up more than 60 per cent of all files exchanged in file-sharing systems in OECD countries, 
this proportion dropped in 2003 to less than 50 per cent. See: OECD Information Technology Outlook 2004, page 192, 
available at: www.oecd.org/dataoecd/22/18/37620123.pdf. 

473 Schoder/Fischbach/Schmitt, Core Concepts in Peer-to-Peer Networking, 2005, page 11, available at: www.idea-
group.com/downloads/excerpts/Subramanian01.pdf; Cope, Peer-to-Peer Network, Computerworld, 8.4.2002, available at: 
www.computerworld.com/networkingtopics/networking/story/0,10801,69883,00.html; Fitch, From Napster to Kazaa: What 
the Recording Industry did wrong and what options are left, Journal of Technology Law and Policy, Vol. 9, Issue 2, available 
at: http://grove.ufl.edu/~techlaw/vol9/issue2/fitch.html. 

474 Regarding Napster and the legal response, see: Rayburn, After Napster, Virginia Journal of Law and Technology, Vol. 6, 
2001, available at: www.vjolt.net/vol6/issue3/v6i3-a16-Rayburn.html; Penn, Copyright Law: Intellectual Property Protection 
in Cyberspace, Journal of Technology Law and Policy, Vol. 7, Issue 2, available at: 
http://grove.ufl.edu/~techlaw/vol7/issue2/penn.pdf. 

475 Regarding the underlying technology, see: Fischer, The 21st Century Internet: A Digital Copy Machine: Copyright Analysis, 
Issues, and Possibilities, Virginia Journal of Law and Technology, Vol. 7, 2002, available at: 
www.vjolt.net/vol7/issue3/v7i3_a07-Fisher.pdf; Sifferd, The Peer-to-Peer Revolution: A Post-Napster Analysis of the Rapidly 
Developing File-Sharing Technology, Vanderbilt Journal of Entertainment Law & Practice, 2002, 4, 93; Ciske, For Now, ISPs 
must stand and deliver: An analysis of In re Recording Industry Association of America vs. Verizon Internet Services, Virginia 
Journal of Law and Technology, Vol. 8, 2003, available at: www.vjolt.net/vol8/issue2/v8i2_a09-Ciske.pdf; Herndon, Who’s 
watching the kids? – The use of peer-to-peer programs to Cyberstalk children, Oklahoma Journal of Law and Technology, 
Vol. 12, 2004, available at: www.okjolt.org/pdf/2004okjoltrev12.pdf; Fitch, From Napster to Kazaa: What the Recording 
Industry did wrong and what options are left, Journal of Technology Law and Policy, Vol. 9, Issue 2, available at: 
http://grove.ufl.edu/~techlaw/vol9/issue2/fitch.html. 
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476 For more information on investigations in peer-to-peer networks, see: Investigations Involving the Internet and Computer 

Networks, NIJ Special Report, 2007, page 49 et seq., available at: www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/210798.pdf. 

477 Clarke/Sandberg/Wiley/Hong, Freenet: a distributed anonymous information storage and retrieval system, 2001; 
Chothia/Chatzikokolakis, A Survey of Anonymous Peer-to-Peer File-Sharing, available at: www.spinellis.gr/pubs/jrnl/2004-
ACMCS-p2p/html/AS04.pdf; Han/Liu/Xiao/Xiao, A Mutual Anonymous Peer-to-Peer Protocol Desing, 2005. 

478 Regarding the motivation of users of peer-to-peer technology, see: Belzley, Grokster and Efficiency in Music, Virginia 
Journal of Law and Technology, Vol. 10, Issue 10, 2005, available at: www.vjolt.net/vol10/issue4/v10i4_a10-Belzley.pdf. 

479 For more examples, see: Supreme Court of the United States, Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. v. Grokster, Ltd, I. B., 
available at: http://fairuse.stanford.edu/MGM_v_Grokster.pdf. 

480 Regarding the economic impact, see: Liebowitz, File-Sharing: Creative Destruction or Just Plain Destruction, Journal of Law 
and Economics, 2006, Vol. 49, page 1 et seq. 

481 The latest analysis regarding file-sharing activities in Germany identify up to 7.3 million users who download music files 
from the Internet. Up to 80 per cent of these downloads are related to file-sharing systems. Source: GfK, 
Brennerstudie 2005. 

482 The Recording Industry 2006 Privacy Report, page 4, available at: www.ifpi.org/content/library/piracy-report2006.pdf. 

483 One example is the movie “Star Wars – Episode 3” that appeared in file-sharing systems hours before the official premiere. 
See: www.heise.de/newsticker/meldung/59762 drawing on a MPAA press release. 

484 Regarding anonymous file-sharing systems, see: Wiley/ Hong, Freenet: A distributed anonymous information storage and 
retrieval system, in Proceedings of the ICSI Workshop on Design Issues in Anonymity and Unobservability, 2000. 

485 Content scrambling systems (CSS) is a digital rights management system that is used is most DVD video discs. For details 
about the encryption used, see: Stevenson, Cryptanalysis of Contents Scrambling System, available at: www.dvd-
copy.com/news/cryptanalysis_of_contents_scrambling_system.htm. 

486 Regarding further responses of the entertainment industry (especially lawsuits against Internet users), see: Fitch, From 
Napster to Kazaa: What the Recording Industry did wrong and what options are left, Journal of Technology Law and Policy, 
Vol. 9, Issue 2, available at: http://grove.ufl.edu/~techlaw/vol9/issue2/fitch.html. 

487 Digital rights management describes access control technology used to limit the usage of digital media. For more 
information, see: Cunard/Hill/Barlas, Current developments in the field of digital rights management, available at: 
www.wipo.int/documents/en/meetings/2003/sccr/pdf/sccr_10_2.pdf; Lohmann, Digital Rights Management: The Skeptics’ 
View, available at: www.eff.org/IP/DRM/20030401_drm_skeptics_view.pdf. 

488 Bloom/Cox/Kalker/Linnartz/Miller/Traw, Copy Protection for DVD Videos, IV 2, available at: 
www.adastral.ucl.ac.uk/~icox/papers/1999/ProcIEEE1999b.pdf. 

489 Siebel, Council of Europe Organised Crime Report 2004, page 152. 

490 See: www.golem.de/0112/17243.html. 

491 Regarding the similar discussion with regard to tools used to design viruses, see below: § 2.8.4. 

492 See Bakke, Unauthorized use of Another’s Trademark on the Internet, UCLA Journal of Law and Technology Vol. 7, Issue 1; 
Regarding trademark violations as a consequence of online-criticism, see: Prince, Cyber-Criticism and the Federal 
Trademark Dilution act: Redefining the Noncommercial use Exemption, Virginia Journal of Law and Technology, Vol. 9, 

2004, available at: www.vjolt.net/vol9/issue4/v9i4_a12-Prince.pdf.; 

493 The term “phishing” describes an act that is carried out to make targets disclose personal/secret information. The term 
originally described the use of e-mails to “phish” for passwords and financial data from a sea of Internet users. The use of 
“ph.” linked to popular hacker naming conventions. See Gecko, The criminalization of Phishing and Identity Theft, 
Computer und Resht, 2005, 606; Ullman, “The Phishing Guide: Understanding & Preventing Phishing Attacks”, available at: 
www.nextgenss.com/papers/NISR-WP-Phishing.pdf. For more information, see below: § 2.9.4. 

494 For an overview about what phishing mails and the related spoofing websites look like, see: 
www.antiphishing.org/phishing_archive/phishing_archive.html. 

495 Regarding the connection with trademark-related offences, see for example: Explanatory Report to the Convention on 
Cybercrime, No. 42. 

496 Another term used to describe the phenomenon is “domain grabbing”. Regarding cybersquatting, see: Hansen-Young, 
Whose Name is it, Anyway? Protecting Tribal Names from cybersquatters, Virginia Journal of Law and Technology, Vol. 10, 
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Issue 6; Binomial, Cyberspace Technological Standardization: An Institutional Theory Retrospective, Berkeley Technology 
Law Journal, Vol. 18, page 1259 et seq.; Struve/Wagner, Real space Sovereignty in Cyberspace: Problems with the Ant 
cybersquatting Consumer Protection Act, Berkeley Technology Law Journal, Vol. 17, page 988 et seq.; Travis, The Battle for 
Mindshare: The Emerging Consensus that the First Amendment Protects Corporate Criticism and Parody on the Internet, 
Virginia Journal of Law and Technology, Vol. 10, Issue 3, 2003. 

497 See: Lipton, Beyond cybersquatting: taking domain name disputes past trademark policy, 2005, available at: 
www.law.wfu.edu/prebuilt/w08-lipton.pdf. 

498 This happens especially with the introduction of new top-level-domains. To avoid cybersquatting, the introduction of a new 
first-level domain is often accompanied by a period where only parties with trademarks can register a domain name. At the 
end of this phase (often called the “sunrise period”), other users can register their domain. 

499 For case examples, see: Sieber, Council of Europe Organised Crime Report 2004, page 112. 

500 For case examples, see: Sieber, Council of Europe Organised Crime Report 2004, page 113. 

501 In 2006, the United States Federal Trade Commission received nearly 205 000 Internet-related fraud complaints. See 
Consumer Fraud and Identity Theft Complaint Data, January – December 2006, Federal Trade Commission, available at: 
www.consumer.gov/sentinel/pubs/Top10Fraud2006.pdf. 

502 Regarding the related challenges, see below. 

503 In 2006, Nearly 50 per cent of all fraud complaints reported to the United States Federal Trade Commission were related to 
amounts paid between 0-25 US Dollars See Consumer Fraud and Identity Theft Complaint Data, January – December 2006, 
Federal Trade Commission, available at: www.consumer.gov/sentinel/pubs/Top10Fraud2006.pdf. 

504 Regarding the related automation process: § 3.2.8. 

505 The term “advance fee fraud” describes offences in which offenders seek to convince targets to advance a small sum of 
money in the hope of receiving a much larger sum afterwards. For more information, see: Reich, Advance Fee Fraud Scams 
in-country and across borders, Cybercrime & Security, IF-1, page 1; Smith/Holmes/Kaufmann, Nigerian Advance Fee Fraud, 
Trends & Issues in Crime and Criminal Justice, No. 121, available at: www.aic.gov.au/publications/tandi/ti121.pdf; Oriola, 
Advance fee fraud on the Internet: Nigeria’s regulatory response, Computer Law & Security Report, Vol. 21, Issue 3, 237. 

506 For more information, see below: § 6.2.14. 

507 The term auction fraud describes fraudulent activities involving electronic auction platforms over the Internet. Regarding 
auction fraud, see: Bywell/Oppenheim, Fraud on Internet Auctions, Aslib Proceedings, 53 (7), page 265 et seq., available at: 
www.aslib.co.uk/proceedings/protected/2001/jul-aug/03.pdf; Snyder, Online Auction Fraud: Are the Auction Houses Doing 
All They Should or Could to Stop Online Fraud, Federal Communications Law Journal, 52 (2), page 453 et seq.; 
Chau/Falooutsos, Fraud Detection in Electronic Auction, available at:  
www.cs.cmu.edu/~dchau/papers/chau_fraud_detection.pdf; Dolan, Internet Auction Fraud: The Silent Victims, Journal of 
Economic Crime Management, Vol. 2, Issue 1, available at:  
www.utica.edu/academic/institutes/ecii/publications/articles/BA2DF0D2-D6ED-10C7-9CCB88D5834EC498.pdf. 

508 See www.ebay.com. 

509 See Goodman/Brenner, The Emerging Consensus on Criminal Conduct in Cyberspace, UCLA Journal of Law and Technology, 
Vol. 6, Issue 1 

510 The United States Internet Crime Complaint Centre (IC3) (a partnership between the FBI and the National White Collar 
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Public Safety and Emergency Preparedness Canada and the Attorney General of the United States, 2006, available at: 
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708  See: Financial Action Task Force on Money Laundering, Report on Money Laundering Typologies 2000-2001, 2001, page 2. 

709  Regarding the threat of spyware, see Hackworth, Spyware, Cybercrime and Security, IIA-4. 

710  Regarding the phenomenon of phishing, see: Dhamija/Tygar/Hearst, Why Phishing Works, available at: 
http://people.seas.harvard.edu/~rachna/papers/why_phishing_works.pdf; Report on Phishing, A Report to the Minister of 
Public Safety and Emergency Preparedness Canada and the Attorney General of the United States, 2006, available at: 
www.usdoj.gov/opa/report_on_phishing.pdf. 

711  The term “phishing” originally described the use of e-mails to “phish” for passwords and financial data from a sea of 
Internet users. The use of “ph” linked to popular hacker naming conventions. See Gercke, Computer und Recht, 2005, 
page 606; Ollmann, “The Phishing Guide Understanding & Preventing Phishing Attacks”, available at: 
www.nextgenss.com/papers/NISR-WP-Phishing.pdf. 

712  The following section describes e-mail-based phishing attacks, compared to other phishing scams, which may, for example, 
be based on voice communications. See: Gonsalves, Phishers Snare Victims with VoIP, 2006, available at: 
www.techweb.com/wire/security/186701001.. 

713  “Phishing” shows a number of similarities to spam e-mails. It is thus likely that organized crime groups that are involved in 
spam are also involved in phishing scams, as they make use of the same spam databases. Regarding spam, see above: 
§ 2.6.7. 

714  Regarding related trademark violations, see above: § 2.7.2. 

715  For an overview of what phishing mails and the related spoofing websites look like, see:  
www.antiphishing.org/phishing_archive/phishing_archive.html. 

716  In some phishing attacks, as many as 5 per cent of victims provided sensitive information on fake websites. See 
Dhamija/Tygar/Hearst, Why Phishing Works, available at:  
http://people.seas.harvard.edu/~rachna/papers/why_phishing_works.pdf, page 1, that refers to Loftesness, Responding to 
“Phishing” Attacks, Glenbrook Partners (2004). 

717  Anti-Phishing Working Group. For more details, see: www.antiphishing.org. 

718  Phishing Activity Trends, Report for the Month of April 2007, available at:  
www.antiphishing.org/reports/apwg_report_april_2007.pdf. 

719  Phishing Activitiy Trends Report, 1st Quarter 2014, WPWG, 2014. 

720  See above: § 2.8.3. 
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عن جرائم سيربانية جديدة وأساليب  جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ال يف أسفرت التطورات اليت اسُتجّدت مؤخراً 
اجلرمية السيربانية. فالتقدم الذي شهدته تكنولوجيا املعلومات  يف عن أساليب جديدة للتحقيق أيضاً إجرامية جديدة فحسب، بل 

قدرات وكاالت إنفاذ القانون. ويف املقابل، قد يستخدم اجلناة بدورهم أدوات جديدة  نمواالتصاالت قد زاد بدرجة هائلة 
 مكافحة اجلرمية السيربانية. يف للحيلولة دون التعّرف عليهم ولتعويق التحقيقات. ويرّكز هذا الفصل على التحديات املصادفة

 الفرص 1.3
 أو األدوات املغفلة اهلوية االتصاالت مثل خمدمات االتصاالت،و  املعلومات تكنولوجيا خدمات بعض تطور أن من الرغم على

مبثابة عوامل متكني ملزيد  التقنية التطورات فقد أفادت التحقيقات، جبدية عيقي أن شأنه من اجلنائية، للتحقيقاتاملقاومة 
 .املتقدمة التحقيقات من
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 األتمتة العامة للتحقيقات 1.1.3
تحقيق ال أدوات وقد غرّي تطور. يدوياً  أساساً  جيري به مشتبه حباسوب شخص الصلة ذات األدلة عن املاضي يف كان البحث

أن تستخدم القوة املتزايدة للنظم احلاسوبية وبرجميات  اآلن مبقدور وكاالت إنفاذ القانونو  .جذرياً  الوضع هذا تقدمةامل نائياجل
 ال ميكن أمتتة كل طرائق التحقيق. ومع ذلك 721البحث. األدلة اجلنائية املعقدة لإلسراع بالتحقيقات وألمتتة إجراءات

ففي حني أنه ميكن بسهولة البحث عن احملتوى غري القانوين اعتمادًا على كلمة مفتاحية، فإن اكتشاف الصور غري القانونية 
سبق تصنيفها، وكانت إذا كانت الصور قد  تكون الن ُُّهج املعتمدة على قيمة الفرم ناجحة إال قد يكون أمراً أشد صعوبة. وال

  722تكن الصورة اليت ُحللت قد مت تعديلها. قاعدة بيانات، ومل يف قيمة الفرم قد ُخزّنت
وتتسم برجميات األدلة اجلنائية بالقدرة على البحث آلياً عن صور املواد اإلباحية اليت ُيستغل فيها األطفال وذلك عن طريق مقارنة 

 عثرت، ذلك مثاًل، أن السلطات قد منللمشتبه فيهم مع املعلومات عن الصور املعروفة. و  األقراص الصلبة يف امللفات املوجودة
أجل احليلولة دون الكشف  منالصور عن االعتداء اجلنسي على األطفال. وقام اجلاين،  من، على عدد 2007 عامأواخر  يف

يه وجهه قبل نشر الصور على اإلنرتنت. ومتكن الصور الذي يظهر ف منهويته باستخدام تقنية رقمية، لتعديل ذلك اجلزء  عن
أن جناح هذا التحقيق قد  منوعلى الرغم  723تفكيك التعديالت وإعادة بناء وجه املشتبه فيه. منخرباء األدلة اجلنائية احلاسوبية 

املواد  يف التحقيق يف أظهر بوضوح إمكانات األدلة اجلنائية احلاسوبية، فإن هذه احلالة ليست دلياًل على حتقيق تقدم حاسم
 اإلباحية اليت ُيستغل فيها األطفال. فلو كان اجلاين قد غطى ببساطة وجهه بنقطة بيضاء لكان اكتشاف هويته أمراً مستحياًل.

 الخدمات على الخط في استحداث البيانات 3.1.2
 وتويرت ويوتيوب الفيسبوك وما .اً رواجًا كبري  واالتصاالت املعلومات بتكنولوجيا تلقى اخلدمات املتصلة أعاله، أشري كما

 أنشطة مكثف تعقب على حنويومعظمها  724املستعملني من املاليني تضم خلدمات األمثلة بعض سوى وإينستاغرام
 كبرية  أمهية ذات البيانات هذه قد تكون الوقت نفس يفو . الشركات تلك أعمال منوذج من جزء هو بل 725،مستعمليها

 إجراء يستطيع احملققون ،واستخدامها علوماتامل هذه على احلصول طلب قانونياً  كناملم من كان  إذاف. للمحققني بالنسبة
. واحد شخص هبا يقوم أن يستطيع ال يكاد جرمية ارتكاب قبل به املشتبه هوية من التحقق وميكنهم مثالً  للغاية متطور حتقيق

حيث ميكن  ،مهيةاأل منعلى قدر مماثل  تكون نأ ميكن اخلليوي اهلاتف شركات تستحدثها اليت املوقعية املعلوماتو 
  726.ارتكاهبا وقت اجلرمية مسرح من قريب مكان يف املشتبه للشخص اخلليوي اهلاتف كان  إذا ماع بياناتال تكشف هذه أن
 عمليات الرقمنة خارج الخط مناستحداث البيانات ض 3.1.3

استحداث املزيد  إىل يؤدي وهذا. مكثف بشكل اليومية تالعمليا منض تستخدم واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا أصبحت
 وكاالتال – اجلنائية التحقيقات يف واستخدامها البياناتهذه  إىل بالنفاذ لتصريحل تبعاً  - تستخدمها أن ميكن اليت البيانات من

اهتمام  اليت جتتذب الجتماعيةا الشبكات مثل ،البحتة الرقمية اجلديدة اخلدمات وال يقتصر ذلك على. القانون إنفاذب املكفلة
 زيادة ذلك مثال. الرقمنة عملية من راحلمب تضطلعاليت  خارج اخلط التقليدية دماتاخل يشمل، بل البيانات نوختز  املستعملني

 ملسح السرعة عالية الضوئية املاسحات تستخدمحيث  727.الربيدية اخلدمات يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا استخدام
مثانينيات القرن  يف مبكر وقت يف املتحدة الواليات يف هذا القبيل من تقنيةوقد أخذ ب 728.إلكرتونية بيانات إىل وحتويله عنوانال

  729.املاضي
ويف إطار . القانون إنفاذ حتقيقات كل الربيد ألغراض  تسجل األمريكية الربيدية اخلدمات أن الصحف يف جاء 2013 عام يفو 

 الواليات يف اخلبيثة اجلمرة هجمات بعد 2011 عام يف الذي استحدث (MICT) وتقصيه م فيهوالتحك الربيد عزلبرنامج 
 املعلومات وقد استخدمت هذه 730.املتحدة الواليات يف يرسل رسالة وطرد كل من صورةب االحتفاظ يتم املتحدة،

  731.ةاجلنائي اتالتحقيق يف
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 التحديات العامة 2.3
 علومات واالتصاالتاالعتماد على تكنولوجيا الم 1.2.3

ذلك املكاملات  يف تعتمد االتصاالت اليومية على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وعلى اخلدمات املستندة إىل اإلنرتنت، مبا
وتُعّد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  732بتقنية نقل الصوت باستخدام بروتوكول اإلنرتنت واالتصاالت بالربيد اإللكرتوين.

تعتمد إمدادات الطاقة واملياه  كما  734والسيارات، وخدمات الطريان. 733املباين، يف آلن عن مراقبة وإدارة الوظائفمسؤولة ا
 املرّجح أن يستمر تغلغل هذه التكنولوجيا بقدر أكرب منومرافق االتصاالت على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. و 

يا املعلومات واالتصال جيعل النظم واخلدمات أكثر ُعرضة للهجمات وتزايد االعتماد على تكنولوج 735احلياة اليومية. يف
اخلدمات ميكن أن تسبب أضرارًا مالية ضخمة لشركات  يف فحىت االنقطاعات القصرية 736املوجهة ضد الُبىن التحتية احلامسة.

العتماد على تكنولوجيا فاهلجمات ليس مبقدورها أن تعطل االتصاالت املدنية وحدها؛ ذلك أن ا 737التجارة اإللكرتونية.
 738.أيضاً  املعلومات واالتصاالت يشكل خطراً كبرياً على االتصاالت العسكرية

خيص نظم التشغيل أو هيمنة  أوجه الضعف، مثل شيوع ثقافة واحدة فيما منعدد  منوتعاين الُبىن التحتية التقنية القائمة 
 739الشركات املتوسطة والصغرية نظام التشغيل مايكروسوفت، مناملستخدمني األفراد و  مننظم بعينها. إذ يستعمل كثري 

 740فإن اجلناة يستطيعون أن يصمموا هجمات ناجعة بالرتكيز على هذا اهلدف الواحد. ولذا
حتديات  أيضاً فالبلدان النامية تواجه  741يقتصر على البلدان الغربية. واعتماد اجملتمع على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ال

واستحداث ُبىن حتتية تكنولوجية  742علق بدرء اهلجمات املوجهة ضد بُناها التحتية وضد املستخدمني املوجودين هبا.يت فيما
خيص النفاذ باملوجات الصِّغرية( قد مُيّكن  )قابلية التشغيل على الصعيد العاملي فيما WiMAX743أزهد تكلفة مثل واي ماكس 

الناس. وتستطيع البلدان النامية أن تتجّنب أخطاء بعض البلدان  منلعدد أكرب توفري خدمات اإلنرتنت  منالبلدان النامية 
جمال احلماية. وأوضح خرباء  يف األوروبية اليت ركزت أساسًا على تعظيم فرص النفاذ دون توظيف استثمارات ذات شأن

يكن ليحُدث  مل 744إستونيا يف الواليات املتحدة أن اهلجمات الناجحة ضد موقع الويب الرمسي للمنظمات احلكومية من
وقت مبكر. وقد يقتضي هذا  يف ومتلك البلدان النامية فرصة فريدة إلدماج التدابري األمنية 745عدم كفاية تدابري احلماية لوال

 746مرحلة الحقة قد يكون أعلى تكلفة على املدى الطويل. يف التوظيف استثمارات أولية أكرب، لكن دمج التدابري األمنية
اسرتاتيجيات لدرء هذه اهلجمات والستحداث تدابري مضادة، تشمل استنباط وتعزيز السبل التقنية للحماية،  وجيب وضع

  747مكافحة اجلرمية السيربانية على حنو فعال. منباإلضافة إىل وضع قوانني مناسبة وكافية متّكن وكاالت إنفاذ القانون 
 عدد المستخدمين 2.2.3

 منوًا سريعاً، إذ يزيد عدد مستخدميها على ملياري نسمة على الصعيد العاملي تنمو شعبية اإلنرتنت وخدمادها
وتركز شركات احلاسوب ومقدمو خدمة اإلنرتنت على البلدان النامية اليت توجد هبا أعظم اإلمكانات  2010.748 سنة يف

 750البلدان الصناعية، يف مالبلدان النامية عدده يف ، جتاوز عدد مستخدمي اإلنرتنت2005 عام ويف 749للنمو اإلضايف.
 751النفاذ إىل اإلنرتنت. منالناس  منحني سُيمّكن استحداث األجهزة الرخيصة وتنمية فرص النفاذ الالسلكي مزيداً  يف

الصعب تقدير عدد  منو  752ومع تنامي عدد األشخاص املوصولني باإلنرتنت، يتزايد عدد األهداف وعدد اجلناة.
املستخدمني،  مناملائة  يف 0,1يرتكبون اجلرائم على  منتزِد نسبة  إجرامية. فحىت لو مل أنشطة يف يستخدمون اإلنرتنت من
البلدان  يف أن معدالت استخدام اإلنرتنت تُعد أكثر اخنفاضاً  منالعدد الكلي للجناة سريبو بذلك على املليون. وعلى الرغم  فإن

 753العامل. يف أي مكان منألن اجلناة يستطيعون ارتكاب جرائمهم  السيرباين ليس أكثر سهولة فيها، منالنامية، فإن تعزيز األ
الصعب نسبيًا أمتتة عمليات التحقيق.  منويسبب تزايد عدد مستخدمي اإلنرتنت صعوبات لوكاالت إنفاذ القانون، ألنه 

ن هوية أصحاب السهولة مبكان، فإن الكشف ع منحني يكون البحث عن احملتوى القانوين باستخدام كلمات مفتاحية  ففي
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إذا كانت الصور  تكون ناجحة إال الصور غري القانونية قد يكون أمرًا أشّد صعوبة. فالن ُُّهج املعتمدة على قيمة الفرم مثاًل ال
  754تكن الصورة اليت ُحلِّلت قد مّت تعديلها. قاعدة بيانات، ومل يف قد س بق تصنيفها، وكانت قيمة الفرم قد ُخّزنت

 ة وفرص النفاذتوفر األجهز  3.2.3
يتطلبه ارتكاب جرمية هو املعدات والربجميات والنفاذ  معدات أساسية الرتكاب اجلرائم احلاسوبية. فما تلزم إال ال

 اإلنرتنت. إىل
البلدان النامية  يف املبادرات اليت مُتّكن الناس منوهناك عدد  755يتعلق باملعدات، تتنامى قوة احلواسيب باّطراد. وفيما

ويستطيع اجملرمون أن يرتكبوا جرائم حاسوبية خطرية  756تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على نطاق واسع. استخدام من
هذا الصدد أكثر كثرياً  يف فاملعرفة دهم -ذلك سوى تكنولوجيا حاسوبية رخيصة أو مستعملة  يف غري مستخدمني

اسوبية املتاحة تأثريًا يذكر على استخدام تلك املعدات تؤثر حداثة التكنولوجيا احل تكنولوجيا املعدات احلاسوبية. وال من
 السيربانية. الرتكاب اجلرائم

زيل ومبقدور األدوات الربجمياتية املتخصصة أن جتعل ارتكاب اجلرمية السيربانية أكثر سهولة. ويستطيع اجلناة أن يقوموا بتن
الصعب تقييد االنتشار  منو  758خترتق محاية كلمة السر. مصممة كي تُعني موضع املنافذ املفتوحة أو كي 757أدوات برجمياتية

 759األجهزة بسبب تقنيات احملاكاة والتبادل بني النظراء. منالواسع هلذا النوع 
معظم البلدان  يف تُعّد أعلى 760أن تكلفة النفاذ إىل اإلنرتنت منوالعنصر احليوي األخري هو النفاذ إىل اإلنرتنت. وعلى الرغم 

ولن جينح اجلناة  761البلدان النامية يتزايد بسرعة. يف البلدان الصناعية، فإن عدد مستخدمي اإلنرتنت يف االنامية عن نظريده
احتماالت اكتشافهم، فهم يفضلون اخلدمات اليت يستطيعون  منخدمة اإلنرتنت، كي يقللوا  يف إىل االشرتاك عامبوجه 

"التجول احلريب" ويُقصد ب يسّمى  وذجية للنفاذ إىل الشبكات ماالسُُّبل النم مناستخدامها دون تسجيل )خاضع للتحقق(. و 
وأكثر األساليب انتشارًا اليت ميكن أن يستخدمها  762سلكية ميكن النفاذ إليها. هبذا املصطلح التجّول حبثًا عن شبكات ال

ت، والشبكات )الالسلكية( هي الوحدات املطرافية العمومية لإلنرتن اجملرمون للنفاذ إىل الشبكة بصفة جمهولة إىل حد ما
 تسجيل. مقدماً دون تطبيق متطلبات منوالشبكات اليت أخضعتها القرصنة، واخلدمات املدفوعة الث 763املفتوحة،

 ضوابط إىل خدمات اإلنرتنت جتّنبًا الستخدام هذه اخلدمات وتتخذ وكاالت إنفاذ القانون إجراءات لتقييد النفاذ بال
ليا والصني، على سبيل املثال، يتطّلب استخدام الوحدات املطرافية لإلنرتنت تعريف املستخدمني ارتكاب اجلرائم. ففي إيطا يف

أن تقييد النفاذ ميكنه أن مينع  منفعلى الرغم  765غري أن هناك حججًا تعارض تطبيق متطلبات التعريف هذه. 764ألنفسهم.
ون، فإن هذه التشريعات ميكن أن تعوق منو جمتمع املعلومات ارتكاب اجلرائم وييّسر التحقيقات اليت جتريها وكاالت إنفاذ القان

  766وتنمية التجارة اإللكرتونية.
 767وقد ُأشري إىل أن تقييد النفاذ إىل تقييد النفاذ إىل اإلنرتنت على هذا النحو ميكن أن يشكل انتهاكًا حلقوق اإلنسان.

على حمتوى  حرية التعبري ينطبق ال يف بالبث بأن احلق القضايا املتعلقة منعدد  يف فاحملكمة األوروبية مثاًل قد حكمت
ضد  (Autronic)أوترونيك  منعلى وسيلة نقلها أو استقباهلا. ففي القضية املرفوعة  أيضاً املعلومات فحسب بل ينطبق 

رض مع رأت احملكمة أن األخذ بالتفسري الواسع النطاق أمر ضروري، ألن أي تقييد يُفرض على الوسائل يتعا 768سويسرا،
تلقي املعلومات ونشرها. ولو طبقت هذه املبادئ على التقييدات احملتمل فرضها على النفاذ إىل اإلنرتنت لكانت هذه  يف احلق

 النهج التشريعية تنطوي على انتهاك حلقوق اإلنسان.
 فر المعلوماتتو  4.2.3

ذلك أي شخص  يف ات. وميكن أن يشاركاليت حتتوي على أحدث املعلوم 769صفحات الويب منتضمُّ اإلنرتنت املاليني 
املتاحة على اخلط  770األمثلة على جناح املواقع اليت يُعدُّها املستخدمون موسوعة ويكيبيديا، منينشر أو يتعهد صفحة ويب. و 

  771واليت يستطيع أي إنسان أن ينشر فيها.
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املاليني  يف ثوان معدودة يف البحث منعلى حمركات حبث قوية متكِّن املستخدمني  أيضاً يعتمد جناح اإلنرتنت  كما
أغراض مشروعة وأغراض إجرامية سواء بسواء. ويعين مصطلح  يف صفحات الويب. وميكن استخدام هذه التكنولوجيا من

غوغل" استخدام حمركات البحث لإلجابة عن استفسارات معينة مث ترشيح  يف "القرصنة على غوغل" أو مصطلح "املنقبون
ذلك مثاًل، أن اجلناة قد يستهدفون  مناحلاسوب. و  منة وصواًل إىل معلومات عن مسائل تتصل بأنتائج البحث الكثري 

 وقد سلَّطت التقارير الضوء على احتمال استخدام حمركات البحث 772البحث عن كلمات سر غري مؤمنة لنظم احلماية.
اإلنرتنت معلومات تفصيلية تشرح له كيف  فاجلاين الذي خيطط لشن اهلجمات ميكنه أن جيد على 773أغراض غري قانونية. يف

أن مثل هذه املعلومات   منوعلى الرغم  774املتاجر العادية. يف املواد الكيميائية املتوافرة ذلك إال يف يصنع قنبلة غري مستخدم
خدم اليوم فقد أصبح باستطاعة أي مست كانت متاحة قبل استحداث اإلنرتنت، فإن النفاذ إليها كان أشدَّ صعوبة. أما

 لإلنرتنت أن ي  ْنفذ إىل هذه املعلومات.
وقد ُوجد أثناء التحقيقات مع أعضاء مجاعة إرهابية  775يستطيع اجملرمون استخدام حمركات البحث لتحليل األهداف. كما

ت إذ يستطيع اجلناة، باستخدام حمركا 776مجع املعلومات عن األهداف احملتملة. يف ي يثبت مدى فائدة اإلنرتنتدليل تدريب
استعدادهم. وتفيد  يف البحث، أن جيمعوا املعلومات املتاحة علنًا )مثل الرسوم اهلندسية للمباين العمومية( اليت تعينهم

موقع غوغل  منأفغانستان قد استخدموا صورًا ساتلية مأخوذة  يف أن املتمردين الذين هامجوا القوات الربيطانية التقارير
 777.(Google Earth) إيرث

 آليات التحكم نقص 5.2.3
إىل  -املكاملات اهلاتفية الصوتية إىل اإلنرتنت  يف الشبكات اهلاتفية املستخدمة من -حتتاج مجيع شبكات االتصاالت اجلماهريية 

ىن ختتلف عن البُ  إدارة مركزية ومعايري تقنية لضمان تشغيلها. وتبني املناقشات الدائرة حالياً بشأن ح وك م ة اإلنرتنت أن اإلنرتنت ال
أن ختضع اإلنرتنت حلكم القانون واملشرعني، وقد بدأت  أيضاً ويتعني  778التحتية لالتصاالت الوطنية بل وحىت عرب الوطنية.

 التحكم املركزي. منوضع معايري تستلزم درجة معينة  يف وكاالت إنفاذ القانون
لالمركزية، وهو معمار يسعى إىل احلفاظ تستند إىل معمار الشبكة ا 779األصل كشبكة عسكرية يف وقد ُصمِّم ت اإلنرتنت

على التشغيل األساسي سليمًا ومستمرًا حىت لو تعرَّضت بعض مكونات الشبكة للهجوم. ونتيجة لذلك، تقاوم البنية التحتية 
 بكة.الش داخل منُتصمَّم أصاًل لتيسري التحقيقات اجلنائية أو ملنع هجوم آٍت  لإلنرتنت حماوالت التحكم اخلارجي. فهي مل

م اإلنرتنت بشكل متزايد اخلدمات العسكرية إىل اخلدمات املدنية،  مناخلدمات املدنية. ومع االنتقال  يف واليوم، ُتستخد 
ت طبيعة الطلب على أدوات التحكم. فلما كانت الشبكة تعتمد على بروتوكوالت مصّممة ألغراض عسكرية،  تغريَّ

الصعب إضافتها اآلن بأثر رجعي دون إعادة تصميم الشبكة بدرجة   منغابت عنها أدوات التحكم املركزي هذه، و  فقد
  780اجلرمية السيربانية أمراً بالغ الصعوبة. يف كبرية. وغياب أدوات التحكم جيعل التحقيقات

 781أمثلة املشكالت النامجة عن غياب أدوات التحكم أن املستخدمني يستطيعون االلتفاف على تكنولوجيا الرتشيح منو 
فإذا حجب مقدمو اخلدمة مواقع ويب معينة ذات حمتوى غري قانوين )مثل  782م خمّدمات اتصاالت جمهولة جمّفرة.باستخدا

عن النفاذ إىل مواقع الويب تلك. ولكن حجب  عاماملواد اإلباحية اليت يستغل فيها األطفال(، يصبح الزبائن عاجزين بوجه 
هذه  بائن خمدم اتصاالت جمهواًل جيّفر االتصاالت بينه وبني املخدم املركزي. ويفاحملتوى غري القانوين ميكن جتّنبه إذا استخدم الز 

يستطيع مقدمو خدمة  يستطيع مقدم اخلدمة أن حيجب الطلبات، ألن الطلبات املرسلة على هيئة رسائل جمفرة ال احلالة قد ال
 النفاذ إىل اإلنرتنت فتحها.

 األبعاد الدولية 6.2.3
وتستند الربوتوكوالت املستخدمة لنقل البيانات على اإلنرتنت  783بلد واحد. مننقل البيانات أكثر  عمليات منتطاُل كثري 

وحىت عندما تكون عمليات النقل احمللي داخل بلد املصدر  784حال سد الوصالت املباشر بصفة مؤقتة. يف إىل مسار أمثل،
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ت خارج أراضيه مث يُعاُد توجيهها إليه حنو املقصد النهائي فتنقل عرب مسارا دحمدودة، فإن البيانات ميكن أن تغادر هذا البل
فقد يؤجر مثاًل مقدم اخلدمة  786اخلارج، منخدمات اإلنرتنت تستند إىل خدمات  منوعالوًة على ذلك، فإن كثريًا  785فيه.

  787بلد آخر. يف أحد البلدان باالعتماد على معدات موجودة يف املضيف مساحة على الويب
اجلرمية السيربانية إىل تعاون وكاالت إنفاذ  يف بلدان خمتلفة، ستحتاج التحقيقات يف ة واألهداف موجودينوإذا كان اجلنا

تسمح السيادة الوطنية بإجراء حتقيقات داخل أراضي بلدان خمتلفة دون إذن  وال 788كل البلدان املتضررة. يف القانون
 ربانية إىل دعم ومشاركة سلطات مجيع البلدان املعنية.اجلرمية السي يف وحتتاج التحقيقات 789السلطات احمللية. من

جمال اجلرمية السيربانية على املبادئ املتصلة بتبادل املساعدة القانونية التقليدية. فاملتطلبات  يف الصعب تأسيس التعاون منو 
إذ تنفذ  790األحيان. من كثري يف الرمسية والوقت الالزم للتعاون مع وكاالت إنفاذ القانون األجنبية يعوقان التحقيقات

حتذف بعد فرتة  والبيانات احليوية لتعّقب اجلرائم كثريًا ما 791ُأطُر زمنية قصرية للغاية. مناألحيان ض منكثري  يف التحقيقات
 األحيان منكثري  يف قصرية فقط. وميثل قصر هذه الفرتة مشكلة للتحقيق، ألن نظام تبادل املساعدة القانونية التقليدية يستلزم

 أحد البلدان املشاركة يف صعوبات إذا كان الفعل املعين غري جُمّرم 793يطرح مبدأ اإلجرام املزدوج كما  792وقتًا لتنظيمه.
 795هجمادهم جلعل التحقيق أكثر صعوبة. يف وقد يدرج اجلناة عن ع مد بلداناً ثالثة 794التحقيق. يف

عدم كفاية التشريعات  منبلدان تعاين  منبأفعاهلم انطالقًا  وقد خيتار اجملرمون عن ع مد أهدافًا تقع خارج بلدهم، ويأتون
شأهنما أن  منوحتقيق التواؤم بني القوانني املتعلقة باجلرمية السيربانية والتعاون الدويل أمران  796املتعلقة باجلرمية السيربانية.

شبكة  قات املتعلقة باجلرمية السيربانية مهاالتحقي يف هذا الصدد. ومثة هنجان يرميان إىل التعجيل بالتعاون الدويل يف يساعدا
اتفاقية جملس أوروبا بشأن  يف واألحكام املتعلقة بالتعاون الدويل الواردة 797التابعة للدول الثماين الكربى، 7/24
  798السيربانية. اجلرمية
 مكان الجريمة في استقاللية الموضع والوجود 7.2.3

كان املوضع الذي يوجد فيه اجملرم قد يكون  نفس املوضع الذي يوجد فيه اهلدف. وملا يف حيتاج اجملرمون ألن يكونوا موجودين ال
اجلرائم السيربانية تُعد جرائم عرب وطنية. وتتطلب اجلرائم السيربانية الدولية كثرياً  منخمتلفاً اختالفًا كاماًل عن موقع اجلرمية، فإن كثرياً 

  799السيربانية. إىل جتّنب البلدان اليت ُتطّبق فيها تشريعات قوية ملكافحة اجلرمية اجلهد والوقت. ويسعى مرتكبو هذه اجلرائم من
دامت هناك  فما 800جمال مكافحة اجلرمية السيربانية. يف التحديات الرئيسية املصادفة منويُعدُّ منع "املالذات اآلمنة" 

تنفذ بعد تشريعات تتعلق باجلرمية السيربانية  مية اليت مل"مالذات آمنة"، فإن اجلناة سيستخدموهنا لتعويق التحقيق. والبلدان النا
الصعب وقف  منقد تصبح معّرضة هلا، ألن اجملرمني قد خيتارون أن يتخذوها مقرًا لنشاطهم لتجّنب املالحقة. وقد يكون 

يوجد به اجلناة. وقد البلد الذي  يف شىت أحناء العامل بسبب نقص التشريعات يف اجلرائم اخلطرية اليت تطال ضحايا منتشرين
األمثلة على ذلك الدودة احلاسوبية املسماة "لف بغ"  منيؤدي هذا إىل الضغط على بلدان حمددة لسنِّ التشريعات الالزمة. و 

(Love Bug) مجيع أحناء  يف واليت أصابت ماليني احلواسيب 2000،801 عام يف اليت استنبطها شخص مشتبه فيه بالفلبني
 ذلك الوقت بصورة كافية يف يكن جرماً  عاق التحقيقات احمللية أن استحداث ونشر برجميات خبيثة ملأ وكان مما 802العامل.

األمثلة األخرى نيجرييا اليت تعرضت لضغوط الختاذ إجراء ضد ِخدع االحتيال املايل املوزعة عن طريق  منو  803الفلبني. يف
 الربيد اإللكرتوين.

 األتمتة 8.2.3
املعلومات واالتصاالت قدردها على أمتتة عمليات معينة. ولألمتتة عدة نتائج كربى هي: أهنا تزيد  أكرب مزايا تكنولوجيا من
 التدخل البشري. مننطاق وتأثري العمليات، وأخرياً، فإهنا حتّد  منأهنا تزيد  سرعة العمليات، كما من

ويستطيع اجلناة  804اخلدمات أن يوفرها بأسعار أقل.يتيح ملقدمي  احلاجة إىل أيدي عاملة كثيفة التكلفة، مما منوتقلل األمتتة 
عن  805الرسائل االقتحامية مجلة واحدة منإذ ميكنهم إرسال ماليني عديدة  -يستخدموا األمتتة لتعظيم نطاق أنشطتهم  أن



 الظواهر والتحديات واالستجابة القانونية :نيةااجلرمية السيرب فهم 
 

88 

هجمادها كل يوم إىل  منيشن  إذ يصل عدد ما 807وباتت هجمات القرصنة مؤمتتة اآلن هي األخرى، 806طريق األمتتة. 
 810غضون ساعات. يف تستطيع أن دهاجم آالف النظم احلاسوبية 809بسبب استخدام أدوات برجمياتية 808مليون هجوم 80

األفعال اإلجرامية  منويستطيع اجلناة، عن طريق أمتتة العمليات، جين أرباح طائلة بتصميم خدع احتيالية تستند إىل عدد كبري 
كلما اخنفضت اخلسارة الواحدة زاد احتمال عدم إبالغ الضحية و  811اليت تُلِحق بكل ضحية خسارة منخفضة نسبياً.

 اجلرمية. عن
كانت موارد البلدان النامية حمدودة، فإن الرسائل االقتحامية  وتؤثر أمتتة اهلجمات على البلدان النامية بوجه خاص. فلما

اجلرائم اليت ميكن ارتكاهبا  منداد الكبرية ومتثل األع 812تطرحها على البلدان الصناعية. تطرح عليها مشكلة أكثر خطراً مما قد
كل أحناء العامل، إذ يصبح عليها أن تكون مستعدة لوقوع مزيد  يف خالل األمتتة حتديات لوكاالت إنفاذ القانون من
 حدود واليادها القضائية. منالضحايا ض من

 الموارد 9.2.3
مًا قوية وميكن استخدامها لتوسيع نطاق األنشطة اإلجرامية. لكن السوق ُنظ يف تُعد النظم احلاسوبية احلديثة املتداولة اآلن

احلواسيب اخلاصة بآحاد املستخدمني ليس هو وحده الذي يطرح املشكالت أمام التحقيقات. فتزايد قدرات  813تزايد قّوة
 الشبكات يُعّد أمراً رئيسياً بدوره.

إذ يوحي حتليل اهلجمات بأهنا  814إستونياً. يف احلكومية األمثلة على ذلك اهلجمات اليت شّنت مؤخرًا على املواقع منو 
ستغلة اليت ُتشغل  منِقب ل جمموعة  منأو  815"برجمية روبوتية"، منقبل آالف احلواسيب املنضوية ض منارتكبت 

ُ
احلواسيب امل

فيها أدوات تسمح ويف معظم احلاالت، ُتصاب احلواسيب بربجميات خبيثة ُترّكب  816برامج معينة عن طريق التحكم اخلارجي.
  817املستوى. بسيطرة اجلناة عليها. وتستخدم الربجميات الروبوتية جلمع معلومات عن األهداف أو للقيام هبجمات عالية

ويتفاوت حجم الربجمية  818السيرباين. منوخالل السنوات األخرية، أصبحت الربجميات الروبوتية تشكل خطراً جسيمًا على األ
ويفيد التحليل الراهن أن نسبة تصل إىل ربع كل احلواسيب  819مليون حاسوب. منب إىل أكثر عدة حواسي منالروبوتية، 

أنشطة  يف وميكن استخدام الربجميات الروبوتية 820برجمية روبوتية. مناملوصولة باإلنرتنت ميكن أن تصيبها برجميات جتعلها جزءاً 
والقيام  822وإرسال الرسائل االقتحامية، 821إىل اخلدمات،النفاذ  منجنائية خمتلفة تشمل اهلجمات اليت تستهدف احلرمان 

 هبجمات القرصنة؛ وتبادل ملفات حممّية مبوجب حق املؤلف. 
املزايا للجناة. فهي تزيد قدردهم احلاسوبية وقدردهم الشبكية على حد سواء. ويستطيع  منوتوفر الربجميات الروبوتية عددًا 

ذلك  يف ة، شن هجوم على نظم حاسوبية سيتعطل االتصال هبا دون أن تستخدماجملرمون، باستخدام آالف النظم احلاسوبي
صعوبة تتّبع اجلاين األصلي، ألن اآلثار األولية لن تقود  منتزيد الربجميات الروبوتية  كما 823سوى عدة حواسيب تقود اهلجوم

أكثر قوة، تتعاظم الفجوة بني قدرات  نظم حاسوبية وشبكات يف الربجميات الروبوتية. ومع حتكم اجملرمني يف إىل عضو إال
 سلطات التحقيق والقدرات اليت يتحكم فيها اجملرمون.

 سرعة عمليات تبادل البيانات 10.2.3
ثواين قليلة. وقصر هذه الفرتة الزمنية هو أحد أسباب جناح اإلنرتنت،  يستغرق نقل رسالة إلكرتونية بني البلدان إال ال

يرتك لوكاالت إنفاذ القانون  الالزم للنقل املادي للرسالة. غري أن هذا النقل السريع ال منألغت الز الرسائل اإللكرتونية قد  ألن
 824وقتاً يذكر للتحقيق أو جلمع األدلة. فالتحقيقات التقليدية تستغرق وقتاً أطول بكثري.

نت مواد الفيديو اإلباحية تسلم إىل األمثلة على ذلك تبادل املواد اإلباحية اليت يستغل فيها األطفال. ففي املاضي كا منو 
التسليم والنقل يعطيان لوكاالت إنفاذ القانون الفرصة للتحقيق. والفارق الرئيسي بني  منالبائعني أو تنقل إليهم. وكان كل 

ناة تبادل املواد اإلباحية اليت يستغل فيها األطفال على اإلنرتنت وخارج اإلنرتنت هو عملية النقل. فعندما يستخدم اجل
 ثوان قليلة. يف اإلنرتنت ميكن تبادل األفالم
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التو. فكي يتسىّن للمحققني تتّبع املشتبه  يف تبني الرسائل اإللكرتونية أمهية أدوات االستجابة الفورية اليت ميكن استخدامها كما
ولذا، فإن قدرة سلطات  825قصرية. األحيان النفاذ إىل بيانات قد حُتذف بعد النقل بفرتة منكثري  يف فيهم وكشفهم، يتعنّي عليهم

األحيان حيوية لنجاح التحقيق. وبدون تشريعات وأدوات كافية  منكثري  يف التحقيق على االستجابة خالل فرتة قصرية للغاية تُعدُّ 
 826فعالة. يتسىن مكافحة اجلرمية السيربانية بطريقة تسمح للمحققني بالتصرف على الفور ومنع حذف البيانات، قد ال

أمثلة األدوات اليت ميكن أن تعّجل بالتحقيقات.   من 24/7828ومراكز شبكة  827عدُّ "إجراءات التجميد السريع"وتُ 
تستهدف التشريعات املتعلقة باحتجاز البيانات زيادة الوقت املتاح لوكاالت إنفاذ القانون إلجراء التحقيقات. فلو تسىّن  كما

 فيه. كشف املشتبه يف عقولة، ألُتيح لوكاالت إنفاذ القانون فرصة أفضل للنجاححفظ البيانات الالزمة لتتبُّع اجلناة لفرتة م
 سرعة التطوّر 11.2.3

طرأ عليها  هو بداية ما )WWW)829تشهد اإلنرتنت تطورًا مستمراً. وكان ابتكار السطح البيين البياين اخلاص باملستخدم 
ة على األوامر أقل ُيسرًا وسهولة. وأتاح إنشاء الشبكة العاملية توّسع مثري، إذ كان استعمال املخّدمات السابقة املعتمد من

سبيل مواكبة التطورات.  يف وتكافح وكاالت إنفاذ القانون 830تطبيقات جديدة، مثلما أتاح كذلك ارتكاب جرائم جديدة.
يق نقل الصوت خالل األلعاب املتاحة على اخلط، واالتصاالت عن طر  منوتستجد بصفة مستمرة تطورات أخرى، والسيما 

 .(VoIP) باستخدام بروتوكول اإلنرتنت
 إذا كانت وكاالت إنفاذ القانون تستطيع أن حتقق غري الواضح ما منوتتزايد باّطراد شعبية األلعاب املتاحة على اخلط، ولكن 

 831هذا العامل االفرتاضي وأن تالحقها قضائياً بنجاح. يف اجلرائم املرتكبة يف
املكاملات الصوتية التقليدية إىل املهاتفة عرب اإلنرتنت حتديات جديدة على وكاالت إنفاذ القانون.  منيطرح االنتقال  كما

على  عامتنطبق بوجه  فالتقنيات واألساليب اليت وضعتها وكاالت إنفاذ القانون العرتاض املكاملات اهلاتفية التقليدية ال
نت. فاعرتاض املكاملات الصوتية التقليدية ينفذ عادة عن طريق خالل نقل الصوت باستخدام بروتوكول اإلنرت  مناالتصاالت 

مقدمي خدمة االتصاالت اهلاتفية. وتطبيق نفس املبدأ على االتصاالت عن طريق نقل الصوت باستخدام بروتوكول اإلنرتنت، 
ن يتيحون خدمات خالل مقدمي اخلدمة الذي منخالل مقدمي خدمة اإلنرتنت و  منيعين أن تعمل وكاالت إنفاذ القانون 

االتصاالت عن طريق نقل الصوت باستخدام بروتوكول اإلنرتنت. ولكن إذا كانت اخلدمة تستند إىل تكنولوجيا االتصال بني 
قادرين على اعرتاض االتصاالت، ألن البيانات ذات الصلة تنقل مباشرة  عاميكونون بوجه  النظراء، فإن مقدمي اخلدمة قد ال

  833ولذا يستلزم األمر تقنيات جديدة. 832باالتصال. بني الطرفني القائمني
زيل أجهزة تشهد املعدات احلاسوبية اجلديدة وتكنولوجيا الشبكات تطورًا سريعاً. وحتّول أحدث نظم الرتفيه املن كما

تصال باإلنرتنت حني تقوم اهلواتف احملمولة األحدث عهدًا بتخزين البيانات وباال يف إىل نقاط للنفاذ إىل اإلنرتنت، التلفزيون
الساعات واألقالم ومدى اجليب أجهزة ذاكرة مزّودة بناقل متسلسل  يف وأدجمت 834عن طريق الشبكات الالسلكية.

عملها  يف . ويتعني على وكاالت إنفاذ القانون أن تراعي هذه التطوراتGB 1تزيد قدردها على  (Universal Serial Bus) عام
التحقيقات املتعلقة باجلرمية السيربانية بصفة متواصلة حىت يكونوا ملّمني بأحدث  يف شاركنياجلوهري توعية الضباط امل منو  -

 التكنولوجيات ويستطيعوا حتديد املعدات ذات الصلة واألجهزة احملددة اليت تعنّي مصادردها.
البلدان النامية  يف اإلنرتنت النفاذ الالسلكي إىل يف استخدام نقاط النفاذ الالسلكية. ويشكل التوسع يف ويتمثل حتّد آخر

تتطّلب تسجياًل،  سلكية ال فإذا استخدم اجلناة نقاط نفاذ ال 835يشكل حتديًا لوكاالت إنفاذ القانون. فرصة ساحنة، كما
 إىل نقاط النفاذ هذه. األصعب على وكاالت إنفاذ القانون أن تتتّبع اجلناة ألن التحقيقات لن تقود إال منيصبح 

 ت المجهولة الهويةاالتصاال 12.2.3
جرمية سيربانية. لكن بسبب الطابع  يف عناصر التحقيق منأغلب األحيان عنصرًا جوهريًا  يف يشكل حتديد مصدر االتصال

 837املصدر، يصعب كشف اجلناة. منميكن معها التأكد  وتوافر بعض خدمات اإلنرتنت، اليت ال 836املوزّع للشبكة،
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مة بنّية جتنيب املستخدم بعض العيوب. و  إما تكون االتصاالت جمهولة اهلوية وقد األساسي  مننتيجة فرعية خلدمة ما، أو مقدَّ
اليت ميكن  -أمثلة هذه اخلدمات  منو  838مراعاة عدم اليقني الذي يشوب املصدر ملنع التوصل إىل استنتاجات غري صحيحة.

 يلي: حىت اجلمع بينها ما
 839املطارات أو مقاهي اإلنرتنت(؛ يف الوحدات املطرافية الوحدات املطرافية العمومية لإلنرتنت )مثل 
  أجهزة ترمجة عنوان الشبكة(NAT)  والشبكات التقديرية اخلاصة(VPN)840؛ 
 841الشبكات الالسلكية؛ 
 تتطلب تسجياًل؛ مقدماً اليت ال مناخلدمات املتنقلة املدفوعة الث 
 قدرات التخزين لصفحات االستقبال املوفرة دون تسجيل؛ 
 842خمّدمات االتصاالت اجملهولة اهلوية؛  
 .843املواقع اجملهولة اهلوية اليت تعيُد إرسال الربيد اإللكرتوين 

مقدمي اخلدمات عناوين  منويوفر كثري  844ويستطيع اجلناة إخفاء هويادهم بأن يستخدموا مثاًل عناوين زائفة للربيد اإللكرتوين.
صحتها  منجيري التحقق  ب إدخال معلومات شخصية، فإن هذه املعلومات قد البريد إلكرتونية جمانية. وحىت إذا كان جي

يتيح للمستخدمني أن يسجلوا عناوين بريد إلكرتوين دون كشف هويتهم. وعناوين الربيد اإللكرتوين اجملهولة اهلوية ميكن  مما
تؤدي  ياسي دون كشف هويتهم. وقدأراد املستخدمون االنضمام إىل مجاعات النقاش الس تكون مفيدة مثاًل إذا ما أن

  845أكرب. للمستخدمني بالصّرف حبرية أيضاً االتصاالت اجملهولة اهلوية إىل شيوع سلوك اجتماعي، ولكنها ميكن أن تسمح 
األنشطة اليت  منأن املستخدمني يرتكون وراءهم آثارًا تدل عليهم، فإن هناك حاجة إىل وسائل حلماية املستخدمني  ومبا

ولذا تؤيد دول ومنظمات شىت مبدأ االستخدام اجملهول اهلوية خلدمات  846نيفهم على أساس خصائصهم.تستهدف تص
توجيه االحتاد األورويب املتعلق باخلصوصية  يف الربيد اإللكرتوين عن طريق اإلنرتنت. ويرد هذا املبدأ، على سبيل املثال،

 37املادة  يف هج القانوين الرامي إىل محاية خصوصية املستخدمنيميكن العثور على منوذج للن كما 847واالتصاالت اإللكرتونية.
غري أن بعض البلدان تتصدى لتحديات االتصاالت اجملهولة اهلوية  848الئحة االحتاد األورويب املتعلقة حبماية البيانات. من

إلنرتنت بالتعرُّف على هوية وعلى سبيل املثال، تلزم إيطاليا مقدمي خدمة النفاذ العمومي إىل ا 849بتطبيق قيود قانونية.
  850استخدام اخلدمة. يف املستخدمني، قبل أن يبدأوا

السهل جتّنبها. فقد  منوتستهدف هذه التدابري مساعدة وكاالت إنفاذ القانون على كشف هويات املشتبه فيهم، غري أنه 
غري الواضح  منجب التسجيل. و تستو  بلدان ال من SIMسلكية خاصة غري حممية أو شرائح  يستخدم اجملرمون شبكات ال

اسرتاتيجيات  يف إذا كان تقييد االتصاالت اجملهولة والنفاذ اجملهول اهلوية إىل اإلنرتنت ينبغي أن يؤدي دورًا أكثر أمهية ما
 851السيرباين. مناأل

 إخفاق وسائل التحقيق التقليدية 13.2.3
ات ووسائل خاصة باإلنرتنت حتديدًا لتمكني السلطات املختصة اجلرمية السيربانية ومالحقة مرتكبيها أدو  يف يتطلب التحقيق

هذا  يف وتعترب وسائل الكشف عن اجلاين ومجع األدلة الالزمة لإلجراءات اجلنائية وسائل أساسية 852إجراء التحقيقات. من
ة غري املتصلة التحقيقات اإلرهابية التقليدي يف وميكن أن تكون هذه الوسائل مماثلة لتلك اليت ُتستخدم 853السياق.

التقليدية  تكفي وسائل التحقيق ، ال (VoIP)القضايا املتصلة باإلنرتنت منعدد متزايد  يف بالتكنولوجيا احلاسوبية. لكن
ويف العقود األخرية، طورت  854ومثال على ذلك اعرتاض اتصاالت الصوت عرب بروتوكول اإلنرتنت. .للكشف عن اجلاين

وجيري  855.اعرتاض اتصاالت اخلطوط الثابتة واهلواتف املتنقلة على السواء منت متّكنها التنصَّ الدول وسائل للتحقيق مثل 
وعند تطبيق املبدأ نفسه على اتصاالت نقل  856اعرتاض املكاملات الصوتية التقليدية عادًة عن طريق موردي االتصاالت.

وموردي   (ISP)انة مبوردي خدمات اإلنرتنتالصوت بواسطة بروتوكول اإلنرتنت، سيكون على وكاالت إنفاذ القانون االستع
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اخلدمات الذين يوفرون خدمات نقل الصوت بواسطة بروتوكول اإلنرتنت. لكن إذا كانت اخلدمة قائمة على تكنولوجيا 
 أن البيانات املعنية تُنقل مباشرة بني يستطيع موردو اخلدمات عمومًا اعرتاض االتصاالت، مبا االتصال بني النظراء، فقد ال

 ضرورية. وهلذا، فإن احللول التقنية والصكوك القانونية ذات الصلة 857االتصال. يف الشركاء
 تكنولوجيا التجفير 14.2.3

أن ينفذ  مناليت حتمي املعلومات  858اجلرمية السيربانية تكنولوجيا التجفري، يف العوامل األخرى اليت ميكن أن تعّقد التحقيق من
والتجفري تقنية حتّول النص الصريح إىل  859مكافحة اجلرمية السيربانية. يف تقنيًا رئيسياً  تُعد حالً  إليها أشخاص غري خمّولني واليت

شأنه شأن عدم الكشف عن اهلوية، لكن التكنولوجيا  861والتجفري ليس باألمر اجلديد، 860نسق غامض باستخدام خوارزمية.
الصعب  منبيئة موصولة بينياً، بات  يف للسرية. لكناحلاسوبية أدخلت تغيريات على هذا اجملال. وقد خضع مدة طويلة 

 862احلفاظ على هذه السرية.
املمكن اآلن  منأصبح  863أنظمة التشغيل يف وبسبب انتشار األدوات الربجمية سهلة االستعمال وإدماج تكنولوجيا التجفري

 864أن تواجه وكاالت إنفاذ القانون مواد جمفَّرة.احتمال  منيزيد بالتايل  جتفري البيانات احلاسوبية مبجّرد النقر على الفأرة مما
غري املعروف  منلكن  865النفاذ غري املخول منمحاية امللفات  منوهناك منتجات برجمية متنوعة متاحة متّكن املستخدمني 

ئية عن وتفيد دراسة استقصا 866على وجمه اليقني إىل أّي مدى يستخدم اجلُناة بالفعل تكنولوجيا التجفري إلخفاء أنشطتهم.
 867احلائزين على هذه املواد يستخدمون تكنولوجيا التجفري، مناملائة فقط  يف 6املواد اإلباحية اليت يستغل فيها األطفال أن 

  868السيربانية. قضايا اجلرمية يف تزايد استخدام تكنولوجيا التجفري يف لكن اخلرباء يسّلطون الضوء على التهديد املتمثل
وترتاوح هذه  869ة خمتلفة ملعاجلة البيانات اجملفَّرة وعدة أدوات برجمية ألمتتة هذه العمليات.وتوجد اسرتاتيجيات تقني

األدوات الربجمية املستخدمة لتجفري امللفات، والبحث عن عبارات السر اخلاصة  يف االسرتاتيجيات بني حتليل مواطن الضعف
مات الطويلة اليت تشمل كافة االحتماالت. وُيستخدم وصواًل إىل شن اهلج 871وجتريب كلمات السر النمطية، 870بالتجفري،

 872خالل جتريب مجيع الرتكيبات املمكنة. منمصطلح "هجوم شامل جلميع االحتماالت" لوصف عملية الكشف عن شفرة 
 ذلك مثاًل أنه إذا استخدم أحد منو  873الزمن. منوتِبعًا لتقنيات التجفري وحجم املفتاح قد تستغرق هذه العملية عقودًا 

، فإن حجم مساحة املفتاح تناِهز املليون. وباستخدام حاسوب حايل يعاجل ةبت 20اجلناة برجميات جتفري هلا قدرة جتفري تبلغ 
 40ثانية واحدة. ولكن إذا استخدم اجلناة قدرة جتفري تبلغ  منأقل  يف الثانية ميكن اخرتاق هذا التجفري يف مليون عملية

، استطاعت جريدة وول سرتيت 2002ويف سنة  875اق التجفري قد تصل إىل أسبوعني.فإن املدة الالزمة الخرت  874،ةبت
 876، ُوجدت على حاسوب لتنظيم القاعدة.ةبت 40جورنال، على سبيل املثال، أن تفك بنجاح جتفري ملفات جمفرة بقدرة 

إذا استخدم اجلناة قدرة  ري. أماسنة الخرتاق التجف 852 2، سيحتاج احلاسوب الواحد إىل ةبت 56وباستخدام قدرة جتفري تبلغ 
 877مليارات السنني الخرتاقه. من، فإن مليار نظام حاسويب تعمل حصراً على فك التجفري قد تأخذ آالفًا ةبت 128جتفري تبلغ 

 .ةبت 024 1تسمح بتجفري قدرته  (PGP)برجميات التجفري الشائعة يب جي يب  منويالحظ أن أحدث نسخة 
نظم تشغيل ميكروسوفت، على سبيل  منلتجفري احلالية جمرد جتفري آحاد امللفات. فأحدث نسخة وتتجاوز قدرة برجميات ا

أن  منويستطيع املستخدمون أن يرّكبوا بسهولة برجميات التجفري. وعلى الرغم  878املثال، تسمح بتجفري قرص صلب برّمته.
فإن تيّسر هذه التكنولوجيا على نطاق واسع  879ددهم،ده بعض خرباء األدلة اجلنائية احلاسوبية يعتقدون أن هذه الوظيفة ال

ذلك مثاًل  منو  -أدوات لتجفري االتصاالت  أيضاً استخدام التجفري. وتتوافر  يف ألي مستخدم ميكن أن تؤدي إىل التوسع
 881نرتنت.اليت ميكن إرساهلا عن طريق نقل الصوت باستخدام بروتوكول اإل 880رسائل الربيد اإللكرتوين واملكاملات اهلاتفية

ويستطيع اجلناة، عن طريق تكنولوجيا جمفرة لنقل الصورة باستخدام بروتوكول اإلنرتنت، محاية احملادثات الصوتية 
 882اعرتاضها. حماوالت من
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لوح  يف ميكن اجلمع بني التقنيات املختلفة. فيستطيع اجلناة، باستخدام أدوات برجمياتية معينة، جتفري الرسائل وتبادهلا كما
الصعب على سلطات التحقيق أن متّيز بني  منو  883.(steganography)وتسمى هذه التكنولوجيا الكتابة اخلفية  -ر صو  أو

  884التبادل الربيء لصور العطل واإلجازات، وتبادل صور حتتوي على رسائل خفية جمّفرة.
الوقت احلاضر هنج  يف نفاذ القانون. وتناقشِقب ل اجملرمني حتديًا لوكاالت إ منويتمثل توافر تكنولوجيات التجفري واستخدامها 

تشمل: احتمال فرض التزامات على مطّوري الربجميات تقضي برتكيب باب خلفي  885قانونية متنوعة ملعاجلة املشكلة،
حالة التحقيقات  يف لوكاالت إنفاذ القانون؛ وفرض حدود على قوة املفاتيح؛ وفرض التزامات باإلفصاح عن املفاتيح،

فثمة ُسُبل شىت تستخدم فيها هذه التكنولوجيا  -يستخدمها اجملرمون وحدهم  لكن تكنولوجيا التجفري ال 886اجلنائية.
الصعب محاية املعلومات احلساسة. وبالنظر إىل  منألغراض قانونية. وبغري النفاذ الكايف إىل تكنولوجيا التجفري قد يكون 

 السيرباين. مناأل يف هاماً  تُعّد احلماية الذاتية عنصراً  887تنامي عدد اهلجمات،
 الخالصة 15.2.3

يتسم بأمهية حيوية  التحديات على وكاالت إنفاذ القانون. ومما مناجلرمية السيربانية ومالحقتها قضائياً عدداً  يف يطرح التحقيق
ة. وقد استعرض هذا وضع تشريعات وافية وفعال أيضاً مكافحة اجلرمية السيربانية، بل  يف ليس فقط توعية األشخاص املشاركني

السيرباين واجملاالت اليت قد يتبني فيها أن األدوات احلالية غري كافية واليت قد يلزم  منالفرع التحديات الرئيسية أمام تعزيز األ
 فيها تطبيق أدوات خاصة.

 التحديات القانونية 3.3
 التحديات المصادفة لدى إعداد القوانين الجنائية الوطنية 1.3.3

اجلرمية السيربانية ومالحقتها قضائياً. ولكن جيب على املشرعني  يف لسليم هو األساس الذي ُيستند إليه لدى التحقيقالتشريع ا
 أن يستجيبوا بصفة مستمرة لتطورات اإلنرتنت وأن يرصدوا فعالية األحكام القائمة، وخاصة بالنظر إىل سرعة التطورات

 جمال تكنولوجيا الشبكات. يف
اجلرمية بعد  منتارخيي، أدى تطبيق اخلدمات احلاسوبية أو تكنولوجيات اإلنرتنت إىل ظهور أشكال جديدة املنظور ال منو 

األمثلة على ذلك أن أّول نفاذ غري مأذون به إىل الشبكات احلاسوبية قد وقع  مناستحداث هذه التكنولوجيا بفرتة وجيزة. و 
وباملثل، ظهرت أول جرائم تتعلق بالربجميات بعد  888ة قصرية.سبعينات القرن املاضي بفرت  يف بعد إنشاء تلك الشبكات

مثانينات القرن املاضي بفرتة قصرية، حيث استخدمت هذه النظم آنذاك الستنساخ  يف استحداث احلواسيب الشخصية
 املنتجات الربجمياتية.

مية السيربانية اليت ُترتكب على اخلط أمر اجلر  منأجل املالحقة القضائية لألشكال اجلديدة  منالقانون اجلنائي الوطين  ديثوحت
عمليات التكّيف هذه. ويتعني استعراض وحتديث األفعال اليت  منتفرغ بعد  يستغرق وقتاً. ويف الواقع، فإن بعض البلدان مل

قيعات ذلك مثاًل أن املعلومات الرقمية جيب أن تتمّتع مبركز مكافئ ملركز التو  منجيرِّمها القانون اجلنائي الوطين. و 
 قضائياً. فبغري إدراج األفعال املتعلقة باجلرمية السيربانية، لن يتسىّن مالحقة االنتهاكات 889واملستخرجات التقليدية.

التأخر الزمين الذي يفصل بني االعرتاف بصور  يف ويتمّثل التحدي الرئيسي الذي يواجهه النظم القانونية اجلنائية الوطنية
لتكنولوجيات اجلديدة، والتعديالت اليت يلزم إدخاهلا على القانون اجلنائية الوطين. ويظل هذا إساءة االستخدام احملتملة ل

أي وقت مضى، حبكم السرعة اليت يّطرد هبا جتدد الشبكات. وتسعى بلدان كثرية بصورة جادة  منالتحدي هامًا وآنيًا أكثر 
التكيف مع القانون  بوجه عام، على ثالث خطوات:وتنطوي عملية التكيف،  890إىل اللحاق بعمليات التكيف التشريعي.

  القانون اجلنائي، وصوغ تشريعات جديدة. يف الوطين، وحتديد الثغرات
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 القانون الوطني باالعتراف بإساءة استخدام التكنولوجيا الجديدةمع تكيف اليجب أن يبدأ 
اجلرائم السيربانية احملتملة. وقد حتّسنت احلالة  يف يقيتعني أن تضم وكاالت إنفاذ القانون الوطنية إدارات حمددة مؤهلة للتحق

، وأفرقة االستجابة  (CIRT)وأفرقة االستجابة للحوادث احلاسوبية 891، (CERT)بفضل إنشاء أفرقة االستجابة للطوارئ احلاسوبية
 ، ومرافق حبثية أخرى. (CSIRT)احلاسويب منحلوادث األ

 ئيالقانون الجنا في تحديد الثغرات الموجودة
الضروري إلرساء أسس تشريعية فعالة مقارنة حالة األحكام القانونية اجلنائية للقانون الوطين مع املتطلبات الناشئة عن  من

حاالت كثرية، على تغطية األنواع اجلديدة للجرائم  يف األنواع اجلديدة لألفعال اإلجرامية. وقد تكون القوانني القائمة قادرة،
السهولة على الوثائق اإللكرتونية(.  منأن القوانني اليت تتناول التزييف ميكن أن تنطبق بنفس القدر  ذلك مثالً  منالراهنة )و 

 كافية. يغطّيها بصورة فتقتصر احلاجة إىل التعديالت الشرعية عندئذ على اجلرائم اليت أغفلها القانون الوطين أو مل
 ةجديد اتتشريع صوغ

تبني اخلربة، أن تقوم بعملية إعداد تشريعات اجلرمية السيربانية دون تعاون  نية، كماالصعب على السلطات الوط منوقد يكون 
وقد يؤدي صوغ تشريعات اجلرمية السيربانية بصورة  892دويل، بسبب التطور السريع لتكنولوجيات الشبكات ولتعقُّد بُناها.

تطور املعايري واالسرتاتيجيات الدولية. وبغري حتقيق  رصد أيضاً الضروري  منمستقلة إىل ازدواجية كبرية وإىل تبديد املوارد، و 
التواؤم الدويل بني األحكام القانونية اجلنائية الوطنية، فإن مكافحة اجلرمية السيربانية عرب الوطنية ستواجه صعوبات خطرية 

يق التواؤم بني القوانني اجلنائية مث، تّتسم احملاوالت الرامية إىل حتق منبسبب عدم اتساق التشريعات الوطنية أو عدم توافقها. و 
املشورة القانونية الدولية  منخربة البلدان و  منوتستطيع القوانني أن تنتفع بدرجة كبرية  893الوطنية املختلفة بأمهية متزايدة.

 املتخصصة.
 الجرائم الجديدة 2.3.3

احلاالت، جرائم جديدة، بل تُعّد ِخدعاً  معظم يف تُعد اجلرائم املرتكبة باستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ال
يوجد فارق كبري بني شخص يبعث  إذ ال -احتيالية ُطوِّر ت كي متارس على اخلط. واالحتيال هو أحد األمثلة على ذلك 

فإذا كان االحتيال يشّكل بالفعل  894رسالة بنّية تضليل شخص آخر وبني شخص يبعث رسالة إلكرتونية ُمضمراً النّية نفسها.
 يستلزم األمر تعديل القانون الوطين ملالحقة هذه األعمال قضائياً. ماًل إجرامياً، فقد الع

املاضي أحكاماً مناسبة  يف تكن القوانني القائمة تتناول األفعال املرتكبة. وكانت بعض البلدان تطّبق ولكن احلالة ختتلف إذا مل
كائنًا بشرياً. ويتعني على هذه  لجرائم اليت تطال نظامًا حاسوبيًا التستطيع أن تتصدى ل تتعلق باالحتيال العادي، ولكنها ال

 البلدان أن تعتمد قوانني جديدة جترم االحتيال احلاسويب، باإلضافة إىل االحتيال العادي. وهناك أمثلة متنوعة تبني أن التوسع
 ميكن أن يغين عن اعتماد قوانني جديدة. تفسري األحكام القائمة ال يف

نب التكيُّف الالزم للتصدي للخدع االحتيالية املعروفة جيداً، جيب على املشرعني أن حيللوا بصفة مستمرة األنواع وإىل جا
البلدان كلها  يف جتّرم بعد األمثلة على جرمية سيربانية مل مناجلرمية السيربانية لضمان جترميها جترميًا فعلياً. و  مناجلديدة والناشئة 
وقد ركزت املناقشات بشأن األلعاب املنظمة على  895أللعاب احلاسوبية واأللعاب اليت تُنظم على اخلط.ا يف السرقة واالحتيال

بلوغ السن( واحملتوى غري القانوين )مثل النفاذ إىل مواد  مناخلط، لفرتة طويلة، على قضايا محاية الشباب )مثل اشرتاك التحقق 
وُتكشف بصفة مستمرة  896املتاحة على اخلط(. (Second Life)ياة ثانية" اللعبة املسماة "ح يف إباحية يستغل فيها األطفال

وتنطوي  897مواقع املزادات. يف ألعاب على اخلط ويتم تداوهلا يف أنشطة إجرامية جديدة. فقد "تسرق" عمالت افرتاضية
يعطي اجلرمية بُعداً  (، ممابعض العمالت االفرتاضية على قيمة منسوبة إىل العمالت احلقيقية )استنادًا إىل سعر صرف معلوم

البلدان مجيعاً. وعماًل على احليلولة دون توفري مالذات آمنة  يف يتسىّن مالحقة هذه اجلرائم قضائياً  وقد ال 898"حقيقياً".
 احليوي رصد التطورات املستجّدة على النطاق العاملي. منللُجناة، 
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 لحاجة إلى أدوات جديدة للتحقيقاتتزايد استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وا 3.3.3
وحتتاج وكاالت إنفاذ  899التحضري جلرائمهم وتنفيذها. يف يستخدم اجلناة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بطرق شىت

( ميكن أن 900األعمال اإلجرامية احملتملة. وبعض هذه األدوات )مثل احتجاز البيانات يف القانون إىل أدوات كافية للتحقيق
تتناسب مع شدة التدخل، فإن  وإذا كانت خطورة الفعل اإلجرامي ال 901ع حقوق مستخدمي اإلنرتنت األبرياء.يتعارض م

تطّبق  جعل بعض األدوات اليت ميكنها أن حتّسن التحقيق مل قانونية. وهذا ما تكون مربّرة أو استخدام أدوات التحقيق قد ال
 البلدان. منعدد  يف بعد

حقوق  يف جهة، والتدخل مندومًا نتيجة للمفاضلة بني توفري املزايا لوكاالت إنفاذ القانون، وتطبيق أدوات التحقيق هو 
إذا كان  أجل التقييم ما مناجلوهري رصد األنشطة اإلجرامية اجلارية  منجهة أخرى. و  منمستخدمي اإلنرتنت األبرياء، 

حِدق يسوّغ التغيري املطلوب. وكان األخذ بأدوات جديد
ُ
األحيان، على أساس "مكافحة  منكثري  يف ة ُيربَّر،التهديد امل

 حد ذاته. يف مربراً حمدداً  اإلرهاب"، ولكن هذا يعترب دافعاً بعيد املدى، ال
 وضع إجراءات لألدلة الرقمية 4.3.3

تزايد  بالقياس إىل تكاليف ختزين الوثائق املادية، إىل 902أدى اخنفاض تكاليف ختزين الوثائق الرقمية على وجه اخلصوص،
وكان للرقمنة واالستخدام الناشئ لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تأثري كبري على  903عدد الوثائق الرقمية. يف مّطرد

ونتيجة هلذا التطور بدأ األخذ بالدليل الرقمي كمصدر جديد  904احملكمة. يف اإلجراءات املتعلقة جبمع األدلة واستخدامها
بأنه أي بيانات خُتّزن أو تُنقل باستخدام تكنولوجيا حاسوبية تؤيد النظرية اخلاصة بكيفية وهو يُعرَّف  905مصادر األدلة. من

 أصعب اجلوانب منو  907وتقرتن مناولة الدليل الرقمي بتحديات فريدة وتتطلب إجراءات خاصة. 906حدوث جرمية ما.
أو تعديلها.  909شاشة وميكن بسهولة حذفهافالبيانات الرقمية بالغة اهل 908هذا الصدد احلفاظ على تكاملية الدليل الرقمي. يف

ولذا تتطّلب  910اليت حُتذف آليًا عند إقفال النظام RAMذاكرة النظام  يف ويصدق هذا بوجه خاص على املعلومات املخزّنة
باإلضافة إىل ذلك، قد يكون للتطورات اجلديدة تأثري كبري على التعامل مع الدليل الرقمي.  911تقنيات حفظ خاصة.

-cloudالسحاب  يف مثلة على ذلك معاجلة املعلومات عن طريق اإلنرتنت )اليت تُعرف باسم معاجلة املعلوماتاأل منو 

computingاملاضي الرتكيز على مقار املشت به فيهم لدى حبثهم عن البيانات احلاسوبية.  يف (. وكان احملققون يستطيعون
، عن بُعداخلارج وميكن النفاذ إليها  يف ت الرقمية قد خُتّزناعتبارهم أن املعلوما يف اليوم فعليهم أن يأخذوا أما

 912الضرورة. عند
بني أربع  913التمييز عاماملمكن بوجه  منشىت مراحل التحقيقات بشأن اجلرمية السيربانية. و  يف ويؤدي الدليل الرقمي دوراً هاماً 

وصوهنا. وتشمل املرحلة الثالثة حتليل التكنولوجيا  والثانية هي مجع األدلة 915فاألوىل هي حتديد األدلة ذات الصلة. 914مراحل.
 احلاسوبية واألدلة الرقمية. ويف املرحلة األخرية، يتعنّي تقدمي األدّلة إىل احملكمة.

احملكمة، فإن طرق مجع األدلة الرقمية تتطلب عناية خاصة. فجمع  يف وباإلضافة إىل اإلجراءات املتعلقة بعرض األدلة اجلنائية
باب مجع األدلة اجلنائية احلاسوبية. ويُقصد مبصطلح "األدلة اجلنائية احلاسوبية "التحليل املنهجي  يف رقمية يدخلاألدلة ال

صورة رقمية ُيسلط  يف والتزايد املّطرد حلجم البيانات املخّزنة 916ملعدات تكنولوجيات املعلومات بغرض البحث عن أدلة رقمية.
ولذا، فإن الن ُُّهج الرامية إىل أمتتة إجراءات األدلة  917تنطوي عليها هذه التحقيقات.الضوء على التحديات اللوجستية اليت 

اجلنائية، باللجوء مثاًل إىل استخدام عمليات البحث عن صور املواد اإلباحية اليت يستغّل فيها األطفال باالعتماد على قيمة 
  920ضافة إىل التحقيقات اليدوية.تؤدي دوراً هاماً باإل 919أو باستخدام الكلمات املفتاحية، 918الفرم

وتِبعًا ملتطلبات التحقيق املعين، ميكن أن تشمل األدلة اجلنائية احلاسوبية، على سبيل املثال، حتليل املعدات والربجميات اليت 
 924ات،وجتفري امللف 923واسرتجاع امللفات احملذوفة، 922تعيني األدلة ذات الصلة، يف ودعم احملققني 921يستخدمها املشت به فيه،

 925والكشف عن هوية مستخدمي اإلنرتنت عن طريق حتليل بيانات احلركة.
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777  See Telegraph.co.uk, news from 13 January 2007. 

778  See for example, Sadowsky/Zambrano/Dandjinou, Internet Governance: A Discussion Document, 2004, available at: 
www.internetpolicy.net/governance/20040315paper.pdf; 

779  For a brief history of the Internet, including its military origins, see: Leiner, Cerf, Clark, Kahn, Kleinrock; Lynch, Postel, 
Roberts, Wolff, A Brief History of the Internet, available at: www.isoc.org/internet/history/brief.shtml. 

780  Lipson, Tracking and Tracing Cyber-Attacks: Technical Challenges and Global Policy Issues. 

781  Regarding filter obligations/approaches, see: Zittrain/Edelman, Documentation of Internet Filtering Worldwide, available 
at: http://cyber.law.harvard.edu/filtering/ Reidenberg, States and Internet Enforcement, University of Ottawa Law & 
Technology Journal, Vol. 1, No. 213, 2004, page 213 et. seq., available at: 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=487965; Regarding the discussion on filtering in different countries, 
see: Taylor, Internet Service Providers (ISPs) and their responsibility for content under the new French legal regime, 
Computer Law & Security Report, Vol. 20, Issue 4, 2004, page 268 et seq.; Belgium ISP Ordered By The Court To Filter Illicit 
Content, EDRI News, No 5.14, 18.06.2007, available at: www.edri.org/edrigram/number5.14/belgium-isp; Enser, Illegal 
Downloads: Belgian court orders ISP to filter, OLSWANG E-Commerce Update, 11.07, page 7, available at: 
www.olswang.com/updates/ecom_nov07/ecom_nov07.pdf; Standford, France to Require Internet Service Providers to 
Filter Infringing Music, 27.11.2007, Intellectual Property Watch, available at: www.ip-watch.org/weblog/index.php?p=842; 
Zwenne, Dutch Telecoms wants to force Internet safety requirements, Wold Data Protection Report, issue 09/07, page 17, 
available at:  
http://weblog.leidenuniv.nl/users/zwennegj/Dutch%20telecom%20operator%20to%20enforce%20Internet%20safety%20re
quirements.pdf; The 2007 paper of IFPI regarding the technical options for addressing online copyright infringement, 
available at: www.eff.org/files/filenode/effeurope/ifpi_filtering_memo.pdf. Regarding self-regulatory approaches see: ISPA 
Code Review, Self-Regulation of Internet Service Providers, 2002, available at:  
http://pcmlp.socleg.ox.ac.uk/selfregulation/iapcoda/0211xx-ispa-study.pdf. 

782  For more information regarding anonymous communications, see below: § 3.2.l2. 

783  Regarding the extent of transnational attacks in the most damaging cyberattacks, see: Sofaer/Goodman, Cyber Crime and 
Security – The Transnational Dimension in Sofaer/Goodman, The Transnational Dimension of Cyber Crime and Terrorism, 
2001, page 7, available at: http://media.hoover.org/documents/0817999825_1.pdf. 

784  The first and still most important communication protocols are: Transmission Control Protocol (TCP) and Internet Protocol 
(IP). For further information, see: Tanebaum, Computer Networks; Comer, Internetworking with TCP/IP – Principles, 
Protocols and Architecture. 

785  See Kahn/Lukasik, Fighting Cyber Crime and Terrorism: The Role of Technology, presentation at the Stanford Conference, 
December 1999, page 6 et seq.; Sofaer/Goodman, Cyber Crime and Security – The Transnational Dimension, in 
Sofaer/Goodman, The Transnational Dimension of Cyber Crime and Terrorism, 2001, page 6, available at: 
http://media.hoover.org/documents/0817999825_1.pdf. 

786  One example of the international cooperation of companies and delegation within international companies is the 
Compuserve case. The head of the German daughter company (Compuserve Germany) was prosecuted for making child 
pornography available that was accessible through the computer system of the mother company in the United States 
connected to the German company. See Amtsgericht Muenchen, Multimedia und Recht 1998, page 429 et seq. (with notes 
Sieber) 

787  See Huebner/Bem/Bem, Computer Forensics – Past, Present And Future, No. 6, available at: 
www.scm.uws.edu.au/compsci/computerforensics/Publications/Computer_Forensics_Past_Present_Future.pdf. Regarding 
the possibilities of network storage services, see: Clark, Storage Virtualisation Technologies for Simplifying Data Storage 
and Management. 

788  Regarding the need for international cooperation in the fight against Cybercrime, see: Putnam/Elliott, International 
Responses to Cyber Crime, in Sofaer/Goodman, Transnational Dimension of Cyber Crime and Terrorism” 2001, page 35 et 
seq., available at: http://media.hoover.org/documents/0817999825_35.pdf; Sofaer/Goodman, Cyber Crime and Security – 
The Transnational Dimension in Sofaer/Goodman, The Transnational Dimension of Cyber Crime and Terrorism, 2001, 
page 1 et seq., available at: http://media.hoover.org/documents/0817999825_1.pdf. 

789  National Sovereignty is a fundamental principle in International Law. See Roth, State Sovereignty, International Legality, and 
Moral Disagreement, 2005, page 1, available at: www.law.uga.edu/intl/roth.pdf. 

790  See Gercke, The Slow Wake of A Global Approach Against Cybercrime, Computer Law Review International 2006, page 142. 
For examples, see Sofaer/Goodman, Cyber Crime and Security – The Transnational Dimension, in Sofaer/Goodman, The 
Transnational Dimension of Cyber Crime and Terrorism, 2001, page 16, available at:  
http://media.hoover.org/documents/0817999825_1.pdf. 

791  See below: § 3.2.10. 
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792  See Gercke, The Slow Wake of A Global Approach Against Cybercrime, Computer Law Review International 2006, 142. 

793  Dual criminality exists if the offence is a crime under both the requested and requesting party’s laws. The difficulties the 
dual criminality principle can cause within international investigations are a current issue in a number of international 
conventions and treaties. Examples include Art. 2 of the EU Framework Decision of 13 June 2002 on the European arrest 
warrant and the surrender procedures between Member States (2002/584/JHA). 

794  Regarding the dual criminality principle in international investigations, see: United Nations Manual on the Prevention and 
Control of Computer-Related Crime, page 269, available at www.uncjin.org/Documents/EighthCongress.html; 
Schjolberg/Hubbard, Harmonizing National Legal Approaches on Cybercrime, 2005, page 5, available at: 
http://.itu.int/osg/spu/cybersecurity/presentations/session12_schjolberg.pdf. 

795  See: Lewis, Computer Espionage, Titan Rain and China, page 1, available at:  
www.csis.org/media/csis/pubs/051214_china_titan_rain.pdf. 

796  Regarding the extend of cross-border cases related to computer fraud, see: Beales, Efforts to Fight Fraud on the Internet, 
Statement before the Senate Special Committee on aging, 2004, page 9, available at:  
www.ftc.gov/os/2004/03/bealsfraudtest.pdf. 

797  See below: § 6.6.12. 

798  See below: § 6.6. 

799  One example is phishing. Although most sites are still stored in the United States (32%), which has strong legislation in 
place, countries such as China (13%), Russia (7%) and the Republic of Korea (6%), which may have less effective 
instruments in the field of international cooperation in place, are playing a more important role. Apart from the United 
States, none of them has yet signed and ratified cybercrime specific international agreements that would enable and oblige 
them to effectively participate in international investigations. 

800  This issue was addressed by a number of international organizations. UN General Assembly Resolution 55/63 points out: 
“States should ensure that their laws and practice eliminate safe havens for those who criminally misuse information 
technologies”. The full text of the resolution is available at: www.unodc.org/pdf/crime/a_res_55/res5563e.pdf. The G8 10 
Point Action plan highlights: “There must be no safe havens for those who abuse information technologies”. See below: 
§ 5.1. 

801  For more information, see http://en.wikipedia.org/wiki/ILOVEYOU. Regarding the effect of the worm on critical information 
infrastructure protection, see: Brock, ILOVEYOU” Computer Virus Highlights Need for Improved Alert and Coordination 
Capabilities, 2000, available at: www.gao.gov/archive/2000/ai00181t.pdf. 

802  BBC News, Police close in on Love Bug culprit, 06.05.2000, available at: http://news.bbc.co.uk/1/hi/sci/tech/738537.stm. 
Regarding the technology used, see: http://radsoft.net/news/roundups/luv/20000504,00.html. 

803  See for example: CNN, Love Bug virus raises spectre of cyberterrorism, 08.05.2000, 
http://edition.cnn.com/2000/LAW/05/08/love.bug/index.html; Chawki, A Critical Look at the Regulation of Cybercrime, 
www.crime-research.org/articles/Critical/2; Sofaer/Goodman, Cyber Crime and Security – The Transnational Dimension” in 
Sofaer/Goodman, The Transnational Dimension of Cyber Crime and Terrorism, 2001, page 10, available at: 
http://media.hoover.org/documents/0817999825_1.pdf; Goodman/Brenner, The Emerging Consensus on Criminal Conduct 
in Cyberspace, UCLA Journal of Law and Technology, Vol. 6, Issue 1; United Nations Conference on Trade and Development, 
Information Economy Report 2005, UNCTAD/SDTE/ECB/2005/1, 2005, Chapter 6, page 233, available at: 
www.unctad.org/en/docs/sdteecb20051ch6_en.pdf. 

804  One example of low-cost services that are automated is e-mail. The automation of registration allows providers to offer e-
mail addresses free of charge. For more information on the difficulties of prosecuting cybercrime involving e-mail 
addresses, see: § 3.2.l2. 

805  The term “Spam” describes the process of sending out unsolicited bulk messages. For a more precise definition, see: ITU 
Survey on Anti-Spam Legislation Worldwide 2005, page 5, available at:  
www.itu.int/osg/spu/spam/legislation/Background_Paper_ITU_Bueti_Survey.pdf. 

806  For more details on the automation of spam mails and the challenges for law-enforcement agencies, see: Berg, The 
Changing Face of Cybercrime – New Internet Threats create Challenges to law enforcement agencies, Michigan Law Journal 
2007, page 21, available at: www.michbar.org/journal/pdf/pdf4article1163.pdf. 

807  Ealy, A New Evolution in Hack Attacks: A General Overview of Types, Methods, Tools, and Prevention, page 9 et seq., 
available at: www.212cafe.com/download/e-book/A.pdf. 

808  The Online-Community HackerWatch publishes regular reports on hacking attacks. Based on their sources, more than 250 
million incidents were reported in only one month (August 2007). Source: www.hackerwatch.org. 

809  Regarding the distribution of hacking tools, see: CC Cert, Overview of Attack Trends, 2002, page 1, available at: 
www.cert.org/archive/pdf/attack_trends.pdf. 

http://www.uncjin.org/Documents/EighthCongress.html
http://.itu.int/osg/spu/cybersecurity/presentations/session12_schjolberg.pdf
http://www.csis.org/media/csis/pubs/051214_china_titan_rain.pdf
http://www.ftc.gov/os/2004/03/bealsfraudtest.pdf
http://www.unodc.org/pdf/crime/a_res_55/res5563e.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/ILOVEYOU
http://www.gao.gov/archive/2000/ai00181t.pdf
http://news.bbc.co.uk/1/hi/sci/tech/738537.stm
http://radsoft.net/news/roundups/luv/20000504,00.html
http://edition.cnn.com/2000/LAW/05/08/love.bug/index.html
http://www.crime-research.org/articles/Critical/2
http://media.hoover.org/documents/0817999825_1.pdf
http://www.unctad.org/en/docs/sdteecb20051ch6_en.pdf
http://www.itu.int/osg/spu/spam/legislation/Background_Paper_ITU_Bueti_Survey.pdf
http://www.michbar.org/journal/pdf/pdf4article1163.pdf
http://www.212cafe.com/download/e-book/A.pdf
http://www.hackerwatch.org/
http://www.cert.org/archive/pdf/attack_trends.pdf


 الظواهر والتحديات واالستجابة القانونية :نيةااجلرمية السيرب فهم 
 

100 

 
810  See CC Cert, Overview of Attack Trends, 2002, page 1, available at: www.cert.org/archive/pdf/attack_trends.pdf. 

811  Nearly 50 per cent of all fraud complains reported to the United States Federal Trade Commission are related to an amount 
paid between USD 0 and 25. See Consumer Fraud and Identity Theft Complain Data – January – December 2006, Federal 
Trade Commission, available at: www.consumer.gov/sentinel/pubs/Top10Fraud2006.pdf. 

812  See Spam Issue in Developing Countries, Page 4, available at: www.oecd.org/dataoecd/5/47/34935342.pdf. 

813  Gordon Moore observed that the power of computers per unit cost doubles every 24 months (Moore’s Law). 

814  Regarding the attacks, see: Lewis, Cyber Attacks Explained, 2007, available at:  
www.csis.org/media/csis/pubs/070615_cyber_attacks.pdf; A cyber-riot, The Economist, 10.05.2007, available at: 
http://www.economist.com/world/europe/PrinterFriendly.cfm?story_id=9163598; Digital Fears Emerge After Data Siege in 
Estonia, The New York Times, 29.05.2007, available at:  
www.nytimes.com/2007/05/29/technology/29estonia.html?ei=5070&en=2e77eb21a1ab42ac&ex=1188360000&pagewant
ed=print. 

815  See: Toth, Estonia under cyber attack, www.cert.hu/dmdocuments/Estonia_attack2.pdf. 

816  See: Ianelli/Hackworth, Botnets as a Vehicle for Online Crime, 2005, page 3, available at:  
www.cert.org/archive/pdf/Botnets.pdf. 

817  See: Ianelli/Hackworth, Botnets as a Vehicle for Online Crime, 2005, available at: www.cert.org/archive/pdf/Botnets.pdf; 
Barford/Yegneswaran, An Inside Look at Botnets, available at: http://pages.cs.wisc.edu/~pb/botnets_final.pdf; Jones, 
BotNets: Detection and Mitigation. 

818  See Emerging Cybersecurity Issues Threaten Federal Information Systems, GAO, 2005, available at:  
www.gao.gov/new.items/d05231.pdf. 

819  Keizer, Dutch Botnet Suspects Ran 1.5 Million Machines, TechWeb, 21.10.2005, available at:  
www.techweb.com/wire/172303160 

820  See Weber, Criminals may overwhelm the web, BBC News, 25.01.2007, available at:  
http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/1/hi/business/6298641.stm. 

821  E.g. Botnets were used for the DoS attacks against computer systems in Estonia. See: Toth, Estonia under cyber attack, 
www.cert.hu/dmdocuments/Estonia_attack2.pdf. 

822  “Over one million potential victims of botnet cyber crime”, United States Department of Justice, 2007, available at: 
www.ic3.gov/media/initiatives/BotRoast.pdf. 

823  Staniford/Paxson/Weaver, How to Own the Internet in Your Space Time, 2002, available at: www.icir.org/vern/papers/cdc-
usenix-sec02/cdc.pdf. 

824  Gercke, The Slow Wake of A Global Approach Against Cybercrime, Computer Law Review International, 2006, page 142. 

825  Gercke, Use of Traffic Data to trace Cybercrime offenders, DUD 2002, page 477 et seq.; Lipson, Tracking and Tracing Cyber-
Attacks: Technical Challenges and Global Policy Issues. 

826  Regarding the necessary instruments, see below: § 6.5. One solution that is currently being discussed is data retention. 
Regarding the possibilities and risks of data retention, see: Allitsch, Data Retention on the Internet – A measure with one 
foot offside?, Computer Law Review International 2002, page 161 et seq. 

827  The term “quick freeze” is used to describe the immediate preservation of data on request of law-enforcement agencies. 
For more information, see below: § 6.5.4. 

828  The 24/7 network point pursuant to Art. 35 Convention on Cybercrime is a contact point appointed to reply to requests 
from law enforcement agencies outside the country. For more information, see below: § 6.6.8. 

829  The graphical user interface called World Wide Web (WWW) was created in 1989. 

830  The development of the graphical user interface supported content-related offences in particular. For more information, 
see above: § 2.6. 

831  For more information see above: § 2.6.5. 

832  Regarding the interception of VoIP by law-enforcement agencies, see Bellovin and others, Security Implications of Applying 
the Communications Assistance to Law Enforcement Act to Voice over IP, available at 
www.itaa.org/news/docs/CALEAVOIPreport.pdf; Simon/Slay, Voice over IP: Forensic Computing Implications, 2006, 
available at:  
http://scissec.scis.ecu.edu.au/wordpress/conference_proceedings/2006/forensics/Simon%20Slay%20-
%20Voice%20over%20IP-%20Forensic%20Computing%20Implications.pdf. 
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833  With regard to the interception of peer-to-peer based VoIP communications, law-enforcement agencies need to 

concentrate on carrying out the interception by involving the access provider. 

834  Regarding the implications of the use of cell phones as storage media for computer forensics, see: AlZarouni, Mobile 
Handset Forensic Evidence: a challenge for Law Enforcement, 2006, available at:  
http://scissec.scis.ecu.edu.au/wordpress/conference_proceedings/2006/forensics/Al-Zarouni%20-
%20Mobile%20Handset%20Forensic%20Evidence%20-%20a%20challenge%20for%20Law%20Enforcement.pdf. 

835  On the advantages of wireless networks for the development of an IT infrastructure in developing countries, see: “The 
Wireless Internet Opportunity for Developing Countries”, 2003, available at:  
www.firstmilesolutions.com/documents/The_WiFi_Opportunity.pdf. 

836  Casey, Error, Uncertainty, and Loss in Digital Evidence, International Journal of Digital Evidence, 2002, Vol. 1, Issue 2, 
available at: www.utica.edu/academic/institutes/ecii/publications/articles/A0472DF7-ADC9-7FDE-C80B5E5B306A85C4.pdf. 

837  Regarding the challenges related to anonymous communication, see: Sobel, The Process that “John Doe” is Due: 
Addressing the Legal Challenge to Internet Anonymity, Virginia Journal of Law and Technology, Symposium, Vol. 5, 2000, 
available at: www.vjolt.net/vol5/symposium/v5i1a3-Sobel.html. 

838  Casey, Error, Uncertainty, and Loss in Digital Evidence, International Journal of Digital Evidence, 2002, Vol. 1, Issue 2, 
available at: www.utica.edu/academic/institutes/ecii/publications/articles/A0472DF7-ADC9-7FDE-C80B5E5B306A85C4.pdf. 

839  Regarding legislative approaches requiring identification prior to the use of public terminals, see Art. 7 of the Italian 
Decree-Law No. 144. For more information, see Hosse, Italy: Obligatory Monitoring of Internet Access Points, Computer 
und Recht International, 2006, page 94 et seq. and below: § 6.5.14. 

840  Casey, Error, Uncertainty, and Loss in Digital Evidence, International Journal of Digital Evidence, 2002, Vol. 1, Issue 2; 
available at: 
www.utica.edu/academic/institutes/ecii/publications/articles/A0472DF7-ADC9-7FDE-C80B5E5B306A85C4.pdf. 

841  Regarding the difficulties that are caused if offenders use open wireless networks, see above: § 3.2.3. 

842  Regarding technical approaches in tracing back users of anonymous communication servers based on the TOR structure, 
see: Forte, Analyzing the Difficulties in Backtracing Onion Router Traffic, International Journal of Digital Evidence, Vol. 1, 
Issue 3, available at:  
www.utica.edu/academic/institutes/ecii/publications/articles/A04AA07D-D4B8-8B5F-450484589672E1F9.pdf. 

843  See: Claessens/Preneel/Vandewalle, Solutions for Anonymous Communication on the Internet, 1999; Casey, Error, 
Uncertainty, and Loss in Digital Evidence, International Journal of Digital Evidence, 2002, Vol. 1, Issue 2, available at: 
www.utica.edu/academic/institutes/ecii/publications/articles/A0472DF7-ADC9-7FDE-C80B5E5B306A85C4.pdf. 

844  Regarding the possibilities of tracing offenders using e-mail headers, see: Al-Zarouni, Tracing Email Headers, 2004, available 
at: http://scissec.scis.ecu.edu.au/publications/forensics04/Al-Zarouni.pdf. 

845  Donath, Sociable Media, 2004, available at: http://smg.media.mit.edu/papers/Donath/SociableMedia.encyclopedia.pdf. 

846  Regarding the possibilities of tracing offenders of computer-related crimes, see: Lipson, Tracking and Tracing Cyber-Attacks: 
Technical Challenges and Global Policy Issues. Regarding the benefits of anonymous communication see: Du Pont, The time 
has come for limited liability for operators of true Anonymity Remails in Cyberspace: An Examination of the possibilities 
and perils, Journal of Technology Law and Policy, Vol. 6, Issue 2, available at:  
http://grove.ufl.edu/~techlaw/vol6/issue2/duPont.pdf.. 

847  “(33) The introduction of itemised bills has improved the possibilities for the subscriber to check the accuracy of the fees 
charged by the service provider but, at the same time, it may jeopardise the privacy of the users of publicly available 
electronic communications services. Therefore, in order to preserve the privacy of the user, Member States should 
encourage the development of electronic communication service options such as alternative payment facilities which allow 
anonymous or strictly private access to publicly available electronic communications services [...]”. Source: 
Directive 2002/58/EC of the European Parliament and of the Council of 12 July 2002 concerning the processing of personal 
data and the protection of privacy in the electronic communications sector (Directive on privacy and electronic 
communications). 

848  Article 37 – Traffic and billing data “1. Without prejudice to the provisions of paragraphs 2, 3 and 4, traffic data relating to 
users which are processed and stored to establish calls and other connections over the telecommunications network shall 
be erased or made anonymous upon termination of the call or other connection”. – Regulation (EC) no 45/2001 of the 
European Parliament and of the Council of 18 December 2000 on the protection of individuals with regard to the 
processing of personal data by the Community institutions and bodies and on the free movement of such data. 

849  See below: § 6.5.13. 
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850  Decree-Law 27 July 2005, No. 144. – Urgent measures for combating international terrorism. For further information on the 

Decree-Law, see, for example, the article “Privacy and data retention policies in selected countries”, available at: 
www.ictregulationtoolkit.org/en/PracticeNote.aspx?id=2026. 

851  Regarding the technical discussion about traceability and anonymity, see: CERT Research 2006 Annual Report, page 7 et 
seq., available at: www.cert.org/archive/pdf/cert_rsch_annual_rpt_2006.pdf. 

852  This was also highlighted by the drafters of the Council of Europe Convention on Cybercrime, which contains a set of 
essential investigation instruments. The drafters of the report point out: “Not only must substantive criminal law keep 
abreast of these new abuses, but so must criminal procedural law and investigative techniques”, see: Explanatory Report to 
the Council of Europe Convention on Cybercrime, No. 132. 

853  Regarding user-based approaches in the fight against cybercrime, see: Goerling, The Myth Of User Education, 2006 at 
www.parasite-economy.com/texts/StefanGorlingVB2006.pdf. See also the comment made by Jean-Pierre Chevenement, 
French Minister of Interior, at the G8 Conference in Paris in 2000: “More broadly, we have to educate users. They must all 
understand what they can and can’t do on the Internet and be warned of the potential dangers. As use of the Internet 
grows, we’ll naturally have to step up our efforts in this respect.” 

854  The term “voice over Internet protocol” (VoIP) is use to describe the transmission technology for delivering voice 
communication using packet-switched networks and related protocols. For more information, see: Swale, Voice Over IP: 
Systems and Solutions, 2001; Black, Voice Over IP, 2001. 

855  Regarding the importance of interception and the technical solutions, see: Karpagavinayagam/State/Festor, Monitoring 
Architecture for Lawful Interception in VoIP Networks, in Second International Conference on Internet Monitoring and 
Protection – ICIMP 2007. Regarding the challenges related to interception of data communication, see: 
Swale/Chochliouros/Spiliopoulou/Chochliouros, Measures for Ensuring Data Protection and Citizen Privacy Against the 
Threat of Crime and Terrorism – The European Response, in Janczewski/Colarik, Cyber Warfare and Cyber Terrorism, 2007, 
page 424.. 

856  Regarding the differences between PSTN and VoIP communication, see: Seedorf, Lawful Interception in P2P-Based VoIP 
Systems, in Schulzrinne/State/Niccolini, Principles, Systems and Applications of IP Telecommunication. Services and 
Security for Next Generation Networks, 2008, page 217 et seq. 

857  Regarding the interception of VoIP by law-enforcement agencies, see Bellovin and others, Security Implications of Applying the 
Communications Assistance to Law Enforcement Act to Voice over IP; Simon/Slay, Voice over IP: Forensic Computing 
Implications, 2006; Seedorf, Lawful Interception in P2P-Based VoIP Systems, in Schulzrinne/State/Niccolini, Principles, Systems 
and Applications of IP Telecommunication. Services and Security for Next Generation Networks, 2008, page 217 et seq. 

858  Regarding the impact on computer forensic and criminal investigations, see: See Huebner/Bem/Bem, Computer Forensics – 
Past, Present And Future, No.6, available at:  
www.scm.uws.edu.au/compsci/computerforensics/Publications/Computer_Forensics_Past_Present_Future.pdf. Regarding 
the mathematical background, see: Menezes, Handbook of Applied Cryptography, 1996, page 49 et seq. 

859  74 per cent of respondents of the 2006 E-Crime Watch Survey mentioned encryption technology as one of the most 
efficient e-crime fight technologies. For more information, see: 2006 E-Crime Watch Survey, page 1, available at: 
www.cert.org/archive/pdf/ecrimesurvey06.pdf. 

860  Lowman, The Effect of File and Disk Encryption on Computer Forensics, 2010, available at: 
http://lowmanio.co.uk/share/The%20Effect%20of%20File%20and%20Disk%20Encryption%20on%20Computer%20Forensics
.pdf. 

861  Singh; The Code Book: The Science of Secrecy from Ancient Egypt to Quantum Cryptography, 2006; D’Agapeyen, Codes and 
Ciphers – A History of Cryptography, 2006; An Overview of the History of Cryptology, available at: www.cse-
cst.gc.ca/documents/about-cse/museum.pdf. 

862  Kahn, Cryptology goes Public, Foreign Affairs, 1979, Vol. 58, page 143. 

863  Lowman, The Effect of File and Disk Encryption on Computer Forensics, 2010, available at: 
http://lowmanio.co.uk/share/The%20Effect%20of%20File%20and%20Disk%20Encryption%20on%20Computer%20Forensics
.pdf. 

864  Regarding the consequences for the law enforcement, Denning observed: “The widespread availability of unbreakable 
encryption coupled with anonymous services could lead to a situation where practically all communications are immune 
from lawful interception and documents from lawful search and seizure, and where all electronic transactions are beyond 
the reach of any government regulation or oversight. The consequences of this to public safety and social and economic 
stability could be devastating”. Excerpt from a presentation given by Denning, “The Future of Cryptography”, to the joint 
Australian/OECD conference on Security, February, 1996. Regarding practical approaches to recover encrypted evidence 
see: Casey Practical Approaches to Recovering Encrypted Digital Evidence, International Journal of Digital  

http://www.ictregulationtoolkit.org/en/PracticeNote.aspx?id=2026
http://www.cert.org/archive/pdf/cert_rsch_annual_rpt_2006.pdf
http://www.parasite-economy.com/texts/StefanGorlingVB2006.pdf
http://www.scm.uws.edu.au/compsci/computerforensics/Publications/Computer_Forensics_Past_Present_Future.pdf
http://www.cert.org/archive/pdf/ecrimesurvey06.pdf
http://lowmanio.co.uk/share/The%20Effect%20of%20File%20and%20Disk%20Encryption%20on%20Computer%20Forensics.pdf
http://lowmanio.co.uk/share/The%20Effect%20of%20File%20and%20Disk%20Encryption%20on%20Computer%20Forensics.pdf
http://www.cse-cst.gc.ca/documents/about-cse/museum.pdf
http://www.cse-cst.gc.ca/documents/about-cse/museum.pdf
http://lowmanio.co.uk/share/The%20Effect%20of%20File%20and%20Disk%20Encryption%20on%20Computer%20Forensics.pdf
http://lowmanio.co.uk/share/The%20Effect%20of%20File%20and%20Disk%20Encryption%20on%20Computer%20Forensics.pdf


 االستجابة القانونيةالظواهر والتحديات و  :نيةافهم اجلرمية السيرب 
 

 103 

 
Evidence, Vol. 1, Issue 3, available at: www.utica.edu/academic/institutes/ecii/publications/articles/A04AF2FB-BD97-
C28C-7F9F4349043FD3A9.pdf. 

865  Examples include the software Pretty Good Privacy (see http://www.pgp.com) or True Crypt (see www.truecrypt.org). 

866  Regarding the use of cryptography by terrorists, see: Zanini/Edwards, The Networking of Terror in the Information Age, in 
Arquilla/Ronfeldt, Networks and Netwars: The Future of Terror, Crime, and Militancy, page 37, available at: 
http://192.5.14.110/pubs/monograph_reports/MR1382/MR1382.ch2.pdf. Flamm, Cyber Terrorism and Information 
Warfare: Academic Perspectives: Cryptography, available at: www.terrorismcentral.com/Library/Teasers/Flamm.html; Casey 
Practical Approaches to Recovering Encrypted Digital Evidence, International Journal of Digital Evidence, Vol. 1, Issue 3, 
available at: www.utica.edu/academic/institutes/ecii/publications/articles/A04AF2FB-BD97-C28C-7F9F4349043FD3A9.pdf. 

867  See: Wolak/ Finkelhor/ Mitchell, Child-Pornography Possessors Arrested in Internet-Related Crimes: Findings From the 
National Juvenile Online Victimization Study, 2005, page 9, available at:  
www.missingkids.com/en_US/publications/NC144.pdf. 

868  Denning/Baugh, Encryption and Evolving Technologies as Tolls of Organised Crime and Terrorism, 1997, available at: 
www.cs.georgetown.edu/~denning/crypto/oc-rpt.txt. 

869  Regarding the most popular tools, see: Frichot, An Analysis and Comparison of Clustered Password Crackers, 2004, page 3, 
available at: http://scissec.scis.ecu.edu.au/publications/forensics04/Frichot-1.pdf. Regarding practical approaches in 
responding to the challenge of encryption see: Siegfried/Siedsma/Countryman/Hosmer, Examining the  
Encryption Threat, International Journal of Digital Evidence, Vol. 2, Issue 3, available at:  
www.utica.edu/academic/institutes/ecii/publications/articles/A0B0C4A4-9660-B26E-12521C098684EF12.pdf. 

870  See: Data Encryption, Parliament Office for Science and Technology No. 270, UK, 2006, page 3, available at: 
www.parliament.uk/documents/upload/postpn270.pdf. 

871  Casey Practical Approaches to Recovering Encrypted Digital Evidence, International Journal of Digital Evidence,  
Vol. 1, Issue 3, available at: www.utica.edu/academic/institutes/ecii/publications/articles/A04AF2FB-BD97-C28C-
7F9F4349043FD3A9.pdf. 

872  Casey Practical Approaches to Recovering Encrypted Digital Evidence, International Journal of Digital Evidence,  
Vol. 1, Issue 3, available at: www.utica.edu/academic/institutes/ecii/publications/articles/A04AF2FB-BD97-C28C-
7F9F4349043FD3A9.pdf. 

873  Lowman, The Effect of File and Disk Encryption on Computer Forensics, 2010, available at:  
http://lowmanio.co.uk/share/The%20Effect%20of%20File%20and%20Disk%20Encryption%20on%20Computer%20Forensics
.pdf; Casey Practical Approaches to Recovering Encrypted Digital Evidence, International Journal of Digital Evidence, Vol. 1, 
Issue 3, available at: www.utica.edu/academic/institutes/ecii/publications/articles/A04AF2FB-BD97-C28C-
7F9F4349043FD3A9.pdf 

874  Schneier, Applied Cryptography, page 185; Bellare/Rogaway, Introduction to Modern Cryptography, 2005, page 36, 
available at: www.cs.ucdavis.edu/~rogaway/classes/227/spring05/book/main.pdf. 

875  1 099 512 seconds. 

876  Usborne, Has an old computer revealed that Reid toured world searching out new targets for al-Qaida?, The Independent, 
18.01.2002, available at: http://www.independent.co.uk/news/world/americas/has-an-old-computer-revealed-that-reid-
toured-world-searching-out-new-targets-for-alqaida-663609.html; Lowman, The Effect of File and Disk Encryption on 
Computer Forensics, 2010, available at:  
http://lowmanio.co.uk/share/The%20Effect%20of%20File%20and%20Disk%20Encryption%20on%20Computer%20Forensics
.pdf. With further reference to the case: Casey Practical Approaches to Recovering Encrypted Digital Evidence, 
International Journal of Digital Evidence, Vol. 1, Issue 3, available at:  
www.utica.edu/academic/institutes/ecii/publications/articles/A04AF2FB-BD97-C28C-7F9F4349043FD3A9.pdf. 

877  Equivalent to 10790283070806000000 years. 

878  This technology is called BitLocker. For more information, see: “Windows Vista Security and Data Protection 
Improvements”, 2005, available at: http://technet.microsoft.com/en-us/windowsvista/aa905073.aspx. 

879  See Leyden, Vista encryption ‘no threat’ to computer forensics, The Register, 02.02.2007, available at:  
www.theregister.co.uk/2007/02/02/computer_forensics_vista/. 

880  Regarding the encryption technology used by Skype (www.skype.com), see: Berson, Skype Security Evaluation, 2005, 
available at: www.skype.com/security/files/2005-031%20security%20evaluation.pdf. 

881  Phil Zimmermann, the developer of the encryption software PGP, developed a plug-in for VoIP software that can be used 
to install added encryption, in addition to the encryption provided by the operator of the communication services. The 
difficulty arising from the use of additional encryption methods is the fact that, even if the law-enforcement agencies 
intercept the communications between two suspects, the additional encryption will hinder the analysis. For more 
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information on the software, see: Markoff, “Voice Encryption may draw US Scrutiny”, New York Times, 22.05.2006, 
available at: 
http://www.nytimes.com/2006/05/22/technology/22privacy.html?ex=1305950400&en=ee5ceb136748c9a1&ei=5088. 
Regarding the related challenges for law-enforcement agencies, see: Simon/Slay, Voice over IP: Forensic Computing 
Implications, 2006, available at:  
http://scissec.scis.ecu.edu.au/wordpress/conference_proceedings/2006/forensics/Simon%20Slay%20-
%20Voice%20over%20IP-%20Forensic%20Computing%20Implications.pdf. 

882  Simon/Slay, Voice over IP: Forensic Computing Implications, 2006, available at:  
http://scissec.scis.ecu.edu.au/wordpress/conference_proceedings/2006/forensics/Simon%20Slay%20-
%20Voice%20over%20IP-%20Forensic%20Computing%20Implications.pdf. 

883  For further information, see: Provos/Honeyman, Hide and Seek: An Introduction to Steganography, available at: 
http://niels.xtdnet.nl/papers/practical.pdf; Kharrazi/Sencar/Memon, Image Steganography: Concepts and Practice, 
available at: http://isis.poly.edu/~steganography/pubs/ims04.pdf; Labs, Developments in Steganography, available at: 
http://web.media.mit.edu/~jrs/jrs_hiding99.pdf; Anderson/Petitcolas, On The Limits of Steganography, available at: 
www.cl.cam.ac.uk/~rja14/Papers/jsac98-limsteg.pdf; Curran/Bailey, An Evaluation of Image Based Steganography  
Methods, International Journal of Digital Evidence, Vol. 2, Issue 2, available at:  
www.utica.edu/academic/institutes/ecii/publications/articles/A0AD276C-EACF-6F38-E32EFA1ADF1E36CC.pdf. 

884  For practical detection approaches, see: Jackson/Grunsch/Claypoole/Lamont, Blind Steganography Detection Using a 
Computational Immune: A Work in Progress, International Journal of Digital Evidence, available at: 
www.utica.edu/academic/institutes/ecii/publications/articles/A04D31C4-A8D2-ADFD-E80423612B6AF885.pdf; Farid, 
Detecting Steganographic Messages in Digital Images, Technical Report TR2001-412, 2001; Friedrich/Goljan, Practical 
Steganalysis of Digital Images, Proceedings of SPIE Photonic West 2002: Electronic Imaging, Security and Watermarking of 
Multimedia Content IV, 4675, page 1 et seq.; Johnson/Duric/Jajodia, Information Hiding: Steganography and Watermarking, 
Attacks and Countermeasures, 2001. 

885  See below: § 6.5.11. 

886  See below: § 6.5.11. 

887  See above: § 3.2.8. 

888  See BBC News, Hacking: A history, 27.10.2000, available at: http://news.bbc.co.uk/1/hi/sci/tech/994700.stm. 

889  An example of the integration of digital sources is Section 11, Subsection 3 of the German Penal Code: “Audio & visual 
recording media, data storage media, illustrations and other images shall be the equivalent of writings in those provisions 
which refer to this subsection.” 

890  Within this process, the case-law based Anglo-American law system has advantages in terms of reaction time. 

891  Computer Emergency Response Team. The CERT Coordination Center was founded in 1988 after the Morris worm incident, 
which brought 10 per cent of Internet systems to a halt in November 1988. For more information on the history of the 
CERT CC, see: www.cert.org/meet_cert/; Goodman, Why the Police don’t Care about Computer Crime, Harvard Journal of 
Law and Technology, Vol. 10, Issue 3, page 475. 

892  Examples of international cooperation in the fight against cybercrime include the Council of Europe Convention on 
Cybercrime and UN Resolution 55/63. 

893  See below: § 5. 

894  See above: § 2.8.1. 

895  Regarding the offences recognized in relation to online games, see above: § 2.6.5. 

896  Regarding the trade of child pornography in Second Life, see for example BBC, Second Life “child abuse” claim, 09.05.2007, 
at: http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/1/hi/technology/6638331.stm; Reuters, Virtual Child Pornography illegal in Italy, 
23.02.2007, at: http://secondlife.reuters.com/stories/2007/02/23/virtual-child-porn-illegal-in-italy/. 

897  Gercke, Zeitschrift fuer Urheber- und Medienrecht 2007, 289 et seq. 

898  Reuters, UK panel urges real-life treatment for virtual cash, 14.05.2007, available at:  
http://secondlife.reuters.com/stories/2007/05/14/uk-panel-urges-real-life-treatment-for-virtual-cash/. 

899  Regarding the use of ICTs by terrorist groups, see: Conway, Terrorist Use of the Internet and Fighting Back, Information and 
Security, 2006, page 16; Hutchinson, “Information terrorism: networked influence”, 2006, available at: 
http://scissec.scis.ecu.edu.au/wordpress/conference_proceedings/2006/iwar/Hutchinson%20-
%20Information%20terrorism_%20networked%20influence.pdf; Gercke, Cyberterrorism, Computer Law Review 
International 2007, page 64. 
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900  Data retention describes the collection of certain data (such as traffic data) through obliged institutions, e.g. access 

providers. For more details, see below: § 6.5.5. 

901  Relating to these concerns, see: Advocate General Opinion, 18.07.2007, available at:  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62006C0275:EN:NOT#top. 

902  Giordano, Electronic Evidence and the Law, Information Systems Frontiers, Vol. 6, No.2, 2006, page 161; Willinger/Wilson, 
Negotiating the Minefields of Electronic Discovery, Richmond Journal of Law & Technology, 2004, Vol. X, No. 5. 

903  Lange/Nimsger, Electronic Evidence and Discovery, 2004, 6. 

904  Casey, Digital Evidence and Computer Crime, 2004, page 11; Lange/Nimsger, Electronic Evidence and Discovery, 2004, 1; 
Hosmer, Proving the Integrity of Digital Evidence with Time, International Journal of Digital Evidence, 2002, Vol.1, No.1, 
page 1. 

905  Lange/Nimsger, Electronic Evidence and Discovery, 2004, 1. Regarding the historic development of computer forensics and 
digital evidence, see: Whitcomb, An Historical Perspective of Digital Evidence: A Forensic Scientist’s View, International 
Journal of Digital Evidence, 2002, Vol.1, No.1. 

906  Casey, Digital Evidence and Computer Crime, 2004, page 12; The admissibility of Electronic evidence in court: fighting 
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البلدان النامية األقل توصياًل، مبوضوعي  يف وتزايد عدد الضحايا، حىت تزايد عدد اجلرائم السيربانية اليت مت الوقوف عليها دفع
كانت  وملاالقطاع اخلاص واحلكومات على السواء.  منكل   جدول أعمال يف نية إىل مرتبة أعلىالسيرباين واجلرمية السيربا مناأل

التدابري الفعالة  وضع وتنفيذفقد أصبح البلدان النامية،  يف واالتصاالت تتطور بسرعة بالغة، وخاصةتكنولوجيا املعلومات 
ملكافحة اجلرمية السيربانية مسألة هامة. ويعطي الفصل التايل حملة عامة عن القضايا اليت غالبًا ما تتناوهلا البلدان عندما تعكف 

 على وضع تدابري املكافحة.

 اني والجريمة السيبرانيةالسيبر  مناأل 1.4
 أم القانون إنفاذ إطار يف هل يكون ذلك: اإلنرتنت جلرائم لتصديا يف الدول تشرع عندما ما تطرح كثرياً اليت   األسئلة أوىل من
 لكذ على يدل كما  ،نمرتابطا الواضح أن املوضوعني منو  926.ليس باألمر اليسري املوضوعني بني التمييزو  ؟السيرباين مناأل إطار يف

مث  منو . كبري  رئيسي حتد مبثابة اجلرمية السيربانية يتناولالذي  927السيرباين مناأل بشأن 2010 عام املتحدة لألمم العامة اجلمعية قرار
 فقط واحد عنصر فهي بالتأكيد ذلك ومع ،السيرباين مناأل تعزيزل هنج أي يف 928متأصل عنصرك  إىل اجلرمية السيربانية نظرال ميكن

 وبالتايل ،املوضوعني لكال التخصصات املتعدد أن يربز الطابع االعتبار يف ذلك أخذ شأن منو  .السيرباين مناأل يةاسرتاتيج يف
للجرمية  الوطنية االستجابةينطوي وضع  ما وغالباً . العملية هذه يف احلكومة داخل املصلحة أصحاب خمتلف إشراك إىل احلاجة

 (.وغريها والتعليم، الرتبية وزارةو  االتصاالت وزارةو  ةالعام النيابة مثل) خمتلفة هيئات إشراك على السيربانية

 منهجية بناء القدرات 2.4
 العناصر بعض عن بلد كل يف السيربانية اجلرمية مكافحة يف الالزمة الوطنية القدرات لبناء ملناهجختلف امل حتليل يكشف
 .ضل املمارساتأف لنهج أساسية عناصر اعتبارها مبثابة ميكن اليت الرئيسية
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 العمل إطار 1.2.4
وللتمكن  للمطالب كامل  فهمللتوصل إىل ( الداعمة الدولية املنظمات ومع) البلد داخل مركزة مناقشة هي البداية نقطة

 شروعامل منيتض أن جيبهل : ذلك مثالً  من – خمتلفة مواضيع املناقشة هذه وتغطي. يقابلها اقرتاح/خطة مشروع صوغ من
 عايريامل ما هي ؟االنطالق منها ينبغي قائمة هياكل هل هنالك ؟منها عناصرجمرد  أم عامة سياسة تشريعاتم أ اسرتاتيجية

قبيل  من) تغطيتها ينبغي اليت املواضيع ما هي مقارن؟ لتحليل كمعايري  تستخدم أن ينبغي اليت دوليةال أو قليميةاإل أو وطنيةال
 أن جيب هل ؟(اإللكرتونية واملعامالت البيانات ومحاية واجلرمية السيربانية، البيانات، ومحاية ،على اخلط األطفال محاية
 فهملو  الدعم؟ أشكال منشكاًل آخر  حالياً  البلد يتلقى هي ؟وضع املواد التدريبية أو/و اخلرباء تدريب أيضاً  املشروع منيتض
 .الدعم أنشطة خمتلف تنسيق أجل من كبرية  أمهية نشطةاأل خمتلف حالة

 وضع خطة مشروع 2.2.4
 واخلرباء األنشطة التفصيل منمبزيد  صفت مشروع خطة دةميكن العمل على وضع مسوّ  األولية املناقشة نتائج إىل استناداً 
 .الزمين واجلدول املتوقعة النتائجو  املعنيني
 التقييم كنقطة بداية 3.2.4
 املسؤولني كل  يكن لتماس الدعم الذي يليب الغرض ما ملن اوال ميك. اً رئيسي جناح عامل مالئم تقييم بعملية املشروع بدءميثل 

 الصياغة تفاصيل مثل ،والتفاصيل( تشريعاتال أو سياساتال قبيل من) القائمة املكونات حبالة على علم املشاركني واخلرباء
 مثل) الرئيسيني املصلحة بأصحا حتديد عن فضالً  املؤسسية القدرات تقييما الهذ شملينبغي أن يو . املعين بلدال يف القانونية

 (.املدنية احلريات مجاعات مثل ،املصاحل ومجاعات ،األعمال أصحاب ومجعيات ،احلكوميني رباءاخل
 التحليل المقارن 4.2.4

 ليلالتح ويستند. املقارنة معايري بعض إزاء أين يقف البلد ريتصو  هميكن ال التقييم ولكن - كما هو  احلايل الوضع التقييم نتائج ُتظهر
 احملتملة الثغرات املستخدمة لتحديد عايريامل هو املقارنة وأساس. اً حتليلي اً عنصر  ضيفي أن ميكن هولكن التقييم نتائج إىل املقارن

عندئذ ميكن  الكومنولث من اً وجزء اهلادئ احمليط يف جزيرة صغرية املستفيد البلد كان  إذاف. أفضل املمارسات على الضوء وتسليط
 املتصلة واجلرائم يةاحلاسوب اجلرائم بشأن النموذجي الكومنولث قانونالقانون املتوخى ب مشروع أو القائم الوطين يعالتشر  مقارنة

. (ICB4PAC)اهلادئ  احمليط ملشروع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لبلدان قليمياإل نموذجال يكلهب وكذلك باحلاسوب
 جملس اتفاقية أو املعلومات نظم ضد اهلجمات بشأن األورويب االحتاد توجيه مثل ،ةالقائم إىل تضاف أن ميكن أخرى معايري ومثة

 املماثلة عناصروال احملددة، الوطنية العناصر أو يدرج يقارن معقد تقرير عبارة عن النتيجة تكونو . بشأن اجلرمية السيربانية أوروبا
 .التوصيات ويضع واالختالف الشبه أوجه إىل يشريو  املعايري، يف
 التشاور مع أصحاب المصلحة 4.2.5

وقد أثبتت  .املصلحة أصحاب مع املشاورات استضافةوهي  القدرات بناء يف أفضل املمارسات نُ ُهج يف مثة ممارسة أخرى
 ينطوي املصلحة أصحاب أن التشاور مع والتشريعات السياساتو  االسرتاتيجية جمال يف القدرات لبناء عديدة سنوات خربة
 وطنية سياسة عناصر ملناقشة اجلهد من الكثري بالتأكيد يتطلب وهو. ملحوظ بشكل الصياغة عملية تعزيز ةإمكاني على

 مع شاوراتامل تاليت أعقب سلسةال التشريعية العملية فإن ذلك، ومع. املصلحة أصحاب من واسعة طائفة مع قانون ومشروع
 عملية إطار يف مكثفة مناقشات عقد جدوى علىدليل  تبديللا عمليةب بالفعل اليت مرت البلدان تلك يف املصلحة أصحاب
 . الشواغل معاجلة خمتلف منبغية التأكد  الصياغة

 والعاملون عامال اجلمهور ومنهم مثالً ) الوطنية املصاحل أصحاب خمتلف يدعى ،البلد على مستوى املشاورات هذه ويف أثناء
 حلضور خمتلف( املدنية احلريات ودعاة اإلنرتنت خدمات ومقدمو واألعمال الصناعةدوائر و  احلكوميون نو واملسؤول السياسة يف
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 املدخالت احلسبان يف وتؤخذ. املقرتح املضي فيها الطريقو  التحليل نتائج اليت تناقش فيها تشاوريةال جتماعاتاال
 .والتشريعات السياسات صوغ عملية يف وتندرج املصلحة أصحاب من

 عملية الصياغة 4.2.6
 والسياسات االسرتاتيجيات وضع أو تعديل ،املصلحة أصحاب مع واملشاورات قارنامل تحليلال إىل استناداً  مكن،امل من

 وثائققبيل  من) الوثائق من وغريها التفسريية املذكرات صوغ عادة أيضاً  الصياغة عملية وتشمل. الصلة ذات والتشريعات
 (.الوزراء جمللس حاطةاإل

 تعليم والمتابعةأنشطة التدريب وال 7.2.4
أمهية  تقل عنها وال. فعال بشكل السيربانية اجلرمية حملاربة وحدها تكفي ال والتشريعات والسياسات االسرتاتيجيات أفضل إن

 اجلرمية منعالتدريب على  من املمكنة التدريب أنشطة وترتاوح. عموماً  اجلمهور وتثقيف املهنيني تدريب مثل األخرى، التدابري
 على ملساعددهم احلكوميني املسؤولني لكبار الفعلي الوقت يف السيربانية إىل عمليات حماكاة احلوادث املدارس يف ةمعين سن يف

 .املشروع تقييم عملية األحيان من كثري يف أيضاً  املتابعة أنشطة وتشمل. اهلجمات جتنب

 نطالقكنقطة استراتيجية  اال 3.4
 930تكنولوجيا املعلومات وخلدمات اإلنرتنت.التطور اجلاري ل يف ، دورًا هاماً سلفت اإلشارة كما  929السيرباين، منيؤدي األ

وأصبح تعزيز أمان اإلنرتنت )ومحاية مستخدمي اإلنرتنت( أمرًا جوهريًا الستحداث اخلدمات اجلديدة ولوضع السياسات 
التقنية وتوعية املستخدمني للحيلولة أمثلتها إنشاء نظم للحماية  منو  -السيرباين  منومبقدور اسرتاتيجيات األ 931احلكومية.

 932خطر اجلرمية السيربانية. منأن تساعد على احلد  -براثن اجلرمية السيربانية  يف دون وقوعهم
السيرباين. والربنامج العاملي  مناسرتاتيجية األ يف وينبغي أن تكون اسرتاتيجية مكافحة اجلرمية السيربانية عنصرًا جوهرياً 

أجل تنسيق االستجابة الدولية للتحديات املتنامية اليت  منبوصفه إطارًا عامليًا للحوار وللتعاون الدويل  933السيرباين، منلأل
جمتمع املعلومات، يرتكز على األعمال واملبادرات والشراكات القائمة هبدف  يف منالسيرباين، وتعزيز الثقة واأل منتواجه األ

الركائز اخلمس للربنامج  يف ديات املرتابطة. وتتسم كل التدابري املطلوبة الواردةاقرتاح اسرتاتيجيات عاملية للتصدي هلذه التح
للجرمية السيرباين. وعالوة على ذلك، فإن القدرة على املكافحة الفعالة  منالسيرباين باألمهية ألي اسرتاتيجية لأل منالعاملي لأل

 934.إطار الركائز اخلمس مجيعاً  يف السيربانية تقتضي اختاذ تدابري
 تنفيذ االستراتيجيات القائمة 1.3.4

البلدان  يف البلدان النامية اسرتاتيجيات مكافحة اجلرمية السيربانية اليت وضعت يف إمكان أن تطبق يف يتمثل أحد البدائل
شأن تنفيذ  منحيقق ميزيت تقليل تكلفة استحداث تلك االسرتاتيجيات واختصار الوقت الالزم لذلك. و  الصناعية، مما

 اآلراء واخلربات القائمة.  مناالنتفاع  منسرتاتيجيات القائمة أن ميكن البلدان النامية اال
أن كاًل  منالصعوبات. فعلى الرغم  منومع ذلك، فإن تنفيذ اسرتاتيجية قائمة ملكافحة اجلرمية السيربانية يطرح عددًا 

ملثلى اليت قد يتعني اعتمادها تعتمد على موارد كل بلد البلدان النامية واملتقدمة يواجه حتديات مماثلة، فإن احللول ا من
وذلك مثاًل بالرتكيز على  -السيرباين بطرق خمتلفة وأكثر مرونة  منوقدراته. وقد تكون البلدان الصناعية قادرة على تعزيز األ
 مسائل احلماية التقنية اليت تُعد كثيفة التكلفة بقدر أكرب.

راعيها البلدان النامية اليت تعتمد االسرتاتيجيات القائمة ملكافحة اجلرمية السيربانية، ومثة عدة مسائل أخرى يتعني أن ت
بينها: مدى توافق األنظمة القانونية املعنية وحالة املبادرات املساندة )مثل توعية اجملتمع( ونطاق تدابري احلماية الذاتية  من

 واخلاص(. عامخالل الشراكات بني القطاعني ال منلك مثاًل القطاع اخلاص )وذ مناملطبقة، وكذلك نطاق الدعم املقدم 
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 االختالفات اإلقليمية 2.3.4
مكافحة اجلرمية  يف بالنظر إىل الطبيعة الدولية للجرمية السيربانية، يعد حتقيق التواؤم بني القوانني والتقنيات الوطنية أمرًا حيوياً 

يؤكد أمهية اجلوانب  طلب والقدرات املوجودين على الصعيد اإلقليمي. ومماالسيربانية. غري أن حتقيق التواؤم جيب أن يراعي ال
املعايري القانونية والتقنية قد مت االتفاق عليها بني البلدان  منتنفيذ اسرتاتيجيات مكافحة اجلرمية السيربانية أن كثرياً  يف اإلقليمية

ولذا يتعني إدراج العوامل واالختالفات اإلقليمية لدى  935لنامية.جوانب متنوعة هلا أمهيتها للبلدان ا منتتض الصناعية وأهنا ال
 أماكن أخرى. يف تنفيذ هذه االسرتاتيجيات

 السيبراني منإطار ركائز األ في أهمية مسائل الجريمة السيبرانية 3.3.4
التدابري القانونية؛  1) السيرباين سبعة أهداف اسرتاتيجية ترتكز على مخسة جماالت عمل هي: منلأليتوخى الربنامج العاملي 

التعاون الدويل. وتؤدي املسائل املتعلقة باجلرمية  5)بناء القدرات؛  4)البىن التنظيمية؛  3)التدابري التقنية واإلجرائية؛  2)
ت العمل بني جماال منالسيرباين. و  منالركائز اخلمس مجيعًا للربنامج العاملي لأل يف سلفت اإلشارة، دورًا هاماً  السيربانية، كما

هذه، يركز جمال العمل املتعلق بالتدابري القانونية على كيفية معاجلة التحديات التشريعية اليت تطرحها األنشطة اإلجرامية 
 املرتكبة على شبكات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بطريقة متوافقة دولياً.

 قبليةالخطط المست مناالستراتيجيات إلى ما هو أبعد  في التوسع 4.3.4
 على ذلك أيضاً  وينطبق 936.السيربانية واجلرمية السيرباين مناأل اسرتاتيجيات تشمل األخرية، السنوات يف البلدان، وضعت

 .التشابه أوجه منعن قدر كبري  ختلفةامل املناهج تلك مقارنةوتكشف  937.الدولية احلكومية واملؤسسات الدولية املنظمات
. التفصيل من يةعال درجة رتوف ال( صفحة 10-20) نسبياً  قصرية وثائق السيربانية واجلرمية اينالسيرب  مناأل اسرتاتيجيات غالبيةو 

 لتحسني به القيام ينبغي ماع عامة قرارات وحتديد لعملعلى ا اإلرادة تأكيدو  املوضوع أمهية إبراز على فيها الرتكيز وينصب
 شكلةمل أو ما لتحد   حالً  وفرت أهنا هي سرتاتيجيةاال فكرةو . ملموسة وتدابري حلوالً  تقدم ال سرتاتيجياتاال وغالبية. السيرباين مناأل
 السيرباين مناأل اسرتاتيجيةف 938.التحديات مواجهة عند التوجيه توفر وإمنا ينبغي أن حمددة، الةحب خاصة تكون نأل حاجة الو . ما

 ولكن .اخلدمات مقدمي مسؤوليات دراسة يف يللمضو  املبادرات لتنظيم خططاً  احلكومة أن لدى ددحت مثالً  939األملانية
 .هدافاأل حتقيق هلا ينبغي كيفال  و  املبادرة زمام أخذال حتدد اجلهة اليت ست االسرتاتيجية

 أيضاً  يقللأن  جداً  عامة مبادئ على تعريفال شأن اقتصار منو . لوضعها اً قصري  اً وقت املقتضبة أهنا تتطلب سرتاتيجيةمزايا اال منو 
 تطلبت أن قبل عديدة سنواتسارية ل جداً  عامة اسرتاتيجيةاملمكن أن تبقى  منو  940.منتظمة حتديثاتإىل  احلاجة كبري  حد إىل

 واألنشطة التدابريمجع  يتطلب ال شامل هنج وضع أن املؤكد منو . حتديات النهج ينطوي أيضًا على هذا ولكن. التحديث
 تعقيدأنه نظرًا ل التجربة وتبني. لتدابريا خمتلف توافق عدم احتمال إىل يؤدي خمتلفة وثائق وجود ولكن. واحدة وثيقة يف

 الوقاية من كل  فعالية من كبري  حد إىل تنال أن ميكن التدابري خمتلف داخل بسيطة تناقضات وجود فإن جمرد التهديدات
 .وترابطها امكوناده مجيع اتساق منما مل تض فعاليتها أن تعزز وال ميكن ألي اسرتاتيجية .هلا واالستجابة احلوادث من

أجل  من( تفصيالً  أكثر وبالتايل) عمل ملموسة وخطط للغاية عامة اسرتاتيجية بني اجلمع يف يتمثل أن كنمم وسط ومثة حل
تتناول اجلرمية السيربانية  اسرتاتيجية نشرل اليت تبذل اجلهود اإلفصاح علنًا عن من أن ميّكن النهج هذا شأن منو . املتابعة

 األنشطة عن عامة حملة تقدمي إىل احلاجةوقد تكون . لموسةامل تدابريالوقت ذاته سرية ال يف منه يضولكن السيرباين منواأل
 السيرباين منألل وطنية اسرتاتيجية وجود ، كما أنلحكوماتل حاجة ملحة بالنسبة السيرباين مناألو  السيربانية اجلرمية جمال يف

 تفاصيل عن الكشف قد ال يكون الوقت نفس يفو . املستثمريناجتذاب  من بلدانلا ًا لكي تتمكنضروري يكون أن ميكن
 املعلوماتب املهامجني يزود أن شأنه منإذ  احلاالت كل يف مقبوالً  اجملرمني هوية لتحديد السيرباين مناأل لتعزيز املتخذة التدابري

 .الضعف مواطن الستبانة استخدامها ميكن اليت



 االستجابة القانونيةالظواهر والتحديات و  :نيةافهم اجلرمية السيرب 
 

 111 

 مة وضع سياسة عا أهمية 4.4
أغلب البلدان. ويتمثل اإلجراء  يف يعترب وضع تشريعات جتّرم بعض السلوكيات أو استحداث وسائل لتحري عملية غري مألوفة

وتشبه السياسة العامة االسرتاتيجية اليت ترمي إىل حتديد خمتلف  941استحداث سياسة عامة يف االعتيادي بادئ ذي بدئ
ى خالف اسرتاتيجية أكثر مشواًل للجرمية السيربانية قد تتناول خمتلف أصحاب الوسائل املستعملة ملعاجلة القضية. وعل

تنحصر هذه االستجابة  وال 942حتديد االستجابة احلكومية العامة لقضية معينة. يف املصلحة، يتمثل دور السياسة العامة
ق أهداف السياسة العامة. وحىت وضع التشريعات حيث متتلك احلكومات وسائل خمتلفة ميكن استعماهلا لتحقي يف بالضرورة

أن تناول  أيضاً يتعني بالضرورة الرتكيز على القانون اجلنائي بل ميكن  عندما يتخذ قرار بأن هناك حاجة لتنفيذ تشريع ما، ال
أن حتدد  منشأن وضع سياسة عامة لتمكني أي حكومة  منتشريعات تركز بشكل أكرب على منع اجلرمية. ويف هذا الصدد، 

ميكن بالقطع قصره على استحداث تشريعات  مل استجابتها للمشكلة. وحيث إن مكافحة اجلرمية السيربانية البشكل شا
ينتج عن هذه التدابري  السياسة العامة أالّ  مناسرتاتيجيات خمتلفة مع اختاذ تدابري خمتلفة، حيث تض منفحسب، بل تتض

 تضارب. املختلفة أوجه
إىل حتقيق تواؤم تشريعات اجلرمية السيربانية مت إيالء أولوية منخفضة جدًا ليس فقط لدمج  ويف إطار النهج املختلفة الرامية

سياسة عامة قائمة أو استحداث هذه السياسة العامة  منض أيضاً إلدراجها اإلطار القانوين الوطين ولكن  منالتشريعات ض
يعات للجرمية السيربانية فقط دون وضع ألول مرة. ونتيجة لذلك، واجهت بعض البلدان اليت قامت باستحداث تشر 

بالغة. نتجت هذه  اسات على املستوى احلكومي صعوباتاسرتاتيجية ملكافحة اجلرمية السيربانية فضاًل عن وضع سي
 الصعوبات بشكل رئيسي بسبب غياب تدابري ملنع اجلرمية فضاًل عن التداخل بني خمتلف التدابري.

 المسؤولية داخل الحكومة 1.4.4
ووجود تداخل بني خمتلف الوزارات  املواضيع داخل احلكومة. منمواءمة الكفاءات لتوافق موضوع  منن السياسة العامة متك

وميكن أن  943أهنا موضوع يهم عدة ختصصات. يتعلق باجلرمية السيربانية، فذلك أمر حيدث غالبًا مبا وفيما -أمر عادي 
القومي، وذلك على  منبوالية وزارة العدل أو وزارة االتصاالت أو وزارة األ يربانيةتتصل جوانب متعلقة مبكافحة اجلرمية الس

 إطار عملية وضع سياسة عامة معينة، ميكن حتديد دور خمتلف املؤسسات احلكومية الضالعة. يف احلصر. سبيل الذكر ال
احمليط  يف البلدان اجلزرية شروعخالل مشروع سياسة عامة منوذجية بشأن اجلرمية السيربانية مل منمت التعبري عنه  وهو ما
 ICB4PAC:944 اهلادئ

هذا الصدد أن حتدد بوضوح املسؤوليات اليت يضطلع هبا خمتلف أصحاب املصلحة. ويعترب ذلك مالئماً  يف األمهية مبكان من
مثل املدعي بصورة خاصة ألن اجلرمية السيربانية هي موضوع مشرتك بني القطاعات ميكن أن تتصل بواليات مؤسسات خمتلفة 

 ووزارة االتصاالت وآخرين. عامال
 تحديد مختلف المكونات 2.4.4

تقوية القدرات  منذكر آنفاً، ميكن استعمال السياسة العامة لتحديد خمتلف مكونات النهج. وميكن أن يرتاوح ذلك  كما
)مثل وضع تشريعات  املؤسسية )مثل مؤسسة الشرطة وجهة االدعاء( إىل إجراء تعديالت ملموسة على التشريعات

 تقدماً(. أكثر
احمليط  يف لبلدان اجلزريةا ملشروعمشروع سياسة عامة منوذجية بشأن اجلرمية السيربانية  يف وهذه مسألة أخرى مت تناوهلا

 ICB4PAC:945  اهلادئ
امة والتشريعات والتعليم تتطلب معاجلة التحديات متعددة األبعاد ملكافحة اجلرمية السيربانية هنجاً شامالً يشمل السياسات الع

 وإذكاء الوعي وبناء القدرات والبحوث فضالً عن النهج التقنية.
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حىت ولو كانت تنفذها وزارات وهيئات حكومية  -وينبغي على حنو مثايل استعمال السياسة العامة لتنسيق األنشطة املختلفة 
تسمح فقط بتحديد خمتلف اهليئات احلكومية  ء عادًة، الخمتلفة. بيد أن حقيقة أن هذه السياسات تتطلب موافقة جملس الوزرا

 946األنشطة. يف بتحقيق التواؤم أيضاً بل تسمح  موضوع ما يف والوزارات الضالعة
 تحديد أصحاب المصلحة 3.4.4

أصحاب املصلحة الذين ينبغي التعامل  أيضاً املؤسسات احلكومية الضالعة بل ميكن للسياسة العامة أن حتدد ليس فقط 
 الضروري، على سبيل املثال وضع مبادئ توجيهية تتعلق بإشراك القطاع اخلاص. منهم. وقد يكون مع

إطار، على سبيل املثال، مشروع سياسة عامة  يف ومت التعبري عن قضية أصحاب املصلحة الذين ينبغي إشراكهم والتعامل معهم
 ICB4PAC .947حمليط اهلادئ ا يف البلدان اجلزرية ملشروعمنوذجية بشأن اجلرمية السيربانية 

وعالوًة على ذلك، ينبغي هلذا النهج أن يشرك خمتلف أصحاب املصلحة مثل احلكومة والوزارات والوكاالت احلكومية والقطاع 
اخلاص واملدارس واجلامعات والزعماء العرفيني واجملتمع احمللي واهليئات الدولية واإلقليمية وجهات إنفاذ القانون والقضاة 

 رك واملدعني العامني واحملامني واجملتمع املدىن واملنظمات غري احلكومية.واجلما
 تحديد نقاط مرجعية 4.4.4

 948يتم التأكيد عليه أدناه، حتدد منظمات اقليمية خمتلفة أمهية حتقيق التواؤم بني التشريعات كأحد األولويات الرئيسية. كما
وميكن  949االسرتاتيجية وتدريب اخلرباء.فهي تشمل قضايا مثل  -عات التشريتقتصر على  بيد أن ضرورة حتقيق التواؤم ال

استعمال السياسة العامة لتحديد اجملاالت اليت ينبغي حتقيق التواؤم فيها فضاًل عن حتديد املعايري اإلقليمية و/أو الدولية اليت 
 تنفيذها. ينبغي

 البلدان اجلزرية ملشروعسياسة منوذجية بشأن اجلرمية السيربانية  مشروع يف ومت التعبري عن أمهية حتقيق التواؤم على سبيل املثال
 ICB4PAC.950 احمليط اهلادئ يف

أن يصبحوا ضحايا للجرمية  مناملنطقة  يف محاية مستخدمي اإلنرتنت رمية السيربانية وفضالً عن ضرورةونظراً للبعد العاملي للج
على مكافحة اجلرمية السيربانية أولوية عالية. وينبغي أن تتماشى  السيربانية، ينبغي إيالء اختاذ تدابري لزيادة القدرة

جهة  منجهة، و  منسيما التشريعات اليت وضعت ملواجهة حتديات اجلرمية السيربانية مع املعاير الدولية  االسرتاتيجيات وال
 أخرى ينبغي أن تعكس اخلاصيات الفريدة للمنطقة.

 HIPCAR.951 يكاريبمنطقة ال ة بشأن اجلرمية السيربانية ملشروعسياسة منوذجي يف وهناك مثال آخر يتمثل
وجيب أن تكون هناك أحكام تشمل أكثر أشكال اجلرمية السيربانية شيوعاً وانتشاراً على نطاق واسع فضاًل عن تلك اجلرائم 

 اليت هلا أمهية حمددة بالنسبة للمنطقة )على سبيل املثال الرسائل االقتحامية(.
بلدان املنطقة وكذلك خارج املنطقة ينبغي للتشريعات أن تكون  يف لقدرة على التعاون مع وكاالت إنفاذ القانونوبغية ضمان ا

متوافقة مع املعايري وأفضل املمارسات الدولية على حد سواء وكذلك )إىل أقصى حد ممكن( مع املعايري وأفضل املمارسات 
 اإلقليمية القائمة.

 يسية للتشريعاتتحديد المواضيع الرئ 5.4.4
ميكن أن تستعمل السياسة العامة لتحديد اجملاالت الرئيسية اليت ينبغي أن تتناوهلا التشريعات. وميكن أن يشمل ذلك على 
سيبل املثال قائمة اجلرائم اليت ينبغي التطرق إليها. وميكن أن تشمل درجة التفصيل التعرض إىل تفاصيل األحكام اليت ينبغي 

 ون اجلرمية السيربانية.قان منإدراجها ض
 HIPCAR.952 يكاريبمنطقة ال شروعوذجية بشأن اجلرمية السيربانية ملويعترب السياسة النم
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املواد اإلباحية وبيعها والتصرفات  يف ينبغي وجود حكم جيرّم االنتاج املتعمد وغري املشروع للمنتجات اليت تستغل األطفال
عاة املعايري الدولية بوجه خاص. وينبغي أن تشمل التشريعات باإلضافة إىل ذلك هذا الصدد مرا يف املتعلقة بذلك. وينبغي

خيوّل جترمي حيازة املواد اإلباحية املتعلقة باألطفال والنفاذ إىل املواقع اإللكرتونية املرتبطة هبذه املواد. وينبغي إدراج بند استثناء 
 وكاالت إنفاذ القانون تنفيذ التحقيقات.

 ألطر القانونية التي تتطلب تعديالت أو تحديثات أو تغييراتتحديد ا 6.4.4
إن استحداث تشريعات ختص اجلرمية السيربانية ليس باألمر اهلني ذلك أن هناك جماالت متنوعة تستلزم تنظيماً. وباإلضافة إىل 

ضايا متعلقة بالتعاون الدويل واألدلة القانون اجلنائي املوضوعي والقانون اإلجرائي، ميكن أن تشمل تشريعات اجلرمية السيربانية ق
شكل  يف غالباً  -اإللكرتونية ومسؤولية مقدم خدمة اإلنرتنت. ويف معظم البلدان قد توجد بالفعل عناصر هلذه التشريعات 

قد أن خالل نص تشريعي واحد. و  منحتتاج األحكام املتعلقة باجلرمية السيربانية بالضرورة أن تنفذ  ُأطر قانونية خمتلفة. وال
التشريعات )مثل تعديل قانون األدلة لضمان قابلية تطبيقه  منيكون ضروريًا بالنسبة إىل اهلياكل القائمة حتديث مواد خمتلفة 

خيص  قانون أقدم )على سبيل املثال فيما منالدعاوى اجلنائية( أو حذف حكم  يف خيص مقبولية األدلة اإللكرتونية فيما
 استحداث تشريع جديد. عملية منقانون االتصاالت( ض

جمرد  منخالل عملية مراعاة اهلياكل القائمة أكثر صعوبة  منتنفيذ تشريعات اجلرمية السيربانية  يف شك يعترب هذا النهج وبال
يتعلق بعملية  تنفيذ معيار إقليمي أو تطبيق أفضل املمارسات الدولية حرفيًا داخل نص تشريعي قائم بذاته. غري أنه فيما

 ريعات تسمح باحلفاظ على التقاليد القانونية الوطنية، تشجع بلدان عديدة مثل هذا النهج.تكييف تش
وميكن استعمال السياسة العامة لتحديد خمتلف املكونات اليت ينبغي دجمها فضاًل عن حتديد القوانني القائمة اليت 

 حتديثات. تتطلب
 أهمية منع الجريمة 7.4.4

ينصب على منع اجلرمية  دات بالعقاب على منع اقرتاف اجلرائم، فإن تركيز التشريع اجلنائي الرغم أنه حيتمل أن تساعد التهدي
وميكن أن ترتاوح  953املكافحة الفعالة للجرمية السيربانية. يف بل معاقبتها. ورغم ذلك، يعترب منع اجلرمية أحد املكونات الرئيسية

ل وضع جدران حامية متنع النفاذ غري املشروع لنظام احلاسوب وتركيب إجياد احللول التقنية )مث منالتدابري املتخذة بدءًا 
 954برجميات مضادة للفريوسات تعرقل تركيب برجميات ضارة( إىل منع النفاذ إىل احملتويات غري املشروعة.

مشروع وهو  ICB4PAC دئاحمليط اهلا يف مشروع البلدان اجلزرية يف ومت التعبري عن أمهية منع اجلرمية السيربانية على سبيل املثال
 955:منوذجية بشأن اجلرمية السيربانيةسياسة 
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وباإلضافة إىل جترمي اجلرمية السيربانية وحتسني قدرة وكاالت إنفاذ القانون على مكافحة اجلرمية السيربانية، هناك ضرورة لوضع 
د احللول التقنية إىل زيادة وعي املستخدم، اجيا منتدابري ملنع اجلرمية. ويف إطار عملية وضع هذه التدابري واليت قد ترتاوح 

ً مثل الشباب واألشخاص املعاقني  من الناحية التكنولوجية )مثل  مناملهم حتديد هذه اجلماعات اليت تتطلب اهتمامًا خاصا
ري منع اجلرمية علم هلم بالتكنولوجيا( والنساء. بيد أنه، ينبغي كذلك تطبيق تداب القرى النائية الذين ال يف األشخاص املقيمني

املؤسسات التكنولوجية مثل موردي البىن التحتية احلرجة )مثل  منعلى املستخدمني الذين هلم دراية كبرية واألطراف الفاعلة 
الرسائل مثل إذكاء الوعي  منقطاع السياحة والقطاع املايل(. وينبغي أن تشمل املناقشة بشأن التدابري الالزمة جمموعة واسعة 

تقييد  منئل احلماية التكنولوجية باجملان وتشجيعها )مثل الربجميات املضادة للفريوسات( وتنفيذ حلول متكن اآلباء وإتاحة وسا
اإلنرتنت. ووجود هذه التدابري بطريقة مثالية عند إدخال خدمة/تكنولوجيا رعايتها إىل  يف النفاذ إىل بعض احملتويات اإللكرتونية

أصحاب املصلحة ترتاوح  منطية على هذه التدابري لنطاق أوسع ينبغي إشراك جمموعة واسعة أن يتم تشغيلها. وبغية ضمان تغ
 موردي خدمات اإلنرتنت إىل اهليئات احلكومية واإلقليمية والتماس مصادر متنوعة للتمويل. من

 مكافحة الجريمة السيبرانية في دور الهيئات التنظيمية 5.4
 ورد آنفاً  اليت جرى مناقشتها ملكافحة اجلرمية السيربانية على وضع التشريعات. وكما تركيز احللول خالل عقود مضت، انصبّ 

الفصل الذي تناول اسرتاتيجية مكافحة اجلرمية السيربانية، تظل املكونات الضرورية لنهج شامل ملكافحة اجلرمية السيربانية  يف
 السيربانية. مكافحة اجلرمية يف ضطلع به اهليئات التنظيميةأكثر تعقيداً. وسلطت األضواء مؤخراً على الدور الذي ميكن أن ت

 تنظيم االتصاالت إلى تنظيم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من 1.5.4
ألن اإلنرتنت أضعفت النماذج و 956سياق االتصاالت على نطاق واسع. يف يعرتف بالدور الذي تضطلع به اهليئات التنظيمية

ني احلكومة والقطاع اخلاص، ميكن مالحظة حتول للدور التقليدي الذي تقوم به اهليئات التنظيمية القدمية لتقسيم املسؤوليات ب
وجتد  957لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مع تغيري على مستوى الرتكيز بشأن تنظيم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

األنشطة املرتبطة ملكافحة  منجمموعة  يف سها اليوم ضالعةبالفعل السلطات التنظيمية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت نف
اجلرمية السيربانية. ويصدق ذلك بوجه خاص على جماالت مثل تنظيم احملتوى وسالمة الشبكات ومحاية املستهلك ألن 

ة تقوض ولذلك تعترب مشاركة اهليئات التنظيمية ناجتة عن كون اجلرمية السيرباني 958موقف ضعف. يف املستخدمني أصبحوا
 تطور صناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واملنتجات واخلدمات ذات الصلة.

 وميكن النظر إىل الواجبات واملسؤوليات اجلديدة اليت تضطلع هبا اهليئات التنظيمية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
املركزية لتنظيم اجلرمية السيربانية إىل بنيات هياكل. االجتاه األوسع لتحويل النماذج  منمكافحة اجلرمية السيربانية كجزء  يف

بعض البلدان، قامت اهليئات التنظيمية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بالفعل باستكشاف إمكانية نقل نطاق  ويف
وتطوير  قضايا املنافسة والتخويل داخل صناعة االتصاالت إىل محاية املستهلك على نطاق أوسع منالواجبات التنظيمية 

وضع السياسات املتعلقة باجلرمية السيربانية وتنفيذها واليت تشمل استعمااًل أوسع  يف الصناعة والسالمة السيربانية واملشاركة
حني تشكلت بعض اهليئات التنظيمية  لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وبالتايل القضايا املتصلة باجلرمية السيربانية. ويف

وسعت اهليئات التنظيمية األقدم القائمة لتكنولوجيا املعلومات  959ومسؤوليات تشمل اجلرمية السيربانية،اجلديدة بواليات 
نطاق املهام القائمة امللقاة على عاتقها لتشمل أنشطة خمتلفة دهدف إىل مكافحة التهديدات السيربانية ذات  منواالتصاالت 

 ها قيد املناقشة.زال نطاق هذه املشاركة وحدود ورغم ذلك، ما 960الصلة.
 نماذج لتوسيع نطاق مسؤولية الهيئة التنظيمية 2.5.4

ممارسة الوالية القائمة على حنو  مكافحة اجلرمية السيربانية، ومها يف هناك منوذجان خمتلفان لتحديد والية اهليئات التنظيمية
 واسع أو إنشاء واليات جديدة.
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محاية املستهلك وسالمة الشبكات. وقد تغري الرتكيز على محاية  مية ومهاوهناك جماالن تقليديان ملشاركة اهليئات التنظي
خدمات االتصاالت إىل اخلدمات املتصلة باإلنرتنت. فباإلضافة إىل التهديدات التقليدية يتعني  مناملستهلك مع التحول 

على توسيع نطاق والية اهليئة التنظيمية  مراعاة أثر الرسائل االقتحامية والربجميات الضارة والربامج الروبوتية. ونستمد مثاالً 
اهليئة التنظيمية حظر الرسائل االقتحامية ومنع نشر  961وتشمل والية (OPTA).اهليئة اهلولندية املستقلة للربيد واالتصاالت  من

ن رأيها مبد أعربت املنظمة ع 963وخالل مناقشة والية اهليئة اهلولندية املستقلة للربيد واالتصاالت، 962الربجميات الضارة.
أجل مواجهة هاتني القضيتني معًا بشكل  منالسيرباين كمجال تقليدي للنشاط واجلرمية السيربانية  مناجلسور بني األ

السيرباين، فبالتايل يتسع نطاق والية اهليئات  منوإذا كان ينظر إىل اجلرمية السيربانية كرمز إلخفاق األ 964فعال.
 تلقائياً. التنظيمية

على التصميم املؤسسي للهيئة  أيضاً ية توسيع نطاق والية اهليئة التنظيمية لتشمل قضايا اجلرمية السيربانية وتتوقف إمكان
هيئة  إذا كانت متعددة القطاعات )مثل جلان املرافق العامة( أو هيئة تنظيم لالتصاالت ختتص بقطاع حمدد أو التنظيمية، وما

منظور تنظيم صناعة تكنولوجيا  منص بالتصميم املؤسسي مبزاياه وعيوبه تنظيمية متقاربة. وبينما يتمتع كل منوذج خا
فإنه ينبغي مراعاة التصميم املؤسسي عند تقييم كيفية إشراك هيئات تنظيم تكنولوجيا املعلومات  965املعلومات واالتصاالت،

ة بوجه عام، اليت تضطلع مبسؤولية تنظيم تواجه اهليئات التنظيمية املتقاربوواالتصاالت واجملاالت اليت يتعنّي إشراكها فيها. 
 966حيث تعقيد أعباء العمل. منالوسائط واحملتوى اإلنرتنت فضاًل عن خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، حتديًا 

لألطفال  التعامل مع القضايا املتعلقة باحملتوى مثل املواد اإلباحية املستغلة يف ومع ذلك، ميكن أن تشكل واليتهم الشاملة ميزة
احملتويات غري املشروعة أو الضارة. ويف إطار بيئة متقاربة تكافح فيها اهليئات التنظيمية التقليدية لالتصاالت إلجياد حلول  أو

لبعض القضايا مثل اجلمع بني موردي خدمات حمتوى وسائط اإلعالم وموردي خدمات االتصاالت، وتبدو اهليئات التنظيمية 
 تساعد ل ملعاجلة قضايا شبكات احملتوى. وعالوًة على ذلك، ميكن للهيئات التنظيمية املتقاربة أنوضع أفض يف املتقاربة

يتعلق مبختلف احملتويات املنقولة عرب  جتّنب عدم االتساق وعدم التيقن بشأن التنظيم والتدخل التنظيمي غري املتساوي فيما يف
مزايا هيئات التنظيم املتقاربة أمهية أنشطة هيئات التنظيم  ينبغي أن تقوض مناقشة ورغم ذلك، ال 967خمتلف املنصات.

أربع هيئات  إال 2009 عاميكن لدى االحتاد األورويب، على سبيل املثال، حىت هناية  املختصة بقطاع وحيد. ففي حني مل
 انية.مواجهة اجلرمية السيرب  يف كان عدد أكرب يشارك 968تنظيم متقاربة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،

االعتبار قدرة هيئة التنظيم وضرورة جتنب التداخل  يف توسيع نطاق استعمال الواليات القائمة، جيب أن يؤخذ يف وعند التفكري
 بوضوح. زاعات احملتملة بصورة أسهل إذا مت حتديد واليات جديدةمع واليات املنظمات األخرى. وميكن حل مثل هذه الن

اث واليات جديدة. ونظرًا الحتمال وقوع نزاعات، قررت بلدان مثل ماليزيا إعادة حتديد استحد يف ويتمثل النهج الثاين
، بوصفها هيئة تنظيم (MCMC) الواليات لتفادي االلتباس والتداخل. وأنشأت اللجنة املاليزية لالتصاالت ووسائط اإلعالم

ة ىن التحتية احلرجة االتصاالت والبُ  املعلومات واعتمادية الشبكات وسالمة منتتناول أ 969متقاربة، إدارة خاص
 2008 عام يف  (KCC)كوريا اجلنوبية حيث أنشئت جلنة كوريا لالتصاالت يف وميكن مالحظة هنج مماثل 970لالتصاالت.

بني  منخالل دمج الوزارة السابقة للمعلومات واالتصاالت واللجنة الكورية لإلذاعة. وتضطلع جلنة كوريا لالتصاالت،  من
 971غري القانونية. احملتويات الضارة أو منمللقاة على عاتقها مبسؤولية محاية مستعملي اإلنرتنت الواجبات ا

 مكافحة الجريمة السيبرانية  في أمثلة على مشاركة الهيئات التنظيمية 3.5.4
ت التنظيمية جمال عمل اهليئا أيضاً يتم بعد تعريف النموذج الذي سيحدد بوضوح والية اهليئات التنظيمية فحسب، بل  مل

هيئات تنظيم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  منهذا امليدان. ومتتع عدد قليل فقط  يف لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
 بسلطات فعلية تتجاوز تنظيم االتصاالت وتعاجل قضايا قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت األوسع نطاقاً. ويعرض العمل

ور بسرعة اهليئات التنظيمية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت جملاالت جديدة واليت كانت تعترب تقليدياً قطاع يتغري و يتط يف
وحىت ولو كانت هيئة  972جماالت عمل إدارات ووكاالت حكومية أخرى، بل ليست جمال عمل أي جهة على اإلطالق. من
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معاجلة قضايا حمددة متعلقة باجلرمية السيربانية، فإن حتديد  يف ركةالصناعة للمشا يف كفاءة كافية وخربة  الواقع يف التنظيم متتلك
اجملاالت الفعلية اليت تتم فيها املشاركة يُعّد أمرًا رئيسيًا لكي تؤدي اهليئات التنظيمية دورها بفعالية.  منوالية واضحة تتض
 يلي على اجملاالت احملتملة ملشاركة اهليئات التنظيمية: وُيسلط الضوء فيما

 الستراتيجيات العالمية للسياسةا

بني صنع السياسة العامة وتنفيذها. ورغم أمهية هذا املفهوم، قد يقتضي  ما 973يفصل مبدأ تقسيم السلطة داخل الدولة
وتقوم اهليئات التنظيمية  974إسداء املشورة بشأن السياسات. يف اهليئات التنظيمية املشاركة منتعقيد  منتتسم به القضية  ما

عدة بلدان، بسبب خربدها الصناعية وقنوات اتصاهلا القائمة مع أصحاب مصلحة  يف جيا املعلومات واالتصاالتلتكنولو 
ففي بعض  975حتديد السياسات واالسرتاتيجيات لتطوير صناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. يف آخرين، بدور مهم

ال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يعد بالتايل واحدة جم يف البلدان، فإن مهمة تقدمي مدخالت إىل صانعي السياسات
وبينما تركز هذه املمارسة الشائعة على إسداء املشورة بشأن قضايا  976.لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالتاملهام الرئيسية  من

استشارية معنية  ويف فنلندا، شكلت احلكومة جلنة 977االتصاالت، ميكن توسيع نطاق الوالية إىل اجلرمية السيربانية.
هبدف تطوير اسرتاتيجيتها الوطنية  (FICORA)حتت إشراف السلطة الفنلندية التنظيمية لالتصاالت   (ACIS)املعلومات منبأ

أهداف وإجراءات  2002 عاماملعلومات  منوحيدد املقرتح الذي صدر عن اللجنة االستشارية املعنية بأ 978للمعلومات.
لومات. وميكن اعتبار عدة تدابري بأهنا متعلقة باجلرمية السيربانية والتأكيد على أمهية وضع وحتسني املع منالنهوض باسرتاتيجية أ

 979املعلومات بني املستعملني النهائيني. منالتشريعات املالئمة وتوطيد التعاون الدويل وزيادة الوعي بأمهية أ
 وضع تشريعات الجريمة السيبرانية في المشاركة

ريعية املختصة باعتماد التشريعات وليست السلطة التنظيمية. ومع ذلك، ميكن أن تقوم هيئة تنظيم تعترب السلطة التش
عملية وضع تشريعات اجلرمية السيربانية. ونظرًا للخربة اليت متتلكها اهليئات  يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بدور مهم

انتشار الربجميات الضارة واجلوانب األخرى املتعلقة حبماية املستهلك  جمال محاية البيانات وسرية تداوهلا ومنع يف التنظيمية
هذه امليادين، على حنو خاص. وباإلضافة إىل ذلك،  يف ومسؤوليات موردي خدمات اإلنرتنت فقد متت مناقشة مشاركتها

أن ختضع االنتهاكات اخلطرية  البلدان ميكن منالعديد  يف يعترب القانون اجلنائي جمااًل جتهله اهليئات التنظيمية ألنه ال
وباإلضافة إىل الدور االستشاري الذي تتمتع  980لاللتزامات املتعلقة باجملال التقليدي للعمل التنظيمي لعقوبات جنائية.

عملية صياغة  يف مت التأكيد عليه آنفاً، فإهنا ميكن أن تشارك يتعلق باالسرتاتيجيات العامة كما اهليئات التنظيمية فيما به
عملية صياغة تشريعات اجلرمية  يف تشريعات. وشاركت اللجنة األوغندية لالتصاالت، على سبيل املثال، كهيئة استشاريةال

خالل فريق املهام الوطين األوغندي املعين  من 982وعالوًة على ذلك، تعترب اآلن اللجنة األوغندية لالتصاالت 981السيربانية.
املعين بالقوانني السيربانية   983إفريقياإقليمية يطلق عليها اسم فريق مهام بلدان شرق  مبادرة منبالتشريعات السيربانية جزءًا 

السلطة املعنية  من. ويف زامبيا، طُلب إفريقيامنطقة شرق  يف كلف بعملية مستمرة لتطوير وتنسيق قوانني اجلرمية السيربانية
وهو حتديدًا القانون املعين باالتصاالت  984انية،صياغة تشريع جديد متعلق باجلرمية السيرب  يف باالتصاالت أن تساعد
بلجيكا حيث ساعدت اهليئة البلجيكية لتنظيم تكنولوجيا املعلومات  يف . وهناك مثال آخر2009 عامواملعامالت اإللكرتونية ل

هذه التشريعات عملية صياغة التشريعات املتعلقة باجلرمية السيربانية. ومت وضع مشروع  يف 2006985 عام  (BIPT)واالتصاالت
 986بالتعاون مع اخلدمة الفدرالية العامة للعدل والوحدة الفدرالية للجرائم احلاسوبية.

 اكتشاف الجريمة السيبرانية والتحقيق بشأنها
رصد التهديدات واحلوادث السيربانية واكتشافها ودراستها  يف بدور مهم (CIRT)تقوم أفرقة االستجابة للحوادث احلاسوبية 

أصحاب املصلحة  منوبسبب الطبيعة املتعددة القطاعات ملشكلة اجلرمية السيربانية، أنشأت جمموعة  987بشأهنا.والتحقيق 
أفرقة خمتلفة لالستجابة للحوادث احلاسوبية  و االتصاالت واهليئات األكادمييةفيهم احلكومات والشركات التجارية ومشغل مبا

اهليئات التنظيمية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مبسؤولية إنشاء أفرقة  بعض البلدان، تضطلع ويف 988لتنفيذ وظائف خمتلفة.
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تُعّد هذه األفرقة أحد أهم الكيانات املسؤولة عن اكتشاف حوادث اجلرمية  االستجابة الوطنية للحوادث احلاسوبية وإداردها. وال
إجراءات تعزيز التعاون بشأن اجلرمية  يف أهم املشاركنيأحد  أيضاً السيربانية والتحقيق بشأهنا على الصعيد الوطين فحسب، ولكن 

أوائل هذه األفرقة اليت  منالسيربانية على الصعيد الدويل. وكان الفريق الفنلندي الوطين لالستجابة حلاالت الطوارئ احلاسوبية 
برعاية السلطة  2002يناير  يف أُنشئت كمبادرة حتت إشراف اهليئة التنظيمية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ومت إطالقه

 991واإلمارات العربية املتحدة 990 السويد يف على أمثلة أخرى . وميكن العثور989 (FICORA)الفنلندية لتنظيم االتصاالت
 992وقطر.

 تيسير إنفاذ القانون
ذا الصدد كهيئة ه يف ميكن للهيئة التنظيمية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أن تتوىل فقط القيام بالتحقيقات وتتصرف

إلنفاذ القانون على أساس والية صرحية مُتنح للهيئة التنظيمية ملمارسة أحكام قانونية معّينة وإنفاذها. وقامت بعض البلدان 
اجملاالت املتعلقة باجلرمية  يف بالرتخيص للهيئات التنظيمية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بأن تتصرف كوكالة إلنفاذ القانون

ربانية مثل التدابري الرامية ملكافحة الرسائل االقتحامية وتنظيم احملتوى أو التدابري املتعلقة بإنفاذ التنظيم املشرتك. السي
شبكة  منخيص الرسائل االقتحامية، تعترب اهليئات األوروبية التنظيمية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بالفعل جزءًا  وفيما

ملكافحة الرسائل االقتحامية  2004 عامفحة الرسائل االقتحامية اليت أنشأدها املفوضية األوروبية االتصال لسلطات تنفيذ مكا
امليدان االقتصادي واملعين بالرسائل االقتحامية   يف ويعرض فريق املهام التابع ملنظمة التعاون والتنمية 993على الصعيد األورويب.

 994ومات واالتصاالت اليت تعمل كجهات اتصال لوكاالت إنفاذ القانون.كذلك قائمة اهليئات التنظيمية لتكنولوجيا املعل
 وتوجد اتفاقات تعاون بني اهليئات التنظيمية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ووحدات اجلرمية السيربانية على صعيد الشرطة

 995هولندا ورومانيا. يف
 التدابير القانونية 4.5.4

السيرباين، أهم التدابري السرتاتيجية مكافحة  من الركائز اخلمس للربنامج العاملي لألبني منلعل التدابري القانونية هي، 
 السيربانية.  اجلرمية

 لجنائي الموضوعيالقانون ا
وهذا يتطلب أواًل أن جترم كل أحكام القانون اجلنائي املوضوعية الالزمة أعمااًل مثل االحتيال احلاسويب، والنفاذ غري القانوين، 

القانون اجلنائي  يف ووجود أحكام 996املواد اإلباحية. يف البيانات، وانتهاك حقوق املؤلف، واستغالل األطفال يف لوالتداخ
 997.أيضاً يعين أهنا ميكن أن تنطبق على األعمال املرتكبة على اإلنرتنت  تنطبق على أعمال مماثلة ترتكب خارج شبكة ال

  998ني الوطنية الراهنة للوقوف على أي ثغرات حمتملة.احليوي إجراء حتليل شامل للقوان منولذا، فإن 
 القانون الجنائي اإلجرائي

اجلرمية  يف حتتاج وكاالت إنفاذ القانون إىل األدوات والصكوك الالزمة للتحقيق 999وإىل جانب األحكام املوضوعية للقانون اجلنائي،
 أي مكان تقريباً  منناة يستطيعون أن يقوموا بعملهم فاجل 1001التحديات. منوتطرح هذه التحقيقات نفسها عدداً  1000السيربانية.

اجلرمية السيربانية خمتلفة إىل  يف وقد تكون األدوات والصكوك الالزمة للتحقيق 1002العامل وأن يتخذوا تدابري إلخفاء هويتهم. يف
الضروري،  منالسيربانية، فللجرمية  1004وبالنظر إىل البعد الدويل 1003اجلرائم العادية. يف كبري عن تلك املستخدمة للتحقيق حد

 1005اخلارج. يف باإلضافة إىل ذلك، تطوير اإلطار القانوين الوطين ليكون قادراً على التعاون مع وكاالت إنفاذ القانون
 األدلة اإللكترونية

ة. ويطرح حتتاج سلطات التحقيق املختصة وكذلك احملاكم عند معاجلة اجلرمية السيربانية إىل التعامل مع األدلة اإللكرتوني
غري أنه يفتح كذلك اجملال أمام إمكانيات جديدة للتحقيق ولعمل خرباء  1006التحديات منالتعامل مع هذه األدلة عددًا 



 الظواهر والتحديات واالستجابة القانونية :نيةااجلرمية السيرب فهم 
 

118 

تتوفر فيها أي مصادر أخرى لألدلة، قد تتوقف القدرة على حتديد ومقاضاة  . ويف احلاالت اليت ال1007األدلة اجلنائية واحملاكم
ويؤثر هذا على الطريقة اليت تتعامل هبا وكاالت  1008والتقييم الصحيح لألدلة اإللكرتونية. جمرم معني بنجاح على التجميع

وبينما تعرض الوثائق التقليدية عن طريق عرض الوثيقة األصلية على احملكمة،  1009إنفاذ القانون واحملاكم مع هذه األدلة.
ها إىل أدلة تقليدية، على سبيل املثال عن طريق تسمح بتحويل بعض احلاالت إجراءات خاصة ال يف تتطلب األدلة الرقمية

ولذلك يعترب وجود على تشريعات تتناول قبول هذه  1010البيانات املكتشفة. منامللفات وغريها  منتقدمي نسخة مطبوعة 
 السيربانية. األدلة أمراً حيوياً ملكافحة اجلرمية

 التعاون الدولي
 اجلرائم السيربانية ببعد دويل. وحتتاج البلدان اليت ترغب منيتميز عدد متزايد  1011عد الدويل لإلنرتنت وعوملة اخلدماتنظراً للبُ 

 وإذا أخذنا 1012اجلرمية عرب احلدود إىل استعمال صكوك التعاون الدويل. يف التعاون مع البلدان األخرى للتحقيق يف
تحدي القائم واحلاجة للتعاون بني وكاالت إنفاذ االعتبار تنقل اجملرمني، يبني عدم االرتباط بني حضور اجملرم وأثر اجلرمية ال يف

القانون الوطين وحمدودية الصكوك، يعترب التعاون الدويل  يف وبسبب االختالفات املوجودة 1013القانون والسلطات القضائية.
تعزيز  يف النظر إطار هنج شامل ملواجهة اجلرمية السيربانية إىل يف وحتتاج البلدان 1014أحد التحديات الرئيسية لعوملة اجلرمية.

 قدردها للتعاون مع البلدان األخرى وأن تكون اإلجراءات أكثر فعالية.
 د الخدمةمسؤولية مورّ 

يصعب ارتكاب اجلرمية السيربانية دون استعمال خدمات مورد خدمات اإلنرتنت. وترسل الرسائل اإللكرتونية ذات احملتوى 
مجلة أمور خدمة ملورد  منموقع إلكرتوين  منحتميل احملتوى غري املشروع  مناملهدد باستعمال خدمة مورد بريد إلكرتوين ويتض

مركز التحقيقات اجلنائية اليت تشمل اجملرمني  يف يكون موردو خدمات اإلنرتنت مستضيف ومورد للنفاذ ونتيجة لذلك غالباً ما
االعتبار أن ارتكاب اجلرمية  يف وإذا أخذنا 1015الذين يستعملون خدمات موردي خدمات اإلنرتنت الرتكاب اجلرمية.

يستطيعون غالباً  جهة، وأن موردي خدمات اإلنرتنت ال منميكن أن يتم دون مشاركة موردي خدمة اإلنرتنت  السيربانية ال
 1016إذا كان يتعني تقييد مسؤولية موردي خدمات اإلنرتنت. جهة أخرى، فإن ذلك يفضي إىل مسألة ما منمنع هذه اجلرائم 
 هنج قانوين شامل ملواجهة اجلرمية السيربانية. منذه القضية ضوميكن معاجلة ه

 التقنية واإلجرائية التدابير 5.5.4
وباإلضافة إىل ذلك، يقتضي  1017األحيان، على مكون تقين قوي. منكثري  يف تنطوي التحقيقات املتعلقة باجلرمية السيربانية،

قيق اتباع إجراءات دقيقة. ولذا يعد تطوير القدرات الالزمة ووضع احلفاظ على تكاملية األدلة أثناء التح يف الشرط املتمثل
 ملكافحة اجلرمية السيربانية. غىن عنهما اإلجراءات الضرورية شرطني ال

األصعب مهامجة النظم احلاسوبية املتمتعة حبماية جيدة. وتتمثل خطوة  منتطوير نظم احلماية التقنية. ف يف وتتمثل مسألة أخرى
ذلك مثاًل أن التغيريات اليت أدخلت على  منحتسني احلماية التقنية عن طريق تنفيذ املعايري األمنية السليمة. و  يف أوىل هامة

املخاطر  من( قد أزال كثرياً ITAN1019إىل النظام آيتان  TAN1018نظام تان  منالنظام املصريف املتاح على اخلط )مثاًل باالنتقال 
تدابري احلماية  منوينبغي أن تتض 1020يبني األمهية احليوية للحلول التقنية. الراهنة، مماالناشئة عن هجمات "التصّيد االحتيايل" 

أي البنية التحتية األساسية للشبكة، باإلضافة إىل احلواسيب العديدة املوصولة بشكل  -التقنية كل عناصر البنية التحتية التقنية 
والشركات  تملة ميكن حتديدمها ألغراض محاية مستخدمي اإلنرتنتاألهداف احمل منفردي على النطاق العاملي. ومثة جمموعتان 

 الربجميات. التجارية ومها: املستخدمون النهائيون والشركات التجارية )النهج املباشر(، وموردو اخلدمات وشركات
ات الرئيسية، الناحية اللوجستية، الرتكيز على محاية البىن التحتية األساسية )مثل الشبك مناألسهل،  منوقد يكون 

اسرتاتيجية مكافحة اجلرمية السيربانية. وميكن توفري  يف إدراج ماليني املستخدمني من واملسرّيات، واخلدمات األساسية(، بدالً 
مثل الصرافة على  -احلماية للمستخدمني بطريقة غري مباشرة، وذلك عن طريق تأمني اخلدمات اليت يستخدمها املستهلكون 
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عدد األشخاص واملؤسسات الذين يتعني  منالنهج غري املباشر حلماية مستخدمي اإلنرتنت أن حيد  اخلط. ومبقدور هذا
 اخلطوات الرامية إىل تعزيز احلماية التقنية. يف إدراجهم

احلماية التقنية قد يبدو أمرًا مستصوباً، فإن مستخدمي  يف أن وضع حد لعدد الناس الذين يتعني إدراجهم منوعلى الرغم 
أحيان   يف األسهل مناألحيان هم احللقة األضعف واهلدف الرئيسي للمجرمني. ف منكثري  يف سيب واإلنرتنت يكونوناحلوا

مهامجة نظم حاسوبية جيدة احلماية ختص مؤسسة  منكثرية مهامجة حواسيب األفراد للحصول على معلومات حساسة، بداًل 
محاية البنية التحتية للمستخدمني النهائيني تعد أمرًا حيويًا للحماية هذه املشكالت اللوجستية، فإن  منمالية. وعلى الرغم 

 التقنية للشبكة بأسرها.
دعم اسرتاتيجيات مكافحة اجلرمية  يف ويؤدي موردو خدمات اإلنرتنت وبائعو املنتجات )مثل شركات الربجميات( دورًا حيوياً 

لألنشطة األمنية )مثل توزيع أدوات احلماية  من، أن يعملوا كضاالسيربانية. فهم يستطيعون، حبكم صلتهم املباشرة بالزبائن
 1021خدع احتيالية(. مناستجد  وتوفري معلومات عن أحدث ما

 الهياكل التنظيمية

تقتضي املكافحة الفعالة للجرمية السيربانية هياكل تنظيمية عالية التطور. فبغري إنشاء هياكل سليمة تتفادى التداخل وتستند 
 خرباء قانونيني وتقنيني خمتلفني. منواضحة سيتعذر إجراء حتقيقات معقدة تتطلب مساعدة  إىل اختصاصات

 ناء الثقة وتوعية المستخدمينب

اجلرائم، يتعني حتقيق التواؤم بني القوانني وتنمية وسائل  يف اجلرمية السيربانية ظاهرة عاملية. وكي يتسىن التحقيق على حنو فعال
البلدان املتقدمة والبلدان النامية على حد سواء يستلزم األمر  يف على ضمان اتباع معايري عامليةالتعاون الدويل. وعماًل 

 1022القدرات. بناء
وخاصة اجلرائم املتعلقة  -وبعض اجلرائم السيربانية  1023وباإلضافة إىل بناء القدرات يقتضي األمر توعية املستخدمني.

على نقص احلماية التقنية، بل تعتمد باألحرى على  عامتعتمد بوجه  ال -" باالحتيال، مثل "التصيد االحتيايل" و"اإليهام
لكن  1025وهناك برجميات متنوعة ميكن أن تكشف آليًا عن مواقع الويب االحتيالية، 1024جانب الضحايا. مننقص الوعي 

ملستخدمني باالعتماد على تستطيع حىت اآلن الكشف عن مجيع مواقع الويب املشبوهة. واسرتاتيجية محاية ا هذه الربجميات ال
أن تدابري احلماية التقنية يتواصل  منوعلى الرغم  1026الربجميات وحدها تكون ذات قدرة حمدودة على توفري احلماية هلم.

 األخرى. تستطيع أن حتل بعد حمل النهج تطورها وأن الربجميات املتاحة حتدث بصفة منتظمة، فإن هذه الربجميات ال
فإذا كان املستخدمون مثاًل يدركون  1027منع اجلرمية السيربانية. يف أهم العناصر منتخدمني هي ولذا، فإن توعية املس

مؤسسادهم املالية لن تتصل هبم أبداً عن طريق الربيد اإللكرتوين لتطلب منهم كلمات السر أو بيانات حسابادهم املصرفية،  أن
الية اليت تستهدف كشف هويتهم. وتقلل توعية مستخدمي اهلجمات االحتي فإهنم لن يقعوا ضحايا التصيد االحتيايل أو

املدارس  يف عدد األهداف احملتملة. وميكن توعية املستخدمني عن طريق احلمالت العامة والدروس املنظمة مناإلنرتنت 
 .(PPP) واخلاص عامواملكتبات ومراكز تكنولوجيا املعلومات واجلامعات إضافة إىل الشراكات بني القطاعني ال

املتطلبات اهلامة ألي اسرتاتيجية توعية وإعالم فعالة اإلبالغ الصريح عن أحدث دهديدات اجلرمية السيربانية. وترفض  منو 
بعض الدول و/أو الشركات اخلاصة التنويه بأن مواطنيها وزبائنها، على التوايل، يتأثرون بتهديدات اجلرمية السيربانية، جتنباً 

ت املتاحة على اخلط. وقد طلب مكتب التحقيقات الفيدرايل بالواليات املتحدة صراحة لفقدان ثقتهم خبدمات االتصاال
وعماًل على حتديد مستويات  1028الدعاية السلبية وأن تبلغ عن اجلرمية السيربانية. منالشركات أن تتغلب على نفورها  من

 1029شرها.احليوي حتسني مجع املعلومات ذات الصلة ون منالتهديد، وإعالم املستخدمني، 
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 التعاون الدولي

ويعزى هذا إىل تصميم الشبكة  1030بلد واحد. مناحلاالت، بأكثر  منالكثري  يف متر عمليات نقل البيانات على اإلنرتنت،
إمكانية إجراء عمليات النقل بنجاح، حىت إذا كانت اخلطوط املباشرة مسدودة بصفة  منالربوتوكوالت اليت تض وكذلك إىل

خدمات اإلنرتنت )ومنها مثاًل خدمات االستضافة( توفره شركات تقع  منىل ذلك، فإن عددًا كبريًا وباإلضافة إ 1031مؤقتة.
 1032اخلارج. يف مقارها

 يكون اجلاين موجودًا فيها بنفس بلد الضحية، يقتضي التحقيق التعاون بني وكاالت إنفاذ القانون ويف احلاالت اليت ال
البلدان املعنية  يف راء حتقيقات دولية وعرب وطنية دون موافقة السلطات املختصةالصعب إج منو  1033مجيع البلدان املتضررة. يف

أراضي بلد آخر دون إذن  يف ألحد البلدان بأن جيري حتقيقات عاميسمح بوجه  إعمااًل ملبدأ السيادة الوطنية. فهذا املبدأ ال
 تتاح يتعلق بأنه ال البلدان املعنية. وفيما ولذا يتعني إجراء التحقيقات مبساندة سلطات مجيع 1034السلطات احمللية. من
مهلة زمنية قصرية للغاية ميكن إجراء التحقيقات الناجحة إباهنا، يالحظ أن تطبيق نظم تبادل املساعدة  معظم احلاالت إال يف

زى هذا إىل عاجلرمية السيربانية. ويُ  يف القانونية التقليدية ينطوي على صعوبات واضحة عندما يتصل األمر بالتحقيقات
إجراءات رمسية تستغرق وقتاً طوياًل. ولذا، فإن حتسني التعاون الدويل بقدر أكرب  عامتبادل املساعدة القانونية يقتضي بوجه  أن

 السيربانية. السيرباين واسرتاتيجيات مكافحة اجلرمية منوضع وتنفيذ اسرتاتيجيات األ يف يؤدي دوراً هاماً وحامساً 

  (ACP)والمحيط الهادئ يكاريبوالإفريقيا  مجموعة دول في راتبناء القد تجارب 6.4
 وضع دعم إىل يهدف 1035مشروع متويل يف ،2013-2008 الفرتة يف ورويب،األ واالحتاد لالتصاالت الدويل تشارك االحتاد

 األورويب التنمية وصندوق" واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا" برنامج من كجزء  اجملموعة، بلدان يف والتشريعات السياسات
إفريقيا  يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا سياسات مواءمة" إطار يف الصحراء جنوبإفريقيا  ومت تقدمي الدعم ملنطقة. التاسع
 خالل من يكاريبال منطقة يف التنافسية القدرة تعزيز" مشروع تنفيذ يكاريبال لبلدان بالنسبةمت و  .(HIPSSA)" الصحراء جنوب
 HIPCAR(.1036( "يكاريبلدعم بلدان ال والتنظيمية التشريعية واالتصاالت، واإلجراءات املعلومات تكنولوجيا سياسات مواءمة
 واألطر واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا وسياسة القدرات بناء" مشروع منض اهلادئ الدعم أيضاً  احمليط بلدان وتلقت

 هاماً  تقدماً  وأحرز حمددة منهجية االحتاد وقد وضع. (ICB4PAC)" احمليط اهلادئ يف يةزر اجلبلدان ال لدعم والتشريعية التنظيمية
 .السنوات الست تلك يف الصلة ذات القدرات بناء يف

 المنهجية 1.6.4
 وكان جزء .التشريعات/السياسة/االسرتاتيجية جمال يف القدرات لبناء شاملة منهجية وضع املشاريع إجنازات أهم منكان 

 ومع. والتشريعات للسياسات اإلقليمية للمواءمة القائمة املنهجيات يف ألفضل املمارسات أمثلة دراسة لذلكالتحضري  من
 إىل يصل ما) العمل وجماالت ،(مناطق ثالث من بلداً  70 من أكثر) املعنية البلدان عدد حيث من املشروع دتفرّ  فإن ذلك،
 . ديدةج هنج وضع الضروري من جعل( سنوات ست) والوقت( تسعة

 السياسات تقييمب املرحلة هذه بدأتو . منوذجية اتتشريعو  يةمنوذج إقليمية سياساتوضعت  املرحلتني أوىل خاللو 
 خرباء على يد التقييممتت عملية  ،هبا املعمول القوانني كل  استبانة منوللتأكد . املستفيدة البلدان يف القائمة والتشريعات

القائمة  املعايري متت مقارنة االستنتاجات، الذي خلص التقرير يفو . بلد كل يف املتفرغني النظراء من بدعم نيوإقليمي نيدولي
 البلدان بعض يف األقل على مباشرة لتلك القابلة للتطبيق األولوية إيالء مع - والدولية اإلقليمية املمارسات أفضل مع املستبانة

 مثل ،أخرى مناطق من أفضل املمارساتأيضًا  أضيفت ذلك، ومع(. لدول الكومنولث النموذجي التشريع مثل) املستفيدة
 لتشريعاتل املقارن القانوين تحليلال عن فضالً  القائمة، التشريعات عن عامة حملة 1037التقييم تقارير وتضمنت .األورويب االحتاد
 إقليمية مطالب أيضاً  تقييمال تقرير حدد ،للثغرات حتليل إعداد أجل منو . والدولية اإلقليمية املمارسات أفضل مع القائمة

 البلدان مجيع من الرئيسيني املصلحة أصحاب مع التقييم تقرير مث نوقش. الدولية املمارسات أفضل بالضرورة معينة مل تتناوهلا
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 العمل جماالت جلميع ومالحظات تفسريية منوذجية وقوانني سياسات ضعت، وُ املصلحة أصحاب مع التشاور بعدو . املستفيدة
 أفضل مع أن النواتج ال تتماشى منللتأكد ( املستفيدة البلدان مجيع من) نإقليميو  خرباء العملية هذهوقاد . لةالص ذات

 .بسهولة تنفيذها أيضاً  ميكن بل فحسب والدولية اإلقليمية املمارسات
. ديةافر إ منهجية وضع أيضاً  ضروريال منوهنا كان . الوطين إلمكانية التنفيذ على الصعيد مكرسة الثانية املرحلةوكانت 

. الكفاءة داخل كل بلد منعلى درجة عالية  بدعم سمحت منهجية العمل جماالت وعدد دوداحمل زمينال طاراإل استدعى وقد
 قدر أقصى لضمانو . اإلفرادي اخلاص به الدعم تتناول مشروع خطة بلد كل  يتلقى الالزمة ماهية جمموعة األعمال حتديد بعدو 

 أصحاب مع واسعة مشاورات نموذجيةال تشريعاتالو  لسياساتا عملية تكييف مشلت البلد يف املصلحة أصحاب من الدعم من
 وموظفو السياسة يف والعاملون الناس عامةومنهم ) الوطنيني املصلحة أصحاب خمتلف دعي املشاورات تلك ويف إطار. املصلحة
 تشاوريةال جتماعاتاال خمتلف يف للمشاركة( املدنية احلريات اةودع اإلنرتنت خدمات ومقدمو األعمالو  الصناعةدوائر و  احلكومة

 أصحاب من املدخالت الصياغة وقد مشلت عملية .نموذجيةال تشريعاتالو  والسياسات النقل عملية نوقشت علناً  حيث
 عمل ورش عقدت كإىل ذل وباإلضافة .وندولي/ونوإقليمي ونحملي خرباء الصياغة عملية يف شارك كما.  هافي وأدرجتها املصلحة

 العامني واملدعني للقضاة منفصلة ودورات الشرطة ألفراد خصصامل مثل التدريب) املصاحل جمموعاتختلف مل القدرات بناءل
 (.احمللية الصحافة مع بالتعاونمحالت و  ة الناسلعام وورش عمل واجلامعات، املدارس يف وحماضرات

 الدروس المستخلصة 2.6.4
 القدرات بناء ملشاريع مفيدة تكون أن ميكن خمتلفة ألفضل املمارسات إىل استبانة بلداً  70 من أكثر مع املكثف العمل أدى

 .املستقبل يف
 ضافة إلى التشريعات يحتاج األمر إلى سياسةباإل

 غري من ولكن 1038.واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا الستخدام موثوقة بيئة لتوفري أساسي شرط هو التشريعات إن وضع
سياسة  بوضع تبدأ البلدان ومعظم. وسياسة عامة اسرتاتيجية وضع قبل التشريعات بوضع العملية هذه يف عتاد الشروعامل

 شاملة استجابة حتديد من احلكومة متكن والسياسة 1039.معينة لقضية احلكومة استجابة حتديد هو السياسة ودور هذه. عامة
 وخالفاً . السياسة أهداف لتحقيق استخدامها ميكن أخرى استجابات لكقد يشمل ذ التشريعات، إىل وباإلضافة. ما ملشكلة
مشلت  – 1040السيربانية اجلرمية بشأن أوروبا جملس اتفاقية مثل - التشريعات مواءمة على اليت تركز األخرى اإلقليمية للنهج

احمليط اهلادئ  يف اجلزرية البلدانو  (HIPCAR) يكاريببلدان الو  (HIPSSA)جنوب الصحراء إفريقيا  دعم بلدان  مشاريع
(ICB4PAC) ( الوزارات وخاصة) أصحاب املصلحة خمتلف تعاون يّسر ذلك ملموسة، وكنتيجة. مثل هذه السياسات وضع

 السياسات شأن اجلمع بني منأن  املرجح منو . واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا جمال يف االختصاصات املتداخلة ذوي
 .تشريع جديد إلدخال بلد ما يف لالزما الوقت اختصار والتشريعات

  فوارق محدودة بين التشريعات النموذجية
 األورويب لالحتاد اإلطاري والقرار 1041بشأن اجلرمية السيربانية، أوروبا جملس اتفاقية مثل) اإلقليمية النهج تكشف مقارنة خمتلف

 ومشاريع دعم بلدان 1043السيرباين مناأل شأنباإلفريقي  االحتاد اتفاقية ومشروع 1042،املعلومات نظم ضد اهلجمات بشأن
 اليت تتناول (ICB4PAC)احمليط اهلادئ  يف والبلدان اجلزرية (HIPCAR) يكاريبوبلدان ال (HIPSSA)جنوب الصحراء إفريقيا 
 أفضل تتبعوكلها . املعمول هبا واملنهجية النهج يف االتساق من كبرية  درجة عن( املشروع غري النفاذ مثل) امللموسة اجلرائم

 إطار لوضع كأساس  يكاريبال خرباء منوضعه فريق  الذي النموذجي القانون استخدام مث ميكن منو  الدولية املمارسات
 احمليط اهلادئ. يف جنوب الصحراء والبلدان اجلزريةإفريقيا  بلدان منوذجي ملشروعي



 الظواهر والتحديات واالستجابة القانونية :نيةااجلرمية السيرب فهم 
 

122 

 البلدان النامية في معايير عالية
 بل هنالك. أوروبا يف املوضوعة املعايري من أدىن تكون أن ينبغي ال والنامية الصغرية البلدان ضعهات اليت املعايري أن املشروع ُيربز
 اإلباحية حيث تشري املواد يف األطفال استغالل ذلك مثال. األوروبية املعايري تفوق القانونية األطر من خمتلفة عناصر الواقع يف

 املواد تغطي ال وبالتايل طفاًل ما" بصرياً  تصور مواد" إىل فقط السيربانية ةاجلرمي بشأن أوروبا جملس اتفاقية من 9 املادة
 الستغالل األطفال ملفات صوتية يتبادلون أيضاً  اجملرمني أن واسع نطاق على املعروف من أنه من الرغم على السمعية،

احمليط اهلادئ  يف والبلدان اجلزرية يبكاريجنوب الصحراء وبلدان الإفريقيا  مشاريع بلدان  اعتمدتوقد  1044.إباحية مواد يف
 .الصوتية امللفات تشملمث  منو  ،"بصرياً " مصطلح تجنبهي تو  خمتلفاً  هنجاً 

 جانب الخبراء وعقد المشاورات مع أصحاب المصلحة منميزة مشاركة واسعة 
 صوغ يف تقريباً  املستفيدة البلدان كل من خرباء إشراك ومها االنتقالية املرحلة أثناء كبرية  قيمة هلما أن تبني نمثة جانبا

 . االنتقالية العملية يف الوطنيني املصلحة أصحاب من واسعةال شاركةامل عن فضالً  نموذجيةال تشريعاتالو  السياسات
 ة لقيتاإلقليمي املعايري وضع عملية يف املستفيدة البلدان مجيع من اخلرباء جانب من واسعةال ملشاركةا نأ تقييموقد أظهر ال

 أصل من 1045فقطدولة عضوًا  14 من خرباء وضعها بشأن اجلرمية السيربانية أوروبا جملس اتفاقيةمثال ذلك أن . كبرياً   احاً جن
شاريع ملية نموذجال والتشريعات سياساتال فإن ذلك، منالنقيض  علىو . 1046أعضاء غري دول من خرباء وأربعةدولة  47

 البلدان مجيع من خرباء اوضعهاحمليط اهلادئ  يف والبلدان اجلزرية يكاريبجنوب الصحراء وبلدان الإفريقيا  بلدان
 . تقريباً  املستفيدة

أن األمر  على املعنية األطراف مجيع فقد اتفقت. املصلحة أصحاب مع املشاورات استضافة بشأن أخرى إجيابية جتربة ومثة
 املصلحة أصحاب من واسعة طائفة مع اتتشريع لصوغو  وطنية سياسة عناصر ملناقشة الالزمة الطاقة منيتطلب القدر الكبري 

 عقد ميزة مؤشر على املصلحة أصحاب مشاركة اليت أعقبت سلسةال التشريعية العملية لكن. فقط داخلية ناقشاتمب مقارنة
 .معاجلة خمتلف الشواغل منللتأكد  الصياغة عملية إطار يف مكثفة مناقشات

                                                           

926  Regarding a clear distinction see for example: Joint Communication to the European Parliament, the Council, the European 
Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, Cybersecurity Strategy of the European Union: An 
Open, Safe and Secure Cyberspace, JOIN (2013), 1, page 3. 

927  UNGA Resolution: Creation of a global culture of cybersecurity and taking stock of national efforts to protect critical 
information infrastructure, A/RES/64/211. 

928  See for example: ITU WTSA Resolution 50 (Rev. Johannesburg, 2008), on Cybersecurity, available at: 
www.itu.int/dms_pub/itu-t/opb/res/T-RES-T.50-2008-PDF-E.pdf ; ITU WTSA Resolution 52 (Rev. Johannesburg, 2008), on 
Countering and combating spam, available at: www.itu.int/dms_pub/itu-t/opb/res/T-RES-T.52-2008-PDF-E.pdf ; ITU WTDC 
Resolution 45 (Doha, 2006), on Mechanism for enhancing cooperation on cybersecurity, including combating spam, 
available at: www.itu.int/ITU-D/cyb/cybersecurity/docs/WTDC06_resolution_45-e.pdf ; European Union Communication: 
Towards a General Policy on the Fight Against Cyber Crime, 2007, available at: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2007/com2007_0267en01.pdf; Cyber Security: A Crisis of Prioritization, President’s 
Information Technology Advisory Committee, 2005, available at: 
www.nitrd.gov/pitac/reports/20050301_cybersecurity/cybersecurity.pdf . 

929  The term “cybersecurity” is used to summarize various activities ITU-T Recommendation X.1205 “Overview of 
Cybersecurity” provides a definition, description of technologies, and network protection principles: “Cybersecurity is the 
collection of tools, policies, security concepts, security safeguards, guidelines, risk management approaches, actions, 
training, best practices, assurance and technologies that can be used to protect the cyberenvironment and organization 
and user’s assets. Organization and user’s assets include connected computing devices, personnel, infrastructure, 
applications, services, telecommunications systems, and the totality of transmitted and/or stored information in the 
cyberenvironment. Cybersecurity strives to ensure the attainment and maintenance of the security properties of the 
organization and user’s assets against relevant security risks in the cyber environment. The general security objectives 
comprise the following: Availability; Integrity, which may include authenticity and non-repudiation; Confidentiality.” Also 
see: ITU, List of Security-Related Terms and Definitions, available at: www.itu.int/dms_pub/itu-
t/oth/0A/0D/T0A0D00000A0002MSWE.doc. 
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930  With regard to developments related to developing countries, see: ITU Cybersecurity Work Programme to Assist 

Developing Countries 2007-2009, 2007, available at: www.itu.int/ITU-D/cyb/cybersecurity/docs/itu-cybersecurity-work-
programme-developing-countries.pdf. 

931  See for example: ITU WTSA Resolution 50 (Rev. Johannesburg, 2008) on Cybersecurity available at: 
www.itu.int/dms_pub/itu-t/opb/res/T-RES-T.50-2008-PDF-E.pdf; ITU WTSA Resolution 52 (Rev. Johannesburg, 2008), on 
Countering and combating spam, available at: www.itu.int/dms_pub/itu-t/opb/res/T-RES-T.52-2008-PDF-E.pdf; ITU WTDC 
Resolution 45 (Doha, 2006), on Mechanism for enhancing cooperation on cybersecurity, including combating spam 
available at: www.itu.int/ITU-D/cyb/cybersecurity/docs/WTDC06_resolution_45-e.pdf; EU Communication towards a 
general policy on the fight against cyber crime, 2007 available at: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2007/com2007_0267en01.pdf; Cyber Security: A Crisis of Prioritization, President’s 
Information Technology Advisory Committee, 2005, available at: 
www.nitrd.gov/pitac/reports/20050301_cybersecurity/cybersecurity.pdf. 

932  For more information, see Kellermann, Technology risk checklist, Cybercrime and Security, IIB-2, page 1. 

933  For more information, see: www.itu.int/osg/csd/cybersecurity/gca/pillars-goals/index.html. 

934  See below: § 4.4. 

935  The negotiations regarding the Convention on Cybercrime took place not only between members of the Council of Europe. 
Four non-members (the United States, Canada, South Africa and Japan) were involved in the negotiations, but no 
representatives of countries from the African or Arab regions. 

936  See for example: Austria: National ICT Security Strategy Austria, available at: 
www.ccdcoe.org/strategies/Austrian_Cyber_Security_Strategy.pdf ; Estonia: Cyber Security Strategy, available at: 
www.kaitseministeerium.ee/files/kmin/img/files/Kuberjulgeoleku_strateegia_2008-2013_ENG.pdf ; Germany: 
Cybersecurity Strategy for Germany, available at: www.cio.bund.de/SharedDocs/Publikationen/DE/Strategische-
Themen/css_engl_download.pdf?__blob=publicationFile ; United Kingdom: UK Cyber Security Strategy, available at: 
www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/60961/uk-cyber-security-strategy-final.pdf ; New 
Zealand: www.dpmc.govt.nz/sites/all/files/publications/nz-cyber-security-strategy-june-2011_0.pdf ; For more examples 
see: National Cyber Security Framework Manual, NATO CCD, 2012, page 53 et seq. 

937  See for example the EU Cybersecurity Strategy: Joint Communication to the European Parliament, the Council, the 
European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, Cybersecurity Strategy of the European 
Union: An Open, Safe and Secure Cyberspace, JOIN (2013), 1.  Regarding the activities of the UN in relation to Cybersecurity 
see: Maurer, Cyber Norm Emergence at the United Nations, An Analysis of the Activities at the UN regarding Cyber-
Security, 2011. 

938  See: National Cyber Security Framework Manual, NATO CCD, 2012, page 46. 

939  Cybersecurity Strategy for Germany, 2011, page 7, available at: 
www.cio.bund.de/SharedDocs/Publikationen/DE/Strategische-Themen/css_engl_download.pdf?__blob=publicationFile 

940  With regard to the need of updates see below III.5.c. 

941  This issue was for example taken into consideration within the EU/ITU co-funded projects HIPCAR and ICB4PAC. The model 
policy, as well as the model legislation, are available at:  
www.itu.int/ITU-D/projects/ITU_EC_ACP/hipcar/reports/wg2/docs/HIPCAR_1-5-
B_Model_Policy_Guidelines_and_Legislative_Texts_Cybercrime.pdf. 

942  See for example: The Queensland Legislation Handbook, 2004, Chapter 2.2, available at:  
www.legislation.qld.gov.au/Leg_Info/publications/Legislation_Handbook.pdf. 

943  Regarding the need for an interdisciplinary approach see: Schjolberg/Ghernaouti-Helie, A Global Treaty on Cybersecurity 
and Cybercrime, Second Edition, 2011, page 17, available at:  
www.cybercrimelaw.net/documents/A_Global_Treaty_on_Cybersecurity_and_Cybercrime,_Second_edition_2011.pdf. 

944  The approved documents related to the projects are available at:   
www.itu.int/ITU-D/projects/ITU_EC_ACP/icb4pis/index.html. 

945  The approved documents related to the projects are available at:   
www.itu.int/ITU-D/projects/ITU_EC_ACP/icb4pis/index.html. 

946  .See for example: The Queensland Legislation Handbook, 2004, Chapter 2.2, available at:  
www.legislation.qld.gov.au/Leg_Info/publications/Legislation_Handbook.pdf. 
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947  The approved documents related to the projects are available at:   

www.itu.int/ITU-D/projects/ITU_EC_ACP/icb4pis/index.html. 

948  See below: § 5. 

949  The harmonization of training is one of the main objectives for the EU Cybercrime Centers of Excellence Network 
(2Centre). Information is available at: www.2centre.eu. Other examples are the European Cybercrime Training & Education 
Group (ECTEG) as well as the Europol Working Group on the Harmonization of Cybercrime Training (EWGHCT). 

950  The approved documents related to the projects are available at:  
www.itu.int/ITU-D/projects/ITU_EC_ACP/icb4pis/index.html. 

951  The text is available at:  
www.itu.int/ITU-D/projects/ITU_EC_ACP/hipcar/reports/wg2/docs/HIPCAR_1-5-
B_Model_Policy_Guidelines_and_Legislative_Texts_Cybercrime.pdf. 

952  The text is available at:  
www.itu.int/ITU-D/projects/ITU_EC_ACP/hipcar/reports/wg2/docs/HIPCAR_1-5-
B_Model_Policy_Guidelines_and_Legislative_Texts_Cybercrime.pdf. 

953  See for example: Vogel, Towards a Global Convention against Cybercrime, First World Conference of Penal Law, 2007, page 
5, available at: www.penal.org/IMG/Guadalajara-Vogel.pdf; Pladna, The Lack of Attention in the Prevention of Cyber Crime 
and How to improve it, University of East Carolina, ICTN6883, available at:  
www.infosecwriters.com/text_resources/pdf/BPladna_Cybercrime.pdf. 

954  Regarding blocking of websites with illegal content see: Lonardo, Italy: Service Provider’s Duty to Block Content, Computer 
Law Review International, 2007, page 89 et seq.; Sieber/Nolde, Sperrverfuegungen im Internet, 2008; 
Stol/Kaspersen/Kerstens/Leukfeldt/Lodder, Filteren van kinderporno op internet, 2008; Edwards/Griffith, Internet 
Censorship and Mandatory Filtering, NSW Parliamentary Library Research Service, Nov. 2008. 

955  The approved documents related to the projects are available at:  
www.itu.int/ITU-D/projects/ITU_EC_ACP/icb4pis/index.html. 

956  Trends in Telecommunication Reform 2009. Hands-On or Hands-Off? Stimulating Industry Growth through Effective ICT 
Regulation. Summary, page 7, available at: www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/reg/D-REG-TTR.11-2009-SUM-PDF-E.pdf; see 
also ITU, World Summit on Information Society, The Report of the Task Force on Financial Mechanisms for ICT for 
Development, December, 2004, available at: www.itu.int/wsis/tffm/final-report.pdf; ITU/infoDEV ICT Regulation Toolkit, 
Chapter 4.1. What is the Role of Regulators?, available at: www.ictregulationtoolkit.org/en/Section.3109.html 

957  See GSR09 – Best Practice Guidelines on innovative regulatory approaches in a converged world to strengthen the 
foundation of a global information society, available at www.itu.int; Macmillian. Connectivity, Openness and Vulnerability: 
Challenges Facing Regulators. GSR Discussion Paper 2009 // available at:  
http://www.itu.int/ITU-D/treg/Events/Seminars/GSR/GSR09/doc/GSR09_Challenges-regulators_Macmillan.pdf 

958  Stevens, Consumer Protection: Meeting the expectation of connected Consumer. GSR Discussion Paper 2009,  
available at: www.itu.int/ITU-D/treg/Events/Seminars/GSR/GSR09/doc/GSR09_Consumer-protection_Stevens.pdf; 
Macmillian, Connectivity, Openness and Vulnerability: Challenges Facing Regulators. GSR Discussion Paper 2009, available 
at: www.itu.int/ITU-D/treg/Events/Seminars/GSR/GSR09/doc/GSR09_Challenges-regulators_Macmillan.pdf. 

959  E.g. Korea Communications Commission, established in February 2008 (formed after consolidating the former Ministry of 
Information and Communication and the Korean Broadcasting Commission), announced among other core regulatory 
duties protection of Internet users from harmful or illegal content. Korea Communications Commission: 
http://eng.kcc.go.kr. 

960  E.g. Swedish ICT Regulator PTS addresses cyberthreats and cybercrime under user protection mandate and network 
security mandate. See: PTS. Secure communications, available at  
www.pts.se/en-gb/About-PTS/Operations/Secure%20communications/. 

961  OPTA. Regulatory areas, available at: www.opta.nl/en/about-opta/regulatory-areas/. 

962  The Dutch regulator is granted the mandate to monitor any contravention of the prohibition of unsolicited communication 
under its duties to provide Internet safety for consumers. 

963  OPTA has the power to take action against anyone contravening the prohibition of spam and unsolicited software by 
imposing fines. 
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http://www.ictregulationtoolkit.org/en/Section.3109.html
http://www.itu.int/
http://www.itu.int/ITU-D/treg/Events/Seminars/GSR/GSR09/doc/GSR09_Challenges-regulators_Macmillan.pdf
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964  OPTA Reaction on the Consultation Concerning the Future of ENISA, 14/01/2009, available at:  

http://ec.europa.eu/information_society/policy/nis/docs/pub_consult_nis_2009/public_bodies/OPTA.pdf. 

965  Spyrelli, Regulating The Regulators? An Assessment of Institutional Structures and Procedural Rules of National Regulatory 
Authorities, International Journal of Communications Law and Policy, Issue. 8, Winter. 2003/2004; Henten/ Samarajiva/ 
Melody, Designing next generation telecom regulation: ICT convergence or multi-sector utility?, info, 2003, Vol. 5 Issue 1, 
page 26-33; infoDev/ITU ICT regulation Toolkit, available at: www.ictregulationtoolkit.org/en/Section.2033.html. 

966  See the discussions on regulation, illegal content and converged regulators: Van Oranje et al, Responding to Convergence: 
Different approaches for Telecommunication regulators TR-700-OPTA, 30 September 2008, available at:  
www.opta.nl/download/convergence/convergence-rand.pdf; Millwood Hargrave, et al, Issues facing broadcast content 
regulation, Broadcasting Standards Authority, New Zealand, 2006, available at:  
www.bsa.govt.nz/publications/IssuesBroadcastContent-2.pdf. See also: ITU, Case Study: Broadband, the Case of Malaysia, 
Document 6, April 2001, available at: www.itu.int/osg/spu/ni/broadband/workshop/malaysiafinal.pdf. 

967  See: infoDev/ITU ICT Regulation Toolkit, Chapter 2.5. Convergence and Regulators, available at: 
www.ictregulationtoolkit.org/en/section.3110.html. See also: Henten/ Samarajiva/Melody, Designing next generation 
telecom regulation: ICT convergence or multi-sector utility?, info, 2003, Vol. 5 Issue 1, page 26-33; Singh/Raja, 
Convergence in ICT services: Emerging regulatory responses to multiple play, June 2008, available at: 
http://siteresources.worldbank.org/EXTINFORMATIONANDCOMMUNICATIONANDTECHNOLOGIES/Resources/Convergence_i
n_ICT_services_Emerging_regulatory_responses_to_multiple_play.pdf; Garcia-Murillo, Regulatory responses to 
convergence: experiences from four countries, Info, 2005, Volume 7, Issue 1. 

968  The four states which have regulators that can be regarded as converged regulatory authorities are: Finland, Italy, Slovenia 
and the United Kingdom. See: infoDev/ITU ICT Regulation Toolkit, Chapter 2.5. Convergence and Regulators, available at: 
www.ictregulationtoolkit.org/en/section.3110.html. 

969  Information and network security (INS). 

970  See: MCMC, What do we Do. Information Network Security, available at: www.skmm.gov.my/what_we_do/ins/feb_06.asp. 

971  Korea Communications Commission: Important Issues, available at: http://eng.kcc.go.kr. 

972  Trends in Telecommunication Reform 2009. Hands-On or Hands-Off? Stimulating Industry Growth through Effective ICT 
Regulation. Summary. 2009, P. 11, available at: www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/reg/D-REG-TTR.11-2009-SUM-PDF-E.pdf. 

973  See: Haggard/McCubbins, Presidents, Parliaments, and Policy. University of California, San Diego, July 1999, available at: 
http://mmccubbins.ucsd.edu/ppp.pdf. For the discussion with regard to regulatory agencies, see: Maggetti, The Role of 
Independent Regulatory Agencies in Policy-Making: a Comparative Analysis of Six Decision-Making Processes in the 
Netherlands, Sweden and Switzerland. IEPI, University of Lausanne, available at: http://regulation.upf.edu/ecpr-07-
papers/mmaggetti.pdf. 

974  The rationale for separating the ICT regulator from the policy-making body is to have an independent regulator that 
maintains a distance from the ministry or other government bodies which could remain as the major shareholder of the 
incumbent. An independent regulator can avoid conflict of interest that can happen if the regulator is also responsible for 
industry promotion. See: OECD, Telecommunications Regulatory Structures and Responsibilities, 
DSTI/ICCP/TISP(2005)6/FINAL, January, 2006, available at: www.oecd.org/dataoecd/56/11/35954786.pdf. 

975  InfoDev ITU ICT Regulation toolkit. Section 6.3. Separation of Power and Relationship of Regulator with Other Entities, 
available at: www.ictregulationtoolkit.org/en/Section.1269.html. 

976  Public Consultation Processes. InfoDev ITU ICT Regulation Toolkit, available at:  
www.ictregulationtoolkit.org/En/PracticeNote.756.html; Labelle, ICT Policy Formulation and e-strategy development, 2005, 
available at: www.apdip.net/publications/ict4d/ict4dlabelle.pdf. 

977  One example is the Botswana Telecommunications Authority, which is required to provide the input to government policy-
making efforts. See: Case Study Single Sector Regulator: Botswana Telecommunications Authority (BTA). InfoDev ITU ICT 
Regulation Toolkit, available at: www.ictregulationtoolkit.org/en/PracticeNote.2031.html. 

978  International CIIP Handbook 2008/2009, Center for Security Studies, ETH, Zurich, 2009, available at  
www.crn.ethz.ch/publications/crn_team/detail.cfm?id=90663, P. 133. 

979  National Information Security Strategy Proposal, November, 2002 // available at:  
www.mintc.fi/fileserver/national_information_security_strategy_proposal.pdf.. 
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980  Lie / Macmilian, Cybersecurity: the Role and Responsibilities of an Effective Regulator. Draft Background Paper. 9th ITU 

Global Symposium for Regulators. 2009, available at: www.itu.int/ITU-D/treg/Events/Seminars/GSR/GSR09/doc/GSR-
background-paper-on-cybersecurity-2009.pdf. 

981  See: Uganda Communications Commission, Recommendations on Proposed Review of the Telecommunications Sector 
Policy, 2005, available at: www.ucc.co.ug/UgTelecomsSectorPolicyReview_31_Jan_2005.pdf; Blythe, The Proposed 
Computer Laws of Uganda: Moving Toward Secure E-Commerce Transactions and Cyber-Crime Control in Repositioning 
African Business and Development for the 21st Century, Simon Sigué (Ed.), 2009, available at:  
www.iaabd.org/2009_iaabd_proceedings/track16b.pdf; Uganda Computer Misuse Bill 2004, available at:  
www.sipilawuganda.com/files/computer%20misuse%20bill.pdf. 

982  See, for example: Report of the Second EAC Regional Taskforce Meeting on Cyber Laws. June 2008, Kampala, Uganda, 
available at: http://r0.unctad.org/ecommerce/event_docs/kampala_eac_2008_report.pdf. 

983  Now: Zambia Information and Communications Technology Authority. 

984  Mukelabai, Cybersecurity Efforts in Zambia. Presentation at ITU Regional Cybersecurity Forum for Africa and Arab States 
4th – 5th June 2009 Tunis, Tunisia, available at: www.itu.int/ITU-D/cyb/events/2008/lusaka/docs/mukelabai-caz-zambia-
lusaka-aug-08.pdf; Hatyoka, ZICTA Corner – Defining ZICTA’s new mandate. Times of Zambia, 2009 // available at: 
www.times.co.zm/news/viewnews.cgi?category=12&id=1262768483. 

985  Zambia Electronic Communications and Transactions Act 2009, available at:  
www.caz.zm/index.php?option=com_docman&Itemid=75. See also ZICTA. Cybercrime Penalties (Part 1), available at: 
www.caz.zm/index.php?option=com_content&view=article&id=76:cyber-crime-penalties-part-
1&catid=34:column&Itemid=38. 

986  Annual report 2008 Belgian Institute for postal service and telecommunication, BIPT, 2009, available at: 
http://bipt.be/GetDocument.aspx?forObjectID=3091&lang=en. 

987  See: Killcrece, et al, Organizational Models for Computer Security Incident Response Teams (CSIRTs). Handbook, December, 
2003, available at: www.cert.org/archive/pdf/03hb001.pdf. 

988  Scarfone/Grance/Masone, Computer Security Incident Handling Guide. Recommendations of the National Institute of 
Standards and Technology. NIST Special Publication 800-61, 2008, available at:  
http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-61-rev1/SP800-61rev1.pdf, pp. 2-2. 

989  www.ficora.fi/. 

990  .Sweden’s IT Incident Centre (Sitic) is located in the ICT regulator PTS.See: PTS. Secure communications, available at: 
www.pts.se/en-gb/About-PTS/Operations/Secure%20communications/. 

991  aeCERT created as an initiative of the UAE Telecommunications Regulatory Authority to detect, prevent and respond to 
current and future cybersecurity incidents in the UAE: Bazargan, A National Cybersecurity Strategy aeCERT Roadmap. 
Presentation at Regional Workshop on Frameworks for Cybersecurity and CIIP 18 – 21 Feb 2008 Doha, Qatar, available at: 
www.itu.int/ITU-D/cyb/events/2008/doha/docs/bazargan-national-strategy-aeCERT-doha-feb-08.pdf. 

992  The national CERT (qCERT) was established by the Qatari ICT regulator (ictQatar) and acts on behalf of ictQatar; Lewis, Q-
CERT. National Cybersecurity Strategy Qatar, available at: www.itu.int/ITU-D/cyb/events/2008/brisbane/docs/lewis-Q-CERT-
incid ent-management-brisbane-july-08.pdf. 

993  Time.lex. Study on activities undertaken to address threats that undermine confidence in the information  
society, such as spam, spyware and malicious software. SMART 2008/ 0013, available at:  
http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/doc/library/ext_studies/privacy_trust_policies/spam_spyware_legal
_study2009final.pdf. 

994  E.g. ICT regulators are involved in law-enforcement efforts with regard to combating spam in the following countries: 
Australia, Finland, Greece, Hungary, Japan, Malaysia, Mexico, Netherlands, Portugal, Turkey. See: OECD Task Force on 
Spam. Enforcement authorities contact list, available at: www.oecd-antispam.org/countrycontacts.php3. 

995  .Time.lex. Study on activities undertaken to address threats that undermine confidence in the information  
society, such as spam, spyware and malicious software. SMART 2008/ 0013, available at:  
http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/doc/library/ext_studies/privacy_trust_policies/spam_spyware_legal
_study2009final.pdf. Page 21. 

996  Gercke, The Slow Wake of a Global Approach Against Cybercrime, Computer Law Review International 2006, page 141. For 
an overview of the most important substantive criminal law provisions, see below: § 6.2. 
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997  See Sieber, Cybercrime, The Problem behind the term, DSWR 1974, page 245 et. seq. 

998  For an overview of cybercrime-related legislation and its compliance with the standards defined by the Convention on 
Cybercrime, see the country profiles provided on the Council of Europe website, available at: www.coe.int/cybercrime/. 
See, for example, the following surveys on national cybercrime legislation: ITU Survey on Anti-Spam Legislation Worldwide 
2005, page 5, available at: www.itu.int/osg/spu/spam/legislation/Background_Paper_ITU_Bueti_Survey.pdf; 
Mitchison/Wilikens/Breitenbach/Urry/Portesi – Identity Theft – A discussion paper, page 23 et seq., available at: 
www.prime-project.eu/community/furtherreading/studies/IDTheftFIN.pdf; Legislative Approaches to Identity Theft: An 
Overview, CIPPIC Working Paper No. 3, 2007; Schjolberg, The legal framework – unauthorized access to computer systems 
– penal legislation in 44 countries, available at: www.mosstingrett.no/info/legal.html. 

999  See below: § 6.2. 

1000  See below: § 6.2. 

1001  For an overview of the most relevant challenges in the fight against cybercrime, see above: § 3.1. 

1002  One possibility to mask identity is the use of anonymous communication services. See: Claessens/Preneel/Vandewalle, 
Solutions for Anonymous Communication on the Internet, 1999. Regarding the technical discussion about traceability and 
anonymity, see: CERT Research 2006 Annual Report, page 7 et seq., available at:  
www.cert.org/archive/pdf/cert_rsch_annual_rpt_2006.pdf. Regarding anonymous file-sharing systems, see: 
Clarke/Sandberg/Wiley/Hong, Freenet: a distributed anonymous information storage and retrieval system, 2001; 
Chothia/Chatzikokolakis, A Survey of Anonymous Peer-to-Peer File-Sharing, available at: www.spinellis.gr/pubs/jrnl/2004-
ACMCS-p2p/html/AS04.pdf; Han/Liu/Xiao/Xiao, A Mutual Anonymous Peer-to-Peer Protocol Desing, 2005. 

1003  Regarding legal responses to the challenges of anonymous communication, see below: §§ 6.5.10 and 6.3.11. 

1004  See above: § 3.2.6. 

1005  See in this context below: § 6.6. 

1006  Casey, Digital Evidence and Computer Crime, 2004, page 9. 

1007  Vaciago, Digital Evidence, 2012. 

1008  Regarding the need for formalization of computer forensics, see: Leigland/Krings, A Formalization of Digital Forensics, 
International Journal of Digital Evidence, 2004, Vol.3, No.2. 

1009  Regarding the difficulties of dealing with digital evidence on the basis of traditional procedures and doctrines, see: Moore, 
To View or not to view: Examining the Plain View Doctrine and Digital Evidence, American Journal of Criminal Justice, 
Vol. 29, No. 1, 2004, page 57 et seq. 

1010  See Vacca, Computer Forensics, Computer Crime Scene Investigation, 2nd Edition, 2005, page 3. Regarding the early 
discussion about the use of printouts, see: Robinson, The Admissibility of Computer Printouts under the Business Records 
Exception in Texas, South Texas Law Journal, Vol. 12, 1970, page 291 et seq. 

1011  Regarding the transnational dimension of cybercrime, see: Keyser, The Council of Europe Convention on Cybercrime, 
Journal of Transnational Law & Policy, Vol. 12, Nr. 2, page 289, available at:  
www.law.fsu.edu/journals/transnational/vol12_2/keyser.pdf; Sofaer/Goodman, Cyber Crime and Security – The 
Transnational Dimension – in Sofaer/Goodman, The Transnational Dimension of Cyber Crime and Terrorism, 2001, page 1 
et seq., available at: http://media.hoover.org/documents/0817999825_1.pdf. 

1012  See Sussmann, The Critical Challenges from International High-Tech and Computer-related Crime at the Millennium, Duke 
Journal of Comparative & International Law, 1999, Vol. 9, page 451 et seq., available at:  
www.g7.utoronto.ca/scholar/sussmann/duke_article_pdf; Legislative Guides for the Implementation of the United Nations 
Convention against Transnational Organized Crime, 2004, page xvii, available at:  
www.unodc.org/pdf/crime/legislative_guides/Legislative%20guides_Full%20version.pdf. 

1013  See, in this context: Legislative Guides for the Implementation of the United Nations Convention against Transnational 
Organized Crime, 2004, page 217, available at:  
www.unodc.org/pdf/crime/legislative_guides/Legislative%20guides_Full%20version.pdf. 

1014  Gabuardi, Institutional Framework for International Judicial Cooperation: Opportunities and Challenges for North America, 
Mexican Law Review, Vol. I, No. 2, page 156, available at:  
http://info8.juridicas.unam.mx/pdf/mlawrns/cont/2/cmm/cmm7.pdf. 
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1015 See in this context: Sellers, Legal Update to: Shifting the Burden to Internet Service Providers: The Validity of Subpoena 

Power under the Digital Millennium Copyright Act, Oklahoma Journal of Law and Technology, 8a, 2004, available at: 
www.okjolt.org/pdf/2004okjoltrev8a.pdf. 

1016  For an introduction to the discussion, see: Elkin-Koren, Making Technology Visible: Liability of Internet Service Providers for 
Peer-to-Peer Traffic, Journal of Legislation and Public Policy, Volume 9, 2005, page 15 et seq., available at 
www.law.nyu.edu/journals/legislation/articles/current_issue/NYL102.pdf. 

1017  Hannan, To Revisit: What is Forensic Computing, 2004, available at:  
http://scissec.scis.ecu.edu.au/publications/forensics04/Hannan.pdf; Etter, The forensic challenges of e-crime, Australasian 
Centre for Policing Research, No. 3, 2001, page 4, available at: www.acpr.gov.au/pdf/ACPR_CC3.pdf. Regarding the need for 
standardization, see: Meyers/Rogers, Computer Forensics: The Need for Standardization and Certification, International 
Journal of Digital Evidence, Vol. 3, Issue 2, available at:  
www.utica.edu/academic/institutes/ecii/publications/articles/A0B7F51C-D8F9-A0D0-7F387126198F12F6.pdf; Morgan, An 
Historic Perspective of Digital Evidence: A Forensic Scientist’s View, International Journal of Digital Evidence, Vol. 1, Issue 1; 
Hall/Davis, Towards Defining the Intersection of Forensic and Information Technology, International Journal of Digital 
Evidence, Vol. 4, Issue 1; Leigland/Krings, A Formalization of Digital Forensics, International Journal of Digital Forensics, 
International Journal of Digital Evidence, Vol. 3, Issue 2. 

1018  Transaction authentication number – for more information, see: Authentication in an Internet Banking Environment, 
United States Federal Financial Institutions Examination Council, available at: 
www.ffiec.gov/pdf/authentication_guidance.pdf. 

1019  The ITAN system improves the TAN system. The financial institutions provide the customer with a number of TAN-indexed 
identity numbers. With regard to each relevant transaction, the online banking system requires a specific ITAN number 
selected at random from the list of supplied TAN. For more information, see: Bishop, Phishing & Pharming: An investigation 
into online identity theft, 2005, available at: http://richardbishop.net/Final_Handin.pdf. 

1020  Regarding various authentication approaches in Internet banking, see: Authentication in an Internet Banking Environment, 
United States Federal Financial Institutions Examination Council, available at:  
www.ffiec.gov/pdf/authentication_guidance.pdf. 

1021  Regarding approaches to coordinate the cooperation of law-enforcement agencies and Internet service providers in the 
fight against cybercrime, see the results of the working group established by Council of Europe in 2007. For more 
information, see: www.coe.int/cybercrime/. 

1022  Capacity building is in general defined as the creation of an enabling environment with appropriate policy and legal 
frameworks, institutional development, including community participation (of women in particular), human resources 
development and strengthening of managerial systems. In addition, UNDP recognizes that capacity building is a long-term, 
continuing process, in which all stakeholders participate (ministries, local authorities, non-governmental organizations, user 
groups, professional associations, academics and others). 

1023  At the G8 Conference in Paris in 2000, Jean-Pierre Chevenement, the French Minister of Interior, stated: “More broadly, we 
have to educate users. They must all understand what they can and can’t do on the Internet and be warned of the 
potential dangers. As use of the Internet grows, we’ll naturally have to step up our efforts in this respect”. Regarding user-
education approaches in the fight against phishing, see: Anti-Phishing Best Practices for ISPs and Mailbox Providers, 2006, 
page 6, available at: www.anti-phishing.com/reports/bestpracticesforisps.pdf; Milletary, Technical Trends in Phishing 
Attacks, available at: www.cert.org/archive/pdf/Phishing_trends.pdf. Regarding sceptical views on user education, see: 
Görling, The Myth Of User Education, 2006, available at: www.parasite-economy.com/texts/StefanGorlingVB2006.pdf. 

1024  Anti-Phishing Best Practices for ISPs and Mailbox Providers, 2006, page 6, available at: www.anti-
phishing.com/reports/bestpracticesforisps.pdf; Milletary, “Technical Trends in Phishing Attacks”, available at: 
www.cert.org/archive/pdf/Phishing_trends.pdf. 

1025  Shaw, Details of anti-phishing detection technology revealed in Microsoft Patent application, 2007, available at: 
http://blogs.zdnet.com/ip-telephony/?p=2199; Microsoft Enhances Phishing Protection for Windows, MSN and Microsoft 
Windows Live Customers – Cyota Inc., Internet Identity and MarkMonitor to provide phishing Web site data for Microsoft 
Phishing Filter and SmartScreen Technology services, 2005, available at:  
www.microsoft.com/presspass/press/2005/nov05/11-17EnhancesPhishingProtectionPR.mspx. 

1026  For a different opinion, see: Görling, The Myth Of User Education, 2006, at:   
www.parasite-economy.com/texts/StefanGorlingVB2006.pdf. 
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1027  At the G8 Conference in Paris in 2000, Jean-Pierre Chevenement, the French Minister of Interior, stated: “More broadly, we 

have to educate users. They must all understand what they can and can’t do on the Internet and be warned of the 
potential dangers. As use of the Internet grows, we’ll naturally have to step up our efforts in this respect.” 

1028  “The United States Federal Bureau of Investigation has requested companies not to keep quiet about phishing attacks and 
attacks on company IT systems, but to inform authorities, so that they can be better informed about criminal activities on 
the Internet. It is a problem for us that some companies are clearly more worried about bad publicity than they are about 
the consequences of a successful hacker attack, explained Mark Mershon, acting head of the FBI’s New York office.” See 
Heise News, 27.10.2007, available at: www.heise-security.co.uk/news/80152. 

1029  Examples of the publication of cybercrime-related data include: Symantec Government Internet Security Threat Report 
Trends for July–December 06, 2007, available at: http://eval.symantec.com/mktginfo/enterprise/white_papers/ent-
whitepaper_internet_security_threat_report_xi_03_2007.en-us.pdf; Phishing Activity Trends, Report for the Month of 
April 2007, available at: www.antiphishing.org/reports/apwg_report_april_2007.pdf. 

1030  Regarding the extent of transnational attacks in the most damaging cyberattacks, see: Sofaer/Goodman, Cyber Crime and 
Security – The Transnational Dimension in Sofaer/Goodman, The Transnational Dimension of Cyber Crime and Terrorism, 
2001, page 7, available at: http://media.hoover.org/documents/0817999825_1.pdf. 

1031  The first defined and still most important communication protocols are: TCP (Transmission Control Protocol) and IP 
(Internet Protocol). For further information, see: Tanebaum, Computer Networks; Comer, Internetworking with TCP/IP – 
Principles, Protocols and Architecture. 

1032  See Huebner/Bem/Bem, Computer Forensics – Past, Present And Future, No. 6, available at:  
www.scm.uws.edu.au/compsci/computerforensics/Publications/Computer_Forensics_Past_Present_Future.pdf. Regarding 
the possibilities of network-storage services, see: Clark, Storage Virtualisation Technologies for Simplifying Data Storage 
and Management. 

1033  Regarding the need for international cooperation in the fight against cybercrime, see: Putnam/Elliott, International 
Responses to Cyber Crime, in Sofaer/Goodman, The Transnational Dimension of Cyber Crime and Terrorism, 2001, page 35 
et seq., available at: http://media.hoover.org/documents/0817999825_35.pdf; Sofaer/Goodman, Cyber Crime and Security 
– The Transnational Dimension in Sofaer/Goodman, The Transnational Dimension of Cyber Crime and Terrorism, 2001, 
page 1 et seq., available at: http://media.hoover.org/documents/0817999825_1.pdf. 

1034  National sovereignty is a fundamental principle in international law. See Roth, State Sovereignty, International Legality, and 
Moral Disagreement, 2005, page 1, available at: www.law.uga.edu/intl/roth.pdf. 

1035  Details about the project and the funding are available at: www.itu.int/ITU-D/projects/ITU_EC_ACP/ 

1036  For more information about the project, see: www.itu.int/ITU-D/projects/ITU_EC_ACP/hipcar/index.html; ACP-EU Joint 
Parliamentary Assembly, Committee on Economic Development, Finance and Trade, Draft Report on ICT-based 
entrepreneurship and its impact on development in ACP countries, 2012, page 4. 

1037  The assessment reports are available on the HIPCAR website and will be on the HIPSSA and ICB4PAC website shortly. 

1038  With regard to the relevance of legislation related to the specific topic cybercrime see: Gercke, CRi 2012, 81. 

1039  See for example: The Queensland Legislation Handbook, 2004, Chapter 2.2, available at: 
www.legislation.qld.gov.au/Leg_Info/publications/Legislation_Handbook.pdf . 

1040  Council of Europe Convention on Cybercrime (CETS No. 185); Sofaer, Toward an International Convention on Cyber in 
Seymour/Goodman, The Transnational Dimension of Cyber Crime and Terror, page 225,; Gercke, The Slow Awake of a 
Global Approach Against Cybercrime, CRi 2006, 140 et seq.; Gercke, National, Regional and International Approaches in the 
Fight Against Cybercrime, CRi 2008, page 7 et seq.; Gercke, 10 years Convention on Cybercrime, Cri 2011, 142 et seq.; 
Aldesco, The Demise of Anonymity: A Constitutional Challenge to the Convention on Cybercrime, Entertainment Law 
Review, 2002, No. 1; Broadhurst, Development in the global law enforcement of cyber-crime, in Policing: An International 
Journal of Police Strategies and Management, 29(2), 2006, page 408 et seq.; Adoption of Convention on Cybercrime, 
International Journal of International Law, Vol. 95, No.4, 2001, page 889 et seq. 

1041  Art. 2: Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences 
under its domestic law, when committed intentionally, the access to the whole or any part of a computer system without 
right. 

1042  Art. 2 (1) :Each Member State shall take the necessary measures to ensure that the intentional access without right to the 
whole or any part of an information system is punishable as a criminal offence, at least for cases which are not minor. 
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1043  Art. III-2: Each Member State of the African Union shall take the legislative measures required to set up as a penal offense 

the fact of accessing or attempting to access fraudulently a part or the whole of a computer system. 

1044  Regarding the relevance of audio files see: Wortley/Smallbone, Child Pornography on the Internet, Problem-oriented 
Guides for Police, No. 31, page 7, available at: www.cops.usdoj.gov/files/ric/Publications/e04062000.pdf . 

1045  Belgium, Bulgaria, Czech Republic, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Italy, Latvia, Netherlands, Portugal, Sweden 
and "The Former Yugoslav Republic of Macedonia”. 

1046  The decision to establish the working group was made during the 583rd Meeting of the Minister’s, Decision No. 
CM/Del/Dec(97)583. 
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 وعالقتها بالنُّهج الوطنية. 1047يقدم الفصل التايل حملة عامة عن الن ُُّهج التشريعية الدولية

 الّنهج الدولية 1.5
جمال اجلرمية السيربانية،  يف تطورات منيستجد  املنظمات الدولية بصفة مستمرة على حتليل أحدث ما منيعكف عدد 

 ت ملكافحة تلك اجلرائم.أنشأت هذه املنظمات أفرقة عمل لوضع اسرتاتيجيا وقد
 1048سابقاً( الثمانية) السبعة مجموعة 1.1.5

املعنية جبرائم التكنولوجيا الراقية" اليت دهتم مبكافحة اجلرمية  1049"اللجنة الفرعية (G8) ، أنشأت جمموعة الثمانية1997 عاميف 
مدينة واشنطن بالواليات املتحدة،  يف جمموعة الثمانية، إبان اجتماعهم يف واعتمد وزراء العدل والداخلية 1050السيربانية.

وقت  يف وأيد رؤساء جمموعة الثمانية 1051عشر نقاط ملكافحة جرائم التكنولوجيا الراقية. منعشرة مبادئ وخطة عمل مؤلفة 
 الحق هذه املبادئ اليت جاء فيها أنه:

 يسيؤون استخدام تكنولوجيا املعلومات. نتكون هناك مالذات آمنة مل جيب أال 

http://www.cpsu.org.uk/downloads/2002CLMM.pdf
http://www.cistp.gatech.edu/snsp/cybersecurity/materials/callieCOEconvention.pdf
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 ب أن تنسق التحقيقات واملالحقات القضائية املتعلقة جبرائم التكنولوجيا الراقية الدولية بني مجيع الدول املعنية، جي
 بصرف النظر عن مكان وقوع الضرر.

 .جيب تدريب موظفي إنفاذ القانون وجتهيزهم للتعامل مع جرائم التكنولوجيا الراقية 
مؤمتر وزاري معين مبكافحة  يف ها املتعلقة مبكافحة جرائم التكنولوجيا الراقية، حددت جمموعة الثمانية خطط1999 عامويف 

وأعربت بلدان جمموعة الثمانية عن شواغلها إزاء بعض  1052موسكو باالحتاد الروسي. يف اجلرائم املنظمة عرب الوطنية، ُعقد
ع املعامالت والنفاذ عرب احلدود إىل البيانات املواد اإلباحية(، وكذلك إزاء إمكانية تتبُّ  يف اجلرائم )مثل استغالل األطفال

عدد  يف املبادئ تتعلق مبكافحة اجلرمية السيربانية، وهي مبادئ ترد اليوم منبياهنا عددًا  مناملخزنة. وتض
 1053الدولية. االسرتاتيجيات من

، اليت تستلزم 24/7تصال ُتدعى شبكة اإلجنازات العملية اليت أسفر عنها عمل فريق اخلرباء إنشاء شبكة دولية جلهات اال منوكان 
 1054األسبوع. يف أيام 7اليوم و يف ساعة 24البلدان املشاركة أن تعنّي جهات اتصال للتحقيقات عرب الوطنية ميكن النفاذ إليها  من

عت إىل منع ، موضوع اجلرمية السيربانية ود2000 عام يف باريس بفرنسا يف املؤمتر الذي عقدته يف وتناولت جمموعة الثمانية،
املالذات الرقمية غري اخلاضعة للقانون. وكانت جمموعة الثمانية، قد ربطت منذ ذلك الوقت، حماوالدها الرامية إىل إجياد حلول 

، ناقشت جمموعة الثمانية 2001 عامويف  1055دولية باتفاقية جملس أوروبا بشأن اجلرمية السيربانية )"اتفاقية اجلرمية السيربانية"(.
إذا كان ينبغي تنفيذ  ركزت على ما 1056طوكيو، يف ورشة عمل ُعقدت يف اإلجرائية ملكافحة اجلرمية السيربانيةاألدوات 

 1057إذا كان حفظ البيانات يُعد حاًل بدياًل. االلتزامات باحتجاز البيانات أو ما
جمال مكافحة  يف إنشاء قدرات عاملية جمموعة الثمانية بيانًا تناولوا فيه ضرورة يف ، أصدر وزراء العدل والداخلية2004 عامويف 

 1059وأحاطت جمموعة الثمانية، مرة أخرى، علماً باالتفاقية. 1058االستخدامات اإلجرامية لإلنرتنت
، القضايا املتعلقة مبكافحة اجلرمية 2006 عامموسكو  يف جمموعة الثمانية، إبان اجتماعهم يف وناقش وزراء العدل والداخلية

ويف أعقاب اجتماع وزراء العدل  1060اء السيرباين، وخاصة ضرورة حتسني فعالية التدابري املضادة.السيربانية وقضايا الفض
 1061موسكو قمة جمموعة الثمانية حيث كانت قضية اإلرهاب السيرباين يف جمموعة الثمانية، ُعقدت يف والداخلية

 1062نقاش. حمل
خضعت قضية  2007 عام يف ميونيخ بأملانيا يف ثمانيةجمموعة ال يف وأثناء االجتماع الذي عقده وزراء العدل والداخلية

النقاش، واتفق املشاركون على جترمي إساءة استخدام اجلماعات اإلرهابية  مناستخدام اإلرهابيني لإلنرتنت ملزيد 
 ُيشر هذا االتفاق إىل أفعال حمددة ينبغي أن جترمها الدول. ومل 1063لإلنرتنت.

روما، إيطاليا، نُوقشت عدة قضايا متعلقة باجلرمية السيربانية.  يف 2009 عام يف املنعقدويف اجتماع وزراء العدل والداخلية 
وجهة نظر جمموعة الثمانية، ينبغي حجب املواقع اإلباحية اليت ُيستغل فيها األطفال،  منالبيان اخلتامي أنه،  يف وجاء

ص اجلرمية السيربانية بوجه عام، سلط البيان اخلتامي خي وفيما 1064باالستناد إىل قوائم سوداء حتدثها وتنشرها منظمات دولية.
الضوء على وجود دهديد متنام وأشار إىل أن التعاون األوثق بني موردي اخلدمات واجلهات املعنية بإنفاذ القانون أمر ضروري 

ية جبرائم التقنيات العالية واليت تعزيز أشكال التعاون القائمة، مثل جهات االتصال التابعة جملموعة الثمانية واملعن منبد  وأنه ال
 1065تعمل يومياً على مدار الساعة.

بشكل خمتصر. ويشري إعالن ماسكوكا  تناق ش اجلرمية السيربانية إال ، كندا، ملسكوكاام يف ة جمموعة الثمانية املنعقدةويف قم
يد املتنامي الذي تشكله اجلرمية السيربانية سياق األنشطة اإلرهابية، تشعر جمموعة الثمانية بالقلق إزاء التهد يف فقط إىل أنه

  1066أجل إضعاف الشبكات اإلرهابية واإلجرامية. منوسوف تكثف أعماهلا 
املنتدى اإللكرتوين جملموعة الثمانية، الذي ناقشت خالله الوفود  يف السيرباين منوقد نوقش موضوعا اجلرمية السيربانية واأل

دوفيل، فرنسا. لكن على الرغم  يف قمة جمموعة الثمانية يف وكذلك 1067مال التجارية،مواضيع متصلة باإلنرتنت مع قادة األع
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البيان اخلتامي للقمة أي توصيات حمددة، خالفاً  منيتض االهتمام الكبري الذي حظي به موضوع اجلرمية السيربانية، مل من
وجود  منيعزز  اجلرمية، مبا منواحلماية  منألللسنوات السابقة. واتفقت جمموعة الثمانية فقط على مبادئ عامة مثل أمهية ا

 1068إنرتنت قوية ومزدهرة.
 1069األمم المتحدة ومكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة 2.1.5

 اعتمدت األمم املتحدة عدة نُ ُهج مهمة لكي تتصدى لتحدي اجلرمية السيربانية. ويف حني حصرت املنظمة استجابتها
اآلونة األخرية التحديات واالستجابة القانونية املتعلقة هبذا األمر معاجلة  يف وجيهية عامة، فقد عاجلتمبادئ ت يف البداية يف

 مكثفة على حنو أكرب.
 اتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل

عدة أدوات ترمي إىل محاية األطفال.  1989،1070 عام يف اتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل، اليت اعُتمدت منتتض
أحكامًا تنسق جترمي نشر املواد اإلباحية اليت  منتتض أهنا ال املواد اإلباحية، كما يف تعرِّف هذه االتفاقية استغالل األطفال وال

 اإلباحية. العروض يف تدعو الدول األعضاء إىل منع استغالل األطفال 34ُيستغل فيها األطفال على اخلط. بيد أن املادة 
 121/45المتحدة  قرار الجمعية العامة لألمم

أغسطس إىل  27 منالفرتة  يف هافانا بكوبا يف لألمم املتحدة املعين مبنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني )الذي ُعقد منبعد املؤمتر الثا
 4199 عام ويف 1071(، اعتمدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة قراراً يتناول التشريعات املتعلقة باجلرائم احلاسوبية.1990سبتمرب  7

، دلياًل بشأن منع ومكافحة اجلرمية (1990) 12145/على قرار اجلمعية العامة  نشرت األمم املتحدة، بناءً 
 1072باحلاسوب. املتعلقة

 البغاء وفي المواد اإلباحية في البروتوكول االختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال
املواد اإلباحية بصفة عامة فحسب، بل إنه يشري بعبارة صرحية إىل  يف ياري مسألة استغالل األطفاليعاجل الربوتوكول االخت ال

املواد اإلباحية بأنه أي متثيل لطفل، بأي وسيلة كانت،  يف ويعرَّف استغالل األطفال 1073نشر هذه املواد. يف دور اإلنرتنت
أو أي متثيل لألعضاء اجلنسية للطفل ألغراض جنسية  أنشطة جنسية صرحية يف باحملاكاة حقيقية أو يشارك مشاركة

 اإلباحية. املواد يف ذلك األفعال املتصلة باستغالل األطفال يف مبا -األطراف بتجرمي بعض السلوك  3وتلزم املادة  1074.باألساس

 3 المادة

انوهنا اجلنائي أو قانون ق تكفل كل دولة طرف أن تغطي، كحد أدىن، األفعال واألنشطة التالية تغطية كاملة مبوجب 1
 :دولياً أو كانت ترتكب على أساس فردي أو منظم مالعقوبات فيها سواء أكانت هذه اجلرائم ترتكب حملياً أ

[...] 
أو تصدير أو عرض أو بيع أو حيازة مواد إباحية متعلقة بالطفل على النحو  إنتاج أو توزيع أو نشر أو استرياد ج(

 .2املادة  يف املعرَّف
[...] 

 مؤتمر األمم المتحدة العاشر لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين
، دار النقاش حول أثر 2000 عام يف فيينا يف خالل مؤمتر األمم املتحدة العاشر ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني، الذي ُعقد

والتحّري عنها عرب احلدود، وركز النقاش باألخص على فئات اجلرمية  1075ورشة عمل خاصة. يف اجلرائم املتصلة باإلنرتنت
النقاش الذي  مناستنتاجات ورشة العمل عناصر أساسية  منوتتض 1076وكذلك على االستجابة القانونية هلذه الظاهرة.
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بد أن تشمل التشريعات موادَّ إجرائية، وأن التعاون الدويل أساسي، وأنه  يزال جارياً، وهي: أن التجرمي ضروري، وأنه ال ال
وهو موضوع  -وإىل جانب هذا، ُسلِّط الضوء على أمهية بناء القدرات  1077واخلاص. عامشراكة بني القطاعني الينبغي تعزيز ال
 ودعا إعالن فيينا جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية إىل االضطالع بالعمل 1078السنوات التالية. يف جديد منجرى تناوله 

 هذا الشأن: يف

وجه عملي بشأن منع ومكافحة اجلرائم املتعلقة باحلواسيب، وندعو جلنة منع اجلرمية نقرر وضع توصيات بسياسات ذات ت  18
 أيضاً منتديات أخرى. ونعلن التزامنا  يف االعتبار األعمال اجلارية يف هذا الشأن، آخذة يف والعدالة اجلنائية إىل االضطالع بالعمل

 لوجيا الراقية واحلواسيب والتحري عن تلك اجلرائم ومالحقتها قضائياً.بالعمل على تعزيز قدرتنا على منع اجلرائم املرتبطة بالتكنو 

 55/63قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة 
اعتمدت اجلمعية العامة قرارًا بشأن إساءة استعمال تكنولوجيا املعلومات ألغراض إجرامية يعرض عدداً نفسه،  عاميف ال

وحددت اجلمعية  1997.1079 عام يف عشر نقاط اليت اعتمددها جمموعة الثمانية منأوجه التماثل مع خطة العمل املؤلفة  من
 بينها أنه: منالتدابري الرامية إىل منع إساءة استعمال التكنولوجيا  منقرارها، عدداً  يف العامة،

 إجرامية؛ ملعلومات ألغراضينبغي للدول أن تكفل عدم توفري قوانينها وممارسادها مالذاً آمناً للذين يسيئون استعمال تكنولوجيات ا
القضايا الدولية املتعلقة بإساءة استخدام  يف جمال إنفاذ القانون لدى التحقيق واملقاضاة يف ينبغي أن تنسق مجيع الدول املعنية التعاون

 تكنولوجيا املعلومات ألغراض إجرامية؛
ولوجيا املعلومات مكافحة إساءة استعمال تكن منميّكنهم  جمال إنفاذ القوانني وجتهيزهم مبا يف ينبغي تدريب العاملني

 ؛إجرامية ألغراض

الدول إىل اختاذ التدابري الالزمة ملكافحة اجلرمية السيربانية على الصعيدين اإلقليمي والدويل. ويشمل  55/63ويدعو القرار 
ّن تشريعات حملية للقضاء على أي مالذات آمنة إلساءة ض إجرامية، وحتسني قدرات استعمال التكنولوجيا ألغرا ذلك س 

جمال التحقيق واملالحقة القضائية بشأن القضايا الدولية املتعلقة  يف أجل التعاون عرب احلدود مناجلهات املعنية بإنفاذ القانون 
ية، البيانات واألنظمة احلاسوب منبإساءة استعمال تكنولوجيا املعلومات ألغراض إجرامية، وحتسني تبادل املعلومات، وتعزيز أ

وتدريب املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون على التعامل بشكل خاص مع التحديات املرتبطة باجلرمية السيربانية، وإنشاء أنظمة 
 بالتهديد الذي تشكله اجلرمية السيربانية. عامللمساعدة املتبادلة، وزيادة الوعي ال

 56/121قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة 
 1080مدت اجلمعية العامة قراراً آخر بشأن مكافحة إساءة استعمال تكنولوجيا املعلومات ألغراض إجرامية.، اعت2002 عاميف 

 مكافحة اجلرمية السيربانية ويسلط الضوء على حلول متنوعة. يف ُهج الدولية القائمةويشري القرار إىل الن ُّ 

 ال مكافحة اجلرمية املتصلة بالتكنولوجيا الرفيعة، مباجم يف وإذ تالحظ العمل الذي تضطلع به املنظمات الدولية واإلقليمية
أعمال لوضع اتفاقية بشأن جرائم الفضاء احلاسويب، فضالً عن عمل هذه املنظمات  منيضطلع به جملس أوروبا  ذلك ما يف

 الفضاء احلاسويب: يف يتعلق بتشجيع احلوار بني احلكومات والقطاع اخلاص بشأن السالمة والثقة فيما
و الدول األعضاء لدى وضع قوانني وسياسات وممارسات وطنية ملكافحة إساءة استعمال تكنولوجيا املعلومات تدع 1

اعتبارها، حسب االقتضاء، أعمال وإجنازات جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، واملنظمات  يف ألغراض إجرامية، إىل أن تأخذ
 الدولية واإلقليمية األخرى؛
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جديد إىل مراعادها عند بذل جهودها  من، وتدعو الدول األعضاء 63/55قرارها  يف ية التدابري الواردةحتيط علماً بأمه 2
 الرامية إىل مكافحة إساءة استعمال تكنولوجيا املعلومات ألغراض إجرامية؛ 

والعدالة اجلنائية بشأن خطة عمل جلنة منع اجلرمية  يف هذا املوضوع ريثما تنج ز األعمال املتوخاة يف تقرَّر إرجاء النظر 3
 مكافحة اجلرمية املتصلة بالتكنولوجيات الرفيعة والتطبيقات احلاسوبية.

إساءة استعمال تكنولوجيا املعلومات ألغراض إجرامية. مكافحة  يف على ضرورة التعاون بني الدول 56/121ويؤكد القرار 
يدعو القرار  املنظمات الدولية واإلقليمية. كما منوغريها  ويسلط الضوء على الدور الذي ميكن أن تضطلع به األمم املتحدة

 جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية عند سن التشريعات الوطنية. منالدول إىل مراعاة التوجيهات املقدمة 
 58/199و 57/239قرارا الجمعية العامة لألمم المتحدة 

معية العامة لألمم املتحدة اللذين يعاجلان موضوع اجلرمية السيربانية. القرارين الرئيسيني للج 58/199و 57/239يشكل القراران 
ر القراران املذكوران بالقرارين  يف ودون الدخول . والقراران معاً 56/121و 55/06التفاصيل ذات الصلة باجلرمية السيربانية، يذكِّ

نفاذ الدول  يف خالل إقرارمها بأن الثغرات املوجودة نممكافحة اجلرمية السيربانية  يف على ضرورة التعاون الدويل أيضاً يشددان 
إساءة استعمال تكنولوجيا جمال مكافحة  يف إىل تكنولوجيا املعلومات واستخدامها هلا ميكن أن تضِعف فعالية التعاون الدويل

 1081املعلومات ألغراض إجرامية.
 مؤتمر األمم المتحدة الحادي عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية

وقشت اجلرمية السيربانية خالل مؤمتر األمم املتحدة احلادي عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية )"مؤمتر األمم املتحدة املتعلق نُ 
ة2005 عام يف بانكوك، تايالند، يف باجلرمية"( معًا العديد  1083وورش العمل 1082. وتناولت ورقة املعلومات األساسي

ارتكاب اجلرائم، وبالُبعد العابر للحدود الوطنية وهبذا النوع  يف ناشئ لألنظمة احلاسوبيةالتحديات املرتبطة باالستخدام ال من
اجلرائم. ويف إطار االجتماعات التحضريية اليت ُعقدت قبل املؤمتر، دعت بعض البلدان األعضاء مثل مصر إىل وضع  من

االجتماع التحضريي اإلقليمي لغرب آسيا إىل التفاوض اتفاقية جديدة لألمم املتحدة بشأن مكافحة اجلرمية السيربانية، ودعا 
دليل املناقشة اخلاص مبؤمتر األمم املتحدة  يف وقد أُدرجت إمكانية التفاوض بشأن اتفاقية كهذه 1084بشأن هذه االتفاقية.

شريعات. تنسيق الت يف ذلك الوقت أن تقرر الشروع يف تستطع لكن الدول األعضاء مل 1085احلادي عشر املتعلق باجلرمية.
 وبالتايل، فإن إعالن بانكوك حييل إىل النهج القائمة، دون ذكر صك معني.

فرتة العوملة الراهنة،  يف نالحظ أن تكنولوجيا املعلومات وسرعة تطور نظم االتصاالت والشبكات احلاسوبية اجلديدة، 16
باجلهود املبذولة لتعزيز واستكمال التعاون مث، نرحب  منصاحبتهما إساءة استعمال لتلك التكنولوجيات ألغراض إجرامية. و 

القائم ملنع جرائم التكنولوجيا الراقية واجلرائم احلاسوبية والتحقيق فيها ومالحقتها قضائياً، بوسائل منها إقامة شراكات مع 
مكافحة اجلرمية السيربانية  جمال يف احملافل اإلقليمية وسائر احملافل الدولية يف القطاع اخلاص. ونسلم بأمهية إسهام األمم املتحدة

ذلك اجملال حتت رعاية األمم  يف املساعدة منوندعو جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية إىل أن تدرس إمكانية توفري مزيد 
 اعتبارها تلك التجربة. يف املتحدة ويف إطار شراكة مع منظمات أخرى هلا جمال تركيز مشابه، واضعة

 60/177مم المتحدة قرار الجمعية العامة لأل
، اعُتمد 2005 عام يف بانكوك بتايالند يف وبعد مؤمتر األمم املتحدة احلادي عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، الذي ُعقد

يتطرق إليه، إىل  بني ما منويتطرق،  1086إعالن يسلط الضوء على ضرورة التنسيق التواؤم لدى مكافحة اجلرمية السيربانية.
 لية:التا القضايا
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 وضع تدابري وطنية وتطوير التعاون الدويل يف نؤكد جمددًا األمهية األساسية اليت يكتسيها تنفيذ الصكوك الراهنة واملضي
تعزيز وزيادة التدابري، وخصوصًا تدابري مكافحة اجلرمية السيربانية وغسل األموال  يف ذلك النظر مناملسائل اجلنائية، و  يف

افية، وكذلك التدابري املتعلقة بتسليم املطلوبني للعدالة وتبادل املساعدة القانونية ومصادرة عائدات واالجتار باملمتلكات الثق
 اجلرمية واسرتدادها وإرجاعها.

فرتة العوملة الراهنة،  يف نالحظ أن تكنولوجيا املعلومات وسرعة تطور نظم االتصاالت والشبكات احلاسوبية اجلديدة،
مث، نرحب باجلهود املبذولة لتعزيز واستكمال التعاون  منلتلك التكنولوجيات ألغراض إجرامية. و صاح بتهما إساءة استعمال 

القائم ملنع جرائم التكنولوجيا الراقية واجلرائم احلاسوبية والتحقيق فيها ومالحقتها قضائياً، بوسائل منها إقامة شراكات مع 
جمال مكافحة اجلرمية  يف احملافل اإلقليمية وسائر احملافل الدولية يف القطاع اخلاص. ونسّلم بأمهية إسهام األمم املتحدة

ذلك اجملال حتت رعاية  يف املساعدة منالسيربانية، وندعو جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية إىل أن تدرس إمكانية توفري مزيد 
 التجربة. اعتبارها تلك يف األمم املتحدة ويف إطار شراكة مع منظمات أخرى هلا جمال تركيز مشابه، واضعة

، الذي يشجع جهود اجملتمع الدويل الرامية إىل تعزيز 2005 عامإعالن بانكوك ل 60/177وقد أيد قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
 األعضاء واستكمال التعاون القائم ملنع اجلرائم املتصلة باحلاسوب، داعيًا إىل مواصلة حبث إمكانية تقدمي املساعدة إىل الدول

 مشابه. جمال التصدي للجرائم املتصلة باحلاسوب حتت رعاية األمم املتحدة، وبشراكة مع منظمات أخرى ذات جمال تركيز يف
 مؤتمر األمم المتحدة الثاني عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية

 الربازيل يف ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية الذي ُعقدمؤمتر األمم املتحدة الثاين عشر  يف أيضاً لقد نُوقش موضوع اجلرمية السيربانية 
ومنطقة  1088،يكاريبوخالل االجتماعات التحضريية اإلقليمية األربعة للمؤمتر، ألمريكا الالتينية ومنطقة ال 2010.1087 عام يف

جلرمية دعت البلدان إىل وضع اتفاقية دولية بشأن ا 1091،إفريقياو  1090ومنطقة آسيا واحمليط اهلادئ، 1089غرب آسيا،
 1092األوساط األكادميية. يف السيربانية. وصدرت دعوات مماثلة

النقاش املتعلق مبسألة  يف أجل إشراك األمم املتحدة بنشاط أكرب منويف املؤمتر نفسه، اختذت الدول األعضاء خطوة مهمة 
ظيم أحداث جانبية إضافية يؤكدان أمهية اجلرمية احلاسوبية واجلرمية السيربانية. ولعل مناقشة الوفود للموضوع على مدى يومني وتن

وركزت املداوالت على موضوعني أساسيني مها:  1093املوضوع، الذي نُوقش بكثافة أكرب مقارنة باملؤمترات السابقة بشأن اجلرمية.
سيربانية؟ مكافحة اجلرمية ال يف كيف ميكن حتقيق تنسيق املعايري القانونية، وكيف ميكن للبلدان النامية أن حتصل على الدعم

واملوضوع األول يتعلق بأن تضع األمم املتحدة معايري قانونية شاملة وأن تقرتح أن تطبق الدول األعضاء اتفاقية جملس أوروبا 
بشأن اجلرمية السيربانية. وعند التحضري ملؤمتر األمم املتحدة املتعلق باجلرمية، أعرب جملس أوروبا عن بواعث قلق بشأن النهج 

ودعا إىل دعم اتفاقيته املتعلقة باجلرمية السيربانية. وبعد نقاش مكثف، نوقش خالله  1094انب األمم املتحدة،ج مناملّتبع 
تقرتح التصديق على هذه االتفاقية بل أن تعزز دور  باألخص املدى احملدود التفاقية اجلرمية السيربانية، قررت الدول األعضاء أالّ 

 إعالن سلفادور: يف انجمالني مهمني، يتجلي يف األمم املتحدة

نوصي بأن يقوم مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، عند الطلب، وبالتعاون مع الدول األعضاء  41
أجل حتسني التشريعات  منواملنظمات الدولية املعنية والقطاع اخلاص، بتقدمي املساعدة التقنية إىل الدول وتوفري التدريب هلا 

ذلك منع هذه اجلرمية بكل أشكاهلا  يف أجل التصدي للجرمية اإللكرتونية، مبا منات السلطات الوطنية، الوطنية وبناء قدر 
 احلاسوبية. الشبكات منوالكشف عنها والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها، وحتسني أ

باب العضوية إىل االنعقاد  دعوة فريق خرباء حكومي دويل مفتوح يف ندعو جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية إىل النظر 42
والتدابري اليت تتخذها الدول األعضاء واجملتمع الدويل والقطاع اخلاص  السيربانيةأجل إجراء دراسة شاملة ملشكلة اجلرمية  من

يشمل تبادل املعلومات عن التشريعات الوطنية وأفضل املمارسات واملساعدة التقنية والتعاون  للتصدي لتلك اجلرمية، مبا
ويل، بغية دراسة اخليارات املتعلقة بتعزيز التدابري القانونية أو التدابري األخرى القائمة على الصعيدين الوطين والدويل الد

 هذا الشأن. يف واقرتاح تدابري جديدة السيربانيةللتصدي للجرمية 
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العمل  يف بدور قوي (UNODC) ميةوأوصت الدول األعضاء بالتايل بأن يضطلع مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلر 
جمال بناء القدرات املتصلة بالتشريعات اجلنائية  يف على بناء القدرات العاملية حسب الطلب. بالنظر إىل خربة هذا املكتب

دور املرجح أن تضطلع األمم املتحدة عن طريقه ب مناملكاتب اإلقليمية،  منوأنه، خالفًا جمللس أوروبا، يتوفر له شبكة عاملية 
 هذا اجملال مستقباًل. يف أكثر أمهية

إذا كانت  يتسنَّ للدول األعضاء أن تقرر ما وقت انعقاد مؤمتر األمم املتحدة املتعلق باجلرمية مل يف وتؤكد التوصية الثانية أنه
البلدان األوروبية اليت ستضع نصاً قانونياً أم ال. ويعكس ذلك النقاش املثري للجدل الذي دار أثناء املؤمتر، حيث أعربت خالله 

البلدان النامية إىل وضع  منحني دعا عدد  يف صّدقت بالفعل على اتفاقية اجلرمية السيربانية باألخص عن دعمها هلذا الصك
املؤمتر احلادي عشر للجرمية، حيث أشارت فيه  يف كان اتفاقية لألمم املتحدة. بيد أن رّد فعل الدول األعضاء اختلف عما

تقرر التوصية باعتماد اتفاقية اجلرمية  ذلك، مل منُتِشر هذه املرة إىل صكوك قائمة بل إهنا، واألهم  ائمة. وملإىل صكوك ق
السيربانية كمعيار عاملي، بل أوصت الدول األعضاء بدعوة جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية إىل إجراء دراسة شاملة، ينبغي 

التدابري األخرى القائمة على الصعيدين  رات املتعلقة بتعزيز التدابري القانونية أوتشمل، حبث اخليا بني ما منتشمل،  أن
 هذا الشأن. يف الوطين والدويل للتصدي للجرمية السيربانية واقرتاح تدابري جديدة

 64/211قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة 
مبادرة "إرساء ثقافة عاملية  منكجزء   1095اً ، أصدرت اجلمعية العامة لألمم املتحدة قرارًا جديد2010يف مارس 

إىل قرارين رئيسيني بشأن  أيضاً و  1096إىل قرارين مهمني بشأن اجلرمية السيربانية 21164/السيرباين". وحييل القرار  منلأل
للمعلومات،  وتدعو أداة التقييم الذايت الطوعي للجهود الوطنية الرامية إىل محاية الُبىن التحتية احلرجة 1097السيرباين. مناأل

فيها تلك املتصلة باجلرائم السيربانية واخلصوصية  املقدمة كمرفق للقرار، البلدان إىل استعراض وحتديث اهليئات القانونية )مبا
فات أواهنا بسبب سرعة  أو منومحاية البيانات والقانون التجاري والتوقيعات الرقمية والتجفري( اليت قد تكون قد جتاوزها الز 

يدعو القرار الدول إىل االستعانة باالتفاقيات  تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت واالعتماد عليها. كما منديد األخذ باجل
 عمليات االستعراض هذه. يف والرتتيبات والسوابق اإلقليمية والدولية

 روينلكتالفضاء اإل جبرائمعالقة  هلا يتال ملرجعيةا وصالنص كذل يف مبا) ملرجعيةا ونيةالقان وصالنصستعِرض ا 13
متقادمًا منها أو فات أوانه  ونيك دما قاستكِمل ( ووالتشفري رقميةال وقيعاتالتجاري والت ونة البيانات والقانمحايو ريةوالس
 رتيباتباالتفاقيات والت، واست ِعن واالتصاالت واالعتماد عليها ملعلوماتا تكنولوجيات نم جلديدبا ذاألخ رعةس ببسب

 قللتحقي روريةالض ريعاتوضع التش دق دكإذا كان بل مما ققحت. وذهه راضات االستععملي يف دوليةاإلقليمية وال والسوابق
 56/121و 55/63العامة  جلمعيةا راريق لمث، القائمة األطر ظةمع مالح، رتكبيهام حماكمةو روينالفضاء اإللكت رائمج يف

 جملساتفاقية  كذل يف مبا، اإلقليمية ملبادراتوا، راميةإج راضألغ ملعلوماتا ولوجيابشأن مكافحة إساءة استعمال تكن
 .روينالفضاء اإللكت جبرائم ملتعلقةأوروبا ا

 طاتالسل كذل يف مبا، روينالفضاء اإللكت جبرائم ملعنيةا وطنيةال راءاتواإلج طاتللسل حلايلا وضعد الحدِّ  14
للقضايا  ملشرعنيوالقضاة وا نيالعام ملدعنيا فهم وىومست، روينالفضاء اإللكت جبرائم ملعنيةا وطنيةال وحداتوال ونيةالقان

 . روينالفضاء اإللكت جبرائم ملتعلقةا

الفضاء  جبرائم املتعلقة دياتللتح ديالقائمة للتص ملرجعيةا ونيةالقان وصوالنص واننيكفاية الق دىمقيِّم  15
 .مبصفة أع روينحاليًا ومستقباًل وبالفضاء اإللكت رويناإللكت

شبكة نقاط  لقبي نم، رويناإللكت ءالفضا رائممكافحة ج ىلإ راميةال دوليةال جلهودا يف وطنيةال ملشاركةا دىمحترَّ  16
 الساعة. دارم العاملة على روينالفضاء اإللكت جبرائم ملعنيةاالتصال ا
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د  17  رائمج يف قللتحقي دوليةال ظريةالن جلهاتالتعاون مع ا لأج نم وطنيةال واننيوكاالت إنفاذ الق طلباتمتحدِّ
 يتأو ال دكأراضي بل يفاألساسية واقعة  كلهليافيها ا ونتك يتال حلاالتا يف وطنيةال دودللح رةالعاب روينالفضاء اإللكت

 .رىأخ نأماك يفالضحايا  ميقي نيح يف، األراضي كتل يف نيمقيم جلناةفيها ا ونيك

موضوعًا تتضمنها أداة التقييم الذايت، باجلرمية السيربانية يؤكد أمهية قدرة اجلهات املعنية  18بني  منوإن ارتباط أربعة مواضيع 
 السيرباين. منرمية السيربانية بشكل فعال حفاظاً على األبإنفاذ القانون على مكافحة اجل

 الدراسة العالمية بشأن الجريمة السيبرانية
فيما  األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية ملكتب شاملة دراسة 1099ومنهجية موضوعات حول 1098مكثفة مناقشات بعد

 بوابة مت إنشاء الوقت ذاته يفو  .2012 عام أوائل يف استبياناً  تحدةامل األمم يف األعضاء الدول تلقت السيربانية، باجلرمية يتعلق
 مثل ،السيربانية اجلرمية بشأن التشريع جماالت خمتلف شىت تتناول أسئلة على عقدامل االستبيان وحيتوي 1100.على اخلط إلكرتونية
 تنفيذ عن فضالً  تشريعادها حالة عن تمعلوما توفري األعضاء الدول منوقد طُلب . اإلجرائية والصكوك تجرميالو  التعاريف

 اجلرمية منع جلنة إىل 1101نتائجقدمت هذه ال 2013 عام يفو (. اجلرائم السيربانية اتفاقية مثل) اإلقليمية املعايري خمتلف
  1102.اجلنائية والعدالة

 حىت تعقيداً  األكثر هي الدراسةوهذه  1103.للدراسة األوىل النتائج املعين باملخدرات واجلرمية كتبامل نشر ،2013 عام يفو 
 الدراسة تشمل ،األعضاء الدول من ردودال إىل باإلضافةو  1104.عضوًا ردت عليها ةدول 69 من نتائج على حتتويهي و  اآلن

 دراسةال ربزوت. أكادميية مؤسسة 16و شركة 40 من أكثر تقدمت هبا للجمهور متاحة ومعلومات وثيقة 500 استعراض نتائج
 ذلك إىل وباإلضافة. حمدود - السيربانية رائمبشأن اجل أوروبا جملس اتفاقية مثل - ةاإلقليمي اءمةصكوك املو  مدى مشول أن
 جلنة إىل املسألة ورفع 2013 فرباير ىف العامل اخلرباءفريق  اجتمعو  1105.أمهية تقل ال أخرى إقليمية اً صكوك أن دراسةال ظهرت

  1106.اجلنائية والعدالة اجلرمية منع
 املنجز العمل 722/القرار  يناقشو  1107.الدراسة نتائج مرة ألول اجلنائية والعدالة اجلرمية منع جلنة ناقشت، 2013 أبريل يفو 

 اخلرباء فريق من طلبوت نتائج،ال استعراضإىل  األعضاء الدول اللجنة تدعو ذلك من بدالً و  1108.التفاصيل يف اخلوض دون
الثالث والعشرين تناول عدد  جتماعاال خاللو . املتحدة األمم لغات يعمج إىل الدراسة ترمجة األمانة إىل وتطلب العمل مواصلة

 العاملي، اليت تدعو إىل املواءمة على الصعيد املختلفة النداءات من الرغم علىو  1109.اجلرمية السيربانية موضوع املشاركني من
 بناء برنامج على بالتشديد القدرات بناء على أكرب بشكل ركزفهي ت ذلك من وبدالً . الصدد هذا يف قراراً  اللجنة تتخذ مل

  1110.املعين باملخدرات واجلرمية املكتب الذي يديره العاملي القدرات
 الخبراء الحكوميين فريق

 عن تقريراً  املتحدة، واململكة وأملانيا وفرنسا ستونياإ ، وهيأوروبية بلدان من خرباء ضم ينيحكوم خرباء فريق تقدم ،2013 عام يف
 اهتمام حمور املعلومات منأ/السيرباين مناأل وكان موضوع 1111".الدويل مناأل سياق يف واالتصاالت املعلومات لجما يف التنمية"

 جوانب من معني واحد جانب على العامل الفريق ركز - املعايري مناقشة من الرغم وعلى - ذلك إىل وباإلضافة. العامل الفريق
  1112.الدولة تدخل أال وهو :السيرباين مناأل
 ق الخبراء الحكومي الدولي المعني بالجريمة السيبرانيةفري

طبقًا لقرار الدول األعضاء بدعوة مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية إىل إنشاء فريق عمل حكومي دويل، عقد 
واملنظمات احلكومية ويضم فريق اخلرباء ممثلني عن الدول األعضاء  2011.1113يناير  يف فيينا يف هذا الفريق اجتماعه األول

الدولية واملنظمات الدولية والوكاالت املتخصصة والقطاع اخلاص واألوساط األكادميية. وناقش أعضاء فريق اخلرباء خالل هذا 
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خيص املعاجلة القانونية،  وفيما 1114االجتماع مشروع بنية دراسة شاملة لتحليل موضوع اجلرمية السيربانية، وُسبل التصدي هلا.
فيها اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب  األعضاء فائدة الصكوك القانونية الدولية القائمة، مبا نمأكد عدد 

احملّبذ إعداد صك قانوين عاملي ملعاجلة مشكلة  منواتفاقية جملس أوروبا املتعلقة باجلرمية السيربانية، وأن   (UNTOC)الوطنية
 بعد إجراء الدراسة. إذا كان ينبغي وضع صك عاملي أم ال واتُفق على أن يُتخذ القرار بشأن مااجلرمية السيربانية بالتحديد. 

 قرارات ونشاطات أخرى
مقررات منظومة األمم املتحدة وقرارادها وتوصيادها قضايا تتعلق باجلرمية السيربانية.  منباإلضافة إىل ذلك، يتناول عدد 

قراراً  1115وجلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية  (UNODC)ملتحدة للمخدرات واجلرميةيلي: اعتمد مكتب األمم ا أمهها ما منو 
، اعتمد 2004 عامويف  1116بشأن املنع الفعال للجرمية واستجابات العدالة اجلنائية ملكافحة االستغالل اجلنسي لألطفال.

لى منع جرائم االحتيال وسوء استعمال اهلوية قرارًا بشأن التعاون الدويل ع 1117اجمللس االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة
وأُنشئ فريق  1118جرائم والتحري عن تلك اجلرائم ومالحقة مرتكبيها ومعاقبتهم. منيتصل هبا  إجرامية وما وتزييفها ألغراض

بشأن اخلرباء معين باجلرائم ذات الصلة باهلوية لكي جُيري دراسة شاملة  منُشّكل فريق أساسي  كما  2005.1119 عام يف عمل
، اعتمد اجمللس قرارًا بشأن التعاون الدويل على منع جرائم االحتيال االقتصادي واجلرائم ذات الصلة 2007 عاماملوضوع. ويف 

القرارين صراحة التحديات املتعلقة جبرائم  منيتناول أي  وال 1120باهلوية والتحري عنها ومالحقة مرتكبيها قضائيًا ومعاقبتهم.
للمجلس  2007/201123والقرار  2004/261122. وباالستناد إىل القرار أيضاً بقان على هذه اجلرائم ولكنهما ينط 1121اإلنرتنت

اخلرباء لتبادل  منفريقًا أساسيًا  2007 عام يف االقتصادي واالجتماعي، شّكل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية
الدراسات اليت مشلت جوانب اجلرائم املتصلة  منلعديد وأجرى الفريق األساسي ا 1124اآلراء بشأن املسار األفضل للعمل.

بيع املخدرات املشروعة عن طريق  ، اعتمد اجمللس االقتصادي واالجتماعي قرارًا بشأن2004 عامويف  1125باإلنرتنت.
  1126اإلنرتنت، تناول صراحة ظاهرة تتعلق جبرمية حاسوبية.

 ت والجريمة واالتحاد الدولي لالتصاالتمذكرة التفاهم بين مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرا
على مذكرة تفاهم بشأن   (ITU)، وّقع مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية واالحتاد الدويل لالتصاالت2011 عاميف 

لبلدان النامية( خيص بناء القدرات واملساعدة التقنية لصاحل ا سيما فيما وتغطي هذه املذكرة التعاون )ال 1127اجلرمية السيربانية.
املكاتب  منخيص أنشطة بناء القدرات، ميكن للمنظمتني الرجوع إىل شبكة واسعة  والتدريب وورش العمل املشرتكة. وفيما

 مجيع القارات. وفضاًل عن ذلك، اتفقت املنظمتان على نشر املعلومات واملعارف وحتليل البيانات على حنو مشرتك. يف امليدانية
 1128دولي لالتصاالتاالتحاد ال 3.1.5

تقييس  يف ، بوصفه وكالة متخصصة داخل منظومة األمم املتحدة، دورًا ريادياً  (ITU)يؤدي االحتاد الدويل لالتصاالت
 السيرباين.  منخيص قضايا األ االتصاالت وتنميتها وكذلك فيما

 القمة العالمية لمجتمع المعلومات
اليت   (WSIS)ته األخرى، بدور الوكالة الرائدة للقمة العاملية جملتمع املعلومابني أنشط منواضطلع االحتاد الدويل لالتصاالت، 

. وتبادلت احلكومات ورامسو (2005)ويف تونس العاصمة بتونس  (2003)جنيف بسويسرا  يف ُعقدت على مرحلتني
الناشئة املرتبطة بظهور جمتمع  مجيع أحناء العامل األفكار واخلربات بشأن خري سبيل ملعاجلة القضايا منالسياسات واخلرباء 
مبادئ جنيف وخطة عمل جنيف؛ إعالن  يف ذلك إعداد معايري وقوانني متوافقة. وترد نواتج القمة يف معلومات عاملي، مبا

 .والتزام تونس، وخطة عمل تونس جملتمع املعلومات
 1129السيربانية:وتسّلط خطة عمل جنيف الضوء على أمهية التدابري الرامية إىل مكافحة اجلرمية 
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 استعمال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في منبناء الثقة واأل 5.جيم 
 الركائز األساسية جملتمع املعلومات. منركيزتان  منالثقة واأل 12

[ ... ] 

ينبغي أن تعمل احلكومات، بالتعاون مع القطاع اخلاص، على منع واكتشاف ومواجهة اجلرائم السيربانية وإساءة  ب( 
هذه  يف االعتبار اجلهود اجلارية يف تعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت عن طريق: وضع خطوط توجيهية تأخذاس

حاالت إساءة االستعمال ومقاضادها؛ وتشجيع  يف تطبيق تشريعات تسمح بالتحقيق الفعال يف اجملاالت؛ والنظر
املؤسسي على املستوى الدويل ملنع مثل هذه اجلرائم  جمال املساعدات املتبادلة، وتعزيز الدعم يف اجلهود الفعالة

 يرتتب عليها؛ وتشجيع التعليم والنهوض بالوعي العام. واكتشافها وإصالح ما
[...] 

. 2005 عام يف تونس يف القمة العاملية جملتمع املعلومات اليت ُعقدت مناملرحلة الثانية  يف وجلت قضية اجلرمية السيربانيةعُ  كما
مكافحة اجلرمية السيربانية ويشري إىل  يف الضوء على ضرورة التعاون الدويل 1130نامج عمل تونس جملتمع املعلوماتوُيسلط بر 

 السيربانية: النُّهج التشريعية الراهنة مثل قرارات اجلمعية العامة لألمم املتحدة واتفاقية جملس أوروبا بشأن اجلرمية

والية قانونية  منفيها اجلرائم السيربانية اليت ترتكب ض انية قضائياً، مباحنن نؤكد على أمهية مالحقة اجلرائم السيرب  40
ولكنها تؤثر على واليات قانونية أخرى. وندعو احلكومات بالتعاون مع أصحاب املصلحة اآلخرين إىل وضع التشريعات 

القائمة، ومنها، على سبيل املثال، قرار اأُلطر  مناجلرائم السيربانية ومالحقتها قضائياً، مع االستفادة  يف الالزمة للتحقيق
بشأن "مكافحة إساءة استعمال تكنولوجيا املعلومات ألغراض  56/121وقرارها  55/63اجلمعية العامة لألمم املتحدة 

 إجرامية" واتفاقية جملس أوروبا بشأن اجلرمية السيربانية.

 السيبراني  منالبرنامج العالمي لأل
املكرَّس  5ملية جملتمع املعلومات، أن اختري االحتاد الدويل لالتصاالت امليسِّر الوحيد خلط العمل جيمنتائج القمة العا منوكان 

للقمة  5ويف اجتماع التيسري الثاين خلط العمل جيم 1131استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. يف منلبناء الثقة واأل
لالحتاد الدويل لالتصاالت الضوء على أمهية التعاون  عامط األمني السلّ  ،2007 عام يف العاملية جملتمع املعلومات، الذي ُعقد

ين منالربنامج العاملي لألمكافحة اجلرمية السيربانية وأعلن استهالل  يف الدويل ويتوخى الربنامج العاملي  1132السيربا
وضع اسرتاتيجيات وإعداد  ذلك يف مبا 1134ويستند إىل مخس ركائز اسرتاتيجية، 1133السيرباين سبعة أهداف رئيسية، منلأل

 تشريعات منوذجية بشأن اجلرمية السيربانية. وهذه األهداف السبعة هي:
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وضع اسرتاتيجيات الستحداث تشريع منوذجي ملكافحة اجلرمية السيربانية ميكن تطبيقه عامليًا وقابل لالستخدام مع  1
 التدابري التشريعية القائمة على الصعيدين الوطين واإلقليمي.

ضع اسرتاتيجيات عاملية إلجياد اهلياكل التنظيمية والسياسات العامة املالئمة على الصعيدين الوطين واإلقليمي بشأن و  2
 اجلرمية السيربانية.

وضع اسرتاتيجية لصوغ معايري أمنية دنيا وخطط اعتماد لألجهزة احلاسوبية ولتطبيقات الربجميات واألنظمة تكون  3
 مقبولة عاملياً.

رتاتيجيات إلجياد إطار عاملي للرصد واإلنذار واالستجابة للحوادث لضمان التنسيق عرب احلدود بني وضع اس 4
 املبادرات اجلديدة والقائمة.

عاملي، واهلياكل التنظيمية الالزمة لضمان االعرتاف  عاموضع اسرتاتيجيات عاملية إلنشاء وإقرار نظام هوية رقمي  5
 دود اجلغرافية.بوثائق التفويض الرقمية عرب احل

أجل تعزيز املعارف واملهارات عرب القطاعات  منوضع اسرتاتيجية عاملية لتيسري بناء القدرات البشرية واملؤسسية  6
 اجملاالت اآلنفة الذكر. ويف

وضع مقرتحات بشأن إطار السرتاتيجية عاملية ألصحاب املصلحة املتعددين لتحقيق احلوار والتنسيق على الصعيد  7
 مجيع اجملاالت اآلنفة الذكر. يف الدويل

السيرباين، شّكل األمني  منللربنامج العاملي لألأجل حتليل ووضع تدابري واسرتاتيجيات بشأن األهداف السبعة  منو 
يضم ممثلني عن الدول األعضاء والصناعة واجملتمع   (HLEG)لالحتاد الدويل لالتصاالت فريق خرباء رفيع املستوى عامال

والتدابري األكثر  1136، استكمل فريق اخلرباء املفاوضات ونشر "التقرير االسرتاتيجي العاملي".2008 عام يفو  1135العلمي.
. ويقدم هذا الفصل، إىل جانب حملة عامة عن النُّهج 1مالءمة للجرمية السيربانية هي التدابري القانونية اليت يتضمنها الفصل 

،اإلقليمية والدولية املختلفة ملكافحة اجلرمي ، 1137ة السيربانية والصكوك  1138فكرة عامة عن أحكام القوانني اجلنائية
والضمانات اليت حتمي احلقوق األساسية  1140واللوائح اليت حتدد مسؤولية موردي خدمة اإلنرتنت، 1139اإلجرائية،
 1141اإلنرتنت. ملستعملي

 بناء القدرات
أجل مساعدة  منالتصاالت، يعمل قطاع تنمية االتصاالت السيرباين التابع لالحتاد الدويل ل منيف إطار الربنامج العاملي لأل

السيرباين على املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية. وقد جاء تأكيد لوالية  منالبلدان على تنفيذ أنشطة متسقة بشأن األ
املفوضني. وبناء على هذا القرار،  ( ملؤمتر املندوبني2010غواداالخارا،  يف )املراج ع 130القرار  يف جمال بناء القدرات يف االحتاد

خيص  إعداد تدابري قانونية مناسبة وعملية فيما يف سيما البلدان النامية، يضطلع االحتاد بوالية مساعدة الدول األعضاء، ال
 التهديدات السيربانية. مناحلماية 

لإلنفاذ وهياكل تنظيمية على الصعيد  جمال وضع اسرتاتيجيات وتشريعات هياكل يف وتشمل هذه الوالية أنشطة بناء القدرات
بني جماالت أخرى. ونظم االحتاد عدة مؤمترات إقليمية تناولت  منالوطين )مثل الرصد واإلنذار والتصدي للحوادث(، 

واستحدث قطاع تنمية االتصاالت، مع شركاء  1142بني املواضيع اليت تناولتها، موضوع اجلرمية السيربانية. منبالتحديد، 
ملساعدة الدول األعضاء  (CIIP)السيرباين/محاية البنية التحتية احلرجة للمعلومات  منواخلاص، أدوات األ عامني الالقطاع من

السيرباين الوطين، ومراجعة التشريعات وتطوير قدرات  منعلى إذكاء الوعي على املستوى الوطين، وإجراء تقييمات ذاتية لأل
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هذه األدوات دليل فهم اجلرائم السيربانية، وأداة االحتاد للتقييم الوطين الذايت الرصد واإلنذار والتصدي للحوادث. وتشمل 
 الروبوتية. حدة الربجميات منالسيرباين/محاية البنية التحتية احلرجة للمعلومات، وجمموعة أدوات االحتاد للتخفيف  منلأل

 القرارات
حني  يف السيرباين وذات الصلة باجلرمية السيربانية، منن األالقرارات بشأ منلقد اعتمد االحتاد الدويل لالتصاالت العديد 

 يعاجل املوضوع على حنو مباشر بأحكام للقانون اجلنائي. مل
جمال بناء الثقة  يف ( ملؤمتر املندوبني املفوضني، بشأن تعزيز دور االحتاد2010غواداالخارا،  يف )املراج ع 130القرار  •

 .علومات واالتصاالتاستخدام تكنولوجيا امل يف منواأل
 مندراسة التعاريف واملصطلحات املتعلقة ببناء الثقة واأل( ملؤمتر املندوبني املفوضني، بشأن 2006 )أنطاليا، 149 القرار •

 .استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف
جمال  يف لتعزيز التعاون ، بشأن آليات(WTDC) ( للمؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت2006)الدوحة،  45القرار  •

جمال  يف االجتماع اخلاص بآليات التعاونذلك مكافحة الرسائل االقتحامية وتقرير  يف مبا السيرباين، مناأل
 .(2006سبتمرب  1 -أغسطس 31) السيرباين ومكافحة الرسائل االقتحامية مناأل

 .السيرباين من، بشأن األ (WTSA)يس االتصاالت( للجمعية العاملية لتقي2008، جوهانسربغ يف )املراج ع 50القرار  •
، بشأن مكافحة الرسائل  (WTSA)( للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت2008جوهانسربغ،  يف )املراج ع 52القرار  •

 .االقتحامية والتصدي هلا
يع إنشاء أفرقة استجابة ( للجمعية العاملية لتقييس االتصاالت، بشأن تشج2008جوهانسربغ،  يف )املراج ع 58القرار  •

 .حاالت احلوادث املعلوماتية، خاصة للبلدان النامية يف وطنية

 يكاريبوالإفريقيا  مجموعة بلدان في تحاد األوروبيتمويلها االتحاد الدولي لالتصاالت واال في المشاريع التي يشارك
 والمحيط الهادئ

 متويل يف املشاركة األورويب واالحتاد لالتصاالت الدويل االحتاد قرر ة،اجملموع بلدان يف والتشريعات السياسات وضع لدعم سعياً 
 وفيما. التاسع األورويب التنمية وصندوق بلدان اجملموعة يف "واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا" برنامج من كجزء  1143مشروع

 برامج ثالثة إىل املشروع جرى تقسيم اهلادئ واحمليط يكاريبوالإفريقيا   بلدان يف السابقة واألولويات مبختلف التطورات يتعلق
إفريقيا  يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا سياسات مواءمة" بربنامج الصحراء جنوبإفريقيا  ومت دعم منطقة. إقليمية فرعية

 البحر منطقة يف ةالتنافسي القدرة تعزيز" مشروع مت تنفيذ يكاريبال البحر منطقة لبلدان وبالنسبة .(HIPSSA)" الصحراء جنوب
 HIPCAR(.1144(" واالتصاالت املعلومات لتكنولوجيا التنظيمية واإلجراءات السياسات والتشريعات مواءمة خالل من يكاريبال

 واألطر واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا وسياسات القدرات بناء دعم" مشروع منض اهلادئ الدعم احمليط بلدان تلقت وأخرياً 
 .(ICB4PAC) اهلادئ" احمليط يف يةزر اجل بلدانال يف يعيةوالتشر  التنظيمية

 ومقارنة القائمة للتشريعات إقليمي تقييم األوىل املرحلة خاللومت . رئيسيتني مرحلتني منالثالثة  املشاريع منوتألف كل 
 الثانية املرحلة خاللو . ةيمنوذج وضعت سياسات وتشريعات كثفةامل شاوراتاملو  التقييمعلى  وبناءً  .الدولية املمارسات أفضلب

 .على الصعيد الوطين نموذجيةال تشريعاتوال السياسات لوضع الدعم البلدان تلقت
 (HIPSSA)جنوب الصحراء إفريقيا  في ولوجيا المعلومات واالتصاالتمواءمة سياسات تكن

 سوق إنشاء لدعم ًا رائداً إقليمي اً مشروع األورويب واالحتاد لالتصاالت الدويل االحتاد ، أطلق2004 عام وقت يرجع إىل يف
 واالتصاالت لبلدان اجلماعة املعلومات سوق تكنولوجيا مواءمة)إفريقيا  غرب يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيال ةمتكامل

 2005 عام يفو  .1145(UEMOA) إفريقيالغرب  والنقدي االقتصادي االحتادو  )ECOWAS(إفريقيا  غرب لدول االقتصادية
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بلدان  يف االتصاالتو  املعلومات تكنولوجيا وزراء لذلك اعتمد متابعةو  1146،املمارسات فضلتوجيهي أل اعتمد مبدأ
ECOWAS اعتمدت هيئة 2007 عاميف و  20061147 عام يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا ملواءمة التنظيمية القرارات 

  1148.تكميلي كعمل  القرارات ECOWAS وحكومات دول رؤساء
 البلدان من 42 وقد مشل املشروع .جنوب الصحراءإفريقيا  أعاله ليشمل جمموعة بلدان املذكور الرائد ملشروعوتقرر توسيع ا

 متوائمة توجيهية ومبادئ سياسات وتعزيز هو وضع شروعامل من اهلدفو  1149.الصحراء جنوبإفريقيا  يف املستفيدة
 تكنولوجيا جمال يف واملؤسسية البشرية القدرات بناء ذلكوك 1150مستدامة سوق بيئة إلجياد واالتصاالت املعلومات لتكنولوجيا
 .املعارف وتبادل التعليمالتدريب و  تدابري منطائفة  خالل من واالتصاالت املعلومات

 (HIPCAR) يكاريبمنطقة ال في تعزيز القدرة التنافسية
 مساعدة إىل املشروع ويهدف 1151.يكاريبال البحر منطقة بلدان من 15 الذي مشل HIPCAR ، أطلق مشروع2008 عام يف

. القانونية واألطر واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا سياسات مواءمةعلى  CARIFORUM(1152( يكاريبال منتدى بلدان
 سياساتنصوص  ،املشروع من األوىل املرحلة أثناء فيها، وضعت 1153عمل جماالت تسعة إطار اإلعداد، يف وُحددت،
 ،(التجارة) اإللكرتونية املعامالت: هي اجملاالت هذهو . املنطقة يف التشريعات مواءمةوضع و  لتسهيل منوذجية وتشريعات

 حرية/العامة املعلومات إىل والنفاذ ،السيربانية اجلرائمو  االتصاالت، واعرتاض البيانات، ومحاية اخلصوصيةو  اإللكرتونية، األدلةو 
 بربادوس بينها من) البلدان منتلقى عدد  الثانية املرحلة ويف. رتخيصال وأخرياً  ،والتوصيل البيين الشامل، والنفاذ ،املعلومات

  1154.الوطين التنفيذ على الصعيد عملية يف دعمال( وترينيداد لوسيا وسانت ونيفيس كيتس  وسانت وغرينادا
 يةجزر لابلدان ال لدعم والتشريعية التنظيمية واألطر واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا وأطر سياسة القدرات بناء
 (ICB4PAC) الهادئ المحيط في
 سياسات جمال يف القدرات بناء 1155(ICB4PAC) الشقيق املشروع قدم اهلادئ، احمليط يف يةزر اجلبلدان ال طلب على بناءً 

 املعلومات تكنولوجيا جمال يف واملؤسسية البشرية القدرات بناء على املشروع ركزو . واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا ولوائح
 تومشل 1156.اهلادئ احمليط بلدان منبلدًا  15 أجل من املعارف وتبادل والتعليم التدريب تدابري خالل من االتصاالتو 

 .السيربانية رائماجل وكذلك التكاليف ومنذجة البيين والتوصيل والنفاذ الشامل والرتقيم الرتخيص املثال سبيل على العمل جماالت

 ج اإلقليميةهُ الن ُّ  2.5
 املنظمات الدولية اليت تركز منىل املنظمات الدولية اليت تضطلع بدور نشط على الصعيد العاملي، فإن عددًا باإلضافة إ

 تنفيذ أنشطة تتناول قضايا متصلة باجلرمية السيربانية. يف عملها على مناطق حمددة متضى ُقدماً  يف
 1157مجلس أوروبا 1.2.5

 اجلرمية السيربانية.التصدي لتحديات  يف يضطلع جملس أوروبا بدور نشط
  1995 عاماألنشطة حتى 

مؤمتر تناول  يف ، سلط جملس أوروبا الضوء على الطبيعة الدولية للجرائم املتعلقة باحلاسوب وناقش هذا املوضوع1976 عاميف 
 1158.اجلوانب املتصلة باجلرائم االقتصادية. وظل هذا املوضوع ُمدرجًا على جدول أعمال جملس أوروبا منذ ذلك احلني

، اعتمدت 1989 عام ويف 1160ملناقشة اجلوانب القانونية للجرائم احلاسوبية. 1159عنّي جملس أوروبا جلنة خرباء 1985 عام ويف
الذي حلل األحكام القانونية اجلنائية  1161اللجنة األوروبية ملشكالت اجلرائم "تقرير اخلرباء بشأن اجلرمية املتعلقة باحلاسوب"،

 فيها االحتيال والتزييف احلاسوبيني. واعتمدت جلنة الوزراء ، مباالسيربانيةاألشكال اجلديدة للجرائم  املوضوعية الالزمة ملكافحة
 احلاسوبية: سلطت الضوء حتديداً على الطبيعة الدولية للجرمية 1162توصية 1989 عام يف
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هدف جملس أوروبا هو حتقيق  النظام األساسي جمللس أوروبا، إذ ترى أن منب -15إن جلنة الوزراء، مبوجب أحكام املادة 
 أعضائه؛ وحدة أكرب بني

وإذ تعرتف بأمهية االستجابة الوافية والسريعة للتحدي اجلديد الذي متثله اجلرمية املتعلقة باحلاسوب؛ وإذ ترى أن اجلرمية املتعلقة 
ً منها ملا يف باحلاسوب تتسم حتقيق التواؤم  يف رورة املضيض منيرتتب على ذلك  أحيان كثرية بطابع عابر للحدود؛ وإدراكا

 يلي: بني القوانني واملمارسات، وحتسني التعاون القانوين الدويل، توصي حكومات الدول األعضاء مبا
ن تشريعات جديدة، التقرير اخلاص باجلرمية املتعلقة باحلاسوب االعتبار، لدى استعراض تشريعادها أو س   يف أن تأخذ 1

 ملشكالت اجلرائم، وبوجه خاص املبادئ التوجيهية املقدمة إىل املشرِّعني الوطنيني؛الذي أعدته اللجنة األوروبية 
بأي تطورات تطرأ على تشريعادها وممارسادها القضائية وخربادها  1993 عامجمللس أوروبا أثناء  عامأن توايف األمني ال 2

 املتعلقة بالتعاون القانوين الدويل بشأن اجلرمية املتعلقة باحلاسوب.

 1163، اعتمدت جلنة الوزراء توصية أخرى تتناول املشكالت الناشئة عن اجلرائم احلاسوبية عرب الوطنية.1995 عامويف 
 1164وتضمنت التوصية تذيياًل يلخص املبادئ التوجيهية لصوغ التشريعات املناسبة.

 األول اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة السيبرانية والبروتوكول اإلضافي
وكانت  1165أن تنشئ جلنة خرباء ملعاجلة اجلرمية السيربانية. 1996 عام يف (CDPC) اللجنة األوروبية ملشكالت اجلرائمقررت 

ذلك إىل إعداد اتفاقية،  منجمرد وضع مبادئ تتضمنها توصية أخرى، والتوجه بداًل  منهو أبعد  املضي إىل ما يف الفكرة املتمثلة
، عقدت اللجنة عشرة 2000و 1997وخالل الفرتة املمتدة بني عامي  1166جلنة اخلرباء.األذهان وقت إنشاء  يف فكرة ماثلة

اجتماعات بكامل هيئتها ومخسة عشر اجتماعًا لفريق الصياغة املفتوح العضوية التابع هلا. واعتمدت اجلمعية مشروع االتفاقية 
 وُقدم مشروع االتفاقية، املوضوع 2001.1167أبريل  يف ودةجلستها العامة املعق مناجلزء الثاين  يف املتعلقة باجلرمية السيربانية

صيغته النهائية، إىل اللجنة األوروبية ملشكالت اجلرمية للموافقة عليه، وإىل جلنة الوزراء العتماده وفتح باب التوقيع على  يف
، 2001نوفمرب  23 يف بودابست يف قدحفل توقيع عُ  يف وفتح باب التوقيع على االتفاقية املتعلقة باجلرمية السيربانية 1168االتفاقية.

 جملس أوروبا شاركت يف بينها أربعة بلدان غري أعضاء من)املتعلقة باجلرمية السيربانية بلدًا على االتفاقية  30وقع خالله 
ى قد وقعت عل 1169دولة 47، كانت 2014 يونيو(. وحبلول إفريقياواليابان وجنوب  كندا والواليات املتحدةاملفاوضات هي   يف

مل توقع  1172ومنها أربع دول – 1171قد صّدقت عليها 1170دولة 42اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة باجلرمية السيربانية وكانت 
 1174تنضم. إىل االنضمام إىل االتفاقية املتعلقة باجلرمية السيربانية، لكنها مل 1173ةدول 12ُدعيت  اجملموعويف قبل.  مناالتفاقية 

مكافحة اجلرمية السيربانية وحتظى بدعم منظمات  يف لقة باجلرمية السيربانية بوصفها صكاً إقليمياً هاماً واليوم يُعرتف باالتفاقية املتع
 1175دولية خمتلفة.

فخالل املفاوضات حول نص  1176بعد االتفاقية املتعلقة باجلرمية السيربانية مّت وضع الربوتوكول اإلضايف األول هلذه التفاقية.
السيربانية، تبني أن جترمي العنصرية وتوزيع املواد احلاضة على كراهية األجانب مسألتان مثريتان للجدل االتفاقية املتعلقة باجلرمية 

تستطيع  أالّ  منحبماية قوية عن خشيتها  1178إذ أعربت بعض البلدان اليت حيظى فيها مبدأ حرية التعبري 1177بوجه خاص.
مشروع النسخة الرابعة  ويف 1179لة تضمينها أحكاماً تنتهك حرية التعبري.حا يف التوقيع على االتفاقية املتعلقة باجلرمية السيربانية

حكمًا يلزم األطراف بتجرمي احملتوى غري القانوين الذي "يتعلق بقضايا معينة مثل  منتزال تتض ، كانت االتفاقية ال1998 عامل
ي أي حالة تكون فيها البلدان غري قادرة ولتفاد 1180املواد اإلباحية والكراهية القائمة على العنصرية". يف استغالل األطفال

االتفاقية املتعلقة باجلرمية السيربانية  منعلى التوقيع على االتفاقية ألسباب تتعلق حبرية التعبري، أُزيلت املسألتان املذكورتان 
ى الربوتوكول قد وقعت عل 1181دولة 38، كانت 2014 يونيوبروتوكول منفصل. وحبلول  يف خالل عملية الصياغة مّت إدراجهما

 صدقت عليه. قد 1182 دولة 20اإلضايف وكانت 
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 النقاش حول اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة السيبرانية 
وبدعم منظمات الوقت الراهن  يف الذي حيظى بأوسع مدىزالت اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة باجلرمية السيربانية الصك  ما

ار خالل املؤمتر الثاين عشر املتعلق باجلرمية أكد أن أثر االتفاقية بات حمدوداً بعد مرور لكن النقاش الذي د 1183 دولية خمتلفة.
 1184فتح باب التوقيع عليها.عشر سنوات على 

 المدى المحدود التفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة السيبرانية
ورويب الذي صدق على الصك. وصحيح أن أثر ، كانت الواليات املتحدة األمريكية البلد الوحيد غري األ2011حىت يناير 

 1186وباكستان، 1185أن بلدانًا مثل األرجنتني ميكن أن يُقاس فقط بعدد التوقيعات أو التصديقات، مبا االتفاقية ال
تشريعادها وفقاً  مناستخدمت االتفاقية كنموذج وصاغت أجزاء  1190، ونيجرييا،1189وبوتسوانا 1188ومصر، 1187والفلبني،

املعروف على وجه  منحالة هذه البلدان، ليس  يف اجلرمية السيربانية دون أن تنضم إليها رمسياً. لكن حىتلالتفاقية املتعلقة ب
نصوصاً قانونية  أيضاً اليقني إىل أي حد استخدمت هذه البلدان االتفاقية املتعلقة باجلرمية السيربانية كنموذج. فبعضها استخدم 

باهلجمات على أنظمة املعلومات والقانون النموذجي للكومنولث. وألن هذه  أخرى، مثل توجيه االحتاد األورويب املتعلق
 تُنقل كلمة بكلمة إال أوجه التشابه مع االتفاقية املتعلقة باجلرمية السيربانية، وكذلك ألن األحكام مل منالقوانني تربز عددًا 

البلدان  منإذا كان بلد  ملستحيل حتديد ماا منحاالت نادرة جداً، بل ُكيِّفت مع احتياجات البلدان، يكاد يكون  يف
ذلك، يدعي جملس أوروبا أن أكثر  منإىل أي مدى استخدمها كمبدأ توجيهي. وعلى الرغم  استخدم هذه االتفاقية أو

غري املمكن  منبيد أن  1191وّقع على االتفاقية أو صدق عليها أو استخدمها أثناء صياغة التشريعات احمللية. بلد إما 100 من
أنه  يكشف االحتاد األورويب عن أمساء البلدان املعنية، ويشري فقط إىل "قائمة داخلية". كما هذا العدد. وال منتحقق ال
بلد قد استخدم االتفاقية املتعلقة باجلرمية  100يكشف حىت عن العدد الدقيق هلذه البلدان. وحىت إذا تسىن إثبات أن  ال

أن املعلومات الغامضة اليت  أن هذه البلدان قد واءمت تشريعادها مع االتفاقية. كما يعين بالضرورة السيربانية، فإن هذا ال
االتفاقية املتعلقة باجلرمية  منإذا كانت مجيع األحكام املأخوذة  نشرها جملس أوروبا ترتك باألحرى السؤال مطروحًا بشأن ما

 السيربانية قد نُفذت أو أن التنفيذ يقتصر على واحد منها.
 ملية التصديقسرعة ع

مؤمتر األمم املتحدة الثاين عشر املتعلق باجلرمية. وظلت  يف يكن املدى اجلغرايف احملدود األمر الشاغل الوحيد الذي نوقش مل
 23 يف دولة 30جانب  منالتوقيع األويل  مناملسائل اهلامة. وبعد تسع سنوات  منسرعة التوقيع والتصديق بدون شك مسألة 

 تنضم أي دولة غري عضو دولة أخرى على االتفاقية املتعلقة باجلرمية السيربانية. وهذه املرة، مل 17توّقع سوى  ، مل2001نوفمرب 
وتطور عدد التصديقات على النحو التايل:  1192دعوة مثانية بلدان. منجملس أوروبا إىل االتفاقية، على الرغم  يف

 2008، و)1198(3 2007، و)1197(7 2006، و)1196(3 2005، و)1195(4 2004، و)1194(2 2003، و)1193(2 2002
أن عملية التنفيذ  . كما)1204(3 2013و )1203(6 2012و )1202(2 2011و ،)1201(4 2010، و)1200(3 2009، و)1199(2

 5 منبطيئة بقدر بطء عملية التصديق. ويف املتوسط، يستغرق أي بلد بني التوقيع على االتفاقية والتصديق عليها أكثر 
بقليل للتصديق على االتفاقية،  عامنصف  منأكثر  تستغرق ألبانيا إال ففي حني ملسنوات. واالختالفات بني البلدان كبرية. 

 أجل ذلك. منسنوات تقريباً  10احتاجت أملانيا إىل 
 تقييم للتصديق من ما

 إذا كانت تلك البلدان اليت قدمت صك تصديقها على االتفاقية املتعلقة باجلرمية يقيِّم جملس أوروبا أبدًا ما حىت اآلن مل
السيربانية قد نّفذت االتفاقية على أرض الواقع وفقًا للشروط املطلوبة. ويف حالة البلدان األوىل باألخص اليت صدقت على 

غري  منالبلدان الكبرية مثل أملانيا والواليات املتحدة،  يف االتفاقية، هناك بواعث قلق كبرية بشأن تنفيذها الكامل. وحىت
االتفاقية  من 2ترمي إليه املادة  نُ ّفذت تنفيذًا كاماًل. فأملانيا على سبيل املثال، على عكس ما املرجح أن تكون االتفاقية قد
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جترم النفاذ غري القانوين إىل األنظمة احلاسوبية، لكنها جترم فقط النفاذ غري القانوين إىل البيانات  السيرباين، ال مناملتعلقة باأل
عات الواليات املتحدة املتعلقة باجلرمية السيربانية واملنشورة على املوقع الشبكي ويبني املوجز القطري لتشري 1205احلاسوبية.

لكن على عكس  2.1206قانون الواليات املتحدة يقابل املادة  من 18العنوان  من (5)- (1))أ(1030جمللس أوروبا أن الفصل 
حىت النفاذ إىل نظام حاسويب. وإىل  18من العنوان )أ( 1030جتّرم الفقرة  االتفاقية املتعلقة باجلرمية السيربانية، ال من 2 املادة

  1207قبيل "احلصول" على معلومات(. منجانب "النفاذ" إىل نظام حاسويب، يقتضي هذا الفصل وقوع أفعال أخرى )

 نقاش عالمي
عملية  يف يف للبلدان الناميةأحد جوانب االتفاقية املتعلقة باجلرمية السيربانية الذي انُتقد مرارًا وتكرارًا هو التمثيل غري الكا

شىت مناطق العامل. وينطبق هذا  يف ورغم الُبعد العابر للحدود الذي تتسم به اجلرمية السيربانية، خيتلف تأثريها 1208الصياغة.
يقتصر األمر خالل التفاوض بشأن االتفاقية على عدم وجود مشاركة واسعة للبلدان  ومل 1209باألخص على البلدان النامية.

 شروطًا تقييدية بشأن مشاركة البلدان غري األعضاء أيضاً وأمريكا الالتينية، بل إن االتفاقية تضع إفريقيا  آسيا و يف ةالنامي
االتفاقية، يقتضي  من 37أهنا ُصممت لتكون مفتوحة للبلدان غري األعضاء. وبناء على املادة  منجملس أوروبا، على الرغم  يف

االتفاقية واحلصول على موافقتها باإلمجاع. وإىل جانب هذا،  يف مع الدول املتعاقدة االنضمام إىل االتفاقية التشاور
وقد أظهر النقاش  1210االتفاقية. يف املداوالت بشأن إمكانية إجراء تعديالت مستقبلية تقتصر على األطراف يف املشاركة فإن

اجلرمية أن البلدان النامية باألخص مهتمة بنهج دويل إطار التحضري ملؤمتر األمم املتحدة الثاين عشر املتعلق ب يف الذي دار
وليس باالنضمام إىل مبادرات إقليمية. وخالل االجتماعات التحضريية اإلقليمية ملؤمتر األمم املتحدة الثاين عشر ملنع اجلرمية 

 1213حمليط اهلادئ،ومنطقة آسيا وا 1212ومنطقة غرب آسيا، 1211،يكاريبوالعدالة اجلنائية، ألمريكا الالتينية ومنطقة ال
األوساط  يف دعت البلدان إىل وضع اتفاقية دولية بشأن اجلرمية السيربانية. وصدرت دعوات مماثلة 1214،إفريقياو 

 1215األكادميية.
 عدم التجاوب مع االتجاهات الجديدة

يكن  مية السيربانية، ملويف التسعينات، عندما ُوضعت االتفاقية املتعلقة باجلر  1216إن اجلرمية السيربانية جمال يتغري باستمرار.
أمورًا معروفة أو ذات دور مهم  1219والتصيُّد االحتيايل 1218وهجمات الربجميات الروبوتية 1217استخدام اإلرهابيني لإلنرتنت،

ميكن معاجلتها حبلول معينة. وحىت جملس أوروبا نفسه أقر بأن االتفاقية املتعلقة باجلرمية  ولذا ال 1220بقدر أمهية دورها اليوم،
 املواد اإلباحية يف خالل مقارنة األحكام املتصلة باستغالل األطفال من. وميكن توضيح ذلك جزئياً نية أصبحت قدمية السيربا

اليت جترم "الوصول االتفاقية املتعلقة حبماية األطفال  من)و( (1) 20مع املادة  2001 عاماالتفاقية املتعلقة باجلرمية السيربانية ل يف
االتفاقية املتعلقة جترم  يستغل فيها األطفال، باستخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت". وال عن علم إىل مواد إباحية

تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت تؤكد أنه جرمية ميكن وصفها  اإلحالة إىل أن  منباجلرمية السيربانية هذا الفعل، على الرغم 
لتقرير التوضيحي، قرر واضعو نص االتفاقية إدراج هذا احلكم لتغطية ا يف كجرمية سيربانية. وعلى أساس الدوافع املقدمة

خالل النفاذ إىل مواقع املواد اإلباحية اليت ُيستغل فيها األطفال،  مناحلاالت اليت يشاهد فيها اجلناة صوراً لألطفال على اخلط 
تشمل هذه األفعال وبالتايل فإهنا  السيربانية ال زيل املواد. ويعين هذا، كنتيجة، أن االتفاقية املتعلقة باجلرميةلكن دون تن

 هذا الصدد حىت للمعايري احلالية اخلاصة مبجلس أوروبا. يف تستجيب ال
، ومقبولية (VoIP) وينطبق األمر نفسه على الصكوك اإلجرائية. فاعرتاض االتصاالت الصوتية القائمة على بروتوكول اإلنرتنت

لالستخدام الناشئ لتكنولوجيا التجفري ووسائل االتصاالت جمهولة اهلوية أمور ذات أمهية  األدلة الرقمية وإجراءات التصدي 
تتطرق إليها. وخالل عمر االتفاقية البالغ عشر سنوات،  كبرية بالنسبة لالتفاقية املتعلقة باجلرمية السيربانية، لكن االتفاقية مل

ُتضف أي  ول اإلضايف املتعلق باملواد احملرضة على كراهية األجانب، ملُتدخل عليها أي تعديالت باملرة، وباستثناء الربوتوك مل
 أحكام أو صكوك إضافية إىل االتفاقية.
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 تكييف القانون اجلنائي. ومثلما ذُكر سالفاً، فإن االحتياجات منبد  ومع التكنولوجيات املتغرية والسلوك اإلجرامي، ال
الضروري جدًا حتديث  منالسنوات العشر األخرية. ولذا، سيكون  يف نية تغريتجمال التشريعات املتعلقة باجلرمية السيربا يف

االتفاقية املتعلقة باجلرمية السيربانية. وقد راجعت منظمات إقليمية أخرى، مثل االحتاد األورويب، للتّو صكوكها القانونية اليت 
حوايل مخس سنوات. ورغم احلاجة املاسة إىل عملية  تتصدى للجرمية السيربانية، واليت ُوضعت بعد االتفاقية املذكورة، منذ

غري املرجح أن جتري هذه العملية. فقد أعلن االحتاد األورويب مؤخراً، وهو مؤيد قوي لالتفاقية املتعلقة باجلرمية  منحتديث، فإن 
 1221جمدياً". يُعترب خياراً ميكن أن  ال السيربانية، أنه يرى أن "حتديث االتفاقية ]املتعلقة باجلرمية السيربانية[ ]...[

 البلدان النامية منالتركيز على انضمام البلدان التي توفر بُنى تحتية بداًل 
البلدان الصغرية والنامية. وأحد  مناحلصول على منضمني ُجدد  يف ينجح جملس أوروبا خالل السنوات العشر املاضية، مل

باألخص إفريقيا  وكانت آسيا و 1222ري كاف للبلدان النامية.تمثيل غأسباب ذلك هو أن التفاوض بشأن االتفاقية جرى ب
البلدان النامية إىل  منتكن أمريكا الالتينية ممثلة باملرة. ورغم أن جملس أوروبا يدعو ممثلني  حني مل يف ممثلتني متثياًل ضعيفاً 

 ملداوالت بشأن أي تعديالت حمتملةا يف يسمح هلذه البلدان باملشاركة مؤمتره الرئيسي بشأن اجلرمية السيربانية، فإنه ال
 1223االتفاقية. يف املستقبل، حيث إن تلك املداوالت تقتصر على البلدان األطراف يف

يتعلق  فيما أيضاً وعند مقارنة االتفاقية مع صكوك دولية بالفعل مثل اتفاقيات األمم املتحدة، ميكن مالحظة اختالفات 
تطبق شروط  -املصممة كاتفاقية مفتوحة للبلدان غري األعضاء  - االتفاقية بعملية االنضمام. فخالل عملية االنضمام إىل

اتفاقيات األمم املتحدة، يقتضي االنضمام إىل االتفاقية املتعلقة باجلرمية  منتقييدية على هذه البلدان. وخالفًا ألي اتفاقية 
ونتيجة هلذا، بدأت الدول النامية  1224قتها باإلمجاع.االتفاقية واحلصول على مواف يف السيربانية التشاور مع الدول املتعاقدة

إطار  باألخص تدعو إىل األخذ بنهج دويل )أكثر( خالل التحضري ملؤمتر األمم املتحدة الثاين عشر املعين باجلرمية. ويف
قة آسيا ومنط 1226ومنطقة غرب آسيا، 1225،يكاريباالجتماعات التحضريية اإلقليمية للمؤمتر ألمريكا الالتينية ومنطقة ال

 دعت البلدان املشاركة إىل وضع هكذا صك دويل. 1228،إفريقياو  1227واحمليط اهلادئ،
ورغم أن اسرتاتيجية جملس أوروبا اليت تركز على البلدان الغربية تبدو منطقية ألن هذه البلدان تضم الُبىن التحتية، فإن إشراك 

البلدان  يف ، جتاوز عدد مستعملي اإلنرتنت2005 عاملني. ففي البلدان النامية أساسي إذا كان الرتكيز سيشمل الضحايا احملتم
املقابل على البلدان املتقدمة اليت تقدم  يف ويف استبعاد البلدان النامية والرتكيز 1229البلدان الصناعية. يف النامية العدد املسجل

)أغلبية( مستعملي خدمات اإلنرتنت، والتأثري )حالياً( معظم الُبىن التحتية واخلدمات، إغفال جلانبني مهمني، مها: أمهية محاية 
التحقيق بشأن  منسن تشريعات متّكنها  يف املتنامي بشدة للبلدان الناشئة مثل اهلند والصني والربازيل. وبدون دعم البلدان النامية

يتعلق بالكشف  خرى فيماعلى الصعيد الدويل مع وحدات إنفاذ القانون األ أيضاً احلاالت اليت يتضرر فيها مواطنوها والتعاون 
احلاالت اليت تتصل هبذه البلدان. وُيظهر عدم انضمام  يف اجلرائم السيربانية يف عن هوية اجلناة، ستزداد صعوبة التحقيقات

البلدان النامية إىل االتفاقية أو عدم تصديقه عليها، خالل السنوات العشر املنصرمة، حمدودية هنج إقليمي كهذا.  منبلد  أي
توقع على االتفاقية(  األمم املتحدة مل يف دولة عضواً  146بني  منيدع سوى مثانية بلدان ) إىل أن جملس أوروبا مل أيضاً ظر وبالن

هذا الصدد. ويرتبط هذا بدون شك بكون  يف إىل االنضمام إىل االتفاقية خالل العقد األخري، يتجلى اجلهد احملدود املستثمر
تتجاوز آليات االتفاقية. وحىت  عامخيص التشريعات وبناء القدرات واملساعدة التقنية بشكل  ااحتياجات البلدان النامية فيم

صياغة التشريعات  يف يقدم أي مساعدة مواءمة تشريعادها مع االتفاقية، لكنه ال يف اليوم، يركز جملس أوروبا على مساعدة البلدان
 تكون البلدان سد الثغرات املذكورة أعاله(. وإىل جانب هذا، رمبا أجل مناليت تتجاوز نطاق االتفاقية )على سبيل املثال، 

صياغة التشريعات الوطنية ألن األحكام اليت تتضمنها االتفاقية تتطلب إجراء تكييف خالل  يف حاجة بالفعل إىل املساعدة يف
جراء حتقيق معني )القاضي/املدعي بد للبلدان أن حتدد اجلهة املرخص هلا باألمر بإ مرحلة التنفيذ. وعلى سبيل املثال، ال

 العام/مكتب الشرطة( واألسس اليت ُيستند إليها )أدلة مشفوعة حبلف اليمني/إقرار كتايب مشفوع بيمني/معلومات(.
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وقد نُوقش هذا املوضوع مناقشة مفصلة خالل مؤمتر األمم املتحدة الثاين عشر للجرمية، وبناًء على هذه املناقشة قررت الدول 
جمال  يف  (UNODC)األمم املتحدة تعزيز والية بناء القدرات ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية يف األعضاء

على   (ITV)منظومة األمم املتحدة مثل االحتاد الدويل لالتصاالت يف وحصلت مؤخرًا منظمات أخرى 1230السيربانية. اجلرمية
 1231مماثلة. واليات

 ل البلدان الصغيرة والناميةأج مناالتفاقية غير مصّممة 
 تنفيذ املعايري اليت تتضمنها االتفاقية. وإن عدم تصديق أصغر الدول األعضاء يف تواجه البلدان الصغرية والنامية صعوبات

تنطوي على صعوبات فقط  السنوات العشر املاضية يؤكد بوضوح أن االتفاقية ال يف على االتفاقية 1232جملس أوروبا يف
 بالنسبة للبلدان األوروبية الصغرية. أيضاً ان الصغرية خارج أوروبا بل بالنسبة للبلد

البلدان الصغرية هو احلكم املتعلق بضرورة إنشاء جهة اتصال  يف مرحلة التنفيذ يف وأحد األحكام الذي يسبب صعوبات
سرعة إجراء التحقيقات  يف لغايةتعمل كل أيام األسبوع على مدار الساعة. وميكن أن يكون جلهة االتصال هذه تأثري إجيايب ل

اجلدير اإلشارة إىل أن جملس أوروبا  منومع ذلك،  1233أهم األدوات اليت تتيحها االتفاقية. منأداة  35وهلذا فإن املادة 
ودراسة تتناول سري عمل جهات االتصال اليت  1234نشر مؤخراً دراسة حتلل فعالية التعاون الدويل ملكافحة اجلرمية السيربانية قد

. وخالصة هاتني الدراستني هي أن البلدان اليت صدقت على االتفاقية 1235عمل على مدار الساعة ملكافحة اجلرمية السيربانيةت
ألغراض  تستخدمها إال هذا القبيل مل منتستحدث مجيعها جهة االتصال هذه وحىت البلدان اليت أتاحت جهة اتصال  مل

 أغلب األحيان. يف حمدودة
يطرح إنشاء وتسيري جهة  حني ال يف بالنسبة للبلدان النامية هي أن إنشاء جهة االتصال هذه أمر إلزامي.واملشكلة الرئيسية 

التصدي للجرمية  يف اتصال كهذه على األغلب أي صعوبات بالنسبة للبلدان املتقدمة اليت تستخدم قوات شرطة متخصصة
 ك حتديًا بالنسبة للبلدان اليت تتألف فيها قوات الشرطة املتخصصةالسيربانية باملناوبة لياًل وهناراً، فإن األمر يشكل مع ذل

رجل شرطة واحد. ويف هذه احلاالت سيتطلب هذا االلتزام استثمارات كبرية. وبالتايل فإن  منالتصدي للجرمية السيربانية  يف
لما صرح بذلك مؤخرًا ممثل عن جملس يسفران عن تكاليف بالنسبة للبلدان، مث القول بأن االنضمام إىل االتفاقية وتنفيذها ال

حالة استبعاد التكاليف غري املباشرة، مثل تكاليف اإلبقاء  يف هو قول صحيح فقط 1236منطقة احمليط اهلادئ، يف مؤمتر يف أوروبا
 الفعلي. الوقت يف على جهة اتصال على مدار الساعة أو تكاليف تنفيذ التكنولوجيات اخلاصة بتسجيل بيانات احلركة

 نهٌج شامل هنالكليس 
االتفاقية هو تقدمي هنج قانوين شامل ملعاجلة مجيع جماالت اجلرمية السيربانية ذات  منكان أحد األهداف الرئيسية املتوخاة 

سيما القانون النموذجي لكومنولث الدول املستقلة املتعلق باحلاسوب  لكن مقارنة االتفاقية مع هنج أخرى، ال 1237الصلة.
، تبني أن االتفاقية تفتقر إىل 1239وصكوك االحتاد األورويب مثل التوجيه املتعلق بالتجارة اإللكرتونية 1238ةواجلرائم احلاسوبي

ة منجوانب مهمة. و  أو مسؤولية موردي خدمات  1240أمثلة ذلك األحكام اليت تتناول مقبولية األدلة اإللكرتوني
ل على إطار تنظيمي أساسي بشأن مقبولية األدلة وينجم عن االفتقار بوجه خاص إىل حكم ينص على األق .(ISP)اإلنرتنت

وإذا  1241 األدلة. مناإللكرتونية تبعات خطرية ألن األدلة اإللكرتونية أصبحت توصف على نطاق واسع كفئة جديدة 
يستطيع هذا البلد  تكن احملاكم فيه هذه تعترب هذه األدلة مقبولة، فقد ال يكن لدى أي بلد صكوك أخرى سارية أو مل مل
 اماًل.ك  أنه ينفذ االتفاقية تنفيذاً  منكم على أي جناة على الرغم احل

 اتفاقية حماية األطفال
 االستغالل اجلنسي، اتفاقية جديدة منإطار هنجه الرامي إىل حتسني محاية الُقصَّر  يف استحدث جملس أوروبا،

دولة. وحبلول  23ال وقعت عليها اليوم األول لفتح باب التوقيع على اتفاقية محاية األطف ويف 2007.1242 عام يف
. ويتمثل أحد 1244على االتفاقية هذه الدول من 31، وصّدقت 1243دولة 47، بلغ عدد الدول املوقعة عليها 2014 يونيو



 االستجابة القانونيةالظواهر والتحديات و  :نيةافهم اجلرمية السيرب 
 

 149 

االستغالل  منحتقيق التواؤم بني أحكام القانون اجلنائي الرامية إىل محاية األطفال  يف األهداف الرئيسية التفاقية محاية األطفال
أحكام القانون اجلنائي. وإىل جانب جترمي االستغالل اجلنسي  مناالتفاقية جمموعة  منوحتقيقاً هلذا اهلدف، تتض 1245سي.اجلن

( وإغواء 20 االتفاقية حكمًا يتناول تبادل املواد اإلباحية اليت ُيستغل فيها األطفال )املادة من(، تتض18لألطفال )املادة 
 .(23األطفال ألغراض جنسية )املادة 

 المفاوضات المتصلة ببروتوكول إضافي آخر
 الرغم علىو  1247.والوالية القضائية احلدود عرب يتناول النفاذ اً تقرير  1246السيربانية اجلرائم اتفاقية جلنة ، اعتمدت2012 عاميف 
املناقشة  مننقيض وعلى ال 1248.خمصص إضايف بروتوكول اعتماد التقرير اقرتح احلدود، عرب بالنفاذ تعلقي الشواغل اهلامة فيما من

 أوروبا جملس استضاف 2013 يونيو يفو  1249.انفتاحاً  أكثر تشاور عملية التقرير يقرتح اجلرمية السيربانية اتفاقيةاملغلقة بشأن 
 نظماتامل بني - انتقادات تقريبًا عن اخلرباء مجيعأعرب  املشاركني تقارير إىل واستناداً . احلدود عرب بالنفاذ املتعلقة العامة املشاورات

  1250.أوروبا جملس من البيانات محاية وخرباء األوروبية واملفوضية أوروبا جملس يف األعضاء والدول والشركات احلكومية غري
 بروتوكول يف احملتملة املكونات التقرير يسردو  1251.احلدود عرب بالنفاذ املعين العامل الفريق صدر عن تقرير نشر ،2013 عام يفو 

 مذكرةنشرت  2013 نوفمرب يفو  1252.موافقة دون النفاذ من شىت أشكال إىل املوافقة مع احلدود عرب النفاذ من ترتاوح وهي. إضايف
  1253.احلدود عرب بالنفاذ تتصل إرشادية
 1254االتحاد األوروبي 2.2.5

حني  يفعدة صكوك قانونية تتصدى جلوانب اجلرمية السيربانية. و  (EU) على مدى العقد األخري، استحدث االحتاد األورويب
دولة، تستخدم عدة بلدان وأقاليم معايري  27للدول األعضاء البالغ عددها  أن هذه الصكوك ليست ملزمة بصفة عامة إال

  1255مناقشادها الوطنية واإلقليمية بشأن مواءمة التشريعات. يف االحتاد األورويب كنقاط مرجعية
 2009الحالة حتى ديسمبر 

فإىل جانب التحدي  1256جمال القانون اجلنائي حمدودة ومثرية للخالف. يف األورويب ، كانت والية االحتاد2009 عامحىت 
فيها التشريعات  معروفاً على وجه اليقني إن كانت الوالية املتعلقة بأي تشريعات جنائية، مبايكن  اخلاص مبحدودية الوالية، مل
 1257ماعة األوروبية( أو "الركيزة الثالثة" )االحتاد األورويب(.ُيسمى "الركيزة األوىل" )اجل يد ما يف املتصلة باجلرمية السيربانية،

على أساس التعاون  يكن ممكنًا بالتايل إال أن الرأي السائد كان هو أن الركيزة الثالثة هي املسؤولة، فإن التنسيق مل ومبا
 1258املسائل اجلنائية. يف ة واهليئات القضائيةإطار الركيزة الثالثة لالحتاد األورويب املعنية بالتعاون بني الشرط يف احلكومي الدويل

جمال القانون اجلنائي )املقرر اإلطاري للمجلس  يف أن إحدى أدوات الركيزة الثالثة 2005 عام يف وعندما أعلنت حمكمة العدل
وقررت  ، أُثري اخلالف ألول مرة حول توزيع الصالحيات.1260( غري قانونية1259خالل القانون اجلنائي منبشأن محاية البيئة 

أنه يتعدى على الصالحيات  معاهدة االحتاد األورويب مبا من 47احملكمة أن املقرر اإلطاري، غري القابل للتقسيم، خيرق املادة 
معاهدة اجلماعة األوروبية للجماعة. وكان هلذا القرار تأثري كبري على النقاش املتعلق بتنسيق القانون  من 175اليت ختوهلا املادة 

، املسؤولة عن النهوض مبعاهدات االحتاد، أنه نتيجة (EC) خل االحتاد األورويب. وأوضحت املفوضية األوروبيةاجلنائي دا
أن مجيع  أو بالكامل، مبا جزئياً املقررات اإلطارية املتعلقة بالقانون اجلنائي غري صحيحة  منللحكم املذكور، فإن عددًا 

اإلقرار باإلمكانيات اجلديدة لتقييم  منوعلى الرغم  1261نوين غري سليم.بعضًا منها قد اعُتمد على أساس قا أحكامها أو
 إطار الركيزة األوىل، ظلت املبادرات اليت اختذدها املفوضية األوروبية مع ذلك حمدودة بسبب عدم تغطية املوضوع يف والية

  1262ان للمحكمة.قرار ث يف ، أكدت حمكمة العدل املمارسة القانونية2007 عامالركيزة األوىل. ويف  يف
 الحالة بعد التصديق على معاهدة لشبونة

، وظيفة االحتاد األورويب إىل حد 2009ديسمرب  يف اليت دخلت حّيز النفاذ 1263غرّيت معاهدة لشبونة )معاهدة "اإلصالح"(،
جمال  يف ل مرة والية قويةكبري. فإىل جانب إلغاء التمييز بني "الركيزة األوىل" و"الركيزة الثالثة"، منحت االحتاد األورويب ألو 
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  (TFEU)األورويباملعاهدة املتعلقة بسري عمل االحتاد األورويب والية لالحتاد  من 86إىل  82 مناجلرمية احلاسوبية. ومتنح املواد 
ة السيربانية بشأن تنسيق تشريعات القانون اجلنائي )القانون اجلنائي املوضوعي والقانون اإلجرائي(. واملادة األكثر مالءمة للجرمي

وختول هذه املادة لالحتاد األورويب صالحية وضع قواعد  1264املعاهدة املتعلقة بسري عمل االحتاد األورويب. من 83هي املادة 
دنيا بشأن تعريف املخالفات اجلنائية والعقوبات املتصلة باجلرائم اجلسيمة ذات الطابع العابر للحدود. وُيشار إىل اجلرمية 

أن مصطلح اجلرمية احلاسوبية أوسع  . ومبا83املادة  من1 الفقرة  يف جماالت اجلرمية ذات الصلة منحديد كمجال السيربانية بالت
، 4املادة  مني 2مصطلح اجلرمية السيربانية، فإن هذه املادة تسمح لالحتاد األورويب بتنظيم اجملالني معاً. وبناًء على الفقرة  من

احلاسوبية لالختصاص املشرتك بني االحتاد األورويب والدول األعضاء. وميّكن هذا األمر  ختضع التشريعات املتعلقة باجلرمية
قدرة الدول األعضاء على ممارسة اختصاصها  من( وحيّد 2 املادة من 2اعتماد وثائق ملزمة قانونيًا )الفقرة  مناالحتاد األورويب 

 ممارسة اختصاصه. منبالدرجة اليت متنع االحتاد األوريب 
 1265.، أكد االحتاد األورويب أنه سيستخدم الوالية اجلديدة2009 عام يف ستوكهومل" ، الذي اعتمده جملس أوروباإ "برنامج ويف

جمال العدالة والشؤون الداخلية خالل فرتة مخس سنوات، ويلي برنامج  يف وهذا الربنامج تعريف حملور عمل االحتاد األورويب
خالل  مناستخدام الوالية،  يف يؤكد الربنامج نية االحتاد األوريب كما  2009.1266 عام يف الهاي الذي وصل إىل هنايته

املعاهدة املتعلقة بسري عمل االحتاد األورويب، ومنح األولوية  من 83املادة  من 1الفقرة  يف اإلشارة إىل جماالت اجلرمية املذكورة
 1267 ية.املواد اإلباحية واجلرمية السيربان يف جملايل استغالل األطفال

 لمحة عامة عن صكوك االتحاد األوروبي ومبادئه التوجيهية
املاضي سارية. وبناًء على  يف زالت الصكوك املعتمدة التغيريات األساسية اليت شهددها بنية االحتاد األورويب، ما منعلى الرغم 

ى أساس معاهدة االحتاد األورويب قبل دخول الربوتوكول املتعلق باألحكام االنتقالية، حُيتفظ بالصكوك املعتمدة عل من 9املادة 
معاهدة لشبونة حّيز النفاذ، إىل حني إلغاء أو إبطال أو تعديل هذه الصكوك تطبيقًا لالتفاقيات. وهلذا، يقدم الفصل التايل 

 حملة عامة عن مجيع صكوك االحتاد األورويب ذات الصلة.
 السياسات العامة

بيان يتعلق باحملتوى غري القانوين والضار املتاح  يف سلفاً للمخاطر املتصلة باإلنرتنت 1996 عام يف لقد تصدى االحتاد األورويب
أجل مكافحة احملتوى غري  منوسلط االحتاد األورويب الضوء على أمهية التعاون بني الدول األعضاء  1268على اإلنرتنت.

يان خطة عمل للنهوض باستخدام أكثر أماناً ، اعتمد الربملان واجمللس األوروب1999 عامويف  1269 القانوين على اخلط.
وتركز خطة العمل هذه على التنظيم الذايت وليس  1270لإلنرتنت ومكافحة احملتوى غري القانوين والضار على الشبكات العاملية.

ة األوروبية املعنون مبادرة "أوروبا اإللكرتونية"، باعتماده بيان املفوضي أيضاً أطلق االحتاد األورويب  1999 عامعلى التجرمي. ويف 
تتناول جترمي األفعال  وحتدد هذه املبادرة األهداف اجلوهرية، لكنها ال 1271جمتمع معلومات للجميع". -"أوروبا اإللكرتونية 

بيانًا معنونًا "إنشاء  (EC) ، أصدرت املفوضية األوروبية2001 عامغري القانونية املرتكبة باستخدام تكنولوجيا املعلومات. ويف 
 1272الُبىن التحتية للمعلومات ومكافحة اجلرمية املتعلقة باحلاسوب". منع معلومات أكثر سالمة عن طريق حتسني أجمتم
هذا البيان، حللت املفوضية األوروبية وعاجلت مشكلة اجلرمية السيربانية وأشارت إىل ضرورة االضطالع بعمل فعال  ويف

 عليها. علومات وتيّسرها وإمكانية االعتمادللتصدي للتحديات احملدقة بتكاملية نظم وشبكات امل
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اقتصاداتنا. ولألسف، فإن هلذه البىن التحتية أوجه ضعفها  يف أصبحت البىن التحتية للمعلومات واالتصاالت جزءًا حامساً 
وداً  األشكال وقد تعرب حد منوهي تتيح فرصًا جديدة للسلوك اإلجرامي. وقد تتخذ هذه األنشطة اإلجرامية طائفة واسعة 

أن هذه اجلرائم تشكل  يف يكاد يثور شك األسباب، إحصاءات موثوق هبا، ال منتتوافر، لعدد  أنه ال منكثرية. وعلى الرغم 
دهديدًا الستثمارات الصناعة وأصوهلا، ولسالمة جمتمع املعلومات والثقة به. فقد أفادت التقارير أن بعض األمثلة األخرية 

 النفاذ إىل اخلدمة واهلجمات الفريوسية قد سببت أضراراً مالية كبرية. من للهجمات الرامية إىل احلرمان
البىن للمعلومات وكذلك عن طريق تزويد سلطات  منومثة جمال متاح للعمل على منع النشاط اإلجرامي عن طريق تعزيز أ

 1273الوقت نفسه. يف ة كاملةإنفاذ القانون بوسائل العمل املالئمة، إىل جانب احرتام احلقوق األساسية لألفراد بصور 

تنطوي عليه قضايا القانون اإلجرائي  مناقشات جملس أوروبا وجمموعة الثمانية، مبا منكل  يف وتعرتف املفوضية، اليت شاركت
إطار االحتاد األورويب على مكافحة اجلرمية السيربانية يشكل عنصرًا أساسياً  يف تعقيد وصعوبات. لكن التعاون الفعال من

 1274والعدالة. منجمتمع معلومات أكثر سالمة وإلنشاء منطقة تسودها احلرية واألإلقامة 

 معاهدة االحتاد األورويب: منوستطرح املفوضية مقرتحات تشريعية مبوجب الباب السادس 
هذه اجلرمية جمال اجلرمية املتعلقة بالتكنولوجيا الراقية. وتشمل  يف تقريب القانون اجلنائي املضموين يف أجل املضي من]...[ 

نطاق العمل  أيضاً النفاذ إىل اخلدمة. وستدرس املفوضية  منأفعاالً تتعلق هبجمات القرصنة واهلجمات اليت تستهدف احلرمان 
معاهدة االحتاد األورويب  مناملناهض للعنصرية وكراهية األجانب على اإلنرتنت بغية طرح مقرر إطاري مبوجب الباب السادس 

 1275بسواء. واملنطوي على كراهية األجانب الذي ميارس على اإلنرتنت وخارجها سواء يغطي النشاط العنصري

حمافل دولية أخرى تناقش فيها اجلرمية  يف ضمان التنسيق بني الدول األعضاء يف وستواصل املفوضية القيام بدورها كامالً 
 ع هبا املفوضية على مستوى االحتاد األورويبالسيربانية مثل جملس أوروبا وجمموعة الثمانية. وستأخذ املبادرات اليت تضطل

الوقت نفسه إىل حتقيق التقارب  يف حمافل دولية أخرى، إىل جانب السعي يف حسباهنا على الوجه األكمل التقدم احملرز يف
 1276داخل االحتاد األورويب.

 1277الشبكات واملعلومات" منبشأن "أ وباإلضافة إىل البيان املتعلق باجلرمية احلاسوبية، نشرت املفوضية األوروبية بياناً 
 هذا اجملال. يف ط اسرتاتيجية عملالشبكات ووضع خمط منحول املشاكل املتصلة بأ 2001 عام يف

وخاصة  -وأكد بيانا املفوضية كالمها على ضرورة حتقيق التقارب بني القوانني اجلنائية املوضوعية داخل االحتاد األورويب 
 املعلومات. وسّلما بأن حتقيق التواؤم بني القوانني اجلنائية املوضوعية داخل االحتاد األورويب يتعلق باهلجمات ضد نظم فيما

 1278األورويب. مجيع املبادرات املضطلع هبا على مستوى االحتاد يف إطار مكافحة اجلرمية السيربانية يشكل عنصراً أساسياً  يف
ويلخص البيان  1279ياسة عامة بشأن مكافحة اجلرمية السيربانية.، نشرت املفوضية بيانًا معنونًا حنو وضع س2007 عامويف 

الوضع الراهن ويؤكد أمهية اتفاقية جملس أوروبا بشأن اجلرمية السيربانية بوصفها الصك الدويل األساسي ملكافحة اجلرمية 
 يلي: شمل هذه القضايا ماأنشطتها املقبلة. وت يف أشار البيان إىل القضايا اليت سرتكز عليها املفوضية السيربانية. كما

 مكافحة اجلرمية السيربانية؛ يف تعزيز التعاون الدويل 

 حتسني تنسيق الدعم املايل لألنشطة التدريبية؛ 
 تنظيم اجتماع خلرباء إنفاذ القانون؛ 
 تعزيز احلوار مع الصناعة؛ 

  التشريعات. منمزيد أجل تقييم احلاجة إىل  منرصد التهديدات املتنامية للجرمية السيربانية 
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 (2000)التوجيه المتعلق بالتجارة اإللكترونية 

عن أفعال  (ISP) بني مسائل أخرى، مسؤولية مورد خدمة اإلنرتنت من، 1280ويعاجل التوجيه املتعلق بالتجارة اإللكرتونية
عد الدويل للشبكة، قرر حمررو التوجيه وضع (. ومبراعاة التحديات الناجتة عن البُ واملواد التالية هلا 12ترتكبها أطراف ثالثة )املادة 

وكذلك عمل وكاالت  عامأجل التنمية العامة جملتمع املعلومات ودعم التنمية االقتصادية بوجه  منلتوفري إطار  معايري قانونية
لقانونية أمام احلواجز ا منويقوم التوجيه على اعتبار أن تنمية خدمات جمتمع املعلومات متعثرة بسبب عدد  1281إنفاذ القانون.

ويقوم تنظيم املسؤولية على مبدأ  1282مينح اجلماعة األوروبية واليتها. سري عمل السوق الداخلية على النحو الصحيح، مما
 جمال القانون اجلنائي يف أن التوجيه يؤكد أنه ليست هناك أي نية لتحقيق اتساق منوعلى الرغم  1283املسؤولية املتدرجة.

 1284سؤولية كذلك مبوجب القانون اجلنائي.حد ذاته، فإنه ينظم امل يف
 (1999)المواد اإلباحية على اإلنترنت  في المجلس بشأن مكافحة استغالل األطفال قرار
املواد اإلباحية على اإلنرتنت.  يف أجل التصدي الستغالل األطفال من، اعتمد جملس االحتاد األورويب هنجًا 2000 عاميف 

وخطة العمل ذات  1285بشأن احملتوى غري القانوين والضار على اإلنرتنت 1996 عامعة لبيان الذي اعُتمد متاب القراروميثل 
بشأن النهوض باستخدام أكثر أمانًا لإلنرتنت ومكافحة احملتوى غري القانوين والضار على الشبكات  1999 عامالصلة ل
 جمال القانون اجلنائي. يف التزامات بشأن اعتماد أحكام حمددة منيتض ال القرارغري أن  1286العاملية.
 (2001)اإلطاري بشأن مكافحة االحتيال القرار 

، اعتمد االحتاد األورويب اإلطار القانوين األول الذي يتصدى بشكل مباشر جلوانب اجلرمية السيربانية. 2001 عاميف 
النقدية التزامات بتنسيق غري  1287اإلطاري لالحتاد األورويب بشأن مكافحة االحتيال وتزوير وسائل الدفع القرار منويتض

االحتيال املتصل باحلاسوب وإنتاج األدوات، مثل الربامج احلاسوبية،  منخيص جوانب حمددة  تشريعات القانون اجلنائي فيما
 1288املقرر اإلطاري. يف اجلرائم املذكورة مناليت تُعتمد خصيصاً لغرض ارتكاب جرمية 

 الجرائم المتصلة بالحواسيب - 3المادة 
إجراء حتويل  يف ل دولة عضو التدابري الالزمة لضمان جترمي السلوك التايل عند ارتكابه عمداً: إجراء أو التسببتتخذ ك

خسارة غري مسموح هبا ألمالكه، وذلك هبدف حتقيق فائدة مالية غري  يف لألموال أو قيم نقدية والتسبب بالتايل لشخص آخر
 يلي: خالل ما منلصاحل الغري،  مرخص هبا لصاحل الشخص الذي ارتكب اجلرمية أو

 سيما املتعلقة بتحديد اهلوية، بدون حق، أو  تقدمي أو تغيري أو إلغاء بيانات حاسوبية، ال -
 سري عمل برنامج أو نظام حاسويب، بدون حق. يف التدخل -

إطار الركيزة الثالثة، مؤكداً  يف الركيزة األوىل، ُوضع الصك يف ومتاشيًا مع الرأي السائد آنذاك ونتيجة النعدام الوالية
ميكن معاجلة هذه القضايا بالشكل املناسب على يد الدول  بالتايل أنه بالنظر إىل الُبعد الدويل للظاهرة املعنية، ال

 األعضاء نفسها.
 1289(2005) اإلطاري بشأن الهجمات ضد أنظمة المعلومات القرار

إطاري يتعلق باهلجمات على أنظمة  قرارة األوروبية مقرتحًا بشأن ، قدمت املفوضي2001 عام يف بعد نشر السياسة العامة
  2012هذا الصك إبان ذلك بالتوجيه لعاموقد استعيض عن  2005.1291 عام يف وقد عّدله واعتمده اجمللس 1290املعلومات.

تنسيق األحكام اجلوهرية فهو يركز على  1292ورغم أنه يراعي اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة باجلرمية السيربانية،)انظر أدناه(. 
اإلطاري جوانب القانون اإلجرائي  القرارهذا  يف ُتدمج أجل محاية عناصر البنية التحتية. ومل منللقانون اجلنائي املصممة 
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ويسّلط  اجلرائم السيربانية ومالحقة مرتكبيها( واملواد املتصلة بالتعاون الدويل. يف سيما تنسيق املواد الالزمة للتحقيق اجلنائي )ال
األطر القانونية للدول األعضاء وعلى التعاون الفعال بني الشرطة والسلطة  يف اإلطاري الضوء على الثغرات واالختالفات القرار

 1293جمال اهلجمات على أنظمة املعلومات. يف القضائية

 النفاذ غير القانوني إلى نظم المعلومات - 2المادة 
لضمان معاقبة النفاذ العمدي دون وجه حق إىل أي نظام للمعلومات، كله تتخذ كل دولة عضو التدابري الالزمة  1
 تكون طفيفة. احلاالت اليت ال يف أي جزء منه، بوصفه عمالً إجرامياً، على األقل أو
حيثما يُرتكب اجلرم عن طريق خرق تدبري  إال 1الفقرة  يف جترم السلوك املشار إليه جيوز لكل دولة عضو أن تقرر أالّ  2

 ، يعاقب عليه بعقوبات جنائية فعالة وتناسبية ورادعة. أمين
 النظم  في التدخل غير القانوني - 3المادة 

تتخذ كل دولة عضو التدابري الالزمة لضمان معاقبة التعويق أو التعطيل اخلطري العمدي لتشغيل أي نظام للمعلومات عن 
فها، أو إعطاهبا، أو حتويرها، أو حجبها، أو منع النفاذ إليها، طريق إدخال بيانات حاسوبية، أو نقلها، أو إتالفها، أو حذ
 تكون طفيفة. احلاالت اليت ال يف بوصفه عمالً إجرامياً عندما يرتكب دون وجه حق، على األقل

 البيانات في التدخل غير المشروع - 4المادة 
نظام للمعلومات أو إتالفها،  يف حاسوبيةتتخذ كل دولة التدابري الالزمة لضمان معاقبة القيام عمدًا حبذف بيانات 

 حجبها، أو منع النفاذ إليها، بوصفه عماًل إجراميًا عندما يُرتكب دون حق، على األقل إعطاهبا، أو حتويرها، أو أو
 تكون طفيفة. احلاالت اليت ال يف

 (2005)التوجيه المتعلق باالحتفاظ بالبيانات 
هذا التوجيه التزامًا على  منويتض 1294اد األورويب املتعلق باالحتفاظ بالبيانات.، اعتمد اجمللس توجيه االحت2005 عاميف 

، 2014 عام . ويفالفضاء السيرباين يف موّردي خدمة اإلنرتنت بأن خيزنوا بعض بيانات احلركة الالزمة للكشف عن هوية اجلناة
  1295أعلنت حمكمة العدل األوروبية أن التوجيه باطل.

 باالحتفاظ بالبياناتااللتزام  - 3المادة 
، تعتمد الدول األعضاء تدابري EC/2002/58التوجيه  من 9و 6و 5أحكام املواد  منعلى سبيل االستثناء  1

هذا التوجيه وفقًا ألحكامه، وذلك بالقدر الذي تُولَّد فيه هذه البيانات  من 5املادة  يف االحتفاظ بالبيانات احملددة منتض
قبل مقدمي خدمات شبكة اتصاالت  منمات االتصاالت اإللكرتونية املتاحة بصفة عمومية أو قبل مقدمي خد منتُعاجل  أو

 إطار عملية توفري خدمات االتصاالت املعنية. يف عمومية خاضعة لواليتها القضائية
تعلقة امل 5الفقرة  يف احتجاز البيانات احملددة 1الفقرة  يف يشمل االلتزام باالحتفاظ بالبيانات املنصوص عليه 2

يتعلق بالبيانات اهلاتفية( أو تسجل  مبحاوالت النداء غري الناجحة عندما تُوّلد تلك البيانات أو تُعاجل أو خُتزن )فيما
قبل مقدمي  منقبل مقدمي خدمات االتصاالت اإللكرتونية املتاحة بصفة عمومية أو  منيتعلق ببيانات اإلنرتنت(،  )فيما

إطار عملية توفري خدمات االتصاالت  يف اخلاضعة للوالية القضائية للدولة العضو املعنية خدمات شبكات االتصال العمومية
 يتم توصيلها. يستوجب هذا التوجيه االحتفاظ بالبيانات املتعلقة بالنداءات اليت مل املعنية. وال
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جانب منظمات  منذلك نقدًا شديدًا كان التوجيه سيغطي املعلومات الرئيسية عن أي اتصال يتم على اإلنرتنت فقد أثار  وملا
ويف مذكرة بشأن  1296التوجيه ويف تنفيذه على يد احملاكم الدستورية. يف حقوق اإلنسان، األمر الذي قد يُفضي إىل إعادة النظر

 1297،(Telefónica de España)ضد شركة االتصاالت اإلسبانية  (Promusicae)إسبانيا  يف قضية منتجي املوسيقى
إذا كان باإلمكان تنفيذ واجب  املثري للجدل ما منجوليان كوكوت، إن  عامكمة العدل األوروبية، النائب المستشار حم أشار

، سلطت جمموعة الثمانية الضوء بالفعل على احتمال 2001ويف سنة  1298االحتفاظ بالبيانات دون انتهاك احلقوق األساسية.
 1299مواجهة صعوبات بشأن تنفيذ هذه اللوائح.

وأكد حمررو التوجيه أن املعايري  1300(.95خيص السوق الداخلية )املادة  لتوجيه على والية اجلماعة األوروبية فيماوقد ارتكز ا
اجلرمية السيربانية تشكل عوائق بالنسبة للسوق  يف جمال االحتفاظ بالبيانات لغرض التحقيق يف القانونية والتقنية املختلفة

 1301أن موردي اخلدمة يواجهون متطلبات خمتلفة تستوجب استثمارات مالية خمتلفة. الداخلية لالتصاالت اإللكرتونية، طاملا
يُعتمد على أساس قانوين سليم. واحتج  حمكمة العدل األوروبية إلغاء التوجيه ألنه مل منسلوفاكيا،  منيرلندا، بتأييد أوطلبت 

 ري السوق الداخلية بل باألحرى على التحقيقيركز على س أن الصك ال ليست أساسًا كافيًا مبا 95البل دان بأن املادة 
يستند إىل أي أسس،  اجلرائم والكشف عنها ومالحقة مرتكبيها. ورفضت حمكمة العدل األوروبية هذا الطلب باعتباره ال يف

سري السوق  يف شأن االختالفات املتصلة بااللتزامات املتعلقة باالحتفاظ بالبيانات أن تؤثر تأثريًا مباشراً  منمشرية إىل أن 
أجل حتقيق اهلدف  منأن وضعًا كهذا يربر سعي اهليئة التشريعية للجماعة األوروبية  أيضاً وأكدت احملكمة  1302الداخلية.

 خالل اعتماد قواعد متسقة. منمحاية سري السوق الداخلية على حنو سليم  يف املتمثل
 تدخل يفضي إىل فإنه احملكمة رأي على وبناءً  1303باطل التوجيه أخريًا أن األوروبية العدل حمكمة أعلنت ،2014 عام ويف

 أن يقتصر دون الشخصية، البيانات ومحاية اخلاصة احلياة احرتام يف األساسية احلقوق يف خاص بشكل وخطري النطاق واسع
نفذت  اليت يةالوطن القوانني ولكن. بالتوجيه مرتبطة األعضاء الدول مل تعد ،لذلك ونتيجة. ضروري قطعاً  هو ما على التدخل

 .جديداً  توجيهاً  سوف يقدم ويعتمد األورويب االحتاد كان  اليوم ما إذا غري املؤكد منو . تلقائياً  باطلة ليست للتوجيه وفقاً 
 (2007)اإلطاري المتعلق بمكافحة اإلرهاب  القرارتعديل 

ويف مقدمة  1304تعلق مبكافحة اإلرهاب.اإلطاري امل القرار، بدأ االحتاد األورويب نقاشًا بشأن مشروع تعديل 2007 عاميف 
جيّرم نشر  مشروع التعديل، سّلط االحتاد األورويب الضوء على أن اإلطار القانوين القائم جيّرم املساعدة أو التحريض ولكنه ال

ولتقريب  ويستهدف االحتاد األورويب، هبذا التعديل، اختاذ تدابري لسد هذه الثغرة 1305اخلربات اإلرهابية عن طريق اإلنرتنت.
 اتفاقية جملس أوروبا بشأن منع اإلرهاب. منمجيع أحناء االحتاد األورويب  يف التشريعات املطبقة

 الجرائم المرتبطة باألنشطة اإلرهابية - 3المادة 
 اإلطاري: القرارألغراض هذا  1

احتها بأي شكل آخر، على ارتكاب جرمية إرهابية" توزيع رسالة على اجلمهور، أو إت عاميعين "التحريض ال ( أ 
)أ( إىل )ح(، حيث يسبب هذا السلوك، سواء كان  (1)املادة  يف بنية التحريض على ارتكاب أحد األفعال املبينة

 هذه اجلرائم؛ منإىل جرائم إرهابية، خطراً باحتمال ارتكاب واحدة أو أكثر  يدعو بشكل مباشر أو ال
 ، أو 1 (1)املادة يف خر بارتكاب أحد األفعال املبينةيعين "التجنيد ألغراض اإلرهاب" إغواء شخص آ ب(
 ؛2 (2) املادة يف

يعين "التدريب على اإلرهاب" توفري إرشادات عن صنع أو استخدام املتفجرات، أو األسلحة النارية،  ج(
ب أحد األسلحة األخرى، أو املواد اخلطرية أو الضارة، أو عن أي أساليب أو تقنيات حمددة أخرى بغرض ارتكا أو

 اكتساب هذه املهارات هو استخدامها هلذا الغرض. من، مع معرفة أن املقصود (1) 1املادة  يف األفعال املبينة
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 تتخذ كل دولة عضو التدابري الالزمة لضمان أن تشمل اجلرائم املرتبطة باإلرهاب األفعال العمدية التالية: 2
 على ارتكاب جرمية إرهابية؛ عامالتحريض ال ( أ 

 التجنيد ألغراض اإلرهاب؛ ب(
 التدريب على اإلرهاب؛ ج(

 ؛(1) 1املادة  يف ظروف مُشّددة للجرم، بغية ارتكاب أحد األفعال املبينة يف السرقة، ( د
 ؛(1) 1املادة  يف االبتزاز هبدف ارتكاب أحد األفعال املبينة ( ه
 )ب(. (2) 2)أ( إىل )ح( واملادة  (1) 1املادة  يف حترير وثائق إدارية رمسية هبدف ارتكاب أحد األفعال املبينة ( و

 ."2الفقرة  يف يلزم أن تُرتكب بالفعل جرمية إرهابية للمعاقبة على أي فعل منصوص عليه ال 3

املقرر اإلطاري، تُعّد الدول األعضاء ُملزمة مثاًل بتجرمي نشر إرشادات عن   من 31306املادة  من)ج(  1واستنادًا إىل الفقرة 
املرجح  منأغراض تتعلق باإلرهاب. و  يف هذه املعلومات هو أن تستخدم منخدام املتفجرات، مع معرفة أن الغرض كيفية است

تطبيق احلكم  منأغراض تتعلق باإلرهاب  يف املعلومات هو أن تستخدم منللغاية أن حتّد احلاجة إىل دليل على أن الغرض 
يربطها مباشرة باهلجمات  لحة املتاحة على اخلط، ألن نشرها الخيص أغلبية اإلرشادات عن كيفية استخدام األس فيما

كان بالوسع استخدام معظم األسلحة واملتفجرات الرتكاب جرائم "عادية" باإلضافة إىل جرائم تتعلق  اإلرهابية. وملا
ينشر تلك ميكن استخدامها عمليًا إلثبات أن الشخص الذي  باإلرهاب )استخدام مزدوج(، فإن املعلومات ذادها ال

االعتبار )كأن تكون قد  يف املعلومات كان يعرف الطريقة اليت سُتستخدم هبا بعد ذلك. ولذا يتعني أن يؤخذ سياق النشر
 موقع ويب تديره منظمة إرهابية(. يف ُنشرت مثالً 

 (2011) المواد اإلباحية في التوجيه المتعلق باستغالل األطفال 
اجلرمية السيربانية ُقّدم بعد التصديق على معاهدة لشبونة هو املقرتح املتعلق بوضع توجيه كان أول مشروع إطار قانوين متصل ب

 وقد اعُتمد هذا التوجيه 1307املواد اإلباحية، يف بشأن االعتداء اجلنسي على األطفال واستغالهلم جنسيًا واستغالهلم
إنتاج وتوزيع املواد اإلباحية اليت ُيستغل  منن اجلناة وأشار حمررو التوجيه إىل أن تكنولوجيا املعلومات متكّ  2011.1308 عام يف

خالل وضع أحكام حمددة. ويطّبق  منوأكدوا أمهية التصدي للتحديات النامجة عن ذلك  1309فيها األطفال بسهولة أكرب
 1310االستغالل واالعتداء اجلنسيني. منالتوجيه معايري دولية، مثل اتفاقية جملس أوروبا بشأن محاية األطفال 

 المواد اإلباحية في الجرائم المتصلة باستغالل األطفال - 5مادة ال
، عند 6إىل  2 منالفقرات  يف تتخذ الدول األعضاء التدابري الالزمة لضمان املعاقبة على السلوك املتعّمد املشار إليه 1

 ارتكابه دون وجه حق.
 تقل عن سنة واحدة. لسجن لفرتة قصوى اليُعاقب على حيازة أو امتالك مواد إباحية يُستغل فيها األطفال با 2
يُعاقب على النفاذ عن علم إىل مواد إباحية يُستغل فيها األطفال، باستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،  3

 تقل عن سنة واحدة. بالسجن لفرتة قصوى ال

 تقل عن سنتني. فرتة قصوى اليُعاقب على توزيع أو نشر أو إرسال مواد إباحية يُستغل فيها األطفال بالسجن ل 4
 تقل عن سنتني. يُعاقب على تقدمي أو توريد أو إتاحة مواد إباحية يُستغل فيها األطفال بالسجن لفرتة قصوى ال 5
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 سنوات. 3تقل عن  يُعاقب على إنتاج مواد إباحية يُستغل فيها األطفال بالسجن لفرتة قصوى ال 6
املواد  يف إذا كانت هذه املادة تنطبق على حاالت تتعلق باستغالل األطفال يرتك لتقدير الدول األعضاء تقرير ما 7

الواقع  يف عاماً أو أكثر 18، ويكون فيها عمر الشخص الذي يبدو أنه طفل ('3'))ج( 2املادة  يف اإلباحية مثلما يُشار إليها
 التصوير. وقت

هذه املادة تنطبقان على حاالت يثبت فيها أن املواد  نم 6و 2يرتك لتقدير الدول األعضاء تقرير إن كانت الفقرتان  8
أجل استعماله الشخصي طاملا  منإنتاج املنتج وحده وملك له هو فقط  من ('4'))ج( 2املادة  يف اإلباحية مثلما يشار إليها

ينطوي الفعل  وشريطة أال لغرض إنتاجها ('3')أو  ('2')أو  ('1'))ج( 2املادة  يف تستعمل أي مواد إباحية مثلما يشار إليها مل
 على أي احتمال لنشر املواد.

ويُقرتح التوجيه، شأنه شأن االتفاقية، جترمي النفاذ إىل املواد اإلباحية اليت ُيستغل فيها األطفال، باستخدام تكنولوجيا املعلومات 
ستطيع فيها إثبات أن اجلاين فتح احلاالت اليت ت يف مالحقة اجلناة منوميّكن هذا وكاالت إنفاذ القانون  1311واالتصاالت.

زيل اجلاين ملواد إباحية. وتنشأ مثل هذه ُيستغل فيها األطفال، لكن دون أن تستطيع إثبات تنمواقع إلكرتونية فيها مواد إباحية 
على وسائط زَّلة مجع األدلة، على سبيل املثال، عندما يستخدم اجلاين تكنولوجيا التجفري حلماية امللفات املن يف الصعوبات

احلاالت اليت  يف أيضاً ويشري التقرير التوضيحي لالتفاقية املتعلقة حبماية األطفال إىل ضرورة تطبيق احلكم  1312التخزين لديه.
وعموماً، فإن فتح موقع على  1313زيلها.املواد اإلباحية على اخلط دون تن يف يشاهد فيه اجلاين فقط صور األطفال املستغلني

 وكنتيجة لذلك، فإن احلكم مناسب باألساس 1314دون علم املستعمل. -زيل لقائيًا إىل بدء عملية التنيؤدي ت اإلنرتنت ال
زيل املواد. وقد يكون األمر كذلك، على املواد اإلباحية اليت ُيستغل فيها األطفال دون تن احلاالت اليت ميكن فيها استهالك يف

حيفظ املعلومات الواردة بل يستبعدها مباشرة بعد  لتسجيالت الفيديوية، والسبيل املثال، إذا كان املوقع إلكرتوين يتيح بّث ا
 1315إرساهلا، وذلك بسبب التشكيلة التقنية لعملية البّث.

 أو تنشر المواد اإلباحية التي يُستغل فيها األطفال منتدابير مكافحة المواقع اإللكترونية التي تتض - 25المادة 
أو تنشر املواد  منأجل ضمان اإلزالة الفورية لصفحات الويب اليت تتض من الالزمة تتخذ الدول األعضاء التدابري 1

أجل احلصول على حق إزالة مثل هذه الصفحات  منأراضيها، والسعي  يف اإلباحية اليت يُستغل فيها األطفال واملستضافة
 املستضافة خارج أراضيها.

أو تنشر املواد اإلباحية اليت يُستغل  منذ إىل صفحات الويب اليت تتضتتخذ الدول األعضاء التدابري الالزمة ملنع النفا 2
خالل إجراءات شفافة وتقدمي  منفيها األطفال وتستهدف مستعملي اإلنرتنت داخل أراضيها. وجيب وضع هذه التدابري 

عملني بسبب التقييد. هو ضروري ومتناسب، وإفادة املست أجل ضمان أن التقييد يقتصر على ما منسيما  ضمانات كافية، ال
 إمكانية التعويض القضائي. أيضاً وتشمل هذه الضمانات 

املشروع األويل حكماً يُلزم الدول األعضاء بتنفيذ إجراء  مناملواد اإلباحية، تض يف وإىل جانب جترمي األفعال املتصلة باستغالل األطفال
 1317وتستخدم هذا النهج عدة بلدان أوروبية 1316 ستغل فيها األطفال.املواد اإلباحية اليت يُ  منحجب املواقع اإللكرتونية اليت تتض

املفاهيم  من عدم ثبوت فعالية أي من. وتأيت بواعث القلق 1320وتايالند 1319وإيران 1318بلدان غري أوروبية مثل الصني أيضاً و 
يجة لذلك، جرى تغيري وكنت 1322 احلجب. يف أن النهج املذكور ينطوي على احتمال مالزم بأن يكون هناك إفراط كما 1321التقنية،

 الوطين. احلجب اإللزامي وُتركت للدول األعضاء مسألة تقرير إن كان ينبغي تنفيذ التزامات احلجب على املستوى



 االستجابة القانونيةالظواهر والتحديات و  :نيةافهم اجلرمية السيرب 
 

 157 

 (2013)المعلومات  نظمالتوجيه المتعلق بالهجمات على 
. نظماهلجمات على ، قدم االحتاد األورويب مقرتحًا بتوجيه بشأن 2010يف سبتمرب   وقد اعتمد 1323املعلومات

إطاريًا بشأن  قراراً  2005 عام يف التفصيل، فقد اعتمد االحتاد األورويب منُشرح أعاله مبزيد  ومثلما 2013.1324 عام يف
وتؤكد املذكرة التوضيحية للمقرتح أن هدف حمرري التوجيه هو حتديث وتعزيز اإلطار  1325املعلومات. نظماهلجمات على 

وإىل  1326.االحتاد األورويب عن طريق التصدي لألساليب اجلديدة اليت ترتكب هبا اجلرائم يف نيةالقانوين ملكافحة اجلرمية السيربا
البيانات  يف ( والتدخل غري القانوين4)املادة  نظم يف ( والتدخل غري القانوين3جانب جترمي النفاذ غري القانوين )املادة 

 إضافيتني. جرميتني 2010 عاممشروع توجيه  منيتض ،2005 عاماإلطاري ل القرار يف (، الذي جاء مسبقاً 5 )املادة

 االعتراض غير القانوني - 6المادة 
باستخدام الوسائل التقنية، لإلرساالت  وبغري حق، املقصود ،الدول األعضاء التدابري الالزمة لضمان املعاقبة على االعرتاضتتخذ 

نظام معلومات حيمل  منفيها اإلرساالت الكهرمغنطيسية  داخله، مبا غري العمومية للبيانات احلاسوبية إىل نظام معلومات أو منه أو
 .احلاالت غري البسيطة يف ، على األقلمثل هذه البيانات احلاسوبية، وذلك باعتبار هذا االعرتاض جرمية جنائية

 األدوات المستخدمة الرتكاب الجرائم - 7المادة 
استريادها  أجل االستعمال أو منالتالية أو بيعها  األدوات منأي  تاجإن أنتتخذ الدول األعضاء التدابري الالزمة لضمان 

اجلرائم  منارتكاب أي جرمية  يف لغرض استخدامها عن قصد ودون وجه حق األشكال، منتوزيعها أو إتاحتها بشكل  أو
 طة:يسغري الباحلاالت  يف ة، على األقل، يعاقب عليه مبثابة جرمية جنائي6إىل  3 مناملواد  يف املشار إليها

 ؛6إىل  3 مناملواد  يف اجلرائم املشار إليها منباألساس لغرض ارتكاب أي جرمية  برنامج حاسويب، جرى تصميمه أو تكييفه أ ( 
 .منه كلمة سر أو شفرة نفاذ أو بيانات مشاهبة خاصة حباسوب ميكن بواسطتها النفاذ إىل نظام حاسويب بكامله أو إىل أجزاء ب(

 االتفاقية املتعلقة باجلرمية السيربانية. يف كمان إىل حد كبري مع األحكام املقابلة هلماويتماشى احل
 العالقة باتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة السيبرانية

. 2000و 1997 مثلما ذُكر أعاله، فقد جرى التفاوض بشأن اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة باجلرمية السيربانية بني عامي
ودعا  1327، أعرب االحتاد األورويب عن وجهة نظره بشأن االتفاقية املتعلقة باجلرمية السيربانية بصورة مشرتكة.1999 عام ويف

يكن لدى  ويف ذلك الوقت، مل 1328الدول األعضاء إىل دعم صياغة مشروع اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة باجلرمية السيربانية.
إطار قانوين مماثل. وقد غرّي التصديق على معاهدة لشبونة الوضع. لكن االحتاد االحتاد األورويب نفسه أي والية لوضع 

ستوكهومل، يتم التأكيد على ابرنامج  يقرر حىت اآلن أن يغري موقفه بشأن االتفاقية املتعلقة باجلرمية السيربانية. ويف األورويب مل
أنه،  أيضاً ى االتفاقية املتعلقة باجلرمية السيربانية، بل إنه يبني يدعو الدول األعضاء فقط إىل التصديق عل أن االحتاد األورويب ال

حسب رأي االحتاد األورويب، ينبغي أن تصبح هذه االتفاقية اإلطار القانوين املرجعي ملكافحة اجلرمية السيربانية على الصعيد 
جلرمية السيربانية، حيث توفر هنج االحتاد يعين أن االحتاد األورويب لن يضع هنجًا شاماًل بشأن ا بيد أن هذا ال 1329العاملي.

حني أن جملس  يف إطار زمين حمدد وقصري، مناألورويب مزيتني مهمتني. األوىل أن توجيهات االحتاد األورويب جيب أن تُنفذ ض
هي أن لدى  واملزية الثانية 1330التصديق على االتفاقيات غري الضغط السياسي. ميتلك أي وسيلة لإللزام بالتوقيع أو با الو أور 

حني أن اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة باجلرمية السيربانية  يف التحديث املستمر لصكوكه، يف االحتاد األورويب ممارسة تتمثل
 األخرية. الثالث عشرةختضع ألي حتديث خالل السنوات  مل
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 1331الميدان االقتصادي في منظمة التعاون والتنمية 3.2.5
دراسة عن إمكانية حتقيق التواؤم بني القوانني  (OECD) امليدان االقتصادي يف التعاون والتنمية، استهلت منظمة 1983 عاميف 

، نشرت املنظمة تقريرًا حول 1985 عامويف  1332أجل معاجلة مشكلة اجلرمية احلاسوبية. مناجلنائية على الصعيد الدويل 
اجلرائم ينبغي أن تنظر  منوأوصى التقرير بقائمة دنيا  1333ة.التشريعات الراهنة وقدم اقرتاحات بشأن مكافحة اجلرمية السيرباني

جترميها، مثل االحتيال احلاسويب، والتزييف احلاسويب، وحتوير الربامج والبيانات احلاسوبية، واعرتاض االتصاالت.  يف البلدان
املبادئ  منجمموعة فريق خرباء ليضع  (ICCP) ، أنشأت جلنة سياسة املعلومات واحلاسوب واالتصاالت1990 عام ويف

 مث اعتمدها جملس منظمة التعاون والتنمية 1992 عاماملعلومات، فعكف هذا الفريق على إعدادها حىت  منالتوجيهية أل
 بالعقوبات: بينها القضايا املتعلقة منوتشمل املبادئ التوجيهية جوانب شىت  1334امليدان االقتصادي. يف

يعتمدون على نظم املعلومات  منم نظم املعلومات وسيلة هامة حلماية مصاحل تُعد العقوبات املوقعة على إساءة استخدا
وتشمل أمثلة هذه  الضرر الناجم عن اهلجمات اليت تستهدف تيسّر نظم املعلومات ومكونادها وسريتها وتكامليتها. من

ات، والنفاذ غري القانوين إىل اهلجمات إتالف نظم املعلومات أو تعطيلها عن طريق إدراج فريوسات وديدان، وحتوير البيان
البيانات، واالحتيال أو التزييف احلاسويب، واالستنساخ غري املأذون به للربامج احلاسوبية. وقد اختارت البلدان، لدى مكافحة 
هذه األخطار، أن تصف األعمال اإلجرامية وتستجيب هلا بطرق متنوعة. وهناك اتفاق دويل متنام على اجملموعة األساسية 

قيام البلدان األعضاء مبنظمة  يف ويتجلى هذااجلرائم املتعلقة باحلاسوب اليت ينبغي أن تغطيها القوانني اجلنائية الوطنية.  من
امليدان االقتصادي خالل العقدين املاضيني بوضع تشريعات بشأن اجلرمية احلاسوبية ومحاية البيانات،   يف التعاون والتنمية

 ]...[. واهليئات الدولية األخرى بشأن التشريعات الرامية إىل مكافحة اجلرمية املتعلقة باحلاسوب أعمال املنظمة يف يتجلى كما
يكفل تصديها بصورة وافية لألخطار الناشئة عن إساءة استخدام نظم  وينبغي أن تستعرض التشريعات الوطنية بصفة دورية مبا

 املعلومات.

فريق  2001 عام يف ، أنشأت جلنة سياسة املعلومات واحلاسوب واالتصاالت1997 عام يف وبعد استعراض املبادئ التوجيهية
املبادئ التوجيهية بعنوان "املبادئ  مناعتمدت نسخة جديدة  2002 عاماملبادئ التوجيهية. ويف  حتديثخرباء ثانيًا توىل 
علومات: حنو ثقافة أمن"، بوصفها توصية نظم وشبكات امل منامليدان االقتصادي بشأن أ يف التعاون والتنميةالتوجيهية ملنظمة 

 املبادئ التوجيهية تسعة مبادئ متكاملة هي: منوتتض 1335مقدمة جمللس املنظمة.

 الوعي 1)
أجل  منميكنهم أن يقوموا به  نظم وشبكات املعلومات ومبا منينبغي أن يكون أن يكون املشاركون واعني بضرورة أ

 األمن. تعزيز
 املسؤولية 2)

 نظم وشبكات املعلومات. منني مسؤولون عن أمجيع املشارك
 االستجابة 3)

 ينبغي أن يتصرف املشاركون بطريقة سريعة وتعاونية ملنع احلوادث األمنية واكتشافها والتصدي هلا.
 األخالقيات 4)

 ينبغي أن حيرتم املشاركون املصاحل املشروعة لآلخرين.
 الدميقراطية 5)

 ملعلومات مع القيم اجلوهرية للمجتمع الدميقراطي.نظم وشبكات ا منينبغي أن يتوافق أ
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 تقدير املخاطر  6)
 ينبغي أن جيري املشاركون تقديراً للمخاطر.

 وتنفيذها منتصميم تدابري األ 7)
 نظم وشبكات املعلومات. يف بوصفه عنصراً جوهرياً  منينبغي أن يدرج املشاركون األ

 إدارة األمن 8)
 اً شامالً إزاء إدارة األمن.ينبغي أن يعتمد املشاركون هنج

 إعادة التقييم 9)
تعديالت على  منيلزم  نظم وشبكات املعلومات وأن يعيدوا تقييمه، وأن يدخلوا ما منينبغي أن يستعرض املشاركون أ

 السياسات واملمارسات والتدابري واإلجراءات األمنية.

قتصادي تقريرًا حلل تأثري الرسائل االقتحامية على البلدان امليدان اال يف التعاون والتنمية، نشرت منظمة 2005 عامويف 
البلدان املتقدمة ألن  يف البلدان النامية عنها يف وأظهر التقرير أن الرسائل االقتحامية تشكل مشكلة أشد خطراً  1336النامية.

امليدان  يف التنميةالتعاون و نشرت منظمة  ،2007 عام يفو  1337البلدان النامية أقل حجمًا وأعلى تكلفة. يف املوارد
لألمم املتحدة  عاموحدة التخطيط االسرتاتيجي التابعة للمكتب التنفيذي لألمني ال منبعد أن تلقت طلبًا  1338االقتصادي،

أغراض إرهابية، تقريرًا عن املعاجلة التشريعية  يف بشأن إعداد خمطط مقارن للحلول التشريعية احمللية املتعلقة باستخدام اإلنرتنت
 انتحال اهلوية، نشرت املنظمة ورقة استكشافية حول 8200 عامويف  1339القانون احمللي آلحاد الدول. يف اب السيرباين""لإلره

وأشكاهلا املختلفة واملسائل املرتبطة بالضحايا فضاًل عن  انتحال اهلويةوتعرض الورقة نظرة عامة عن مسات  1340على اخلط.
تعاجل املسألة حبد ذادها بواسطة أحكام حمددة  غلب بلدان املنظمة الوتشدد الورقة على أن أ خطط إنفاذ القانون.

 ، نشرت منظمة التعاون والتنمية2009 عامويف  1341كجرمية مستقلة.   انتحال اهلويةمسألة جترمي  يف الضروري النظر من وأنه
انب التجرمي، فإنه يركز على نطاق ورغم أن التقرير يتناول بإجياز جو امليدان االقتصادي تقريرًا عن الربجميات الضارة.  يف

 الربجميات الضارة وآثارها االقتصادية.
 1342آسيا والمحيط الهادئ في مجموعة التعاون االقتصادي 4.2.5

اجلرمية السيربانية جمااًل هامًا للنشاط ودعا قادة املنتدى إىل  (APEC) اعترب منتدى التعاون االقتصادي آلسيا واحمليط اهلادئ
وسلط اإلعالن الصادر عن االجتماع الذي عقده وزراء  1343بني املسؤولني املعنيني مبكافحة اجلرمية السيربانية. توثيق التعاون

، الضوء على أمهية مواصلة التعاون ملكافحة اجلرمية 2008 عام يف بانكوك يف بلدان املنتدى يف االتصاالت واملعلومات
نونيًا بشأن اجلرمية السيربانية ولكنه حييل إىل املعايري الدولية مثل اتفاقية يضع املنتدى إىل اآلن إطارًا قا ومل 1344السيربانية.

 بودابست بشأن اجلرائم السيربانية. وباإلضافة إىل ذلك درس املنتدى عن كثب التشريعات الوطنية املعنية باجلرمية السيربانية
مية السيربانية وأعد قاعدة بيانات للنهج الكفيلة إطار دراسة استقصائية للتشريعات املتعلقة باجلر  يف 1345بلدان خمتلفة يف

الدراسة االستقصائية إىل  يف واستند االستبيان الذي استخدم 1346مبساعدة االقتصادات على وضع التشريعات ومراجعتها.
 اإلطار القانوين الذي أتاحته اتفاقية بودابست بشأن اجلرائم السيربانية.

 (2002)بيان بشأن محاربة اإلرهاب 

أصدر قادة منتدى التعاون االقتصادي آلسيا واحمليط اهلادئ بيانًا بشأن مكافحة اإلرهاب وتعزيز النمو  ،2002 عاميف 
 1347اجلرمية السيربانية. يف وتنمية القدرات الوطنية على التحقيق (APEC) أجل سن قوانني شاملة تتعلق باجلرمية السيربانية من

السيرباين واجلرمية السيربانية تتسق مع أحكام  منالقوانني املتعلقة باأل منة شاملة وأعلنوا التزامهم بالسعي إىل سن جمموع
واتفاقية جملس أوروبا بشأن اجلرمية السيربانية  55/63فيها قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة  الصكوك القانونية الدولية، مبا
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جمال  يف ة باجلرمية السيربانية وجهات اتصال دولية للمساعدةبتعيني وحدات وطنية معني أيضاً . وتعهدوا 2003حبلول أكتوبر 
وإنشاء مؤسسات تتبادل التقييمات  2003 تتوافر بالفعل، حبلول أكتوبر التكنولوجيا الراقية وإنشاء هذه القدرات إن كانت ال

 .2003 راملتعلقة بالتهديدات وبأوجه الضعف )مثل أفرقة االستجابة للطوارئ احلاسوبية(، حبلول أكتوب
 (2005)مؤتمر بشأن تشريعات الجريمة السيبرانية 

ودعا إىل توثيق التعاون بني املسؤولني املعنيني  1349مؤمترات متنوعة 1348نظم منتدى التعاون االقتصادي آلسيا واحمليط اهلادئ
األهداف الرئيسية  وأماة. مؤمترًا بشأن تشريعات اجلرمية السيرباني 2005 يف وقد نظم املنتدى 1350مبكافحة اجلرمية السيربانية.

السيرباين ومساعدة سلطات إنفاذ  منللمؤمتر فهي الرتويج إلنشاء ُأُطر قانونية شاملة ملكافحة اجلرمية السيربانية وتعزيز األ
جمال التكنولوجيا  يف القانون التصّدي للقضايا املتعلقة بأحدث التطورات العلمية وللتحديات اليت تطرحها أوجه التقدم

 كامل املنطقة. يف اجلرائم السيربانية يف هوض بالتعاون بني احملققنيوالن
 فريق العمل المعني باالتصاالت والمعلومات

نُ ُهج املنتدى الرامية إىل زيادة  يف مشاركة نشيطة 1351شارك فريق العمل املعين باالتصاالت واملعلومات التابع للمنتدى
السيرباين ملنتدى التعاون االقتصادي آلسيا واحمليط  منيق اسرتاتيجية األ، اعتمد الفر 2002 عامويف  1352السيرباين. مناأل

األمم املتحدة  يف تشريعات اجلرمية السيربانية باإلشارة إىل النهج الدولية املعمول هبا منوأبدى فريق العمل موقفه  1353اهلادئ.
اإللكرتوين التابع  منخل فريق املهام املعين باألوطرحت جتارب صياغة تشريعات اجلرمية السيربانية للنقاش دا 1354وجملس أوروبا.

 1355لفريق العمل املعين باالتصاالت واملعلومات التابع ملنتدى التعاون االقتصادي آلسيا واحمليط اهلادئ أثناء انعقاد مؤمترين
 2003.1356 عام يف ندتايال يف

 الكومنولث 5.2.5
السيربانية. وتركز األنشطة على مواءمة التشريعات بشكل خاص.  بينها اجلرمية منيتوىل الكومنولث معاجلة قضايا عديدة و 

وتأثر هذا النهج الرامي إىل حتقيق التواؤم بني التشريعات داخل الكومنولث وإفساح اجملال أمام التعاون الدويل بأشياء عديدة 
إطار الكومنولث  يف هدة ثنائيةمعا 272 1يقل عن  ال منها إدراك مفاده أنه بدون هذا النهج سيحتاج األمر إىل إبرام ما

 1357هذا الشأن. يف لتغطية متطلبات التعاون الدويل
حسباهنم، أن يكلفوا فريق خرباء بوضع إطار قانوين  يف الكومنولث، آخذين تزايد أمهية اجلرمية السيربانية يف وقرر وزراء العدل

 وقدم فريق اخلرباء تقريره وتوصياته 1358أن اجلرمية السيربانية.ملكافحة اجلرمية السيربانية، باالستناد إىل اتفاقية جملس أوروبا بش
مشروع القانون النموذجي اخلاص باحلاسوب واجلرمية املتعلقة  2002 عام منوقت الحق  يف مث قدم 2002.1359مارس  يف

ة السيربانية، عماًل وجاء القانون النموذجي متماشيًا مع املعايري اليت حدددها اتفاقية جملس أوروبا بشأن اجلرمي 1360باحلاسوب.
بالتعليمات الواضحة اليت تلقاها فريق اخلرباء، وإدراكًا منه لكون االتفاقية تشكل معيارًا دولياً. بيد أنه توجد اختالفات 

 . 6الفصل  يف التفصيل منستناقش مبزيد 
اء فريق خرباء لوضع تشريع الكومنولث، إنش يف البلدان الصغرية يف ، قرر وزراء العدل ونواب العموم2000ويف اجتماع 

  2002.1361 عام يف منوذجي بشأن األدلة الرقمية. وقدم القانون النموذجي
وباإلضافة إىل توفري التشريعات، نظم الكومنولث عقدة أنشطة تدريبية. وشاركت شبكة الكومنولث لتكنولوجيا املعلومات 

 .2007أبريل  يف سيربانيةتنظيم دورة تدريبية بشأن اجلرائم ال يف (COMNET-IT) والتنمية
مالطا الربنامج التدرييب القطري الثالث للكومنولث املعين باإلطار القانوين لتكنولوجيا املعلومات  يف ، ُعقد2009 عامويف 

 .2011 عام يف ونظمت دورة تدريبية أخرى (CFTC)صندوق الكومنولث للتعاون التقين  منواالتصاالت بدعم 
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نولث "مبادرة الكومنولث بشأن اجلرائم السيربانية". ودهدف املبادرة باألساس إىل مساعدة بلدان ، قدم الكوم2011 عامويف 
يتعلق بوضع السياسات والتشريعات والتنظيم والتحقيق وإنفاذ  الكومنولث على بناء قدرادها املؤسسية والبشرية والتقنية فيما

جمال مكافحة اجلرائم السيربانية على  يف التعاون الفعال منولث وترمي املبادرة إىل متكني مجيع بلدان الكومن 1362القانون.
 العاملي. الصعيد
 اإلفريقياالتحاد  6.2.5

 جوهانسبورغ يف املسؤولني عن االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات الذي ُعقداإلفريقي  خالل املؤمتر االستثنائي لوزراء االحتاد
البلدان  يف نوعة تتعلق بزيادة استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، تطّرق الوزراء إىل موضوعات مت2009 عام يف

 إطارًا قانونيًا للبلدانإفريقيا  باالشرتاك مع جلنة األمم املتحدة االقتصادية لاإلفريقي  ة. وتقرر أن تضع مفوضية االحتاداإلفريقي
  1363البيانات.  ومحايةالسيرباين منيعاجل مسائل مثل املعامالت اإللكرتونية واألاإلفريقية 

 السيرباين منبشأن إرساء إطار قانوين موثوق لألاإلفريقي  مشروع اتفاقية االحتاداإلفريقي  ، قدم االحتاد2011 عامويف 
يتعلق بتكنولوجيا  الدول األعضاء فيما يف ودهدف األطراف اليت صاغت االتفاقية إىل تعزيز التشريعات القائمة 1364.إفريقيا يف

قضايا جمتمع  منغريها  أيضاً تقتصر على اجلرمية السيربانية بل مشلت  يتصل بالوالية، اليت مل واالتصاالت. وفيمااملعلومات 
 1365أغلب النهج اإلقليمية األخرى. مناملعلومات مثل محاية البيانات واملعامالت اإللكرتونية، فإن االتفاقية أكثر مشواًل 

فهو يتناول جوانب خمتلفة مثل املسؤولية التعاقدية  ق اجلزء األول بالتجارة اإللكرتونيةوحتتوي االتفاقية على أربعة أجزاء. ويتعل
ويتناول اجلزء  1366.املعامالت اإللكرتونية منشكل إلكرتوين وأ يف للموردين اإللكرتونيني للسلع واخلدمات، والتزامات املعاهدة

 1368اجلرمية السيربانية. وحيتوي القسم األول مخسة فصول. ويتعلق اجلزء الثالث مبكافحة 1367الثاين قضايا محاية البيانات.
جمال  يف ستة تعاريف )االتصاالت اإللكرتونية والبيانات احملوسبة والعنصرية وكراهية األجانب منوحيتوي القسم على جمموعة 

 1369سوب(.احلا تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والقاصر واملواد اإلباحية اليت يستغل فيها األطفال ونظام

 :III-1المادة 
 ألغراض هذه االتفاقية:

يُقصد باالتصال اإللكرتوين أي إرسال إىل اجلمهور أو قسم منه بوسائل إلكرتونية أو مغنطيسية لإلشارات  1)
 الصور أو األصوات أو الرسائل، أياً كانت طبيعتها؛ النصوص املكتوبة أو العالمات أو أو
األشكال يسمح  منمتثيل للوقائع أو املعلومات أو املفاهيم بأي شكل ويُقصد بالبيانات احملوسبة أي  2)

 حاسوبياً؛ مبعاجلتها
جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أي موضوع مكتوب أو صورة أو أي  يف يُقصد بالعنصرية وكراهية األجانب 3)

األشخاص  منعنف ضد شخص أو جمموعة النظريات يدعو أو يشجع على الكراهية والتمييز أو ال متثيل آخر لألفكار أو
بسبب العرق أو اللون أو النسب أو األصل القومي أو العرقي أو الدين، حيث تكون هذه مبثابة ذريعة سواء للعنصرية 

 كدافع هلما؛ كراهية األجانب أو وأ
 حلقوق الطفل؛طبقاً التفاقية األمم املتحدة  (18)يُقصد بالقاصر أي شخص يقلّ عمره عن مثاين عشرة سنة  4)
يُقصد باملواد اإلباحية اليت يستغل فيها األطفال أي بيانات، بغض النظر عن طبيعتها أو شكلها، جتسد بصرياً  5)

 خضوع قاصر لفعل جنسي صريح، أو صوراً واقعية جتسّد خضوع قاصر لسلوك جنسي صريح؛
األجهزة املوصولة بينياً  من، وجمموعة يُقصد بنظام احلاسوب أي جهاز، سواء كان قائمًا بذاته أو غري ذلك 6)

 أو كلياً للمعاجلة املؤمتتة للبيانات بغرض تنفيذ برنامج. جزئياً املستخدمة 
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ويتطّرق  1370السيرباين. منجمال األ يف وعالوًة على ذلك، يتناول اجلزء الثالث احلاجة إىل سياسة وطنية واسرتاتيجية مقرتنة هبا
املعايري املرتبطة بالسلطات األساسية واملبادئ  منمة املتعلقة بالتدابري القانونية. حيث يتضالفصل الثاين إىل اجلوانب العا

ويتناول الفصل الثالث  1371الدميقراطية ومحاية البنية التحتية األساسية للمعلومات واملواءمة وازدواج اجلرائم والتعاون الدويل.
والتعليم  عامودور احلكومة والشراكة بني القطاع اخلاص وال منثقافة األ نمالسيرباين الوطين. حيث يتض منمسائل تتعلق بنظام األ

السيرباين. ويتناول الفصل اخلامس  منوخيصص الفصل الرابع للهياكل الوطنية املعنية برصد األ 1372والتدريب وإذكاء الوعي العام.
اأُلطر اإلقليمية املماثلة مثل اتفاقية جملس  منا موضوع التعاون الدويل. ويتمثل االختالف الرئيسي بني اتفاقية االحتاد وغريه

حال عدم وجود أي صك يتعلق بالتعاون الدويل،  يف ،اإلفريقيأن مشروع اتفاقية االحتاد  يف أوروبا بشأن اجلرمية السيربانية
 على وجه اخلصوص عن هذا املفهوم املختلف. 25و 21ميكن استخدامه هلذا الغرض. وقد عرّبت املادتان  ال

 : التعاون الدوليIII-1-21المادة 
الدول األعضاء اختاذ التدابري اليت تراها ضرورية لتعزيز تبادل املعلومات وتقاسم البيانات على حنو  منيتعنّي على كل دولة 
الدول األعضاء األخرى املسؤولة عن تطبيق  يف قبل منظمات الدول األعضاء واملنظمات املماثلة من سريع وعاجل ومتبادل

 اإلقليم على اساس ثنائي أو متعدد األطراف. يف القانون
 

 : نموذج التعاون الدوليIII-1-25المادة 
جمال  يف التعاون اإلقليمي والدويل يف يتعنّي على كل دولة عضو أن تتخذ التدابري واالسرتاتيجيات اليت تراها ضرورية للمشاركة

واالحتاد األورويب اإلفريقي  فيها األمم املتحدة واالحتاد احلكومية الدولية، مبا اهليئات منالسيرباين. وقد اعتمد عدد كبري  مناأل
العالقات. ووضعت  منهذا اإلطار  يف وجمموعة الثمانية، وغريها، القرارات املوجهة إىل تعزيز مشاركة الدول األعضاء

أطرًا منوذجية للتعاون الدويل اليت قد  منظمات مثل االحتاد الدويل لالتصاالت وجملس أوروبا ودول الكومنولث وغريها،
 تعتمدها الدول األعضاء للتوجيه.

الباب األول جترمي النفاذ غري املشروع إىل نظام  مناجلزء الثالث القانون اجلنائي املوضوعي. ويتض منويتناول القسم الثاين 
وإدخال البيانات بصورة  1375ى النظاموالتداخل غري القانوين عل 1374نظام حاسويب يف واملكوث غري القانوين 1373حاسويب،

وتظهر األحكام الكثري  1378والتداخل غري القانوين على البيانات. 1377واالعرتاض غري قانوين للبيانات 1376غري قانونية
األمثلة على  من. و إفريقيا يف ذلك املعايري املطبقة يف مناطق أخرى، مبا منأوجه التشابه مع أفضل املمارسات املستمّدة  من

  1379.إفريقيا نظام احلاسوب الذي أدرجه مشروع توجيه اجلماعة االقتصادية لدول غرب يف مي املكوث غري القانوينذلك جتر 

 :III-3المادة 
 اختاذ التدابري التشريعية الالزمة لتجرمي البقاء أو حماولة البقاء عن طريق االحتيالاإلفريقي  االحتاد منيتعنّي على كل دولة عضو 

 نظام احلاسوب. كامل يف جزء أو يف

هذا الصدد اأُلُطر اإلقليمية األخرى  يف ُتدرجه ولكنه ليس حكمًا قانونيًا جنائيًا ولكنه إجراء جانيب مل -مفهوم واحد جديد 
 وهو العمل على إلزام دوائر األعمال التجارية على إخضاع منتجادها الختبار الكشف عن مواطن الضعف.
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 : III-7المادة 

[...] 

 على الدول األعضاء اعتماد قواعد إلجبار بائعي منتجات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على إخضاع يتعنّي  2)
الختبارات مواطن الضعف والضمان على أن يتوىل إجراء هذه االختبارات خرب مستقلون، وعلى إطالع اجلمهور على أي 

  املوصى هبا إلجياد حل هلا.املنتجات املعنية والتدابري يف مواطن الضعف يتم اكتشافه منشكل 

 والتدخل غري القانوين 1381واالستخدام غري املشروع للبيانات 1380جترمي جوانب التزوير ذو الصلة باحلاسوب 2ويشمل القسم 
ة يف ت منومحاية البيانات  1382النظام هبدف احلصول على منفع ة 1383االنتهاكا  واملشاركة 1384واألجهزة غري القانوني
 1385إجرامية. منظمة يف

 :III-9ادة الم
اختاذ التدابري التشريعية الالزمة لتجرمي استخدام البيانات اجملمّعة مع اإلدراك اإلفريقي  االحتاد يف يتعنّي على كل دولة عضو

 للحالة. التام

ويتجاوز جترمي االستخدام غري املشروع للبيانات احلاسوبية على وجه اخلصوص، املعايري اليت حدددها معظم الصكوك 
 األخرى. ميةاإلقلي

جترمي إنتاج املواد اإلباحية اليت يستغل فيها اإلفريقي  جترمي احملتوى غري القانوين. وأدرك مشروع اتفاقية االحتاد 3ويتناول القسم 
 1390إىل هذه املواد اإلباحية 1389وتيسري نفاذ القّصر 1388ومتلكها 1387واحلصول على هذه املواد وجلبها 1386األطفال ونشرها

وإنكار  1392خالل أنظمة حاسوبية منواهلجمات العنصرية املرتكبة  1391ى العنصرية وكره األجانبونشر مواد تنطوي عل
  1393استحساهنا. اإلبادة اجلماعية أو اجلرائم ضد اإلنسانية أو

أحكامًا تتناول بطريقة أوسع التشريعات املتعلقة باجلرمية السيربانية ومدى قبول األدلة  1الفصل  منوحيتوي القسم األخري 
 لكرتونية )"مادة إلكرتونية مكتوبية"(.اإل

 قوانين مكافحة الجريمة السيبرانية: III-23-1المادة 
سرية أنظمة  يف يتعنّي على كل دولة عضو اعتماد التدابري التشريعية اليت تراها فعالة لتعريف اجلرائم اجلنائية املادية كأفعال تؤثر

شبكات البنية التحتية وسالمتها وتوفرها واستدامتها؛ فضاًل عن التدابري  نميتصل هبا  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وما
اإلجرائية اليت تراها فعالة إليقاف اجلناة ومالحقتهم قضائياً. ويتعنّي دعوة الدول األعضاء إىل مراعاة، حيثما كان ضرورياً، 

ربانية مثل اخليار اللغوي الذي اعتمده جملس أوروبا النماذج التشريعية الدولية بشأن اجلرائم السي يف اخليار اللغوي املعتمد
 الكومنولث. ودول

 :III-23-2المادة 
يتعلق  اختاذ التدابري التشريعية الالزمة لكفالة قبول املواد اإللكرتونية املكتوبة فيمااإلفريقي  يتعنّي على كل دولة عضو باالحتاد

جلنائي شريطة تقدمي هذه املواد املكتوبة خالل املداوالت وأن تطرح للنقاش باملسائل اإلجرامية لتحديد اجلرائم مبوجب القانون ا
أمام القاضي وأن يتسىّن حتديد هوية الشخص مصدر هذه املواد املكتوبة على النحو الواجب وأن تكون هذه املواد املذكورة 

 سالمتها. منظل ظروف يُرّجح بأهنا تض يف مُعّدة وحمتفظاً هبا
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 ، على وجه اخلصوص، فإن قصد القائمني بالصياغة غري مفهوم متامًا حيث إن اجلرائم الواردةII-23-1ادة يتعلق بامل وفيما
غري املؤكد  منتعّرف اجلرائم كجرائم ضد سالمة األنظمة احلاسوبية وتيسُّرها. وبالتايل فإنه  1الفصل  مناألجزاء السابقة  يف

 التفصيل. منليت سبق ملشروع اتفاقية االحتاد حتديدها مبزيد الدول بتجاوز اجلرائم ا II-23-1مطالبة املادة 
وحيتوي الفصل الثاين على أحكام ترمي إىل حتديث األحكام التقليدية لضمان القدرة على التطبيق مىت تعّلق األمر بأنظمة 

تقليدية باستخدام تكنولوجيا ارتكبت اجلرائم ال احلاسوب والبيانات. ويلزم هذا الفصل الدول األعضاء بتشديد العقوبة إذا ما
وجترمي التعّدي على املمتلكات جبرائم مثل السرقة أو استغالل الثقة أو االبتزاز املتعلق بالبيانات  1394املعلومات واالتصاالت

 1396وسائل النشر لضمان تغطية استخدام وسائل االتصال اإللكرتوين الرقمي منوحتديث األحكام اليت تتض 1395احلاسوبية
وهذه األحكام  1397يتعلق بالبيانات احلاسوبية. الوطين تنطبق فيما منحكام اليت حتمي السرية العتبارات األوضمان أن األ

 غري املؤكد كيف أن جمرد استخدام نظام حاسويب من، فإنه III-24يتعلق باملادة  اأُلطر اإلقليمية األخرى. وفيما يف غري ُمدرجة
ية )يرسل اجلُّناة رسالة إلكرتونية قبل اقتحام مصرف عوضًا عن إجراء مكاملة ارتكاب اجلرمية التقليد منمرحلة حمددة  يف

 هاتفية( يؤدي إىل تشديد العقوبة.

 :III-24المادة 
اختاذ التدابري التشريعية الالزمة لتنص على أن استخدام تكنولوجيا املعلومات اإلفريقي  االحتاد يف يتعنّي على كل دولة عضو
القانون العريف مثل السرقة والتحايل وامتالك مسروقات واستغالل الثقة وابتزاز األموال  يف رائم الواردةواالتصاالت الرتكاب اجل

 واإلرهاب وغسيل األموال وغريها ظرف مشّدد.

 موضوعا املسؤولية والعقوبات. III-35واملادة  III-28وتتناول املادة 
 1399احلاسوبية واالستيالء 1398ل األعضاء بتمكني احلفاظ على البياناتالقانون اإلجرائي. وهو يلزِم الدو  IIIويتناول القسم 

، مل تُعتمد 2014وحىت يوليو  1401واعرتاض اتصاالت البيانات. 1400البيانات احلاسوبية وعمليات احلفظ املعّجلة على
  1402بعد. االتفاقية

 1403الجامعة العربية ومجلس التعاون لدول الخليج 7.2.5
 املنطقة العربية تدابري وطنية واعتمد هنجًا ملكافحة اجلرمية السيربانية، أو هو بصدد صوغ تشريعات يف البلدان مناختذ بالفعل عدد 

وسعيًا حنو مواءمة  1407. (UAE)واإلمارات العربية املتحدة 1406ومصر، 1405أمثلة هذه البلدان: باكستان، منو  1404هذا الشأن. يف
ريعات منوذجية للجامعة العربية )القانون املوجه حملاربة جرائم تكنولوجيا املنطقة، قّدمت اإلمارات العربية املتحدة تش يف التشريعات
 وأوصى جملس التعاون لدول اخلليج 1409، اعتمد جملسا وزراء الداخلية والعدل العرب هذا القانون2003 عام ويف 1408املعلومات(

(GCC)1410 1411االعتبار. يف أخذ املعايري الدوليةبأن تسعى بلدان اجمللس إىل اتباع هنج مشرتك ي 2007 عام يف مؤمتر ُعقد يف 
 1412منظمة الدول األمريكية 8.2.5

على معاجلة قضية اجلرمية السيربانية داخل املنطقة اليت  1999 عامبشكل نشط منذ   (OAS)تعكف منظمة الدول األمريكية
إطار والية عمل  يف اعاتاالجتم منهذا الصدد، بعقد عدد  يف أنشطة مناضطلعت به  ما منتُعىن هبا. وقامت املنظمة، ض

 1413األمريكتني. يف وزراء العدل أو الوزراء اآلخرين أو النواب العاملني
 فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بالجريمة السيبرانية

 األمريكتني بإنشاء فريق خرباء حكومي دويل معين يف ، أوصى اجتماع وزراء العدل والوزراء واملّدعني العامني1999 عامففي 
القيام بوضع تشخيص كامل للنشاط اإلجرامي الذي يستهدف احلواسيب  يف باجلرمية السيربانية. وفّوض فريق اخلرباء
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واملعلومات، أو الذي يستخدم احلواسيب كوسيلة الرتكاب اجلرمية؛ ووضع تشخيص كامل للتشريعات والسياسات 
هذا الصدد؛ وأخريًا حتديد  يف الوطنية والدولية اليت متلك اخلربة واملمارسات الوطنية املتعلقة هبذا النشاط؛ وتعيني الكيانات

 إطار منظومة الدول األمريكية ملكافحة اجلرمية السيربانية. يف آليات التعاون
 توصيات وزراء العدل

الثالث الذي  وخالل االجتماع 20101414 عاماألمريكتني مثانية اجتماعات حىت  يف عقد وزراء العدل والوزراء واملّدعون العامون
األمريكتني موضوع اجلرمية السيربانية واتفقوا على عدد  يف ، حبث وزراء العدل أو املّدعون العامون2000 عام يف ُعقد
اجتماعه األويل  يف وتشمل هذه التوصيات أن يُدعم اعتبار التوصيات اليت وضعها فريق اخلرباء احلكومي 1415التوصيات. من

وضع االسرتاتيجية املشرتكة بني الدول األمريكية ملكافحة دهديدات اجلرمية السيربانية،  يف األمريكتني يف وزراء العدل منإسهامًا 
خالل  من، وأن يطلب إىل الفريق، AG/RES.1939/XXXIII-O/03قرار اجلمعية العامة ملنظمة الدول األمريكية  يف املشار إليها

الجتماع بأن تستعرض الدول األعضاء اآلليات الكفيلة بتيسري التعاون رئيسه، أو يواصل دعم إعداد االسرتاتيجية. وأوصى ا
بينها على مكافحة اجلرمية السيربانية وأن تدرس، مىت كان ذلك ممكناً، تنمية القدرات التقنية والقانونية بغية  الواسع والفعال فيما

قيقات املتعلقة باجلرمية السيربانية. وطلب إىل الدول التح يف اليت أنشأدها جمموعة الثمانية للمساعدة 24/7االنضمام إىل شبكة 
إمكانية االنضمام  يف اتفاقية جملس أوروبا بشأن اجلرمية السيربانية، والنظر يف األعضاء تقييم مدى استصواب تنفيذ املبادئ الواردة

، دعا 2001 عام يف ة بشأن اجلرمية السيربانيةإىل تلك االتفاقية. وباإلضافة إىل الواليات املتحدة وكندا اللتني وّقعتا على االتفاقي
هذه األثناء شيلي وكوستاريكا واجلمهورية الدومينيكة واملكسيك إىل االنضمام إىل االتفاقية. وأخريًا دعت  يف جملس أوروبا

اهليئات احمللية، منظمة الدول األمريكية وأن حُتي، إذا كان ذلك مالئماً، هيكل وعمل  يف التوصيات أن تستعرض الدول األعضاء
أو الوكاالت املعنية بإنفاذ القوانني كي تتكّيف مع الطبيعة املتحّولة للجرمية السيربانية، وذلك بسبل منها استعراض العالقة بني 

 الوكاالت اليت تكافح اجلرمية السيربانية والوكاالت اليت توفر خدمات الشرطة التقليدية أو تتبادل املساعدة القانونية.
إطار أنشطة فريق العمل  يف ، بأن جيري،2002 عاماألمريكتني ل يف االجتماع الرابع لوزراء العدل أو املّدعني العامني وأوصى

إىل االنعقاد  1416التابع للمنظمة املتعلقة مبتابعة توصيات وزراء العدل، دعوة فريق اخلرباء احلكوميني املعين باجلرمية السيربانية
اجتماعهم الثالث  يف األمريكتني يف فيذ التوصيات اليت أعدها ذلك الفريق واليت اعتمدها وزراء العدلجمدداً وتفويضه مبتابعة تن

نصف الكرة الغريب على  يف إعداد صكوك قانونية وتشريعات منوذجية مالئمة للدول األمريكية بغرض تعزيز التعاون يف والنظر
 اجلرمية. لقة باخلصوصية ومحاية املعلومات واجلوانب اإلجرائية ومنعاملعايري املتع يف مكافحة اجلرمية السيربانية والنظر

الدعوة إىل مواصلة تعزيز التعاون مع جملس أوروبا،  1417بني التوصيات املنبثقة عن االجتماع السادس لوزراء العدل منوكان 
 1418فاقية بشأن اجلرمية السيربانيةاالت يف تطبيق املبادئ الواردة يف منظمة الدول األمريكية يف حبيث تنظر الدول األعضاء

واالنضمام إليها، واعتماد التدابري القانونية والتدابري األخرى املطلوبة لتنفيذها. وباملثل، أوصى االجتماع أن تتواصل اجلهود 
ية، مثل األمم جمال اجلرمية السيربان يف أجل تقوية آليات تبادل املعلومات والتعاون مع املنظمات والوكاالت الدولية األخرى من

امليدان االقتصادي  يف املتحدة واالحتاد األورويب ومنتدى التعاون االقتصادي آلسيا واحمليط اهلادئ ومنظمة التعاون والتنمية
حرم منمنظمة الدول األمريكية  يف وجمموعة الثمانية والكومنولث واإلنرتبول، كي تنتفع الدول األعضاء

ُ
تلك  يف التقّدم امل

اجلرمية السيربانية وأن تعني السلطات اليت  يف أن تُنشئ وحدات متخصصة للتحقيق أيضاً لب إىل الدول األعضاء احملافل. وط
هذا اجملال وأن تعّجل بتبادل املعلومات واحلصول على األدلة وأن تقوم، عالوًة على ذلك،  يف ستقوم بدور جهات االتصال

جلرمية السيربانية بني السلطات احلكومية ومقدمي خدمة اإلنرتنت وغريها اجلهود الرامية إىل مكافحة ا يف بتوطيد التعاون
 شركات القطاع اخلاص اليت توفر خدمات نقل البيانات. من

الذي أوصى فضاًل عن ذلك بأن تنظر الدول، مع مراعاة  20081419 عاماجتماع  يف وقد تكرر التأكيد على هاتني التوصيتني
 تطبيق املبادئ الواردة يف األمريكتني، يف رباء احلكومية واالجتماعات السابقة لوزراء العدلالتوصيات اليت اعتمددها أفرقة اخل

اتفاقية جملس أوروبا بشأن اجلرمية السيربانية، واالنضمام إليها، واعتماد التدابري القانونية والتدابري األخرى املطلوبة لتنفيذها.  يف
خالل  منملنظمة الدول األمريكية،  عامنشطة التعاون التقين حتت رعاية األمني الوباملثل أوصى االجتماع بأن يتواصل تنفيذ أ
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أجل تدعيم تبادل املعلومات والتعاون مع املنظمات  منأمانة الشؤون القانونية، وجملس أوروبا وأن يتواصل كذلك بذل اجلهود 
حر ز منمنظمة الدول األمريكية  يف األعضاءجمال اجلرمية السيربانية كي تنتفع الدول  يف والوكاالت الدولية األخرى

ُ
 التقدم امل

وأمانة جلنة الدول  (CICTE)تلك احملافل. وأخريًا طلب إىل أمانة جلنة الدول األمريكية ملكافحة اإلرهاب  يف
الدائمني لضمان تنفيذ  وفريق العمل املعين باجلرمية السيربانية مواصلة إعداد تدابري التنسيق والتعاون  (CITEL)لالتصاالت األمريكية

الدول األمريكية اليت اعتمدت مبوجب قرار اجلمعية العامة ملنظمة الدول  يف السيرباين منلأل االسرتاتيجية الشاملة
 .AG/RES.2004 (XXXIV-O/04) األمريكية

وناقشوا  1420هم الثامن.اجتماع يف ، تناول اجتماع وزراء العدل أو املدعني العامني قضية اجلرمية السيربانية2010 عامويف 
خالل صفحة منظمة الدول  منجمال اجلرمية السيربانية  يف بإجياز أمهية مواصلة تعزيز بوابة البلدان األمريكية املخصصة للتعاون

األمريكية على اإلنرتنت وحتديثها وتقوية قدرات الدول على وضع تدابري تشريعية وإجرائية تتعلق باجلرمية السيربانية واألدلة 
تقوية اآلليات اليت تسمح  يف إللكرتونية. وعالوًة على ذلك، سّلطت التوصيات املنبثقة عن االجتماع الضوء على الرغبةا

جمال اجلرمية السيربانية، وجملس أوروبا واألمم املتحدة  يف بتبادل املعلومات والتعاون مع املنظمات والوكاالت الدولية األخرى
امليدان االقتصادي وجمموعة  يف عاون االقتصادي آلسيا واحمليط اهلادئ ومنظمة التعاون والتنميةواالحتاد األورويب ومنتدى الت

حرز منمنظمة الدول األمريكية  يف الثمانية والكومنولث واإلنرتبول، كي تنتفع الدول األعضاء
ُ
 الكيانات. تلك يف التقدم امل

 املشاركون وأدرك 1421.السيربانية اجلرمية جوانب أخرى خمتلف رةم العدل تناول وزراء ،2012 يف عقد الذي االجتماع وخالل
 القانوين لديها، النظام يف إىل النظر األعضاء الدول دعوا ذلك، إىل وباإلضافة 1422.السيربانية احملددة اجلرمية وحدات أمهية

 التوصية أيضاً  وتشمل 1423.اجلنائية واحملاكمات اإللكرتونية واألدلة اإلجراءات بقانون يتعلق فيما الالزمة التشريعات واعتماد
 تثقيف اليت طرحت األخرى القضايا منو . السيربانية اجلرمية ملكافحة تدابري منتتض السيرباين منلأل إىل وضع اسرتاتيجية الدعوة

 للتصديق التوصية دعوت ال األوىل، السنوات يف وخالفاً ملا كان احلال. املتحدة ملنع اجلرمية األمم مؤمتر بنتائج واالعرتاف املواطنني
 الدول بعض الذي أولته باالعتبار االعرتاف" إىل األعضاء الدول وتدعو ليونة أكثر لغة تستخدم بل السيربانية اجلرمية اتفاقية على

  1424... ". إليها واالنضمام السيربانية، اجلرمية بشأن أوروبا جملس اتفاقية مبادئ لتطبيق األمريكية الدول منظمة يف األعضاء
 العناصر أحد منوكان . السابقة االجتماعات توصيات مع كبري  حد إىل تتماشى توصيات 01421425 عام اجتماع واعتمد
  1426.االعتبار يف قد أخذ يمنوذج بأن وضع تشريع عالناإل اجلديدة

 يكاريبمنطقة ال 9.2.5
خالل  من يكاريبمنطقة ال يف ية املنافسة، أطلق االحتاد الدويل لالتصاالت واالحتاد األورويب مشروع "تقو 2008يف ديسمرب 

للنهوض بقطاع تكنولوجيا  (HIPCAR)مواءمة سياسات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واإلجراءات التشريعية والتنظيمية" 
 اندبل يف برنامج "تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت منويشكل املشروع جزءًا  يكاريبمنطقة ال يف املعلومات واالتصاالت

 1427.يكاريبمنطقة ال يف بلداً  15البلدان املستفيدة فهي  واهلادئ" وصندوق التنمية األورويب التاسع. أما يكاريبوالإفريقيا 
جمال تكنولوجيا  يف على مواءمة سياسادها وُأُطرها القانونية 1428يكاريبويهدف املشروع إىل مساعدة منتدى بلدان منطقة ال

 1429املعلومات واالتصاالت.
وضعت فيها سياسات منوذجية ونصوص تشريعية منوذجية لتسهيل  1430 إطار هذا املشروع، حددت تسعة جماالت عملويف

جماالت العمل التسعة. ووضع النص التشريعي  مناملنطقة ومواءمتها. وكانت اجلرمية السيربانية واحدة  يف تطوير التشريعات
البلدان املستفيدة واستعرضت. ويف موازاة ذلك،  يف ت التشريعات القائمةالنموذجي على ثالث مراحل. ففي املرحلة األوىل، مجع

بعض البلدان  يف حددت أفضل املمارسات اإلقليمية والدولية. وأُعطيت األولوية للمعايري اليت ميكن تطبيقها مباشرة على األقل
املناطق  منأفضل املمارسات  أيضاً تعراض (. ومع ذلك، مشل االس2002 عام مناملستفيدة )مثل القانون النموذجي للكومنولث 

حملة عامة عن التشريعات القائمة، فضاًل عن حتليل مقارن  1431. واحتوى تقرير التقييمإفريقيااألخرى، مثل االحتاد األورويب و 
حدد تقرير التقييم للقوانني قارن بني التشريعات القائمة وأفضل املمارسات اإلقليمية والدولية. وسعيًا حنو إعداد حتليل للثغرات، 

تعاجل بالضرورة بواسطة أفضل  املنطقة )مثل التشريعات املتعلقة بالرسائل االقتحامية( اليت ال يف االحتياجات اخلاصة أيضاً 
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البلدان  من، نوقش تقرير التقييم مع أصحاب املصلحة 2010 عام يف املمارسات الدولية. ويف إطار ورشة عمل نظمت
 السياسات. تقرير التقييم وحتليل الثغرات، وضعت اجلهات املعنية مبادئ توجيهية منوذجية بشأنعلى أساس  1432املستفيدة.

االعتبار املبادئ التوجيهية بشأن السياسات. ويف ورشة عمل ثانية، ناقش  يف ويف املرحلة الثانية، وضع نص تشريعي منوذجي أخذ
البلدان املستفيدة، مشروع النص التشريعي  مناب املصلحة أصح منالسياسة العامة وواضعو القوانني وغريهم  يف خرباء

النموذجي الذي أُِعدَّ لالجتماع وعدلوه واعتمدوه. وينطوي النص التشريعي النموذجي على ثالثة أهداف رئيسية وهي: أنه يوفر 
أن يوضع النص حبيث يُراعي عّينة لغوية حمددة تتماشى مع افضل املمارسات الدولية وتعرّب عن املتطلبات اخلاصة للمنطقة، و 

املنطقة، وذلك لضمان سالسة التنفيذ. وحيتوي النص التشريعي النموذجي على جمموعة معقدة  يف ممارسات صياغة القوانني
ذلك األحكام اليت تتناول قضايا مثل الرسائل االقتحامية اليت هلا أولوية  يف التعاريف وأحكام القانون اجلنائي املوضوعي، مبا من
 السيربانية. اأُلطُر اإلقليمية مثل اتفاقية جملس أوروبا بشأن اجلرمية يف وى بالنسبة إىل املنطقة ولكنها ليست بالضرورة واردةقص

 أي شخص، يقوم عمداً، وبدون سند أو مُبرِّر قانوني باآلتي:  15.(1)
  أو بواسطته؛ أونظام حاسويب منرسائل الربيد اإللكرتوين  منإرسال العديد  يف يبدأ عمداً  أ ( 

رسائل الربيد اإللكرتوين بقصد خداع  منيستخدم نظامًا حاسوبيًا حمميًا لرتحيل أو إعادة إرسال العديد  ب(
 يتعلق مبصدر هذه الرسائل؛ أو تضليل املستخدمني، أو أي مورّد خدمة بريد إلكرتوين أو إنرتنت، فيما أو

 إرسال هذه الرسائل؛ يف ائل الربيد اإللكرتوين ويبدأ عمداً رس منالعديد  يف يزيف مادياً معلومات رأسية ج(
، ]املبلغ[ تزيد على أو بغرامة ال ]فرتة [تزيد على  حالة إدانته، باحلبس ملدة ال يف يرتكب جرمية يعاقب عليها القانون،

 االثنني. أو
عالقات العمالء أو دوائر  منتعددة ضيتعلق بإرسال رسائل الربيد اإللكرتوين امل وجيوز للدولة تقييد التجرمي فيما (2)

 أخرى. )أ( شريطة توفري سبل عالج فعالة 15 (1)املادة  يف األعمال التجارية. وجيوز للبلد أن يقرر عدم جترمي السلوك

ذلك أدوات التحقيق املتقدمة مثل استخدام أدوات  يف وعالوًة على ذلك، حيتوي النص على أحكام قانون اإلجراءات )مبا
 .(ISP) دي خدمة اإلنرتنت( واألحكام املتعلقة مبسؤولية مورّ عن بُعدلة اجلنائية األد

 منطقة المحيط الهادئ 10.2.5
، أطلقت نفس املنظمتني يكاريبمنطقة البحر ال يف االحتاد الدويل لالتصاالت واالحتاد األورويب منبالتوازي مع املشروع املمول 

 -احمليط اهلادئ  يف البلدان اجلزري منعلى طلب  بناءً  -ويهدف املشروع  CB4PAC) I(1433منطقة احمليط اهلادئ  يف مشروعاً 
إىل توفري بناء القدرات املتصلة بسياسات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ولوائحها. ويف هذا الصدد، يركز املشروع على 

خالل التدريب والتعليم وتدابري تقاسم املعرفة.  منت جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاال يف بناء القدرات البشرية واملؤسسية
فانواتو ورشة عمل  يف ، أنظمة2011ويف مارس  1434احمليط اهلادئ. يف البلدان اجلزرية منبلدًا  15والبلدان املستفيدة هي 

نوين مقارن شامل وخالل ورشة العمل عرض حتليل قا 1435منطقة احمليط اهلادئ. يف تتناول تشريعات اجلرمية السيربانية احلالية
 1436مناطق أخرى. مناملنطقة، فضاًل عن مقارنة أفضل املمارسات املستمدة  يف قدم حملة عامة عن التشريعات القائمة

 2011أغسطس  يف وكمتابعة هلذه الورشة نظم مؤمتر يتناول تقنيات وضع السياسات والتشريعات املتعلقة باجلرمية السيربانية
املناطق األخرى وأُنشئت اهلياكل الالزمة لوضع سياسات وتشريعات  منعرضت أفضل املمارسات ساموا. وخالل املؤمتر،  يف

واألدلة  (ISP)منسقة. وتناولت القانون اجلنائي املوضوعي والقانون اإلجرائي والتعاون الدويل ومسؤولية مورد خدمة إنرتنت 
 1437اإللكرتونية وتدابري منع اجلرمية.
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منطقة  يف مؤمترًا يتعلق مبكافحة اجلرمية السيربانية 1438انة العامة جملموعة بلدان احمليط اهلادئ، نظمت األم2011ويف أبريل 
تنظيم احلدث. ونوقش خالل املؤمتر جوانب متعلق بالقانون اجلنائي املوضوعي والقانون  يف احمليط اهلادئ. وشارك جملس أوروبا

 1439اإلجرائي والتعاون الدويل.
 (SADC)اإلفريقي  للجنوب اإلنمائية الجماعة 11.2.5

 تتناول وهي. فريقياإل الحتادا مماثاًل لنهج هنجاً  تتبع منوذجية تشريعات (SADC)اإلفريقي  للجنوب اإلمنائية اعتمدت اجلماعة
  1442.السيربانية واجلرمية 1441اإللكرتونية والتجارة ،1440البيانات محاية قضايا

 الن ُُّهج العلمية والمستقلة 3.5
 قية ستانفورد الدوليةمشروع اتفا 1.3.5

وضع إطار قانوين للتصدي للجرمية السيربانية على املستوى العاملي مشروع اتفاقية  يف األمثلة املعروفة للنهج العلمي من
إطار متابعة مؤمتر استضافته جامعة ستانفورد  يف وقد ُأعد مشروع ستانفورد 1443ستانفورد الدولية )"مشروع ستانفورد"(.

 اليت ِصيغت 1445وُتظهر مقارنة املشروع باتفاقية جملس أوروبا بشأن اجلرمية السيربانية، 19991444 عام يف ةبالواليات املتحد
أوجه التماثل. فكلتا االتفاقيتني تغطي جوانب القانون اجلنائي املوضوعي، والقانون اإلجرائي،  منالفرتة ذادها تقريباً، عددًا  يف

تنطبق  أن اجلرائم واألدوات اإلجرائية اليت استحدثها مشروع ستانفورد ال يف ماوالتعاون الدويل. ويتمثل أهم اختالف بينه
حني أن األدوات املتعلقة بالقانون اإلجرائي  يف فيما يتعلق باهلجمات على البنية التحتية للمعلومات واهلجمات اإلرهابية، إال

 1446.أيضاً  يربانية ميكن أن تنطبق على اجلرائم التقليديةاتفاقية جملس أوروبا بشأن اجلرمية الس يف والتعاون الدويل املذكورة
 السيبراني والجريمة السيبرانية منالبروتوكول العالمي بشأن األ 2.3.5

هيلي اقرتاحًا حول -السيد شولبارغ والسيدة غرناؤوطي من، قدم كل 2009 عام يف مصر يف خالل منتدى إدارة اإلنرتنت
باجلرمية السيربانية وتوصي بتنفيذ أحكام  5-1وتتصل املادة  1447ين واجلرمية السيربانية.السيربا منبروتوكول عاملي بشأن األ

القانون اجلنائي املوضوعي وأحكام قانون اإلجراءات والتدابري املضادة إلساءة استخدام اإلرهابيني لإلنرتنت وتدابري للتعاون 
التذييل هلذا  يف ويستند التشريع النموذجي الوارد 1448ن.الدويل وتبادل املعلومات وتدابري بشأن اخلصوصية وحقوق اإلنسا

 السيربانية. ( إىل صياغة األحكام اليت توفرها اتفاقية جملس أوروبا بشأن اجلرمية1-25الربوتوكول إىل حد كبري )املادة 
أو هيئة قضائية  جنائية حمكمة إنشاء املتحدة بشأن األمم معاهدة مشروع منالتاسعة  الطبعة Scholberg قدمت ،2014 يونيو ويف

اليت تواجه الوالية  التحديات يؤكد املتحدة، لألمم رمسية والية على يقوم ال الذي العلمي، والنهج 1449.السيرباين للفضاء دولية
 .الدائمة العدل الدولية حمكمة على غرار حمدودة والية قضائية ذات دولية حمكمة مفهوم ويضع السيرباين الفضاء يف القضائية

 المختلفة ةالعالقة بين الن ُُّهج التشريعية اإلقليمية والدولي 4.5
 1450يدعو جناح معايري شىت تأخذ هبا الربوتوكوالت التقنية إىل التساؤل عن كيفية جتّنب الصراعات بني النهج الدولية املختلفة.

ول املستقلة بشأن اجلرمية السيربانية اأُلطُر اليت وتشكل اتفاقية جملس أوروبا بشأن اجلرمية السيربانية والقانون النموذجي لكومنولث الد
خيضع أي صك  تتبع أكثر النهج مشواًل حيث إهنا تشمل القانون اجلنائي املوضوعي وقانون اإلجراءات والتعاون الدويل. ولكن مل

صكني حمدود. وقد سّلطت السنوات األخرية. وعالوًة على ذلك، فإن نطاق ال يف حىت اآلن للتعديل ملعاجلة التطورات اليت حدثت
ويثري ذلك  1451املداوالت اليت جرت خالل مؤمتر األمم املتحدة حول اجلرمية الضوء على اهتمام البلدان بالصكوك الدولية.

 حمتملة. تساؤالت تتصل بالعالقة بني النهج اإلقليمية واإلجراءات الدولية احملتملة. وتوجد ثالثة سيناريوهات
تتفق مع النهج املتسقة الراهنة على املستويني اإلقليمي والوطين، فقد يكون ذلك، على  د معايري الفإذا حدد هنج قانوين جدي

املرجح أن حيلل أي هنج جديد املعايري القائمة  منالبداية، أثر سليب على عملية حتقيق التواؤم الضرورية. وبالتايل فإنه  يف األقل
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 5قبل القسم  منرمي النفاذ غري القانوين الذي يعّرف بطريقة مشاهبة األمثلة على ذلك جت منبدقة لضمان االتساق. و 
 السيربانية. اتفاقية جملس أوروبا بشأن اجلرمية من 2القانون النموذجي للكومنولث بشأن اجلرمية السيربانية واملادة  من

بيق أو حىت منعت بعض البلدان التط يف وزيادة على ذلك، ميكن للنهج اجلديد جتنب إدراج األحكام اليت أدت إىل صعوبات
اتفاقية جملس  منب 32 املادة يف األمثلة على ذلك احلكم الذي كان موضع خالف مناالنضمام إىل صك ما. و  من

 بشأن اجلرمية السيربانية. فقد انتقد الوفد الروسي هذا احلكم إبان االجتماع الذي عقدته جلنة اجلرمية السيربانية أوروبا
 2007.1452 عام يف
خمتلف النهج القانونية، الرتكيز على حتليل  يف خريًا بإمكان هنج دويل جديد، عالوًة على تضّمنه معايري أساسية تتشابهوأ

تعاجل بالقدر الكايف وبالتايل جترمي أعمال معينة تتعلق باجلرمية السيربانية وحتديد أدوات إجرائية  الثغرات لتجديد اجملاالت اليت مل
التطورات اهلامة. فحني صيغت اتفاقية جملس أوروبا  من، استجد عدد 2001 عامالقائمة بعد. فمنذ  تتعرض هلا الصكوك مل

واجلرائم املتعلقة باأللعاب املتاحة على  1454"انتحال اهلويةو" 1453تكن جرائم "التصّيد االحتيايل"، بشأن اجلرمية السيربانية مل
الذي اكتسبته منذ ذلك احلني. ومبقدور هنج دويل جديد أن  األمهية مناخلط والشبكات االجتماعية تتسم بنفس القدر 

  1455اجلرائم ذات البعد الدويل. منيواصل عملية حتقيق التواؤم بإدراج مزيد 

 العالقة بين الن ُُّهج التشريعية الوطنية والدولية 5.5
ناة يستطيعون، بوجه عام، أن يستهدفوا كان اجل وملا 1456س ل ف ت اإلشارة، جرمية عرب وطنية. تُعّد اجلرمية السيربانية حبق، كما

 العامل، فإن التعاون الدويل لوكاالت إنفاذ القانون يُعد شرطًا جوهريًا للتحقيقات الدولية يف أي بلد يف مستخدمني موجودين
املشرتك املتعلق فالتحقيقات تقتضي التعاون وتعتمد على حتقيق التواؤم بني القوانني. وإعمااًل للمبدأ  1457اجلرمية السيربانية. يف

يتطلب التعاون الفعال، بادئ ذي بدء، حتقيق التواؤم بني األحكام املوضوعية للقانون اجلنائي للحيلولة دون  1458باإلجرام املزدوج،
الضروري، باإلضافة إىل ذلك، حتقيق التواؤم بني أدوات التحقيق لضمان امتالك مجيع البلدان  منو  1459توافر مالذات آمنة.

حتقيق دويل ألدوات التحقيق الالزمة إلجراء التحقيقات. وأخرياً، يتطلب التعاون الفعال بني وكاالت إنفاذ القانون  يف املشاركة
عملية حتقيق التواؤم هذه  يف ولذا، فإن أمهية حتقيق التواؤم، تثري احلاجة إىل املشاركة 1460إجراءات فعالة تتعلق باجلوانب العملية.

 السيربانية. تشكل ضرورة، ألي اسرتاتيجية وطنية ملكافحة اجلرمية ل على األقل اجتاهاً، إن ملعلى الصعيد العاملي اليت تشك
 أسباب شعبية النهج الوطنية 1.5.5

تستكمل إىل حد  االعرتاف الواسع بأمهية حتقيق التواؤم، فإن عملية تنفيذ املعايري القانونية الدولية مازالت مل منعلى الرغم 
كل مكان.  يف مكافحة اجلرمية السيربانية أن تأثري اجلرائم ليس واحداً  يف ضطالع النهج الوطنية بدور هامأسباب ا منو  1461بعيد.

فهذه الرسائل تؤثر بوجه خاص على البلدان النامية،  1462مكافحة الرسائل االقتحامية. يف األمثلة على ذلك، النهج املتّبع منو 
البلدان النامية  يف كانت املوارد فلما 1463امليدان االقتصادي. يف مة التعاون والتنميةتقرير صادر عن منظ يف ُحلِّلت هذه املسألة وقد

ويعترب اختالف  1464البلدان الغربية. يف هذه البلدان عنها يف أكثر ندرة وأعلى تكلفة، فإن الرسائل االقتحامية تُعد مشكلة أخطر
املبادرات التشريعية  منيد القانونية القائمة، السببني الرئيسيني لعدد كبري تأثريات اجلرمية السيربانية، إىل جانب اختالف اهلياكل والتقال

 الدولية. بشكل جزئي، تنفيذ املعايري تتوخى إال تتوخى، أو ال املضطلع هبا على املستوى الوطين واليت ال
 مقابل الحلول الوطنية في الحلول الدولية 2.5.5

عصر العوملة التقنية هذا، إىل أن  يف ن أي شخص يريد أن يتصل باإلنرتنت حيتاج،أل قد تثري هذه املناقشة الدهشة إىل حد ما
واتباع معايري واحدة شرط جوهري لتشغيل الشبكات. غري أن املعايري  1465يستخدم الربوتوكوالت املعيارية )التقنية( الراهنة.

ضوء البعد الدويل  يف ى فعالية النهج الوطنيةوجيب التساؤل عن مد 1466القانونية مازالت تتباين، على عكس املعايري التقنية.
تتفق مع املعايري الدولية  وهذا سؤال له أمهيته جلميع النهج الوطنية واإلقليمية اليت تطّبق تشريعات ال 1467للجرمية السيربانية.
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هج الوطنية واإلقليمية اليت حني أن الن يف الراهنة. واالفتقار إىل حتقيق التواؤم ميكن أن يعوق بصورة خطرية التحقيقات الدولية،
  1468وصعوبات. مشكالت منُيصادف لدى إجراء التحقيقات الدولية  املعايري الدولية تتجّنب ما منمتضي إىل مدى أبعد 

ومثة سببان رئيسيان لتزايد عدد النهج اإلقليمية والوطنية. والسبب األول هو السرعة التشريعية. فليس مبقدور الكومنولث 
الدول األعضاء فيهما باستخدام صكوكهما. وجملس أوروبا على وجه اخلصوص، ليس لديه  منبا إجبار أي جملس أورو  وال

كثري  يف موقعي االتفاقية بشأن اجلرمية السيربانية للتصديق عليها. ولذا تعترب عملية حتقيق التواؤم منصك لتكليف أي 
االحتاد األورويب فيملك، خالفًا جمللس  أما 1469نية واإلقليمية.األحيان عملية بطيئة بالقياس إىل النهج التشريعية الوط من

أوروبا، وسائل إللزام الدول األعضاء بتنفيذ املقررات والتوجيهات اإلطارية. وهذا هو السبب الذي يوضح ملاذا عمد عدد 
صدق عليها بعد، إىل القيام، ت ، ولكنها مل2001 عام يف بلدان االحتاد األورويب اليت وّقعت اتفاقية اجلرمية السيربانية من
 .2005 عامذلك، بتنفيذ املقرر اإلطاري لالحتاد األورويب بشأن اهلجمات ضد نظم املعلومات ل مع

إحدى املناطق.  منبلدان معينة  يف جترم إال ويتعلق السبب الثاين باالختالفات الوطنية واإلقليمية. فبعض األفعال ال
أن حتقيق التواؤم الدويل بني أحكام القانون اجلنائي املتعلقة  منوعلى الرغم  1470نية.األمثلة على ذلك اجلرائم الدي منو 

هذا الصدد إمكانية احلفاظ  يف منباجلرائم ضد الرموز الدينية لن يكون ممكناً على االرجح، فإن اتباع هنج وطين ميكنه أن يض
 البلد املعين. يف على املعايري القانونية املطّبقة

 النهج الوطنيةصعوبات  3.5.5
يتعلق باجلرائم التقليدية ميكن أن يؤثر القرار الذي يتخذه بلد واحد، أو عدد  املشكالت. ففيما منتواجه النهج الوطنية عدداً 

تلك البلدان. ولكن عندما يتعلق األمر  يف البلدان، بتجرمي سلوكيات معينة على قدرة اجلناة على اإلتيان بأفعاهلم منقليل 
اجلناة تكون أقل كثريًا ألن اجلناة يستطيعون، بوجه عام، اإلتيان بأفعاهلم  يف نرتنت، فإن قدرة بلد واحد على التأثريجبرائم اإل

جيرم سلوكًا معيناً، فإن التحقيقات الدولية، فضاًل  بلد ال يف أتى اجلناة بأفعاهلم فإذا ما 1471أي مكان موصول بالشبكة. من
األهداف الرئيسية للنهج القانونية الدولية  مناألحيان. ولذا، فإن  منكثرٍي  يف الفشلعن طلبات تسليم اجلناة، سُتمىن ب

وبناء على ذلك، تتطّلب النهج الوطنية  1472احليلولة دون إجياد تلك املالذات اآلمنة عن طريق وضع وتطبيق معايري عاملية.
 يلي: جلانبية انتشاراً ماأكثر التدابري ا منو  1473تدابري جانبية إضافية كي تصبح مؤثرة. عامبوجه 

 تجريم استخدام المحتوى غير القانوني باإلضافة إلى تقديمه
جترمي استخدام اخلدمات غري القانونية باإلضافة إىل جترمي تقدمي هذه اخلدمات. فتجرمي أفعال املستخدمني  يف يتمثل أحد النهج

 اخلارج. منالتأثري على مقّدم اخلدمات الذي يعمل املوجودين داخل الوالية القضائية هنج يستهدف التعويض عن غياب 
 ارتكاب الجريمة  في تجريم الخدمات المستخدمة

أغراض إجرامية. وميضي هذا  يف تنظيم، بل وجترمي، تقدمي خدمات معينة داخل الوالية القضائية تستخدم يف يتمثل هنج ثان
أنشطة قانونية  يف نظمات اليت توفر خدمات حمايدة تستخدمالنهج األول ألنه يتعلق بالشركات وامل مناحلل إىل مدى أبعد 

 2006 عاماألمثلة على هذا النهج قانون إنفاذ حظر املقامرة غري القانونية على اإلنرتنت ل منوأنشطة غري قانونية. و 
 1474املتحدة. الواليات يف

إطار  يف وقد نوقش هذا النهج 1475إلنرتنت.يتعلق عن كثب هبذا التدبري فرض التزامات برتشيح حمتوى معني متاح على ا ومما
إسرائيل، حيث قد ُيضطر مقدمو خدمة النفاذ إىل  يف الوقت احلاضر يف وهو يناقش Yahoo،1476القرار الشهري املتعلق بياهو 

نرتنت حمتوى اإل يف تقتصر احملاوالت الرامية إىل التحكم حمتوى خاصًا بالكبار. وال منتقييد النفاذ إىل مواقع الويب اليت تض
على احملتوى اخلاص بالكبار، فبعض البلدان تستخدم تكنولوجيا الرتشيح لتقييد النفاذ إىل مواقع الويب اليت تتناول موضوعات 

يزيد  جانب ما منالرقابة ميارس  منأن هذا النوع  1477(OpenNetInitiative)سياسية. وقد أفادت مبادرة الشبكة املفتوحة 
 1478على عشرين بلداً.
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1047  This includes regional approaches. 

1048  The Group of Eight (G8) consists of eight countries: Canada, France, Germany, Italy, Japan, United Kingdom, United States 
and the Russian Federation. The presidency of the group, which represents more than 60 per cent of the world economy 
(source: http://undp.org), rotates every year. 

1049  The idea of the creation of five subgroups – among them, one on high-tech crimes – was to improve implementation of the 
40 recommendations adopted by G8 Heads of State in 1996. 

1050  The establishment of the subgroup (also described as the subgroup to the “Lyon Group”) continued the efforts of the G8 
(at that time still G7) in the fight against organized crime, which started with the launch of the Senior Experts Group on 
Organized Crimes (the “Lyon Group”) in 1995. At the Halifax summit in 1995, the G8 stated: “We recognize that ultimate 
success requires all Governments to provide for effective measures to prevent the laundering of proceeds from drug 
trafficking and other serious crimes. To implement our commitments in the fight against transnational organized crime, we 
have established a group of senior experts with a temporary mandate to look at existing arrangements for cooperation 
both bilateral and multilateral, to identify significant gaps and options for improved coordination and to propose practical 
action to fill such gaps”. See: Chairman’s Statement, Halifax G7 Summit, June 17 1995. For more information, see: ITU 
Global Cybersecurity Agenda / High-Level Experts Group, Global Strategic Report, 2008, page 17, available at:  
www.itu.int/osg/csd/cybersecurity/gca/global_strategic_report/index.html. 

1051  Regarding the G8 activities in the fight against cybercrime, see also: United Nations Conference on Trade and Development, 
Information Economy Report 2005, UNCTAD/SDTE/ECB/2005/1, 2005, Chapter 6, page 233, available at:  
www.unctad.org/en/docs/sdteecb20051ch6_en.pdf. 

1052  “Communiqué of the Ministerial Conference of the G8 Countries on Combating Transnational Organized Crime”, Moscow, 
19-20 October 1999. 

1053  14. As the use of the Internet and other new technologies increase, more criminals are provided with opportunities to 
commit crimes remotely, via telephone lines and data networks. Presently, malicious programming code and harmful 
communications (such as child pornography) may pass through several carriers located in different countries. And 
infrastructures such as banking and finance increasingly are becoming networked and thereby vulnerable to cyber-attack 
from distant locations. We convene today to provide additional personal attention to and direction for our joint action 
against this transnational criminality. 

 15. Our goals are to ensure that our people are protected from those who use new technologies for criminal purposes, 
such as child exploitation, financial crime, and attacks on critical infrastructures, and to ensure that no criminal receives 
safe haven anywhere in the world. We are determined that our law enforcement authorities have the technical ability and 
legal processes to find criminals who abuse technologies and bring them to justice. The safety of our people and their 
economic prosperity depend upon our leadership and determination and our ability to take coordinated action. We direct 
our experts to continue their work, particularly, on problems which arise for our law enforcement authorities from new 
developments in information technology and their use by criminals.  

 16. Strength of G-8 Legal Systems. Our experts have completed a comprehensive review of G-8 legal systems to assess 
whether those systems appropriately criminalize abuses of telecommunications and computer systems and promote the 
investigation of high-tech crimes. While, over the past decade, our governments have acted to see that their legal systems 
account for new technologies, there remains room for improvement. Where laws or legal processes require 
enhancements, we are committed to use best efforts to fill these gaps and, consistent with fundamental national legal 
principles, to promote new legal mechanisms for law enforcement to facilitate investigations and prosecutions.  

 17. Principles on Transborder Access to Stored Computer Data. Criminals take advantage of the jurisdictional inability of law 
enforcement authorities to operate across national borders as easily as criminals can. High-tech crimes may rapidly affect 
people in many countries, and evidence of these crimes, which may be quickly altered or destroyed, may be located 
anywhere in the world. Recognizing these facts, and taking into account principles relating to sovereignty and to the 
protection of human rights, democratic freedoms and privacy, our law enforcement authorities conducting criminal 
investigations should in some circumstances be able to pursue investigations across territorial borders. We have today 
adopted certain principles for access to data stored in a foreign state, which are contained in the Annex 1 to this 
Communique. We are committed to work towards implementation of these principles through international cooperation, 
including legal instruments, and through national laws and policies, and invite all nations to join in this effort. We note, 
however, that continued work is required in this area, including on the appropriate collection, preservation and disclosure 
of traffic data, and we direct our experts to make further progress in consultation with industry.  

 18. Locating and Identifying High-tech Criminals. To ensure that we can all locate and identify criminals who use networked 
communications for illegal purposes, we must enhance our ability to trace communications while they are occurring and 
afterwards, even when those communications pass through multiple countries. Existing processes are often too slow and 
are designed more to address bilateral cooperation than crimes requiring the immediate assistance of many countries. 

http://undp.org/
http://www.itu.int/osg/csd/cybersecurity/gca/global_strategic_report/index.html
http://www.unctad.org/en/docs/sdteecb20051ch6_en.pdf
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Faster or novel solutions must be found. We, as Ministers, direct our experts to develop, in consultation with industry, a 
concrete set of options for tracing networked communications across national borders in criminal investigations and 
provide those options as soon as possible within one year. 

 19. International Network of 24-hour Contacts. Our 24-hour points of contact network, which allows us to respond to fast-
breaking investigations, has now been expanded from the eight G-8 countries to a number of additional countries around 
the world. The speed of electronic communications and perishability of electronic evidence requires real-time assistance, 
and this growing global network has dramatically increased our investigative abilities. We direct our experts to facilitate 
further growth of this network. G-8 nations and their partners should also use this network proactively to notify other 
countries when they learn of significant potential threats to our shared networks.  

 20. Criminality Associated with the ‘Millennium Bug’. Our countries have been at the forefront of efforts to successfully 
tackle the ‘Millennium Bug’ or ‘Y2K Problem’, which presents a major threat to the increasingly networked global economy. 
We are concerned that the Millennium Bug may either provide new opportunities for fraud and financial crimes, or mask 
ongoing criminality, if systems for accounting and reporting are disrupted. Therefore, as part of our new proactive use of 
our 24-hour network, we will provide early warning of Y2K-related abuses. 

 21. Internet Fraud. We recognize that Internet fraud, in all of its forms, poses a significant threat to the growth and 
development of electronic commerce and to the confidence that consumers place in electronic commercial transactions. 
To counter this threat, we are undertaking a comprehensive response, including crime prevention, investigation, and 
prosecution. For example, we are sharing information on international Internet fraud schemes – including information 
relating to the criminals, their methods and techniques, the victims involved in these schemes, and reports of enforcement 
actions – so that criminals defrauding people in multiple countries are investigated and prosecuted for the full range of 
their criminal activities. 

1054  The idea of a 24/7 network has been picked up by a number of international approaches in the fight against cybercrime. 
One example is Article 35 of the Convention on Cybercrime:  

 (1) Each Party shall designate a point of contact available on a twenty-four hour, seven-day-a-week basis, in order to ensure 
the provision of immediate assistance for the purpose of investigations or proceedings concerning criminal offences related 
to computer systems and data, or for the collection of evidence in electronic form of a criminal offence. Such assistance 
shall include facilitating, or, if permitted by its domestic law and practice, directly carrying out the following measures: 

 a) the provision of technical advice; 

 b) the preservation of data pursuant to Articles 29 and 30;  

 c) the collection of evidence, the provision of legal information, and locating of suspects. […] 

1055  Jean-Pierre Chevenement, the French Minister of the Interior, stated: “Now that the G8 has provided the impetus, it’s vital 
that we formalize the new legal rules and procedures for cooperation in a legal instrument applying world-wide. For 
France, the negotiations under way in the Council of Europe on a Convention on Cyber-Crime are of fundamental 
importance for several reasons. The draft currently under discussion defines the offences which all States would have to 
recognize. It goes on to propose ways in which they could cooperate, taking up, for example, the idea of national contact 
points. It also proposes extradition procedures. In short, this agreement is an essential instrument, which France wants to 
see concluded within a reasonable period of time. The important thing about these negotiations is that the countries 
involved include some major countries outside the Council of Europe and that, once signed, this convention will be opened 
for signature by all States wishing to accede to it. The idea is in fact to get a convention which applies world-wide so that 
there can be no more “digital havens” or “Internet havens” in which anyone wanting to engage in shady activities can find 
all the facilities they need, including financial ones, for laundering the product of their crimes. Since we must never lose 
sight of the fact that the Internet is a global system and that no country can isolate itself from the rules under which it has 
to operate.” 

1056  G8 Government-Industry Workshop on Safety And Security In Cyberspace, Tokyo, May 2001. 

1057  The experts expressed their concerns regarding implementation of a data-retention obligation. “Given the complexity of 
the above noted issues blanket solutions to data retention will likely not be feasible”; Report for the workshop on Potential 
Consequences for Data Retention of Various Business Models Characterizing Internet Service Providers, G8 Government-
Industry Workshop on Safety And Security in Cyberspace, Tokyo, May 2001. 

1058  G8 Justice and Home Affairs Communiqué, Washington DC, 11 May 2004. 

1059  G8 Justice and Home Affairs Communiqué Washington DC, 11 May 2004:10. “Continuing to Strengthen Domestic Laws: To 
truly build global capacities to combat terrorist and criminal uses of the Internet, all countries must continue to improve 
laws that criminalize misuses of computer networks and that allow for faster cooperation on Internet-related 
investigations. With the Council of Europe Convention on Cybercrime coming into force on July 1, 2004, we should take 
steps to encourage the adoption of the legal standards it contains on a broad basis.” 
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1060 The participants expressed their intention to strengthen the instruments in the fight against cybercrime: “We discussed the 

necessity of improving effective countermeasures that will prevent IT terrorism and terrorist acts in this sphere of high 
technologies. For that, it is necessary to devise a set of measures to prevent such possible criminal acts, including in the 
sphere of telecommunication. That includes work against the selling of private data, counterfeit information and 
application of viruses and other harmful computer programs. We will instruct our experts to generate unified approaches 
to fighting cyber criminality, and we will need an international legal base for this particular work, and we will apply all of 
that to prevent terrorists from using computer and Internet sites for hiring new terrorists and the recruitment of other 
illegal actors”. See: www.g7.utoronto.ca/justice/justice2006.htm. 

1061  Regarding the topic of cyberterrorism, see above: § 2.9.1. In addition, see: Lewis, The Internet and Terrorism, available at: 
www.csis.org/media/csis/pubs/050401_internetandterrorism.pdf; Lewis, Cyber-terrorism and Cybersecurity; 
www.csis.org/media/csis/pubs/020106_cyberterror_cybersecurity.pdf; Denning, Activism, hacktivism, and cyberterrorism: 
the Internet as a tool for influencing foreign policy, in Arquilla/Ronfeldt, Networks & Netwars: The Future of Terror, Crime, 
and Militancy, page 239 et seq., available at: www.rand.org/pubs/monograph_reports/MR1382/MR1382.ch8.pdf; Embar-
Seddon, Cyberterrorism, Are We Under Siege?, American Behavioral Scientist, Vol. 45 page 1033 et seq.; United  States 
Department of State, Pattern of Global Terrorism, 2000, in: Prados, America Confronts Terrorism, 2002, 111 et seq.; Lake, 6 
Nightmares, 2000, page 33 et seq.; Gordon, Cyberterrorism, available at: 
www.symantec.com/avcenter/reference/cyberterrorism.pdf; United States National Research Council, Information 
Technology for Counterterrorism: Immediate Actions and Future Possibilities, 2003, page 11 et seq.; OSCE/ODIHR 
Comments on legislative treatment of “cyberterror” in domestic law of individual states, 2007, available at: 
www.legislationline.org/upload/lawreviews/93/60/7b15d8093cbebb505ecc3b4ef976.pdf. 

1062  The summit declaration calls for measures in the fight against cyberterrorism: “Effectively countering attempts to misuse 
cyberspace for terrorist purposes, including incitement to commit terrorist acts, to communicate and plan terrorist acts, as 
well as recruitment and training of terrorists”. For more information, see: http://en.g8russia.ru/docs/17.html. 

1063  For more information, see: ITU Global Cybersecurity Agenda / High-Level Experts Group, Global Strategic Report, 2008, 
page 17, available at: www.itu.int/osg/csd/cybersecurity/gca/global_strategic_report/index.html. 

1064  Final Declaration of the 2009 G8 ministerial meeting of Justice and Home Affairs, Rome, page 6, available at: 
www.g8italia2009.it/static/G8_Allegato/declaration1giu2009,0.pdf. 

1065  Final Declaration of the 2009 G8 ministerial meeting of Justice and Home Affairs, Rome, page 7, available at: 
www.g8italia2009.it/static/G8_Allegato/declaration1giu2009,0.pdf. 

1066  G8 Summit 2010 Muskoka Declaration, 2010, available at: www.g7.utoronto.ca/summit/2010muskoka/communique.html. 

1067  See press release from 30.5.2011, available at:  
www.eg8forum.com/en/documents/news/Final_press_release_May_30th.pdf. 

1068  See G8 Declaration, Renewed Commitment for Freedom and Democracy, available at: www.g20-g8.com/g8-
g20/g8/english/live/news/renewed-commitment-for-freedom-and-democracy.1314.html. 

1069  The United Nations (UN) is an international organization founded in 1945. It had 192 Member States in 2010. 

1070  A/RES/44/25, adopted by the UN General Assembly on 12 December 1989. 

1071  A/RES/45/121, adopted by the UN General Assembly on 14 December 1990. The full text of the resolution is available at: 
www.un.org/documents/ga/res/45/a45r121.htm. 

1072  UN Manual on the Prevention and Control of Computer-Related Crime (United Nations publication, Sales No. E.94.IV.5), 
available at www.uncjin.org/Documents/EighthCongress.html. 

1073  See the preface to the Optional Protocol. 

1074  See Art. 2. 

1075  See especially the background paper: Crimes related to computer networks, A/CONF.187/10. 

1076  Report of the tenth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, 2000, 
A/CONF.185/15, No. 165, available at: www.uncjin.org/Documents/congr10/15e.pdf. 

1077  Report of the tenth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, 2000, 
A/CONF.185/15, No. 174, available at: www.uncjin.org/Documents/congr10/15e.pdf. 

1078  “The United Nations should take further action with regard to the provision of technical cooperation and assistance 
concerning crime related to computer networks”. 

http://www.g7.utoronto.ca/justice/justice2006.htm
http://www.csis.org/media/csis/pubs/050401_internetandterrorism.pdf
http://www.csis.org/media/csis/pubs/020106_cyberterror_cybersecurity.pdf
http://www.rand.org/pubs/monograph_reports/MR1382/MR1382.ch8.pdf
http://www.symantec.com/avcenter/reference/cyberterrorism.pdf
http://www.legislationline.org/upload/lawreviews/93/60/7b15d8093cbebb505ecc3b4ef976.pdf
http://en.g8russia.ru/docs/17.html
http://www.itu.int/osg/csd/cybersecurity/gca/global_strategic_report/index.html
http://www.g8italia2009.it/static/G8_Allegato/declaration1giu2009,0.pdf
http://www.g8italia2009.it/static/G8_Allegato/declaration1giu2009,0.pdf
http://www.g7.utoronto.ca/summit/2010muskoka/communique.html
http://www.eg8forum.com/en/documents/news/Final_press_release_May_30th.pdf
http://www.g20-g8.com/g8-g20/g8/english/live/news/renewed-commitment-for-freedom-and-democracy.1314.html
http://www.g20-g8.com/g8-g20/g8/english/live/news/renewed-commitment-for-freedom-and-democracy.1314.html
http://www.un.org/documents/ga/res/45/a45r121.htm
http://www.uncjin.org/Documents/EighthCongress.html
http://www.uncjin.org/Documents/congr10/15e.pdf
http://www.uncjin.org/Documents/congr10/15e.pdf
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1079  A/RES/55/63. The full text of the resolution is available at: www.unodc.org/pdf/crime/a_res_55/res5563e.pdf. 

1080  A/RES/56/121. The full text of the resolution is available at:  
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N01/482/04/PDF/N0148204.pdf. 

1081  A/RES/57/239, on Creation of a global culture of cybersecurity; A/RES/58/199, on Creation of a global culture of 
cybersecurity and the protection of critical information infrastructure. 

1082  Measures to Combat Computer-related Crime, eleventh UN Congress on Crime Prevention and Criminal Justice, 2005, 
A/CONF.203/14. 

1083  Committee II Report, eleventh UN Congress on Crime Prevention and Criminal Justice, 2005, BKK/CP/19. 

1084  Report of the Western Asian Regional Preparatory Meeting for the Eleventh United Nations Congress on Crime Prevention 
and Criminal Justice, A/CONF.2003/RPM.4/1, No. 14. 

1085  30(d): “Considering the feasibility of negotiation of an international instrument on preventing and combating crimes 
involving information technologies”, see: Discussion guide to the eleventh United Nations Congress on Crime Prevention 
and Criminal Justice, 2003, A/CONF.203/RM.1. 

1086  Declaration Synergies and Responses: Strategic Alliances in Crime Prevention and Criminal Justice, available at: 
www.unodc.org/pdf/crime/congress11/BangkokDeclaration.pdf. 

1087  See in this context especially the background paper prepared by the secretariat. 

1088  “The Meeting also noted the imperative need to develop an international convention on cybercrime”, Report of the Latin 
American and Caribbean Regional Preparatory Meeting for the twelfth United Nations Congress on Crime Prevention and 
Criminal Justice, held in San Jose from 25 to 27 May 2009, A/CONF.213/RPM.1/1, Conclusions and Recommendations 
No. 41 (page 10). 

1089  “The Meeting recommended that the development of an international convention on cybercrime be considered”, Report 
of the Western Asian Regional Preparatory Meeting for the twelfth United Nations Congress on Crime Prevention and 
Criminal Justice, held in Doha from 1 to 3 June 2009, A/CONF.213/RPM.2/1, Conclusions and Recommendations No. 47 
(page 10). 

1090  "The Meeting recommended that the development of an international convention on cybercrime be considered”, Report of 
the Asian and Pacific Regional Preparatory Meeting for the twelfth United Nations Congress on Crime Prevention and 
Criminal Justice, held in Bangkok from 1 to 3 July 2009, A/CONF.213/RPM.3/1, Conclusions and Recommendations No. 29 
(page 7). 

1091  “The Meeting recommended the development of an international convention on cybercrime, as that would promote the 
priority of putting into place efficient national legislation, fostering international cooperation and building the skills of law 
enforcement personnel to address effectively the complex issues of cybercrime investigations, especially those of a cross-
border nature”, Report of the African Regional Preparatory Meeting for the twelfth United Nations Congress on Crime 
Prevention and Criminal Justice, held in Nairobi from 8 to 10 September 2009, A/CONF.213/RPM.4/1, Conclusions and 
Recommendations No. 40 (page 10). 

1092  Vogel, Towards a Global Convention against Cybercrime, First World Conference of Penal Law, ReAIDP / e-RIAPL, 2008, C-
07; Schjolberg/Ghernaouti-Heli, A Global Protocol on Cybersecurity and Cybercrime, 2009. 

1093  Regarding the focus of the debate, see: Recent developments in the use of science and technology by offenders and by 
competent authorities in fighting crime, including the case of cybercrime, twelfth UN Congress on Crime Prevention and 
Criminal Justice, A/CONF.213/9. 

1094  Contribution of the Secretary General of the Council of Europe to the twelfth United Nations Congress on Crime Prevention 
and Criminal Justice, Information Documents SG/Inf(2010)4, 16.02.2010, page 17 et seq. 

1095  Creation of a global culture of cybersecurity and taking stock of national efforts to protect critical information 
infrastructure, A/RES/64/211. 

1096  Resolutions 55/63 and 56/121. 

1097  Resolutions 57/239 and 58/199. 

1098  Draft topics for consideration in a comprehensive study on the impact o fand response to cybercrime, 2010, UNODC, 
UNODC/CCPCJ/EG.4/2011/2. 

1099  Report on the meeting of the open-ended intergovernmental expert group to conduct a comprehensive studay of the 
problem of cybercrime held in Vienna from 17 to 21 January 2011, UNODC/CCPCJ/EG.4/2011/3. 

http://www.unodc.org/pdf/crime/a_res_55/res5563e.pdf
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N01/482/04/PDF/N0148204.pdf
http://www.unodc.org/pdf/crime/congress11/BangkokDeclaration.pdf
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1100  www.unodc.org/cybercrime-study/ 

1101  UNODC Press Release (26.01.2012) available at: www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2012/January/unodc-chief-
announces-a-comprehensive-study-on-cybercrime.html 

1102  United Nations Commission on Crime Prevention and Criminal Justice. 

1103  www.unodc.org/documents/organized-crime/UNODC_CCPCJ_EG.4_2013/CYBERCRIME_STUDY_210213.pdf 

1104  Vgl. Comprehensive Study on Cybercrime, UNODC, 2013, page X. 

1105  Vgl. Comprehensive Study on Cybercrime, UNODC, 2013, S. XIX. 

1106  UNODC/CCPCJ/EG.4/2013/3. 

1107  Commission on Crime Prevention and Criminal Justice, Report on the twenty-second session (7 December 2012 and 22 to 
26 May 2013), Economic and Social Council, E/CN.15/2013/27. 

1108  Commission on Crime Prevention and Criminal Justice, Report on the twenty-second session (7 December 2012 and 22 to 
26 May 2013), Economic and Social Council, E/CN.15/2013/27. 

1109  Commission on Crime Prevention and Criminal Justice, Report on the twenty-thrid session (13 December 2013 and 12 to 
16 May 2014), Economic and Social Council, Official Records,2014, Supplement No. 10 

1110  Commission on Crime Prevention and Criminal Justice, Report on the twenty-second session (7 December 2012 and 22 to 
26 May 2013), Economic and Social Council, E/CN.15/2013/27. 

1111  Development in the Field of Information and Telecommunications in the Context of International Security, 2013, available 
at: www.un.org/disarmament/topics/informationsecurity/ 

1112  See: Development in the Field of Information and Telecommunications in the Context of International Security, 2013, page 1. 

1113  The report on the meeting of the open-ended working group (UNODC/CCPCJ/EG.4/2011/3) is available at: 
www.unodc.org/documents/treaties/organized_crime/EGM_cybercrime_2011/UNODC_CCPCJ_EG4_2011_3/UNODC_CCPCJ
_EG4_2011_3_E.pdf. 

1114  Draft topics for consideration in a comprehensive study on the impact of and response to cybercrime, 
UNODC/CCPCJ/EG.4/2011/2. The document is available at:  
www.unodc.org/documents/treaties/organized_crime/EGM_cybercrime_2011/UNODC_ 
CCPCJ_EG4_2011_2/UNODC_CCPCJ_EG4_2011_2_E.pdf. 

1115  The Commission on Crime Prevention and Criminal Justice (CCPCJ) was set up in 1991. It is a subsidiary body of the 
Economic and Social Council. 

1116  CCPCJ Resolution 16/2, on Effective crime prevention and criminal justice responses to combat sexual exploitation of 
children. Regarding the discussion process in the development of the resolution and for an overview of different existing 
legal instruments, see: Note by the Secretariat regarding Commission on Crime prevention and criminal justice responses 
to urban crime, including gang-related activities, and effective crime prevention and criminal justice  responses to combat 
sexual exploitation of children, CN.15/2007/CRP.3, available at:  
www.unodc.org/pdf/crime/session16th/E_CN15_2007_CRP3_E.pdf. Regarding the initiative relating to the resolution, see: 
www.america.gov/st/washfile-english/2007/April/20070423135940ajesrom0.709469.html. 

1117  The United Nations Economic and Social Council (ECOSOC) is a principal organ to coordinate economic, social, and related 
work and serve as a central forum for discussing international economic and social issues. For more information, see: 
www.un.org/ecosoc/. 

1118  ECOSOC Resolution 2004/26, on International cooperation in the prevention, investigation, prosecution and punishment of 
fraud, the criminal misuse and falsification of identity and related crimes, available at:  
www.un.org/ecosoc/docs/2004/Resolution%202004-26.pdf. 

1119  For more information on the development process and the work of the intergovernmental expert group, see: Results of the 
second meeting of the Intergovernmental Expert Group to Prepare a study on Fraud and the Criminal Misuse and 
Falsification of Identity, Commission on Crime Prevention and Criminal Justice, 16th session, 2007, E/CN.15/2007/8, page 2. 

1120  ECOSOC Resolution 2007/20, on International cooperation in the prevention, investigation, prosecution and punishment of 
economic fraud and identity-related crime, available at: www.un.org/ecosoc/docs/2007/Resolution%202007-20.pdf. 

1121  Regarding Internet-related ID-theft, see above: § 2.8.3, and below: § 6.2.16. 

http://www.unodc.org/cybercrime-study/
http://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2012/January/unodc-chief-announces-a-comprehensive-study-on-cybercrime.html
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http://www.unodc.org/documents/treaties/organized_crime/EGM_cybercrime_2011/UNODC_CCPCJ_EG4_2011_3/UNODC_CCPCJ_EG4_2011_3_E.pdf
http://www.unodc.org/documents/treaties/organized_crime/EGM_cybercrime_2011/UNODC_%20CCPCJ_EG4_2011_2/UNODC_CCPCJ_EG4_2011_2_E.pdf
http://www.unodc.org/documents/treaties/organized_crime/EGM_cybercrime_2011/UNODC_%20CCPCJ_EG4_2011_2/UNODC_CCPCJ_EG4_2011_2_E.pdf
http://www.unodc.org/pdf/crime/session16th/E_CN15_2007_CRP3_E.pdf
http://www.america.gov/st/washfile-english/2007/April/20070423135940ajesrom0.709469.html
http://www.un.org/ecosoc/
http://www.un.org/ecosoc/docs/2004/Resolution%202004-26.pdf
http://www.un.org/ecosoc/docs/2007/Resolution%202007-20.pdf
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1122  ECOSOC Resolution 2004/26, on International cooperation in the prevention, investigation, prosecution and punishment of 

fraud, the criminal misuse and falsification of identity and related crimes. 

1123  ECOSOC Resolution 2004/20, on International cooperation in the prevention, investigation, prosecution and punishment of 
economic fraud and identity-related crime. 

1124  Reports related to the activities of the working group are published. See: First meeting of the Core Group of Experts on 
Identity-Related Crime, Courmayeur Mont Blanc, Italy, 29-30 November 2007, available at: 
www.unodc.org/documents/organized-crime/Courmayeur_report.pdf (last visited: October 2008); Second meeting of the 
Core Group of Experts on Identity-Related Crime, Vienna, Austria, 2-3 June 2008, available at: 
www.unodc.org/documents/organized-crime/Final_Report_ID_C.pdf (last visited: October 2008). 

1125  See for example: Legal Approaches to Criminalize Identity Theft, Commission on Crime Prevention and Criminal Justice, 
2009, E/CN.15/2009/CRP.13. 

1126  ECOSOC Resolution 2004/42, on Sale of internationally controlled licit drugs to individuals via the Internet, available at: 
www.un.org/ecosoc/docs/2004/Resolution%202004-42.pdf. 

1127  For further information see: www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2011/May/unodc-and-itu-to-cooperate-more-closely-to-
make-the-internet-safer.html. 

1128  The International Telecommunication Union (ITU) with headquarters in Geneva was founded as the International Telegraph 
Union in 1865. It is a specialized agency of the United Nations. ITU has 192 Member States and more than 700 Sector 
Members and Associates. For more information, see: www.itu.int. 

1129  WSIS Geneva Plan of Action, 2003, available at: www.itu.int/wsis/documents/doc_multi.asp?lang=en&id=1160|0. 

1130  WSIS Tunis Agenda for the Information Society, 2005, available at:  
www.itu.int/wsis/documents/doc_multi.asp?lang=en&id=2267|0. 

1131  For more information on Action Line C5, see: http://www.itu.int/wsis/c5/, and also the meeting report of the second 
Facilitation Meeting for WSIS Action Line C5, 2007, page 1, available at:  
www.itu.int/osg/csd/cybersecurity/pgc/2007/events/docs/meetingreport.pdf and the meeting report of the third 
Facilitation Meeting for WSIS Action Line C5, 2008, available at:  
www.itu.int/osg/csd/cybersecurity/WSIS/3rd_meeting_docs/WSIS_Action_Line_C5_Meeting_Report_June_2008.pdf. 

1132  For more information, see www.itu.int/osg/csd/cybersecurity/gca/pillars-goals/index.html. 

1133  www.itu.int/osg/csd/cybersecurity/gca/pillars-goals/index.html. 

1134  The five pillars are: legal measures, technical and procedural measures, organizational structures, capacity building, 
international cooperation. For more information, see: www.itu.int/osg/csd/cybersecurity/gca/pillars-goals/index.html. 

1135  See: www.itu.int/osg/csd/cybersecurity/gca/hleg/index.html. 

1136  www.itu.int/osg/csd/cybersecurity/gca/global_strategic_report/index.html; See: Gercke, Zeitschrift fuer Urheber- und 
Medienrecht, 2009, Issue 7, page 533. 

1137  See, in this context: Gercke, National, Regional and International Approaches in the Fight against Cybercrime, Computer 
Law Review International, 2008, Issue 1, page 7 et seq. 

1138  Global Strategic Report, Chapter 1.6. 

1139  Global Strategic Report, Chapter 1.7. 

1140  Global Strategic Report, Chapter 1.10. 

1141  Global Strategic Report, Chapter 1.11. 

1142  23-25 November 2009 (Santo Domingo, Dominican Republic): www.itu.int/ITU-D/cyb/events/2009/santo-domingo; 
23-25 September 2009 (Hyderabad, India): 2009 ITU Regional Cybersecurity Forum for Asia-Pacific; 4-5 June 2009 (Tunis, 
Tunisia): 2009 ITU Regional Cybersecurity Forum for Africa and Arab States; 18-22 May 2009 (Geneva, Switzerland): WSIS 
Forum of Events 2009, including Action Line C5 dedicated to building confidence and security in the use of ICTs, and 
activities for child online protection; 7-9 September 2009 and 6-7 April 2009 (Geneva, Switzerland): ITU-D Rapporteur’s 
Group Meeting on Question 22/1 on Securing Information and Communication Networks; 7-9 October 2008 (Sofia, 
Bulgaria): ITU Regional Cybersecurity Forum for Europe and the Commonwealth of Independent States (CIS); 25-28 August 
2008 (Lusaka, Zambia): ITU Regional Cybersecurity Forum for Eastern and Western Africa; 15-18 July 2008 (Brisbane, 
Australia): ITU Regional Cybersecurity Forum for Asia Pacific and Seminar on the Economics of Cybersecurity; 18-21 
February 2008 (Doha, Qatar): ITU Regional Workshop on Frameworks for Cybersecurity and Critical Information 
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http://www.itu.int/osg/csd/cybersecurity/gca/global_strategic_report/index.html
http://www.itu.int/ITU-D/cyb/events/2009/santo-domingo
http://www.itu.int/ITU-D/cyb/events/2009/hyderabad/index.html
http://www.itu.int/ITU-D/cyb/events/2009/tunis/index.html
http://www.itu.int/wsis/implementation/2009/forum/geneva/index.html
http://www.itu.int/wsis/implementation/2009/forum/geneva/index.html
http://www.itu.int/ITU-D/study_groups/SGP_2006-2010/meetings/STG/2009/index.html
http://www.itu.int/ITU-D/study_groups/SGP_2006-2010/meetings/STG/2009/index.html
http://www.itu.int/ITU-D/cyb/events/2008/sofia/index.html
http://www.itu.int/ITU-D/cyb/events/2008/lusaka/index.html
http://www.itu.int/ITU-D/cyb/events/2008/brisbane/index.html
http://www.itu.int/ITU-D/cyb/events/2008/doha/index.html
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Infrastructure Protection (CIIP) and Cybersecurity Forensics Workshop; 27-29 November 2007 (Praia, Cape Verde): ITU West 
Africa Workshop on Policy and Regulatory Frameworks for Cybersecurity and CIIP, 29-31 October 2007 (Damascus, Syria): 
ITU Regional Workshop on E-Signatures and Identity Management; 16-18 October 2007 (Buenos Aires, Argentina): ITU 
Regional Workshop on Frameworks for Cybersecurity and Critical Information Infrastructure Protection (CIIP); 17 September 
2007 (Geneva, Switzerland): Workshop on Frameworks for National Action: Cybersecurity and Critical Information 
Infrastructure Protection (CIIP); 28-31 August 2007 (Hanoi, Vietnam): ITU Regional Workshop on Frameworks for 
Cybersecurity and Critical Information Infrastructure Protection (CIIP). 

1143  Details about the project and the funding are available at: www.itu.int/ITU-D/projects/ITU_EC_ACP/ 

1144  For more information about the project, see: www.itu.int/ITU-D/projects/ITU_EC_ACP/hipcar/index.html; ACP-EU Joint 
Parliamentary Assembly, Committee on Economic Development, Finance and Trade, Draft Report on ICT-based 
entrepreneurship and its impact on development in ACP countries, 2012, page 4. 

1145  Information about the project are available at: www.itu.int/ITU-D/treg/projects/itu-ec/index.html 

1146  The adoption took place during the 3rd Ordinary General Assembly of the West African Telecommunications Regulators 
Assembly. 

1147  www.itu.int/ITU-D/treg/projects/itu-
ec/ECOWAS_MINISTERS_ADOPTS_GUIDELINES_FOR_TELECOMMUNICATION_MARKET_AT_ABUJA.pdf 

1148  http://news.ecowas.int/en/presseshow.php?nb=2&lang=en&annee=2007 

1149  Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Cap-Verde, Chad, Congo, Cote d’Ivoire, Eritrea, Gabon, 
Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Equatorial, Guinea-Bissau, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritius, 
Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Uganda, Central African Republic, Democratic Republic of Congo, Rwanda, Sao 
Tome-e-Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, South Africa, Swaziland, Tanzania, Togo, Zambia and Zimbabwe. 

1150  ACP-EU Joint Parliamentary Assembly, Committee on Economic Development, Finance and Trade, Draft Report on 
ICT-based entrepreneurship and its impact on development in ACP countries, 2012, page 5. 

1151  The beneficiary countries are: Antigua and Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Dominican Republic, Grenada, 
Guyana, Haiti, Jamaica, St. Kitts and Nevis, St. Lucia, St. Vincent and the Grenadines, Suriname and Trinidad and Tobago. 

1152  CARIFORUM is a regional organization of 15 independent countries in the Caribbean region (Antigua and Barbuda, 
Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Dominican Republic, Grenada, Guyana, Haiti, Jamaica, Saint Kitts and Nevis, Saint 
Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Suriname, and Trinidad and Tobago). 

1153  Electronic transactions, Electronic evidence in e-commerce, Privacy and data protection, Interception of communications, 
Cybercrime, Access to public information (freedom of information), Universal access and service, Interconnection and 
access and finally Licensing. 

1154  Detailed information about requested support, activities and documents are available at: www.itu.int/ITU-
D/projects/ITU_EC_ACP/hipcar/ 

1155  For further information about the project see: www.itu.int/ITU-D/projects/ITU_EC_ACP/icb4pis/index.html   

1156  Cook Islands, East Timor, Fiji, Kiribati, Marshall Islands, Federated States of Micronesia, Nauru, Niue, Palau, Papua New 
Guinea, Samoa, Salomon Islands, Tonga, Tuvalu and Vanuatu. 

1157  The Council of Europe, based in Strasbourg and founded in 1949, is an international organization representing 47 Member 
States in the European region. The Council of Europe is not to be confused with the Council of the European Union and the 
European Council (informally called the European Summit), as the Council of Europe is not part of the European Union, but 
a separate organization. In the first edition of this guide, the Council of Europe Convention was listed as an international 
approach. In consistency with the status of the international debate and UNGA Resolution 60/177, it is characterized as a 
regional approach and has been moved to this section. 

1158  Twelfth Conference of Directors of Criminological Research Institutes: Criminological Aspects of Economic Crime in 
Strasbourg, 1976. 

1159  The Expert Committee consisted of 15 experts, as well as observers from Canada, Japan, United States, the EEC, OECD and 
UN. Source: Nilsson in Sieber, Information Technology Crime, page 577. 

1160  United Nations Conference on Trade and Development, Information Economy Report 2005, UNCTAD/SDTE/ECB/2005/1, 
2005, Chapter 6, page 233, available at: www.unctad.org/en/docs/sdteecb20051ch6_en.pdf. 

1161  Nilsson in Sieber, Information Technology Crime, page 576. 
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1162  Recommendation No. R (89) 9, adopted by the Committee of Ministers on 13 September 1989 at the 428th Meeting of the 

Ministers Deputies. 

1163  Recommendation No. R (95) 13, adopted by the Committee of Ministers on 11 September 1995 at the 543rd Meeting of 
the Ministers Deputies. 

1164  The Guidelines deal with investigative instruments (e.g. search and seizure) as well as electronic evidence and international 
cooperation. 

1165  Decision CDPC/103/211196. CDPC explained its decision by pointing out the international dimension of computer crimes: 
“By connecting to communication and information services, users create a kind of common space, called “cyber-space”, 
which is used for legitimate purposes, but may also be the subject of misuse. These “cyber-space offences” are either 
committed against the integrity, availability and confidentiality of computer systems and telecommunication networks or 
they consist of the use of such networks of their services to commit traditional offences. The transborder character of such 
offences, e.g. when committed through the Internet, is in conflict with the territoriality of national law enforcement 
authorities.” 

1166  Explanatory Report of the Convention on Cybercrime (185), No. 10. 

1167  The full text of Convention 185 (Convention on Cybercrime), the First Additional Protocol and the list of signatures and 
ratifications are available at: www.coe.int. 

1168  For more details about the offences covered by the Convention, see below: § 6.2.; Sofaer, Toward an International 
Convention on Cyber in Seymour/Goodman, The Transnational Dimension of Cyber Crime and Terror, page 225,  
available at: http://media.hoover.org/documents/0817999825_221.pdf; Gercke, The Slow Awake of a Global Approach 
Against Cybercrime, Computer Law Review International, 2006, 140 et seq.; Gercke, National, Regional and International 
Approaches in the Fight Against Cybercrime, Computer Law Review International 2008, page 7 et seq.; Aldesco, The Demise 
of Anonymity: A Constitutional Challenge to the Convention on Cybercrime, Entertainment Law  
Review, 2002, No. 1, available at: http://elr.lls.edu/issues/v23-issue1/aldesco.pdf; Jones, The Council  
of Europe Convention on Cybercrime, Themes and Critiques, 2005, available at: 
www.cistp.gatech.edu/snsp/cybersecurity/materials/callieCOEconvention.pdf; Broadhurst, Development in the global 
law enforcement of cyber-crime, in Policing: An International Journal of Police Strategies and Management, 29(2), 2006, 
page 408 et seq.; Adoption of Convention on Cybercrime, International Journal of International Law, Vol. 95, No.4, 2001, 
page 889 et seq. 

1169  Albania, Armenia, Austria, Azerbaijan, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, 
Denmark, Estonia, Finland, France, Georgia, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, 
Luxembourg, Malta, Moldova, Montenegro, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, 
Spain, Sweden, Switzerland, The Former Yugoslav Republic of Macedonia, Turkey, Ukraine, United Kingdom, Canada, Japan, 
South Africa, United States. 

1170  Albania, Armenia, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Denmark, Estonia, Finland, France, 
Germany, Hungary, Iceland, Italy, Latvia, Lithuania, Malta, Moldova, Montenegro, Netherlands, Norway, Portugal, Romania, 
Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Switzerland. The Former Yugoslav Republic of Macedonia, Ukraine, United Kingdom, 
United States. 

1171  The need for a ratification is laid down in Article 36 of the Convention on Cybercrime:  

 Article 36 – Signature and entry into force 

 1) This Convention shall be open for signature by the member States of the Council of Europe and by non-member States 
which have participated in its elaboration.  

 2 )This Convention is subject to ratification, acceptance or approval. Instruments of ratification, acceptance or approval 
shall be deposited with the Secretary General of the Council of Europe. 

1172  Australia, Dominican Republic, Mauritius and Philippines. 

1173  Argentina, Australia, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominican Republic, Israel, Mauritius, Mecixo, Panama, Philippines, 
Senegal. 

1174  Argentina, Australia, Chile, Costa Rica, Dominican Republic, Mexico and Philippines. 

1175  Interpol highlighted the importance of the Convention on Cybercrime in the resolution of the 6th International Conference 
on Cyber Crime, Cairo: “That the Convention on Cybercrime of the Council of Europe shall be recommended as providing a 
minimal international legal and procedural standard for fighting cyber crime. Countries shall be encouraged to consider 
joining it. The Convention on Cybercrime shall be distributed to all Interpol member countries in the four official 
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languages”, available at: www.interpol.com/Public/TechnologyCrime/Conferences/6thIntConf/Resolution.asp; The 2005 
WSIS Tunis Agenda states: “We call upon governments in cooperation with other stakeholders to develop necessary 
legislation for the investigation and prosecution of cybercrime, noting existing frameworks, for example, UNGA Resolutions 
55/63 and 56/121 on “Combating the criminal misuse of information technologies” and regional initiatives including, but 
not limited to, the Council of Europe’s Convention on Cybercrime”, available at:  
http://ec.europa.eu/information_society/activities/internationalrel/docs/wsis/tunis_agenda.pdf; APEC called for economies 
to study the Convention on Cybercrime, see: ITU Global Cybersecurity Agenda / High-Level Experts Group, Global Strategic 
Report, 2008, page 18, available at: www.itu.int/osg/csd/cybersecurity/gca/global_strategic_report/index.html; OAS called 
for an evaluation of the Convention while designing Cybercrime legislation, see: ITU Global Cybersecurity Agenda / High-
Level Experts Group, Global Strategic Report, 2008, page 19, available at:  
www.itu.int/osg/csd/cybersecurity/gca/global_strategic_report/index.html 

1176  Additional Protocol to the Convention on Cybercrime, concerning the criminalization of acts of a racist and xenophobic 
nature committed through computer systems, ETS No. 189, available at: http://conventions.coe.int. 

1177  Explanatory Report to the First Additional Protocol to the Council of Europe Convention on Cybercrime No. 4: “The 
committee drafting the Convention on Cybercrime discussed the possibility of including other content-related offences, 
such as the distribution of racist propaganda through computer systems. However, the committee was not in a position to 
reach consensus on the criminalisation of such conduct. While there was significant support in favour of including this as a 
criminal offence, some delegations expressed strong concern about including such a provision on freedom of expression 
grounds. Noting the complexity of the issue, it was decided that the committee would refer to the European Committee on 
Crime Problems (CDPC) the issue of drawing up an additional Protocol to the Convention on Cybercrime.” 

1178  Regarding the principle of freedom of speech, see: Tedford/Herbeck/Haiman, Freedom of Speech in the United States, 
2005; Barendt, Freedom of Speech, 2007; Baker; Human Liberty and Freedom of Speech; Emord, Freedom, Technology and 
the First Amendment, 1991. Regarding the importance of the principle with regard to electronic surveillance, see: Woo/So, 
The case for Magic Lantern: September 11 Highlights the need for increasing surveillance, Harvard Journal of Law & 
Technology, Vol. 15, No. 2, 2002, page 530 et seq.; Vhesterman, Freedom of Speech in Australian Law; A Delicate Plant, 
2000; Volokh, Freedom of Speech, Religious Harassment Law, and Religious Accommodation Law, Loyola University Chicago 
Law Journal, Vol. 33, 2001, page 57 et seq., available at: www.law.ucla.edu/volokh/harass/religion.pdf; Cohen, Freedom of 
Speech and Press: Exceptions to the First Amendment, CRS Report for Congress 95-815, 2007, available at: 
www.fas.org/sgp/crs/misc/95-815.pdf. 

1179  United Nations Conference on Trade and Development, Information Economy  
Report 2005, UNCTAD/SDTE/ECB/2005/1, 2005, Chapter 6, page 234, available at:  
www.unctad.org/en/docs/sdteecb20051ch6_en.pdf. 

1180  See Art. 3 of the Fourth Draft Convention, PC-CY (98) Draft No. 4, 17.04.1998. 

1181  Albania, Armenia, Austria, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Canada, Croatia, Cyprus, Denmark, Estonia, Finland, France, 
Germany, Greece, Iceland, Italy, Latvia, Lichtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Moldova, Montenegro, Netherlands, 
Norway, Poland, Portugal, Romania, Serbia, Slovenia, Sweden, Switzerland, South Africa, The Former Yugoslav Republic of 
Macedonia, Turkey, Ukraine. 

1182  Albania, Armenia, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Cyprus, Denmark, Finland, France, Germany, Latvia, Lithuania, 
Montenegro, Netherlands, Norway, Portugal, Slovenia, The Former Yugoslav Republic of Macedonia, Ukraine. 

1183  Interpol highlighted the importance of the Convention on Cybercrime in the resolution of the 6th International Conference 
on Cyber Crime, Cairo: “That the Convention on Cybercrime of the Council of Europe shall be recommended as providing a 
minimal international legal and procedural standard for fighting cyber crime. Countries shall be encouraged to consider 
joining it. The Convention shall be distributed to all Interpol member countries in the four official languages”, available at: 
www.interpol.com/Public/TechnologyCrime/Conferences/6thIntConf/Resolution.asp. The 2005 WSIS Tunis Agenda states: 
“We call upon governments in cooperation with other stakeholders to develop necessary  
legislation for the investigation and prosecution of cybercrime, noting existing frameworks, for example,  
UNGA Resolutions 55/63 and 56/121 on “Combating the criminal misuse of information technologies” and regional 
initiatives including, but not limited to, the Council of Europe’s Convention on Cybercrime”, available at: 
http://ec.europa.eu/information_society/activities/internationalrel/docs/wsis/tunis_agenda.pdf. 

1184  For more information on the achievements and shortcomings see: Gercke, 10 Years Convention on Cybercrime, Computer 
Law Review International, 2011, page 142 et seq. 

1185  Draft Code of Criminal Procedure, written by the Advisory Committee on the Reform of Criminal Procedural Legislation, set 
up by Decree No. 115 of the National Executive Power of 13 February 2007 (Boletín Oficial of 16 February 2007). 

1186  Draft Electronic Crime Act 2006. 
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1187  Draft Act Defining Cybercrime, providing for Prevention, Suppression and Imposition of Penalties therefore and for other 

Purposes, House Bill No. 3777. 

1188  Draft Law of Regulating the protection of Electronic Data and Information And Combating Crimes of Information, 2006. 

1189  Draft Cybercrime and Computer related Crimes Bill 2007, Bill No. 17 of 2007. 

1190 Draft Computer Security and Critical Information Infrastructure Protection Bill 2005.1191  Contribution of the Secretary 
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www.eco.de/dokumente/20080428_technisches_Gutachten_Sperrvervuegungen.pdf; Sieber/Nolde, Sperrverfuegungen im 
Internet, 2008, page 53; Stol/Kaspersen/Kerstens/Leukfeldt/Lodder, Filteren van kinderporno op internet, 2008, page 73. 

1319  Stol/Kaspersen/Kerstens/Leukfeldt/Lodder, Filteren van kinderporno op internet, 2008, page 73. 

1320  Sieber/Nolde, Sperrverfuegungen im Internet, 2008, page 55. 

1321  Pfitzmann/Koepsell/Kriegelstein, Sperrverfuegungen gegen Access-Provider, Technisches Gutachten, available at: 
www.eco.de/dokumente/20080428_technisches_Gutachten_Sperrvervuegungen.pdf. 

1322  Callanan/Gercke/De Marco/Dries-Ziekenheiner, Internet Blocking – Balancing Cybercrime Responses in Democratic 
Societies, 2009, page 131 et seq.; Stol/Kaspersen/Kerstens/Leukfeldt/Lodder, Filteren van kinderporno op internet, 2008, 
page ix. 

1323  Proposal for a Directive of the European Parliament and the Council on attacks against information systems and repealing 
Council Framework Decision 2005/222/JHA. 

1324  Directive 2013/40/EU of the European Parliament and of the Council of 12 August 2013 on attacks against information 
systems and replacing Council Framework Deciion 2005/222/JHA. 

1325  Council Framework Decision 2005/222/JHA of 24 February 2005 on attacks against information systems. 

1326  Proposal for a Directive of the European Parliament and the Council on attacks against information systems and repealing 
Council Framework Decision 2005/222/JHA, page 3. 

1327  1999/364/JHA: Common Position of 27 May 1999 adopted by the Council on the basis of Article 34 of the Treaty on 
European Union, on negotiations relating to the draft Convention on Cyber Crime held in the Council of Europe. 

1328  See Art. 1 of the Common Position. 

1329  See in this context: Buono, Investigating and prosecuting crimes in cyberspace, to be published in ERA Forum 2010. 

1330  See Gercke, The Slow Awake of a Global Approach against Cybercrime, Computer Law Review International, page 145. 

1331  The Organisation for Economic Co-operation and Development was founded 1961. It has 34 member countries and is 
based in Paris. For more information, see: www.oecd.org. 

1332  Schjolberg/Hubbard, Harmonizing National Legal Approaches on Cybercrime, 2005, page 8, available at: 
www.itu.int/osg/spu/cybersecurity/presentations/session12_schjolberg.pdf. 

1333  OECD, Computer-related Criminality: Analysis of Legal Policy in the OECD Area, OECD, Report DSTI-ICCP 84.22 of 18 
April 1986. 

1334  In 1992, the Council of the OECD adopted the Recommendation concerning Guidelines for the Security of Information 
Systems. The 24 OECD member countries adopted the guidelines later. 

1335  Adopted by the OECD Council at its 1037th session on 25 July 2002. The 2002 OECD Guidelines for the Security of 
Information Systems and Networks: Towards a Culture of Security, available at: 
www.oecd.org/document/42/0,3343,en_2649_34255_15582250_1_1_1_1,00.html. 

1336  Spam Issue in Developing Countries, available at: www.oecd.org/dataoecd/5/47/34935342.pdf. 

1337  See Spam Issue in Developing Countries, page 4, available at: www.oecd.org/dataoecd/5/47/34935342.pdf. 

1338  The report is available at: www.legislationline.org/upload/lawreviews/6c/8b/82fbe0f348b5153338e15b446ae1.pdf. 

1339  Scoping Paper on Online Identity Theft, Ministerial Background Report, DSTI/CP(2007)3/FINAL, 2008, available at: 
www.oecd.org/dataoecd/35/24/40644196.pdf. 

1340  Scoping Paper on Online Identity Theft, Ministerial Background Report, DSTI/CP(2007)3/FINAL, 2008, page 5, available at: 
www.oecd.org/dataoecd/35/24/40644196.pdf. 

1341  Computer Viruses and other malicious software: A threat to the internet economy, OECD, 2009. 

1342  The Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) is a group of Pacific Rim countries dealing with the improvement of 
economic and political ties. It has 21 members. 
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1343  “We also call for closer cooperation between law enforcement officials and businesses in the field of information security 

and fighting computer crime.” APEC Leaders’ Statement On Fighting Terrorism And Promoting Growth, Los Cabos, Mexico, 
26 October 2002. 

1344  The Ministers stated in the declaration “their call for continued collaboration and sharing of information and experience 
between member economies to support a safe and trusted ICT environment including effective responses to ensure 
security against cyber threats, malicious attacks and spam.” For more information, see:  
www.apec.org/apec/apec_groups/som_committee_on_ 
economic/working_groups/telecommunications_and_information.html. 

1345  Australia, Brunei Darussalam, Canada, China, Hong Kong, Japan, Korea, Malaysia, New Zealand, Philippines, Singapore, 
Chinese Taipei, Thailand and United States. 

1346  See: Report to Leaders and Ministers on Actions of the Telecommunications and Information Working Group to Address 
Cybercrime and Cybersecurity, 2003/AMM/017. 

1347  APEC Leaders’ Statement On Fighting Terrorism And Promoting Growth, Los Cabos, Mexico, on 26 October 2002. Regarding 
national legislation on cybercrime in the Asian-Pacific region, see: Urbas, Cybercrime Legislation in the Asia-Pacific Region, 
2001, available at: www.aic.gov.au/conferences/other/urbas_gregor/2001-04-cybercrime.pdf. See also in this regard: ITU 
Global Cybersecurity Agenda / High-Level Experts Group, Global Strategic Report, 2008, page 18, available at: 
www.itu.int/osg/csd/cybersecurity/gca/global_strategic_report/index.html 

1348  APEC TEL-OECD Malware Workshop (2007); APEC TEL and ASEAN Workshop on Network Security (2007); Workshop on 
Cyber Security and Critical Information Infrastructure Protection (CIIP); APEC Symposium on Spam and Related Threats 
(2007); APEC Best Practices In International Investigations Training Sessions (2004); Conference on cybercrime for the APEC 
region (2005); Conference on cybercrime for the APEC region (2004); Conference on cybercrime for the APEC region 
(2003); Cybercrime legislation training workshops (several, 2003); Judge and Prosecutor Capacity Building Project. 

1349  “We also call for closer cooperation between law enforcement officials and businesses in the field of information security 
and fighting computer crime.” APEC Leaders’ Statement On Fighting Terrorism And Promoting Growth, Los Cabos, Mexico, 
26 October 2002. 

1350  Cybercrime Legislation and Enforcement Capacity Building Project – 3rd Conference of Experts and Training Seminar, APEC 
Telecommunications and Information Working Group, 32nd Meeting, 5-9 September 2005, Seoul, Korea. 

1351  “Economies are currently implementing and enacting cybersecurity laws, consistent with the UN General Assembly 
Resolution 55/63 (2000) and the Convention on Cybercrime (2001). The TEL Cybercrime Legislation initiative and 
Enforcement Capacity Building Project will support institutions to implement new laws.” 

1352  The APEC Telecommunications and Information Working Group was founded in 1990. It aims to improve 
telecommunications and information infrastructure in the Asia-Pacific region by developing information policies. For more 
information, see:  
www.apec.org/apec/apec_groups/som_committee_on_economic/working_groups/ 
telecommunications_and_information.html 

1353  For more information, see:  
www.apec.org/apec/apec_groups/som_committee_on_economic/working_groups/telecommunications_and_information.
MedialibDownload.v1.html?url=/etc/medialib/apec_media_library/downloads/som/mtg/2002/word.Par.0204.File.v1.1 

1354  See: 
www.apec.org/apec/apec_groups/som_committee_on_economic/working_groups/telecommunications_and_information.h
tml 

1355  Cybercrime Legislation & Enforcement Capacity Building Workshop, and Electronic Commerce Steering Group Meeting. 

1356  2003/SOMIII/ECSG/O21. 

1357  Bourne, 2002 Commonwealth Law Ministers Meeting: Policy Brief, page 9, available at: 
www.cpsu.org.uk/downloads/2002CLMM.pdf. 

1358  See: Model Law on Computer and Computer Related Crime, LMM(02)17, Background information. 

1359  See: 
www.thecommonwealth.org/shared_asp_files/uploadedfiles/%7BDA109CD2-5204-4FAB-
AA77-86970A639B05%7D_Computer%20Crime.pdf (Annex 1). 
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1360  Model Law on Computer and Computer Related Crime, LMM(02)17; the Model Law is available at: 

www.thecommonwealth.org/shared_asp_files/uploadedfiles/%7BDA109CD2-5204-4FAB-AA77-
86970A639B05%7D_Computer%20Crime.pdf. For more information, see: Bourne, 2002 Commonwealth Law Ministers 
Meeting: Policy Brief, page 9, available at: www.cpsu.org.uk/downloads/2002CLMM.pdf; Angers, Combating Cyber-Crime: 
National Legislation as a pre-requisite to International Cooperation in: Savona, Crime and Technology: New Frontiers for 
Regulation, Law Enforcement and Research, 2004, page 39 et seq.; United Nations Conference on Trade and Development, 
Information Economy Report 2005, UNCTAD/SDTE/ECB/2005/1, 2005, Chapter 6, page 233, available at: 
www.unctad.org/en/docs/sdteecb20051ch6_en.pdf. 

1361  Draft Model Law on Electronic Evidence, LMM(02)12. 

1362  For more information see: www.waigf.org/IMG/pdf/Cybercrime_Initiative_Outline.pdf. 

1363  For more information see: African Union, Oliver Tambo Declaration, Johannesburg 2009, available at: 
www.uneca.org/aisi/docs/AU/The%20Oliver%20Tambo%20Declaration.pdf. 

1364  The Draft Convention is available for download at:  
www.itu.int/ITU-D/projects/ITU_EC_ACP/hipssa/events/2011/WDOcs/CA_5/Draft%20Convention%20on%20 
Cyberlegislation%20in%20Africa%20Draft0.pdf  

1365  See Part 1, Sec. II, Ch. II. 

1366  See Part 1, Sec. IV. 

1367  See Part 1, Sec. V. 

1368  See Part 2. 

1369  Art. III-1. 

1370  Part 3, Chaptr 1, Art. 1 and Art. 2. 

1371  Art. III-1-1 to Art. III-1-7 

1372  Art. III-1-8 to Art. III-1-12. 

1373  Art. III-2. 

1374  Art. III-3. 

1375  Art. III-4. 

1376  Art. III-5. 

1377  Art. III-6. 

1378  Art. III-7 1). 

1379  For more information see below: § 6.2.2. 

1380  Art. III-8. 

1381  Art. III-9. 

1382  Art. III-10. 

1383  Art. III-11. 

1384  Art. III-12. 

1385  Art. III-13. 

1386  Art. III-14. 

1387  Art. III-15. 

1388  Art. III-16. 

1389  Art. III-17. 

1390  Art. III-19. 

1391  Art. III-20. 
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1392  Art. III-21. 

1393  Art. III-22. 

1394  Art. III-24. 

1395  Art. III-25. 

1396  Art. III-26. 

1397  Art. III-27. 

1398  Art. III-36. 

1399  Art. III-37. 

1400  Art. III-39. 

1401  Art. III-41. 

1402  Regarding reasons for this delay see for example: Gareth van Zyl, Adoption of flawed AU cybersecurity convention 
postponed, IT Web Africa, 21.01.2014, available at: www.itwebafrica.com/ict-and-governance/523-africa/232273-adoption-
of-flawed-au-cybersecurity-convention-postponed . 

1403  The League of Arab States is a regional organization, with currently 22 members. 

1404  See: ITU Global Cybersecurity Agenda / High-Level Experts Group, Global Strategic Report, 2008, page 20, available at: 
www.itu.int/osg/csd/cybersecurity/gca/global_strategic_report/index.html. 

1405  Draft Electronic Crime Act 2006. 

1406  Draft Law on Regulating the protection of Electronic Data and Information And Combating Crimes of Information, 2006. 

1407  Law No. 2 of 2006, enacted in February 2006. 

1408  Regional Conference Booklet on: Cybercrime, Morocco, 2007, page 6, available at:  
www.pogar.org/publications/ruleoflaw/cybercrime-09e.pdf. 

1409  Decision of the Arab Justice Ministers Council, 19th session, 495-D19-8/10/2003. 

1410  Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia and UAE. 

1411  Non-official translation of the recommendations of the Conference on Combating Cybercrime in the GCC Countries, 
18 June 2007, Abu Dhabi: 

 1) Calling for the adoption of a treaty by the Gulf Cooperation Council (GCC) countries, inspired by the Council of Europe 
Cybercrime convention, to be expanded later to all Arab countries. 

 2) Calling all GCC countries to adopt laws combating cybercrime inspired by the model of the UAE cybercrime Law. 

 3) Calling for the adoption of laws in relation to procedural matters such as seizure, inspection and other investigation 
procedures for such special type of crimes. 

 5) Providing trainings to inspection and law enforcement officials on dealing with such crimes. 

 6) Providing sufficient number of experts highly qualified in new technologies and cybercrime particularly in regard to 
proof and collecting evidence. 

 7) Recourse to the Council of Europe’s expertise in regard to combating cybercrime particularly in regard to studies and 
other services which would contribute in the elaboration and development of local countries legislation in GCC countries. 

 8) Harmonization of the legislations in Arab and particularly GCC countries in regard to basic principles in combating this 
type of crimes on both procedural and substantive level.  

 9) Increasing cooperation between public and private sectors in the intent of raising awareness and exchange of 
information in the cybercrime combating field. 

1412  The Organization of American States is an international organization with 34 active Member States. For more information, 
see: www.oas.org/documents/eng/memberstates.asp. 

1413  For more information, see: www.oas.org/juridico/english/cyber.htm, and the Final report of the Fifth Meeting of REMJA, 
which contains the full list of reports, results of the plenary session and conclusions and recommendations, at: 
www.oas.org/juridico/english/ministry_of_justice_v.htm. 
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1414  The conclusions and recommendation of the meetings of Ministers of Justice or of Ministers or Attorneys General of the 

Americas on Cyber Crime are available at: www.oas.org/juridico/english/cyber_meet.htm. 

1415  The full list of recommendations from the 2000 meeting is available at:  
www.oas.org/juridico/english/ministry_of_justice_iii_meeting.htm#Cyber. The full list of recommendations from the 2003 
meeting is available at: www.oas.org/juridico/english/ministry_of_justice_v.htm. 

1416  The OAS General Secretariat, through the Office of Legal Cooperation of the Department of International Legal Affairs, 
serves as the technical secretariat to this Group of Experts, pursuant to the resolutions of the OAS General Assembly. More 
information on the Office of Legal Cooperation is available at: www.oas.org/dil/department_office_legal_cooperation.htm. 

1417  In addition, the Working Group of Governmental Experts on cybercrime recommended that training be provided in the 
management of electronic evidence and that a training programme be developed to facilitate states link-up to the 
24 hour/7 day emergency network established by the G8 to help conduct cybercrime investigations. Pursuant to such 
recommendation, three OAS regional technical workshops were held during 2006 and 2007, the first being offered by Brazil 
and the United States, and the second and third by the United States. The list of technical workshops is available at: 
www.oas.org/juridico/english/cyber_tech_wrkshp.htm. 

1418  In the meantime, OAS has established joint collaboration with the Council of Europe and attended and participated in the 
2007 Octopus Interface Conference on Cooperation against cybercrime. See:  
www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/cybercrime/cy%20activity%20Interface2007/Interface2007_en.asp. 

1419  Conclusions and Recommendations of REMJA-VII, 2008, are available at: www.oas.org/juridico/english/cybVII_CR.pdf. 

1420  Conclusions and Recommendations of REMJA-VIII, 2010, are available at: 
www.oas.org/en/sla/dlc/remja/recom_VIII_en.pdf. 

1421  The seventh meeting of the working group on Cybercrime took place from 6-7 February 2012. 

1422  Recommendation of the Working Group: OEA/Ser.K/XXXIV, CIBER-VII/doc.6/12rev.1. 

1423  Recommendation of the Working Group: OEA/Ser.K/ XXXIV, CIBER-VII/doc.6/12rev.1. 

1424  Recommendation of the Working Group: OEA/Ser.K/ XXXIV, CIBER-VII/doc.6/12rev.1. The eighth meeting oft he Working 
Group on Cyber-Crime took place from 27-28 February 2014. 

1425  The eighth meeting oft he Working Group on Cyber-Crime took place from 27-28 February 2014. 

1426  Recommendation of the Working Group: OEA/Ser.K/XXXIV, CIBER-VIII/doc.4/14rev.1. 

1427  For more information about the project, see: www.itu.int/ITU-D/projects/ITU_EC_ACP/hipcar/index.html. 

1428  The beneficiary countries are: Antigua and Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Dominican Republic, Grenada, 
Guyana, Haiti, Jamaica, St. Kitts and Nevis, St. Lucia, St. Vincent and the Grenadines, Suriname and Trinidad and Tobago. 

1429  CARIFORUM is a regional organization of 15 independent countries in the Caribbean region (Antigua and Barbuda, 
Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Dominican Republic, Grenada, Guyana, Haiti, Jamaica, Saint Kitts and Nevis, Saint 
Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Suriname, and Trinidad and Tobago). 

1430  Electronic transactions, Electronic evidence in e-commerce, Privacy and data protection, Interception of communications, 
Cybercrime, Access to public information (freedom of information), Universal access and service, Interconnection and 
access and finally Licensing. 

1431  The assessment report is available at: www.itu.int/ITU-D/projects/ITU_EC_ACP/hipcar/index.html. 

1432  The workshop was held in Saint Lucia on 8-12 March 2010. Further information is available at:   
www.itu.int/ITU-D/projects/ITU_EC_ACP/hipcar/index.html. 

1433  For further information about the project see: www.itu.int/ITU-D/projects/ITU_EC_ACP/icb4pis/index.html. 

1434  Cook Islands, East Timor, Fiji, Kiribati, Marshall Islands, Federated States of Micronesia, Nauru, Niue, Palau, Papua New 
Guinea, Samoa, Salomon Islands, Tonga, Tuvalu and Vanuatu. 

1435  More information about the event are available at:   
http://www.itu.int/ITU-D/projects/ITU_EC_ACP/icb4pis/events/2011/port_vila/port_vila.html. 

1436  The assessment report will be made available through the project website. 

1437  www.itu.int/ITU-D/projects/ITU_EC_ACP/icb4pis/events/2011/samoa/samoa.html. 
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1438  More information about the event are available at:   

www.spc.int/en/component/content/article/704-responding-to-cybercrime-threats-in-the-pacific.html. 

1439  An overview about the output of the conference is available at:  
and 
www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/cybercrime/cy_activity_tonga_apr_11/AGREED_Cybercrime_Workshop_O
utcomes.pdf. 

1440  The model legislation that was developed with the support of ITU is available at:  
www.itu.int/en/ITU-D/Projects/ITU-EC-
ACP/HIPSSA/Documents/FINAL%20DOCUMENTS/FINAL%20DOCS%20ENGLISH/sadc_model_law_data_protection.pdf 

1441  The model legislation that was developed with the support of ITU is available at: www.itu.int/en/ITU-D/Projects/ITU-EC-
ACP/HIPSSA/Documents/FINAL%20DOCUMENTS/FINAL%20DOCS%20ENGLISH/sadc_model_law_e-transactions.pdf 
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page 78. 
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Congress on Crime Prevention and Criminal Justice, held in Bangkok from 1 to 3 July 2009, A/CONF.213/RPM.3/1, 
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1464  See Spam Issue in Developing Countries, page 4, available at: www.oecd.org/dataoecd/5/47/34935342.pdf. 
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1471  See above: §§ 3.2.6 and 3.2.7. 
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Computer Law Review International 2008, page 7 et seq. 

1474  For an overview of the law, see: Landes, Layovers And Cargo Ships: The Prohibition Of Internet Gambling And A Proposed 
System Of Regulation, available at: www.law.nyu.edu/JOURNALS/LAWREVIEW/issues/vol82/no3/NYU306.pdf; Rose, 
Gambling and the Law: The Unlawful Internet Gambling Enforcement Act of 2006 Analysed, 2006, available at: 
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at: http://cyber.law.harvard.edu/filtering/; Reidenberg, States and Internet Enforcement, University  
of Ottawa Law & Technology Journal, Vol. 1, No. 213, 2004, page 213 et seq., available at: 
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Content, EDRI News, No. 5.14, 18.06.2007, available at: www.edri.org/edrigram/number5.14/belgium-isp; Enser, Illegal 
Downloads: Belgian court orders ISP to filter, OLSWANG E-Commerce Update, 11.07, page 7, available at: 
www.olswang.com/updates/ecom_nov07/ecom_nov07.pdf; Standford, France to Require Internet Service Providers to 
Filter Infringing Music, 27.11.2007, Intellectual Property Watch, available at: www.ip-watch.org/weblog/index.php?p=842; 
Zwenne, Dutch Telecoms wants to force Internet safety requirements, Wold Data Protection Report, issue 09/07, page 17, 
available at: 
http://weblog.leidenuniv.nl/users/zwennegj/Dutch%20telecom%20operator%20to%20enforce%20Internet%20safety%20re
quirements.pdf; The 2007 paper of IFPI regarding the technical options for addressing online copyright infringement, 
available at: www.eff.org/files/filenode/effeurope/ifpi_filtering_memo.pdf. Regarding self-regulatory approaches,  
see: ISPA Code Review, Self-Regulation of Internet Service Providers, 2002, available at: 
http://pcmlp.socleg.ox.ac.uk/selfregulation/iapcoda/0211xx-ispa-study.pdf; Zittrain, Harvard Journal of Law & Technology, 
2006, Vol. 19, No. 2, page 253 et seq. 

1476  See: Poullet, The Yahoo! Inc. case or the revenge of the law on the technology?, available at: 
www.juriscom.net/en/uni/doc/yahoo/poullet.htm; Goldsmith/Wu, Who Controls the Internet?: Illusions of a Borderless 
World, 2006, page 2 et seq. 

1477  The OpenNet Initiative is a transatlantic group of academic institutions that reports about Internet filtering and 
surveillance. Among others, the Harvard Law School and the University of Oxford participate in the network. For more 
information, see: www.opennet.net. 

1478  Haraszti, Preface, in Governing the Internet Freedom and Regulation in the OSCE Region, available at: 
www.osce.org/publications/rfm/2007/07/25667_918_en.pdf. 
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 جابة القانونيةاالست 6
م الفصل التايل عرضًا عاماً  خالل توضيح الُنهج القانونية لتجرمي بعض  منلالستجابة القانونية لظاهرة اجلرمية السيربانية  يقدِّ

توجد فيها هُنج دولية فسوف تُعرض أمثلة  تلك احلاالت اليت ال يف وسُتعرض الُنهج الدولية كلما أمكن. أما 1479األفعال.
 اإلقليمية. ية أوللُنهج الوطن

 التعاريف 1.6
Bibliography (selected): Bayles, Definitions in law, published in Fetzer/Shatz/Schlesinger, Definitions 
and Definability: Philosophical Perspectives, 1991, page 253 et seq; Lindahl, Deduction and Justification 
in the Law. Role of Legal Terms and Conditions, Ratio Juris, Vol. 17, Iss. 2, 2004, page 182 et seq.; 
Macagno, Definitions in Law, Bulletin Suisse de Linguistique Appliquée, Vol. 2, 2010, page 199 et seq, 
available at: http://ssrn.com/abstract=1742946. 

 وظيفة التعاريف 1.1.6
املهم التمييز بني وظائف خمتلفة تضطلع  منتعترب التعاريف عنصرًا مشرتكًا بني أطر قانونية وطنية وإقليمية خمتلفة. ومع ذلك، 

 1480تقسيم التعاريف إىل فئتني: التعاريف الوصفية والتعاريف القانونية. عامهبا هذه التعاريف. ففي جمال القانون، ميكن بوجه 
التعاريف الوصفية لشرح معىن الكلمات الغامضة بينما دهدف التعاريف القانونية إىل أن تضفي على الكلمات  وتستعمل

 التعاريف. منمتيز النظرة العامة التالية بني هذين الصنفني  وال 1481اخلاضعة جملال القانون تعريفاً حمدداً.
عندما يتعلق  أيضاً يتعلق بصنف التعاريف بل  فاهيم خمتلفة فقط فيماتتبع اأُلُطر القانونية اإلقليمية والقوانني النموذجية م وال

النص التشريعي  منيتض ، بينما1482االتفاقية املعنية باجلرمية السيربانية مخسة تعاريف فقط مناألمر باجلوانب الكمية. وتتض
بشأن  HIPCARات واالتصاالت النموذجي لتنسيق السياسات والقوانني واإلجراءات التنظيمية اخلاصة بتكنولوجيا املعلوم

 اجلرمية السيربانية عشرين تعريفاً.
 مقدم خدمة النفاذ 2.1.6

 يقوم مقدمو خدمة النفاذ بدور مهم إذ إهنم يتيحون توصيل املستخدمني باإلنرتنت. ويستعمل مصطلح مقدم خدمة النفاذ
سيما االعرتاض  ال -التحقيقات على حد سواء  يف 1483خيص تنظيم املسؤولية واملشاركة قانون اجلرمية السيربانية فيما يف

النص التشريعي النموذجي لتنسيق السياسات والقوانني واإلجراءات  يف ويرد تعريف للمصطلح 1484القانوين لالتصاالت.
 بشأن اجلرمية السيربانية. HIPCARالتنظيمية اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

 تعاريف
خالل إرسال  مناذ أي شخص طبيعي أو اعتباري يقدم خدمة إرسال البيانات اإللكرتونية يعين مقدم خدمة النف 1) 3

 شبكة لالتصاالت أو توفري النفاذ إىل شبكة لالتصاالت. منطرف أو إىل مستعمل اخلدمة ض منمعلومات مقدمة 
[…] 

فضاًل عن الشركات اليت تقدم خدمة  وتكتسي عبارة تقدمي اخلدمة معىًن واسعًا حيث إهنا تشمل مقدمي اخلدمات التجاريني
النفاذ فقط للموظفني ومشغلي الشبكات اخلاصة. ويف حني يتميز هذا النهج بأنه مفيد عندما يتعلق األمر بتطبيق لوائح 

يهدف  القانون اإلجرائي )وهو أمر مل منض أيضاً املسؤولية على نطاق واسع، فإنه قد يؤدي إىل حتديات إذا طبق التعريف 
 (.HIPCARالنص التشريعي النموذجي ائغو إليه ص

http://ssrn.com/abstract=1742946
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 مقدم خدمة التخزين المؤقت 3.1.6
يتيح مقدمو خدمة التخزين املؤقت خدمة كبرية لزيادة سرعة النفاذ للمحتويات الشعبية. وبالنظر إىل احلاجة إىل تنظيم 

اجلرمية السيربانية إدراج  بشأن HIPCARالنص التشريعي النموذجي  صاغةمقدمي خدمة التخزين املؤقت، قرر  1485مسؤولية
 تعريف هلذا املصطلح.

 تعاريف
3 […] 

يعين مقدم خدمة التخزين املؤقت أي شخص طبيعي أو اعتباري يقدم خدمة اإلرسال البيانات اإللكرتونية  2)
الرئيسي االجتاه  يف خالل التخزين اآليل والوسيطي واملؤقت للمعلومات واليت جتري بغية غرض وحيد وهو جعل اإلرسال من

 ؛للمعلومات إىل املستخدمني اآلخرين بناء على طلبهم أكثر فعالية
[…] 

حيصر صائغو النص تطبيق احلكم على العمليات التجارية. ونتيجة لذلك، يشمل  وعلى غرار تعريفهم ملقدم خدمة النفاذ، مل
 الشركات ومشغلي القطاع اخلاص للشبكة. أيضاً احلكم 
 الطفل 4.1.6

سياق  يف أيضاً ويستعمل  1486.املواد اإلباحية يف استغالل األطفاليتعلق بتجرمي  لطفل مهمًا خاصة فيمايعترب مصطلح ا
وأحد أكثر  1487األحكام اليت جتّرم إتاحة بعض احملتويات للقاصرين )على سبيل املثال املواد اإلباحية اخلاصة بالبالغني(.

 .1989 عامعنية حبقوق الطفل منذ اتفاقية األمم املتحدة امل يف التعاريف استعمااًل متاح

يبلغ سن الرشد قبل ذلك مبوجب  مل يتجاوز الثامنة عشرة، ما كل إنسان ملوألغراض هذه االتفاقية، يعين مصطلح طفل  
 .القانون املنطبق عليه

ورويب بشأن مكافحة عدة ُأطر قانونية وقوانني منوذجية خاصة باجلرمية السيربانية مثل التوجيه الصادر عن االحتاد األ منوتتض
والنص التشريعي  20071489 عامبشأن محاية الطفل لجملس أوروبا واتفاقية  20111488 عامل املواد اإلباحية يف استغالل األطفال

بشأن اجلرمية  جملس أوروباتعرف اتفاقية  بشأن اجلرمية السيربانية على تعاريف مماثلة. وال 20091490 عامل HIPCAR النموذجي
 .املواد اإلباحية يف استغالل األطفالل ولكن تعرف فقط السيربانية الطف

 المواد اإلباحية في استغالل األطفال 5.1.6
تُعّد املواد اإلباحية املستغلة للطفل إحدى اجلرائم القالئل املتعلقة بفئة احملتويات غري القانونية اليت اتفقت معظم البلدان على 

لقانونية للمواد املرتبطة باجلنس واملواد اإلباحية املستغّلة للطفل ميكن أن يكون وحيث إن التمييز بني األشكال ا 1491جترميها.
 صعباً، تقدم بعض األطر القانونية تعريفاً للمواد اإلباحية املستغلة للطفل.

ختلفة هذا الصدد جتنب أوجه التضارب بني الشرائح العمرية امل يف بني التحديات الرئيسية اليت تواجه واضعي القوانني منو 
احلاالت اليت خيتلف فيها سن الزواج أو القبول اجلنسي واحلد األدىن للسن  يف أجل تفادي إمكانية التجرمي غري املقصود من
وإذا عرفت املواد اإلباحية املستغلة للطفل، على سبيل املثال، بأهنا تصوير  1492تعريف املواد اإلباحية املستغلة للطفل. منض

سنة، فبإمكان شاب  16ويف الوقت نفسه كان سن القبول اجلنسي وسن الزواج هو  18ت سن لألفعال اجلنسية لشخص حت
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سنة الزواج أو ممارسة العالقة اجلنسية قانونياً غري أهنما سريتكبان جرمية خطرية )إنتاج املواد اإلباحية املستغلة  17وشابة عمرمها 
 1493لألطفال( إذا قاما بتصوير صورة أو فيلم هلذا الفعل.

البغاء  يف الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال من( ج 2رحت املادة وط
 ويف املواد اإلباحية تعريفاً هلذا املفهوم.

 2المادة 

 لغرض هذا الربوتوكول:
[...] 

لة كانت، ميارس ممارسة حقيقية أو باحملاكاة املواد اإلباحية متثيل ألي طفل، بأي وسي يف يُقصد باستغالل األطفال ج(
 أنشطة جنسية صرحية أو أي ميثل لألعضاء اجلنسية للطفل ألغراض جنسية حتديداً.

املواد اإلباحية التصويرية مثل الصور  يف الربوتوكول االختياري بوضوح أشكال استغالل األطفال يف يشمل التعريف املتاح وال
قامت بعض األطر القانونية مثل اتفاقية جملس أوروبا بشأن اجلرمية السيربانية  أيضاً ل هذه املواد احلقيقية. ولضمان إدراج مث

 املواد اإلباحية. يف بتعديل تعريف مصطلح استغالل األطفال

 المواد اإلباحية  في الجرائم المتعلقة باستغالل األطفال - 9المادة 

[...] 
املواد اإلباحية" املواد اإلباحية اليت تصور  يف استغالل األطفال أعاله، يشمل مصطلح " 1ألغراض الفقرة  2)

 مرئية: بصورة

 قاصراً ميارس سلوكاً جنسياً صرحياً؛ أ ( 

 شخصاً يبدو أنه قاصر ميارس سلوكاً جنسياً صرحياً؛ ب(

 صور حقيقية تصور قاصراً ميارس سلوكاً جنسياً واضحاً. ج(
. وجيوز، رغم ذلك، أن يفرض 18ح "قاصر" مجيع األشخاص حتت سن أعاله، يشمل مصطل 2ألغراض الفقرة  3)

 سنة. 16يقل عن  حداً أدىن للسن ال طرف ما
[...] 

املواد اإلباحية: قاصر ميارس سلوكاً  يف ، ثالثة أقسام فرعية بشأن املواد اليت تصور استغالل األطفال2، الفقرة 9تقدم املادة 
 صرحياً. ميارس سلوكاً جنسياً صرحياً وصور حقيقية تصور قاصراً ميارس سلوكاً جنسياً جنسياً صرحياً وشخص يبدو أنه قاصر 

االختياري امللحق باتفاقية األمم املتحدة الربوتوكول  يف ويف حني توسع االتفاقية بشأن اجلرمية السيربانية نطاق التعريف الوارد
 جهة أخرى تقلص فرص التطبيق على جانبني مهمني. منجهة، ف من

تسمح  1494خيص السن، ورغم تشديد واضعي االتفاقية بشأن اجلرمية السيربانية على أمهية اعتماد معيار دويل موحد فيما
 سنة. 16يقل عن  االتفاقية بشأن اجلرمية السيربانية مع ذلك لألطراف فرض حد  أدىن للسن خمتلف ال
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اتفاقية جملس أوروبا  يف كون التعريف الوارد يف ل االختياريويتمثل االختالف الرئيسي الثاين للتعريف الذي يقدمه الربوتوكو 
يوزع فقط بواسطة الصور  املواد اإلباحية ال يف بشأن اجلرمية السيربانية يركز على التصوير البصري. ذلك أن استغالل األطفال

يشري إىل "املواد اليت تصور بشكل  9املادة  يف ونظرًا إىل أن احلكم الوارد 1495بواسطة امللفات الصوتية. أيضاً واألفالم ولكن 
 يشمل امللفات الصوتية. مرئي" الطفل، فإنه ال

 املفهوم الوارد 1496بشأن اجلرمية السيربانية HIPCARونتيجة لذلك، تعتمد الُنهج األحدث عهدًا مثل النص التشريعي 
 "مرئي". ة جملس أوروبا وتتفادى مصطلحمفهوم اتفاقي منبداًل  1497الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية األمم املتحدة يف

 تعاريف
3 

 املواد اإلباحية" املواد اإلباحية اليت تصور أو تقدم أو متثل: يف مبصطلح " استغالل األطفال يقصد 4) [...]

 قاصراً ميارس سلوكاً جنسياً صرحياً؛ أ (

 شخصاً يبدو أنه قاصر ميارس سلوكاً جنسياً صرحياً؛ ب(

 قاصراً ميارس سلوكاً جنسياً صرحياً؛صور حقيقية تصور  ج(
 احلصر، أي مواد مسعية أو مرئية أو نصوص إباحية. ويشمل هذا على سبيل املثال ال

 ب( وج(.  وميكن أن يقيد بلد معني التجرمي بعدم تنفيذ 

 مكافحة استغالل األطفالاألمر التوجيهي لالحتاد األورويب بشأن  يف أيضاً املواد اإلباحية  يف وترد تعاريف استغالل األطفال
 2007.1499 عامويف اتفاقية جملس أوروبا بشأن محاية األطفال ل 20111498 عاماملواد اإلباحية ل يف

 البيانات الحاسوبية 6.1.6
يؤدي تزايد استخدام تكنولوجيا احلاسوب فضاًل عن االجتاه إىل رقمنة البيانات إىل تزايد أمهية البيانات احلاسوبية. ونتيجة 

تداخل البيانات إىل التجسس على  مناألحيان هدفًا للهجمات اليت ترتاوح  منكثري  يف بحت البيانات احلاسوبيةلذلك أص
قانون ال من 3الفصلي  يف وأحد هذه األمثلة يرد 1501أطر إقليمية خمتلفة تعاريف للبيانات احلاسوبية. منوتتض 1500البيانات.

 املتعلقة باحلاسوب.النموذجي لدول الكومنولث بشأن احلاسوب واجلرائم 

 تعاريف
 يف هذا القانون، ما مل يُنص على خالف ذلك 3

 نظام احلاسوب، مبا يف صورة مالئمة ملعاجلتها يف يقصد "بالبيانات احلاسوبية" أي متثيل لوقائع أو معلومات أو مفاهيم
 أداء وظيفته؛ منن نظام احلاسوب ذلك وضع برنامج مناسب ميكّ  يف

[…] 

والقرار اإلطاري لالحتاد األورويب بشأن  20011502 عاماتفاقية جملس أوروبا بشأن اجلرمية السيربانية ل يف اثلةوترد تعاريف مم
إفريقيا  ومشروع األمر التوجيهي الصادر عن اجلماعة االقتصادية لدول غرب  20051503 عاماهلجمات على نظم املعلومات ل

 1505بشأن اجلرمية السيربانية. HIPCARيعي النموذجي النص التشر و  20081504 عامملكافحة اجلرمية السيربانية ل
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 جهاز تخزين البيانات الحاسوبية 7.1.6
بوضع اليد يتعلق  خيص تداخل البيانات وكذلك فيما فيما –يتعلق باجلرمية السيربانية  تقوم أجهزة التخزين بدور مهم فيما

القانون النموذجي لدول الكومنولث بشأن  من 3 تعريفًا وهو الفصل مناألدلة. وهناك مثال لإلطار اإلقليمي يتض على
 احلاسوبية. احلاسوب واجلرائم

 تعاريف
3 

[…] 
يقصد مبصطلح "وسط ختزين البيانات احلاسوبية" أي أداة أو مادة )على سبيل املثال، قرص( ميكن بواسطتها استخراج نسخة 

 مبساعدة أو دون مساعدة أي أداة أو جهاز آخر؛
[…] 

 HIPCAR.1506 يكاريبلبلدان ال النص التشريعي النموذجي يف لويرد تعريف مماث
 نظام الحاسوب 8.1.6

يتعلق بالقانون اجلنائي املوضوعي وكذلك القانون اإلجرائي.  قوانني اجلرمية السيربانية فيما يف يستعمل مصطلح نظام احلاسوب
وضع تكاب جرمية ويف هناية املطاف ميكن وميكن أن تكون أنظمة احلاسوب هدفًا للهجمات وميكن أن تستعمل كأداة الر 

معظم اأُلطر والقوانني النموذجية اإلقليمية املطّبقة هذا التعريف.  منباعتبارها دلياًل قانونياً. ونتيجة لذلك، تتض اليد عليها
 باحلاسوب:القانون النموذجي لدول الكومنولث بشأن احلاسوب واجلرائم املتعلقة  من 3الفصل  يف ويرد أحد تلك األمثلة

 تعاريف
3 

[…] 
ذلك اإلنرتنت واليت تقوم  يف األجهزة املوصولة بينياً أو أي أجهزة ذات صلة مبا منقصد "بنظام احلاسوب" جهاز أو جمموعة يُ 

 واحدة منها أو أكثر، حسب الربنامج، باملعاجلة اآللية للبيانات أو أي وظيفة أخرى؛
[…] 

أن التعريف يشري إىل "اإلنرتنت". وتُعّرف اإلنرتنت على نطاق واسع باعتبارها نظاماً  يف ويتمثل أحد اجلوانب غري املألوفة
ينبغي  حد ذادها نظام حاسوب وإمنا هي شبكة وبالتايل ال يف تعترب اإلنرتنت منظور تقين ال منو  1507الشبكات املوصولة. من

عريف شبكات احلاسوب. ورغم ذلك، حذا العديد ت يف التعريف اخلاص بأنظمة احلاسوب وإمنا ينبغي أن ُتدرج يف أن ُتدرج
 تعريف نظام احلاسوب. يف طر القانونية حذو القانون النموذجي للكومنولث أدرجوا اإلنرتنتواضعي األُ  من

واملقرر اإلطاري لالحتاد األورويب بشأن  20011508 عاماتفاقية جملس أوروبا بشأن اجلرمية السيربانية ل يف وترد كذلك تعاريف
 ومشروع التوجيه التوجيهي الصادر عن اجلماعة االقتصادية لدول غرب  20051509 عامت على أنظمة املعلومات لاهلجما
 1511بشأن اجلرمية السيربانية. HIPCARالنص التشريعي النموذجي و  20081510 عامملكافحة اجلرمية السيربانية لإفريقيا 
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 البُنى التحتية الحرجة 9.1.6
تشغيل الُبىن التحتية احلرجة، فقد أصبحت هذه الُبىن التحتية  يف ات احلاسوب أو الشبكةنتيجة لتزايد استخدام تكنولوجي

ومع مراعاة التأثري احملتمل هلذه اهلجمات، تشتمل بعض أحدث هذه األطر على جترمي خاص  1512هدفًا حمتماًل للهجمات.
هذا الصدد. وأحد  يف كذلك وضع تعريفعقوبة مشددة على بعض اهلجمات على الُبىن التحتية احلرجة وبالتايل جيب   أو

 بشأن اجلرمية السيربانية. HIPCARالنص التشريعي النموذجي هذه األمثلة هو 

 تعاريف
3 

[…] 

قصد بالبىن التحتية احلرجة أنظمة احلاسوب واألجهزة والشبكات وبرامج احلاسوب وبيانات احلاسوب اليت هلا أمهية يُ  8)
إعاقة أو ختريب أو التشويش على هذه األنظمة واملمتلكات قد يرتتب عنها آثار ضارة على بالغة بالنسبة للبالد حبيث إن 

 هذه األمور؛ منالقومي واالقتصادي والصحة العامة والسالمة الوطنية أو أي مزيج  منواأل مناأل
[…] 

 التجفير 10.1.6
ونتيجة لذلك، نفذت عدة بلدان  1513األدلة املهمة. ميكن أن يعرقل استخدام اجملرمني لتكنولوجيا التجفري كثريًا الوصول إىل

بني خمتلف  منورغم ذلك،  1514التشريع الذي يتناول استخدام تكنولوجيا التجفري وأدوات التحقيق املتعلقة بإنفاذ القانون.
وحده هو  1515اينالسيرب  منبشأن األاإلفريقي  األطر اإلقليمية اليت تتطرق للجرمية السيربانية، جند أن مشروع اتفاقية االحتاد

 .I-1 املادة يف الذي يقدم تعريفاً للتجفري

قصد بالتجفري العلم الذي يُعىن حبماية وتأمني املعلومات خاصة هبدف ضمان السرية واالستيقان والسالمة يُ  8)
 اإلنكار؛ وعدم

 الجهاز 11.1.6
تعلق باخلطر احملتمل إلمكانية انتشار ي وفيما 1516يستعمل مصطلح جهاز بوجه خاص بشأن جترمي "األجهزة غري القانونية".

اأُلطر اإلقليمية إدراج حكم جيّرم بعض  منهذه األجهزة على نطاق واسع واستخدامها الرتكاب جرائم، قرر واضعو العديد 
لدول  األنشطة املتعلقة باألجهزة غري القانونية. وخالفًا التفاقية جملس أوروبا بشأن اجلرمية السيربانية والقانون النموذجي

 .3 املادة يف تعريفاً للمصطلح HIPCARالنموذج التشريعي  منالكومنولث، اللذين يستعمالن معاً مصطلح جهاز، يتض
 تعاريف

3 
[…] 

 احلصر، على  يشمل اجلهاز على سبيل املثال ال 9)
 مكونات أنظمة احلاسوب مثل البطاقات البيانية و الذاكرة والرقاقات؛ ( أ 

 األقراص الصلبة وبطاقات الذاكرة واألقراص املدجمة واألشرطة؛ حمركاتثل مكونات التخزين م ب(
 أجهزة اإلدخال مثل لوحات املفاتيح والفأرة ولوحة املسار واملاسح والكامريات الرقمية؛ ج(

 أجهزة املخرجات مثل الطابعة والشاشات؛ ( د
[…] 
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جيب أن يقتصر على املكونات  أن تعريف اجلهاز ال وهذا بالفعل تعريف وصفي منوذجي ذلك أن احلكم يشري بوضوح إىل
الذي جيّرم األجهزة غري القانونية يشمل املصطلح  1517احلصر"(. وباإلشارة إىل احلكم الضمين املدرجة )"على سبيل املثال ال

 برامج احلاسوب. أيضاً 
 العرقلة 12.1.6

التجارة اإللكرتونية. وميكن  مناالقتصادات اليت تتضجمتمعات املعلومات و  يف يعترب تشغيل أنظمة احلاسوب أمرًا أساسياً 
للهجمات ضد نظام احلاسوب اليت تعرقله بشدة عن تنفيذ العمليات أن تؤثر بشدة على اجملتمع واالقتصاد. ونتيجة لذلك، 

رمية بشأن اجل HIPCARالنص التشريعي النموذجي  منويتض 1518جترم عدة أطر إقليمية عرقلة نظام احلاسوب عن أداء عمله.
 .3 املادة يف سياق اجلرمية السيربانية يف السيربانية تعريفاً خاصاً ملصطلح العرقلة

 تعاريف
3 

[…] 
 يلي: احلصر ما يتعلق بنظام احلاسوب على سبيل املثال ال يشمل مصطلح عرقلة فيما 10)

 قطع تزويد نظام احلاسوب بالكهرباء؛ و أ ( 

 نظام احلاسوب؛ وتداخل كهرومغناطيسي على  يف التسبّب ب(

 الوسائل؛ و منإفساد نظام احلاسوب بأي وسيلة  ج(
 احلاسوب أو إرساهلا أو تعطيلها أو حذفها أو إتالفها أو حتويرها أو شطبها؛ يف إدخال بيانات ( د

[…] 

ب ويؤكد التعريف على أن التالعب بنظام احلاسوب يشمل التدخل املادي )مثل قطع مصدر الكهرباء( وكذلك التالع
 احلاسوب(. يف بالبيانات )مثل إدخال بيانات

 مقدم خدمة االستضافة 13.1.6
يتعلق مبكافحة اجلرمية السيربانية ألن خدمادهم تستخدم، على  يضطلع مقدمو خدمات االستضافة بدور بالغ األمهية فيما

فة القضايا املتعلقة مبسؤولية مقدم خدمة سبيل املثال، لتخزين احملتويات غري القانونية. وبالتايل، تتناول أطر إقليمية خمتل
النص  يف تقدم األطر اإلقليمية الرئيسية تعريفًا ملقدم خدمة االستضافة. غري أن هذا التعريف يرد ومع ذلك، ال 1519اإلنرتنت.

 بشأن اجلرمية السيربانية. HIPCARالتشريعي النموذجي 

 تعاريف
3 

[…] 
يعي أو اعتباري يقدم خدمة إرسال البيانات اإللكرتونية بواسطة ختزين أي شخص طب فةخدمة االستضاقصد مبقدم يُ  11)

 املعلومات اليت يقدمها مستعمل اخلدمة؛
[…] 

املشغل اخلاص. ونتيجة لذلك، ميكن أن  أيضاً حيصر التعريف تطبيق احلكم على املقدم التجاري للخدمة ولكن يشمل  وال
كن آخرين مشغل م أيضاً تشمل لوائح املسؤولية ذات الصلة   اإللكرتوين. املوقع يف ختزين معلومات منوقع إلكرتوين خاص ميم
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 لكترونيةاإلوصلة اإلحالة  14.1.6
الفئات العمرية ملقدم خدمة  منوخدمة النفاذ وخدمة التخزين املؤقت ينضوون ض خدمة االستضافةأن مقدمي  منعلى الرغم 

ووصالت اإلحالة اإللكرتونية.  1520خلدمات أخرى مثل حمركات البحث ، تقدم عدة أطر قانونية لوائح حمددة(ISP)اإلنرتنت 
 اإللكرتونية. بشأن اجلرمية السيربانية تعريفاً لوصالت اإلحالة HIPCARويف هذا الصدد، يقدم النص التشريعي النموذجي 

 تعاريف
3 

[…] 
أو مجلة أو صورة حتتوي على  عبارة رمز أو كلمة أوقصد بوصلة اإلحالة اإللكرتونية ميزة أو خاصية لعنصر مثل يُ  12)

 عرض وثيقة أخرى عند تنفيذها. يف معلومات خبصوص مصدر آخر وتشري وتتسبب
[…] 

 وصالت اإلحالة اإللكرتونية مثل الوصالت العميقة. منويعترب التعريف واسع النطاق ويشمل أصنافاً خمتلفة 
 اعتراض االتصاالت 15.1.6

القانون  يف وكذلك 1521خيص جترمي االعرتاض غري القانوين القانون اجلنائي املوضوعي فيما يف ُيستعمل مصطلح االعرتاض كثرياً 
األطر اإلقليمية مثل اتفاقية جملس أوروبا بشأن  منيتعلق باالعرتاض القانوين لالتصاالت. ويف حني تتض اجلنائي اإلجرائي فيما

تتعلق باالعرتاض غري القانوين فضاًل عن االعرتاض القانوين اجلرمية السيربانية والقانون النموذجي للكومنولث أحكامًا 
 HIPCAR النص التشريعي النموذجي يف تقدم تعريفًا لالعرتاض. بيد أن هذا احلكم ويرد طر الأن هذه األُ  لالتصاالت، إال

 بشأن اجلرمية السيربانية.

 تعاريف
3 

[…] 
اتصاالت البيانات احلاسوبية  منحلصول على أي شكل احلصر ا يشمل اعرتاض االتصاالت على سبيل املثال ال 13)

ومعاينتها واالستيالء عليها سواء بالوسائل السلكية أو الالسلكية أو اإللكرتونية أو البصرية أو املغنطيسية أو الشفوية أو أي 
 وسائل أخرى أثناء إرسال البيانات بواسطة استخدام أي جهاز تقين؛

 […] 

 التداخل 16.1.6
بني األمثلة التداخل على البيانات وكذلك  منعدة أحكام متعلقة باجلرمية السيربانية. و  يف مصطلح معياري يستخدمالتداخل 

العناوين الرئيسية لبعض  يف عدة صكوك إقليمية فقط يف ورغم ذلك، يستخدم املصطلح 1522التداخل على النظام.
تعرف معظم األطر اإلقليمية والقوانني  ته. وبالتايل الحد ذا يف يصف التصرف الذي جرى جترميه غري أنه ال 1523األحكام،

 هذا املصطلح. أيضاً النموذجية 
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 الرسائل اإللكترونية المتعددة 17.1.6
البلدان وكذلك أحدث  منالرسائل اإللكرتونية املرسلة مبثابة رسائل اقتحامية. ونتيجة لذلك قام عدد  منيُعدُّ عدد كبري 

 وأحد املصطلحات الرئيسية املستعملة 1524حكام جتّرم األفعال املتعلقة بتوزيع الرسائل االقتحامية.القوانني النموذجية بإدراج أ
بشأن اجلرمية السيربانية  HIPCARالنص التشريعي النموذجي  منهذا احلكم هو مصطلح الرسائل اإللكرتونية املتعددة. ويتض يف

 تعريفاً هلذا املصطلح.

 تعاريف
3 

[…] 
ذلك الربيد اإللكرتوين والرسائل اللحظية املرسلة ألكثر  يف اإللكرتونية املتعددة رسالة بريدية مبا قصد بالرسائليُ  14)
 املستقبلني؛ منألف  من

[…] 

 عن بُعدبرمجيات تحديد األدلة الجنائية  18.1.6
إنفاذ القانون بتطبيق  بعض احلاالت لوكاالت يف بعض أحدث األطر القانونية وأكثرها تقدمًا أحكامًا إجرائية تأذن منتتض

النص التشريعي  منويتض 1525مثل أداة تسجيل بيانات النقر على املفاتيح. -أدوات حتديد األدلة اجلنائية املتقدمة 
 .عن بُعدبشأن اجلرمية السيربانية تعريفاً ملصطلح برجميات حتديد األدلة اجلنائية  HIPCAR النموذجي

 تعاريف
3 

[…] 
برجمية للتحقيق تثبّت على نظام احلاسوب وتستخدم للقيام مبهام  عن بُعداألدلة اجلنائية  حتديد بربجمياتقصد يُ  15)

 احلصر تسجيل بيانات النقر على لوحة املفاتيح أو إرسال عنوان بروتوكول اإلنرتنت؛ تشمل على سبيل املثال ال
[…] 

احمليط اهلادئ، متت اإلشارة إىل  يف ،يكاريبالأجل بلدان  منواليت ُوضعت  HIPCARويف إطار مناقشة عن استخدام معايري 
احللول املرتبطة بالعتاد  أيضاً أنه بغية تغطية اجملموعة الكاملة حللول حتديد األدلة اجلنائية، يعترب مصطلح أداة )الذي يشمل 

 واحلاسوب( أكثر مالئمة مقارنة بربجمية.
 المصادرة 19.1.6

يتعلق  فيما أيضاً يتعلق باجلرائم التقليدية بل  ستعملة جلمع األدلة ليس فقط فيماأهم أدوات التحقيق امل ىحدإ املصادرةظل ت
وحيتوي القانون النموذجي للكومنولث اخلاص باحلاسوب واجلرمية املتعلقة باحلاسوب على تعريف  1526باجلرمية السيربانية.

 .III القسم 11 املادة يف ، يرداملصادرةملصطلح 
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 تعاريف بخصوص هذا الجزء
[...] 
 هذا الجزء: في 11

[…] 
 "املصادرةشمل "ت

 ام املعدات املوجودةخالل استخد منذلك  يف البيانات احلاسوبية واالحتفاظ هبا، مبا منعمل نسخ  ( أ 
 املوقع؛ يف

 نظام احلاسوب الذي مت الدخول إليه؛  منجعل هذه البيانات احلاسوبية غري قابلة للوصول إليها أو إزالتها و  ب(

 احلاسوب. بياناتناتج  مننسخة مطبوعة  أخذو  ج(

لبلدان  النص التشريعي النموذجيإطار تطوير  يف وُأجري تعديل إضايف على هذا التعريف الذي حيتوي على ثالثة أقسام فرعية
 .(16) 3 الفصل يف بشأن اجلرمية السيربانية. وأدرج تعريف (HIPCAR) يكاريبال

 تعاريف
3 

[…] 
 :"املصادرةشمل "ت (16)

 املوقع وأي وسيط لتخزين بيانات احلاسوب؛ يف تفعيل أي نظام حاسويب أ ( 
 املوقع؛ يف ذلك استخدام املعدات املوجودة يف البيانات احلاسوبية واالحتفاظ هبا، مبا منعمل نسخ أو  ب(
 احلفاظ على سالمة البيانات احلاسوبية املخزنة ذات الصلة؛أو  ج(
 نظام احلاسوب الذي مت الدخول إليه؛ مناسوبية غري قابلة للوصول إليها أو إزالتها جعل هذه البيانات احلأو  د (

 ناتج بيانات احلاسوب؛ منأخذ نسخة مطبوعة أو  ( ه
 ختزين بيانات احلاسوب؛أو جزء منه أو وسيط  أو التحكم فيه نظام احلاسوب أو مصادرة و (

[…] 

 1527احلكم ذاته. يف املصادرةربانية هنجاً خمتلفاً وتدرج خمتلف عناصر وتنتهج اتفاقية جملس أوروبا بشأن اجلرمية السي
 مقدم الخدمة  20.1.6

أشري إىل ذلك سلفاً حتتوي أطر إقليمية  يعترب مقدم اخلدمة فئة تستعمل لوصف خمتلف أصناف مقدمي خدمة اإلنرتنت. وكما
لية خمتلف أشكال مقدمي اخلدمات أو األحكام خمتلفة على أحكام تتناول مقدم اخلدمة )مثل األحكام املتعلقة مبسؤو 

متيز بني خمتلف أشكال مقدمي  اإلجرائية اليت تستوجب دعم مقدم اخلدمة ألنشطة إنفاذ القانون(. غري أهنا مجيعًا ال
م متيز شكل مقدم اخلدمة تعريفًا ملصطلح مقد اخلدمات. ونتيجة لذلك، تدرج تلك األطر اإلقليمية، على حنو خاص، اليت ال

 أمثلة ذلك، تعريف اتفاقية جملس أوروبا بشأن اجلرمية السيربانية. مناخلدمة. و 
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 تعاريف - 1المادة 
 […] 
 يقصد مبصطلح "مقدم اخلدمة" ج(

 أو خاص يتيح ملستخدمي خدماته القدرة على االتصال بواسطة نظام حاسوب، عامكل كيان  ‘1’
 ة أو ختزينها بالنيابة عن خدمة االتصاالت هذه أو مستخدميها؛كل كيان آخر يقوم مبعاجلة البيانات احلاسوبي ‘2’

[...] 

النص و  20021528 عامالقانون النموذجي للكومنولث اخلاص باحلاسوب واجلرمية املتعلقة باحلاسوب ل منحيتوي كل  كما
 على تعاريف مماثلة. 20091529 عامبشأن اجلرمية السيربانية ل HIPCARالتشريعي النموذجي 

 نات الحركةبيا 21.1.6
البيانات اليت قامت بعض األطر القانونية اإلقليمية والقوانني النموذجية بتقدمي أدوات حتقيق  منتعترب بيانات احلركة فئة 

 3الفصل  يف وهناك مثال وارد 1530طر القانونية هي األخرى تعريفًا بشأهنا.تقدم هذه األُ  بشأهنا. ونتيجة لذلك، غالبًا ما
 .2002 عامنموذجي للكومنولث اخلاص باحلاسوب واجلرمية املتعلقة باحلاسوب لالقانون ال منمقتبس 

 تعاريف
3 

[…] 
 بيانات احلاسوب: "ببيانات احلركة"يقصد 

 املتعلقة باتصال عن طريق نظام احلاسوب؛  ( أ 
 سلسلة االتصاالت؛  يف واليت تنشأ عن نظام حاسوب تشكل جزءاً  ب(
 .ده واملسري الذي تسلكه ووقت وتاريخ وحجم ومدة ونوع اخلدمات املسجلةواليت توضح مصدر االتصال ومقص ج(

بشأن   HIPCARالنص التشريعي النموذجيبشأن اجلرمية السيربانية و  1531اتفاقية جملس أوروبا منكل  يف هناك تعاريف مشاهبةو 
 2009.1532 عاماجلرمية السيربانية ل

 القانون الجنائي الموضوعي 2.6
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 النفاذ غير القانوني )القرصنة( 1.2.6
منذ تطوير شبكات احلاسوب حبكم قدردها على توصيل احلواسيب وإتاحة النفاذ إىل األنظمة احلاسوبية األخرى أمام 

وليس  1534وتتباين حوافز القراصنة تباينًا كبرياً. 1533املستعملني، ظل القراصنة يستعملون احلواسيب ألغراض إجرامية.
؛ يف جد القراصنةالضروري أن يتوا من إذ إهنم حيتاجون فقط إىل االلتفاف على احلماية اليت  1535مسرح اجلرمية
اليت حتمي املوقع املادي لعتاد الشبكة أكثر  منحاالت النفاذ غري القانوين تكون أنظمة األ منويف كثري  1536الشبكة. منتؤ 

 1537نفس املبىن. يف ولو كانتالشبكات حىت  يف اليت حتمي املعلومات احلساسة منتعقيداً عن ُنظم األ
والنفاذ غري القانوين إىل أنظمة احلواسيب يعوق مشغلي احلواسيب عن إدارة وتشغيل ومراقبة أنظمتهم بدون إزعاج 

األمهية احلامسة التمييز بني النفاذ غري  منو  1539وهدف احلماية هو احلفاظ على سالمة األنظمة احلاسوبية. 1538موانع. أو
األحكام القانونية.  يف (، نظرًا ألن نقطة تركيز احلماية ختتلف1540جرائم )مثل التجسُّس على البيانات منيعقبه  القانوين وما

يكون النفاذ غري القانوين )عندما يهدف القانون إىل محاية سالمة النظام احلاسويب ذاته( هو اهلدف  ويف معظم احلاالت ال
تكاب جرائم أخرى، مثل تعديل البيانات املخزَّنة أو احلصول عليها النهائي، ولكنه ميثِّل باألحرى اخلطوة األوىل صوب ار 

 1541)عندما يسعى القانون إىل محاية سالمة وسريّة البيانات(.
حتليل خمتلف هُنج  منويتضح  1542إن كان ينبغي جترمي فعل النفاذ غري القانوين باإلضافة إىل اجلرائم الالحقة؟ والسؤال هو ما

بعض األحيان بني النفاذ غري  يف إىل احلواسيب على الصعيد الوطين أن األحكام املطبَّقة ختلط جترمي النفاذ غري القانوين
وجترِّم بعض  1543القانوين واجلرائم الالحقة، أو تسعى إىل اقتصار جترمي النفاذ غري القانوين على االنتهاكات اخلطرية وحدها.

على اجلرائم اليت يكون فيها النظام احلاسويب املخرتق خاضعًا حلماية حني تقصر بلدان أخرى التجرمي  يف البلدان جمرَّد النفاذ
 1544حاالت احلصول على بيانات أو تعديلها أو إفسادها. يف تدابري أمنية، أو عندما يكون لدى اجلاين نية إحداث ضرر، أو

جترمي النفاذ غري القانوين إىل احلاالت ويشري معارضو  1545جترِّم بلدان أخرى النفاذ حبد ذاته ولكنها جترِّم اجلرائم الالحقة. وال
 قد أدَّت إىل اكتشاف ثغرات ونقاط ضعف "القرصنة"حيدث فيها خطر مبجرَّد التدخل أو إذا كانت أفعال  اليت ال

 1546األنظمة احلاسوبية املستهدفة. منأ يف
 السيبرانيةالجريمة  بشأن ابو أور اتفاقية مجلس 

حكمًا بشأن النفاذ غري القانوين حيمي سالمة األنظمة احلاسوبية بتجرمي  السيربانيةة اجلرميبشأن  اوبتشمل اتفاقية جملس أور 
تعرض االتفاقية بشأن اجلرمية  1547النفاذ غري املأذون به إىل النظام. ومع مالحظة الُنهج غري املتسقة على الصعيد الوطين،

ىل متكني البلدان اليت ليس لديها تشريع إ -معظم احلاالت على األقل  يف -السيربانية إمكانية وضع حدود تؤدي 
 احلاسوبية. ويرمي احلكم إىل محاية سالمة األنظمة 1548االحتفاظ بقوانني أكثر حرية بشأن النفاذ غري القانوين. من

 الحكم

 :النفاذ غير المشروع - 2المادة 
أُرتكب عمداً،  قانوهنا الوطين، إذا ما يف يلتدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي الفعل التا منقد يلزم  تعتمد كل دولة طرف ما

منظومة احلاسوب. جيوز لطرف أن يستلزم أن تُرتكب اجلرمية عن طريق خمالفة  منوبغري حق: النفاذ إىل كامل أو على جزء 
يتعلق مبنظومة حاسوب متصلة  التدابري األمنية، بقصد احلصول على بيانات حاسوب أو بقصد آخر غري أمني، أو فيما

 نظومة حاسوب أخرى.مب

http://www.cops.usdoj.gov/mime/open.pdf?Item=1729
http://192.5.14.110/pubs/monograph_reports/MR1382/MR1382.ch2.pdf


 االستجابة القانونيةالظواهر والتحديات و  :نيةافهم اجلرمية السيرب 
 

 207 

 األفعال المشمولة
د مصطلح  ال وسيلة معيَّنة لالتصال، ولكنه مصطلح مفتوح احلدود وميكن أن تدخل عليه تطورات تقنية  "النفاذ"حيدِّ

، وكذلك النفاذ غري 1550ذلك هجمات اإلنرتنت يف ويشمل مجيع وسائل النفاذ إىل منظومة حاسوبية أخرى، مبا 1549أخرى.
النفاذ غري املأذون به إىل حواسيب غري متصلة بأي شبكة  أيضاً الشبكات الالسلكية. بل إن هذا احلكم يشمل القانوين إىل 

يشمل فقط التطورات التقنية املقبلة  وهذا النهج الواسع يعين أن النفاذ غري املشروع ال 1551)مثل االلتفاف ومحاية كلمة السر(.
تتيح إمكانية اقتصار  2 املادة منواجلملة الثانية  1552إليها املطَّلعون والعاملون. البيانات السرية اليت ينفذ أيضاً ولكنه يشمل 

 1553جترمي النفاذ غري القانوين على النفاذ عرب شبكة.
التقرير  منوهكذا وضع تعريف لألفعال غري القانونية واألنظمة احملمية حبيث يبقى مفتوحًا الحتماالت التطورات املقبلة. ويتض

بالعتاد واملكوِّنات والبيانات املخزونة واألدلة وبيانات احلركة والبيانات املتصلة باحملتوى باعتبارها أمثلة ألجزاء  التفسريي قائمة
  1554النفاذ إليها. أنظمة احلواسيب اليت ميكن

 العنصر الذهني
أن يرتكب  2 انية، تقتضي املادةاجلرمية السيرب بشأن  جملس أوروبااتفاقية  يف حالة مجيع اجلرائم األخرى املعرَّفة يف حدث كما

التقرير التفسريي يشري  . ويف"عمداً "االتفاقية املتعلقة باجلرمية السيربانية تعريفًا ملصطلح  منتتض وال 1555اجلاين جرميته عمداً.
 1556وطين. ينبغي أن يُعّرف على صعيد "عمداً "واضعو االتفاقية إىل أن التعبري 

 غير حقب
 1557."بغري حق"إذا حدث  االتفاقية بشأن اجلرمية السيربانية إال من 2احلاسوب مبوجب املادة ميكن مالحقة النفاذ إىل  ال

أصحاب احلق  منمالك النظام أو غريه  منالدخول إىل نظام يسمح بنفاذ جماين ومفتوح للجهور أو نفاذ إىل نظام بإذن  أما
وكان مديرو  1559شرعية إجراء اختبار األمن. أيضاً وباإلضافة إىل موضوع النفاذ حبرية، نوقشت  1558."بغري حق"يعترب  فال

يشعرون بالتوجس  منتدابري األ يف أجل تعيني الفجوات احملتملة مناليت ختترب محاية الُنظم احلاسوبية  منالشبكات وشركات األ
بالتايل يعملون املالك و  منورغم أن هؤالء املهنيني يعملون عمومًا بإذن  1560خطر التجرمي مبوجب النفاذ غري القانوين. من

النظام احلاسويب بإذن  منمحاية أ اختبار أو"بصورة قانونية، فإن واضعي نص االتفاقية بشأن اجلرمية السيربانية أكدوا على أن 
 1561."جانب املالك أو املشغِّل، ]...[ جيري حبق من

ضرورة أن اجلاين قد تصرَّف حبق عند نفاذه يعين بال ولكن قيام ضحية اجلرمية بتسليم كلمة سر أو رمز نفاذ مشابه إىل اجلاين ال
إىل النظام احلاسويب اخلاص بالضحية. وإذا أقنع اجلاين الضحية بالكشف عن كلمة سر أو شفرة النفاذ بواسطة اقرتاب احتيايل 

م التصرُّف الذي قا فعالً إذا كان اإلذن الذي أعطاه الضحية يشمل  الضروري التحقق مما منفسيكون  1562اجتماعي ناجح
 حق. يكون على هذا النحو عموماً ولذلك يكون اجلاين قد تصرف بغري ولكن األمر ال 1563به اجلاين.

 التقييدات والتحفظات
اجلملة  يف تتيح االتفاقية بشأن اجلرمية السيربانية كبديل هلذا النهج العريض إمكانية تقييد التجرمي بعناصر إضافية يرد ذكرها

 1565االتفاقية بشأن اجلرمية السيربانية على اإلجراءات اليت ميكن هبا استخدام هذا التحفُّظ. من 42وتنص املادة  1564الثانية.
القصد اآلخر غري األمني  أو 1567أو قصد احلصول على بيانات احلاسوب، 1566والتحفظات احملتملة تتصل بالتدابري األمنية،

وميكن االطالع على هنج  1568خالل شبكة. من الذي يربِّر اجُلرم اجلنائي، أو اقتضاء ارتكاب اجلرمية ضد نظام حاسويب
 1570املعلومات. باسم القرار اإلطاري بشأن اهلجمات ضد أنظمة 1569القرار الصادر عن االحتاد األورويب يف مشابه

 قانون الكومنولث النموذجي بشأن الجرائم الحاسوبية والجرائم المتصلة بالحاسوب
جملس اتفاقية  يف هو احلال وكما 2002.1571 عامون الكومنولث النموذجي لقان من 5املادة  يف ميكن االطالع على هنج مشابه

 احلاسوب. بشأن اجلرمية السيربانية، حيمي احلكم سالمة أنظمة أوروبا
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 5 النفاذ غير المشروع

 أي شخص يقوم عمداً وبدون عذر أو مربِّر مشروع بالنفاذ إىل نظام حاسويب بأكمله أو إىل جزء منه يرتكب جرمية يعاقب
 تزيد عن ]املبلغ[ أو كالمها. تزيد عن ]الفرتة[ أو غرامة ال حالة اإلدانة باحلبس ملدة ال يف عليها

بشأن اجلرمية السيربانية. واالختالف الرئيسي عن االتفاقية املتعلقة  جملس أوروبااتفاقية  من 5هنجًا شبيهًا باملادة  5تّتبع املادة 
 .خيارات إلبداء حتفظات منتتض قانون الكومنولث النموذجي ال من 5باجلرمية السيربانية هو أن املادة 

 المعلومات نظماالتحاد األوروبي بشأن الهجمات ضد  توجيه
غري  النفاذحكمًا جيّرم  1572املعلومات نظمبشأن اهلجمات ضد  2013 عاماالحتاد األورويب ل توجيه من 3املادة  منتضت

 املعلومات. نظم إىل املشروع

 المعلومات نظمإلى النفاذ غير المشروع  – 3المادة 
، عندما أي جزء منه يف نظام معلومات بكامله أو يف التدابري الالزمة لضمان أن النفاذ بدون حق الدول األعضاءتتخذ 

تكون بسيطة  احلاالت اليت ال يف وعندما يرتكب بانتهاك التدابري األمنية، كجرمية جنائية،  يعاقب عليه يرتكب عمداً،
 األقل. على

 األول واالختالف الرئيسي 1573بشأن اجلرمية السيربانية. جملس أوروباوفقًا للمعايري اليت حدددها اتفاقية  احلكم صيغوقد 
االتفاقية بشأن اجلرمية السيربانية هو أن الدول األعضاء ميكنها أن تقتصر على جترمي احلاالت اليت ليست بسيطة. ويف هذا  عن

 الرئيسي واالختالف 1574بالصك. تكون مشمولة إلطاري صراحة إىل أن احلاالت البسيطة ينبغي أالالسياق، يشري القرار ا
اجلرمية  اتفاقية ويف. انتهاكه قائم ويتم األمين يكون فيها التدبري اليت احلاالت على تقيد مدى االنطباق 3 املادة هو أن الثاين

 .خياري فقط التقييد هذا السيربانية فإن
 ستانفورد الدولية مشروع اتفاقية

بالنفاذ غري املشروع باعتباره أحد اجلرائم اليت ينبغي  1999 عامالتفاقية ستانفورد الدولية ل 1575يعرتف املشروع غري الرمسي
 جترمها الواليات املوقِّعة على مشروع االتفاقية. أن

 الحكم

 الجرائم - 3المادة 
قد اُرتكبت إذا قام أي شخص بصورة غري مشروعة وعمداً تكون اجلرائم املنصوص عليها مبوجب هذه االتفاقية  1

 أي سلوك مذكور أدناه بدون سلطة أو تصريح أو موافقة معرتف هبا قانوناً: مبمارسة
[...] 

 لبس فيها؛ نظام سيرباين يكون النفاذ إليه مقيَّداً بطريقة ظاهرة ال يف الدخول ج(
[...] 
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بشأن اجلرمية السيربانية. فاالثنان يتطلبان  جملس أوروبااتفاقية  من 2نقاط التشابه مع املادة  مندد مشروع احلكم ع يف يظهر

بدون سلطة "مشروع احلكم ) يف ارتكاب الفعل عمدًا وبدون حق/بدون سلطة. ويف هذا السياق، فإن االقتضاء الوارد
بشأن اجلرمية  جملس أوروبااتفاقية  يف املستعمل 1576"بغري حق"مصطلح  منأكثر دقة  ("تصريح أو موافقة معرتف هبا قانوناً  أو

واالختالف اآلخر عن النهج اإلقليمية مثل االتفاقية  1577السيربانية ويهدف صراحة إىل إدخال مفهوم الدفاع عن النفس.
املادة  من 3 الفقرة يف . والنظام السيرباين معرَّف"نظام سيرباين"بشأن اجلرمية السيربانية هو أن مشروع احلكم يستخدم مصطلح 

مراقبة اتصاالت  تنسيق أو شبكة حواسيب تستعمل إلرسال أو إحالة أو مشروع االتفاقية. وهو يغطي أي حاسوب أو من 1
 املنصوص عليه "منظومة حاسوب"نقاط التشابه مع تعريف مصطلح  منهذا التعريف كثري  منبيانات أو برامج. ويظهر 

ورغم أن مشروع االتفاقية يشري إىل أفعال تتصل  1578بشأن اجلرمية السيربانية. جملس أوروبااتفاقية  نم 1املادة  منأ( الفقرة  يف
ز أساساً على األنظمة احلاسوبية القائمة على الشبكات، فإن كال بتبادل البيانات، وبالتايل ال التعريفني يشمالن احلواسيب  يركِّ

  1579ئمة بذادها.املتصلة توصياًل بينياً إىل جانب األجهزة القا
 البقاء غير المشروع 2.2.6

مبواصلة  أيضاً  خالل الدخول بصورة غري مشروعة إىل نظام حاسويب، وإمنا منميكن انتهاك سالمة أنظمة احلاسوب ليس فقط 
مثل  يف وعةيتم النفاذ إىل النظام احلاسويب بصورة غري مشر  استخدام النظام احلاسويب بعد انتهاء صالحية اإلذن. ونظراً ألنه مل

 صعوبات. هذه احلاالت، فإن تطبيق أحكام جترمي النفاذ غري املشروع إىل شبكات احلاسوب ميكن أن تكتنفها
 اأوروبمجلس 

 جتّرم البقاء غري املشروع بشأن اجلرمية السيربانية جتّرم النفاذ غري املشروع إىل نظام حاسويب ولكنها ال اأوروبإن اتفاقية جملس 
، عندما مت االنتهاء 1998. ومع ذلك، نوقش البقاء غري املشروع أثناء التفاوض بشأن االتفاقية. ويف نظام حاسويب يف
 هذا العنصر. منزالت تتض الصيغة الرابعة ملشروع االتفاقية بشأن اجلرمية السيربانية، كانت ما من

 الجرائم ضد سرية بيانات وأنظمة الحاسوب وسالمتها وتوفرها - 2المادة 
قانوهنا  يف التدابري اليت قد تكون ضرورية لوضع السلوك التايل منعلى كل طرف اعتماد هذه التشريعات وغريها يتعني 

 الداخلي كجرائم جنائية ]عندما ترتكب عمداً[:
[...] 

منه نظام حاسويب، يكون شخص قد قام دون قصد بالنفاذ إليه بالكامل أو إىل جزء  مناخلروج  يف الفشل املتعمد :مكرراً  1
 مربر هلا[. بدون حق، حاملا يدرك هذه احلالة ]اليت ال

حكماً  منتعد تتض مل 2001 يف غري أن الصيغة النهائية لالتفاقية بشأن اجلرمية السيربانية اليت فُتح باب التوقيع عليها
 القبيل. هذا من

 مثال
 ياسات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتتنسيق سيشمل النص التشريعي للجرمية السيربانية لبعض النهج احلديثة مثل 

 البقاء غري املشروع 5 وجتّرم املادة 1581أحكامًا حمددة ملعاجلة هذه املسألة. 1580 1593 واإلجراءات التشريعية والتنظيمية
 احلاسوب. نظام حاسويب. وعلى غرار جترمي النفاذ غري املشروع، فإن املصلحة القانونية احملمية هي سالمة أنظمة يف
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 قاء غير المشروعالب
ً لعذر أو مربر مشروع، بالبقاء 5.(1) ً وبدون عذر أو مربِّر مشروع أو جتاوزا  نظام حاسويب بأكمله أو يف أي شخص يقوم عمدا

 كالمها. تزيد عن ]املبلغ[ أو تزيد عن ]الفرتة[ أو غرامة ال حالة اإلدانة باحلبس ملدة ال يف جزء منه يرتكب جرمية يعاقب عليها يف
ذلك قد يتطلب  منميكن أن يقرر بلد عدم جترمي البقاء غري املشروع شريطة توفر سبل انتصاف فعالة أخرى. وبدالً  (2)

النوايا  منبلد أن تكون اجلرمية قد ارتكبت عن طريق خرق التدابري األمنية أو ِبنية احلصول على بيانات احلاسوب أو غريها 
 الشريفة. غري

النهج اإلقليمية، أن سالمة نظام حاسويب ميكن أن تُنتهك ليس فقط  منأّي  يف شكل مماثل يف يرد يبني احلكم الذي ال
هذا النظام بعد انتهاء صالحية اإلذن كذلك. ويتطلب البقاء  يف خالل البقاء منبالدخول إىل نظام حاسويب بدون حق، بل و 

ه احلالة، على سبيل املثال، إذا ظل اجلاين موصاًل بالنظام النفاذ إىل النظام احلاسويب. وميكن أن تطرأ هذ يف أن يستمر اجلاين
أن يرتكب اجلاين  54 تشغيله. وكونه يتمتع بإمكانية نظرية للدخول إىل النظام احلاسويب ليس كافياً. وتتطلب املادة يف واستمر

سوى األفعال اليت  54 م املادةجترّ  أن األفعال املتهورة غري مشمولة بذلك. وباإلضافة إىل ذلك، ال اجلرائم عن قصد. كما
 ُترتكب "بدون عذر أو مربر مشروع".

 الحيازة غير المشروعة لبيانات الحاسوب  3.2.6
بشأن اجلرمية السيربانية وكذلك قانون الكومنولث النموذجي ومشروع اتفاقية ستانفورد الدولية حلواًل  جملس أوروبااتفاقية  منتتض

بشأن اجلرمية السيربانية تنطبق  جملس أوروبااتفاقية  من 3املشكوك فيه أن املادة  منو  1582قط.قانونية لالعرتاض غري املشروع ف
يالحظ  خالل اعرتاض عمليات نقل البيانات. وكما منعلى حاالت أخرى خالف احلاالت اليت تنطوي على ارتكاب جرائم 

عداد  يف املعلومات املخزونة على قرص صلب تدخلإن كان النفاذ غري القانوين إىل  نوقشت باهتمام كبري مسألة ما 1583أدناه،
 3 املرجَّح أن املادة منونظرًا ألن عملية النقل عملية مطلوبة، ف 1584املسائل اليت تشملها االتفاقية بشأن اجلرمية السيربانية.

وهذا أمر  1585ات النقل.تغطي أشكال التجسُّس على البيانات خالف اعرتاض عملي االتفاقية املتعلقة باجلرمية السيربانية ال من
 البيانات. مثري لالهتمام علماً أن املشروع التاسع لالتفاقية بشأن اجلرمية السيربانية يشري إىل أمهية جترمي التجسس على

جترمي التجسُّس  منإن كان جترمي عمليات النفاذ غري القانوين جيعل  هذا السياق مسألة ما يف القضايا اليت تناقش كثرياً  منو 
بيانات غري ضروري. ففي احلاالت اليت يستطيع فيها اجلاين النفاذ بصورة مشروعة إىل النظام احلاسويب )بسبب إعطائه على ال

النظام، فإن الفعل  منهذه املناسبة )انتهاكًا لإلذن الشرعي احملدود( بنقل ملفات  يف أمرًا بإصالح النظام مثاًل( مث يقوم
 1586 النفاذ غري القانوين.يكون مشمواًل عموماً بأحكام جترمي ال

إن كانت اآلليات القائمة حلماية  اجلوهري تقييم ما مناألنظمة احلاسوبية، ف يف البيانات احليوية اآلن منونظراً لتخزين الكثري 
التجسُّس  منالقانون اجلنائي حلماية املستعمل  يف الضروري وجود أحكام أخرى منإن كان  البيانات هي آليات كافية أو ما

واليوم يستطيع مستعملو احلاسوب استعمال خمتلف أجهزة العتاد وأدوات الربجميات حلماية املعلومات  1587لى البيانات.ع
املعلومات املخزونة ويستطيعون بذلك تقليل  جتفريالسرية. فهم يستطيعون إقامة حواجز نريان للحماية وأنظمة مراقبة النفاذ أو 

جانب  منتتطلَّب سوى معارف حمدودة  ن األجهزة سهلة االستعمال متوفِّرة والورغم أ 1588خطر التجسُّس على البيانات.
ميلكها سوى قلَّة  األحيان معرفة ال منكثري  يف النظام احلاسويب تتطلب يف املستعملني، فإن احلماية الفعَّالة حقًا للبيانات

األحيان حبماية كافية  منكثري  يف واسيب اخلاصةأنظمة احل يف تتمتع البيانات املخزونة وبصورة خاصة ال 1589املستعملني. من
 إضافية. التجسُّس على البيانات. ولذلك ميكن أن تتيح أحكام القانون اجلنائي محاية من

 خالل تدابري تقنية وذلك بتجرمي التجسُّس على البيانات. وهناك هنجان رئيسيان منقرَّرت بعض البلدان توسيع احلماية املتوفِّرة 
مع هذه املسألة. فبعض البلدان تعتنق هنجًا ضيقًا وجترِّم التجسُّس على البيانات عندما يقتصر ذلك على احلصول على  التعامل يف
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لتجرمي  (U.S.C § 1831 18)مدونة الواليات املتحدة  من 18العنوان  من 1831أمثلة ذلك البند  منو  -بيانات سرية حمدَّدة 
غطي فقط التجسُّس على البيانات ولكنه يغطي الطرق األخرى للحصول على املعلومات ي التجسُّس االقتصادي. وهذا احلكم ال

 .أيضاً  السرية
 قانون الواليات المتحدة

 التجسُّس االقتصادي - 1831البند 
  :أو عاملاً أن اجلرمية ستفيد أي حكومة أجنبية أو أداة أجنبية أو عميل أجنيب وعن علم أي شخص قاصداً  -عموماً  ( أ 

يقوم بسرقة أي سر جتاري أو يقوم بدون إذن مبصادرته أو أخذه أو نقله أو إخفائه أو حيصل عليه عن  (1)
 التضليل؛  اخلديعة أو طريق الغش أو

حتميله  زيله أونأو يقوم، بدون إذن، بنسخ سر جتاري أو نقله أو رمسه أو ختطيطه أو تصويره فوتوغرافياً أو ت (2)
تصويره ضوئيًا أو استنساخه أو إرساله بوسائل االتصاالت أو توصيله أو إرساله بالربيد  وتدمريه أ تغيريه أو أو
 نقله؛ غريه أو تبليغه أو أو

حتويله  أو يقوم باستالم أو شراء أو امتالك سر جتاري مع معرفته بسرقة هذا السر أو مصادرته أو امتالكه أو (3)
 بدون إذن؛

 ؛(3)إىل  (1) منالفقرات  يف وفةأو حياول ارتكاب أي جرمية موص (4)
ومع  (3)إىل  (1)الفقرات  منأي فقرة  يف أو يتآمر مع شخص أو أكثر الرتكاب أي جرمية موصوفة (5)

املادة الفرعية ب(، لغرامة  يف جاء يتعرَّض، باستثناء ما أكثر للقيام بأي فعل لتنفيذ غرض التآمر، شخص أو
 كالمها. سنة أو 15تزيد عن  دة الالسجن مل دوالر أو 000 500تزيد عن  ال

 .دوالر 000 000 10تزيد عن  الفقرة الفرعية أ( تتعرَّض لغرامة ال يف أي منظمة ترتكب أي جرمية موصوفة -املنظمات  ب(

، كان يتم جترمي التجسس 1996. وحىت 1996 عامبواسطة قانون التجسس االقتصادي ل 18311590مت إدخال هذا البند 
وجيّرم قانون التجسس االقتصادي نوعني أنواع اختالس  1591مبوجب قوانني الدولة غري املتناسقة إىل حد ما.االقتصادي فقط 

سرقة األسرار التجارية لصاحل حكومة أجنبية أو هيئة أو عميل، وسرقة األسرار  - 18العنوان  يف األسرار التجارية الواردة
أن احلكم يركز  منوعلى الرغم  1592حكومة أجنبية أو هيئة أو عميل. التجارية لتحقيق مزايا اقتصادية، سواء أكانت لصاحل

يتصل باجلرمية التقليدية فقط ولكن  يتطلب نسقًا حمدداً )بيانات احلاسوب(، فهو ال على محاية احملتوى )األسرار التجارية( وال
 (2))أ( 1030ات املتحدة، البند مدونة الوالي من 18وبصفة عامة، ينطبق العنوان  1593.أيضاً باجلرائم املتصلة باحلاسوب 

 1594.(5)-(2))أ( 1831يتعلق بالقضايا املتصلة باحلاسوب، تكون األعمال مشمولة بالبند  . وفيماأيضاً مثل هذه احلاالت  يف

 النص التشريعي للجريمة السيبرانية لسياسات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واإلجراءات التشريعية والتنظيمية
 لسياسات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتالنص التشريعي للجرمية السيربانية  من 81595املادة  يف خروهناك مثال آ

 1596واإلجراءات التشريعية والتنظيمية.
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 التجسس على البيانات
لشخص  أي شخص يبادر عمداً وبدون عذر أو مربِّر مشروع أو جتاوزاً لعذر أو مربر مشروع، باحلصول لنفسه أو (1) 8

 بيانات حاسوبية غري مقصودة له وتتمتع حبماية خاصة ضد النفاذ غري املصرح به، يرتكب جرمية يعاقب عليها آخر على
 تزيد عن ]املبلغ[ أو كالمها. تزيد عن ]الفرتة[ أو غرامة ال حالة اإلدانة باحلبس ملدة ال يف

 البيانات احلاسوبية. منجيوز لبلد قصر التجرمي على فئات معينة  (2)

سرية البيانات احلاسوبية املخزنة واحملمية. وتتطلب احلماية اخلاصة أن ينفذ مستضيف املعلومات تدابري احلماية  8البند حيمي 
واحلماية بكلمة سر.  تجفريأمثلة ذلك ال منصعوبة النفاذ إىل البيانات دون احلصول على إذن. و  مناليت تزيد بشكل كبري 

الضروري أن تتجاوز تدابري احلماية تدابري احلماية املعيارية اليت تنطبق  منشريعي إىل أنه وتشري املالحظات التوضيحية للنص الت
 1597احلكومية. املباين مناملمتلكات، مثاًل فرض قيود على النفاذ إىل بعض األجزاء  منعلى البيانات وعلى غريها 

 لجزائي األلمانيالقانون ا
 2007.1598 النسخة السارية حىت يف القانون اجلزائي األملاين منأ 202املادة  يف ميكن العثور على هنج مماثل

 التجسُّس على البيانات: - (أ 202المادة 
النفاذ غري  مني شخص حيصل، بدون إذن، لنفسه أو لغريه، على بيانات غري خمصَّصة له وختضع حلماية خاصة أ (1)

 تزيد عن ثالث سنوات أو بغرامة. املأذون به يعاقب باحلبس ملدة ال
يكون  هي فقط البيانات املخزونة أو املنقولة إلكرتونيًا أو مغناطيسيًا أو بأي شكل ال 1البيانات املشمولة بالفقرة  (2)

 مرئياً بصورة مباشرة.

ناحية أهداف  منو  1599احلاسوب عموماً. يف يغطي فقط األسرار االقتصادية ولكنه يغطي البيانات املخزونة وهذا احلكم ال
مدونة الواليات املتحدة ولكن تطبيق هذا  من 18العنوان  من 1831هذا النهج أكثر اتساعًا باملقارنة بالبند  احلماية يعترب

البيانات يقتصر على احلالة اليت تكون فيها هذه البيانات خاضعة حلماية خاصة  احلكم حمدود نظرًا ألن جترمي احلصول على
احلواسيب مبوجب القانون اجلزائي األملاين تقتصر على  يف يانات املخزونةوهكذا، فإن محاية الب 1600النفاذ غري املأذون. من

  1601اجلرائم. حالة األشخاص أو الشركات التجارية اليت تتخذ تدابري لتجنُّب وقوعها ضحية هلذه
 األحكام هأهمية هذ

إذن بالدخول إىل النظام صدد احلاالت اليت يكون فيها مرتكب اجُلرم حاصاًل على  يف تطبيق هذا احلكم هام بصفة خاصة
احلاسوب( مث يسئ استغالل هذا اإلذن للحصول بصورة غري  يف احلاسويب )وذلك مثاًل بسبب تلقيه أمرًا بإصالح مشكلة

يتعلق مبسألة تغطية هذا التصريح للنفاذ إىل النظام احلاسويب،  وفيما 1602النظام احلاسويب. يف مشروعة على معلومات خمزونة
 كن عموماً تغطية هذه احلاالت باألحكام اليت جترِّم النفاذ غري القانوين.املم منفإنه ليس 

 غير حقب
يتطلب تطبيق األحكام املتصلة بالتجسُّس على البيانات عمومًا أن تكون البيانات اليت يتم احلصول عليها بدون موافقة 

يل حامية استنادًا إىل التالعب يثبت بوضوح جناح الرسائل االقت 1603الضحية. وجناح هجمات التصيُّد االحتيا
التالعب باملستعملني  يف األحكام املذكورة أعاله، مالحقة اجلناة الذين ينجحون ميكن، استنادًا إىل وال 1604باملستعملني.

 الضحية. لإلفصاح عن املعلومات السرية، وذلك نظراً ملوافقة
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 االعتراض غير القانوني 4.2.6
عمليات  منوعلى العكس  1605نقل املعلومات. منواالتصاالت بعدة خماطر تتصل بأيقرتن استعمال تكنولوجيا املعلومات 

مقدمي اخلدمات  منداخل أي بلد، تنطوي عمليات نقل البيانات عرب اإلنرتنت على مشاركة العديد  يف طلبات الربيد التقليدية
املستعمل، وخاصة مستعمل  وأضعف نقطة لالعرتاض هي 1606وخمتلف النقاط اليت ميكن عندها اعرتاض نقل البيانات.

اهلجمات اخلارجية. ونظرًا ألن اجلناة يستهدفون  مناألحيان حبماية كافية  منكثري  يف يتمتع زيل اخلاص، الذي الناحلاسوب امل
 يلي: ضوء ما يف عموماً النقطة األضعف، فإن خطر اهلجمات ضد املستعملني اخلاصني خطر كبري وخاصة

  يسهل اخرتاقها؛تطوير تكنولوجيات 

 .زيادة أمهية املعلومات الشخصية للجناة 
وعلى  1607( عدة مزايا للنفاذ إىل اإلنرتنت."شبكة املنطقة احمللية الالسلكية"وتتيح تكنولوجيات الشبكات اجلديدة )مثل 

داخل دائرة  يف أي مكان مناملسكن اخلاص لأُلسرة بالتوصيل باإلنرتنت  يف سلكية سبيل املثال، يسمح إنشاء شبكة ال
معيَّنة، دون احلاجة إىل توصيالت سلكية. ولكن يقرتن اإلقبال على هذه التكنولوجيا والراحة الناشئة عنها مبخاطر جدية على 

سلكية بدون محاية، فإن اجلناة يستطيعون الدخول إىل هذه الشبكة واستعماهلا ألغراض  الشبكة. وإذا توافرت شبكة ال منأ
جة إىل الدخول إىل املبىن. إذ إهنم حيتاجون فقط إىل الدخول داخل دائرة الشبكة الالسلكية إلطالق إجرامية بدون احلا

بعض  يف تتمتع الشبكات الالسلكية اخلاصة ال مناملائة  يف 50هجومهم. وتشري االختبارات امليدانية إىل أن نسبة تصل إىل 
معظم احلاالت ينشأ االفتقار إىل احلماية  ويف 1608غري املأذون.األماكن بأي محاية ضد االعرتاض غري املأذون أو النفاذ 

 1609االفتقار إىل املعرفة بطريقة تشكيل تدابري احلماية. عن
إذ إن اعرتاض مراسالت  1610ويف املاضي، كان اجلناة يركزون أساسًا على الشبكات التجارية العرتاضها بصورة غري قانونية.

اعرتاض البيانات املنقولة داخل الشبكات اخلاصة. ويشري ارتفاع  منت فائدة أكرب الشركات يولِّد على األرجح معلومات ذا
ت. فقد أصبحت  1611عدد حاالت انتحال هوية البيانات الشخصية اخلاصة إىل أن نقطة تركيز اجلناة رمبا تكون قد تغريَّ

ملرور ومعلومات احلسابات املصرفية ، وكلمات ا1612البيانات اخلاصة، مثل أرقام بطاقات االئتمان وأرقام الضمان االجتماعي
 1613ذات أمهية كبرية للجناة.

 الجريمة السيبرانية بشأن اأوروباتفاقية مجلس 
اجلرمية السيربانية حكمًا حلماية سالمة اإلرساالت غري العامة بتجرمي االعرتاض غري املأذون.  بشأن اأوروبتشمل اتفاقية جملس 

التنصُّت و/أو التسجيل غري  منيات النقل اإللكرتونية حبماية احملادثات الصوتية ويهدف هذا احلكم إىل مساواة محاية عمل
 1614معظم األنظمة القانونية. يف القانوين، وهي احلماية املوجودة بالفعل

 الحكم

 مشروعالاالعتراض غير  - 3المادة 
ارتُكب عمداً، وبغري حق:  قانوهنا الوطين، إذا ما يف ايلتدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي الفعل الت منقد يلزم  تعتمد كل دولة طرف ما

ينبعث  ذلك ما يف ، مبانظام حاسويبأو خالل  منإىل أو  حاسوبيةاالعرتاض باستخدام وسائل فنية، لعمليات إرسال غري عمومية لبيانات 
تكب اجلرمية عن طريق خمالفة التدابري األمنية، موجات كهرمغنطيسية حتمل هذه البيانات. جيوز لطرف أن يستلزم أن تر  من نظام حاسويب من

 .آخر بنظام حاسويب متصل بنظام حاسويبيتعلق  فيما أو بقصد آخر غري أمني، أو حاسوبيةبقصد احلصول على بيانات 
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 األفعال المشمولة
ل بالبيانات واالعرتاضات اليت تتص 1615على اعرتاض اإلرساالت الذي يتحقق بتدابري تقنية. 3يقتصر انطباق املادة 

  1616اإللكرتونية ميكن تعريفها بأهنا فعل بقصد احلصول على بيانات أثناء عملية النقل.
جاء أعاله، يثور اجلدل عند مناقشة مسألة تغطية النفاذ غري القانوين إىل املعلومات املخزونة على قرص صلب مبوجب  وكما

وعدم اعتبار النفاذ إىل املعلومات املخزونة اعرتاضاً  -ت وعمومًا ينطبق احلكم فقط على اعرتاض اإلرساال 1617هذا احلكم.
احلاالت اليت ينفذ فيها اجلاين ماديًا إىل نظام حاسويب قائم بذاته هي  يف ومناقشة تطبيق احلكم حىت 1618لعملية اإلرسال.

لتقرير التفسريي وألن ا 1619حكمًا يتصل بالتجسُّس على البيانات منتتض جانب منها ألن االتفاقية ال يف مناقشة تنشأ
 :3بشأن تطبيق املادة  تفسريين غري دقيقني إىل حد ما منلالتفاقية يتض

ومع ذلك، فإن  1620يشري التقرير التفسريي أواًل إىل أن احلكم يغطي عمليات االتصال اليت جتري داخل منظومة حاسوبية.
 يرسل فيها الضحايا بيانات يتم بعد ذلك احلاالت اليت يف إن كان احلكم ينبغي أن ينطبق ذلك يرتك دون حسم مسألة ما

عندما يقوم اجلاين بتشغيل احلاسوب بنفسه. وتتصل النقطة  أيضاً إن كان ينبغي أن ينطبق  جانب اجلناة أو ما مناعرتاضها 
 الثانية بتجرمي احليازة غري املشروعة لبيانات احلاسوب.

خالل النفاذ  من"خالل استعمال أجهزة التنصُّت أو  منري مباشرة بصورة غ ويشري الدليل إىل أن االعرتاض ميكن ارتكابه إما
النفاذ إىل منظومة حاسوبية واستعماهلا إلصدار ُنسخ غري مأذون  منوإذا متكَّن اجلناة  1621."إىل املنظومة احلاسوبية واستعماهلا

القرص  مننات )إرسال بيانات البيانات املخزونة على حمرِّك قرص خارجي، حبيث يؤدي هذا الفعل إىل نقل بيا منهبا 
. وعدم وجود عنصر بدأهاهذه العملية ولكنه  اعرتضيكون قد  الصلب الداخلي إىل قرص صلب خارجي(، فإن اجلاين ال

  1622املخزونة. حاالت النفاذ غري القانوين إىل املعلومات يف االعرتاض التقين ُحجة قوية ضد تطبيق احلكم
نقل  ات إرسال البيانات، سواء كان ذلك باهلاتف أو الفاكس أو الربيد اإللكرتوين أوويغطي مصطلح "اإلرسال" مجيع عملي

 "غري عمومي"ويكون اإلرسال  1624على اإلرساالت غري العمومية فقط. 3وتنطبق اجلرمية احملدَّدة مبوجب املادة  1623امللفات.
لعمومية وغري العمومية ليس طابع البيانات والعنصر اجلوهري للتمييز بني اإلرساالت ا 1625إذا كانت عملية اإلرسال سرية.

املرسلة ولكنه طابع عملية اإلرسال ذادها. وحىت نقل املعلومات املتوفِّرة بصورة علنية ميكن اعتباره إجراميًا إذا كان األطراف 
صاالت يستبعد االت النقل يعتزمون إبقاء حمتوى اتصاالدهم سرياً. واستعمال الشبكات العمومية ال يف املنخرطون

 العمومية". "غري
 العنصر الذهني

أن يرتكب  3 اجلرمية السيربانية، تقتضي املادةبشأن  جملس أوروبااتفاقية  يف حالة مجيع اجلرائم األخرى املعرَّفة يف حدث كما
التفسريي يشري . ويف التقرير "عمداً "االتفاقية بشأن اجلرمية السيربانية تعريفًا ملصطلح  منتتض وال 1626اجلاين جرميته عمداً.

 1627وطين. ينبغي أن يُعرف على صعيد "عمداً "واضعو االتفاقية إىل أن التعبري 
 بغير حق

بغري "إذا وقع هذا االعرتاض  االتفاقية بشأن اجلرمية السيربانية إال من 3ميكن مالحقة اعرتاض االتصال مبوجب املادة  ال
جتري بغري حق.  األمثلة لعمليات االعرتاض اليت ال منية جمموعة ويقدِّم واضعو االتفاقية بشأن اجلرمية السيربان 1628."حق

واالختبار املأذون أو أنشطة  1629عملية اإلرسال، يف جانب املشاركني منويشمل ذلك التصرُّف بناًء على تعليمات أو إذن 
نون اجلنائي أو لصاحل واالعرتاض القانوين استنادًا إىل أحكام القا 1630احلماية املأذونة اليت يوافق عليها املشاركون،

 1631القومي. مناأل
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إذا كان استعمال ملفات  إطار املفاوضات بشأن االتفاقية املتعلقة باجلرمية السيربانية وهي مسألة ما يف وأثريت قضية أخرى
الشائعة  وأشار واضعو االتفاقية إىل أن املمارسات التجارية 3.1632تؤدي إىل جزاءات جنائية مبوجب املادة  "الكوكيز"االرتباط 

 1633تعترب عمليات اعرتاض بغري حق. )مثل ملفات الكوكيز( ال
 التقييدات والتحفُّظات

أو الصلة  "قصد غري أمني"اجلملة الثانية، وتشمل  يف خيار تقييد التجرمي باشرتاط عناصر إضافية يرد ذكرها 3تتيح املادة 
 مبنظومة حاسوبية متصلة مبنظومة حاسوبية أخرى.

 ألورويب بشأن اهلجمات ضد نظم املعلوماتتوجيه االحتاد ا
  القانوين. غري االعرتاض جيّرم حكماً  6 املادة يف 1634املعلومات نظم ضد اهلجمات بشأن 2013 األورويب االحتاد توجيه منيتض

 االعتراض غير القانوني - 6المادة 
 تقنية، احلاسوبية، بوسائل البيانات من العامة غري اعرتاض اإلرساالت أن لضمان الالزمة التدابري األعضاء الدول تتخذ

 البيانات حيمل هذه معلومات نظام من الكهرمغنطيسية عمليات البث ذلك يف مبا داخله، أو معلومات أو إليه نظام من
 .بسيطة تكون ال اليت احلاالت يف األقل على جنائية، كجرمية  يعاقب حق، وبغري عمداً  احلاسوبية،

 تقييد إمكانية هو الرئيسي والفرق 1635.السيربانية اجلرمية بشأن أوروبا جملس اتفاقية يف احملددة عايرياحلكم كما صيغ وفقًا للم
 .البسيطة احلاالت يف التجرمي

 قانون الكومنولث النموذجي للجرائم الحاسوبية والجرائم المتصلة بالحاسوب
 2002.1636 عامجي لقانون الكومنولث النموذ من 8املادة  يف ميكن االطالع على هنج مماثل

 االعتراض غير القانوني للبيانات وما شابهها

 عندما يعرتض أي شخص بوسائل تقنية عمداً وبدون عذر أو مربِّر قانوين: 8
 داخلها؛ يف أي إرسال غري عمومي إىل منظومة حاسوبية أو منها أو ( أ 

 إنه يرتكب جرمية يعاقب عليهامنظومة حاسوبية حتمل بيانات حاسوبية؛ ف منأو إرساالت كهرمغنطيسية  ب(
 تزيد عن ]املبلغ[ أو كالمها. تزيد عن ]الفرتة[ أو غرامة ال حالة اإلدانة بالسجن ملدة ال يف

بشأن اجلرمية السيربانية. وعلى غرار االتفاقية املتعلقة باجلرمية  جملس أوروبااتفاقية  من 3هنجًا شبيهًا باملادة  8تتبع املادة 
 احلكم البيانات أثناء عمليات اإلرسال غري العامة. السيربانية، حيمي

 مشروع اتفاقية ستانفورد الدولية
 صراحة اعرتاض البيانات احلاسوبية. 1999 عامل 1637جيرِّم مشروع اتفاقية ستانفورد الدولية غري الرمسي ال

 البيانات في التدخل 5.2.6
التشريعات العقابية الوطنية. ومع استمرار الرقمنة  يف مَّد عنصرًا تقليدياً الضرر املتع منتُعترب محاية األشياء امللموسة أو املادية 

وميكن أن تؤدي اهلجمات أو احلصول على هذه  1638شكل بيانات. يف املعلومات التجارية احلرجة منيتم ختزين مزيد 
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نطوي على عواقب أن ي أيضاً وإىل جانب حذف هذه املعلومات، فإن تغيريها ميكن  1639املعلومات إىل خسائر مالية.
بعض احلاالت محاية كاملة للبيانات متاشيًا مع محاية األشياء امللموسة. وأّدى  يف حتقِّق التشريعات السابقة ومل 1640جسيمة.

  1641تؤدي إىل جزاءات جنائية. تصميم اقتحامات ال منذلك إىل متكني اجلناة 
 الجريمة السيبرانية بشأن اأوروباتفاقية مجلس 

 1642التداخل غري املأذون. منحكمًا حيمي سالمة البيانات  4املادة  يف اجلرمية السيربانية بشأن لس أوروباجماتفاقية  منتتض
بعض قوانني العقوبات الوطنية وتوفري محاية لبيانات احلواسيب وبرامج احلواسيب  يف وهدف احلكم هو ملء الثغرات القائمة

  1643تعمُّد إحلاق الضرر. منسة على نسق احلماية اليت تتمتَّع هبا األشياء امللمو 
 الحكم

 البيانات في التدخُّل - 4المادة 
قانوهنا الوطين، إذا  يف تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي األفعال التالية منقد يلزم  تعتمد كل دولة طرق ما (1)
 .حاسوبوجودة على اُرتكبت عمداً، وبغري حق: إتالف، أو حمو، أو إفساد، أو تعديل، أو تدمري بيانات م ما

 ضرر جسيم. يف 1أن يستلزم أن تتسبَّب األفعال املوضَّحة بالفقرة  يف جيوز لطرف أن حيتفظ حبقه (2)

 األفعال المشمولة
 أي فعل يتصل بالتعديل السليب لسالمة احملتوى املعلومايت "إفساد"و "إتالف"أفعال خمتلفة. يعين مصطلحا  4جترم املادة 

وسيط التخزين ويعترب مشاهباً  منيغطي أي أفعال يتم مبوجبها إزالة املعلومات  "حمو"ومصطلح  1644امج.البيانات والرب  يف
يفرِّق واضعو االتفاقية بشأن اجلرمية السيربانية بني الطرق املختلفة اليت ميكن  لتدمري األشياء امللموسة. ولدي وضع التعريف مل

 "تفريغ"وحىت  1646القرص الصلب. منيزيل امللف  همالت االفرتاضية السلة امل يف وإلقاء أي ملف 1645هبا حذف البيانات.
املؤكد إذا كانت القدرة على استعادة ملف حمذوف توقف  منولذلك، فليس  1647يزيل امللف بالضرورة. سلة املهمالت ال

ك النفاذ إىل البيانات احلاسوبية إىل عمل يؤثر على توفر البيانات للشخص الذي ميل "تدمري"ويشري  1648تطبيق احلكم.
 1650صدد منع اخلدمة يف ونوقش تطبيق هذا احلكم بصورة خاصة 1649الوسيط، حيث يتم ختزين املعلومات بطريقة سلبية.

تعود املعلومات املتوفِّرة على املنظومة احلاسوبية املستهدفة متوفِّرة للمستعمل  وأثناء هذا اهلجوم ال 1651بسبب اهلجمات.
تغيري البيانات القائمة بدون أن يؤدي ذلك بالضرورة  "تعديل"ويغطي مصطلح  1652وبية.احملتمل أو لصاحب املنظومة احلاس

وهذا الفعل يغطي بوجه خاص تركيب برجميات ضارة مثل برجميات التجسُّس  1653البيانات. منإىل تقليل إمكانية االستفادة 
 1654الضحية. حاسوب يف الفريوسات أو برامج اإلعالنات أو

 العنصر الذهني
أن يرتكب  4اجلرمية السيربانية، تقتضي املادة بشأن  جملس أوروبااتفاقية  يف حالة مجيع اجلرائم األخرى املعرَّفة يف حيدث كما

. ويف التقرير التفسريي يشري "عمداً "االتفاقية املتعلقة باجلرمية السيربانية تعريفًا ملصطلح  منتتض وال 1655اجلاين جرميته عمداً.
 1656وطين. ينبغي أن يُعّرف على صعيد "عمداً "بري واضعو الصياغة إىل أن التع

 بغير حق
تغيري  يف على حنو مشابه لألحكام اليت نوقشت أعاله. وقد نوقش احلق 1657"بغري حق"جيب أن يكون ارتكاب األفعال 

انات وتستعمل أنظمة إعادة إرسال الرسائل لتعديل بعض البي 1658."أنظمة إعادة إرسال الرسائل"سياق  يف البيانات، وخاصة
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ناحية املبدأ محاية مشروعة  منويذكر التقرير التفسريي أن هذه األفعال تعترب  1659بغرض تسهيل االتصاالت جمهولة اهلوية.
 1660للخصوصية وهلذا ميكن اعتبار أهنا جتري بأذن.

 التقييدات والتحفظات
 ضرر جسيم، وهو هنج يشبه النهج املّتبعخالل االقتصار على احلاالت اليت ينشأ عنها  منخيار تقييد التجرمي  4تتيح املادة 

 االقتصار منميكِّن الدول األعضاء  ، وهو ما1661القرار اإلطاري لالحتاد األورويب بشأن اهلجمات ضد أنظمة املعلومات يف
 1662."احلاالت غري البسيطة"تطبيق حكم القانون اجلنائي املوضوعي على  يف

 ملعلوماتتوجيه االحتاد األورويب بشأن اهلجمات ضد نظم ا
 غري التدخل جيّرم حكماً  5 املادة يف 1663املعلومات نظم ضد اهلجمات بشأن 2013 عاماألورويب ل االحتاد توجيه منيتض

 البيانات. يف القانوين

 البيانات في التدخل - 5المادة 
ويهها أو تغيريها نظام معلومات أو إتالفها أو تش منحذف البيانات  أن لضمان الالزمة التدابري األعضاء الدول تتخذ

 اليت احلاالت يف األقل على جنائية، كجرمية  يعاقب حق، وبغري إزالتها، أو جعل هذه البيانات غري قابلة للنفاذ، عمداً  أو
 .بسيطة تكون ال

 تقييد ةإمكاني هو الرئيسي والفرق 1664.السيربانية اجلرمية بشأن أوروبا جملس اتفاقية يف احملددة احلكم كما صيغ وفقًا للمعايري
 .البسيطة احلاالت يف التجرمي

 قانون الكومنولث النموذجي للجرائم الحاسوبية والجرائم المتصلة بالحاسوب
قانون الكومنولث  من 8املادة  يف اجلرمية السيربانية بشأن اأوروباتفاقية جملس  من 4ميكن االطالع على هنج يتسق مع املادة 

 2002.1665 عامالنموذجي ل
 الحكم

 البيانات في الضارالتداخل 
 عندما يقوم أي شخص، عمداً أو باستهتار، وبدون عذر أو مربِّر قانوين، بارتكاب أحد األفعال التالية: (1) 6

 تدمري أو تغيري بيانات؛ ( أ 
 أو حتويل البيانات لتصبح بدون معىن أو بدون فائدة أو بدون فعالية؛ ب(
 يانات أو التدخل فيه؛أو إعاقة أو تعطيل االستعمال املشروع للب ج(

 عمله؛ يف أو إعاقة أو تعطيل أي شخص يستعمل البيانات استعماالً مشروعاً أو التدخل ( د
 النفاذ إليها؛ منأو حرمان أي شخص حيق له النفاذ إىل البيانات  ( ه

 عن ]املبلغ[ أو كالمها. تزيد تزيد عن ]الفرتة[ أو غرامة ال فإنه يرتكب جرمية يعاقب عليها بعد اإلدانة باحلبس ملدة ال
 سواء كان أثر فعل الشخص أثراً مؤقتاً أو أثراً دائماً. (1)تنطبق املادة الفرعية  (2) 

قانون  يف االتفاقية املتعلقة باجلرمية السيربانية هو أن هذا احلكم الوارد يف واحلكم املقابل 6واالختالف الرئيسي األول بني املادة 
، فإن ثالثة أحكام أخرى 6. وخالفًا للمادة أيضاً رم األفعال املتهورة واألفعال املتعمدة جي 1666الكومنولث النموذجي

القانون النموذجي، مثل االتفاقية املتعلقة باجلرمية السيربانية، تقصر التجرمي على األفعال املتعمدة. وتغطية االستهتار توّسع  من
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شأنه أن يؤدي إىل  مننظام حاسويب أو إتالف جهاز ختزين  منملقصود النهج إىل حد كبري، علماً أن حىت حمو امللفات غري ا
 فرض عقوبات جنائية.

االتفاقية املتعلقة باجلرمية  يف ختتلف بشكل طفيف عن احلكم املقابل 6واالختالف الثاين هو أن األحكام املشمولة باملادة 
 فقط. وليس األثر الدائم أيضاً ري إىل أن اآلثار املؤقتة مشمولة يش 2اجلزء الفرعي  يف احلكم توضيحاً  منالسيربانية. وأخرياً، يتض

 مشروع اتفاقية ستانفورد الدولية
ي منيتض  حكمني جيرمان األفعال املتصلة بالتداخل 1999 عامل 1667مشروع اتفاقية ستانفورد الدولية غري الرمس

 احلاسوبية. البيانات يف
 الحكم

  3المادة 
ً بأي سلوك مذكور أدناه بدون مبوجب هذه االتفاقية، تُرتك 1 ب جرائم إذا قام أي شخص بصورة غري قانونية وعمدا

 سلطة أو إذن أو موافقة معرتف هبا قانونياً:
نظام سيرباين أو ختزينها أو تغيريها أو حذفها أو إرساهلا أو حتويلها أو تسيريها  يف إنشاء بيانات أو برامج ( أ 

تداخل فيها بغرض إحداث تعطيل النظام السيرباين املذكور أو نظام بطريقة خاطئة أو التالعب هبا أو ال
النظام، مع معرفته بأن هذه األنشطة ستُسبِّب ذلك، أو بغرض  منسيرباين آخر عن العمل بالطريقة املتوخاة 

 يقصدها مالك النظام وتعترب غري قانونية مبوجب هذه االتفاقية؛ القيام بوظائف أو أنشطة ال
نظام سيرباين أو ختزينها أو تغيريها أو حذفها أو إرساهلا أو حتويلها أو تسيريها بطريقة  يف ناتإنشاء بيا ب(

أجل إحداث ضرر كبري  منالتالعب هبا أو التداخل فيها بغرض وبأثر توفري معلومات زائفة  خاطئة أو
 .املمتلكات لألشخاص أو

 األفعال المشمولة
 جهة والنهج املتبع منالسيربانية وقانون الكومنولث النموذجي  وروبا بشأن اجلرميةجملس أاالختالف الرئيسي بني اتفاقية 

البيانات إذا كان هذا التداخل يعطِّل  يف جهة أخرى هو أن مشروع ستانفورد جيرِّم فقط التداخل منمشروع ستانفورد  يف
أجل إحداث ضرر  منغرض تقدمي معلومات زائفة أ( أو إذا كان ارتكاب الفعل ب 1، الفقرة 3تشغيل النظام احلاسويب )املادة 

جهاز  يف جيرِّم حذف وثيقة نصية عادية ب(. ولذلك، فإن مشروع القانون ال 1، الفقرة 3للشخص أو املمتلكات )املادة 
م معلومات زائفة. وتطبِّق كال يؤثر على تشغيل احلاسوب وال ختزين بيانات حيث إن ذلك ال بشأن جملس أوروبا اتفاقية  يقدِّ

السيربانية وقانون الكومنولث النموذجي هنجًا أكثر اتساعًا حبمايتهما سالمة البيانات احلاسوبية دون االشرتاط اإللزامي  اجلرمية
 بإحداث آثار أخرى.

 النظام في التداخل 6.2.6
على سري عمل  يعتمد األشخاص أو مؤسسات األعمال اليت تعرض خدمات تستند إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

تثبت مدى  1669(DOS) وعدم توفُّر صفحات شبكة الويب اليت تقع ضحية هلجمات منع اخلدمة 1668أنظمتهم احلاسوبية.
هذا القبيل ميكن أن تسبِّب خسائر مالية خطرية وتؤثر حىت على األنظمة  منوهجمات  1670خطورة دهديد هذه اهلجمات.

الوقت احلاضر سيناريوهات  يف أحناء العامل يف . إذ يناقش اخلرباءواألعمال التجارية ليست اهلدف الوحيد 1671القوية.
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االعتبار اهلجمات على البنية التحتية احلرجة مثل خدمات الطاقة  يف تأخذ "اإلرهاب السيرباين"بشأن  حمتملة
 1672واالتصاالت. الكهربائية

 الجريمة السيبرانية بشأن اأوروباتفاقية مجلس 
 حكماً  السيربانيةتعملني إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تدخل االتفاقية املتعلقة باجلرمية حلماية نفاذ املشغلني واملس

 1673جيرِّم اإلعاقة املتعمَّدة لالستعمال القانوين لألنظمة احلاسوبية. 5 املادة يف
 الحكم

 النظام في التدخل - 5المادة 
أرتُِكب عمداً،  قانوهنا الوطين، إذا ما يف  أخرى لتجرمي الفعل التايلتدابري تشريعية وتدابري منقد يلزم  تعتمد كل دولة طرف ما

تبديل،  عن طريق إدخال أو إرسال، أو إتالف، أو حمو، أو تغيري، أو نظام حاسويبوبغري حق: اإلعاقة اخلطرية لعمل 
 .حاسوبيةتدمري بيانات  أو

 األفعال المشمولة
التشغيل الصحيح للنظام  يف أي فعل يتداخل "اإلعاقة"وتعين  1674اسويب.يتطلب تطبيق احلكم إعاقة تشغيل النظام احل

ويقتصر تطبيق احلكم على احلاالت اليت حتدث فيها اإلعاقة بأحد األفعال املذكورة. وباإلضافة إىل ذلك،  1675احلاسويب.
أجل اعتبار  من الوفاء هبا . وتقع على األطراف مسؤولية حتديد املعايري اليت يتعنيَّ "خطرية"يتطلب احلكم أن تكون اإلعاقة 

الضرر، وكذلك اقتصار التجرمي  منوميكن أن تشمل التقييدات احملتملة مبوجب القانون الوطين قدرًا أدىن  1676اإلعاقة خطرية.
 1677على اهلجمات ضد األنظمة احلاسوبية اهلامة.

  1678عة.وقائمة األفعال اليت تؤثر على تشغيل النظام احلاسويب بطريقة سلبية قائمة جام
يتعلق بأن اإلرسال  يعرفه واضعو االتفاقية. وفيما ال كما  "إدخال"تعرِّف االتفاقية بشأن اجلرمية السيربانية ذادها مصطلح  وال

ميكن تعريفه باعتباره أي فعل يتصل باستعمال السطح البيين  "إدخال"، فإن مصطلح 5املادة  يف مذكور باعتباره فعل إضايف
يغطي األفعال اليت تصاحب إدخال  "إرسال"حني أن مصطلح  يف املعلومات إىل نظام حاسويب املادي للمدخالت لنقل

 1679.عن بُعدالبيانات 
 4 التقرير التفسريي بشأن املادة يف يتداخالن ويعرفهما واضعو االتفاقية املتعلقة باجلرمية السيربانية "تغيري"و "إتالف"ومصطلح 

 1680توى املعلومايت للبيانات والربامج.سالمة احمل يف باعتبارمها تبديل سليب
 مناألفعال اليت يتم هبا إزالة املعلومات  4ويغطي التقرير التفسريي بشأن املادة  "حمو"مصطلح  أيضاً وعرَّف واضعو االتفاقية 

 1681التخزين. وسيط
 1682م البيانات.إمكانية استخدا منيغطي تعديل البيانات القائمة بدون أن يقلِّل ذلك بالضرورة  "تبديل"ومصطلح 

البيانات احلاسوبية إىل فعل يؤثر على توفُّر البيانات للشخص الذي ميلك النفاذ إىل الوسيط الذي يتم فيه  "تدمري"ويشري 
  1683ختزين املعلومات بطريقة سلبية.

 صدد الرسائل االقتحاميةبالحكم تطبيق 
، نظرًا ألن الرسائل االقتحامية ميكن أن 5حتت املادة  1684نوقشت إمكانية معاجلة مشكلة رسائل الربيد اإللكرتوين االقتحامية

تؤدي بالضرورة  وأعلن واضعو االتفاقية بوضوح أن الرسائل االقتحامية قد ال 1685تشكِّل محولة زائدة على األنظمة احلاسوبية.
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 1686."ة متعمَّدة وخطريةأن جترمي السلوك ينبغي أن يقتصر على حالة تعرُّض اإلرسال أو االتصال إلعاق"و "خطرية"إىل إعاقة 
مثل  1687التعامل مع اإلعاقة مبوجب تشريعادها الوطنية، يف أن األطراف قد تعتنق هنجًا خمتلفاً  أيضاً والحظ واضعو االتفاقية 

 1688خاضعة للجزاءات. اعتبار أفعال التداخل جرائم إدارية أو
 العنصر الذهني

أن يرتكب اجلاين  5 السيربانية، تقتضي املادة جملس أوروبا بشأن اجلرميةاقية اتف يف حالة مجيع اجلرائم األخرى املعرَّفة يف حيدث كما
 احلاسويب. ويشمل ذلك قصد القيام بأحد األفعال املذكورة وكذلك قصد إحداث إعاقة خطرية لعمل النظام 1689جرميته عمداً.

قرير التفسريي يشري واضعو االتفاقية إىل أن التعبري . ويف الت"عمداً "االتفاقية بشأن اجلرمية السيربانية تعريفاً ملصطلح  منتتض وال
 1690وطين. ينبغي أن يُعرف على صعيد "عمداً "

 بغير حق
اليت ختترب محاية األنظمة احلاسوبية  منذكرنا أعاله شعر مديرو الشبكات وشركات األ وكما 1691."بغري حق"يتعنيَّ اقرتاف الفعل 

املالك وبالتايل فإهنم يتصرفون بطريقة قانونية. وباإلضافة إىل  مناملهنيون بإذن  ويعمل هؤالء 1692إمكانية جترمي عملهم. منباخلوف 
 1693حق. يعترب بغري املالك وال منالنظام احلاسويب يستند إىل إذن  منذلك، ذكر واضعو االتفاقية صراحة أن اختبار أ

 التقييدات والتحفظات
القانون الوطين. ومع ذلك، فإن  يف ار تطبيق احلكم على التنفيذإمكانية صرحية القتص 5املادة  منتتض ال 2-4بعكس املادة 

حتديد خطورة اجلرمية يعطي هلذه األطراف إمكانية لضبط التجرمي أثناء عملية التنفيذ. وميكن االطالع  يف مسؤولية األطراف
 1695لالحتاد األورويب بشأن اهلجمات ضد األنظمة احلاسوبية. 1694القرار اإلطاري يف على هنج مماثل

 قانون الكومنولث النموذجي للجرائم الحاسوبية والجرائم المتصلة بالحاسوب
قانون الكومنولث  من 7املادة  يف السيربانية جملس أوروبا بشأن اجلرميةاتفاقية  من 5ميكن االطالع على هنج يتسق مع املادة 

 2002.1696 عامالنموذجي ل
 الحكم

 نظام حاسوبي في التداخل الضار
 يقوم عمداً أو باستهتار، وبدون عُذر أو مربِّر قانوين: أي شخص  (1) 7

 بإعاقة سري عمل نظام حاسويب أو التداخل فيه؛ ( أ 
 عمله؛ يف و إعاقة شخص يستعمل أو يشغِّل نظاماً حاسوبياً بصورة قانونية أو يتداخل ب(

 تزيد عن ]املبلغ[ أو كالمها. رامة التزيد عن ]الفرتة[ أو بغ يرتكب جرمية يعاقب عليها بعد اإلدانة باحلبس ملدة ال
 يلي دون االقتصار عليه:  يتصل بالنظام احلاسويب، تشمل ما اإلعاقة"، فيمافإن  (1)ويف الفقرة الفرعية 

 قطع الكهرباء عن النظام احلاسويب؛ ( أ 
 النظام احلاسويب؛ يف إحداث تداخل كهرمغنطيسي ب(
 إفساد النظام احلاسويب بأي وسيلة؛ ج(

 إدخال أو حذف أو تغيري بيانات احلاسوب؛ ( د
قانون الكومنولث النموذجي تنص على  من 7اتفاقية اجمللس األورويب هو أن املادة  يف واالختالف الرئيسي عن احلكم املقابل

فرض عقوبات  جترمي األفعال اليت جتري باستهتار. وحىت قطع التيار الكهربائي دون قصد أثناء أعمال البناء ميكن أن يؤدي إىل
االتفاقية املتعلقة باجلرمية السيربانية. وهناك  يف جنائية. ويتجاوز القانون النموذجي باعتناقه هذا النهج االشرتاطات الواردة
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 5 قائمة باألفعال مقارنة باملادة منقانون الكومنولث النموذجي يتض من 7املادة  يف "اإلعاقة"اختالف آخر وهو أن تعريف 
 جمللس األورويب بشأن اجلرمية السيربانية.اتفاقية ا من

 توجيه االتحاد األوروبي بشأن الهجمات ضد نظم المعلومات
 غري التدخل جيّرم حكماً  4 املادة يف 1697املعلومات نظم ضد اهلجمات بشأن 2013 عاماألورويب ل االحتاد توجيه منيتض

 النظم. يف القانوين

 النظم في التدخل غير القانوني - 4المادة 
خالل  منأن عرقلة عمل نظام معلومات بشكل جدي أو توقيفه عن العمل  لضمان الالزمة التدابري األعضاء الدول تتخذ

إدخال بيانات حاسوبية أو بإرسال هذه البيانات أو إتالفها أو حذفها أو تشويهها أو تغيريها أو إزالتها، أو جعل هذه 
 .بسيطة تكون ال اليت احلاالت يف األقل على جنائية، كجرمية  يعاقب حق، وبغري البيانات غري قابلة للنفاذ، عمداً 

 التجرمي تقييد إمكانية هو الرئيسي والفرق. السيربانية اجلرمية بشأن أوروبا جملس اتفاقية يف احملددة احلكم كما صيغ وفقًا للمعايري
رمية السيربانية. واالختالف الرئيسي األول هو أن املادة بشأن اجل اأوروبيقوم هذا النهج على اتفاقية جملس و  .البسيطة احلاالت يف
خالل جعل بيانات احلاسوب غري قابلة للنفاذ باإلضافة إىل األفعال اليت تغطيها  منإعاقة تشغيل نظام املعلومات  أيضاً جتّرم  4

 وإلغاء(. وتصبح البيانات غري قابلة للنفاذ االتفاقية املتعلقة باجلرمية السيربانية )إدخال وإرسال وإحلاق الضرر وحمو وإتالف وتغيري
 قائمة األفعال األكثر تعقيداً  منالوصول إليها عن طريق ارتكاب الفعل. ولكن، على الرغم  منإذا قام اجلاين مبنع شخص 

أن عملية جعل  اتفاقية اجمللس األورويب بشأن اجلرمية السيربانية حبيث يف ، ليس هناك اختالف عن املادة املقابلة4املادة  يف
االتفاقية بشأن  منالبيانات غري قابلة للنفاذ مشمولة بفعل حمو بيانات احلاسوب. ويبني تفسري مشروع النسخة التاسعة عشرة 

اجلرمية السيربانية أن فريق اخلرباء الذي وضع االتفاقية بشأن اجلرمية السيربانية اتفق على أن التعبري إلغاء حيمل معنيني: حذف 
  1698للنفاذ. تعد موجودة فعلياً وجعل البيانات غري قابلة ت حبيث ملالبيانا

 مشروع اتفاقية ستانفورد الدولية
 احلاسوبية. األنظمة يف حكماً جيرِّم األفعال املتصلة بالتداخل 1999 عامل 1699مشروع اتفاقية ستانفورد الدولية غري الرمسي منيتض

 الحكم

  3المادة 

أي سلوك مذكور أدناه  يف كب جرائم إذا دخل أي شخص بصورة غري قانونية وعمداً مبوجب هذه االتفاقية، تُرت  1
 بدون سلطة أو إذن أو موافقة معرتف هبا قانونياً:

نظام سيرباين أو ختزينها أو تغيريها أو حذفها أو إرساهلا أو حتويلها أو تسيريها  يف إنشاء بيانات أو برامج ( أ 
التداخل فيها بغرض إحداث تعطيل النظام السيرباين املذكور أو أي نظام  التالعب هبا أو بطريقة خاطئة أو

بغرض  سيرباين آخر عن العمل بالطريقة املتوخاة منه، مع معرفته بأن هذه األنشطة تسبِّب هذا التعطيل، أو
 يقصدها مالك النظام وتعترب غري قانونية مبوجب هذه االتفاقية؛ القيام بوظائف أو أنشطة ال



 الظواهر والتحديات واالستجابة القانونية :نيةااجلرمية السيرب فهم 
 

222 

 ال المشمولةاألفع
مشروع  يف اجلرمية السيربانية وقانون الكومنولث النموذجي والنهج املّتبع بشأن افاقية جملس أوروباالختالف الرئيسي بني ات

حني أن اتفاقية اجمللس األورويب بشأن اجلرمية  يف األنظمة احلاسوبية، يف ستانفورد هو أن مشروع ستانفورد يغطي أي تالعب
 احلاسويب.  ن الكومنولث النموذجي يقصران التشغيل على إعاقة تشغيل النظامالسيربانية وقانو 

 المواد المثيرة جنسياً أو المواد اإلباحية 7.2.6
وكانت األطراف اليت  1700بلد آلخر. منتتباين خطورة هذا التجرمي  يتباين جترمي احملتوى غري القانوين واحملتوى الصريح جنسيًا كما

املواد  يف السيربانية قد ركَّزت على تنسيق القوانني املتعلقة باستخدام األطفال لس أوروبا بشأن اجلرميةجمتفاوضت على اتفاقية 
اإلباحية واستبعدت التجرمي الواسع للمواد املثرية جنسيًا واملواد اإلباحية. وعاجلت بعض البلدان هذه املشكلة بتطبيق أحكام جترِّم 

العسري على وكاالت إنفاذ  منة احلاسوبية. ومع ذلك، فإن االفتقار إىل تعريفات موحَّدة جيعل تبادل املواد اإلباحية عرب األنظم
 1701اجلنسي. جترِّم تبادل احملتوى بلدان ال منهذه اجلرائم إذا تصرَّف اجلناة  يف القوانني إجراء حتقيقات

 أمثلة
 .ن اجلزائي األملاينالقانو  من 184املادة  يف يرد أحد أمثلة جترمي تبادل املواد اإلباحية

 نشر الكتابات اإلباحية - 184المادة 
 (: (3)الفقرة الفرعية  11يتعلق بالكتابات اإلباحية )املادة  أي شخص، فيما (1)

 سنة أو يقدمها له أو يسهِّل اطالعه عليها؛ 18يعرض هذه الكتابات على شخص تقل سنه عن  1
مها أ 2 مكاٍن مفتوح  يف و يسهِّل االطالع عليها بطريقة أخرىيعرض هذه الكتابات أو ينشرها أو يقدِّ

 مكان يستطيعون مشاهددها فيه؛ يف سنة، أو 18لألشخاص الذين تقل سنهم عن 
 حمالت جتارة التجزئة خارج مواقع النشاط التجاري، أو يف يقد م أو يعطي هذه الكتابات إىل شخص آخر 3
مكتبات  يف ادة، عن طريق األعمال التجارية بطلبات الربيد أويدخلها العميل ع مناطق بيع ال يف أكشاك أو يف

 قراءة؛ حلقات إعارة جتارية أو
يقدِّم أو يعطي هذه الكتابات إىل شخص آخر عن طريق التأجري التجاري أو عن طريق جتهيز  ( أ 3

سنة حيث  18جتاري مشابه لالستعمال، باستثناء احملاالت غري املفتوحة لألشخاص الذين تقل سنهم عن 
 فيها؛ يستطيعون مشاهددها

 يضطلع باسترياد هذه الكتابات بطريق األعمال التجارية بالربيد؛ 4
أماكن مفتوحة ألشخاص تقل سنهم  يف يقوم علناً بتقدمي هذه الكتابات أو اإلعالن عنها أو التوصية هبا 5

ت خارج الصفقات التجارية عن طريق أماكن يستطيعون مشاهددها فيها، أو عن طريق توزيع كتابا سنة ويف 18عن 
 العادية؛ املنافذ التجارية

 يسمح لشخص آخر باحلصول عليها بدون أن يكون قد طلب منه ذلك؛ 6
 لعرض األفالم مقابل أجر يُطلب كله أو معظمه مقابل هذا العرض؛ عاممكان  يف يعرضها 7
 بغرض استعماهلا أو استعمال نُسخ منهايُنتج أو حيصل أو يقدِّم أو خيزِّن أو يستورد هذه الكتابات  8
ن شخصاً آخر  7إىل  1 منإطار الفقرات  يف  القيام هبذا االستعمال؛  منأو ميكِّ
ملنطبقة هناك اخلارج انتهاكًا ألحكام العقوبات ا يف أجل نشرها أو نشر نُسخ منها منيضطلع بتصديرها  9

 تزيد عن سنة أو بغرامة. باحلبس مبدة الهذا االستعمال، يعاقب  منالتمكني  وإتاحتها علناً أو
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ميس  ينبغي جترميها إذا مل ضروب تبادل الكتابات اإلباحية ال منويستند هذا احلكم إىل املفهوم القائل بأن التجارة وغريها 
قشة وجتري منا 1703واستنادًا إىل ذلك يهدف القانون إىل محاية تنمية الُقصَّر دون إزعاج. 1702املوضوع أشخاصًا قاصرين.

تبادل الكتابات  184جترِّم املادة  وال 1704إن كان النفاذ إىل املواد الفاضحة يؤثر سلبًا على تنمية الُقصَّر. حامية ملسألة ما
وباملثل،  1705التخزين الرقمي. أيضاً يغطي فقط الكتابات التقليدية ولكنه يغطي  ال "الكتابات"اإلباحية بني الكبار. ومصطلح 

احلاالت اليت يوفِّر فيها اجلناة  أيضاً ينطبق فقط على األفعال خارج اإلنرتنت ولكنه يغطي  ال "يهاتسهيل االطالع عل"فإن 
 1706مواقع شبكة الويب. يف احملتوى اإلباحي

م مثااًل لنهج يتجاوز هذه القاعدة  يف 20071707 عامل 3777مشروع القانون التشريعي رقم  من 1.ج.4واملادة  الفلبني تقدِّ
 جنسي. وجيرِّم أي حمتوى

 9208 بدون املساس باملقاضاة مبوجب املرسوم اجلمهوري رقم -السيرباين  الفضاء يف اجلرائم املتصلة باجلنس :1.ج.4المادة 
تسهيل ارتكابه  ، فإن أي شخص يقوم بأي طريقة باإلعالن عن اجلنس السيرباين أو نشره أو7610واملرسوم اجلمهوري رقم 

علومات واالتصاالت، مثل احلواسيب والشبكات احلاسوبية والتليفزيون والسواتل واهلواتف املتنقلة خالل استعمال تكنولوجيا امل من
 [...]دون أن تقتصر عليها، 

أشكال النشاط اجلنسي أو اإلثارة اجلنسية  منويشري إىل أي شكل  -اجلنس السيرباين أو اجلنس االفرتاضي  ‘:1’ 3المادة 
 صالشبكات االت مبساعدة احلواسيب أو

اإلعالنات اجلنسية أو تسهيل النشاط اجلنسي عرب اإلنرتنت.  منويعتنق هذا احلكم هنجاً عريضاً جداً، نظراً ألنه جيرِّم أي نوع 
 1709صدد هذه الُنهج الواسعة بصعوبة. يف تسري التحقيقات الدولية 1708وبسبب مبدأ ازدواج اجُلرم

 المواد اإلباحية في استغالل األطفال 8.2.6
واألسباب  1710نرتنت إىل أن تكون األداة الرئيسية لتجارة وتبادل املواد اليت حتتوي على صور فاضحة لألطفال.تتجه اإل

نقل امللفات واخنفاض تكاليف اإلنتاج والتوزيع واالعتقاد باختفاء  يف الرئيسية هلذا التطوُّر هي سرعة وكفاءة اإلنرتنت
صفحات الويب وتفريغها.  يف النفاذ إىل الصور املنشورة 1712اء العاملكل أحن يف ويستطيع ماليني املستعملني 1711اهلوية.

صفحات الويب اليت تعرض املواد اإلباحية أو حىت املواد اإلباحية اليت يستغل فيها األطفال هو أن  "جناح"أهم أسباب  منو 
اإلنرتنت. واالنطباع  منزيل املواد تنبيودهم ويقومون ب يف مستعملي اإلنرتنت يشعرون بأهنم يتعرضون ملراقبة أقل عندما جيلسون

يلجأ املستعمل إىل أساليب االتصال جمهول اهلوية. ومعظم مستعملي  مل ما 1713بعدم إمكانية تعقُّب املستعمل انطباع خاطئ
 1714يدركون األثر اإللكرتوين الذي يرتكونه أثناء التصفُّح. اإلنرتنت ال

محاية املصاحل القانونية املختلفة. ويسعى جترمي إنتاج املواد اإلباحية إىل محاية  عامل يُقصد باألحكام اليت جترم املواد اإلباحية بشك
يتعلق حبظر األفعال املتصلة بتبادل املواد اإلباحية اليت يستغل فيها األطفال  وفيما 1715الوقوع ضحية لالعتداء اجلنسي. مناألطفال 

تدمري السوق نظرًا ألن الطلب املستمر على املواد اجلديدة ميكن أن حيفز  )عرض، توزيع( فضاًل عن حيازدها، فإن التجرمي يُراد به
الصعب أكثر على الناس  منوإضافة إىل ذلك، يسعى حظر التبادل إىل جعل  1716اجملرمني على مواصلة االعتداء على األطفال.

استخدام  من، يُقصد بالتجرمي منع اجملرمني احلصول على هذه املواد وبذلك منع تأثري مثري على االستغالل اجلنسي لألطفال. وأخرياً 
 1717جنسي. مجاع يف املواد اإلباحية اليت يستغل فيها األطفال إلغراء األطفال باملشاركة

 الجريمة السيبرانية بشأن اأوروباتفاقية مجلس 
 لألطفال. تشمل االتفاقية مادة تعاجل الصور اإلباحية 1718االستغالل اجلنسي، منلتحسني وتنسيق محاية األطفال 
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 الحكم

 الجرائم المتعلقة بالصور اإلباحية لألطفال: - 9المادة 
قانوهنا  يف تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي األفعال والسلوكيات التالية منقد يلزم  تعتمد كل دولة طرف ما (1)

 ارتُكبت عمداً، وبغري حق: الوطين، إذا ما
 ؛نظام حاسويبوزيعها عرب إنتاج صور األطفال اإلباحية بغرض ت ( أ 

 ؛نظام حاسويبعرض أو توفري صور األطفال الفاضحة عرب  ب(
 ؛نظام حاسويبتوزيع أو بث صور أطفال فاضحة عرب  ج(

 لصاحل الشخص ذاته أو لصاحل الغري؛ نظام حاسويباحلصول على صور األطفال الفاضحة عرب  ( د
 ؛حاسوبيةأو بوسيط ختزين بيانات  نظام حاسويبحيازة صور األطفال الفاضحة داخل  ( ه

 على املواد الفاضحة اليت توضِّح بالصورة:  "صور األطفال الفاضحة"، تشمل عبارة أعاله 1لغرض الفقرة  (2)
 قاصر منشغل بارتكاب سلوك جنسي صريح؛ أ (

 شخص يبدو أنه قاصر منشغالً بارتكاب سلوك جنسي صريح؛ ب(
 بارتكاب سلوك جنسي صريح. صورة واقعية تظهر قاصراً منشغالً  ج(

هو دون سن الثامنة عشرة. على أنه جيوز ألي طرف أن يشرتط  منكل   "قاصر"بعالية، يشمل تعبري  2لغرض الفقرة  (3)
 يقل عن سن السادسة عشرة.  ال حداً عمرياً أقل، مبا

  2 الفقرة منبندين )ب( و)ج( وال 1الفقرة  منه( عدم تطبيق البندين )د( و) يف جيوز لكل طرف أن حيتفظ باحلق (4)
 .جزئياً  كلياً أو

وهلذا،  1719وجترِّم معظم البلدان بالفعل سوء استغالل األطفال، وكذلك األساليب التقليدية لتوزيع املواد الفاضحة لألطفال.
إىل  أيضاً تسعى بل  - 1720القوانني اجلنائية الوطنية يف تقف عند حد سد الثغرات فإن االتفاقية بشأن اجلرمية السيربانية مل

  1721تنسيق خمتلف اللوائح.
 األفعال المشمولة

يصف "اإلنتاج" أي عملية الستحداث مواد إباحية يستغل فيها األطفال. وهناك مناقشة جارية بشأن تفسري هذا املصطلح. 
 1722فيها األطفال. زيل صور إباحية يستغل فيها الطفل كإنتاج )"صنع"( مواد إباحية يستغلويف اململكة املتحدة، يعترب تن

يعترب  اتفاقية اجمللس األورويب بشأن اجلرمية السيربانية أن واضع االتفاقية مل من 9املادة  يف ويشري التمييز بني "حيازة" و"إنتاج"
يز زيل مواد إباحية يستغل فيها األطفال إنتاجاً. ومع ذلك جيب زيادة التفريق بني هذين التعبريين حىت على أساس التميجمرد تن
االتفاقية بشأن اجلرمية السيربانية. وإن التقاط اجلاين لصور طفل يتعرض العتداء جنسي هو مبثابة إنتاج مواد إباحية  يف الوارد

شكل رسوم متحركة يعترب  يف إذا كان الشخص الذي يستخدم صورًا إباحية غري املؤكد ما منيستغل فيها األطفال؛ ولكن 
إذا   املؤكد ما منأنه منتج الرسوم املتحركة بالتأكيد، ليس  منيستغل فيها األطفال. وعلى الرغم  أنه ينتج موادًا إباحية أيضاً 

شكل وثائق بشأن  يف اتفاقية اجمللس األورويب بشأن اجلرمية السيربانية قاباًل للتطبيق فقط إذا كان يف كان املصطلح "إنتاج"
شأن اجلرمية السيربانية تقصد جترمي إنتاج املواد اإلباحية الومهية اليت يستغل االعتداء الفعلي على الطفل. ونظرًا ألن االتفاقية ب

. 1723فإن ذلك يشكل حّجة تؤيد تفسرياً واسعاً للمصطلح "إنتاج" -تقتضي االعتداء الفعلي للطفل  اليت ال -فيها األطفال 
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إىل أن جترمي اإلنتاج مطلوب ملكافحة اخلطر ناحية أخرى، يشري التقرير التفسريي لالتفاقية بشأن اجلرمية السيربانية  منو 
حتدد نية واضعي االتفاقية، يقدم التقرير  أن اتفاقية اجمللس األورويب بشأن اجلرمية السيربانية ال مناملصدر". وعلى الرغم  "يف

ضعو االتفاقية إىل وضع تفسريًا أكثر حتديدًا للعوامل اليت تدفع وا 1724التفسريي التفاقية اجمللس األورويب بشأن محاية األطفال
وأبرز واضعو االتفاقية بشأن محاية األطفال أن جترمي إنتاج املواد اإلباحية اليت يستغل فيها األطفال "ضروري  1725حكم مماثل.

 مصدرها". وميكن اعتبار ذلك حجة تؤيد اتباع هنج أضيق. يف ملكافحة أعمال االعتداء واالستغالل اجلنسي
خالل نظام حاسويب. وإذا كان اجلاين ينتج  مناملواد اإلباحية اليت يستغل فيها األطفال للتوزيع  الضروري أن جيري إنتاج من

اتفاقية جملس األورويب بشأن  من 9تنطبق املادة  شكل غري إلكرتوين، ال يف هذه املواد الستخدامه اخلاص، أو يعتزم توزيعه
، عن بُعدوإذا قام اجلاين،  1726وهي تغطية التصوير الذايت. ج أالسياق اإلنتا  يف اجلرمية السيربانية. ونوقشت مشكلة أخرى

بإقناع طفل بالتقاط صور فاضحة لنفسه، ميكن أن يؤدي ذلك إىل جترمي الضحية )الطفل( وليس اجملرم تبعاً 
 الوطنية. للتشريعات

الضروري أن تتاح هذه  من ويغطي التعبري "عرض" التماس اآلخرين للحصول على مواد إباحية يستغل فيها األطفال. وليس
ويشري التعبري "إتاحة"  1727املواد على أساس جتاري، ولكنها تعين ضمنًا أن اجلاين الذي يعرض هذه املواد قادر على توفريها.

احلصول على املواد اإلباحية اليت يستغل فيها األطفال. وميكن أن يرتكب الفعل  منإىل فعل ميّكن املستخدمني اآلخرين 
احة املواد اإلباحية اليت يستغل فيها األطفال على مواقع إلكرتونية أو التوصيل بنظام تقاسم امللفات ومتكني خالل إت من

 الوصول إىل هذه املواد بواسطة قدرات أو جملدات ختزين غري مسدودة. مناآلخرين 
خرين. ويغطي التعبري "إرسال" مجيع إعادة توجيه املواد اإلباحية ألشخاص آ يف ويغطي التعبري "توزيع" أعمااًل نشطة تتمثل

أجل الشخص ذاته أو شخص آخر أي عمل  منعمليات االتصال عن طريق اإلشارات املرسلة. ويغطي التعبري "حيازة" 
 بقصد احلصول الفعال على مواد إباحية.

بني األنظمة القانونية  أيضاً يازة "حيازة" املواد اإلباحية اليت يستغل فيها األطفال. وخيتلف جترمي احل 9وأخريًا جتّرم املادة 
وميكن أن تشجع حيازة هذه املواد على  1729وميكن أن يؤدي الطلب على هذه املواد إىل استمرار إنتاجها. 1728الوطنية.

إنتاج املواد اإلباحية اليت يستغل  مناالعتداء اجلنسي لألطفال، ولذا يشري واضعو االتفاقية إىل أن أحد السبل الفعالة للحد 
، 4الفقرة  يف ومع ذلك، متّكن االتفاقيات األطراف الفاعلة 1730األطفال هو جعل حيازة هذه املواد غري مشروعة. فيها
باحية اليت يستغل فيها األطفال وعرضها إلاستبعاد جترمي جمرد حيازة هذه املواد بقصر املسؤولية اجلنائية على إنتاج املواد ا من

املواد اإلباحية.  يف تحكم الذي ميارسه شخص عمدًا على استغالل األطفالوتنطوي احليازة على ال 1731وتوزيعها فقط.
عن يقتصر على احلالة املتعلقة بأجهزة التخزين احمللي بل وأجهزة التخزين  ويتطلب ذلك أن يتمتع اجلاين بالتحكم، الذي ال

التعريف  يف ورد ًا عنصرًا ذهنيًا كمااليت ميكن أن ينفذ إليها ويتحكم فيها. وعالوة على ذلك، تتطلب احليازة عموم بُعد
 أعاله.

 المواد اإلباحية في األطفال ستغاللا
مواد إباحية بشكل مرئي: مشاركة  يف ثالث فقرات فرعية بشأن مواد تصور استغالل األطفال 9املادة  من 2تقدم الفقرة 

 ور واقعية متثل قاصرًا يشاركسلوك جنسي صريح، وص يف سلوك جنسي صريح، ومشاركة شخص يبدو أنه قاصر يف قاصر
 سلوك جنسي صريح. ونظراً ألن التصوير املرئي مطلوب فإن امللفات الصوتية مستبعدة. يف

االستغالل اجلنسي، فإن املصاحل القانونية اليت  منأن واضعي االتفاقيات يسعون إىل حتسني محاية األطفال  منعلى الرغم 
)ب( 2)أ( مباشرة على احلماية ضد إساءة معاملة األطفال. وتشمل الفقرتان  2فقرة أوسع نطاقاً. وتركز ال 2تغطيها الفقرة 

 1732)ج( صورًا أنتجت دون انتهاك حقوق الطفل مثل الصور اليت أنتجت باستخدام برجمية النمذجة ثالثية األبعاد.2و
، دون أن تؤدي بالضرورة إىل إحلاق الضرر جترمي املواد اإلباحية الومهية اليت يستغل فيها األطفال هو أن هذه الصور يف والسبب

 1733مثل هذه األعمال. يف "بطفل حقيقي"، ميكن استعماهلا إلغراء األطفال باملشاركة
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يُوزع  مواد إباحية ال يف وأحد التحديات الرئيسية املتعلقة بالتعريف هو أنه يركز على التصوير املرئي. واستغالل األطفال
يشري إىل  9املادة  يف ونظرًا ألن احلكم الوارد 1734.أيضاً شكل ملفات صوتية  يف ، وإمناشكل صور أو أفالم يف بالضرورة

يشمل امللفات الصوتية. ونتيجة لذلك، تعتمد هنج أكثر حداثة  "املواد اليت تشمل التصوير املرئي" للطفل، فإن هذا احلكم ال
واإلجراءات التشريعية والتنظيمية هنجاً  مات واالتصاالتلسياسات تكنولوجيا املعلو للجرمية السيربانية  1735مثل النص التشريعي

 1736خمتلفاً وتتفادى املصطلح "مرئياً".

 تعاريف
3 

[...] 
 تشري املواد اإلباحية اليت يستغل فيها األطفال إىل املواد اإلباحية اليت تصور أو تقدم أو متثل: (4)

 سلوك جنسي صريح؛ يف طفالً يشارك ( أ 
 سلوك جنسي صريح؛ أو  يف يشارك شخصاً يبدو أنه طفل ب(
سلوك جنسي صريح؛ ويشمل ذلك أي مواد إباحية مسعية أو مرئية أو نصية  يف صورًا متثل طفاًل يشار ج(

 ولكن دون االقتصار عليها. 
 ج(. وقد يقيد بلد التجرمي بعدم تنفيذ البندين ب( و

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع  نم 2املادة  منالفقرة ج(  يف وميكن العثور على تعريف أوسع آخر
 البغاء ويف املواد اإلباحية. يف األطفال واستغالهلم

 2المادة 

 ألغراض هذا الربوتوكول:
[...] 

 تشري املواد اإلباحية اليت يستغل فيها األطفال إىل كل متثيل للطفل، بأي وسيلة كانت، وهو يشارك ج(
سواء كانت بصورة حقيقية أو عن طريق احملاكاة أو كل تصوير لألعضاء اجلنسية للطفل ممارسة جنسية صرحية  يف

 أساساً. ألغراض االستغالل اجلنسي

 "القاصر"قانوهنا الوطين مصطلح  يف أهم االختالفات بني التشريعات الوطنية سن الشخص املعين. فبعض الدول تعرِّف من
 1737اتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل من 1املادة  يف "الطفل"إلباحية وفقًا لتعريف املواد ا يف يتصل باستخدام األطفال فيما

ويوجد هنج  1738سنة. 14سنة. وتعرِّف بلدان أخرى القاصر بأنه شخص يقل عمره عن  18بأنه أي شخص يقل عمره عن 
اجلنسي لألطفال واملواد اإلباحية بشأن مكافحة االستغالل  2003 عامالقرار اإلطاري جمللس االحتاد األورويب ل يف مشابه

د االتفاقية على  1740االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي. منواتفاقية جملس أوروبا بشأن محاية األطفال  1739لألطفال وتشدِّ
 1741تحدة.أمهية وجود معيار دويل واحد يتعلَّق بالسن وتعرِّف االتفاقية بشأن اجلرمية السيربانية املصطلح وفقًا التفاقية األمم امل

القوانني  يف سنة، وذلك اعرتافاً منها باالختالفات الكبرية 16يقل عن  ومع ذلك، تسمح االتفاقية باقتضاء حد عمري خمتلف ال
احلاالت  يف الوطنية القائمة. وإحدى املشاكل اليت جتري مناقشتها بصورة متزايدة هو التجرمي الذي حيتمل أن يكون غري مقصود

املواد  يف فعلى سبيل املثال يُعّرف استغالل األطفال 1742ريف سن املوافقة على ممارسة اجلنس واحلد العمري.اليت خيتلف فيها تع
عاماً،  16عامًا ويف الوقت نفسه فإن س ن الرضا اجلنسي هو  18اإلباحية كتصوير مرئي لألفعال اجلنسية لشخص دون سن 



 االستجابة القانونيةالظواهر والتحديات و  :نيةافهم اجلرمية السيرب 
 

 227 

عامًا أن ميارسان عالقة جنسية ولكنهما سوف يرتكبان جرمية  17العمر  منالناحية القانونية، ميكن لشخصني يبلغان  منف
 1743الفعل. خطرية )إنتاج مواد إباحية يستغل فيها األطفال( إذا قاموا بالتقاط صور أو أفالم تشمل هذا

 العنصر الذهني
أن يرتكب اجلاين  9ي املادة ، تقتضالسيربانية جملس أوروبا بشأن اجلرميةاتفاقية  يف حالة مجيع اجلرائم املعرَّفة يف حدث كما

ويف التقرير التفسريي يشري واضعو االتفاقية صراحة إىل أن التفاعل مع املواد الفاضحة لألطفال بدون  1744جرميته عمداً.
االتفاقية بشأن اجلرمية السيربانية. وميكن أن يكون عدم وجود القصد أمرًا هامًا بصورة خاصة إذا   يف قصد ليس مشموالً  أي

صورًا فاضحة ألطفال ورغم أن هذا  منشبكة الويب بصورة عرضية وكانت الصفحة تتض يف اين قد فتح صفحةكان اجل
 امللفات املؤقتة أو امللفات املخفية. يف الشخص قد أغلق الصفحة فوراً فقد مت ختزين بعض الصور

 بغير حق
إذا نُفذت  االتفاقية بشأن اجلرمية السيربانية إال من 9 ميكن مالحقة األفعال املتصلة باملواد الفاضحة لألطفال مبوجب املادة ال

ُيدرج واضعو االتفاقية بشأن اجلرمية السيربانية أي نص آخر يوضِّح احلاالت اليت يتصرف  ومل 1745."بغري حق"هذه األفعال 
إطار  يف ذ القواننيجانب وكاالت إنفا منإذا كان تصرفًا  إال "بغري حق"فيها املستعمل مبوجب إذن. وعمومًا جيري الفعل 

 أحد التحقيقات.
 حماية األطفالبشأن اقية مجلس أوروبا اتف

محاية األطفال بشأن اتفاقية جملس أوروبا  من 20املادة  يف يرد هنج آخر لتجرمي األفعال املتصلة باملواد الفاضحة لألطفال
 1746االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي. من

 الحكم

 علقة بالصور الفاضحة لألطفالالجرائم المت - 20المادة 
 حق: حالة ارتكابه بغري يف تدابري تشريعية وتدابري أخرى لكفالة جترمي السلوك املتعمَّد التايل منقد يلزم  يتخذ كل طرف ما (1)

 إنتاج صور األطفال الفاضحة؛ ( أ 
 عرض أو توفري صور األطفال الفاضحة؛ ب(
 توزيع أو بث صور أطفال فاضحة؛ ج(

 صول على صور أطفال فاضحة لصاحل الشخص ذاته أو لصاحل الغري؛احل ( د
 حيازة صور األطفال الفاضحة؛ ( ه
 واالتصاالت. خالل تكنولوجيا املعلومات مناحلصول عن علم على طريق للنفاذ إىل صور فاضحة لألطفال  ( و

سلوك  يف ورة مرئية طفاًل ينشغلأي مواد تصوِّر بص "صور األطفال الفاضحة"ألغراض هذه الفقرة يعين مصطلح  (2)
 املقام األول. يف جنسي صريح حقيقي أو متثيلي أو أي تصوير ألعضاء جنسية لطفل ألغراض جنسية

 الفاضحة: وإنتاج وحيازة المواد ه(أ( و 1عدم التطبيق الكلي أو اجلزئي للفقرة  يف جيوز ألي طرف أن حيتفظ باحلق (3)
 ثيلية أو صور واقعية ألطفال غري حقيقيني؛تصويرات مت مناليت تتألف فقط  -
د - حالة إنتاجهم وحيازدهم هذه الصور  يف ،18املادة  من 2تطبيق الفقرة  يف تشمل أطفااًل بلغوا السن احملدَّ

 مبوافقتهم وألغراض االستعمال اخلاص فقط.
 .جزئياً و( كلياً أو  1عدم تطبيق الفقرة  يف جيوز لكل طرف أن حيتفظ باحلق (4)
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 األفعال المشمولة
 1747اجلرمية السيربانية ولذلك يتشابه إىل درجة كبرية مع ذلك احلكم. بشأن اأوروباتفاقية جملس  من 9يستند احلكم إىل املادة 

تركِّز على جترمي األفعال املتصلة خبدمات املعلومات واالتصاالت  السيربانيةواالختالف الرئيسي هو أن االتفاقية املتعلقة باجلرمية 
حني أن اتفاقية محاية الطفل تعتنق هنجًا أوسعاً  يف ("إنتاج صور األطفال الفاضحة بغرض توزيعها عرب النظام احلاسويب")

 تتصل بشبكات احلاسوب. ( بل وتغطي أفعااًل ال"إنتاج صور أطفال فاضحة"أساساً )
تغطيه االتفاقية املتعلقة  فعاًل ال منة الطفل تتضاتفاقية محاي من 20ورغم أوجه التشابه بشأن األفعال املشمولة، فإن املادة 

 و( 1. فهي جترِّم فعل احلصول على النفاذ إىل صور األطفال الفاضحة عرب احلاسوب استنادًا إىل الفقرة السيربانيةباجلرمية 
خالل  منة عملية عرض معلومات متاح يف اتفاقية محاية الطفل. ويشمل فعل احلصول أي فعل للشروع يف 20املادة  من

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. وهذا هو احلال، على سبيل املثال، إذا أدخل اجلاين اسم امليدان ملوقع ويب معروف خاص 
ينطوي على عملية تنزيل آيل  الصفحة األوىل مما منباملواد اإلباحية اليت يستغل فيها األطفال وبدأ عملية تلقي املعلومات 

شبكة  يف إثبات أن اجلاين فتح مواقع منحالة متكنها  يف مالحقة اجلناة منكاالت إنفاذ القانون ضروري. وميكِّن ذلك و 
مجع األدلة  يف زيل املادة. وهذه الصعوباتتستطيع إثبات أن اجلاين قام بتن صورًا فاضحة لألطفال ولكنها ال منالويب تتض

زيلها على وسيط التخزين حلماية امللفات اليت يتم تن تجفريال تنشأ، على سبيل املثال، إذا كان اجلاين يستعمل تكنولوجيا
احلاالت اليت يقوم فيها  يف أيضاً ويشري التقرير التفسريي التفاقية محاية الطفل إىل أن ذلك احلكم ينبغي أن ينطبق  1748لديه.

شبكة الويب يبدأ  يف قعوعموماً، فإن فتح مو  1749زيلها.اجلاين فقط مبشاهدة صور األطفال الفاضحة على اخلط دون تن
التقرير  يف ولذلك، فإن احلالة املذكورة 1750األحيان بدون معرفة املستعمل. منكثري  يف ويكون ذلك -زيل تلقائيًا نعملية الت

واد احلاالت اليت ميكن مشاهدة امل يف أيضاً اخللفية. ولكنه ينطبق  يف زيلنحيدث فيها ت باحلاالت اليت ال تتصل إال التفسريي ال
اإلباحية اليت يستغل فيها األطفال بدون تنزيل هذه املواد. وميكن أن حيدث ذلك إذا كان املوقع اإللكرتوين يتيح تدفق 

يقوم بتخزين املعلومات املتلقاة ولكنه يستبعدها بعد اإلرسال مباشرة )مثاًل إذا كان اجلاين يستخدم  التسجيالت الفيديوية وال
 ظراً للتشكيلة التقنية لعملية التدفق.التدفق الفيديوي( وذلك ن

 المتصلة بالحاسوبالجرائم بشأن الجرائم الحاسوبية و  قانون الكومنولث النموذجي
قانون  من 10املادة  يف اجلرمية السيربانية بشأن اأوروباتفاقية جملس  من 9شى مع املادة اميكن االطالع على هنج يتم

 2002.1751 عامالكومنولث النموذجي ل

 المواد اإلباحية في األطفال لستغالا
 أي شخص يقوم بأحد األفعال التالية عمداً: (1) 10

 نشر صور أطفال فاضحة عرب منظومة حاسوبية؛ ( أ 
 خالل منظومة حاسوبية؛  منأو إنتاج صور أطفال فاضحة بغرض نشرها  ب(
حاسويب؛ يرتكب جرمية  وسيط ختزين بيانات يف منظومة حاسوبية أو يف أو امتالك صور أطفال فاضحة ج(

 1752تزيد عن ]املبلغ[ أو كالمها. تزيد عن ]الفرتة[، أو بغرامة ال يعاقب عليها بعد اإلدانة باحلبس ملدة ال
ج( أن يثبت الشخص أن صور األطفال  (1)أ( أو  1يعترب دفاعًا ضد االدهام بارتكاب جرمية مبوجب الفقرة  (2)

 1753ادق أو لغرض إنفاذ القوانني.الفاضحة هي لغرض علمي أو حبثي أو طيب ص
 ويف هذه املادة: (3)

 تشمل املواد اليت تصوِّر بصورة مرئية: "صور األطفال الفاضحة"
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 سلوك جنسي صريح؛ يف قاصراً مشرتكاً  ( أ 
 سلوك جنسي صريح؛ يف أو شخصاً يظهر أنه قاصر منخرطاً  ب(
 يح.سلوك جنسي صر  يف أو صوراً واقعية متثِّل قاصراً مشرتكاً  ج(

 أي شخص حتت سن ]س[. "القاصر"ويعين 
 يلي: ما "النشر"ويشمل 

التوزيع أو اإلرسال أو النشر أو التعميم أو التسليم أو العرض أو اإلقراض بغرض الربح أو التبادل  ( أ 
عرض البيع أو العرض لإلجيار أو العرض بالسماح باإلجيار أو العرض بأي شكل آخر  املقايضة أو البيع أو أو
 اإلتاحة بأي طريقة أخرى؛ وأ

 الفقرة أ(؛  يف احليازة أو امللكية أو حتت السيطرة لغرض القيام بأحد األفعال املشار إليها يف أو االحتفاظ ب(
أو طباعة أو تصوير أو نسخ أو صُنع بأي شكل آخر )سواء لنفس املادة أو ملادة أخرى ذات طابع  ج(

 أ(.الفقرة  يف لقيام بفعل مشار إليهمشابه( ألغراض ا

م تعريفاً  السيربانية هي أن قانون الكومنولث النموذجي ال جملس أوروبا بشأن اجلرميةواالختالفات الرئيسية عن اتفاقية  يقدِّ
دًا ملصطلح القاصر ويرتك ذلك للدول األعضاء لتحديد احلد العمري. وعلى غرار اتفاقية   جملس أوروبا بشأن اجلرميةحمدَّ

خالل  منينص قانون الكومنولث النموذجي على جترمي احلصول على النفاذ إىل املواد اإلباحية  السيربانية، ال
 املعلومات. تكنولوجيا

 البروتوكول االختياري التفاقية األمم المتحدة بشأن حقوق الطفل
البغاء  يف طفال واستغالهلمالربوتوكول االختياري املتعلق ببيع األ من 3املادة  يف ميكن العثور على هنج حمايد تكنولوجياً 

 املواد اإلباحية. ويف

 3المادة 

كل دولة طرف ملزمة بكفالة أن يغطي قانوهنا اجلنائي أو اجلزائي تغطية كاملة وكحد أدىن األفعال واألنشطة التالية،  1
 سواء ارتكبت تلك اجلرائم داخل البلد أو عرب احلدود، وسواء على أساس فردي أو منظم:

[...] 
تاج أو توزيع أو نشر أو استرياد أو تصدير أو عرض أو بيع أو حيازة مواد إباحية متعلقة بالطفل إن ج(

 .2املادة  يف لألغراض املذكورة أعاله على النحو املبني
[...] 

عال فإنه جيرم األف 1754توزيع هذه املواد، يف أن الربوتوكول االختياري يشري صراحة إىل دور شبكة اإلنرتنت منوعلى الرغم 
املتصلة باملواد اإلباحية املتعلقة بالطفل بطريقة حمايدة تكنولوجيا. وتُعرف املواد اإلباحية املتعلقة بالطفل أهنا أي متثيل للطفل 

أنشطة جنسية صرحية أو أي تصوير لألعضاء  يف ممارسة حقيقية أو عن طريق احملاكاة يف بأي وسيلة كانت وهو يشارك
 واألعمال املشمولة هبذا الربوتوكول قابلة للمقارنة باألعمال املشمولة 1755ستغالل اجلنسي أساساً.اجلنسية للطفل ألغراض اال

 الناحية التكنولوجية. منصيغ لكي يكون حمايداً  3املادة  يف االتفاقية بشأن اجلرمية السيربانية، باستثناء أن احلكم الوارد يف
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 مشروع اتفاقية ستانفورد الدولية
( نصًا جيرِّم تبادل صور األطفال ")"مشروع ستانفورد 1999 عامل 1756اتفاقية ستانفورد الدولية غري الرمسيمشروع  منيتض ال

املطلوب عمومًا معاملة أي نوع  منالفاضحة عرب املنظومات احلاسوبية. وأشار واضعو مشروع ستانفورد إىل أنه ليس 
وأقّر واضعو مشروع ستانفور مبختلف الُنهج الوطنية  1757د.احلديث أو النشر باعتباره إجراميًا مبوجب مشروع ستانفور  من

 1758التجرمي. منفرتكوا للدول حرية تقرير هذا اجلانب 
 إغواء األطفال 9.2.6

وميكن ملرتكيب اجلرائم إساءة  1759توفر اإلنرتنت إمكانية التواصل مع اآلخرين دون اإلفصاح عن السن أو نوع اجلنس.
بعض األطر القانونية اإلقليمية  منوتتض 1760ُتدعى هذه الظاهرة "االستمالة". ل. وكثرياً مااستخدام هذه القدرة إلغواء األطفا

 أحكاماً جتّرم هذا االتصال.
 اتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية األطفال

 1761االستغالل اجلنسي واإليذاء اجلنسي. مناتفاقية جملس أوروبا بشأن محاية األطفال  من 23وأحد األمثلة هي املادة 

 إغواء األطفال ألغراض جنسية - 23لمادة ا
خالل تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت،  منالتدابري لتجرمي اقرتاح متعمد،  منيتخذ كل طرف التدابري التشريعية أو غريها 

 األفعال منلغرض ارتكاب أي  18املادة  من 2يبلغ السن احملددة تطبيقًا للفقرة  شخص بالغ لالجتماع مع طفل مل من
ضده، حيث أعقبت هذا االقرتاح أفعال مادية تؤدي إىل مثل  20املادة  من.أ 1، أو الفقرة 18املادة  من.أ 1وفقاً للفقرة  اجملرمة

 هذا االجتماع.

إن إغواء طفل ألغراض استغالل الطفل جنسيًا عمومًا غري مشمول بأحكام جتّرم االعتداء اجلنسي على األطفال، نظرًا ألن 
لتجرمي  23 رب عماًل حتضريياً. ونظرًا الزدياد النقاش حول االستمالة عرب اإلنرتنت، قرر واضعو االتفاقية إدراج املادةاإلغواء يعت

يعترب التحادث اجلنسي  التجرمي، أكد واضعو االتفاقية أنه ينبغي أالّ  يف ولتجنب اإلفراط 1762األعمال التحضريية فعاًل.
التحضري  منأن هذا األمر ميكن أن يكون جزءًا  مناإلغواء على الرغم البسيط مع الطفل كافيًا الرتكاب فعل 

 1763اجلنسي. لالعتداء
خالل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.  منهناك مشكلتان رئيسيتان تتصالن هبذا النهج. أواًل، يغطي احلكم فقط اإلغواء 

ية عن رأي مفاده أن الرتكيز على هذه التكنولوجيات وإن أشكااًل أخرى لإلغواء غري مشمولة باحلكم. وأعرب واضعو االتفاق
تقدم بيانات موثوقة علميًا إلثبات أن إغواء األطفال هي جمرد مشكلة  الصعب رصدها. ومع ذلك، مل منيربره ألنه  له ما

نوين وباإلضافة إىل ذلك، هناك أسباب جيدة ليس فقط لتفادي احلاالت اليت يكون فيها شيء معني غري قا 1764على اخلط.
ذلك، لضمان عدم جترمي السلوك على  منعندما يرتكب خارج اخلط وقانونيًا عندما يرتكب على اخلط، ولكن على العكس 

القرن  يف بشأن التحديات اليت تواجه حرية التعبري 2001 عاماخلط عندما يكون قانونيًا خارج اخلط. ويشري اإلعالن املشرتك ل
 1765اإلنرتنت. مضمون منتعتمد قواعد منفصلة حتد  الدول ينبغي أالّ اجلديد، على سبيل املثال، إىل أن 

نظام القانون  يف أن ذلك قد يؤدي إىل صراعات يف وهناك مشكلة أخرى بالنسبة لتجرمي هذا العمل التحضريي تتمثل
لتحضري لالعتداء املقرر جترمي ا مناجلنائي، علمًا أن حىت التحضري ألعمال أكثر خطورة غري مشمول بالتجرمي. وإذا كان 

يُقرر جترمي التحضري لقتل طفل فإن ذلك سوف يشكل حتديًا لنظام قيمة البلد. ولذلك، ينبغي  اجلنسي على الطفل بينما مل
 إطار مناقشة شاملة ملزايا وخماطر جترمي األعمال التحضريية. يف هذا القبيل منصياغة أي هنج 
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 الخطاب المحرض على الكراهية، العنصرية 10.2.6
البلدان اليت متارس محاية دستورية قوية حلرية  يف وخاصة 1766ختتلف درجة جترمي اخلطاب احملرض على الكراهية اختالفًا كبرياً،

 1768خاص. وأوروبا بوجهإفريقيا   يف األحيان. وميكن أن ميارس احلظر منكثري  يف 1767جُيّرم خطاب الكراهية التعبري، إذ ال
 )بروتوكول إضافي( السيبرانيةة الجريمبشأن  مجلس أوروبا اتفاقية

اعتمد جملس أوروبا إعالنًا وخطة عمل  1993 يف الكفاح ضد العنصرية، وبعد مؤمتر فيينا يف يؤدي جملس أوروبا دورًا فعاالً 
، اعتمد جملس أوروبا توصيات بشأن مبكافحة 1995. ويف 1769ملكافحة العنصرية وكراهية األجانب ومعاداة السامية والتعصب

وأثناء التفاوض على اتفاقية جملس أوروبا بشأن اجلرمية السيربانية، نوقشت مسألة جترمي اخلطاب احملرض على  1770ية.العنصر 
االتفاق  منتتمكن  بشأن اجلرمية السيربانية مل 1771الكراهية والعنصرية على اخلط. ونظراً ألن األطراف املتفاوضة على االتفاقية

 احملرض على الكراهية واملواد املعادية لألجانب، أُدجمت األحكام املتعلقة هبذه اجلرائمبشأن موقف مشرتك بشأن جترمي اخلطاب 
وتتمثل إحدى الصعوبات األساسية اليت تواجهها أحكامًا جترم املواد املعادية  1772بروتوكول منفصل أول لالتفاقية. يف

ناحية  منانتهاك حقوق األفراد أو اجلماعات  ناحية، ومنع منهو احلفاظ على التوازن بني ضمان حرية التعبري  1773لألجانب
 1774السيربانيةاملفاوضات بشأن االتفاقية املتعلقة باجلرمية  يف التفاصيل، فإن الصعوبات اليت نشأت يف أخرى. ودون اخلوض

تثبت أن اختالف مدى محاية ُحرية التعبري يعوق عملية  1775وحالة التوقيعات/التصديقات على الربوتوكول اإلضايف
 اإلنفاذ يف يؤدي غياب التنسيق إىل صعوبات 1777يتعلق باملبدأ املشرتك للُجرم املزدوج بالتحديد، وفيما 1776نسيق.الت
 1778دولياً. احلاالت اليت تأخذ بُعداً  يف

 الحكم

 نشر مواد العنصرية وكراهية األجانب عبر األنظمة الحاسوبية - 3المادة 
التدابري الالزمة العتبار السلوك التايل جرائم  منالتشريعية وغريها  التدابري منقد يكون ضرورياً  عتمد كل طرف ماي 1

جنائية مبوجب قانوهنا احمللي إذا أرتُكب عمداً وبغري حق: توزيع مواد عنصرية ومواد حتث على كراهية األجانب على اجلمهور 
 خالل منظومة حاسوبية، أو إتاحتها بأي شكل آخر. من

هذه املادة إذا   من 1الفقرة  يف عدم تعليق املسؤولية اجلنائية على سلوك معرَّف يف قجيوز ألي طرف أن حيتفظ باحل 2
تدعو أو تشجِّع أو حترِّض على التمييز دون أن يكون ذلك  2املادة  من 1الفقرة  يف كانت املادة املنشورة على النحو املعرَّف

 ة أخرى.مرتبطاً بالكراهية أو العنف، شريطة توفُّر وسائل إنصاف فعَّال
على حاالت التمييز  1عدم تطبيق الفقرة  يف هذه املادة جيوز ألي طرف أن حيتفظ باحلق من 2رغم أحكام الفقرة  3

يتعلق حبرية التعبري، أن تنص بشأهنا على وسائل إنصاف  نظامها القانوين الوطين فيما يف تستطيع، بسبب مبادئ ثابتة اليت ال
 املذكورة. 2الفقرة  يف فعَّالة على النحو املشار إليه

 التهديد بدافع العنصرية وكراهية األجانب - 4المادة 
قانوهنا احمللي إذا  يف قد يكون ضروري تدابري تشريعية وتدابري أخرى العتبار السلوك التايل جرائم جنائية يعتمد كل طرف ما

 أرتُكب عمداً وبغري حق:
ضد أشخاص بسبب ‘ 1’قانوهنا احمللي،  يف ة خطرية على النحو احملدَّدالتهديد عرب منظومة حاسوبية بارتكاب جرمية جنائي

انتمائهم إىل جمموعة تتميَّز بعرق أو لون أو مولد أو أصل قومي أو عرقي، وكذلك بسب الدين، إذا استُعمل ذلك ذريعة ألٍي 
 هذه السمات. مناألشخاص تتميَّز بأٍي  منجمموعة ‘ 2’هذه العوامل، أو  من
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 اإلهانة بدافع العنصرية وكراهية األجانب - 5المادة 
التدابري التشريعية والتدابري األخرى العتبار السلوك التايل جرائم جنائية  منقد يكون ضروريًا  يعتمد كل طرف ما 1

 حالة ارتكابه عمداً وبغري حق: يف مبوجب قانوهنا احمللي
بسبب انتمائهم إىل جمموعة تتميَّز بعنصر أو لون أو مولد  إىل أشخاص‘ 1’خالل منظومة حاسوبية  منتوجيه إهانة علنية، 

األشخاص تتميَّز  منجمموعة ‘ 2’هذه العوامل؛ أو  منأصل قومي أو إثين، وكذلك بالدين، إذا استُعمل ذلك ذريعة ألٍي  أو
 هذه السمات. منبأٍي 

 جيوز ألي طرف إما:  2
هذه املادة إىل تعرُّض الشخص أو جمموعة  من 1قرة الف يف يقتضي أن تؤدي اجلرمية املشار إليهاأن  ( أ 

 للكراهية أو االزدراء أو السخرية؛ أو 1الفقرة  يف األشخاص املشار إليهم
 .جزئياً هذه املادة كلياً أو  من 1عدم تطبيق الفقرة  يف باحلق االحتفاظ ب(

 ورة فجة أو الموافقة عليها أو تبريرهاإنكار اإلبادة الجماعية أو الجرائم ضد البشرية أو تقليلها بص - 6المادة 
 التدابري التشريعية والتدابري األخرى العتبار السلوك التايل جرائم جنائية منقد يكون ضروريًا  يعتمد كل طرف ما 1
 رتُكب عمداً وبغري حق:اقانونه احمللي إذا  يف

ل إبادة مجاعية أو جرائم ضد توزيع، أو إتاحة بطريقة أخرى للجمهور، عرب نظام حاسويب، مواد تنكر األ فعال اليت تشكِّ
القانون الدويل واملعرتف هبا هبذا االسم مبوجب  يف البشرية أو تقللها بصورة فجة أو توافق عليها أو تربِّرها، على النحو احملدَّد

، أو أي حمكمة 1945 أغسطس 8احملكمة العسكرية الدولية اليت أنشئت مبوجب اتفاق لندن املؤرخ  منقرارات هنائية وملزمة 
 دولية أخرى أنشئت مبوجب صكوك دولية ذات صلة ويعرتف الطرف بواليتها.

 جيوز ألي طرف إما 2
هذه املادة قد ارتُكب بقصد  من 1الفقرة  يف اقتضاء أن يكون اإلنكار أو التقليل بصورة فجَّة املشار إليه أ ( 

املولد  األفراد على أساس العنصر أو اللون أو مند أو جمموعة التحريض على الكراهية أو التمييز أو العنف ضد أي فر 
  هذه العوامل، وإما مناإلثين وكذلك بسبب الدين، إذا استُعمل ذريعة ألٍي  أو األصل القومي أو

 .جزئياً هذه املادة كلياً أو  من 1عدم تطبيق الفقرة  يف باحلق االحتفاظ (ب

 األفعال المشمولة
خالل نظام حاسويب. وبالتايل، فإن الطرق  منزيع املتعمد للمواد املعادية لألجانب وإتاحتها للجمهور التو  3جُتّرم املادة 

 واستنادًا إىل التعريف الوارد 1779تنطوي على أنظمة حاسوبية )مثل الكتب واجملالت( غري مشمولة. التقليدية للتوزيع اليت ال
النظريات اليت  نب إىل أي مادة مكتوبة أو صورة أو أي متثيل آخر لألفكار أو، تشري املواد العنصرية واملعادية لألجا2 املادة يف

األفراد، استناداً إىل العرق أو اللون  منتدعو أو تشجع أو حترض على الكراهية أو التمييز أو العنف، ضد أي فرد أو جمموعة 
هذه العوامل. ويعين "التوزيع"  منعة ألي استخدمت كذري أو النسب أو األصل القومي أو اإلثين، فضاًل عن الدين إذا ما

ويغطي التعبري "إتاحة" القيام بوضع املواد على اخلط. فهو يقتضي أن يتمكن املستعملون  1780النشر الفعال للمواد.
التوصيل بأنظمة تقاسم  خالل وضع املواد على مواقع إلكرتونية أو منالوصول إىل هذه املواد. وميكن أن يُرتكب الفعل  من
ويشري التقرير  1781الوصول إىل هذه املواد بواسطة قدرات أو جملدات ختزين غري مسدودة. منلفات ومتكني اآلخرين امل

ونظرًا ألن الروابط املرجعية  1782.أيضاً التفسريي إىل احلاجة إىل أن تكون عملية استحداث أو جتميع روابط مرجعية مشمولة 
يتجاوز نص احلكم. ويشمل التوزيع أفعال إعادة توجيه املواد العنصرية واليت تسهل فقط النفاذ إىل املواد، فإن هذا التفسري 
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حتض على كراهية األجانب لآلخرين. وباإلضافة إىل ذلك يقتضي التجرمي أن يشمل توزيع املواد وإتاحتها التفاعل مع 
 1783اجلمهور، وبذلك يستبعد االتصال اخلاص.

مواد تنفي أو تقلل إىل أدىن  1784خالل نظام حاسويب للجمهور، من توزيع أو إتاحة ، جترمي3هنجًا مماثاًل للمادة  6تتبع املادة 
حيددها القانون الدويل وتقرها قرارات  حد أو توافق أو تربر أفعااًل تشكل جرمية اإلبادة اجلماعية أو جرائم ضد اإلنسانية، كما

، أو أي حمكمة دولية أخرى 1945 أغسطس 8بتاريخ  هنائية وملزمة للمحكمة العسكرية الدولية املنشأة مبوجب اتفاق لندن
 منشأة مبوجب صكوك دولية ذات صلة يعرتف الطرف املعين بواليتها القضائية.

دهديد األشخاص، بواسطة نظام حاسويب، بارتكاب جرمية جنائية خطرية، حبكم انتمائهم إىل جمموعة متميزة  4وجترم املادة 
األشخاص يتميزون بأي  منل القومي أو اإلثين، فضاًل عن الدين، أو إىل جمموعة العرق أو اللون، أو النسب أو األص

هذه السمات. وتشري إىل التهديدات اليت ختلق الشعور باخلوف لدى األشخاص املوجه إليهم هذا التهديد حبيث أهنم  من
ل مع اجلمهور ولذلك فهو يغطي يتطلب التعبري "دهديد" أي تفاع ال 3وخالفًا عن املادة  1785سيتعرضون الرتكاب جرمية.

 إرسال رسائل بالربيد اإللكرتوين إىل الضحية. أيضاً 
، جترمي إهانة األشخاص حبكم انتمائهم إىل جمموعة متميزة العرق أو اللون أو النسب 4هنجًا مماثاًل للمادة  5تعتمد املادة 

هذه العوامل، أو إىل جمموعة  منألي  استخدمت كذريعة األصل القومي أو اإلثين، فضاًل عن الدين، إذا ما أو
"إهانة" إىل أي تعبري هجومي أو قدحي أو ميس كرامة هذه السمات. ويشري التعبري  مني األشخاص يتميزون بأ من

 1786الشخص ويتصل مباشرة بالشخص املهان الذي ينتمي إىل هذه اجملموعة. ولتجنب التعارض مع مبدأ حرية التعبري،
هو أن احلكم يقتضي فقط اإلهانة علناً،  5و 4اإلهانة بصورة ضيقة. والفرق الرئيسي بني املادتني الضروري حتديد فعل  من

 1787يشمل االتصال اخلاص )مثل الربيد اإللكرتوين(. ولذلك ال
 مشروع اتفاقية ستانفورد الدولية

كمًا جيرِّم خطاب الكراهية. )"مشروع ستانفورد( ح 1999 عامل 1788مشروع اتفاقية ستانفورد الدولية غري الرمسي منيتض ال
اخلطاب أو املنشورات باعتبارها إجرامية مبوجب  منالضروري معاملة أي نوع  منوأشار واضعو مشروع ستانفورد إىل أنه ليس 

ومع االعرتاف مبختلف الُنهج الوطنية ترك واضعو مشروع ستانفورد للدول اختاذ قرار بشأن هذا  1789مشروع ستانفورد.
 1790مي.التجر  مناجلانب 
 الجرائم الدينية 11.2.6

يتعلق بالتجرمي. ويشري  الشواغل فيما منيتم اإلعراب عن عدد  1791بلد آلخر. منختتلف شدة محاية األديان ورموزها 
والتعاون بشأن حرية  منللمقرر اخلاص لألمم املتحدة بشأن حرية الرأي والتعبري وممثل منظمة األ 2006 عاماإلعالن املشرتك ل

البلدان، يساء استخدام  من"العديد  يف الم واملقرر اخلاص ملنظمة الدول األمريكية املعين حبرية التعبري، إىل أنهوسائل اإلع
أصوات  األصوات غري التقليدية أو املعارضة أو الناقدة أو منجانب األقوياء للحد  منهذا اجملال  يف القواعد الفضفاضة

 إىل أن املنظمات الدولية، مبا 2008 عامويشري اإلعالن املشرتك ل 1792لصعبة".مناقشة القضايا االجتماعية ا األقليات أو
البيانات املؤيدة لفكرة  منها أن متانع اعتماد املزيد يذلك اجلمعية العامة لألمم املتحدة وجملس حقوق اإلنسان، جيب عل يف

 باألديان. جترمي التشهري
 بروتوكول اإلضافي()ال الجريمة السيبرانية بشأن اأوروباتفاقية مجلس 

نفس الصعوبات اليت ظهرت بشأن  السيربانيةواجهت املفاوضات بشأن هذا املوضوع بني أطراف االتفاقية املتعلقة باجلرمية 
ومع ذلك، فإن البلدان اليت تفاوضت بشأن أحكام الربوتوكول اإلضايف األول لالتفاقية املتعلقة  1793مواد كراهية األجانب.

 األحكام. مناثنني  يف وافقت على إضافة الدين كموضوع للحماية ةالسيربانيباجلرمية 
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 الحكم

 التهديد بدافع العنصرية وكراهية األجانب - 4المادة 
ا قانوهنا احمللي إذ يف ئم جنائيةقد يكون ضروري تدابري تشريعية وتدابري أخرى العتبار السلوك التايل جرا يعتمد كل طرف ما

 رتُكب عمداً وبغري حق:ا
ضد أشخاص بسبب ‘ 1’قانوهنا احمللي،  يف تهديد عرب منظومة حاسوبية بارتكاب جرمية جنائية خطرية على النحو احملدَّدال

انتمائهم إىل جمموعة تتميَّز بعرق أو لون أو مولد أو أصل قومي أو إثين، وكذلك بسب الدين، إذا استُعمل ذلك ذريعة ألي  
 هذه السمات. منألشخاص تتميَّز بأٍي ا منجمموعة ‘ 2’هذه العوامل، أو  من

 اإلهانة بدافع العنصرية وكراهية األجانب - 5المادة 
 التدابري التشريعية والتدابري األخرى العتبار السلوك التايل جرائم جنائية منقد يكون ضروريًا  يعتمد كل طرف ما 1
إىل أشخاص بسبب ‘ 1’خالل منظومة حاسوبية  من قانوهنا احمللي إذا ارتُكب عمدًا وبغري حق: توجيه إهانة علنية، يف

أصل قومي أو إثين، وكذلك بسبب الدين، إذا استُعمل ذلك ذريعة ألٍي  انتمائهم إىل جمموعة تتميَّز بعرق أو لون أو مولد أو
 هذه السمات. مناألشخاص تتميَّز بأٍي  منجمموعة ‘ 2’هذه العوامل؛ أو  من

 […] 

خالل التجرمي.  منحيميان الدين أو الرموز الدينية  السمات فإهنما ال منمالن الدين باعتباره مسة ورغم أن هذين احلكمني يعا
 فاحلكمان جيرمان التهديدات واإلهانات لألشخاص بسبب انتمائهم إلحدى اجملموعات. 

 التشريعات الوطنية منأمثلة 
باء إىل -295أمثلة ذلك املادة  منلقضايا الدينية. و األفعال املتصلة با أيضاً تتجاوز بعض البلدان هذا النهج وجترِّم 

 قانون العقوبات الباكستاين. يف جيم-295 املادة

، القرآن الكرمي: أي شخص يقوم متعمدًا بتدنيس القرآن الكرمي أو تشويهه أو انتهاك حرمته .تدنيس، إخل - باء-295
  قانوين يعاقب باحلبس مدى احلياة. أي غرض غري يف نُسخة منه أو نص منه أو يستعمله بازدراء أو أو

ازدرائية، إخل، عن النيب الكرمي: أي شخص، يقوم باستعمال كلمات شفوية أو مكتوبة  عباراتاستعمال  -جيم -295
يقوم عن طريق أي تنسيب أو تعريض أو إحياء مباشر أو غري مباشر بتدنيس اسم النيب الكرمي حممد )صلى اهلل عليه وسلم(  أو

 للحكم بغرامة. أيضاً إلعدام أو السجن مدى احلياة ويتعرَّض يعاقب با

نصني  2006 عامالباكستاين ل اإللكرتونيةقانون اجلرمية  منيتعلق حباالت عدم التأكد املتصلة بتطبيق هذا احلكم، يتض وفيما
القانون كقانون منع  ، ولكن مت حذف تلك األحكام عندما أعيد إدخال مشروع1794يركزان على اجلرائم املتصلة باإلنرتنت

 2007.1796ديسمرب  يف الذي أعلن عنه 2007،1795 يف اإللكرتونيةاجلرائم 
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أي شخص يستعمل نظاماً إلكرتونياً أو جهازاً إلكرتونياً ليقوم متعمداً  - القرآن الكريم من، نسخة .تدنيس، إلخ 20
ته أو استعماله بأي طريقة فيها ازدراء أو ألي القرآن الكرمي أو نص مأخوذ منه أو تشويهه أو انتهاك حرم منبتدنيس نسخة 

 غرض غري قانوين يعاقب بالسجن مدى احلياة.
أي شخص يستعمل نظامًا إلكرتونيًا أو جهازًا إلكرتونياً  -ازدرائية، عن الرسول الكريم  عباراتاستعمال  21

ريض أو إحياء مباشر أو غري مباشر بكلمات منطوقة أو مكتوبة أو بأي متثيل مرئي أو يقوم عن طريق أي تنسيب أو تع
 بتدنيس اسم النيب الكرمي حممد )صلى اهلل عليه وسلم( يعاقب باإلعدام أو السجن مدى احلياة وحيكم عليه بغرامة.

حالة األحكام اليت جترِّم توزيع الكتابات اليت حتض على كراهية األجانب عن طريق اإلنرتنت، فإن أحد  يف حيدث وكما
قبل ميثِّل اختالف  منُأشري  وكما 1797الُنهج العاملية اليت جتّرم اجلرائم الدينية هو مبدأ حرية التعبري. يف ئيسيةالتحديات الر 

يؤدي  1799يتصل بصورة خاصة باملبدأ املشرتك بازدواج اجُلرم وفيما 1798مدى محاية حرية التعبري عائقًا يعرتض عملية التنسيق.
 1800احلاالت اليت تأخذ بُعداً دولياً. يف اإلنفاذ يف غياب التنسيق إىل صعوبات

 المقامرة غير القانونية 12.2.6
، نظرًا إلمكانية استعمال ذلك لاللتفاف 1801 تزايد عدد مواقع شبكة الويب اليت تعرض املقامرة غري القانونية من هناك قلق

حتظر املقامرة على اخلط فيصعب  أماكن ال منوإذا مت تشغيل هذه اخلدمات  1802بعض البلدان. يف على حظر املقامرة املطبَّق
 1803استعمال هذه اخلدمات. منعلى البلدان اليت جترِّم تشغيل املقامرة على اإلنرتنت أن متنع مواطنيها 

 التشريعات الوطنية من مثال
هذا الصدد  يف ةج الوطنيهُ أمثلة الن ُّ  منالسيربانية حظرًا على املقامرة على اخلط. و  جملس أوروبا بشأن اجلرميةاتفاقية  منتتض ال

 قانون العقوبات األملاين:  من 284املادة 

 مثال

 تنظيم إحدى ألعاب الحظ بدون إذن - 284 فقرةال
ألعاب احلظ أو يتيح املعدات هلا  منسلطة عامة، إىل أن ينظِّم علناً أو يدير لعبة  منأي شخص يعمد، بدون إذن  (1)

 تزيد عن سنتني أو غرامة. يعاقب باحلبس ملدة ال
 عاماً. النوادي أو احلفالت اخلاصة اليت يتم فيها تنظيم ألعاب احلظ بصورة منتظمة تعترب منظَّمة تنظيماً  يف ألعاب احلظ (2)
 :(1)احلاالت املوصوفة حتت الفقرة الفرعية  يف أي شخص يتصرَّف، (3)

 بصفته املهنية؛ 1
ثالثة أشهر  منال، يعاقب باحلبس ملدة ترتاوح عصابة جتمَّعت ملواصلة ارتكاب هذه األفع يف أو بوصفه عضواً  2

 سنوات. إىل مخس
تزيد  ( يعاقب باحلبس ملدة ال (2)و (1)أي شخص يقوم بالتوظيف إلحدى ألعاب احلظ العامة )الفقرتان الفرعيتان  (4)

 عن سنة أو بغرامة.

يركِّز  وال 1805ات لتنظيم هذه األلعاب.خالل حتديد إجراء منعلى املقامرة  1804ويهدف هذا احلكم إىل تقليل خماطر اإلدمان
ويف هذا الصدد جيرِّم النص تشغيل املقامرة غري  1806.أيضاً صراحة على ألعاب احلظ املتصلة باإلنرتنت، ولكنه يشملها 

السلطات العامة املختصة. وباإلضافة إىل ذلك، جيرِّم أي شخص يتح )عمداً( معدات تستعمل بعد  منالقانونية بدون إذن 
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وهذا التجرمي يتجاوز عواقب املساعدة والتحريض، نظرًا ألن مرتكيب اجلرائم قد يواجهون  1807املقامرة غري القانونية. يف ذلك
 1808عقوبات أعلى.

جترِّم املقامرة  إىل بلدان ال 1809ولتجنُّب التحقيقات اجلنائية يستطيع مشغِّل مواقع املقامرة غري القانونية أن ينقل ماديًا أنشطته
م خارج أراضي  1810.غري القانونية وهذا االنتقال إىل أماكن أخرى ميثِّل حتديًا لوكاالت إنفاذ القانون ألن وجود املخدِّ

ولتحسني إمكانيات وكاالت إنفاذ  1812يؤثر عمومًا على إمكانيات نفاذ املستعمل داخل البلد إىل املوقع. ال 1811البلد
 285 واستنادًا إىل املادة 1813ملانية التجرمي ليشمل املستعملني.القانون ملكافحة املقامرة غري القانونية وسَّعت احلكومة األ

املقامرة غري القانونية وتستطيع أن تبدأ التحقيقات،  يف تستطيع وكاالت إنفاذ القانون أن تالحق املستعملني الذين يشرتكون
 غري املمكن مالحقة مشغلي ألعاب احلظ إذا كانوا موجودين خارج أملانيا: منحىت لو كان 

 ألعاب حظ بدون إذن في المشاركة - 285 فقرةال
تزيد عن مائة  تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة ال ( يعاقب باحلبس ملدة ال284ة فقر ألعاب حظ عامة )ال يف خص يشاركأي ش

 ومثانني معدالً يومياً.

 1814األحيان. منكثري  يف عسرياً وإذا استعمل اجلناة مواقع املقامرة ألنشطة غسيل األموال، فإن حتديد هوية اجلناة يكون 

 ملنع املقامرة غري القانونية وأنشطة غسيل األموال قانون إنفاذ املقامرة غري القانونية على اإلنرتنت 1815أمثلة الُنهج املتبعة منو 
  2005.1816 عامالواليات املتحدة ل يف

 نتحظر قبول أي صك مالي ألغراض المقامرة غير القانونية على اإلنتر  - 5363 البند
مقامرة غري قانونية  يف يتصل مبشاركة شخص آخر قطاع الرهانات أو املراهنة أن يقبل عن علم، فيما يف جيوز ألي شخص يعمل ال

 على اإلنرتنت
ذلك االئتمانات املقدَّمة عن طريق  يف ائتمانات، أو عوائد ائتمانات، مقدَّمة إىل هذا الشخص اآلخر أو نيابة عنه )مبا (1)

 قات ائتمان(؛استعمال بطا
خالهلا، أو عوائد نقل أموال إلكرتوين أو خدمة إرسال  مننقل أموال إلكرتونياً أو نقل أموال بواسطة شركة نقل أموال أو  (2)

 هذا الشخص أو نيابة عنه؛ منأموال 
أي  يف أي شيك أو حوالة أو صك مماثل مسحوب على يد هذا الشخص اآلخر أو نيابة عنه ومسحوب أو قابل للدفع (3)

 خالهلا؛ منمؤسسة مالية أو 
قد يقرره الوزير مبوجب اللوائح، وتنطوي على مشاركة مؤسسة مالية  الصفقات املالية، حسب ما منعوائد أي شكل آخر  (4)

 باعتبارها جهة دفع أو وسيط مايل نيابة عن هذا الشخص اآلخر أو لصاحله.
 لمقي دةسياسات وإجراء تعيين ومنع الصفقات ا - 5364 البند

تاريخ سن هذا الفصل الفرعي يقوم الوزير، بالتشاور مع جملس حمافظي نظام االحتياطي  يف يوماً تبدأ 270قبل هناية فرتة  ( أ 
الفيدرايل واملدعي العام، بإصدار لوائح تتطلب أن يقوم كل نظام دفع مسمى، ويقوم مجيع املشاركني فيه، بتعيني ومنع الصفقات 

 األشكال التالية: منل إنشاء سياسات وتدابري مصمَّمة بصورة معقولة لتعيني ومنع الصفقات املقيَّدة بأي شكل خال مناملقيَّدة 
 وضع سياسات وإجراءات دهدف إىل (1)

 نظام الدفع بتعيني الصفقات املقيَّدة بواسطة رموز يف السماح لنظام الدفع وأي شخص يشارك )ألف(
 رى؛ ورسائل اإلذن أو بأي وسيلة أخ يف
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وقف الصفقات املقيَّدة اليت مت تعينها نتيجة السياسات واإلجراءات املوضوعة عماًل بالفقرة  )باء(
 )ألف(. الفرعية

 يتصل بصفقة مقيَّدة. وضع سياسات وإجراءات ملنع قبول منتجات أو خدمات نظام الدفع فيما (2)
 وم الوزير املادة يق منأ(  الفرعية عند إصدار اللوائح مبوجب الفقرة ب(

فيها أمثلة غري حصرية، تعترب حسب االنطباق، مصمَّمة بطريقة معقولة  بتعيني أنواع السياسات والتدابري، مبا (1)
 أنواع الصفقات املقيَّدة؛ منصدد كل نوع  يف وقف أو منع قبول املنتجات أو اخلدمات لتعيني أو

دفع باالختيار بني وسائل بديلة لتعيني ووقف الصفقات نظام  يف السماح، بالقدر املمكن عملياً، ألي مشارك (2)
يتصل بالصفقات  القيام بأي شكل آخر مبنع قبول منتجات أو خدمات نظام الدفع أو خدمات املشارك فيما املقيَّدة أو
 املقيَّدة؛ و

وزير أنه ليس أي اقتضاء مفروض مبوجب هذه اللوائح، إذا تبنيَّ لل منإعفاء الصفقات املقيَّدة  يف النظر (3)
 العملي بصورة معقولة تعيني ووقف هذه الصفقات، أو منعها بشكل آخر. من

م الصفقة املالية ممتثالً للوائح املوصوفة حتت الفقرة الفرعية )أ(  ج(  حالة  يف هذه املادة منيعترب مقدِّ
أو مشاركاً فيه، وامتثاله  اعتماد هذا الشخص على السياسات والتدابري اخلاصة بنظام دفع مسمى يكون عضواً  (1)

 أجل منهلذه السياسات والتدابري، 
 تعيني ووقف الصفقات املقيَّدة؛ أو  (لفأ)
يتصل  القيام بشكل آخر مبنع قبول املنتجات أو اخلدمات لنظام الدفع أو العضو أو املشارك فيما (اءب)

 بالصفقات املقيَّدة؛ و
هذه  من أ(املقرَّرة مبوجب الفقرة الفرعية دفع املسمى ملقتضيات اللوائح امتثال هذه السياسات والتدابري لنظام ال (2)

 املادة.
 صفقة أي شخص خيضع لالئحة مقرَّرة أو ألمر صادر مبوجب هذا الفصل الفرعي ومينع أو يرفض بشكل آخر تنفيذ ( د

 تكون صفقة مقيَّدة؛  (1)
 أو أو يعتقد هذا الشخص بصورة معقولة أهنا صفقة مقيَّدة؛ (2)
نظام دفع مسمى يعتمد على سياسات وإجراءات نظام الدفع، ويف حماولة منه لالمتثال  يف أو باعتباره عضواً  (3)

 به. يكون مسؤوالً أمام أي طرف عن اإلجراء الذي يقوم هذه املادة، ال منأ( املقرَّرة مبوجب الفقرة الفرعية للوائح 
صرية على يد هيئات التنظيم الوظائفي االحتادية وجلنة التجارة االحتادية جيري إنفاذ مقتضيات هذه املادة بصورة ح ( ه

 باليلي. -ليتش  -قانون غرام  منأ(  505املادة  يف بالطريقة املنصوص عليها
 العقوبات الجنائية - 5366 البند

 كالمها. مخس سنوات أو تزيد عن أو باحلبس ملدة ال 18يعاقب بغرامة مبوجب العنوان  5363أي شخص ينتهك املادة  ( أ 
ً دائماً مبنع هذا الشخص  ب( استالم  وضع أو منبعد إدانة أي شخص مبوجب هذه املادة جيوز للمحكمة أن تصدر أمرا

 رهان أو مراهنة أو إجرائها بأي شكل آخر أو إرساهلا أو تلقيها، أو طلب معلومات لتساعد على وضع الرهانات.
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الئحتني هامتني: أواًل، حظر  من)عرب احلدود(. ويتض 1817ديات وأخطار املقامرة على اإلنرتنتويهدف هذا القانون إىل مواجهة حت
أنشطة الرهانات. وهذا احلكم  يف جانب أي شخص يعمل منقبول أي صك مايل ألغراض مقامرة غري قانونية على اإلنرتنت 

وميكن أن يؤدي انتهاك هذا احلظر إىل  1818املؤسسات املالية. اإلنرتنت أو يف ينظِّم اإلجراء الذي يقوم به مستعمل مواقع املقامرة ال
وزير اخلزانة وجملس حمافظي نظام االحتياطي الفيدرايل إصدار لوائح تقتضي قيام  منوثانياً، يتطلب القانون  1819عقوبات جنائية.

خالل سياسات وتدابري  منعلى اإلنرتنت  يتصل باملقامرة غري القانونية مقدمي الصفقات املالية بتعيني ومنع الصفقات املقيَّدة فيما
أنشطة الرهانات ولكنها تؤثر عمومًا على مجيع املؤسسات  يف معقولة. وهذه الالئحة الثانية تؤثر فقط على األشخاص الداخلني

طة الرهانات، أنش يف جانب الشخص العامل مناملالية. وبعكس قبول الصكوك املالية ألغراض املقامرة غري القانونية على اإلنرتنت 
يتعلق باألثر الدويل هلذا التنظيم، فإن التعارض احملتمل مع االتفاق  تواجه عمومًا مسؤولية جنائية. وفيما فإن املؤسسات املالية ال

 1821الوقت احلاضر. يف جيري حبثه 1820(GATS) اخلدمات يف املتعلق بالتجارة عامال
 القذف والتشهير 13.2.6

قبل، فإن إمكانية اإلرسال جمهول  منأشري  الشبكات. ولكن كما يف يقتصر ارتكاهبا ة أفعال الالقذف ونشر املعلومات الزائف
هي باراميرتات جمرَّدة تدعم  1823اإلنرتنت يف املعلومات املتوفِّرة منوالتحديات اللوجستية اليت تتصل باحلجم اهلائل  1822اهلوية
 األفعال. تلك

إن كان ذلك يتطلب جترمي التشهري. وتتصل نقاط القلق املتعلقة بتجرمي  بشأن السؤال عما 1824وقد ثارت مناقشات خالفية
املنظمات بتغيري قوانني التشهري  من. ولذلك طالب عدد "ُحرية التعبري"التشهري بصورة خاصة بإمكانية تعارض ذلك مع مبدأ 

أوروبا املعين  يف والتعاون منل منظمة األوقد صرّح املقرر اخلاص لألمم املتحدة املعين حُبرية الرأي والتعبري وممث 1825اجلنائي.
ميثِّل التشهري اجلنائي تقييدًا مربَّرًا حُلرية التعبري؛ وينبغي إلغاء مجيع قوانني التشهري اجلنائي  ال" حُبرية وسائط اإلعالم عن اآليت:

 ."واستبداهلا عند الضرورة بقوانني مالئمة للتشهري املدين
القانوين اجلنائي جترِّم القذف، وكذلك نشر املعلومات الزائفة.  يف بتطبيق أحكام 1826انورغم هذا القلق قامت بعض البلد

يوجَّه إىل  البلدان اليت جترِّم الشهري. ففي حني أن االدهام بالتشهري مل يف املهم أن ُنربز أن أعداد القضايا يتباين تبايُناً هائاًل حىت منو 
فإن اإلحصاءات اجلنائية األملانية  2005،1827 عام يف جِّه إىل شخص واحد فقطوو  2004 عام يف اململكة املتحدة يف أي شخص

قانون  اتفاقية اجمللس األورويب بشأن اجلرمية السيربانية وال منتتض وال 2006.1828 عام يف جرمية تشهري 187 527تسجِّل 
 مباشرة. مشروع اتفاقية ستانفورد أي أحكام تعاجل هذه األفعال بصورة الكومنولث النموذجي وال

 التشريعات الوطنية من مثال
زالند )أسرتاليا(. وقد نالقانون اجلنائي ملقاطعة كوي من 365املادة  يف يوجد أحد أمثلة أحكام القانون اجلنائي اليت تعاجل القذف

 2200.1829 عامزالند تطبيق املسؤولية اجلنائية عن التشهري مبوجب قانون تعديل التشهري اجلنائي لنأعادت كوي
 الحكم

 1830التشهير الجنائي - 365
  - أي شخص يقوم بدون عذر قانوين بنشر مواد تشهريية عن شخص آخر على قيد احلياة )الشخص املعين( (1)

 إن كان املوضوع صحيحاً أو زائفاً؛ و مع معرفته أن هذه املواد زائفة أو بدون مراعاة ما ( أ 
 إن كان ذلك سيتسبب أي شخص آخر أو بدون مراعاة مايعتزم إحداث ضرر كبري بالشخص املعين أو  ب(

السجن ملدة  -ضرر خطري بالشخص املعين أو بأي شخص آخر؛ يكون مرتكبًا جلنحة. العقوبة القصوى  يف
 سنوات. ثالث

د هذه املادة يكون للشخص املتهم إمكانية التذرُّع بعذر قانوين عن نشر موا يف أي دعوى تقام بسبب جرمية معرَّفة (2)
 [...]على احلالة.  (3)  غري، وهي انطباق الفقرة الفرعية حالة واحدة فقط ال يف تشهريية عن الشخص املعين
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 قانون العقوبات األملاين: من 185وهناك مثال آخر لتجرمي القذف وهو املادة 
 الحكم

 اإلهانة - 185ة الفقر 
، وإذا ارتُكبت اإلهانة عن طريق العنف تعاقب باحلبس ملدة تزيد عن سنة واحدة أو بغرامة تعاقب اإلهانة باحلبس ملدة ال

 بغرامة.  تزيد عن سنتني أو ال

يقتصر التطبيق على بعض أساليب االتصال، وهلذا  يهدف هذان احلكمان إىل تغطية األفعال املتصلة باإلنرتنت فقط. وال وال
 ألفعال املرتكبة خارجها. ميكن أن يغطي التطبيق األفعال املرتكبة داخل الشبكة إىل جانب ا

 الرسائل االقتحامية 14.2.6
فقد  1832مجيع رسائل الربيد اإللكرتوين هي رسائل اقتحامية، من 1831املائة يف 75أن نسبة تصل إىل  منيرتدَّد  نظرًا ملا

عية الوطنية ضرورة فرض جزاءات جنائية على رسائل الربيد اإللكرتوين االقتحامية. وختتلف احللول التشري 1833نوقشت بكثافة
األسباب الرئيسية اليت جتعل الرسائل االقتحامية مشكلة قائمة حىت اآلن هو  منو  1834اليت تعاجل مشكلة الرسائل االقتحامية.

تتيح تدابري  وال 1835تزال غري قادرة على تعيني ومنع رسائل الربيد اإللكرتوين االقتحامية. أن تكنولوجيا التنقية )الفلرتة( ال
 رسائل الربيد اإللكرتوين غري املرغوبة. منية حمدودة احلماية سوى محا

امليدان االقتصادي تقريرًا حيلل أثر الرسائل االقتحامية على البلدان  يف ، نشرت منظمة التنمية والتعاون2005 عامويف 
 تعملي اإلنرتنتاألحيان عن رأيهم بأن مس منكثري  يف ويشري التقرير إىل أن ممثلي البلدان النامية يعربون 1836النامية.

تأثري الرسائل االقتحامية وسوء استغالل اإلنرتنت. وأثبت حتليل نتائج التقرير أن انطباع  منبلداهنم يعانون بقدر أكرب كثرياً  يف
 هؤالء املمثلني كان صحيحاً. وبسبب ضيق املوارد وارتفاع تكلفتها تتحوَّل الرسائل االقتحامية إىل قضية أخطر بكثري

 1837البلدان الغربية. يف النامية عنهاالبلدان  يف
ومع ذلك، فليس تعيني رسائل الربيد اإللكرتوين االقتحامية وحده هو الذي يثري صعوبات. إذ إن الفصل بني رسائل الربيد 

 قانونية، ناحية، والرسائل اليت يتم إرساهلا بطريقة غري منيرغبها املتلقي ولكن يتم إرساهلا بطريقة قانونية،  اإللكرتوين اليت ال
ذلك الربيد اإللكرتوين والصوت على بروتوكول  يف ميثِّل حتدياً. ويربز االجتاه احلايل صوب اإلرسال على أساس احلاسوب )مبا

، فإن رسائل الربيد اإللكرتوين  منإنرتنت( أمهية محاية االتصاالت  اهلجوم. وإذا زادت الرسائل االقتحامية عن مستوى معنيَّ
 املستعمل. أن تعرقل بصورة خطرية استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتقلِّل إنتاجية االقتحامية ميكن

 السيبرانية مجلس أوروبا بشأن الجريمةاتفاقية 
ويشري واضعو االتفاقية بأن  1838السيربانية جترميًا صرحيًا للرسائل االقتحامية. جملس أوروبا بشأن اجلرميةاتفاقية  منتتض ال

يركَّز هذا النهج على رسائل الربيد اإللكرتوين  وال 1839 هذه األفعال على اإلعاقة اخلطرية واملتعمَّدة لالتصاالت.يقتصر جترمي
جملس أوروبا اتفاقية  يف غري املطلوبة ولكن على آثار ذلك على املنظومة احلاسوبية أو الشبكة. واستنادًا إىل النهج القانوين

الشبكات والُنظم  يف تستند مكافحة الرسائل االقتحامية إىل التداخل غري القانوين السيربانية، ميكن أن بشأن اجلرمية
 فقط: احلاسوبية

 النظم الحاسوبية في التدخل - 5المادة 
ارتُكب عمداً،  قانوهنا الوطين، إذا ما يف تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي الفعل التايل منقد يلزم  تعتمد كل دولة طرف ما

تبديل،  عن طريق إدخال أو إرسال، أو إتالف، أو حمو، أو تغيري، أو نظام حاسويبق: اإلعاقة اخلطرية لعمل وبغري ح
 .حاسوبيةتدمري بيانات  أو
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 مشروع اتفاقية ستانفورد الدولية
مثله مثل  نصًا جيرِّم الرسائل االقتحامية. ومشروع ستانفورد، 1999 عامل 1840يشمل مشروع اتفاقية ستانفورد غري الرمسي ال

اجلرمية السيربانية، جيرِّم فقط الرسائل االقتحامية إذا كانت رسائل الربيد اإللكرتوين غري املطلوبة  بشأن اأوروباتفاقية جملس 
 النظام. يف تؤدي إىل تداخل متعمَّد

 (HIPCAR) التنظيمية وإجراءاتها وتشريعاتها واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا سياسات تنسيق
 15 املادة في 1841التنظيمية وإجراءادها وتشريعادها واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا لتنسيق سياسات ثال لنهج حمددهناك م

 1842.النص التشريعي للجرمية السيربانية من

 الرسائل االقتحامية
 أي شخص يقوم، عمداً دون عذر أو مربر مشروع: (1) 15

 نظام حاسويب أو عن طريقه؛ أو منمتعددة بالبدء عمداً بإرسال رسائل بريد إلكرتوين  ( أ 
باستخدام نظام حاسويب يتمتع باحلماية إلرسال أو إعادة إرسال رسائل بريد إلكرتوين متعددة بقصد خداع  ب(

 تضليل املستعملني، أو أي موفر خلدمة الربيد اإللكرتوين أو أي خدمة لإلنرتنت، عن مصدر هذه الرسائل، أو أو
إرسال هذه الرسائل،  يف رسائل بريد إلكرتوين متعددة ويبدأ عن عمد يف ومات الرأسيةبتزييف مادي ملعل ج(

تزيد عن ]املبلغ[  تزيد عن ]الفرتة[ أو غرامة ال حالة اإلدانة، بالسجن ملدة ال يف يرتكب جرمية يعاقب عليها،
 كالمها. أو

إطار العالقة بني العمالء أو العالقات  يف تعددةيتعلق بإرسال رسائل إلكرتونية م وميكن لبلد تقييد التجرمي فيما (2)
 أ(، شريطة توفر سبل انتصاف فعالة أخرى. (1) 15القسم  يف التجارية. وجيوز أن يقرر بلد عدم جترمي السلوك

دة. إرسال رسائل بريد إلكرتوين متعد يف عملية الشروع 15 املادة من أ( (1)احلكم ثالثة أفعال خمتلفة. تغطي الفقرة  منيتض
ذلك رسائل الربيد اإللكرتوين والرسائل الفورية،  يف رسائل الربيد اإللكرتوين املتعددة كرسالة بريدية، مبا (3)14وتعّرف الفقرة 

ألف متلٍق. ويف هذا السياق، تشري املذكرة التفسريية إىل أن قصر التجرمي على األفعال اليت تنفذ بدون  مناملرسلة إىل أكثر 
التمييز بني املراسالت املشروعة )مثل الرسائل اإلخبارية( والرسائل االقتحامية غري  يف وع يؤدي دورًا هاماً عذر أو مربر مشر 

االلتفاف على تكنولوجيا مكافحة الرسائل االقتحامية بإساءة استعمال  15املادة  من ب( (1)وجتّرم الفقرة  1843املشروعة.
االلتفاف على تكنولوجيا  15 املادة من ج( (1)أو نقلها. وتغطي الفقرة أنظمة احلاسوب احملمية إلرسال رسائل إلكرتونية 

تتطلب أن ينفذ اجلاين اجلرائم  15 مكافحة الرسائل االقتحامية بتزييف معلومات الرأسية. وتشري املذكرة التفسريية إىل أن املادة
 1844عن قصد ودون عذر أو مربر مشروع.

 قانون الواليات المتحدة
مي الرسائل االقتحامية يقتصر على احلاالت اليت يؤثر فيها حجم رسائل الربيد اإللكرتوين االقتحامية تأثرياً يعين ذلك أن جتر 

تؤثر  خطريًا على قوة تشغيل األنظمة احلاسوبية. وتؤثر رسائل الربيد اإللكرتوين االقتحامية على فعالية التجارة، ولكنها ال
أمثلة ذلك  منالبلدان هنجًا خمتلفاً. و  منكن مالحقتها لذلك. ولذلك يتبع عدد مي بالضرورة على املنظومة احلاسوبية، وال

 1037.1845مدونة الواليات املتحدة، البند  من 18العنوان  -تشريع الواليات املتحدة 
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 يتعلق بالبريد اإللكتروني الغش واألنشطة المتصلة فيما - 1037البند 
  - يؤثر عليها، أي شخص يقوم عن علم ات أو التجارة اخلارجية أو ماموضوع التجارة بني الوالي يف -عموماً  ( أ 

بالنفاذ إىل حاسوب يتمتع باحلماية بدون تصريح، ويبدأ عن عمد إرسال رسائل بريد إلكرتوين جتارية  (1)
 هذا احلاسوب أو عربه، منمتعددة 

إلكرتوين جتارية متعددة، بغرض باستعمال حاسوب يتمتع باحلماية إلرسال أو إعادة إرسال رسائل بريد  (2)
 تضليل املتلقني، أو أي خدمة للنفاذ إىل اإلنرتنت، عن مصدر هذه الرسائل، خداع أو

 الرسائل، إرسال هذه يف رسائل بريد إلكرتوين جتارية عديدة ويبدأ عن عمد يف بتزييف مادي ملعلومات الرأسية (3)
لشخص املسجِّل الفعلي، بالتسجيل خلمسة أو أكثر مستعماًل املعلومات اليت تزيف ماديًا هوية ا (4)
حسابات الربيد اإللكرتوين أو حسابات للمستعملني على اخلط أو امسي ميدانني أو أكثر، ويبدأ عن عمد إرسال  من

 هذه احلسابات أو أمساء امليادين، أو منأي جمموعة  منرسائل بريد إلكرتوين جتارية متعددة 
مخس عناوين بروتوكوالت  يف ئفة باعتباره املسجِّل أو باخللف الشرعي ملصلحة املسجِّليقدِّم نفسه بصورة زا (5)

 هذه العناوين، منإرسال رسائل بريد إلكرتوين جتارية متعددة  يف أكثر، ويتعّمد البدء إنرتنت أو
 الفقرة الفرعية ب(. يف أو يتآمر للقيام بذلك، يعاق ب على النحو املنصوص عليه

 -الفقرة الفرعية أ( هي  يف تكون عقوبة اجلرمية املنصوص عليها -العقوبات  ب(
 - حالة يف تزيد عن مخس سنوات أو كالمها، غرامة مبوجب هذا العنوان، أو احلبس ملدة ال (1)

 ارتكاب اجلرمية ملتابعة جنحة مبوجب قوانني الواليات املتحدة أو قانون أي والية؛ أو )ألف(
، أو مبوجب قانون أي والية 1030سبقت إدانته مبوجب هذه املادة أو املادة إذا كان املتهم قد  )باء(

بسبب سلوك ينطوي على إرسال رسائل بريد إلكرتوين جتارية متعددة أو النفاذ غري املسموح إىل 
 حاسوبية؛ منظومة

القانون هو  منوالقصد  0032.1846 عامقانون مكافحة الرسائل غري املرغوبة )االقتحامية( الكندي ل يف وقد طُبِّق هذا احلكم
وينطبق على الرسائل اإللكرتونية التجارية، ولكنه  1847إقامة معيار وطين وحيد بغرض السيطرة على الربيد اإللكرتوين التجاري.

ينطبق على الرسائل املتصلة بالصفقات واألعمال والعالقات التجارية القائمة. ويتطلب النهج التنظيمي أن تشمل الرسائل  ال
 1037وجُيرِّم البند  1848ذلك تعليمات خيار الرفض والعنوان الفعلي للراسل. يف لكرتونية التجارية داللة على طلب، مبااإل
مدّونة الواليات املتحدة ُمرسلي رسائل الربيد اإللكرتوين االقتحامية خاصة إذا كانت تزيِّف معلومات رأسية  من 18العنوان  من

وباإلضافة إىل ذلك، جُيرِّم احلكم النفاذ غري املسموح إىل  1849لرتة(.ى تكنولوجيا التنقية )الف  الربيد اإللكرتوين لاللتفاف عل
 حاسوب متمتع حبماية وبدء إرسال رسائل بريد إلكرتوين جتارية عديدة.

 إساءة استخدام األجهزة 15.2.6
 "أجهزة القرصنة"فإىل جانب تكاثر  1850هناك قضية خطرية أخرى وهي وجود أدوات برجميات وعتاد خمصصة الرتكاب اجلرائم.

وتوفُّر هذه  1851النفاذ إىل األنظمة احلاسوبية حتديًا خطرياً. منيعترب تبادل كلمات املرور الذي ميّكن املستعِملني غري املأذون هلم 
تضم معظم أنظمة العسري تركيز التجرمي على استعمال هذه األدوات الرتكاب اجلرائم فقط. و  مناألجهزة ودهديدها احملتمل جيعل 

. ويتمّثل أحد "حماولة ارتكاب اجلرمية"القوانني اجلنائية الوطنية بعض األحكام اليت جترِّم إعداد وإنتاج هذه األدوات، باإلضافة إىل 
 العادة بدرجة واسعة يف الذي يقرتن -جترمي إنتاج األدوات. وعمومًا يقتصر هذا التجرمي  يف نُ ُهج مكافحة توزيع هذه األجهزة



 الظواهر والتحديات واالستجابة القانونية :نيةااجلرمية السيرب فهم 
 

242 

تشريعات االحتاد األورويب لتوسيع  يف على أكثر اجلرائم خطورة. وبالتحديد توجد اجتاهات -نقل املسؤولية اجلنائية إىل األمام  من
 1852خطورة. التجرمي عن أعمال اإلعداد لتشمل جرائم أقل

 الجريمة السيبرانية بشأن مجلس أوروبا اتفاقية
واضعو االتفاقية املتعلقة باجلرمية السيربانية النّص على جرمية جنائية مستقلة عن  مع مراعاة مبادرات جملس أوروبا األخرى قّرر
الوصول إىل البيانات اليت يساء استخدامها ألغراض ارتكاب جرائم ضد السّرية  األفعال غري القانونية بصدد بعض األجهزة أو
 :1853والسالمة وتوفُّر األنظمة أو البيانات احلاسوبية

 الحكم

 إساءة استخدام األجهزة - 6المادة 
قانوهنا الوطين، إذا  يف تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي األفعال التالية منقد يلز م  تعتمد كل دولة طرف ما (1)
 ارتُكب ت عمداً، وبغري حق: ما

 اإلنتاج أو البيع، واحلصول بغرض االستخدام، أو اجللب أو التوزيع أو باألحرى التوفري: ( أ 
اجلرائم املنصوص  من، صُمِّم أو طُوِّع ابتداءً، بغرض ارتكاب أٍي حاسويبهاز يشمل برنامج جل ‘1’

 ؛2-5 مناملواد  يف عليها أعاله
دخول، أو بيانات مماثلة ميكن بواسطتها الدخول على كامل أو  شفرة، أو اسوبلكلمة سر خاصة حب ‘2’

 ؛ و2-5 مناملواد  يف نصوص عليها أعالهاجلرائم امل من، بغرض ارتكاب أٍي نظام حاسويب منجزء 
اجلرائم املنصوص  منبفعاليه، بغرض ارتكاب أٍي  '2'أو  '1'احليازة إلحدى األشياء املشار إليها بالفقرة أ( ب(

هذه األشياء قد متت لقيام  من. جيوز لطرف أن يستلزم قانونًا أن تكون حيازة عدد 2-5 مناملواد  يف عليها أعاله
 نائية.املسؤولية اجل

جيوز تفسري هذه املادة على أهنا ترتِّب مسؤولية جنائية طاملا أن اإلنتاج أو البيع، أو احلصول بغرض االستخدام،  ال (2)
هذه املادة ليست بغرض ارتكاب جرمية  من 1 اجللب، أو التوزيع، أو باألحرى التوفري، أو احليازة املشار إليها بالفقرة أو

بناًء على  محايته أو نظام حاسويبحالة اختبار  يف هذه االتفاقية، كما من 2-5 مناملواد  يف هااجلرائم املنصوص علي من
 تصريح يبيح ذلك.

يكون هذا التحفُّظ متعلقاً  هذه املادة، بشرط أالّ  من 1عدم تطبيق الفقرة  يف جيوز لكل طرف االحتفاظ باحلق (3)
 هذه املادة. من‘ 2’أ(  (1)شياء املشار إليها بالفقرة بعمليات بيع، أو توزيع، أو باألحرى توفري هذه األ

 المشمولة األغراض
النفاذ إىل منظومة  مناملخصصة الرتكاب وتشجيع اجلرمية السيربانية وكلمات املرور اليت متكِّن  1854األجهزة أ( 1تعنيِّ الفقرة 

 حلول الرتكاب إحدى اجلرائم املذكورة. ويذكر العتاد وكذلك الربجميات اليت تستند إىل "األجهزة"حاسوبية. ويغطي مصط لح 
التقرير التفسريي مثاًل برجمية مثل برامج الفريوسات، أو الربامج املخصصة أو املكّيفة للحصول على النفاذ إىل املنظومات 

ؤّدي عمليات ت تشبه األجهزة حيث ال ال "كلمة السر اخلاصة باحلاسوب، أو شفرات النفاذ أو بيانات مماثلة" 1855احلاسوبية.
إن كان نشر أوجه  هذا السياق هو السؤال اخلاص مبا يف ولكنها عبارة عن شفرات نفاذ. وكان أحد األسئلة موضع املناقشة

النفاذ  منمتّكن أوجه ضعف النظام بالضرورة  وبعكس شفرات النفاذ التقليدية ال 1856ضعف النظام يدخل حتت هذا احلكم.
 احلاسويب. هجومه على النظام يف أوجه الضعف للنجاح مناالستفادة  منها متكِّن اجلاين فوراً إىل النظام احلاسويب ولكن
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 األفعال المشمولة
على بيع  أيضاً األفعال. فباإلضافة إىل اإلنتاج، تعاِقب االتفاقية  منجُت رِّم االتفاقية بشأن اجلرمية السيربانية جمموعة واسعة 

رض استعماهلا واستريادها وتوزيعها أو توفريها بشكل آخر. وميكن االضطالع على األجهزة وكلمات السر واحلصول عليها بغ
تشريع االحتاد األورويب بشأن تنسيق حقوق  يف هنج مشابه )يقتصر على األجهزة املخّصصة لاللتفاف على التدابري التقنية(

حتويل  يف ويغّطي األفعال النشطة "زيعالتو " 1858قوانينها اجلنائية. يف البلدان أحكامًا مشاهبة منوطّبق عدد  1857الطبع.
بيع األجهزة وكلمات السر  يف األنشطة الداخلة "البيع"، يصف 6 ويف سياق املادة 1859األجهزة أو كلمات السر إىل آخرين.

األفعال املتصلة باألفعال النشطة للحصول على   "احلصول بغرض االستخدام"مقابل املال أو مقابل تعويض آخر. ويغطي 
جانب  منونظرًا ألن فعل احلصول يرتبط باستعمال هذه األدوات عمومًا يتطلب وجود قصد  1860لسر واألجهزة.كلمات ا

 اجلرائم املنصوص عليها منأي بغرض ارتكاب أٍي  "العادي"اجلاين للحصول على األدوات الستعماهلا بطريقة تتجاوز القصد 
ونتيجة لذلك، فإن  1861بلدان أجنبية. منهزة وشفرات النفاذ . ويغطي اجللب أفعال احلصول على األج"5-2 مناملواد  يف

يتعلق  مرتكيب اجلرائم الذين جيلبون هذه األدوات لبيعها ميكن مالحقتهم حىت قبل قيامهم بعرض هذه األدوات. وفيما
فيه أن جمّرد جلب  املشكوك منإذا ارتبط باستعماهلا، فإنه  خيضع للتجرمي إال أن جلب هذه األدوات ال يف باحلقيقة املتمثلة

السيربانية. ويشري  جملس أوروبا بشأن اجلرميةاتفاقية  من 6 األدوات دون قصد البيع أو االستعمال يقع حتت طائلة املادة
 "التوفري"ويشري التقرير التفسريي بأن مصط لح  1862احلصول على األصناف. منإىل فعل ميكِّن املستعِملني اآلخرين  "التوفري"

 1863األجهزة. أجل تسهيل النفاذ إىل هذه من تغطية إنشاء أو جتميع الوصالت اإللكرتونية إىل أيضاً يقصد 
 أدوات االستعمال المزدوج
يقتصر انطباق هذا احلكم على األجهزة املخصصة حصرياً لتسهيل  ال 1864تنسيق حقوق الطبع، يف بعكس هنج االحتاد األورويب

أغراض قانونية إذا   يف األجهزة اليت تستعمل عادةً  أيضاً بشأن اجلرمية السيربانية تغطي  بل إن االتفاقية - السيربانيةارتكاب اجلرمية 
كان اهلدف احملّدد ملرتكيب اجلرائم هو ارتكاب جرمية إلكرتونية. ويف التقرير التفسريي يشري واضعو االتفاقية إىل أن االقتصار على 

جمال  يف ميكن التغّلب عليها ًا وميكن أن يؤّدي إىل صعوبات الاألجهزة املخصصة فقط الرتكاب جرائم هو تقييد ضّيق جد
 1865حاالت نادرة. يف جيعل هذا احلكم غري قابل للتطبيق عملياً أو ينطبق فقط الدعاوى اجلنائية، مبا يف اإلثبات

ل منهم جمال تركيز ولكفالة احلماية الصحيحة لألنظمة احلاسوبية، فإن اخلرباء يستعملون وميلكون أدوات برجمية خمتلفة جتع
 : فهي متّكن األطراف1866حمتمل إلنفاذ القانون. وتفحص االتفاقية بشأن اجلرمية السيربانية هذه االنشغاالت بثالث طرق

هذه البنود قبل أن ميكن إسناد املسؤولية  منوضع حتّفظات تتعّلق حبيازة العدد األدىن  من 6املادة  من ب( 1الفقرة  يف
استعمال اجلهاز هو ارتكاب  منذلك يقتصر جترمي حيازة هذه األجهزة على اشرتاط أن يكون القصد اجلنائية. وإىل جانب 

لتجّنب "ويشري التقرير التفسريي إىل أن هذا القصد اخلاص قد أُدرج  1867االتفاقية. يف 5إىل  2 منالفقرات  يف جرمية حمّددة
لسوق ألغراض مشروعة، وذلك مثاًل ملكافحة اهلجمات ضد ا يف التجرمي عند إنتاج هذه األجهزة وبيعها يف خطر اإلفراط

أن األدوات اليت يتم  2 الفقرة يف وأخرياً، يعلن واضعو االتفاقية بشأن اجلرمية السيربانية بوضوح 1868."األنظمة احلاسوبية
كم يغطي الفعل غري تندرج حتت هذا احلكم نظرًا ألن احل إنتاجها ألغراض االختبار املسموح به أو حلماية نظام حاسويب ال

 املسموح به.
 الحيازةتجريم 

حالة  يف خطوة أبعد عندما جُتّرم حيازة األجهزة أو كلمات املرور، أ( 1الفقرة  يف التنظيم الوارد من ب( 1تذهب الفقرة 
 تقتصر على األدوات ال 6 فاملادة 1869اتصاهلا بقصد ارتكاب جرمية إلكرتونية. وجترمي حيازة أدوات هو موضع جدل.

املخصصة حصريًا الرتكاب جرائم ويشعر معارضو التجرمي بالقلق ألن جترمي حيازة هذه األجهزة ميكن أن ينشئ خماطر غري 
اقتضاء وجود عدد  منومتكِّن االتفاقية بشأن اجلرمية السيربانية األطراف  1870الشبكات. منمقبولة ملديري األنظمة وخرباء أ

 تعليق أي مسؤولية جنائية. احليازة قبل يف هذه البنود منمعنيَّ 
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 الذهنيالعنصر 
أن يرتكب  6 السيربانية، تقتضي املادة جملس أوروبا بشأن اجلرميةاتفاقية  يف حالة مجيع اجلرائم األخرى املعّرفة يف حيدث كما

ملتعلقة باجلرمية تقتضي االتفاقية ا 6وباإلضافة إىل القصد العادي بشأن األفعال املشمولة باملادة  1871اجلاين جرميته عمداً.
 1872االتفاقية. من 5 إىل 2 مناملواد  يف اجلرائم املقّررة منإضافة قصد خاص الستعمال اجلهاز بغرض ارتكاب أٍي  السيربانية
 بغير حق

إمكانية  منيتعلق باملخاوف  ويتشابه ذلك مع األحكام اليت نوقشت أعاله. وفيما 1873،"بغري حق"جيب ارتكاب األفعال 
إطار حدود احلماية الذاتية، يشري واضعو االتفاقية بشأن  يف كم لتجرمي التشغيل املشروع ألدوات الربجمياتاستعمال هذا احل

 1874."حق بغري"يعت رب  اجلرمية السيربانية إىل أن القيام هبذه األفعال ال
 التقييدات والتحّفظات

 6 املادة من 3الفقرة  يف ية خيار حتّفظ معّقدنظرًا للمناقشة اليت جرت بشأن ضرورة جترمي حيازة األجهزة تعرض االتفاق
(. وإذا استعم ل أحد األطراف هذا التحّفظ، فإنه يستطيع استبعاد جترمي حيازة ب( 1الفقرة  من 2)باإلضافة إىل اجلملة 

 1875األجهزة. مثل حالة إنتاج هذه - أ( 1األعمال غري املشروعة مبوجب الفقرة  مناألدوات واستبعاد جترمي عدد 
 المتصلة بالحاسوبالجرائم اسوبية و حللجرائم ال نون الكومنولث النموذجيقا

قانون الكومنولث  من 9املادة  يف اجلرمية السيربانية بشأن اأوروباتفاقية جملس  من 6ميكن االطالع على هنج مماثل للمادة 
 2002.1876 عامالنموذجي ل

 األجهزة غير القانونية
9 

 قوم هذا الشخص:يرتكب أي شخص جرمية عندما ي (1)
متعّمدًا أو مستهرتًا وبدون عذر أو مربر قانوين، بإنتاج أو بيع، أو شراء بغرض االستعمال، أو استرياد،  ( أ 

 توزيع، أو إتاحة بشكل آخر: تصدير، أو أو
 6أو  5ذلك برنامج حاسويب، خمّصص أو مكيَّف لغرض ارتكاب جرمية ضد املادة  يف جهاز، مبا ‘1’

 و؛ أ8 أو 7 أو
 كلمة مرور حاسوب بشفرة نفاذ أو بيانات مشاهبة ميكن مبوجبها النفاذ إىل النظام احلاسويب أو جزء منه؛ ‘2’

 ؛ أو 8أو  7أو  6أو  5جانب أي شخص بغرض ارتكاب جرمية ضد املواد  منبقصد االستعمال 
جانب أي شخص بغرض  منبقصد استعمال هذا البند ‘ 2’أو ‘ 1’الفقرة الفرعية  يف حيازة بند مذكور ب(

 .8أو  7أو  6أو  5ارتكاب جرمية ضد املادة 
تزيد عن  تزيد عن ]الفرتة[ أو غرامة ال ويتعّرض الشخص املدان جبرمية مبوجب هذه املادة لعقوبة احلبس ملدة ال (2)

 ]املبلغ[، أو كالمها.

جملس أوروبا فإن االختالف الرئيسي مع اتفاقية أن األجهزة املشمولة باحلكم واألفعال املذكورة هي ذادها،  منوعلى الرغم 
 السيربانية هو أن قانون الكومنولث النموذجي جُيرِّم األفعال اليت جتري باستهتار إضافة إىل األفعال املتعمدة بشأن اجلرمية

قانون الكومنولث  مجيع احلاالت. وأثناء التفاوض بشأن يف حني أن االتفاقية بشأن اجلرمية السيربانية تتطلب وجود نية يف
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النموذجي نوِقش ت تعديالت أخرى للحكم الذي جيّرم حيازة هذه األجهزة. وأشار فريق اخلرباء بأن يكون جترمي اجلناة الذين 
حت كندا هنجًا مشاهبًا بدون حتديد ُمسب ق لعدد البنود اليت  1877ميتلكون بندًا أو أكثر. شأهنا أن تؤّدي  منواقرت 

 1878التجرمي. إىل
 تفاقية ستانفورد الدوليةمشروع ا

)مشروع ستانفورد( حكمًا جُيّرم األفعال املتصلة ببعض  1999 عامل 1879مشروع اتفاقية ستانفورد الدولية غري الرمسي منيتض
 األجهزة غري القانونية.

 الجرائم - 3المادة 
 مما يليسلوك أي  وعمداً  خص بطريقة غري قانونيةتُرتك ب جرائم تندرج حتت طائلة هذه االتفاقية إذا باشر أي ش 1

 بدون سلطة أو إذن أو موافقة معرت ف هبا قانونياً:
[...] 

صناعة أي جهاز أو برنامج أو بيعه أو استعماله أو نشره أو توزيعه بشكل آخر إذا كان خمصصاً لغرض  ( ه
 هذه االتفاقية؛ من 4و 3ارتكاب أي سلوك حمظور مبوجب املادتني 

اخلطاب أو النشر باعتباره إجراميًا مبوجب  مناملطلوب عمومًا معاملة أي نوع  منورد بأنه ليس ويشري واضعو مشروع ستانف
ويف هذا السياق أبرز واضعو االتفاقية  1881وكان االستثناء الوحيد يتصل باألجهزة غري القانونية. 1880مشروع اتفاقية ستانفورد.

 1882النظام. مل مثاًل مناقشة أوجه ضعفيش أن التجرمي ينبغي أن يقتصر على األفعال املذكورة وأالّ 

تنسيق سياسات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتشريعاتها وإجراءاتها  إطار في النص التشريعي للجريمة السيبرانية
 (HIPCAR)  التنظيمية

 تكنولوجيا تسياسا تنسيقإطار مبادرة  يف النص التشريعي الذي أعدته الدول املستفيدة يف ميكن العثور على هنج مفيد
 1883.التنظيمية وإجراءادها وتشريعادها واالتصاالت املعلومات

 األجهزة غير القانونية
10 

[...] 

ألف قد يقرر بلد عدم جترمي جمرد النفاذ غري املصرح به شريطة توفر سبل انتصاف فعالة أخرى. وعالوة على ذلك،  (3)
 جدول. يف قد يقرر بلد قصر التجرمي على األجهزة املدرجة

التجرمي بإدخال قائمة سوداء. ويف هذه احلالة، تكون األجهزة  منملنع التجرمي املفرط، قرر واضعو االتفاقية إدراج إمكانية احلد 
وجهة نظر  منخماطر جترمي األفعال اليت تكون مرغوبة  منالقائمة فقط مشمولة باحلكم. وهذا النهج حيد  يف املدرجة

 ملرجح جداً أن يتطلب االحتفاظ هبذه القائمة موارد كبرية.ا منالسيرباين. ومع ذلك،  منألا
 التزوير المتصل بالحاسوب 16.2.6

الدعاوى اجلنائية اليت تنطوي على التزوير املتصل باحلاسوب نادرة عموماً، وذلك ألن معظم الوثائق القانونية وثائق ملموسة. 
اه حنو الوثائق الرقمية يدعمه إنشاء خلفية قانونية الستعماهلا، مثل واالجت 1884سبيلها إىل التغريُّ مع الرقمنة. يف وهذه احلالة
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االعرتاف القانوين بالتوقيعات الرقمية. وباإلضافة إىل ذلك، فإن األحكام اليت تكافح التزوير املتصل باحلاسوب تؤّدي دوراً 
 1885."التصيُّد االحتيايل"مكافحة  يف هاماً 

 يبرانيةالجريمة السبشأن  اأوروباتفاقية مجلس 
وأشار واضعو االتفاقية بشأن اجلرمية السيربانية إىل  1886وثائق ملموسة. يف جُترِّم معظم أنظمة القانون اجلنائي جرمية التزوير

ويف حني يستند أحد املفاهيم إىل صحة شخصية كاتب الوثيقة  1887الُنهج القانونية الوطنية. يف تباين هيكل القواعد املتصلبة
وموثوقية البيانات  منصحة البيان الوارد فيها. وقّرر واضعو االتفاقية تنفيذ املعايري الدنيا ومحاية أ يستند مفهوم آخر إىل

القانون اجلنائي الذي قد  يف الوثائق امللموسة لسد الثغرات يف خالل إنشاء جرمية موازية جلرمية التزوير التقليدية مناإللكرتونية 
 1888.ونياً ينطبق على البيانات املخزونة إلكرت  ال

 الحكم

 بالحاسوبجريمة التزوير المتعلقة  - 7المادة 
ارتُكب ت  قانوهنا الوطين، إذا ما يف تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي األفعال التالية منقد يلزم  تعتمد كل دولة طرف ما

نات غري أصلية بقصد استخدامها ، ينتج عنها بياحاسوبيةعمداً، وبغري حق: إدخال، أو تبديل، أو حمو، أو تدمري بيانات 
لو كانت أصلية، بغض النظر عمّا إذا كانت هذه البيانات مقروءة ومفهومة بشكل  أغراض قانونية كما يف التعويل عليها أو

 عدمه. جيوز لطرف أن يشرتط وجود نيّة التدليس، أو قصد غري أمني مشابه، لقيام املسؤولية اجلنائية. منمباشر 

 الغرض المشمول
إن كانت مقروءة و/أو مفهومة بصورة مباشرة. وتُعرَّف  بغض النظر عما -هدف التزوير املتصل باحلاسوب هو البيانات 

قالب مناسب لعملية  يف أية عمليات عرض للحقائق أو املعلومات أو املفاهيم" 1889االتفاقية بأهنا يف البيانات احلاسوبية
يشري احلكم فقط إىل  . وال"ؤدي وظائفهي النظام احلاسويبج مناسب جلعل ذلك برنام يف ، مبانظام حاسويبمعاجلة داخل 

الضروري باإلضافة إىل ذلك، أن تؤّدي األعمال إىل  منالبيانات احلاسوبية باعتبارها هدف أحد األعمال املذكورة. إذ إنه 
 أصلية. بيانات غري

تكون البيانات معاداًل لوثيقة عامة أو خاصة. ويعين ذلك أن أن  -يتعلق بالعنصر الذهين  على األقل فيما - 7وتتطّلب املادة 
 قانونية. أغراض يف ميكن استعماهلا يشمل احلكم تزييف البيانات اليت ال وال - 1890البيانات جيب أن تكون ذات أمهية قانونية

 األفعال المشمولة
 1893إىل تعديل بيانات موجودة. "تبديل"يشري مصط لح  1892إنتاج وثيقة ملموسة زائفة. 1891البيانات "إدخال"جيب أن يناظر 

البيانات احلاسوبية إىل عمل يؤثّر  "تدمري"ويشري مصط لح  1894ويشري التقرير التفسريي خاصة إىل التباينات والتغيريات اجلزئية.
 وميكن مثالً  1896التقرير التفسريي إىل حجب أو إخفاء البيانات. يف ويشري واضعو االتفاقية خاصة 1895على توّفر البيانات.

يناظر تعريف  "حمو"القيام هبذا الفعل مبنع بعض املعلومات عن قاعدة بيانات أثناء اإلنشاء األوتومايت لوثيقة إلكرتونية. ومصط لح 
ويشري التقرير التفسريي فقط إىل إزالة معلومات  1897ويغطي أفعااًل تتم مبوجبها إزالة معلومات. 4املادة  يف هذا املصط لح الوارد

. وميكن، استنادًا إىل هذا التعريف األوسع، "حمو"ولكن نطاق احلكم يدعم بقوة تعريفًا أوسع ملصط لح  1898ات.وسيط بيان من
 1899.جزئياً  امللف منبإزالة ملف كامل أو مسح املعلومات  اقرتاف الفعل إما
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 العنصر الذهني
أن يرتكب  3 السيربانية، تقتضي املادة اجلرميةجملس أوروبا بشأن اتفاقية  يف حالة مجيع اجلرائم األخرى املعرَّفة يف حيدث كما

. ويف التقرير التفسريي يشري "عمداً "االتفاقية بشأن اجلرمية السيربانية تعريفًا ملصطلح  منتتض وال 1900اجلاين جرميته عمداً.
 1901وطين. ينبغي أن يُعرف على صعيد "عمداً "واضعو الصياغة إىل أن التعبري 

 بغير حق
 1902."بغري حق"إذا ارُتكبت  االتفاقية إال من 7 التزييف مبوجب املادة ميكن مالحقة أفعال ال

 التقييدات والتحّفظات
التجرمي، وذلك باقتضاء عناصر إضافية مثل قصد التزييف قبل إنشاء  منأجل احلّد  منإمكانية إبداء حتّفظ  7تتيح املادة 

 1903املسؤولية اجلنائية.
 بالحاسوب الجرائم المتصلةوبية و للجرائم الحاس قانون الكومنولث النموذجي

 1904أي حكم جُيرِّم التزييف املتصل باحلاسوب. 2002 عامقانون الكومنولث النموذجي ل منيتض ال
 مشروع اتفاقية ستانفورد الدولية

 زيّفة.امل حكماً جُي رِّم األفعال املتصلة ببيانات احلاسوب 1999 عامل 1905مشروع اتفاقية ستانفورد الدولية غري الرمسي منيتض

 الجرائم - 3المادة 
مبوجب هذه االتفاقية تُرت كب جرائم إذا قام أي شخص بصورة غري قانونية ومتعّمداً مبباشرة أي سلوك مذكور أدناه  1

 بدون سلطة أو تصريح أو موافقة معرتف هبا قانونياً:
[...] 

ساهلا أو حتويلها أو تسيريها بطريقة نظام سيرباين أو ختزينها أو تبديلها أو حذفها أو إر  يف إنشاء بيانات ب(
أجل إحداث ضرر كبري ألشخاص  منالتالعب هبا أو التداخل فيها بغرض وبنتيجة تقدمي معلومات زائفة  خاطئة أو

 أو ممتلكات؛
[...] 

ز على  ال 3 ةاملاد من ب( 1اجلرمية السيربانية هو أن الفقرة  بشأن اأوروباتفاقية جملس  يف 7واالختالف الرئيسي عن املادة  تركِّ
 جملس أوروبا بشأن اجلرميةاتفاقية  من 7تتطّلب املادة  النظام احلاسويب. وال يف جمّرد التالعب بالبيانات ولكنها تتطلب تداخالً 

لو   األغراض القانونية كما يف السيربانية هذا الفعل. ويكفي أن يقوم اجلاين بفعله بقصد اعتبار الفعل أو التصّرف حياله
 صرياً.ق كان

 انتحال الهوية 17.2.6
واملنشورات العديدة القانونية  1907ونتائج الدراسات االستقصائية األخرية 1906االعتبار التغطية اإلعالمية، يف إذا وضعنا

ورغم  1909باعتبارها ظاهرة واسعة االنتشار. انتحال اهلويةاملالئم اإلشارة إىل  منهذا امليدان، فسوف يبدو  يف 1908والتقنية
نظام قانوهنا اجلنائي الوطين لتجرمي مجيع األفعال املتصلة  يف ُتطبِّق مجيع البلدان بعد أحكاماً  لعاملية هلذه الظاهرة ملاجلوانب ا

 مجيع الدول األعضاء يف ضع بعد للتجرميخي ورويب مؤخرًا أن انتحال اهلوية مل. وقد أعلنت مفوضية االحتاد األانتحال اهلويةب
االحتاد األورويب سيكون أكثر  يف إنفاذ القوانني يف التعاون"عربت املفوضية األوروبية عن رأيها بأن وأ 1910االحتاد األورويب. يف
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املالئم  منإن كان  مشاورات لتقييم ما يف وأعلنت أهنا ستبدأ قريباً  "مجيع الدول األعضاء يف انتحال اهلويةفعالية لو مت جترمي 
 1911القبيل. هذا منتطبيق تشريع 

 1912أن هذه الصكوك ختتلف اختالفاً هائاًل. انتحال اهلويةمكافحة  يف ملتصلة مبقارنة الصكوك القانونية القائمةاملشاكل ا منو 
 :1913التالية املراحل منالنُ ُهج القائمة هو أن السلوك املدان يتصل مبرحلة أو أخرى  يف والعنصر الثابت الوحيد

 ة؛: فعل احلصول على املعلومات املتصلة باهلوي1املرحلة  •
 : فعل حيازة أو نقل املعلومات املتصلة باهلوية؛2املرحلة  •
 أغراض جنائية. يف : فعل استعمال املعلومات املتصلة باهلوية3املرحلة  •

 :انتحال اهلويةجترمي  يف واستناداً إىل هذه املالحظة يوجد هنجان منتظمان
 وية )ألغراض جنائية( وحيازدها واستعماهلا.وضع حكم واحد جيّرم فعل احلصول على املعلومات املتصلة باهل •
التجرمي املنفرد للتصرفات النمطية املتصلة باحلصول على املعلومات املتصلة باهلوية )مثل النفاذ غري القانوين وإنتاج ونشر  •

ال املتصلة البيانات( وكذلك األفع يف الربجميات اخلبيثة والتزييف املتصل باحلاسوب والتجسس على البيانات والتداخل
 حبيازة واستعمال هذه املعلومات )مثل الغش املتصل باحلاسوب(.

 ج الحكم الوحيدهُ أمثلة لن ُ 
مدّونة الواليات املتحدة أشهر مثالني لنهج احلكم الوحيد.  من 18العنوان  من (1)ألف أ(  1028و (7)أ(  1028ميثِّل البندان 

يقتصر التجرمي على مرحلة بعينها  . ويف إطار هذا النهج الانتحال اهلويةب اجلرائم املتصلة منويغطي احلكمان جمموعة واسعة 
يغطي مجيع األنشطة  املهم التأكيد على أن احلكم ال منولكنه يغطي مجيع املراحل الثالث املذكورة أعاله. ومع ذلك، ف

 اجلاين. صرف وليسيغطي خاصة تلك األنشطة اليت يكون الضحية هو الذي يت وال - انتحال اهلويةاملتصلة ب

 يتعلق بوثائق الهوية وخصائص التصديق والمعلومات الغش واألنشطة المتصلة فيما - 1028البند 
 -هذه املادة  منالفقرة الفرعية )ج(  يف الظروف املوصوفة يف أي شخص، يقوم ( أ 

 مزيَّفة؛عن علم وبدون سلطة قانونية بإنتاج وثيقة هوية أو خاصية تصديق أو وثيقة هويّة  (1)
عن علم بنقل وثيقة هوية أو خاصية تصديق أو وثيقة هوية مزيفة وهو يعلم أن هذه الوثيقة أو  (2)

 اخلاصية مسروقة أو صادرة بدون سلطة قانونية؛
مخس وثائق هوية أو أكثر  -بقصد االستعمال غري القانوين أو النقل غري القانوين  -عن علم بامتالك  (3)

 رة قانونياً الستعمال صاحب الوثيقة( أو خصائص تصديق أو وثائق هوية مزيَّفة؛)خالف الوثائق الصاد
عن علم بامتالك وثيقة هوية )خالف الصادرة بصورة قانونية الستعمال صاحب الوثيقة( أو خاصية  (4)

 ة؛تصديق أو وثيقة هوية مزيَّفة، بقصد استعمال هذه الوثيقة أو اخلاصية لالحتيال على الواليات املتحد
عن علم بإنتاج أو نقل أو حيازة أداة إلصدار الوثائق أو إنتاج أو نقل أو حيازة خاصية تصديق  (5)

إنتاج وثيقة هوية مزيَّفة أو إنتاج أدوات  يف بقصد استعمال هذه األداة إلنتاج الوثائق أو خاصية التصديق
  أخرى لصنع وثائق أو إنتاج خاصية تصديق تُستعمل على النحو املذكور؛

عن علم بامتالك وثيقة هوية أو خاصية تصديق تكون أو يظهر منها أهنا وثيقة هوية أو خاصية  (6)
تصديق خاصة بالواليات املتحدة مسروقة أو منت جة بدون سلطة قانونية مع العلم بأن هذه الوثيقة أو 

 السلطة؛  أنتُجت بدون هذه اخلاصية سُرقت أو
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عمال، بدون سلطة قانونية، وسيلة تعرُّف على هوية شخص آخر عن علم بنقل أو امتالك أو است (7)
ل انتهاكاً  بقصد ارتكاب نشاط غري قانوين أو املساعدة أو التحريض عليه أو فيما يتصل به، إذا كان يشكِّ

ل جرمية مبوجب أي قانون منطبق   قوانني الواليات أو القوانني احمللية؛ أو منلقانون فيدرايل، أو يشكِّ
وثائق هوية مزيَّفة أو  يف خصائص التصديق املزيَّفة أو الفعلية الستعماهلا يف لم باالجتارعن ع (8)

 وسائل إثبات اهلوية؛ أدوات صُنع الوثائق أو
 هذه املادة. منالفقرة الفرعية ب(  يف يعاقب على النحو املنصوص عليه

 [...] 
 

دة في انتحال الهوية -ألف 1028البند   ظروف مشد 
 -ائم اجلر  ( أ

الفقرة الفرعية  يف يتصل بأي انتهاك جُرمي وارد أي شخص يقوم عن علم، أثناء وفيما -عموماً  (1)
استعمال، بدون سلطة قانونية، وسيلة إثبات هوية لشخص آخر حيكم عليه،  امتالك أو ج( بنقل أو

 باإلضافة إىل العقوبة املنصوص عليها عن هذه اجلرمية، بالسجن ملدة سنتني.
[...] 

 1المرحلة 
خالل جترمي  منو  1914إىل التوصل إىل حيازة البيانات املتصلة باهلوية. انتحال اهلويةأجل ارتكاب جرائم تتصل ب منحيتاج اجلاين 

وبسبب  1915بطريقة عريضة جداً. 1 مة، فإن األحكام جترِّم األفعال املتصلة باملرحلةوسيلة إثبات اهلوية بقصد ارتكاب جري "نقل"
قبيل إرسال  منفاألفعال  1916تغطي األفعال اليت يقوم هبا اجلاين قبل بدء عملية النقل. كام على فعل النقل فإهنا التركيز األح

الضحايا ليست  منرسائل احتيالية وتصميم برجمية خبيثة ميكن استعماهلا للحصول على البيانات املتصلة باهلوية احلاسوبية 
 املتحدة. مدونة الواليات من 18 العنوان من (1) أ(ألف  1028و (7) أ( 1028مشمولة بالبندين 

 2المرحلة 
يتعلق بتجرمي األفعال  عندما جترِّم األحكام احليازة بقصد ارتكاب اجلرمية فإهنا تعمد مرة أخرى إىل اعتناق هنج واسع فيما

إحدى اجلرائم  يف بعد ا فيمااملتصلة باملرحلة الثانية. ويشمل ذلك باخلصوص املعلومات املتصلة باهلوية بقصد استعماهل
 1918مشمواًل. وحيازة البيانات املتصلة باهلوية بدون قصد استعماهلا ليس 1917.انتحال اهلويةالتقليدية املتصلة ب

 3المرحلة 
يتصل  جاء أعاله، ال . وكما3بقصد ارتكاب جرمية فإهنا تغطي األفعال املتصلة باملرحلة  "االستعمال"عندما جترِّم األحكام 

 الغش(. مدونة الواليات املتحدة جبرمية حمدَّدة )مثل من 18العنوان  من (7) أ( 1028 البند
إطار مبادرة  يف النص التشريعي للجرمية السيربانية الذي أعدته الدول املستفيدة من 4املادة  يف وهناك مثال آخر يتمثل

 1919يمية.واإلجراءات التشريعية والتنظ سياسات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
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 انتحال الهويةالجرائم المتصلة ب
14 

أي مرحلة  يف أي شخص يقوم عمداً وبدون عذر أو مربِّر مشروع أو جتاوزاً لعذر أو مربر مشروع بواسطة استخدام نظام حاسويب
صد ارتكاب مراحل اجلرمية، بنقل أو حيازة أو استخدام عمداً، دون عذر أو مربر مشروع، وسيلة تعرف هوية شخص آخر بق من

حالة  يف أو املساعدة أو التحريض على ارتكاب أي نشاط غري مشروع أو فعل يتصل به يشكل جرمية، يرتكب جرمية يعاقب عليها
 تزيد عن ]املبلغ[ أو كالمها. تزيد عن ]الفرتة[ أو غرامة ال اإلدانة باحلبس ملدة ال

لنموذجية املوصوفة أعاله. واملرحلة األوىل فقط، اليت حيصل فيها اجلاين يغطي احلكم املراحل الرئيسية للجرائم املتعلقة باهلوية ا
حاسوب إىل نظام  منعلى املعلومات املتعلقة باهلوية، غري مشمولة. و"نقل" وسائل اهلوية يغطي عمليات نقل البيانات 

ة. وتشري "احليازة" إىل التحكم حاسويب آخر. وهذا القانون هام بشكل خاص لتغطية بيع )ونقل( املعلومات املتعلقة باهلوي
املمارسات مثل  منويغطي "االستخدام" جمموعة واسعة  1920الذي ميارسه شخص عمدًا على املعلومات املتصلة باهلوية.

يتعلق  يتعلق بالعنصر الذهين، يتطلب احلكم أن يتصرف اجلاين عمدًا فيما تقدمي هذه املعلومات للشراء عرب اإلنرتنت. وفيما
نية حمددة للقيام بالنشاط الرتكاب أي نشاط غري مشروع يتجاوز نقل  أيضاً اصر املوضوعية وأن تكون لديه جبميع العن

 التحريض على ارتكابه. املعلومات املتصلة باهلوية أو حيازدها أو استخدامها واملساعدة على ارتكابه أو
 مثال نهج متعدد األحكام
السيربانية وهُنج احلكم الوحيد )مثل هنج الواليات املتحدة على سبيل  ن اجلرميةجملس أوروبا بشأالفرق الرئيسي بني اتفاقية 

حتدِّد جرمية سيربانية منفصلة لالستعمال غري القانوين للمعلومات املتصلة  املثال( هو أن االتفاقية بشأن اجلرمية السيربانية ال
تغطي االتفاقية بشأن اجلرمية  املتصلة باهلوية، الصدد جترمي احلصول على املعلومات  يف وعلى نسق احلالة 1921باهلوية.

 السيربانية كل األفعال املمكنة املتصلة باالستعمال غري القانوين للمعلومات الشخصية.
 1المرحلة 

 املتصلة باإلنرتنت انتحال اهلويةاألحكام اليت جترِّم أفعال  منعددًا  1922السيربانية جملس أوروبا بشأن اجلرميةاتفاقية  منتتض
 . وهذه األحكام بالتحديد هي: 1املرحلة  يف
  1923(2النفاذ غري املشروع )املادة  

  1924(3االعرتاض غري املشروع )املادة  

 1925(4البيانات )املادة  يف التدخل 

 تملةومع مراعاة خمتلف الطرق املختلفة اليت يستطيع هبا اجلاين النفاذ إىل البيانات، وجيب أن يشار إىل أن مجيع األفعال احمل
 1 األحيان باملرحلة منكثري  يف ليست مشمولة. فالتجسس على البيانات هو أحد أمثلة اجلرائم اليت تتصل 1 املرحلة يف
 السيربانية. جملس أوروبا بشأن اجلرميةولكنها غري مشمولة باتفاقية  انتحال اهلوية من

 2المرحلة 
السيربانية األفعال اليت جتري بني احلصول على املعلومات  رميةجملس أوروبا بشأن اجلميكن بسهولة أن تغطي اتفاقية  ال

املمكن بصورة خاصة منع وجود سوق سوداء متنامية للمعلومات املتصلة  منأغراض إجرامية. وليس  يف واستعمال املعلومات
 السيربانية. ميةخالل جترمي بيع هذه املعلومات استناداً إىل أحكام تنص عليها االتفاقية بشأن اجلر  منباهلوية 
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 3المرحلة 
اجلرائم املتصلة باجلرمية السيربانية. وميكن أن  منالصادرة عن جملس أوروبا عددًا  السيربانيةتعرِّف االتفاقية املتعلقة باجلرمية 

الذي يقرتف اجلناة هذه اجلرائم باستعمال املعلومات املتصلة باهلوية. وأحد األمثلة على ذلك هو الغش املتصل باحلاسوب 
إىل أن معظم البيانات اليت يتم  انتحال اهلويةوتشري الدراسات االستقصائية بشأن  1926.انتحال اهلويةسياق  يف ُيذك ر كثرياً 

ويف حالة ارتكاب الغش املتصل ببطاقات االئتمان على  1927الغش املتصل ببطاقات االئتمان. يف احلصول عليها ُتستعمل
اجلرائم  السيربانية. أما جملس أوروبا بشأن اجلرميةاتفاقية  8جلاين استنادًا إىل املادة املرجح أن ميكن مالحقة ا مناخلط، ف

 قبل ولكنها غري مذكورة منخالل استعمال املعلومات املتصلة باهلوية واليت مت احلصول عليها  مناألخرى اليت ميكن القيام هبا 
املمكن خصوصًا مالحقة استعمال املعلومات املتصلة باهلوية  مناالتفاقية فهي ليست مشمولة باإلطار القانوين. وليس  يف

 اهلوية. بقصد إخفاء
 الغش المتصل بالحاسوب 18.2.6

معظم القوانني الوطنية  منمشكلة شائعة خارج اإلنرتنت، وهلذا تتض أيضاً وهو  1928الفضاء السيرباين. يف الغش جرمية شائعة
حكام احلالية على احلاالت املتصلة باإلنرتنت قد يكون عسرياً، حيث ومع ذلك، فإن تطبيق األ 1929أحكامًا جترِّم الغش.

حاالت الغش اجلاين عرب اإلنرتنت  منويف كثري  1930تستند أحكام القانون اجلنائي الوطنية التقليدية إىل تزييف الشخص.
ية التقليدية اليت تتناول الغش الواقع هو الذي يستجيب ألفعال اجلاين. وإذا كانت األحكام اجلنائ يف يكون النظام احلاسويب

 1931الغرض. الضروري حتديث القانون الوطين هلذا منتغطي األنظمة احلاسوبية فسيكون  ال
 الجريمة السيبرانية بشأن اأوروباتفاقية مجلس 

تسعى االتفاقية إىل جترمي أي تالعب غري صحيح مبجرى جتهيز البيانات بقصد إحداث نقل غري قانوين للممتلكات 
  1932الل النص على مادة بشأن الغش املتصل باحلاسوب.خ من

 مالحك

 بالحاسوبجريمة النصب المتعلقة  - 8المادة 
ارتُكبت  قانوهنا الوطين، إذا ما يف تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي األفعال التالية منقد يلزم  تعتمد كل دولة طرف ما

 ية شخص آخر عن طريق: إحلاق خسارة مبلك يف عمداً، وبغري حق، وتسبَّبت
 ؛حاسوبأي إدخال، أو تبديل، أو حمو، أو تدمري لبيانات  ( أ 

 ،نظام حاسويبوظيفة  يف أي تدخل (ب
 بقصد احتيايل أو غري أمني للحصول وبدون وجه حق، على منفعة اقتصادية لصاحل الشخص ذاته أو لصاحل الغري.

 األفعال المشمولة
بيانات حاسوبية مجيع أنواع  "إدخال"يغطي  1933ائمة بأهم أفعال الغش املتصل باحلاسوب.ق 8املادة  من أ(الفقرة  منتتض

حاسوب وكذلك عمليات التالعب بربجميات احلاسوب وغري ذلك  يف التالعب باملدخالت مثل تغذية بيانات غري صحيحة
ويشري  1935انات املوجودة.إىل تعديل البي "تبديل"ويشري مصطلح  1934سياق جتهيز البيانات. يف عمليات التداخل من

املادة  يف تعريف املصطلح "حمو"ويناظر مصطلح  1936البيانات احلاسوبية إىل فعل يؤثر على توفر البيانات. "تدمري"مصطلح 
 1937اليت تغطي أفعال إزالة معلومات. 4
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يتصل  فيما "نظام حاسويبة وظيف يف أي تدخل"بندًا عامًا جيرِّم  8املادة  من ب(الفقرة  منوباإلضافة إىل قائمة األفعال تتض
 1938أخرى. أجل فتح هذا احلكم ليشمل أي تطورات منإىل قائمة األفعال املشمولة  عامبالغش. وقد ُأضيف البند ال

قبيل التالعب بالعتاد وأفعال تدمري  منيغطي األفعال  "نظام حاسويبوظيفة  يف تدخل"ويشري التقرير التفسريي إىل أن أي 
 1939فعال اليت تؤثر على تسجيل أو تدفق البيانات أو تتابع تسيري الربامج.الصفحات املطبوعة واأل

 الخسارة االقتصادية
تنص معظم القوانني اجلنائية الوطنية على أن الفعل اجلنائي جيب أن يؤدي إىل خسارة اقتصادية. وتتبع االتفاقية بشأن اجلرمية 

فعال اليت ينجم فيها التالعب عن خسارة اقتصادية أو حيازية مباشرة السيربانية مفهومًا مشاهبًا وتقصر التجرمي على تلك األ
 1940االقتصادية. فيها األموال واألصول املادية واألصول غري املادية ذات القيمة ملمتلكات شخص آخر مبا

 العنصر الذهني
السيربانية أن يرتكب اجلاين  رميةجملس أوروبا بشأن اجلاتفاقية  من 8حالة اجلرائم املذكورة األخرى تقتضي املادة  يف حدث كما

 املالية. جرميته عمداً. ويشري هذا العمد إىل التالعب وكذلك إىل اخلسارة
وباإلضافة إىل ذلك، تقتضي االتفاقية بشأن اجلرمية السيربانية أن يتصرف اجلاين بقصد احتيايل أو غري أمني للحصول على 

املسؤولية اجلنائية بسبب عدم توفُّر الدافع  منأمثلة األفعال املستبعدة  منو  1941.فوائد اقتصادية أو فوائد أخرى لنفسه أو للغري
السوق واليت قد تسبب ضررًا اقتصاديًا بأحد  يف احملدَّد يذكر التقرير التفسريي املمارسات التجارية الناشئة عن التنافس

 1942أمني. جتري بغرض احتيايل أو غري األشخاص وفائدة لشخص آخر، ولكنها ال

 بغير حق
ويشمل ذلك  1943."بغري حق"إذا مت ارتكابه  االتفاقية إال من 8ميكن مالحقة الغش املتصل باحلاسوب مبوجب املادة  ال

اقتضاء أن الفائدة االقتصادية جيب احلصول عليها بغري حق. وأشار واضعو االتفاقية بشأن اجلرمية السيربانية إىل أن األفعال 
 1944املتأثرين. كانت قد جرت عماًل بعقد صحيح بني األشخاص  تعترب قد جرت بغري حق إذا ال

 المتصلة بالحاسوبالجرائم للجرائم الحاسوبية و  قانون الكومنولث النموذجي
 1945حكماً جيرِّم الغش املتصل باحلاسوب. 2002 عامقانون الكومنولث النموذجي ل منيتض ال

 مشروع معاهدة ستانفورد الدولية
 باحلاسوب. حكماً جيرِّم الغش املتصل 1999 عامل 1946انفورد الدولية غري الرمسيمشروع معاهدة ست منيتض ال

 جرائم حقوق الطبع 19.2.6
انتهاكات حقوق  يف التوزيع التماثلي إىل التوزيع الرقمي للمحتوى اخلاضع حلماية حقوق الطبع نقطة حتول منكان التحوُّل 

وشرائط الفيديو عملية حمدودة تارخييًا نظرًا ألن استنساخ مصدر  وقد كان استنساخ األعمال الفنية املوسيقية 1947الطبع.
خيار استعمال الُنسخة كمصدر  منكان حيد بالتايل  األحيان بفقد جودة النسخة وهو ما منكثري  يف متاثلي كان يقرتن

مكن ُصنع ُنسخ ذات امل منلعمليات استنساخ أخرى. ومع التحوُّل إىل املوارد الرقمية يتم االحتفاظ بالنوعية وأصبح 
 1948واحدة. جودة

ولكن حىت اآلن يتم  1949وقد استجابت صناعة الرتفيه لذلك بتنفيذ تدابري تقنية )إدارة احلقوق الرقمية ملنع االستنساخ(،
وتتوفَّر عدة أدوات برجميات على اإلنرتنت متكِّن  1950تطبيقها. منااللتفاف على هذه التدابري منطيًا بعد فرتة قصرية 

دي( احملمية بُنظم إدارة احلقوق  يف نسخ األقراص املدجمة املوسيقية )سي دي( وأقراص الفيديو الرقمية )دي منني املستعمل
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الرقمية. وباإلضافة إىل ذلك، تتيح اإلنرتنت فرص توزيع غري حمدودة. ونتيجة لذلك، أصبح انتهاك حقوق امللكية الفكرية 
 1951اإلنرتنت. على نطاق واسع عرب اجلرائم اليت ُترتكب من)وخاصة حقوق الطبع( 

 الجريمة السيبرانيةبشأن  اأوروباتفاقية مجلس 
 االتفاقية بشأن اجلرمية السيربانية حكمًا يغطي جرائم حقوق الطبع ويسعى هذا احلكم إىل تنسيق خمتلف اللوائح منتتض

استخدام االتفاقية بشأن اجلرمية السيربانية العقبات الرئيسية اليت حتول دون  منالقوانني الوطنية. وتبني أن هذا احلكم  يف
 أوروبا. خارج

 ية الفكرية والحقوق المتعلقة بهاالجرائم المتعلقة باالنتهاكات الخاصة بحقوق الملك - 10المادة 
حقوق قانوهنا الوطين: انتهاك  يف تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي الفعل التايل منقد يلزم  تعتمد كل دولة طرف ما (1)

يوليو  24 يف امللكية الفكرية، حبسب تعريفها وفقًا للقانون اخلاص هبذا الطرف، وتبعًا اللتزامادها مبوجب وثيقة باريس الصادرة
املنقِّحة التفاقية برن اخلاصة حبماية األعمال األدبية والفنية، واالتفاقية اخلاصة بالنواحي التجارية حلقوق امللكية الفكرية،  1971

خالل  منة املنظمة العاملية للملكية الفكرية اخلاصة حبقوق امللكية الفكرية، باستثناء أية حقوق معنوية مت التشاور بشأهنا ومعاهد
 .حاسويب نظامهذه االتفاقيات، عندما ترتكب هذه األفعال عمداً، وعلى نطاق جتاري، وبواسطة 

قانوهنا الوطين: انتهاك  يف بري أخرى لتجرمي الفعل التايلتدابري تشريعية وتدا منقد يلزم  تعتمد كل دولة طرف ما (2)
احلقوق اجملاورة حبسب تعريفها وفقًا للقانون اخلاص هبذا الطرف، وتبعًا اللتزامادها مبوجب االتفاقية الدولية حلماية ممثلي 

رية حلقوق امللكية الفكرية، ومعاهدة ومنتجي الفونوغراف واهليئات اإلذاعية )اتفاقية روما(، واالتفاقية اخلاصة بالنواحي التجا
املنظمة العاملية للملكية الفكرية اخلاصة باألعمال اإلبداعية، والتمثيل، وأجهزة الفونوغراف، باستثناء أية حقوق معنوية مت 

 .ويبحاس نظامخالل هذه االتفاقيات، عندما تُرتكب هذه األفعال عمداً، وعلى نطاق جتاري، وبواسطة  منالتشاور بشأهنا 
دة،  يف هذه املادة من 2و 1عدم فرض املسؤولية اجلنائية مبوجب الفقرتني  يف جيوز لطرف االحتفاظ باحلق (3) ظروف حمدَّ

خيل هذا التحفُّظ بااللتزامات الدولية للطرف مبوجب االتفاقيات الدولية  بشرط أن تتوافر وسائل عالجية فعَّالة أخرى، وأال
 هذه املادة. من 2و 1املشار إليها بالفقرتني 

ودهدف االتفاقية بشأن  1953وتعاجله عدة معاهدات دولية. 1952بعض البلدان يف وخيضع التعدي على حقوق الطبع للتجرمي
أجل تنسيق التشريعات الوطنية القائمة.  مناجلرمية السيربانية إىل توفري مبادئ أساسية تتعلق بتجرمي انتهاكات حقوق الطبع 

 1954كات املتصلة برباءات االخرتاع أو العالمات التجارية.يشمل احلكم االنتها  وال
 اإلحالة إلى اتفاقات دولية

تسمي االتفاقية بشأن اجلرمية السيربانية صراحة األفعال اليت يتعنيَّ جترميها، ولكنها حتيل إىل  بعكس اأُلطر القانونية األخرى ال
وإىل جانب أن هذه . 10 صدد املادة يف ليت تعرَّضت للنقدوهذا اجلانب هو أحد اجلوانب ا 1955االتفاقات الدولية. منعدد 

إن كانت االتفاقية  صعوبة اكتشاف مدى التجرمي وأن هذه االتفاقات قد تتغريَّ الحقاً فقد أثري السؤال بشأن ما مناإلحالة تزيد 
ويشري واضعو  .10 املادة يف املذكورة على االتفاقات الدولية أيضاً بشأن اجلرمية السيربانية تفرض على الدول املوقِّعة التوقيع 

 1956هذا القبيل. منتفرض التزامًا  االتفاقية املتعلقة باجلرمية السيربانية إىل أن اتفاقية اجمللس األورويب بشأن اجلرمية السيربانية ال
مرغمة على  االتفاقات وال تكون ملزمة بالتوقيع على توقَّع على االتفاقات الدولية املذكورة ال ولذلك، فإن تلك الدول اليت مل

على األطراف اليت وقَّعت أحد  تعلِّق التزامات إال ال 10 توقعها. ولذلك، فإن املادة جترمي األفعال املتصلة باالتفاقات اليت مل
 هذه االتفاقات الدولية.
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 العنصر الذهني
 1957بواسطة منظومة حاسوبية، نظرًا لطابعها العام.قصر االتفاقية بشأن اجلرمية السيربانية التجرمي على األفعال اليت ارُتكبت تُ 

وباإلضافة إىل األفعال املرتكبة عرب نظام حاسويب تقتصر املسؤولية اجلنائية على األفعال املرتكبة عمدًا على نطاق جتاري. 
ن اجلرمية السيربانية األحكام القانونية املوضوعية األخرى لالتفاقية بشأ يف مصطلح التعمُّد املستعمل "عمداً "ويناظر مصطلح 

اليت  1958،(TRIPS) االتفاق املتعلق جبوانب حقوق امللكية الفكرية املتصلة بالتجارة من 61املادة  يف ويراعي املصطلح املستعمل
 1959حتكم االلتزام بتجرمي انتهاكات حقوق الطبع.

 النطاق التجاري
فاق املتعلق جبوانب حقوق امللكية الفكرية املتصلة بالتجارة، االت أيضاً االقتصار على األفعال املرتكبة على نطاق جتاري يراعي 

 . ونظرًا ألن معظم انتهاكات حقوق الطبع"القرصنة على نطاق جتاري"الذي يتطلب فرض جزاءات جنائية فقط على 
ضع حد أدىن . وتسعى االتفاقية إىل و 10ُترتكب على نطاق جتاري فإهنا ليست مشمولة باملادة  أنظمة تقاسم امللفات ال يف
 "النطاق التجاري"عتبة  منهو أبعد  املعايري للجرائم املتصلة باإلنرتنت. وهكذا تستطيع األطراف أن تذهب إىل ما من
 1960جترمي انتهاكات حقوق الطبع. يف

 بغير حق
بدون "يكون ارتكاب األفعال  أن السيربانيةاالتفاقية املتعلقة باجلرمية  يف عمومًا تتطلب أحكام القانون اجلنائي املوضوعي احملدَّدة

 1962ينطوي بالفعل على أن الفعل قد أرُتكب بدون إذن. "انتهاك"وأشار واضعو االتفاقية إىل أن مصطلح  1961."حق
 التقييدات والتحفظات

تزامات االل منينتقص  إبداء حتفظ طاملا توفَّرت وسائل انتصاف فعَّالة أخرى وطاملا أن التحفظ ال مناملوقعني  3متكِّن الفقرة 
 الدولية لألطراف.

 مشروع اتفاقية ستانفورد
حكمًا جيرِّم انتهاكات حقوق الطبع.  1999 عامل 1963غري الرمسي )"مشروع ستانفورد"(مشروع اتفاقية ستانفورد  منيتض ال

ك أشاروا ذل منوبداًل  1964ُتدرج نظرًا ألن ذلك قد يكون عسرياً. وأشار واضعو هذه االتفاقية إىل أن جرائم حقوق الطبع مل
 1965بصورة مباشرة إىل االتفاقات الدولية القائمة.

 استخدام اإلرهابيين لإلنترنت  20.2.6
األنشطة اليت ترتاوح بني  منأجل وصف جمموعة  منمثلما ذُكر أعاله، يستخدم مصطلح "استخدام اإلرهابيني لإلنرتنت" 

 املمكن التمييز بني ثالثة نُ ُهج نظامية خمتلفة. نمخيص االستجابة القانونية،  الدعاية واهلجمات املتعّمدة. وفيما
 الن ُُّهج النظامية

 استخدام التشريعات القائمة المتعلقة بالجريمة السيبرانية
أجل معاجلة األفعال غري  منيتعلق النهج األول باستخدام التشريعات القائمة املتعلقة باجلرمية السيربانية )اليت ُوضعت 

، أخذ ثالثة عناصر بعني االعتبار. أوالً  منبد  ام اإلرهابيني لإلنرتنت. ويف هذا السياق، الاإلرهابية( لتجرمي استخد
احلاالت املتصلة باإلرهاب أحكام القانون اجلنائي املوضوعي اليت كانت تطبق بشأن األفعال غري  يف املمكن أن ُتطبق من

تنص عليه التشريعات  مدى األحكام خمتلفًا عما أغلب األحيان سيكون يف لكن 1966األنظمة، يف اإلرهابية مثل التدخل
اجلرائم  يف القدرة على استخدام أدوات التحقيق املتطورة اليت تقتصر على التحقيق يف احملددة اخلاصة باإلرهاب. وقد يؤثر هذا

خدام اإلرهابيني لإلنرتنت حاالت است يف اإلرهابية أو املنظمة. ثانياً، فإن استخدام أدوات التحقيق اخلاصة باجلرمية السيربانية
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تقصر استخدام أدوات التحقيق املتطورة على اجلرائم السيربانية التقليدية، بل  يواجه حتديات أقل، مادامت أغلبية البلدان ال
أجل التصدي  منإهنا تغطي أي جرمية تدخل فيها بيانات حاسوبية. وأخرياً، فإن األدوات القانونية اإلقليمية املستحدثة 

غالبًا استثناءات تتعلق  منتستهدف بالتحديد استخدام اإلرهابيني لإلنرتنت، تتض ات اجلرمية السيربانية، لكنها اللتحدي
اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة  من 27 املادة من أ(4  خيص اجلرائم السياسية. وأحد األمثلة على ذلك الفقرة بالتعاون الدويل فيما

 1967باجلرمية السيربانية.
 حالة عدم وجود اتفاقات دولية مطبقة في اإلجراءات المتعلقة بطلبات المساعدة المبادلة - 27المادة 

[...] 
، أن يرفض 25املادة  من 4الفقرة  يف جيوز للطرف املتلقي لطلب تقدمي العون، باإلضافة إىل أسباب الرفض احملددة 4

 تقدمي املساعدة:
 ملتلقي للطلب جرمية سياسية أو جرمية متصلة جبرمية سياسية، إذا تعلق الطلب جبرمية يعتربها الطرف ا ( أ 

 األخرى. أو مصاحله األساسية عامأو إذا كان يرى أن تنفيذ الطلب قد يلحق الضرر بسيادته أو أمنه أو نظامه ال ب(
[...] 

ربها الطرف املتلقي للطلب االتفاقية برفض طلبات املساعدة املتبادلة إذا تعلقت جبرمية يعت يف ويسمح هذا احلكم لألطراف
املمكن أن يعرقل هذا األمر إىل حد كبري إجراء التحقيقات. ولذلك،  منجرمية سياسية أو جرمية متصلة جبرمية سياسية. و 

استبعادًا للبند  20051968 عاماألطر القانونية اخلاصة باإلرهاب مثل اتفاقية جملس أوروبا ملنع اإلرهاب ل منتتض
 السياسي. االستثناء

 استبعاد بند االستثناء السياسي - 20لمادة ا
هذه االتفاقية، ألغراض تسليم  من 9واملادة  7إىل  5 مناملواد  يف اجلرائم املشار إليها منتُعترب أي جرمية  ال 1

فع سياسية. املساعدة القانونية املتبادلة، كجرمية سياسية، أو جرمية متصلة جبرمية سياسية أو كجرمية مستحثة بدوا املطلوبني أو
أن  يف جيوز رفض طلب تسليم أو مساعدة قانونية متبادلة على أساس جرمية كهذه للسبب الوحيد املتمثل وبالتايل، ال

 جرمية متصلة جبرمية سياسية أو جرمية مستحثة بدوافع سياسية. الطلب يتعلق جبرمية سياسية أو
[...] 

 استخدام التشريعات القائمة لمكافحة اإلرهاب
أجل جترمي استخدام اإلرهابيني لإلنرتنت ومالحقتهم.  مناستخدام تشريعات مكافحة اإلرهاب القائمة  يف النهج الثاين يتمثل

 .20051969 عاموأحد الصكوك التقليدية، على سبيل املثال، اتفاقية جملس أوروبا ملنع اإلرهاب ل

 التحريض العلني على ارتكاب جريمة إرهابية - 5المادة 
االتفاقية، يعين التحريض العلين على ارتكاب جرمية إرهابية توزيع رسالة على اجلمهور، أو إتاحتها له  ألغراض هذه 1

بشكل آخر، بقصد احلث على ارتكاب جرمية إرهابية، عندما يتسبب هذا السلوك، سواء كان يدعو بشكل مباشر أو غري 
 هذه اجلرائم. منة أو أكثر احتمال ارتكاب جرمي يف خطر يتمثل يف مباشر إىل جرائم إرهابية،

ويعتمد كل طرف تدابري على النحو الذي قد يكون ضرورياً لإلقرار بأن التحريض العلين على ارتكاب جرمية إرهابية،  2
 ، عندما يرتكب بشكل غري مشروع وعن قصد، يُعّد مبثابة جرمية جنائية مبوجب القانون احمللي للطرف.1مثلما تعرفه الفقرة 
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 التجنيد ألغراض اإلرهاب - 6المادة 
 ألغراض هذ االتفاقية، يعين التجنيد ألغراض اإلرهاب إغراء شخص آخر الرتكاب جرمية إرهابية أو املشاركة 1
اجلرائم اإلرهابية على يد تلك  منارتكاب جرمية أو أكثر  يف ارتكاهبا، أو االنضمام إىل مجعية أو جمموعة بغرض املسامهة يف

 وعة.اجملم اجلمعية أو
ويعتمد كل طرف تدابري على النحو الذي قد يكون ضروريًا لإلقرار بأن التجنيد ألغراض اإلرهاب، مثلما تعرفه  2

 ، عندما يرتكب بشكل غري مشروع وعن قصد، يعترب جرمية جنائية مبوجب القانون احمللي هلذا الطرف.1الفقرة 

لتحريض العلين على ارتكاب جرمية إرهابية والتجنيد ألغراض اإلرهاب، اجلرائم مثل ا مناتفاقية منع اإلرهاب العديد  منوتتض
تتضمن، على سبيل املثال، أحكامًا جترم اهلجمات املتصلة باإلرهاب ضد األنظمة احلاسوبية. وفضاًل عن هذا،  لكنها ال

 الضروري منو خاص، فإن اجلرائم املتصلة باإلنرتنت، على حن يف االتفاقية أحكامًا إجرائية. وعند التحقيق منتتض ال
أغلب األحيان وجود أحكام إجرائية حمددة. فالكشف عن هوية جمرم حيرض على اإلرهاب باستخدام مواقع شبكية  يف

 يتطلب أدوات متطورة مثل االحتفاظ السريع ببيانات احلركة.
 تشريعات محددة

 نت.النهج الثالث هو سن تشريعات حمددة تتصدى الستخدام اإلرهابيني لإلنرت 
 أمثلة على التشريعات المحددة

األنشطة اليت ترتاوح بني  منأجل وصف جمموعة  منمثلما ذُكر أعاله، يستخدم مصطلح "استخدام اإلرهابيني لإلنرتنت" 
خيص االستجابة القانونية، هناك جماالن رئيسيان للتنظيم، مها: اهلجمات املتصلة  نشر الدعاية واهلجمات املتعّمدة. وفيما

 اسوب واحملتوى غري القانوين.باحل
 الهجمات المتصلة بالحاسوب

 قانون تكنولوجيا املعلومات من 66Fأحد النهج املتعلقة بوضع حكم يعاجل اهلجمات احلاسوبية اإلرهابية حتديدًا هو الفصل 
 :2008 عام يف ، املعدل2000 عاماهلند ل يف

66F مثلما عُدل بقانون تكنولوجيا املعلومات 2000 عاماملعلومات ل قانون تكنولوجيا -املعاقبة على اإلرهاب السيرباين[ .
 [2008 عام)املعدل( ل

 -كل من، (1)
أو سيادة اهلند أو بث الرعب بني الشعب أو أي شرحية  منلديه نية دهديد وحدة أو سالمة أو أ ( أ 

 -الشعب عن طريق  من
النفاذ إىل  منىل مورد حاسويب حرمان أي شخص مرّخص له بالنفاذ إ يف حرمان أو التسبب '1'

 املورد؛ ذلك
 أو حماولة اخرتاق أو النفاذ إىل مورد حاسويب بدون ترخيص أو جتاوز النفاذ املرّخص به؛ '2'
 إدخاله. يف أو إدخال ملوث حاسويب أو التسبب '3'

 يتسبب أو تدمري ممتلكات أو إعطاب يف وفاة أو إصابة أشخاص أو يف خالل هذا السلوك مناحملتمل أن يتسبب  منويتسبب أو 
خدمات أساسية  إحلاق الضرر أو عرقلة إمدادات أو يف احملتمل أن يتسبب منأشكال اخللل أو كان يعرف أنه  منأي شكل  يف

 ،70 إطار الفصل يف البىن التحتية األساسية للمعلومات احملددة يف حلياة اجملتمع أو أن يؤثر تأثرياً ضاراً 
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ذ إىل مورد حاسويب عن علم أو عن قصد دون ترخيص أو يتجاوز النفاذ املرخص به، أو خيرتق أو ينف ب(
النفاذ إىل معلومات أو بيانات أو قواعد بيانات حاسوبية يكون النفاذ إليها  منويتمكن عن طريق هذا السلوك 

ً ألسباب تتعلق بأ و قواعد بيانات حاسوبية الدولة أو عالقادها اخلارجية؛ أو إىل أي معلومات أو بيانات أ منمقيدا
يقيد النفاذ إليها لوجود أسباب تدعو إىل االعتقاد بأنه إذا مت احلصول على هذه املعلومات أو البيانات أو قواعد 
البيانات احلاسوبية على هذا النحو، فقد تستخدم إلحلاق الضرر أو احتمال إحلاق الضرر باملصاحل املتعلقة بسيادة 

لعام، أو اآلداب أو األخالق، الدولة أو عالقات الصداقة مع الدول األجنبية، أو النظام ا مناهلند وسالمتها، أو أ
لفائدة أي دولة أجنبية، أو جمموعة  النتهاك حرمة احملكمة، أو للتشهري أو التحريض على ارتكاب جرمية، أو أو

 جرائم اإلرهاب السيرباين. مناألفراد أو ألغراض أخرى، فإنه يرتكب جرمية  من
جرائم اإلرهاب السيرباين أو يتآمر على ارتكاهبا بعقوبة السجن اليت قد تصل إىل  منيرتكب جرمية  منويُعاقب كل  (2)

 ‘.السجن املؤبد

اهلند فقط أن يتصرف اجلاين بنية متصلة باإلرهاب )"نية دهديد  يف قانون تكنولوجيا املعلومات من 66Fيقتضي الفصل  وال
الشعب"( بل إذا أسفرت اجلرمية كذلك  منأو سيادة اهلند أو بث الرعب بني الشعب وبني شرحية  منوحدة أو سالمة أو أ

 اإلصابة أو عرقلة اخلدمات اليت تلحق الضرر بالبىن التحتية احلرجة للمعلومات. عن ضرر بالغ مثل الوفاة أو
 المحتوى غير القانوني

ااًل تتمسك فيه الدول بشكل خاص بنهج حمايدة تكنولوجياً. وأحد األمثلة يشكل احملتوى غري القانوين مثل الدعاية اإلرهابية جم
واملتعلق  2006 يوليو 27املؤرخ  FZ-149القانون الفيدرايل الروسي رقم  من 10على هذه النهج احملايدة تكنولوجيا هو املادة 

 باملعلومات وتكنولوجيا املعلومات ومحاية املعلومات.

 ت أو إتاحة المعلوماتنشر المعلوما - 10المادة 
[...] 

مُينع نشر املعلومات اليت تستهدف الدعاية للحروب والتمييز والعداء على أساس قومي أو عنصري أو ديين، وغريها  6
 املعلومات اليت خيضع نشرها للمسؤولية اجلنائية أو اإلدارية. من

يق الشبكات احلاسوبية أو إتاحة احملتوى على هذه يتناول هذا احلكم بالتحديد توزيع احملتوى غري القانوين عن طر  وال
 الشبكات، بل إنه صيغ ليكون حمايداً تكنولوجيا.

 1970للمقرر اإلطاري لالحتاد األورويب 2008 عامتعديل  من 3وأحد األمثلة األخرى على النهج احملايدة تكنولوجيًا املادة 
 .1971بشأن مكافحة اإلرهاب

 طة اإلرهابيةالجرائم المتصلة باألنش - 3المادة 
 ألغراض هذا املقرر اإلطاري: 1

يعين "التحريض العلين على ارتكاب جرمية إرهابية" توزيع رسالة على اجلمهور، أو إتاحتها له بشكل آخر،  ( أ 
أ( إىل ح(، عندما يسبب هذا السلوك، سواء   من1(1) املادة  يف اجلرائم املدرجة منبقصد احلث على ارتكاب جرمية 

احتمال ارتكاب جرمية أو أكثر  يف شكل مباشر أو غري مباشر إىل جرائم إرهابية، خطرًا يتمثلكان يدعو ب
 اجلرائم؛ هذه من
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 1(1) املادة يف اجلرائم املدرجة منيعين "التجنيد ألغراض اإلرهاب" دفع شخص آخر إىل ارتكاب جرمية  ب(
 ؛2(2)املادة  يف أ( إىل ح( أو من
رهاب" تقدمي إرشادات بشأن صنع أو استخدام املتفجرات أو األسلحة النارية يعين "التدريب ألغراض اإل ج(
األسلحة أو املواد الضارة أو اخلطرة، أو بشأن أساليب أو تقنيات حمددة أخرى، بغرض ارتكاب جرمية  منغريها  أو

رات هو استخدامها توفري هذه املها منأ( إىل ح( مع إدراك أن املراد  من1(1) املادة  يف اجلرائم املدرجة من
 الغرض. اهلذ

 التالية: وتتخذ كل دولة عضو التدابري الالزمة لضمان أن تشمل اجلرائم املتصلة باألنشطة اإلرهابية األفعال العمدية 2
 التحريض العلين على ارتكاب جرمية إرهابية ( أ 

 التجنيد ألغراض اإلرهاب ب(
 التدريب ألغراض اإلرهاب ج(

 ؛1(1)املادة  يف اجلرائم املدرجة منهبدف ارتكاب جرمية السطو املتفاقم  ( د
 ؛1(1)املادة  يف اجلرائم املدرجة مناالبتزاز هبدف ارتكاب جرمية  ( ه
أ( إىل ح( ويف  من 1(1)املادة  يف اجلرائم املدرجة منإعداد وثائق إدارية مزيفة هبدف ارتكاب جرمية  ( و

 ب(. 2(2) املادة
  .’2‘الفقرة  يف األفعال املبينة منرتكب بالفعل جرمية إرهابية للمعاقبة على فعل الضروري أن تُ  منوليس  3

اإلرهاب والتحريض واحلث عليه  يف املقدمة أن اإلطار القانوين القائم جيرم املساعدة يف اإلطاري املذكور القرارويؤكد واضعو 
اإلطاري إىل أن "اإلنرتنت  القرارا السياق، أشار واضعو جيرم نشر اخلربات اإلرهابية باستخدام اإلنرتنت. ويف هذ لكنه ال

أهنا ُتستخدم كمصدر معلومات عن الوسائل  أوروبا كما يف يستخدم حلث وحشد الشبكات اإلرهابية احمللية واألفراد
 استخدام ورغم اإلشارة إشارة صرحية إىل 1972‘".ي افرتاضيمعسكر تدريب’واألساليب اإلرهابية، وهي تُعّد بالتايل مبثابة 

املقدمة، فقد صيغ احلكم املذكور على حنو حمايد تكنولوجيًا ونتيجة لذلك فإنه يغطي أفعال التدريب  يف اإلرهابيني لإلنرتنت
احلاالت املتعلقة باإلنرتنت  يف وأحد التحديات املتصلة بتطبيق احلكم 1973على اخلط وخارج اخلط ألغراض اإلرهاب.

املرجح إىل حد   مناملهارات املقدمة هو استخدامها هلذا الغرض. و  منف وهو يعلم أن املراد صعوبة إثبات أن اجلاين يتصر  هو
أن  قابلية تطبيق احلكم على إرشادات استخدام األسلحة، اليت تتاح على اخلط. ومبا منكبري أن حتد احلاجة إىل إثبات ذلك 

ائم العادية وكذلك اجلرائم املتصلة باإلرهاب، فإن جمرد أجل ارتكاب اجلر  مناملمكن استخدام معظم األسلحة واملتفجرات  من
سياق  يف النظر منبد  يثبت أن ناشرها على علم بالطريقة اليت سُتستخدم هبا. ولذا، ال املعلومات ال مننشر هذا النوع 

ا ُنشرت املعلومات النشر )كأن تُنشر املعلومات على موقع شبكي تشغِّله منظمة إرهابية(. وقد يطرح هذا األمر حتديات إذ
خارج سياق احملتويات األخرى املتصلة باإلرهاب، كأن تُنشر مثاًل عن طريق أنظمة تبادل امللفات وخدمات 

 امللفات. استضافة
ومحاية وإدارة شبكات املعلومات  مناللوائح الصينية بشأن أ من 5وأحد األمثلة على هنج خاص باإلنرتنت هو املادة 

 واإلنرتنت. احلاسوبية
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أجل استحداث أو نسخ أو استعادة أو إرسال األنواع التالية  منجيوز ألي وحدة أو فرد استخدام اإلنرتنت  ال - 5"المادة 
 املعلومات: من

اليت حترض على معارضة الدستور أو القوانني أو تنفيذ اللوائح اإلدارية أو اليت تنتهك الدستور أو القوانني أو  (1)
 ؛تنفيذ اللوائح اإلدارية

 اليت حترض على اإلطاحة حبكومة النظام االشرتاكي؛ (2)
 يضر بالوحدة الوطنية؛ اليت حترض على تقسيم البالد، مما (3)
 اليت حترض على الكراهية أو التمييز بني القوميات أو اليت تضر بوحدة القوميات؛ (4)
 تمع؛اليت تقدم أكاذيب أو تشوه احلقيقة أو تنشر إشاعات أو تدمر نظام اجمل (5)
 اليت تروج للخرافات، أو مواد ذات إحياءات جنسية، أو القمار أو العنف أو القتل؛ (6)
املتعلقة باإلرهاب، أو اليت حترض اآلخرين على نشاط إجرامي، أو اليت تسّب علناً أشخاصاً آخرين أو اليت  (7)

 تشوه احلقيقة للتشهري بأشخاص؛
 ة؛اليت تسيئ إىل مسعة اهليئات احلكومي (8)
 املتعلقة بأنشطة أخرى مناهضة للدستور أو القانون أو اللوائح اإلدارية." (9)

 الحرب السيبرانية
يبدأ  رغم أن التهديدات املتصلة باحلرب السيربانية نُوقشت خالل عدة عقود، فإن النقاش حول االستجابة القانونية مل

ة السيربانية، ألحكام القانون الدويل. وتشكل اتفاقيتا الهاي وجنيف اجلرمي منأكثر  مؤخراً. وختضع احلرب السيربانية، رمبا إال
حني هناك  لوائح لتنظيم قوانني احلروب. ويف منصكوك القانون الدويل اليت تتض منوميثاق األمم املتحدة صكوكًا مهمة 

على اهلجمات احلاسوبية  الصعب تطبيقها منزاعات املسلحة العادية، فإن الن يف تطبيق هذه الصكوك يف ممارسة طويلة
ميثاق األمم املتحدة، حظر  من 2(4) خالل حتليل قابلية تطبيق املادة منوالقائمة على الشبكة. وميكن توضيح هذا 

 القوة. استخدام

 ميثاق األمم املتحدة  - 2المادة 
 دئ اآلتية:للمبا املادة األوىل وفقاً  يف سعيها وراء املقاصد املذكورة يف تعمل اهليئة وأعضاؤها

[...] 
عالقادهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سالمة األراضي أو  يف ميتنع أعضاء اهليئة مجيعاً  (4)

 يتفق ومقاصد األمم املتحدة. االستقالل السياسي ألية دولة أو على أي وجه آخر ال
[...] 

 1974ع أنواع القوة، باستثناء األنواع اليت تتماشى مع ميثاق املتحدة.ويرمي منع استخدام القوة إىل إنفاذ حظر شامل جلمي
حتديات عدة مرات. وكان أحد التحديات هو االنتقال  2(4)املادة  يف العقود األخرية، واجه منع استخدام القوة الوراد ويف
لعاملية الثانية، إىل احلروب الصغرى احلروب الكربى اليت شكلت حمور الرتكيز عند صياغة ميثاق األمم املتحدة بعد احلرب ا من

وتضيف تغطية اهلجمات املتصلة باحلاسوب بُعدًا آخر إىل  1975الوقت الراهن. يف اليت أصبحت أكثر تواترًا إىل حد كبري
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ونتيجة  1976زاع.الن يف حيث اختالف األساليب واألدوات املستخدمة من أيضاً حيث احلجم، بل  منالتحديات، ليس فقط 
هي تفسري مصطلح "استخدام القوة". وليس هناك أي تعريف واضح  2صعوبة الرئيسية املتصلة بتطبيق املادة لذلك، فإن ال

املقبول به على نطاق واسع  منأي صك دويل آخر ذي صلة. و  يف ميثاق األمم املتحدة وال يف ملصطلح "استخدام القوة" ال
مم املتحدة. ويشمل احلظر اهلجمات باألسلحة التقليدية، على أن مجيع أشكال األفعال العدائية حمظورة مبوجب ميثاق األ

 1977يشمل التهديد باستخدام القوة واإلكراه االقتصادي. سبيل املثال، لكنه ال
أن أمهية هذه  مناستخدام األسلحة ومشاركة جهات فاعلة حكومية. وعلى الرغم  والعنصران املكونان الستخدام القوة مها

سبتمرب، يظل العنصران أساسيني  11بعد هجمات  منقرارات جملس األ يف ، على حنو خاص،األخرية كانت موضوع جدل
 خيص حظر استخدام القوة. فيما

 استخدام األسلحة/تدمير األرواح والممتلكات
 األحوال أن تسمى التكنولوجيا احلاسوبية املستخدمة منميكن بأي حال  العنصر املكّون األول هو استخدام األسلحة. وال

ومع هذا،  1978تنفيذ اهلجمات املتصلة باإلنرتنت سالحًا تقليدياً، طاملا أن هذه األسلحة تنطوي عمومًا على أثر حركي. يف
تعريف موجه حنو اإلجراءات إىل هنج موجه حنو  منفإن ضرورة إدراج أسلحة كيماوية وبيولوجية تطلبت بالفعل انتقااًل 

 1979تعريف األسلحة كأداة لتدمري األرواح واملمتلكات. التأثريات. ويف إطار هنج أوسع كهذا، ميكن
الصعب النظر إىل اهلجمات احلاسوبية والقائمة على الشبكة  منهذا النوع،  منلكن، حىت باالستناد إىل تفسري واسع 

 ختتلف وال 1980أن أثر اهلجمات خمتلف. بوصفها استخدامًا للقوة وتناول التكنولوجيا احلاسوبية بوصفها أسلحة، مبا
وتركز االسرتاتيجيات  1981زاعات املسلحة التقليدية.ختتلف مقارنة بالن أيضاً األساليب املستخدمة فقط، بل إن اآلثار 

اهلجمات احلاسوبية  العسكرية التقليدية اليت يدخل فيها استخدام األسلحة على اإلهناء املادي لقدرات العدو العسكرية. أما
وعلى عكس هجمة باستخدام  1982األرواح. يف الضرر املادي واخلسارة منبقدر أدىن والقائمة على الشبكة فيمكن تنفيذها 

أي ضرر مادي  يف اخلدمة توقف موقعًا شبكيًا حكوميًا عن العمل بشكل مؤقت، منتتسبب هجمة باحلرمان  القذائف، ال
ر بالغ. فقد تشكل هجمة غري املمكن أن تسفر اهلجمات احلاسوبية عن ضر  مناملضلل ادعاء أنه  منفعلي. لكن سيكون 

اخلدمة ضد النظام احلاسويب ملستشفى أو بنك للدم دهديدًا خطريًا على الصحة وقد تعرض حياة عدد كبري  منباحلرمان 
مثال آخر يظهر أن اهلجمات  (Stuxnet)األشخاص للخطر. ولعّل اكتشاف األثر املادي احملتمل لربجمية ستوكسنت  من

ة إىل نتائج غري مادية. وإذا كان للهجمات احلاسوبية والقائمة على الشبكة مثل هذا األثر املادي، تؤدي بالضرور  احلاسوبية ال
 1983املمكن اعتبارها مماثلة لألسلحة التقليدية. منف

 زاع بين الدولالن
على يد دولة ضد ميثاق األمم املتحدة هو أن يكون استخدام القوة  من 2مثلما ذُكر أعاله، فإن الشرط الثاين لتطبيق املادة 

دولة أخرى. ورغم االجتاهات احلديثة الرامية إىل توسيع نطاق تطبيق ميثاق األمم املتحدة، فإن األفعال اليت ترتكبها جهات 
 أنه ميثاق األمم املتحدة. وهلذا صلة كبرية بتغطية احلرب السيربانية، مبا من 2إطار املادة  يف تندرج فاعلة غري حكومية ال

احلروب التقليدية. وهناك بواعث قلق كبرية  يف جيري على عكس ما -ب تضطلع جهات غري حكومية بدور أهم هذه احلر  يف
 1984بشأن االنتشار، ألن بإمكان جهات غري حكومية احلصول على موارد فعالة قد تفوق املوارد اليت تتحكم فيها الدول.

عدد األنظمة  مناحملتمل أن يكون هذا العدد أكرب  منوبية. و األنظمة احلاس منوتضم أكرب الربجميات الروبوتية عدة ماليني 
معظم الدول. وتكتسي قدرات اجلهات غري احلكومية  يف احلاسوبية اليت تتحكم فيها الدول واملتاحة للتدخالت العسكرية

ذلك شواغل بشأن حتديد  أن هذه اجلهات تعمل أساسًا خارج اإلطار القانوين الدويل امللزم للدول. وتنشأ عن أمهية عالية، مبا
ميثاق األمم املتحدة أن تُنسب أي هجمة حاسوبية إىل دولة ما.  من 2القائم باهلجمات. وحىت اآلن يتطلب تطبيق املادة 

أن حتديد مصدر هجمة  2008 عام يف وجورجيا 2007 عام يف وتؤكد التجارب املتصلة باحلادثني اللذين شهددهما إستونيا
 عليه. ميكن التغلب معظم احلاالت حتدياً ال يف منه قد يكوناهلجمات والتحقق  من
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ختزين الوثائق الرقمية مقارنة بتخزين  1986وتدين أسعار 1985عات املتزايدة حملركات األقراص الّصلبة، على حنو خاص،نظرًا للسِّ 
وإىل  1988الصيغة الرقمية فقط. يف البيانات منوخيزن حاليًا قدر كبري  1987تزايد. يف الوثائق املادية، فإن عدد الوثائق الرقمية
 البلدان املتقدمة وباتت تشهد منواً  يف احلياة اليومية مناحلاسوبية والشبكية جزءًا  جانب هذا، أصبحت التكنولوجيات

قبيل الوثائق النصية والتسجيالت الفيديوية الرقمية والصور  منالبلدان النامية. ونتيجة لذلك، تستأثر الوثائق اإللكرتونية  يف
 1990احملاكم. يف واإلجراءات ذات الصلةالتحقيقات املتعلقة باجلرمية السيربانية  يف بدور 1989الرقمية

حالة ارتكاب جرائم  يف اجلرائم السيربانية: حىت يف بيد أن أثر الرقمنة وأمهية األدلة الرقمية بات ميتد ليتجاوز نطاق التحقيق
م املشتبه فيها مثل املعلومات املتعلقة بتحديد موقع هواتفهم اخللوية أو طلباده1991تقليدية، ميكن أن يرتك اجلناة آثارًا رقمية، 

 ولذا، تعترب القدرة على استغالل أدوات للتحقيق متعلقة ببيانات حمددة وتقدمي أدلة رقمية 1992على حمركات البحث.
 1993 سواء. اجلرائم السيربانية واجلرائم التقليدية على حدّ  يف احملكمة أمراً أساسياً بالنسبة للتحقيق يف

لكنها تفسح اجملال أمام إمكانيات جديدة للتحقيق  1994التحديات، منعددًا  ‘األدلة الرقمية’وتطرح عملية التعامل مع 
املرحلة األوىل، أي مجع األدلة، بسبب ضرورة أن  يف ولعمل خرباء األدلة اجلنائية واحملاكم. وقد تغري بالفعل عمل احملققني

أجل إجناز التحقيقات. ويكون  منللتحقيق  أدوات معينة منبد هلم  يكون هؤالء قادرين على التعامل مع األدلة الرقمية. فال
تتوفر األدلة التقليدية مثل بصمات األصابع أو الشهود. ويف هذه احلاالت، قد  توافر هذه األدوات مهما باألخص إذا مل

لكن فضاًل عن مجع  1995تستند القدرة على حتديد اجلاين ومالحقته إىل مجع األدلة الرقمية وتقييمها على النحو الصحيح.
ففي حني تُقدَّم الوثائق  1996الطريقة اليت تتعامل هبا وكاالت إنفاذ القانون واحملاكم مع األدلة. يف أيضاً ألدلة، تؤثر الرقمنة ا

تسمح  بعض احلاالت إجراءات حمددة ال يف احملكمة، تتطلب األدلة الرقمية يف خالل تسليم الوثيقة الرمسية مناألصلية 
امللفات والبيانات  منليدية، على سبيل املثال عن طريق تقدمي نسخ مطبوعة بتحويل هذه األدلة إىل أدلة تق

 1997املكتشفة. األخرى
 اجلرائم السيربانية. يف ويقدم الفصل التايل حملة عامة عن اجلوانب العملية والقانونية لألدلة الرقمية والتحقيقات

 تعريف األدلة الرقمية 1.3.6
 اإلجراءات املتعلقة جبمع األدلة واستخدامها يف نولوجيا املعلومات واالتصاالت تأثريًا كبرياً تؤثر الرقمنة واالستخدام الناشئ لتك

وليس هناك تعريف واحد لألدلة  1999ونتيجة هلذا التطّور، أُدرجت األدلة الرقمية كمصدر جديد لألدلة. 1998احملاكم. يف
األدلة الرقمية بأهنا "مجيع املعلومات  (UK) اململكة املتحدة يف ويعرف قانون الشرطة واألدلة اجلنائية 2000اإللكرتونية أو الرقمية.

ويعرف هنج أوسع األدلة الرقمية بأهنا أي بيانات ختزن أو ترسل باستخدام التكنولوجيا  2001اليت يتضمنها حاسوب".
 2002شأهنا أن تدعم نظرية الطريقة اليت ارتكبت هبا جرمية ما. مناحلاسوبية 

http://www.esearchbook.com/files/4/eSearchBook.1224255173.iPhone%20Forensics.pdf
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 التحقيقات المتعلقة بالجرائم السيبرانية في أهمية األدلة الرقمية 2.3.6
اجلرائم السيربانية. وميكن التمييز عمومًا بني مرحلتني رئيسيتني،  يف خمتلف مراحل التحقيقات يف لألدلة الرقمية دور هام

ة واألدلة ، وحتليل التكنولوجيا احلاسوبي2005، ومجع األدلة واالحتفاظ هبا2004: مرحلة التحقيق )حتديد األدلة املناسبة2003مها
 احملاكم. يف اإلجراءات يف الرقمية( ومرحلة تقدمي األدلة واستخدامها

ويصف مصطلح "األدلة اجلنائية 2006التفصيل أدناه.  منوترتبط املرحلة األوىل باألدلة اجلنائية احلاسوبية وهو ما سيُناقش مبزيد 
كمية البيانات  يف ويربز النمو املستمر 2008قمية.حتليل معدات تكنولوجيا املعلومات هبدف البحث عن أدلة ر  2007احلاسوبية"

مثل  2009نسق رقمي التحديات اللوجيستية املاثلة أمام التحقيقات. وتستأثر هنج إجراءات األدلة اجلنائية املؤمتتة، يف املخزنة
إلباحية املواد ا يف استخدام عمليات البحث القائمة على قيم الفرم )قيم هاش( للحصول على صور األطفال املستغلني

عملية حتديد األدلة  منوتتض 2011بدور هام إىل جانب التحقيقات اليدوية. 2010عمليات البحث بواسطة كلمات رئيسية، أو
 2013اسرتجاع امللفات امللغاة، أو 2012قبيل حتليل العتاد والربجميات اليت يستخدمها املشتبه فيه، مناجلنائية احلاسوبية حتقيقات 

 احلركة. مستخدمي اإلنرتنت عن طريق حتليل بيانات أو حتديد 2014فك جتفري امللفات، أو
احملكمة. وترتبط ارتباطًا وثيقًا باإلجراءات احملددة الالزمة ألن املعلومات الرقمية  يف وتتعلق املرحلة الثانية بتقدمي األدلة الرقمية

 عند طباعتها أو عرضها باستخدام التكنولوجيا احلاسوبية.  ميكن أن تصبح مرئية إال ال
 التحقيقات المتعلقة بالجرائم التقليدية في تزايد أهمية األدلة الرقمية 3.3.6

تقتصران  إن قدرة احملققني على البحث عن البيانات والعثور على أدلة وكذلك قدرة احملاكم على التعامل مع األدلة الرقمية ال
حياة األشخاص اليومية، باتت األدلة  يف كنولوجيا احلاسوبيةعلى التحقيقات املتعلقة باجلرمية السيربانية. ونظراً لتزايد دخول الت

الواليات املتحدة،  يف أمثلة ذلك حماكمة بشأن جرمية قتل منالتحقيقات التقليدية. و  يف الرقمية مصدرًا مهما لألدلة حىت
به فيه كان يستخدم حاسوب املشتبه فيه إلثبات أن املشت يف اسُتخدمت فيها تسجيالت لطلبات على حمركات البحث خمزنة

 انكشافها. ميكن بشكل مكثف، قبل القتل، حمركات البحث للحصول على معلومات بشأن السموم اليت ال
 فرص جديدة لعملية التحقيقات 4.3.6

اآلثار  منحبسب تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وخدمات اإلنرتنت اليت يستخدمها املشتبه فيه، ُترتك جمموعة كبرية 
استخدم املشتبه فيه، على سبيل املثال، حمركات البحث للحصول على مواد إباحية يستغل فيها األطفال،  وإذا 2015الرقمية.

بعض احلاالت )مثل معرف  يف يسجل طلب حبثه وعناوين بروتوكول اإلنرتنت وحىت بعض املعلومات اإلضافية املتصلة باهلوية
املواد اإلباحية  يف مية املستخدمة إلنتاج صور األطفال املستغلنيوأحيانًا تشمل الكامريات الرق 2016اهلوية على غوغل(.

حتديد املوقع الذي أخذت فيه الصور إذا ُضبطت مثل هذه الصور على  منامللف متكن احملققني  يف معلومات جغرافية
تبادل  شبكات منبعض احلاالت تعقب املشتبهني الذين يقومون بتحميل حمتوى غري قانوين  يف ميكن كما  2017خمدم.

ينتج عن تزوير وثيقة  وقد 2018امللفات، وذلك عن طريق معرف اهلوية الفريد الذي يتولد عند تثبيت برجمية تبادل امللفات.
 2019إثبات التالعب. منإلكرتونية بيانات شرحية متكن كاتب الوثيقة األصلي 

ومقارنة ببعض الفئات  2020دلة الرقمية.حياد وموثوقية األ يف وهناك جانب آخر يستشهد هبا مرارًا وتكرارًا كمزية يتمثل
األدلة مثل أقوال الشهود، فإن األدلة الرقمية أقل عرضة بالتأكيد للتأثري الذي قد يكون له وقع على  مناألخرى 
  2021باألدلة. االحتفاظ

 التحديات 5.3.6
بيانات حاسوبية قدرة  منقيقات تتضيف األيام األوىل للتكنولوجيا احلاسوبية، كانت قدرة وكاالت إنفاذ القانون على إجناز حت

وقد أدت األمهية املتزايدة لألدلة الرقمية إىل  2022جمال األدلة اجلنائية احلاسوبية. يف حمدودة بسبب االفتقار إىل املعدات واخلربة
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و سهل إىل املمكن حل اجلوانب اللوجيستية على حن منمعاملة األدلة اجلنائية احلاسوبية. لكن إذا كان  مننشأة عدد متنام 
 التحديات. منحد ما، يظل هناك عدد 

أوجه التشابه بني األدلة الرقمية والفئات  منوجود عدد  منوالسبب األساسي وراء هذه التحديات هو أنه على الرغم 
، مثل شرط أن تكون األدلة 2023األدلة، هناك اختالفات رئيسية بينها. وتظل بعض املبادئ العامة صاحلة مناألخرى 

لكن إىل جانب أوجه  2024نة وكاملة وموثوقة ودقيقة وأن جتري عملية احلصول على األدلة وفقًا للشروط القانونية.مست يق
نوعها وتستدعي بالتايل اهتمامًا خاصًا عند  منأدلة فريدة  2025األدلة الرقمية مناجلوانب اليت جتعل  منالتشابه، هناك عدد 

 التحقيقات اجلنائية. يف التعامل معها
 إلى البحث العلمي والتدريب الحاجة

األدلة ويشهد هذا اجملال تطورًا سريعاً. ورغم اإلطار الزمين احملدود جداً املتاح للبحث  مناألدلة الرقمية هي فئة جديدة نسبيًا 
ت العلمي األساسي، أصبحت إجراءات البحث عن األدلة الرقمية والتوصل إليها وحتليلها حتتاج حاليًا إىل مبادئ وإجراءا

البحث املكثف الذي مت بالفعل، هناك جماالت خمتلفة تتطلب اهتمام العلماء. ولذا  منوعلى الرغم  2026موثوقة علميا.
أو التقدير الكمي ملعدالت  2027اجملاالت املثرية للجدل مثل موثوقية األدلة بوجه عام يف املهم مواصلة البحث العلمي من

ومبا أن التطورات قد تثري  2029ستمر فقط على ضرورة البحث العلمي املتواصل.يقتصر تأثري التطور امل وال 2028اخلطأ احملتمل.
 مستمر. الضروري تدريب اخلرباء بشكل مناألدلة اجلنائية، ف منحتديات جديدة أمام التحقق 

 الحاجة إلى وجود معايير قانونية ملزمة
 ابه التحديات املتصلة مبقبولية األدلة الرقميةرغم استخدام التكنولوجيات احلاسوبية والشبكية على املستوى العاملي وتش

تطبق على نطاق  مع اختالف األنظمة القانونية، فإن املعايري القانونية امللزمة اليت تتناول األدلة الرقمية مل -احملاكم يف
ل مع األدلة التعام منحتديث تشريعادها ذات الصلة لتمكني احملاكم  يف تشرع سوى بعض البلدان وحىت اآلن، مل 2030واسع.

جمال مكافحة اجلرمية  يف ومثلما هو احلال بالنسبة للقانون اجلنائي املوضوعي والقوانني اإلجرائية 2031الرقمية بشكل مباشر.
 الرقمية. جمال األدلة يف أيضاً السيربانية، هناك افتقار إىل مواءمة املعايري القانونية على الصعيد العاملي 

 الجوانب الكمية
وعلى الرغم  2033مقارنة بتخزين الوثائق املادية. 2032اله، تزايد عدد الوثائق الرقمية بسبب أسعار ختزينها املتدنيةمثلما ذُكر أع

، فإن حتديد األدلة الرقمية املناسبة على جهاز للتخزين ميكنه محل ماليني 2034توافر أدوات ألمتتة عمليات البحث من
 2035.الوثائق يشكل حتدياً لوجيستياً بالنسبة للمحققني من

 الخبراء إفاداتاالعتماد على 
التعليم الذي يتلقاه القضاة  منيدخل بالضرورة ض يتطلب حتليل األدلة الرقمية وتقييمها مهارات خاصة وفهمًا تقنيًا ال

حني  ويف 2036اسرتجاع األدلة الرقمية. يف واملدعون العامون واحملامون. وهلذا، فإهنم يعتمدون أكثر فأكثر على دعم اخلرباء
ختتلف هذه احلالة اختالفًا كبريًا عن تقنيات التحقيق املتطورة، مثل تسلسل احلمض النووي، فإهنا تربز احلاجة إىل نقاش  ال

موثوقية األدلة وأن تطلب  منولتفادي أي أثر سليب، تشجَّع احملاكم على أن تتأكد  2037ضروري بشأن نتائج هذا االعتماد.
 ن.عدم التيق منحتديد مدى ما يقرتن هبا 

 الطبيعة الهشة لألدلة الرقمية
وشأهنا  2040بسهولة، وهو ما يعتربه اخلرباء أمراً ُمقلقاً. 2039أو تعديلها 2038إن األدلة الرقمية هشة إىل حد كبري وميكن حذفها

ولتفادي أي وقع سليب على  2041عدم اليقني. مناألدلة، تنطوي األدلة الرقمية على درجة ما  منشأن الفئات األخرى 
شأن إغالق نظام  منمعظم األحيان لبعض الشروط التقنية. وعلى سبيل املثال،  يف خيضع مجع األدلة الرقمية املوثوقية،
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تطبق تدابري تقنية خاصة ملنع هذه  ما مل 2042ذاكرة النفاذ العشوائي للنظام يف حاسويب أن يؤدي إىل فقدان كل الذاكرة املخزنة
ذاكرة مؤقتة، ميكن أن تكون تقنية مجع األدلة خمتلفة عن عملية مجع  يف اتاحلاالت اليت خترن فيها البيان ويف 2043العملية.

وقد يتعنّي وجود هنج متطور كهذا، على سبيل املثال، إذا كان املشتبه فيه يستخدم تكنولوجيا  2044األدلة الرقمية التقليدية.
اذ العشوائي تساعدهم على النفاذ إىل املعلومات ذاكرة النف يف التجفري وأراد احملققون التأكد مما إذا كانت املعلومات املخزنة

 2045اجملفرة.
أسوأ  يف وقد جُترى التعديالت عمدًا على يد اجلاين أو باخلطأ على يد احملققني. وميكن أن يؤدي فقدان البيانات أو تعديلها

 2046احلاالت إىل إدانة خاطئة.
جمال األدّلة اجلنائية احلاسوبية هو احلفاظ على سالمة  يف وكنتيجة هلشاشة األدلة الرقمية، فإن أحد أهم املبادئ األساسية

تتغري هبا البيانات الرقمية بأسلوب غري مرخص  هذا السياق بأهنا اخلاصية اليت مل يف وميكن تعريف السالمة 2047األدلة الرقمية.
مة البيانات لضمان الضروري محاية سال منو  2048به منذ وقت استحداثها أو إرساهلا أو ختزينها على يد مصدر مرخص له.

هذا النوع معايري وإجراءات لإلبقاء على نظام فعال للجودة. ويشمل  منويتطلب التعامل مع أدلة  2049موثوقيتها ودقتها.
ذلك جوانب عامة مثل سجالت الدعاوى، واستخدام التكنولوجيا واإلجراءات املقبولة على نطاق واسع، وإجراء العمليات 

وكذلك تطبيق أساليب معينة مثل اجملموع التدقيقي وخوارزمية الفرم )هاش( والتوقيعات  2050على يد خرباء مؤهلني فقط،
 2052التغيري. ميكنها أن تستبعد متاماً خماطر واألساليب الالزمة مكلفة وال 2051الرقمية.

 البيانات المسجلة منالكمية المحدودة 
يدرك املستعمل  ة بشأن أنشطتهم تتسم باإلثارة. وقد المستعملي اإلنرتنت، فإن كمية املعلومات املسجل منبالنسبة للعديد 

فإنه يرتك آثارًا وراءه. وميكن أن  2053العادي أنه عندما ينفذ إىل اإلنرتنت أو يقوم بأفعال معينة مثل استخدام حمرك للبحث،
ذلك، فإن املعلومات الرقمية  منم التحقيق بشأن اجلرائم السيربانية. وعلى الرغ يف تكون هذه اآلثار مصدراً قيِّماً لألدلة الرقمية

املعلومات مثل النقرات  مناألفعال والكثري  منخُتزَّن مجيعها. فالعديد  الناجتة خالل استخدام التكنولوجيا احلاسوبية ال
 2054إذا رُكِّبت برجمية خاصة للمراقبة. حُتفظ إال وملسات املفاتيح ال

 طبقة التجريد
لها وتكون احلاالت اليت تولد فيها أنش يف حىت طة ملشتبه فيه أدلة رقمية، فإن هذه األدلة تعزل زمنيًا عن األحداث اليت تسجِّ

تكون هذه األدلة بالضرورة شخصية. وعلى  وإىل جانب هذا، ال 2055بالتايل سجاًل تارخييًا باألحرى أكثر مما هي رصد حي.
املواد اإلباحية،  يف نفاذ إىل صور األطفال املستغلنيأجل ال منلإلنرتنت  عامسيبل املثال، إذا كان مشتبه فيه يستخدم مقهى 

 إذا أنزل املشتبه فيه خالهلا كشف هويته، إال منبالضرورة معلومات عن اهلوية ميكن  منتتض فإن اآلثار اليت يرتكها ال
. لكن مبا أن الوقت نفسه بريده اإللكرتوين أو استعمل اخلدمات اليت تتطلب تسجيال، ويف هذه احلالة ُيستحدث رابط يف

 2056الوضع ليس كذلك، فإن اخلرباء يشريون إىل إنتاج هذا لطبقة جتريد قد تولد أخطاء.
 الشروط المتصلة بالبنى التحتية

بعض البلدان. وبغض النظر عن اجلوانب األمنية  يف لقد اتبع تصميم قاعات احملاكم مبادئ مماثلة لعقود بل حىت لقرون
املمكن استخدام قاعة  مناألشعة السينية املثبتة( ووسائل الراحة )كمكيف اهلواء(، يظل  )كأجهزة استشعار املعادن وآالت

وتثري احلاجة إىل التعامل مع األدلة الرقمية حتديات  2057أجل اإلجراءات اجلنائية. منحمكمة مصممة وجمهزة منذ مئة سنة 
ن استخدام أدوات مثل الطابعات والشاشات ينطوي خيص طبقة التجريد، كما أن عدم إمكانية تقدمي األدلة الرقمية دو  فيما

تركيب الشاشات لضمان أن يستطيع القضاة واملدعي  منبد  وال 2058على تبعات بالنسبة لتصميم قاعات احملاكم.
  وحماميو الدفاع واملتهم وهيئة احمللفني بطبيعة احلال متابعة عرض األدلة. وتنجم عن تركيب وصيانة هذه املعدات تكاليف عامال

 كبرية بالنسبة لألنظمة القضائية.
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 البيئة التقنية المتغيرة
تغري مستمر. ويستدعي ذلك مراجعة مستمرة لإلجراءات واملعدات والتدريب ذي  يف ومثلما ذُكر أعاله، فإن التكنولوجيا

املنتجات ومع إنتاج نسخ جديدة باستمرار ألنظمة التشغيل أو  2059أجل ضمان مالءمة وفعالية التحقيقات. منالصلة 
 2060املمكن أن تتغري الطريقة اليت خُترن هبا البيانات املناسبة للتحقيقات. وجتري تطورات مماثلة فيما خيص العتاد. منالربجمية، 

املرنة. أما اليوم، فسيكتشف احملققون أن املعلومات املناسبة قد خُتزن على  املاضي كانت البيانات خُتّزن على األقراص  ففي
مواكبة آخر  يف تنحصر التحديات . والUSBنوع  منساعات تضم جهاز ختزين  يف أو MP3الوسائط أجهزة تشغيل 

االحتفاظ مبعدات للتعامل مع التكنولوجيا  من أيضاً بد خلرباء األدلة اجلنائية  وال 2061التكنولوجيا احلاسوبية. يف االجتاهات
القدرة على النفاذ إىل الربجميات  منبد  العتاد، ال يف التغيرياتبوصة. وعالوًة على  5.25حجم  مناملتقادمة، كاألقراص املرنة 

 األصلية. أدوات برجمية متقادمة دون استخدام الربجمية منيتسىن فتح امللفات  املمكن أال مناملتقادمة: ف
ريض النطاق وخمدمات سلوك املستعمل دراسة متأنية. فقد أثر توافر النفاذ ع يف دراسة التغيريات األساسية أيضاً الضروري  منو 

املاضي الرتكيز على مقر  يف الطريقة اليت ختزن هبا املعلومات. وإذا كان مبقدور احملققني يف ، على سبيل املثال،عن بُعدالتخزين 
 شكل مادي يف مراعاة احتمال أن خيزن املشتبه فيه ملفات منبد هلم  املشتبه فيه عند البحث عن األدلة الرقمية، فاليوم ال

ويشكل االستخدام املتزايد للتخزين باحلوسبة السحابية حتديات جديدة  2062عند الضرورة. عن بُعداخلارج وأن ينفذ إليها  يف
 2063بالنسبة للمحققني.

 أوجه التكافؤ بين األدلة الرقمية واألدلة التقليدية 6.3.6
التكافؤ بني األدلة الرقمية  منتلفة الضوء على جماالت خم 2006و 2005عامي  يف أوروبا يف سّلطت األحباث اليت أجريت

ويوجد التكافؤ األكثر شيوعًا بني الوثائق اإللكرتونية والوثائق الورقية. وأوجه  2064بلدًا خضعت للدراسة. 16 يف والتقليدية
توقيعات اخلطية أغلب األحيان هي الربيد اإللكرتوين والربيد التقليدي، والتوقيع اإللكرتوين وال يف التكافؤ اإلضافية اليت ُتالحظ

 2065التقليدية، وسندات التوثيق العديل اإللكرتونية وسندات التوثيق العديل التقليدية.
 العالقة بين األدلة الرقمية واألدلة التقليدية 7.3.6

باألدلة فيما خيص العالقة بني األدلة الرقمية واألدلة التقليدية، ميكن التمييز بني عمليتني، مها: استبدال األدلة التقليدية 
 األدلة مثل الوثائق والشهود. منالرقمية، وإدراج األدلة الرقمية كمصدر إضايف يكمل األشكال التقليدية 

 2066الرسائل. منوأحد األمثلة على األدلة الرقمية اليت حتل حمل األدلة التقليدية هو االستخدام املتزايد للربيد اإللكرتوين بداًل 
بد أن تركز التحقيقات على األدلة الرقمية. وهلذا انعكاسات فيما خيص  أي رسائل مادية، ال ُترسل فيها احلاالت اليت ال ويف

األساليب املتاحة لتحليل األدلة وتقدميها. ويف املاضي، عندما كانت الرسائل املكتوبة باليد هي الوسيلة السائدة لالتصال غري 
املاضي عند انتشار  يف وقد سبق 2067اسطة األدلة اجلنائية خلط اليد.الشفوي، كان حتليل األدلة اجلنائية يركز على التحقيق بو 

حتليل األدلة اجلنائية للخط إىل حتليل اآللة  مناآلالت الكاتبة، أن تغريت األساليب اليت يستخدمها خرباء األدلة اجلنائية 
أن يتعاملوا مع األدلة  منللمحققني  بد الرسائل التقليدية إىل الرسائل اإللكرتونية، ال منومع التحول اجلاري  2068الكاتبة.

إمكانية  منعدم القدرة على استخدام الوثائق املادية حيد  منوإذا كان ما ينتج  2070املقابل. يف 2069اجلنائية للربيد اإللكرتوين
ت جهة أخرى، أن يستخدموا أدوات ألمتتة التحقيقا منجهة، فإن بإمكان احملققني اآلن،  منإجراء التحقيقات ذات الصلة 

  2071املتعلقة بالربيد اإللكرتوين.
 2072أغلبية احلاالت اليت تتعلق باتصاالت إلكرتونية أن ينصب الرتكيز على األدلة الرقمية، يف احملتمل منورغم أن 

حتديد هوية اجلاين. وهذا مهم باألخص ألن العمليات  يف القيام بدور مهم يف األدلة مناملمكن أن تستمر فئات أخرى  منف
وإذا اسُتعملت  2073غري املمكن ربط مجيع اآلثار اليت ُتركت باملشتبه فيه. منترتك مجيعها آثارًا رقمية وألن  ال احلاسوبية

غري املمكن ربط عملية  منأجل تنزيل املواد اإلباحية اليت يستغل فيها األطفال، فقد يكون  منمطاريف اإلنرتنت العامة 
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يرتك أي معلومات شخصية؛ لكن قد تكون تسجيالت   ، أو مل2074تسجيلهيتّم  التنزيل بشخص ميكن حتديد هويته إذا مل
اجلرائم  يف املمكن منكامريا املراقبة الفيديوية أو بصمات األصابع على لوحة املفاتيح مفيدة، إذا أُتيحت. ويف املقابل، 

شكل األدلة الرقمية مصدراً التقليدية اليت تستأثر فيها بصمات األصابع وآثار احلمض النووي والشهود بدور مهيمن، أن ت
كما   2075حتديد موقعه منإضافيًا قّيمًا لألدلة. وقد متكن املعلومات املتعلقة مبوقع هاتف املشتبه فيه وكاالت إنفاذ القانون 

وفيما خيص اجلرائم اليت  2076ميكن أن تدل الطلبات املشتبه فيها على حمركات البحث على موقع ضحية مفقودة.
سجالت  أيضاً (، قد تشمل التحقيقات 2077)مثل التبادل التجاري ملواد إباحية ُيستغل فيها أطفال معامالت مالية منتتض

، اعتمد حتقيق عاملي بشأن املواد اإلباحية اليت 2007 عامأجل الكشف عن هوية اجلاين. ويف  منحتتفظ هبا منظمات مالية 
إىل سجالت معامالت مالية تتصل بشراء مواد إباحية يستغل فيها األطفال على الكشف عن هوية املشتبه فيهم باالستناد 

 2078أطفال. يستغل فيها
 مقبولية األدلة الرقمية 8.3.6

احملاكم.  يف هناك جماالن مهمان للنقاش فيما خيص األدلة الرقمية، مها: عملية مجع األدلة الرقمية، ومقبولية األدلة الرقمية
الفصل الوارد أدناه املتعلق بالقانون اإلجرائي.  يف ة مناقشة مستفيضةوسُتناقش شروط حمددة تتعلق جبمع األدلة الرقمي

االختالفات القائمة باملقارنة مع األدلة  منيتعلق مبقبولية األدلة الرقمية، فإن املبادئ األساسية هي نفسها على الرغم  وفيما
ر فقط إىل اتفاقات دولية ملزمة، بل إن هناك يد أن تلخيص هذه املبادئ يشكل حتديا، مبا أنه ليس هناك افتقاالتقليدية. ب  

النهج الفعلي للتعامل مع األدلة الرقمية. ويف حني متنح بعض البلدان سلطة تقديرية للقضاة بشأن  يف اختالفات جوهرية أيضاً 
 2079احملاكم. يف وضع إطار قانوين ملعاجلة مقبولية األدلة يف قبول األدلة الرقمية أو رفضها، بدأت بلدان أخرى

 الشرعية
واألدلة الرقمية على حد سواء هو شرعية  2080األدلة منإن أحد الشروط األساسية األهم ملقبولية الفئات التقليدية 

احملكمة وفقاً  يف هناية املطاف يف ويشرتط هذا املبدأ أن تكون األدلة الرقمية قد مُجعت وحللت وحفظت وقدمت 2081األدلة.
وختتلف الشروط املتصلة جبمع األدلة وحتليلها وحفظها  2082قوق األساسية للمشتبه فيه.لإلجراءات املناسبة ودون انتهاك احل

بلد آلخر، وكذلك النتائج النامجة عن انتهاك حقوق املشتبه فيه. وترتاوح املبادئ  مناحملكمة  يف هناية املطاف يف وتقدميها
وعدم احرتام الشروط اإلجرائية. ونظراً لعدم  2083خلصوصيةوالقواعد املمكن انتهاكها ما بني حقوق املشتبه فيه األساسية مثل ا

  2084الرقمية. معظم األحيان، تطبق عادًة املبادئ العامة لألدلة على األدلة يف كفاية التشريعات
وحتدَّد شروط مجع األدلة الرقمية باألساس عن طريق القانون اإلجرائي اجلنائي. ويف معظم البلدان يقتضي اعرتاض بيانات 

أن تكون تلك  عن بُعداحملكمة، كما يقتضي متديد نطاق البحث ليشمل أجهزة التخزين  منعلى سبيل املثال أمرًا حمتوى 
مث قد  مناحملكمة، يكون هناك خرق لإلجراءات املناسبة، و  منالبلد نفسه. وإذا جرى االعرتاض دون أمر  يف األجهزة

 بيد أن املبدأ األساسي املتمثل 2085على حنو أقل شروط حفظ األدلة.يتعارض التحقيق مع حقوق املشتبه فيه. وحيدد القانون 
تُغري  أن يتأكدوا أن األدلة مل منبد للمحققني  وال 2086ضرورة محاية سالمة األدلة الرقمية هو مبدأ توجيهي دون شك. يف

الضروري محاية  نمو  2087بأي طريقة غري مرخص هبا منذ وقت استحداثها أو إرساهلا أو ختزينها على يد مصدر مرخص له.
 احملاكم. يف ونادراً ما حيدد القانون إجراءات تقدمي األدلة 2088سالمة األدلة لضمان املوثوقية والصحة وااللتزام مببدأ الشرعية.

ختتلف الشروط وحدها اختالفًا كبريًا بل حىت النتائج النامجة عن انتهاك اإلجراءات وحقوق املشتبه  ومثلما ذُكر أعاله، ال
يف حني تعترب بعض البلدان األدلة غري مقبولة فقط إذا مُجعت بطريقة تنتهك انتهاكًا جسيمًا حقوق املشتبه فيه و  2089فيه.

سيما تلك  ال -تستبعد هذه األدلة، تطبق بلدان أخرى )وليس، على سبيل املثال، إذا انتهكت فقط الشروط الشكلية( وال
 2090ري أخرى للمقبولية.معاي -ين على باطل فهو باطلاليت تطبق مبدأ ما بُ 
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 قاعدة أفضل األدلة
وهناك بعض  2091بالنسبة للواليات القضائية القائمة على القانون العام، تكتسي قاعدة تطبيق أفضل األدلة أمهية كبرية.

أفضل  تُقبل سوى بأال عامإطار القانون ال يف الغالب، إىل "قاعدة أفضل األدلة"، اليت تقضي يف القضايا القدمية يف اإلحاالت،
املاضي، هناك  يف األدلة املتاحة فيما خيص مسألة معينة. لكن، أيًا كان الوضع الذي رمبا تكون هذه القاعدة قد متّتعت به

 2092أجل استمرار بقائها وبعض التأكيدات الصرحية لنهايتها. مناآلن إمكانية جد ضعيفة حالياً 
 يؤثر إال فإن هذا ال دليل معني هو أفضل األدلة املتاحة أم ال والقاعدة العامة اآلن على ما يبدو هي أنه سواء كان مثة

سبق  وتتصل صلة وثيقة بقاعدة أفضل األدلة "قاعدة األدلة األولية" اليت كانت تقضي فيما 2093مقبوليته. يف قيمته وليس يف
لة فقط إلثبات حمتويادها وصحتها. الوثيقة هي املقبو  منحالة األدلة الوثائقية، فإن الوثيقة األصلية أو نسخة "مسجلة"  يف أنه

اإلجراءات اجلنائية )اليت  يف هذه القاعدة منلكن احملاكم أبعدت بالفعل القاعدة القدمية، وحتصر التشريعات أي آثار متبقة 
 2094تسمح اآلن عموماً باستخدام نسخ مصدقة(.

على  تكون مرضية، أو د على نسخ قد الاالعتما مناملنطق وراء اشرتاط إصدار وثيقة أصلية عندما تكون متاحة بداًل 
أن التقنيات احلديثة تضع اعرتاضات على اعتبار البديل األول  منعلى الرغم  2095جمموعات أقوال الشهود هو منطق واضح،

 شكل وثائق، ستقبل احملاكم األدلة الثانوية. يف مناص منه ألفضل األدلة أو لألدلة األولية ضعيفا. ويف ظل االنعدام الذي ال
ظاهرها، بأن هناك أدلة غريها وأفضل منها. وجيري إثبات الوثائق العامة والقضائية عادة بتقدمي نسخ  يف وتوحي هذه األدلة،

منها، دون تربير غياب النسخ األصلية؛ كما جيوز اآلن إثبات أي بيان تتضمنه أي وثيقة عن طريق إصدار نسخة مصدقة 
خيص مضمون  التدوين ويف اإلفادة بالشهادات فيما يف هذا هو تقليص خماطر اخلطأواملبدأ الذي يقوم عليه  2096الوثيقة. من

تفسريها الصارم باستخدام األدلة الثانوية )يف شكل  يف وتسمح القاعدة 2097الوثيقة واحتماالت التالعب غري املكشوف.
 حالة فقدان األدلة األصلية.  يف نسخة(

ومبا أن  2098الضروري حتديد ماهّية النسخة األصلية. مناألسئلة، طاملا كان  منوفيما خيص األدلة الرقمية، يثري هذا عددًا 
مجيع  يف احملكمة أمر غري ممكن يف املمكن عمومًا نسخ البيانات الرقمية دون فقدان اجلودة وألن تقدمي البيانات األصلية من

احملاكم بدأت تفتح هذه القاعدة لتطورات جديدة  القضايا، فإن قاعدة أفضل األدلة تبدو غري متوافقة مع األدلة الرقمية. لكن
هذا التفسري األوسع شهادة  يف تشرتط قاعدة تطبيق أفضل األدلة وال 2099خالل قبول نسخة إلكرتونية والوثيقة األصلية معاً. من

كما   2100يات.احملتو  منكل حالة، لكنها تشرتط استخدام أفضل األدلة اليت ميكن احلصول عليها  يف خطية أو شهادة الشهود
 2101الكومنولث. منطقة يف معظم األنظمة القانونية يف أن قاعدة أفضل األدلة كانت مكرسة

 لشهادة بالسمعلالقاعدة المضادة 
وتتمثل األدلة القائمة  2102القاعدة املضادة للشهادة بالّسمع هي مبدأ آخر مهم بشكل خاص بالنسبة لبلدان الكومنولث.

احملكمة بشأن قول جاء على لسان شخص آخر خارج احملكمة،  يف ليت يديل هبا شاهداألدلة ا يف على الشهادة بالسمع
كانت األدلة القائمة على الشهادة بالسمع غري  عامومبوجب القانون ال 2103عندما تُقدَّم هذه األدلة إلثبات صحة القول.

 تحدة مبوجب قانون األدلة املدنيةاململكة امل يف اإلجراءات املدنية، أُلغيت هذه القاعدة يف مقبولة بوجه عام؛ لكن
، الذي ينص على مقبولية األدلة القائمة على الشهادة بالسمع رهنًا بوجود ضمانات قانونية، وحيتفظ بعدد 1995 عام يف
 2104بشأن القاعدة املضادة للشهادة بالّسمع. عامالقانون ال يف االستثناءات من

 يقبل تصريح غري تصريح أدىل به شخص عند تقدمي أدلة شفوية الّسمع، الاملتعلقة بالشهادة ب عاموحسب قاعدة القانون ال
وألغراض القاعدة املذكورة، يعين تصريح خارج احملكمة أي تصريح  2105اإلجراءات وقدمه كدليل على الوقائع املصرح هبا. يف

إجراءات قانونية سابقة. وبالتايل،  يف هغري تصريح أدىل به شاهد أثناء تقدمي أدلته، وقد يشمل، على سبيل املثال، قواًل اُديل ب
صيغة خطية أو حىت عن طريق عالمات  يف املمكن أن يكون القول قد ُقدم دون ميني أو مشفوعًا بيمني، سواء من



 االستجابة القانونيةالظواهر والتحديات و  :نيةافهم اجلرمية السيرب 
 

 269 

وإىل جانب هذا، ترمي القاعدة إىل التمكني  2106اإلجراءات املعنية. يف أي شخص، سواء مُسي شاهد أم ال منحركات،  أو
الضروري أن يثبت ذلك شاهد  منويف املقابل،  2107قول معني. يف اهد احلقيقي وإظهار مواطن الضعفاستجواب الش من

شهادة بالسمع غري مقبولة، بل إن  منلديه معرفة شخصية مباشرة. وليست شهادة الشاهد هي وحدها اليت ميكن أن تتض
ضد  عامسباب لتربير قاعدة القانون الاأل منوقد ُقدم عدد  2108شهادة بالسمع غري مقبولة. منقد تتض أيضاً مستندات 

تكون األدلة القائمة على الشهادة بالسمع أدلة  الشهادة بالسماع، مثل خطر تقدمي أدلة مصطنعة، الذي يتصل باحتمال أال
مة أن موثوقة. وتطبق حالياً القواعد اليت تنظم مقبولية األدلة القائمة على الشهادة بالسمع عندما )وفقط عندما( يبدو للمحك

باألمر أو جعل شخص آخر يتصرف  منغرض أو أحد أغراض الشخص الذي يديل بالتصريح هو جعل شخص آخر يؤ 
 2109التصريح. يف آلة تعمل على أساس أن األمر هو مثلما جاء أو

 ءالبيانات اليت جتمع خالل التحقيق )مثل ملفات التسجيل( هو إثبات حقيقة األمر الذي جا منوبالنظر إىل أن اهلدف 
معظم األحيان  يف عصر تشكل فيه األدلة الرقمية يف األدلة الرقمية نفسها، فإن التطبيق الدقيق للقاعدة مثري للمشاكل يف

تنفيذ استثناءات  يف عامإجراءات احملاكم. وقد بدأت بعض البلدان اليت تطبق القانون ال يف األدلة منالفئة األكثر مالءمة 
ميكن أن تكون األدلة الناجتة عن احلواسيب أو الكامريات أو غريها  وال 2110السمع.قانونية بشأن قاعدة الشهادة ب

املسلم  منومبوجب القانون العام، كان  2111اآلالت دون أن تشمل أي تصريح بشري أدلة قائمة على الشهادة بالسمع. من
ئع ُزعم أهنا متثلها وبالتايل فهي تشكل "بيانات" ألي وقا صنع أيادي بشرية، ال منبه أن الصور املرئية، حىت وإن كانت 

 2112تكن شهادة بالسمع. لكن هناك اآلن حكماً واضحاً عكس ذلك. مل
خالل اإلشارة إىل أهنا  منتكون هناك أي استثناءات قانونية، فإن تطبيق القاعدة على األدلة الرقمية يثري اجلدل  وعندما ال

ص بشريني. وعلى هذا األساس، لن تعترب املعلومات املولَّدة آليًا دون أقوااًل ألشخا منعلى التصرحيات اليت تتض تطبق إال ال
إذا استخدمت عملية استحداث الربجمية كحجة لتطبيق  إال 2113تدخل بشري كأدلة ممكنة قائمة على شهادة بالسمع،

 2114هذه احلاالت. يف القاعدة حىت
 المالءمة/الفعالية

وبأخذ كمية البيانات املخزنة حىت على  2115الشائعة ملقبولية األدلة الرقمية.الشروط األخرى  منإن املالءمة والفعالية شرطان 
 االعتبار، واليت قد يكون جزء ضئيل فقط منها مالئمًا للقضية، ميكن إدراك األمهية العملية هلذا املعيار يف حاسوب شخصي

احملكمة. وعلى  يف أجل تقدميها منقييد جتميع األدلة و أجل ت منالتحقيقات املتعلقة باجلرمية السيربانية. وتطبيق هذا املعيار مهم  يف
مشاكل،  األدلة بدون أي منعكس ما جيري مع األدلة التقليدية، إذ إنه ميكن خالل عملية التجميع إغفال األجزاء غري املناسبة 

لوقت الذي حُيتجز فيه العتاد ا يف مبا أنه 2116فإن عملية االختيار تنطوي على حتديات أكثر عندما يتعلق األمر باألدلة الرقمية،
 ال. أم املعلومات املطلوبة مناملستحيل احلسم إن كانت أدوات التخزين املعنية تتض مناحلاسويب، يكاد يكون 

 الشفافية
بالتايل أن يكون املشتبه فيه على علم بإجراء  منالتقليدية، اليت جتري علنًا وتض املصادرةعلى عكس عمليات البحث و 

تتطلب هذا الكشف. وعلى الرغم  الوقت الفعلي ال يف أدوات التحقيق املتطورة مثل اعرتاض االتصاالت التحقيق، فإن
تسمح مجيع البلدان لوكاالت إنفاذ القانون بإجناز عمليات سرية، أو تشرتط على األقل إخبار املشتبه  القدرة التقنية، ال من

احملكمة،  يف يع مراحل عملية مجع األدلة ومعاجلتها واستخدامهافيه هبذه العمليات فيما بعد. ومتنح الشفافية خالل مج
 للمشتبه فيه إمكانية طرح أسئلة بشأن شرعية األدلة اجملمعة ومالءمتها.
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 اإلطار القانوني 9.3.6
 عدد كبري يف يف حني ميكن وجود أحكام القانون اجلنائي املوضوعي اليت تغطي أشكال اجلرائم احلاسوبية األكثر شيوعاً 

األدلة الرقمية سوى بلدان  منتعاجل جوانب حمددة  البلدان، فإن الوضع خيتلف فيما خيص األدلة الرقمية. فحىت اآلن، مل من
 2117قليلة، كما أن هناك افتقار إىل معايري دولية ملزمة. 

 (2002)النموذجي بشأن األدلة اإللكترونية  لكومنولثا قانون
أجل وضع تشريعات  منواليات القضائية الصغرية لبلدان الكومنولث إنشاء فريق للعمل ال يف ، قرر وزراء العدل2000 عاميف 

حتليل القانون املقارن هي أنه، فيما خيص  منمنوذجية بشأن األدلة اإللكرتونية. والنتيجة الرئيسية اليت خرج هبا فريق الدراسات 
الوثيقة نفسها. ويربز القانون  مناألدلة الرقمية أمهية أكرب  مقبولية األدلة الرقمية، تكتسي موثوقية النظام الذي تستحدث به

، هذه النتائج ويغطي أهم جوانب األدلة 2120وكندا 2119سنغافورة منالذي ارتكز على تشريعات  2002،2118 عامالنموذجي ل
 قمية.الر  وسالمة األدلة 2121الرقمية فيما خيص البلدان اليت تطبق القانون العام، مثل تطبيق  قاعدة أفضل األدلة

 المقبولية بصفة عامة
 .األدلة جملرد أنه تسجيل إلكرتوين يف أحكام قواعد األدلة للحيلولة دون قبول تسجيل إلكرتوين منيطبق أي حكم  ال 3

شكل  يف عنصرًا مشرتكًا بني اأُلطر القانونية اليت تعمل على تنظيم جوانب األدلة الرقمية، ميكن العثور عليه 3الفصل  منيتض
ويرمي هذا احلكم إىل  2122بشأن التوقيعات الرقمية. 1999 عامتوجيه االحتاد األورويب ل من 5املادة  يف ، على سبيل املثال،مماثل

 األساس الستخدام األدلة الرقمية 3حد ذادها. ويف هذا الصدد، يوفر الفصل  يف تكون األدلة الرقمية غري مقبولة ضمان أال
الضروري أن تستويف األدلة الرقمية قواعد األدلة املعمول  منمقبولية األدلة جملرد أهنا رقمية. ف ُتكفل إجراءات احملاكم. لكن ال يف

 . 3 تصبح مقبولة بسبب الفصل هبا. وإذا كانت األدلة مواداً قائمة على الشهادة بالّسمع، فإهنا ال

 نطاق القانون
أي قاعدة قانونية فيما يتعلق مبقبولية أو  عامأحكام القانون ال منيعدل هذا القانون أي حكم  ال (1) 4

 التسجيالت، باستثناء القواعد املتعلقة باالستيقان وأفضل األدلة.
أحكام القانون  منألي حمكمة أن تأخذ باألدلة املقدمة مبوجب هذا القانون عند تطبيق أي حكم  زوجيو  (2) 

 أي قاعدة قانونية فيما يتعلق مبقبولية التسجيالت. أو عامال
 

 طبيق قاعدة أفضل األدلة ت
أي إجراء قانوين، خاضع ألحكام الفقرة الفرعية )ب(، تطبق فيه قاعدة أفضل األدلة بشأن التسجيالت  يف (1) 6

خالله  مناإللكرتونية، تُنفذ القاعدة بعد إثبات سالمة نظام التسجيالت اإللكرتونية الذي تُسجل أو خُتزن فيه أو 
 البيانات.

شكل  يف قانوين، جيري فيه على حنو واضح أو متسق التصرف بناء على تسجيل إلكرتوين أي إجراء يف (2) 
االعتماد عليه أو استخدامه باعتباره تسجيل املعلومات املسجلة أو املخزنة على النسخة املطبوعة،  نسخة مطبوعة أو

 تكون النسخة املطبوعة هي التسجيل ألغراض تطبيق قاعدة أفضل األدلة.
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رض بعض خصائص األدلة الرقمية، مثلما ُوصف أعاله، مع املبادئ التقليدية املتعلقة مبقبولية األدلة. ويتصل هذا وقد تتعا
قاعدة  منواهلدف  2123باألخص بقاعدة أفضل األدلة، اليت تكتسي أمهية كبرية بالنسبة للبلدان اليت تطبق القانون العام.

دوين ويف اإلفادة بالشهادات فيما خيص مضمون الوثيقة واحتماالت التالعب الت يف أفضل األدلة هو تقليص املخاطر احملتملة
ويتطلب قبول األدلة أن تكون األدلة الوثائقية أفضل األدلة املتاحة للطرف. وحتديد ما إذا كانت هذه  2124غري املكشوف.

القانون النموذجي  من 6ل والفص 4ويشكل الفصل  2125حد ذادها هو أمر مثري للجدل. يف األدلة تستبعد األدلة الرقمية
بادئ ذي البدء أن القانون  4للكومنولث الدول املستقلة مثالني على استثناء قانوين. ويف هذا السياق، يوضح الفصل 

قاعدة أفضل األدلة  6يعدل سوى مبادئ التصديق وأفضل األدلة. ووفقًا هلذا التوضيح العام، يعدل الفصل  النموذجي ال
على  تُعّد األدلة الرقمية غري مقبولة بناءً  ، ال6حد ذادها. وباالستناد إىل الفصل  يف لة الرقمية غري مقبولةتكون األد لضمان أال

 قاعدة أفضل األدلة شريطة القدرة على إثبات سالمة النظام الذي استحدث البيانات.

 (2002) بالمتصلة بالحاسو الجرائم و  الحاسوبية المتعلق بالجرائمالنموذجي الكومنولث قانون 
إىل  منويتض 2126، ُقدم مشروع القانون النموذجي لبلدان الكومنولث بشأن احلاسوب واجلرمية احلاسوبية.2002 عاميف 

 جانب أحكام القانون اجلنائي املوضوعي واملواد اإلجرائية حكماً حمدداً يتناول األدلة الرقمية.

 األدلة
 مشرتعة[، فإن:اإلجراءات املتعلقة جبرمية ضد قانون ]دولة  يف 20

 نظام حاسويب قد ارتُكبت؛  يف ادعاء أن هناك جرمية تد خل ( أ  
 ذلك النظام احلاسويب؛ منوحقيقة أن األدلة قد نتجت  ب( 

 قبول تلك األدلة. منحد ذاته  يف مينع أمر ال

 .2002 عامق باألدلة اإللكرتونية لالقانون النموذجي لبلدان الكومنولث األكثر حتديداً واملتعل من 3وهذا النهج مشابه للمادة 

 الوالية القضائية 4.6
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 مقدمة 1.4.6
الطبيعي أن تتأثر هبا عدة بلدان. وقد  منإن اجلرمية السيربانية جرمية منطية عابرة للحدود تضم واليات قضائية خمتلفة. و 

 . ويشكل هذا حتدياً Cالبلد  يف حني يكون الضحية يف Bالبلد  يف ام خدمة لإلنرتنت، باستخدA البلد منيتصرف اجلاين 
ويؤدي إىل طرح أسئلة عن البلد الذي لديه الوالية القضائية والبلد الذي ينبغي أن يبدأ  2127جمال تطبيق القانون اجلنائي يف

الضروري مراعاة أنه  منئة بالتحديات بالفعل، فإن زاعات. ويف حني تبدو هذه املسألة مليبالتحقيق وما هي طريقة تسوية الن
اجلرمية، على سبيل املثال، خدمات احلوسبة السحابية فقد يصل األمر إىل مشول عدد أكرب  يف إذا دخلت

 2128القضائية. الواليات من
انون الدويل العام، وباالستناد إىل مبادئ الق 2129وُيستخدم مصطلح "الوالية القضائية" لوصف أمور قانونية خمتلفة ومتنوعة.

وهي بالتايل أحد جوانب السيادة  2130تصف "الوالية القضائية" سلطة دولة ذات سيادة بشأن تنظيم سلوك معني.
أجل إنفاذ قانوهنا  منإطار التحقيق املتعلق باجلرمية السيربانية، تشري "الوالية القضائية" إىل سلطة دولة  يف لكن 2131الوطنية.
 بإمكان وكاالت إنفاذ القانون إجراء حتقيق فقط إذا كان لدى البلد الوالية القضائية.وعموما، سيكون  2132احمللي.
 المبادئ المختلفة للوالية القضائية 2.4.6

 الوالية القضائية. مناملمكن التمييز بني املبادئ املختلفة  من
 مبدأ اإلقليمية/مبدأ اإلقليمية الموضوعية 3.4.6

ويطبق هذا املبدأ إذا ارتكبت جرمية  2133مبدأ اإلقليمية. يف ساس األكثر شيوعاً للوالية القضائيةيتمثل املبدأ األساسي األهم واأل
كون الوالية القضائية  منبغض النظر عن جنسية اجلاين أو الضحية. وتتضح أمهية هذا املبدأ  2134داخل إقليم دولة ذات سيادة،

قانون املراقبة )املقتصرة عمومًا على اإلقليم(. وأحد هنج تدوين مبادئ إذا أمكن إنفاذها وإذا تطلب إنفاذ ال تفيد عمومًا إال ال
 السيربانية. اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة باجلرمية من أ( 22(1)اإلقليمية اخلاصة باحلاسوب هو املادة 

 الوالية القضائية - 22المادة 
ديد الوالية القضائية بشأن أي جرمية حمددة التدابري على النحو الالزم لتح منيعتمد كل طرف تشريعات وغريها  1

 هذه االتفاقية، عندما ترتكب اجلرمية: من 11إىل  2 منوفقاً للمواد 
 إقليم الطرف؛ يف أ ( 

 أو على مِت سفينة عليها علم ذلك الطرف؛ (ب
 أو على مِت طائرة مسجلة مبوجب قوانني ذلك الطرف؛  (ج
نت اجلرمية جرمية يعاقب عليها مبوجب القانون اجلنائي للمكان الذي مواطنيه، إذا كا منأو على يد مواطن  ( د

 ارتكبت فيه أو إذا ارتُكبت اجلرمية خارج الوالية القضائية اإلقليمية ألي دولة. 
[...] 

 سيربانية.اتفاقية اجلرمية ال من 11إىل  2 مناملواد  يف وخيص هذا احلكم بالتحديد احلاسوب مبا أنه يشري إىل اجلرائم املذكورة

http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/cybercrime/Documents/Reports-Presentations/2079%20if09%20pres%20cristos%20cloud.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/cybercrime/Documents/Reports-Presentations/2079%20if09%20pres%20cristos%20cloud.pdf
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بيد أن التطبيق فيما خيص قضايا اجلرمية السيربانية يسري جنباً إىل جنب مع التحديات. وترتكب جرمية بالتأكيد إذا كان اجلاين 
البلد عندما ينفذ اجلاين بطريقة غري مشروعة إىل نظام الضحية احلاسويب. لكن هل تكون اجلرمية  يف والضحية حاضرين جسدياً 

 البلد؟ يف اخلارج عند نفاذه إىل نظام الضحية احلاسويب منإقليم دولة إذا تصرف اجلاين  قد ارُتكبت داخل
 أنه حىت (Lotus) "لوتوس"قضية  يف وتشمل هذه القضايا عنصرًا خارجًا عن اإلقليم. بيد أن حماكم العدل الدولية أعربت

إلقليمية، جيوز مع ذلك اعتبار التصرف الذي يُرتكب القضايا اليت تطبق فيه البلدان الوالية القضائية فقط على أساس ا يف
وإن  2135البلد. يف سيما أثرها( العناصر املكونة للجرمية )ال مناإلقليم إذا وقع عنصر  يف خارج اإلقليم كما لو أنه ارُتكب

لكن مع  2137لسيربانية.قضايا اجلرمية ا يف ، مالئم للغاية2136"مببدأ اإلقليمية املوضوعية" أيضاً هذا املذهب، الذي ُيشار إليه 
بلدان خمتلفة بربجمية خبيثة أرسلها أحد اجلناة، تؤكد أن هذا التعريف  يف االعتبار إمكانية تضرر نظم حاسوبية يف األخذ

 وتزداد خماطر حدوث نزاعات حمتملة أكثر 2138الواسع لإلقليمية يقود بسهولة إىل نزاعات حمتملة بشأن الواليات القضائية.
 الضحية داخل البلد لكن فقط البنية التحتية املوجودة يكون فيها اجلاين وال دأ اإلقليمية على قضايا الحالة تطبيق مب يف
ارتكاب اجلرمية، ومثال ذلك إرسال بريد إلكرتوين فيه حمتوى غري قانوين باستخدام مورِّد  يف البلد هي اليت استخدمت يف

 البلد. يف خمدم للمورِّد املستضيف يف بكي فيه حمتويات غري قانونيةبلد ما أو ختزين موقع ش يف خدمة الربيد اإللكرتوين
 .2007 عامقانون سنغافورة املتعلق بسوء استخدام احلاسوب ل من)ب( 11 (3) الفقرة  يف وهناك تدوين هلذا النهج الواسع

 إطار هذا القانون في النطاق اإلقليمي للجرائم المرتكبة
[...] 

، تكون أحكام هذا القانون نافذة، بشأن أي شخص، أيًا كانت جنسيته أو  (2)قرة الفرعية رهناً بأحكام الف (1) -11
 كان وطنه، خارج وداخل سنغافورة.

أي مكان خارج سنغافورة، جيوز التعامل  يف عندما ترتكب جرمية يغطيها هذا القانون على يد أي شخص (2) 
 لو ارتكبت اجلرمية داخل سنغافورة. معه كما

 -اض هذا الفصل، يطبق هذا القانون، فيما خيص اجلرمية املعنية، إذا ألغر  (3) 
 وقت الواقعة؛  يف سنغافورة يف كان املتهم ( أ 

 وقت الواقعة. يف سنغافورة يف أو إذا كان احلاسوب أو الربنامج أو البيانات ب(

خالل  منفورة فيما خيص البيانات املرسلة فقط احملتمل جداً أن يؤدي هذا النهج الواسع إىل قابلية لتطبيق تشريعات سنغا منو 
 2139سنغافورة. يف األنظمة احلاسوبية

 المبدأ الرئيسي 4.4.6
يرتبط املبدأ الرئيسي ارتباطًا وثيقًا مببدأ السيادة اإلقليمية ولكنه يوسع نطاق تطبيق القوانني احمللية لتطول الطائرات والسفن. 

أفرز مسائل تتعلق بتطبيق  2140خدمات النقل البحري واجلوي يف لنفاذ إىل اإلنرتنتاالعتبار، أن تيسر حلول ا يف ومع األخذ
القانون اجلنائي على قضايا ال تتواجد فيها األنظمة احلاسوبية املعتدية واملعتدى عليها داخل األراضي ولكن خارج احلدود 

 على مِت سفينة أو طائرة.
 السيربانية. اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة باجلرمية من ج(و ب( (1) 22ملادة أمثلة النهج املستعملة لتنظيم هذه احلاالت ا منو 
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 الوالية القضائية - 22المادة 
التدابري اليت قد تكون ضرورية لبسط الوالية القضائية على أي جرمية  منيعتمد كل طرف التدابري التشريعية وغريها  1

 ة، عندما ترتكب:هذه االتفاقي من 11إىل  2 منترتكب طبقاً للمواد 
 داخل أراضيه؛ ( أ 

 أو على مِت سفينة ترفع علم هذا الطرف؛ (ب
 أو على مِت طائرة مسجلة طبقاً لقوانني هذا الطرف؛ (ج
البلد  يف اجلرائم اليت يعاقب عليها طبقاً للقانون اجلنائي منأو يرتكبها أحد مواطين هذا الطرف، إذا كانت  ( د

 ت اجلرمية خارج الوالية اإلقليمية ألي دولة.الذي وقعت فيه أو إذا ارتكب
[...] 

 مذهب التأثيرات/مبدأ وقائي 5.4.6
اجلرائم اليت يرتكبها أجانب وتقع خارج احلدود اإلقليمية بكاملها دون وقوع  يف يتناول مذهب التأثريات بسط الوالية القضائية

ويرتبط بذلك ارتباطًا وثيقًا باملبدأ  2141اخل احلدود اإلقليمية.أي عنصر داخل احلدود اإلقليمية غري أن تأثريها يظل كبريًا د
قضايا مماثلة عندما تربز مصلحة وطنية أساسية. ونتيجة لغياب اجلاين واجملين عليه والبنية  يف الوثائق الذي يبسط الوالية القضائية

 2142ح مثرياً للجدل.عالقات ضعيفة ببلد ما وتطبيق املبدأ يصب التحتية املستخدمة، ال تكون هناك إال
 الفاعلةمبدأ الجنسية  6.4.6

وهي تتعلق بسلطة  2143يشري مبدأ اجلنسية إىل الوالية القضائية املطبقة على األنشطة اليت يقوم هبا املواطنون خارج الوطن.
البلدان ذات  يف . وهذا املبدأ أكثر شيوعاً أيضاً اخلارج  يف تنظيم سلوك مواطنيها ليس فقط داخل أراضيها ولكن يف الدولة

 ونتيجًة لذلك متيل البلدان ذات القوانني العامة إىل تعويض النقص 2144تلك ذات القوانني العامة. منالقوانني املدنية 
 التشريعات على أساس مبدأ اجلنسية بتأويل أكثر اتساعاً ملبدأ اإلقليمية. يف

مغادرة البلد، فإن هذا املبدأ يكون أقل ارتباطًا عندما يتصل وبالنسبة حلقيقة أن اجلرائم املتعلقة باإلنرتنت ميكن ارتكاهبا دون 
سياق إنتاج املواد اليت يستغل فيها األطفال جنسياً  يف األمر بقضايا اجلرمية السيربانية، ومع ذلك، ميكن أن تكون أكثر ارتباطاً 

 2145ألغراض توزيعها عرب الشبكات احلاسوبية.
 اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة باجلرمية السيربانية. من ( د (1) 22أ اجلنسية، املادة تنظيم مبد يف أمثلة النهج املستخدمة منو 

 الوالية القضائية - 22المادة 
التدابري اليت قد تكون ضرورية لبسط الوالية القضائية على أي جرمية  منيعتمد كل طرف التدابري التشريعية وغريها  1

 االتفاقية، عندما ترتكب: هذه من 11إىل  2 منترتكب طبقاً للمواد 
 داخل أراضيه؛ ( أ 

 أو على مِت سفينة ترفع علم هذا الطرف؛ (ب
 أو على مِت طائرة مسجلة طبقاً لقوانني هذا الطرف؛ (ج
البلد  يف اجلرائم اليت يعاقب عليها طبقاً للقانون اجلنائي منأو يرتكبها أحد مواطين هذا الطرف، إذا كانت  ( د

 إذا ارتكبت اجلرمية خارج الوالية اإلقليمية ألي دولة.الذي وقعت فيه أو 
[...] 
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 المنفعلةمبدأ الجنسية  7.4.6
إىل الوالية القضائية القائمة على جنسية الضحية. ومع مراعاة التداخل مع مبدأ  املنفعلةيشري مبدأ اجلنسية 

ون خارج البالد. وخيضع تطبيق املبدأ يكون ذا صلة فقط عندما يصبح مواطن ضحية جلرمية عندما يك فهو اإلقليمية،
غري أنه اكتسب املزيد  -سيما لكونه يضم القانون األجنيب بعدم الكفاية حلماية األجانب  ال 2146 -ملناقشات جدلية 

 2147العقود األخرية. يف القبول من
 ملاين.قانون العقوبات األ من 7القسم  -حاالت ال تتعلق باإلنرتنت  يف -أمثلة تقنني هذا املبدأ  منو 

 7 المادة

 حاالت أخرى -اجلرائم املرتبكة خارج البالد 
 يطبق القانون اجلنائي األملاين على اجلرائم اليت ترتكب خارج البالد ضد أي أملاين، إذا كان اجلرم عماًل جنائياً  (1)
 مكان ارتكابه أو إذا كان مكان اجلرمية ال خيضع ألي تشريعات جنائية. يف

 يةمبدأ العالم 8.4.6
ويتعلق هذا املبدأ على حنو خاص جبرائم خطرية  2148يؤسس مبدأ العاملية والية قضائية لبعض اجلرائم اليت دهم اجملتمع الدويل.

البلدان اليت تعرتف باملبدأ أدخلت عليه املزيد  منومع ذلك، فإن كثري  2149مثل اجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب.
 السيربانية. ظل ظروف معينة قاباًل للتطبيق حىت على اجلرمية يف بدأ،ونتيجة لذلك، أصبح امل 2150التطوير. من

 قانون العقوبات األملاين. من (6) 6أمثلة األحكام اليت ميكن تطبيقها على قضايا اجلرمية السيربانية، القسم  منو 

 6 المادة

 اجلرائم املرتكبة خارج البالد ضد مصاحل قانونية حممية دولياً 
 على اجلرائم التالية املرتكبة خارج البالد، بغض النظر عن مكان وقوعها: أيضاً نائي األملاين يطبق القانون اجل

 )ملغى(؛ 1
 (4)إىل  (1) 308واألقسام  307اجلرائم اليت تشمل الطاقة النووية واملتفجرات واإلشعاع طبقًا للقسم  2

 ؛310والقسم  (2) 309والقسم 
 ؛ج( 316)القسم  ةاهلجمات على احلركة اجلوية والبحري 3
العمل واملساعدة على االجتار بالبشر  يف االجتار بالبشر ألغراض االستغالل اجلنسي وألغراض االستغالل 4

 أ((؛ 233إىل  232 من)األقسام 
 التداول غري القانوين للمخدرات؛ 5
واألقسام  (3)إىل  (1)ب(  184أ( و 184األقسام  يف توزيع املواد اليت يستغل فيها األطفال جنسياً احملددة 6

 د(. 184وكذلك باالقرتان مع العبارة األوىل بالقسم  (3)إىل  (1)ج(  184
[...] 
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ميكن ألملانيا أن متارس والية قضائية على مواقع اإلنرتنت اإللكرتونية اليت توفر املواد اليت يستغل فيها  (6) 6وطبقًا للقسم 
أملانيا  يف أملانيا، أو كانت املخدمات غري موجودة يف ل املوقع اإللكرتوين مقيماً األطفال جنسياً لتحميلها حىت لو مل يكن مشغ

 أملانيا. يف مستعملي اإلنرتنت منيدخل على املوقع أي  وحىت إن مل
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 مقدمة 1.5.6
 2151القانون اجلنائي املوضوعي. يف األقسام الواردة أعاله تتطلَّب مكافحة اجلرمية السيربانية وجود أحكام كافية منكما يتضح 

اجلرائم بدون وجود قوانني. ولكن  يف التحقيق منبلدان القانون املدين على األقل  يف تتمكَّن وكاالت إنفاذ القانونفلن 
فالقيام  2152تقتصر على أحكام القانون اجلنائي املوضوعي. مكافحة اجلرائم السيربانية ال يف احتياجات وكاالت إنفاذ القانون

نها  -لتدريب واملعدات باإلضافة إىل ا -بتحقيقات يتطلب منها اختاذ التدابري الالزمة  مناالضطالع بأدوات إجرائية متكِّ
وميكن أن تكون هذه التدابري هي نفسها التدابري اليت يتم  2153لتعيني اجلاين ومجع األدلة املطلوبة إلقامة الدعاوى اجلنائية.

حيتاج بالضرورة إىل  ولكن فيما يتعلق بواقع أن اجلاين ال - حالة التحقيقات األخرى غري املتصلة باجلرمية السيربانية يف اختاذها
اجلرائم  يف املرجح جدًا أن احلاجة ستقوم إىل إجراء التحقيقات منمسرح اجلرمية أو حىت قريبًا منه، فإنه  يف أن يكون موجوداً 

 2154السيربانية بطريقة خمتلفة مقارنة بالتحقيقات التقليدية.
يرجع فقط إىل االستقالل عن مكان الفعل ومسرح اجلرمية. ففي معظم  ات حتقيق خمتلفة الضرورة تطبيق تقني يف والسبب

اجلرائم السيربانية  يف التحديات املذكورة أعاله أمام وكاالت إنفاذ القانون ليجعل التحقيقات مناحلاالت يتجمَّع عدد 
املمكن االتصال دون الكشف  منجتعل ويستخدم خدمات  2156بلد خمتلف، يف فإذا كان مقر اجلاين 2155حتقيقات فريدة.

الصعب  منعن اهلوية، مث باإلضافة إىل ذلك، يرتكب جرائمه باستعمال أجهزة إنرتنت طرفية عمومية خمتلفة، فسيكون 
املهم، لتجنُّب سوء الفهم، أن يشار إىل أن  مناجلرمية بواسطة األدوات التقليدية مثل البحث والقبض وحدمها. و  يف التحقيق

ولكن حتقيقات  -ات اجلرائم السيربانية تتطلَّب إجراءات حتقيقات الشرطة التقليدية وتطبيق أدوات التحقيقات التقليدية حتقيق
 2157ميكن حلها فقط باستعمال أدوات التحقيقات التقليدية. اجلرائم السيربانية تنطوي على حتديات ال

اجلرائم السيربانية، وكذلك  يف التحقيق مننفاذ القوانني وقد وضعت بعض البلدان بالفعل أدوات جديدة متكِّن وكاالت إ
االتفاقية  منحالة القانون اجلنائي املوضوعي تتض يف وكما حدث 2158اجلرائم التقليدية اليت تتطلب حتليل البيانات احلاسوبية.

 عايري الدنيا املقبولة قبواًل واسعاً األحكام اليت تعربِّ عن امل مناليت وضعها جملس أوروبا جمموعة  السيربانيةاملتعلقة باجلرمية 
التايل يشري إىل األدوات  عامولذلك، فإن العرض ال 2159السيربانية. اجلرائم يف شأن األدوات اإلجرائية املطلوبة للتحقيقات يف

 االتفاقية. يف اليت تتيحها هذه االتفاقية الدولية ويربز، باإلضافة إىل ذلك، الُنهج الوطنية اليت تتجاوز التنظيمات الواردة
 (الحاسوبي التحليل الجنائيالتحقيقات المتصلة بالحاسوب واإلنترنت ) 2.5.6

تكنولوجيا احلاسوب بغرض  يف وصف التجميع النظامي للبيانات وحتليلها يف "التحليل اجلنائي احلاسويبيستعمل مصطلح "
التحريات املتصلة  يف وبالتايل فهو جزء رئيسي .2161. ويتم هذا التحليل عادة بعد ارتكاب اجلرمية2160التوصل إىل أدلة رقمية

 . 3 الفصل يف جبرائم احلاسوب واجلرمية السيربانية. ويواجه احملققون الذي يقومون هبذه التحريات حتديات عديدة، يرد شرحها
تحقيق. وباإلضافة إىل عملية ال يف احلاسويب أمهية هذا التحليل اجلنائي التحليلجانب خرباء  منويُثبت مدى املشاركة احملتملة 

ميكن إجراء  هذا اجملال. وال يف يربز ضرورة التدريب اجلنائيذلك، فإن توقف جناح حتقيقات اإلنرتنت على توفر موارد التحليل 
احلاسويب  اجلنائي جمال التحليل يف صلني على تدريبذا كان احملققون حاإاجلرمية السيربانية إال  يف عالةحتقيق فعال ومالحقة ف

 هذا اجملال. يف اخلرباء منيستطيعون االستفادة  وأ
 التعريف

ه يعين "فحص معدات وأنظمة إذ ميكن تعريف هذا املصطلح بأن 2162".احلاسويب التحليل اجلنائيهناك تعاريف خمتلفة ملصطلح "
يرتكون آثارًا تدل عليهم فاجلناة  2163أجل احلصول على معلومات ألغراض التحقيقات اجلنائية واملدنية". منيا املعلومات جتكنولو 

التحقيقات احلاسوبية. والفرق الرئيسي بني  يف التحقيقات التقليدية كما ينطبق يف وينطبق ذلك 2164أثناء ارتكاهبم جرائمهم.
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انات اجلرمية السيربانية يتطلب عمومًا تقنيات حبثية تتصل بالبي يف اجلرمية السيربانية هو أن التحقيق يف التحقيق التقليدي والتحقيق
ويتطلب هذا التحليل. باإلضافة إىل أدوات إجرائية كافية، قدرة  2165بوجه خاص وميكن تسهيلها بأدوات برجميات متخصصة.

التحقيق السلطات على إدارة وحتليل البيانات ذات الصلة. وختتلف املتطلبات املتعلقة بأداة التحقيق اإلجرائي وتصاحب تقنيات 
 املستخدمة. حسب اجلرائم املرتكبة والتكنولوجيا احلاسوبية 2167ةحتديات فريد 2166احلاسويب اجلنائي

 الحاسوبية الجنائيةمراحل التحقيقات 
وحتليل  2170ومجعها وحفظها 2169مرحلة التحقيق )حتديد األدلة ذات الصلة 2168ميكن عادة التفريق بني مرحلتني رئيستني:

أجل شرح األنشطة املختلفة،  منراءات احملاكمة. و إج يف تكنولوجيا احلاسوب واألدلة الرقمية(، وعرض واستعمال األدلة
 مراحل. يوسع الفصل التايل النموذج إىل أربع

 إجراءات تحديد األدلة
 ختزين الوثائق الرقمية مقارنة بالوثائق املادية إىل زيادة مطردة 2172اض تكلفةفواخن 2171سعة األقراص الصلبة يف تؤدي الزيادة

اجة إىل تركيز التحريات على األدلة ذات الصلة لتفادي عدم قبول الدعوى، جيب إيالء . ومع احل2173أعداد الوثائق الرقمية يف
وضع اسرتاتيجيات  يف . وبناء على ذلك، يقوم خرباء التحليالت القضائية بدور هام2174عناية خاصة بتحديد األدلة

أنظمة التخزين الضخمة.  يف املطلوبة التحريات واختيار األدلة ذات الصلة. فبوسعهم، على سبيل املثال، حتديد موقع األدلة
أجزاء البنية التحتية احلاسوبية ذات الصلة بالتحريات وتفادي التحفظ على  يف ويتيح ذلك للمحققني حصر نطاق التحريات

ل . وترتبط عملية االختيار هذه مبدى تنوع أجهزة التخزين املتاحة مما جيع2175العتاد احلاسويب منعلى كم كبري  ما ال يلزم أو
. وينطبق ذلك بشكل خاص إذا كان املشتبه فيه ال خيزن 2176عملية حتديد موقع ختزين األدلة ذات الصلة عملية مرهقة من

على  عن بُعد. وقد أثر تيسر النفاذ عريض النطاق وخمدمات التخزين عن بُعداملعلومات حملياً، بل يستعمل وسائل التخزين 
بلد آخر، فإن عماًل بسيطًا كهذا ميكن  يف ه فيه خيزن املعلومات على خمدم موجودأسلوب ختزين املعلومات. فإذا كان املشتب

هذه احلالة استعمال التحليالت القضائية احلاسوبية لتحديد ما إذا كان  يف احلصول على األدلة. وميكن منأن يصعب كثريًا 
حد ذادها.  يف امللفات يف ذات الصلة . وال ينحصر حتديد املعلومات الرقمية2177عن بُعدقد مت استعمال خدمات ختزين 

هي األخرى معلومات  منفقواعد بيانات أدوات الربجميات اليت توفرها أنظمة التشغيل لتحديد امللفات بسرعة ميكنها أن تتض
 . 2179إجرامية . حىت امللفات اليت يولدها النظام مؤقتاً رمبا حتتوي هى األخرى على أدلة ألعمال2178ذلة صلة

حتديد الصكوك اإلجرائية السليمة. فهناك  يف خرى لتحديد األدلة، مشاركة خرباء التحليالت القضائية احلاسوبيةاألمثلة األ منو 
الوقت الفعلي. وعملية اعرتاض بيانات احملتوى  يف أنواع املراقبة منإجراء نوعني  منالبلدان ميكن وكاالت إنفاذ القانون  منعدد 
إذا  ام مقارنة بعملية مجع بيانات احلركة. وميكن خلرباء التحليالت القضائية احلاسوبية حتديد مااالقتح منتتسم بقدر أكرب  عامبوجه 

حتقيق التوازن املطلوب بني احلاجة إىل التوصل إىل  يف مث مساعدة احملققني منكان مجع بيانات احلركة كافياً إلثبات ارتكاب اجلرمية و 
األثر. ويبني املثاالن أن  يف بني خيارات متساوية منبه فيه باختيار أقل الوسائل صرامة الدليل القوي وااللتزام حبماية حقوق املشت

التحقيق، بل ميتد ليشمل مسؤولية محاية احلقوق األساسية  يف دور احملققني القضائيني احلاسوبيني ال يقتصر على اجلوانب التقنية
 .2180الدعوى يف يهاللمشتبه فيهم وبالتايل تفادي عدم قبول األدلة املتحصل عل

 جمع األدلة وحفظها
القرص الصلب  يف مجع أدلة خمزنة يف مجع األدلة الرقمية مهارات متقدمة نظرًا إىل أن التقنيات املستعملة يف يتطلب العمل

كل خاص اعرتاض عملية إرسال البيانات ختتلف اختالفًا كبرياً. وعندما يتعلق األمر بش يف زيل والتقنيات املستخدمةحلاسوب من
األمثلة على ذلك، هل ينبغي  مناحلرفية، يواجه احملققون عادة مواقف تتطلب قرارات سريعة. و  منجبناة على مستوى عال 

وضع تشغيل أم ال، وكيف ميكن القيام هبذا اإلجراء. ولتفادي اإلخالل بسالمة األدلة الرقمية املطلوبة،  يف إبطال نظام حاسويب
. بيد أن هذا الفصل للطاقة الكهربائية 2181فصل مصدر الطاقة الكهربائية، مما مينع تعديل امللفات يف يتمثل عامهناك توجيه 
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. ويتحمل احملققون األوائل الذين يقومون 2183مث حيول دون النفاذ إىل البيانات املخزنة منو  2182ميكن أن ينشط التجفري
التحقيق بأكملها حيث إن أي قرار خاطئ قد يكون له أثر  مجع األدلة الرقمية  مسؤولية كبرية جتاه عملية يف باخلطوات األوىل

 هامة. . فإذا اختذ هؤالء قرارات غري سليمة بشأن احلفظ، ميكن فقد خيوط2184خطري على القدرة على حفظ األدلة املطلوبة
ذا أخفى إك . وقد يتعذر ذل2185حتديد كافة األدلة املطلوبة منويتعني على خرباء التحقيقات القضائية احلاسوبية التأكد 

حتليل حمتويات امللفات. وميكن للتحقيقات القضائية احلاسوبية  منجهاز ختزين ملنع وكاالت إنفاذ القانون  يف اجلناة امللفات
. 2187. وحيتاج األمر إىل عمليات استعادة مماثلة إذا ما مت حذف املعلومات الرقمية2186أن حتدد امللفات املخفاة والنفاذ إليها

م حذفها مبجرد نقلها إىل سلة املهمالت االفرتاضية ال ميكن بالضرورة اعتبارها غري متاحة لوكاالت إنفاذ فامللفات اليت يت
. بيد أنه إذا كان اجلناة يستعملون 2188القانون حيث ميكن استعاددها باستعمال أدوات برجميات خاصة باألدلة احلاسوبية

هذه  يف لومات جديدة على املعلومات املخزنة، فإن االستعادةأدوات لضمان حذف امللفات بصورة آمنة عن طريق حترير مع
وميكن لعملية مجع األدلة أن تواجه حتديات إذا ما حاول اجلناة منع النفاذ إىل . 2189احلالة تكون مستحيلة بوجه عام

ألمر حيول دون نفاذ وحيث إن هذا ا 2190املعلومات املطلوبة باستعمال تكولوجيا التجفري، اليت يتزايد استعماهلا بصورة مطردة.
وكاالت إنفاذ القانون إىل املعلومات اجملفرة وفحصها، فإن استعمال تكنولوجيات التجفري ينطوي على حتديات كبرية بالنسبة 

. وإذا تعذر 2192وميكن خلرباء التحقيقات القضائية احلاسوبية حماولة فك جتفري امللفات اجملفرة 2191وكاالت إنفاذ القانون.إىل 
وضع اسرتاتيجيات للحصول على نفاذ إىل امللفات اجملفرة، باستعمال أدوات  يف دعم وكاالت إنفاذ القانون ذلك، ميكنهم

 . 2193مثالً  رصد لوحة املفاتيح
أمثلة النهج اجلديدة، املناقشة بشأن أدوات  من. و 2194مجع األدلة تقييم األدوات اجلديدة وتنفيذها يف ويشمل العمل

دون علم املشتبه فيه بالتحريات اجلارية  2196عن بُعد، أو مراقبة نشاط املشتبه فيه 2195عن بُعد التحقيقات القضائية احلاسوبية
 الرقمية. وضع اسرتاتيجية جلمع األدلة يف على نظامه. وإذا ما توفرت هذه األداة، فإهنا ميكن أن تقوم بدور

 االتصال بموردي الخدمات
حتقيقات اجلرمية السيربانية، نظرًا الستخدام معظم املستعملني  من كثري يف بدور هام (ISP) يقوم موردو خدمات اإلنرتنت

بعض  يف أجل ختزين مواقع الويب. وحقيقة أن موردي خدمات اإلنرتنت ميلكون منأجل النفاذ إىل اإلنرتنت أو  منخلدمادهم 
دها كان احلافز ملناقشة مكثفة حتقيقا يف احلاالت القدرات التقنية للكشف عن اجلرائم ومنعها ودعم وكاالت إنفاذ القانون

التنفيذ اإلجباري  منحتقيقات اجلرمية السيربانية. وقد تراوحت االلتزامات اليت نوقشت  يف بشأن دور موردي خدمات اإلنرتنت
 أيضاً . وميكن خلرباء التحقيقات القضائية احلاسوبية أن يدعموا 2197للتكنولوجيات الوقائية إىل الدعم الطوعي للتحقيقات

 2199إعداد سجالت تارخيية وافية للقضايا يف ومساعدة احملققني 2198قيق بإعداد الطلبات اليت تقدم ملوردي اخلدماتحت أي
 . ويتطلب التعاون بني وكاالت إنفاذ القانون وموردي خدمات اإلنرتنتاملتوفرةاليت تعد ضرورية إلثبات اعتمادية األدلة 

ادئ التوجيهية الصادرة عن جملس أوروبا بشأن التعاون بني وكاالت . واملب2200هذه التحقيقات تطبيق بعض اإلجراءات يف
بينها أمور مثل تقدمي تفسريات  مناإلجراءات الضرورية  منجمموعة  منتتض 2201إنفاذ القانون وموردي خدمات اإلنرتنت

  2203األولويات وترتيب 2202ومساعدات بشأن تقنيات التحقيق
هذا الصدد لتحسني كفاءة اإلجراءات والتعاون الوثيق  يف قد تكون مفيدة ومساعدة خرباء التحقيقات القضائية احلاسوبية

 ارتكاهبم جرائم سيربانية يف حتديد املشتبه فيه. حيث يرتك املشتبه يف موردي خدمات اإلنرتنت يكتسي بأمهية خاصة مع
هبا موردو خدمات اإلنرتنت  . وحتليل بيانات احلركة، مثل فحص ملفات التسجيل اليت حتتفظ2204لغالب آثار تدل عليهما يف

. وميكن للجناة حماولة إعاقة التحقيقات 2205ميكن أن تقود احملققني إىل التوصيل الذي استخدمه اجلاين للدخول إىل اإلنرتنت
هذه احلالة، ال تكون التحقيقات مستحيلة، إذا  يف . غري أنه حىت2206تكنولوجيا االتصاالت اليت تغفل فيها اهلوية منباالستفادة 

األمثلة على ذلك، أداة التحقيق القضائي احلاسويب  من. و 2207جرى تعاون وثيق بني احملققني وموردي خدمات اإلنرتنت ما
الواليات املتحدة لتحديد مشتبه فيه كان  يف اليت استعملت (CIPAV)عنوان احلاسوب وبروتوكول اإلنرتنت  مناملسماة باملتحقق 
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املثلة األخرى للتعاون بني موردي خدمات اإلنرتنت واحملققني  من. و 2208اهلوية يستعمل خدمات االتصاالت اليت تغفل فيها
. وملنع التعرف عليهم، 2209وسائل االتصاالت واسعة االنتشار منحتري الربيد اإللكرتوين. فقد أصبح الربيد اإللكرتوين وسيلة 

سجيل باستعمال معلومات شخصية زائفة. بيد الت منبعض األوقات عناوين عامة للربيد اإللكرتوين متكنهم  يف يستعمل اجلناة
 وملفات سجالت مورد خدمة الربيد اإللكرتوين. 2210هذه احلالة، ميكن حتديد املشتبه فيه بفحص معلومات الرأسية يف أنه حىت

م مثل وال تقتصر احلاجة إىل التعاون والتواصل مع املوردين على موردي خدمات اإلنرتنت. حيث إنه نتيجة إىل أن بعض اجلرائ
بني اسرتاتيجيات  منمعامالت مالية، فإن  منوالتوزيع التجاري للمواد اليت يستغل فيها األطفال جنسيًا تتض 2211االحتيال

أملانيا  يف أمثلة ذلك، حتقيق جرى من. و 2212املعامالت يف املؤسسات املالية املشاركة منحتديد اجلناة احلصول على بيانات 
موقع إلكرتوين جتاري بواسطة سجالت بطاقة  منا بتحميل مواد يستغل فيها األطفال جنسياً حيث مت حتديد اجلناة الذين قامو 

احملققني، قامت شركات بطاقات االئتمان بتحليل سجالت العمالء لتحديد العمالء الذين قاموا  مناالئتمان. وبطلب 
 . وتكون هذه التحقيقات أصعب2213 حمددموقع إلكرتوين منباستعمال بطاقادهم لشراء مواد يستغل فيها األطفال جنسيًا 

 .2214حالة استعمال وسائل الدفع اليت تغفل فيها اهلوية يف
 فحص تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

بني املهام الرئيسية خلرباء  منإثبات أن اجلاين لديه القدرة على ارتكاب اجلرمية. و  يف معظم التحقيقات يف تتمثل اخلطوة األوىل
منشآت  يف . وميكن إجراء الفحص أثناء البحث2215ئية احلاسوبية، فحص العتاد والربجميات املتحفظ عليهاالتحليالت القضا

أو بعد التحفظ على هذه األشياء. وللقيام بذلك، يقوم احملققون األوائل عادة بالتحفظ على مجيع أجهزة  2216املشتبه به
. وكما ورد 2217الغالب حتديًا لوجستياً  يف ت وهو ما يفرضحيث ميكن أن حيمل كل منها ماليني امللفا -التخزين املطلوبة 

مث، فإن حتديد العتاد املطلوب واختياره  من. و 2218آنفاً، فإن مبادئ االرتباط والفعالية تكتسي بأمهية كبرية بقبول األدلة الرقمية
 .2219أي حتقيق يف املهام الرئيسية منيعد 

، على سبيل املثال، أن حاسوب املشتبه به قادر على تنفيذ إحدى خالل حتليل ملكونات العتاد املتاحة إثبات منوميكن 
حتديد  يف ، أو مزود برقاقة متنع التالعب بنظام التشغيل. وقد يكون حتليل العتاد ضروريًا كذلك2220هجمات رفض اخلدمة

ذا التحليل إىل منتج املشتبه به. وتقوم بعض أنظمة التشغيل بتحليل تشكيلة عتاد أي حاسوب أثناء عملية التثبيت وتقدم ه
شركة الربجميات، ميكن لتحليل العتاد أن  منالربجميات. إذا تسىن الكشف عن مواصفة عتاد املشتبه به استنادًا إىل معلومات 

أن نظام احلاسوب املتحفظ عليه يفي بالغرض. وال يعين حتليل العتاد بالضرورة الرتكيز على املكونات  منالتحقق  يف يساعد
لحقة بالنظام احلاسويب حيث حتتفظ معظم أنظمة التشغيل بسجالت للعتاد امللحق بنظام حاسويب أثناء اي عملية املادية امل

ملفات السجالت مثل سجل ويندوز، ميكن للمحللني القضائيني احلاسوبيني  يف . وعلى أساس امللفات املدرجة2221تشغيل
 والتحفظ. أثناء إجراءات البحثاملاضي وغري املوجود  يف حىت، حتديد العتاد الذي استعمل

حتقيقات اجلرمية السيربانية. والربجميات احلاسوبية ضرورية  يف األعمال االعتيادية منوإىل جانب حتليل العتاد، فإن حتليل الربجميات 
وب لتشغيل أي نظام حاسويب. فإىل جانب أنظمة التشغيل، ميكن تثبيت أدوات برجميات أخرى إلدارة وظائف أنظمة احلاس

أجل إثبات  منحسب احتياجات املستعمل. وميكن خلرباء التحليالت القضائية احلاسوبية حتليل أداء أدوات الربجميات لوظائفها 
أن املشتبه به قادر على ارتكاب على ارتكاب جرمية حمددة. وميكنهم، على سبيل املثال، التحقق مما إذا كان النظام احلاسويب 

(. وميكن لقائمة لألدوات الربجمية املثبتة 2222الصور )تقنية إخفاء املعلومات يف البيانات تجفريتسمح ببرجمية  منللمشتبه به يتض
دليل مشفر أو  حذف امللفات بصورة مؤمنة، ميكنهم البحث حتديدًا عن يف أيضاً على حاسوب املشتبه به أن تساعد 

الربجميات الضارة وإعادة بناء  منشكال أخرى حتديد وظائف الفريوسات احلاسوبية أو أي أ أيضاً . وميكنهم 2223حمذوف
. ويف بعض احلاالت اليت يتم فيها العثور على حمتويات غري قانونية على حواسيب املشتبه هبم، أو 2224عمليات تشغيل الربجميات

احلاالت هذه  يف على املشتبه هبم أهنم مل يقوموا بتحميل امللفات ولكنها محلت بواسطة فريوس حاسويب. وميكن للمحققني
اجلائز أن  منالنظام احلاسويب وحتديد وظائفها. وميكن إجراء حتليالت مشاهبة إذا كان  يف حماولة حتديد الربجميات الضارة املثبتة
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. وميكن لتحليل الربجميات أن يكون 2225برجمية روبوتية منيكون نظام احلاسوب قد تعرض لإلصابة بفريوس ما وأصبح جزءًا 
أغراض شرعية وقانونية )استعمال  يف الرتكاب جرائم أم ميكن استعماهلا كانت الربجمية قد انتجت خصيصاً مهماً لتحديد ما إذا  

مزدوج(. وهذا التمييز قد يكون هاماً، طاملا هناك بعض البلدان اليت تقصر جترمي إنتاج األجهزة غري الشرعية على األجهزة 
 .2226جرائم األساس الرتكاب يف املصممة فقط أو

، إجراء حتليل للملفات ذات الطابع غري أيضاً صر التحقيقات املتعلقة بالبيانات على وظائف الربجميات، بل تشمل وال تقت
أو ملفات الفيديو. وترتاوح هذه التحليالت بني حتليل احملتوى لبعض امللفات والبحث  PDFالتقليدي مثل الوثائق بالنسق 

. ويشمل حتليل 2228حاسوب املشتبه به يف بحث بالصور للصور املعروفةالنصوص وال مللفات 2227األوتومايت بكلمات رئيسية
. وميكن هلذا التحليل 2230إىل جانب حتليل البيانات الشرحية 2229فحص الوثائق الرقمية اليت رمبا تكون زُيفت أيضاً امللفات 

ية لتحديد مؤلف . كما ميكن اللجوء إىل حتليل البيانات الشرح2232فتحت فيه الوثيقة أو ُعدلت 2231حيدد آخر توقيت أن
إنتاج صورة مستغل فيها األطفال  يف امللف الذي حيتوي على رسالة دهديد أو الرقم التسلسلي آللة التصوير اليت استعملت

كتب مقاالت  يف حتديد ما إذا كان املشتبه به يف استناداً إىل حتليل لغوي ميكن أن يساعد أيضاً جنسياً. وميكن حتديد املؤلفني 
 . 2233هذا السياق يف التعرف عليه يف علومات ميكن أن تساعدقبل وترك م من

 ع واإلبالغالتتبُّ 
. وكما ورد آنفاً، 2235أو تعديلها 2234أبرز التحديات املتعلقة باألدلة الرقمية أهنا هشة للغاية وميكن حذفها بسهولة من
سجالت للحاالت. ومشاركة  مث يتعني وجود من. و 2236بني تبعات هشاشة األدلة الرقمية ضرورة احلفاظ على سالمتها من

هنج احلفاظ على سالمة األدلة اليت ميكن خلرباء التحليالت القضائية  منلوضع سجالت احلاالت تعد  2237خرباء مؤهلني
عندما يتعذر التحفظ على العتاد أو عندما يكون غري كاف. ويف  أيضاً . غري أن هلؤالء اخلرباء دور 2238احلاسوبية املشاركة فيها

مث يتعني إيالء عناية خاصة حلماية امللفات املنسوخة  منتسمح بعض البلدان للمحققني بنسخ امللفات. و هذه احلاالت، 
 .2239أشكال التعديل أثناء عملية النسخ منأي شكل  من

 المحكمة في عرض األدلة
احملكمة عادة إما ممثلو  يف احملكمة. ففي حني يقوم بعرض األدلة يف عرض األدلة يف عامتتمثل املرحلة النهائية للتحقيق بوجه 

اإلجراءات اجلنائية كخرباء شهود  يف االدعاء أو حمامو الدفاع، ميكن خلرباء التحليالت القضائية احلاسوبية القيام بدور هام
. ونظرًا لتعقد األدلة 2240إجراءات احملاكمة على فهم عمليات استنباط األدلة يف ميكنهم مساعدة األشخاص املشاركني

ايد أمهية إشراك خرباء التحليالت القضائية احلاسوبية، وهو ما يؤدي إىل اعتماد القضاة واحمللفني واملدعني واحملامني الرقمية، تتز 
 .2241على إفادات هؤالء اخلرباء

 ات فحص األدلة الجنائيةعملي
ت احلاسوبية، فإنه ال توجد أن األدلة اجلنائية احلاسوبية تتعامل بدرجة كبرية مع العتاد احلاسويب ومع البيانا منعلى الرغم 

إىل حد كبري. وينطبق هذا األمر على حنو خاص  2242ضرورة عادة ألمتتتها، حيث تظل األدلة اجلنائية احلاسوبية عماًل يدوياً 
وقت الالزم هلذه العمليات بالنسبة لوضع االسرتاتيجيات والبحث عن أدلة حمتملة خالل إجراءات البحث والتحفظ. وال

التحقيقات اليت تشمل  يف اجلناة على أمتتة هجمادهم تفرض حتديات تواجهها وكاالت إنفاذ القوانني، خاصةة وقدرة اليدوي
. ومع ذلك، هناك بعض العمليات مثل البحث عن الكلمات 2243البيانات مناملشتبه هبم وكميات كبرية  منعددًا كبريًا 

 .2244احلاسوبية تتها باستخدام أدوات خاصة لتحليل األدلة اجلنائيةالرئيسية للمشتبه هبم أو استعادة امللفات احملذوفة، ميكن أمت
 الضمانات 3.5.6

أحناء العامل خالل السنوات القليلة املاضية احلاجة املاسة لوجود أدوات كافية إلجراء  يف أبرزت وكاالت إنفاذ القانون
لس أوروبا املتعلقة باجلرمية السيربانية املدِهش أن اتفاقية جم مناالعتبار فقد يكون  يف ومع وضع ذلك 2245التحقيقات.
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ز النقد أساسًا على جانب أن االتفاقية املتعلقة باجلرمية السيربانية  2246صدد األدوات اإلجرائية. يف تعرضت للنقد ويركِّ
( 15 حكمًا واحدًا فقط )املادة من( ولكنها تتض21إىل  16 مناألحكام إلثبات أدوات التحقيق )املواد  منعددًا  منتتض

االتفاقية  يف وباإلضافة إىل ذلك، ميكن أن يالح ظ أنه بعكس أحكام القانون اجلنائي املوضوعي 2247يتناول الضمانات.
ز النقد  2248تطبيق االتفاقية. يف توجد سوى احتماالت قليلة جدًا إلدخال تعديالت وطنية املتعلقة باجلرمية السيربانية ال ويركِّ

الصحيح أن االتفاقية املتعلقة باجلرمية السيربانية تعتنق مفهوم التنظيم املركزي  منو  لذلك على اجلوانب الكّمية أساساً.
يعين بالضرورة ضعف محاية حقوق  أدوات التحقيق. ولكن ذلك ال منربطها بصورة منفردة بكل أداة  منللضمانات بداًل 

 املشتبه فيهم.
قد ُصمِّمت منذ بدايتها لتكون إطارًا وصّكًا دوليني ملكافحة اجلرمية  السيربانيةوكانت اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة باجلرمية 

وأثناء التفاوض على األدوات اإلجرائية  2249جملس أوروبا. يف السيربانية دون أن يقتصر ذلك فقط على البلدان األعضاء
بلدان غري أوروبية مثل الواليات  منالالزمة أدرك واضعو االتفاقية، املتعلقة باجلرمية السيربانية الذين كانوا يضمون ممثلني 

خمتلف األنظمة  يف املتحدة واليابان، أن النُ ُهج الوطنية القائمة املتصلة بالضمانات، وخاصة طريقة محايتها للمشتبه فيهم
واضعو ولذلك قّرر  2250ميكن توفري حّل واحد تفصيلي لكل الدول األعضاء. القانونية اجلنائية، ختتلف اختالفًا كبرياً حبيث ال

ذلك مبطالبة الدول  مننّص االتفاقية واالكتفاء بداًل  يف االتفاقية املتعلقة باجلرمية السيربانية عدم إدراج قواعد تنظيمية حمّددة
 2251األعضاء بكفالة تطبيق املعايري الوطنية والدولية األساسية للضمانات.

 الشروط والضمانات - 15المادة 
امة، وتنفيذ، وتطبيق الصالحيات واإلجراءات الواردة هبذا القسم أن إق منعلى كل طرف أن يتأكد  1

قانونه الوطين، الذي يتعنيَّ أن يوفِّر احلماية الكافية حلقوق اإلنسان واحلريات،  يف للضمانات والشروط املنصوص عليها ختضع
صة حبماية حقوق اإلنسان واحلريات اخلا 1950 عامذلك احلقوق الناشئة عن التزاماته مبوجب اتفاقية جملس أوروبا ل يف مبا

اآلليات الدولية األخرى  مناخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، وغريها  1966 عاماألساسية، والعهد الدويل لألمم املتحدة ل
 مبدأ املالءمة. مناملنطبقة واخلاصة حبقوق اإلنسان، واليت تتض

بالنسبة لطبيعة اإلجراءات أو الصالحيات ذات الصلة،  تشمل هذه الشروط والضمانات، كلما كان األمر مالئماً  2
 الصالحية. ِقب ل القضاء أو بواسطة إشراف حمايد، ووضع مربرات للتطبيق، وحدود وجمال ومدة هذا اإلجراء أو مناإلشراف 

 اءاتوخباصة اإلدارة السليمة للعدالة، يقوم كل طرف بدراسة تأثري الصالحيات واإلجر  عامحدود الصاحل ال يف 3
 هذا القسم على احلقوق واملسؤوليات، واملصاحل املشروعة للغري. يف

قانوهنا احمللي. وإذا كان القانون ينّص  يف إىل مبدأ أن الدول املوّقعة تطبِّق الشروط والضمانات املوجودة فعالً  15وتستند املادة 
 2252على األدوات املتصلة باإلنرتنت. أيضاً تنطبق على معايري مركزية تنطبق على مجيع أدوات التحقيق، فإن هذه املبادئ 

 الضروري حتليل الضمانات والشروط املنفَّذة منحالة عدم استناد القانون احمللي إىل تنظيم مركزي للضمانات والشروط، ف ويف
 صدد األدوات التقليدية املشاهبة لألدوات املتصلة باإلنرتنت. يف

التشريعات الوطنية. ويقرتن ذلك بعيب  يف تشري فقط إىل الضمانات املوجودة ربانية الولكن االتفاقية املتعلقة باجلرمية السي
تعود اجلوانب اإلجيابية للتنسيق منطبقة. ولكفالة قيام الدول املوّقعة اليت توجد  أن مقتضيات التطبيق ختتلف حبيث ال يف يتمثَّل

فإن اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة باجلرمية السيربانية تعرِّف  2253ة،لديها تقاليد وضمانات قانونية خمتلفة بتطبيق معايري معيَّن
حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية،  1950 عاماملعايري الدنيا بإشاردها إىل اأُلطر األساسية مثل: اتفاقية جملس أوروبا ل

تحدة، الصكوك الدولية األخرى املنطبقة الصادر عن األمم امل 1966 عامالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ل
 واخلاصة حبقوق اإلنسان.
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 جانب بلدان ليست أعضاء منونظرًا ألن االتفاقية املتعلقة باجلرمية السيربانية ميكن أن تكون مفتوحة للتوقيع والتصديق 
اتفاقية جملس  يف  األعضاءالدول املوّقعة غري يف املهم التأكيد على أن تقييم أنظمة الضمانات منف 2254جملس أوروبا، يف

أوروبا املتعلقة باجلرمية السيربانية لن يراعي فقط العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية الصادر عن األمم املتحدة بل 
 اتفاقية جملس أوروبا حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية. أيضاً االعتبار  يف سيأخذ

اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة باجلرمية  من 15املادة  يف ة السيربانية، فإن أحد أكثر النصوص صلةوفيما يتعلق بتحقيقات اجلرمي
 االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان. من 8املادة  من 2اإلشارة إىل الفقرة  يف السيربانية يتمّثل

 8المادة 

 لكل إنسان حق احرتام حياته اخلاصة والعائلية ومسكنه ومراسالته. 1
جمتمع دميقراطي لصاحل  يف وفقًا للقانون ومبا متليه الضرورة جيوز للسلطة العامة أن تتعرض ملمارسة هذا احلق إال ال 2

القومي وسالمة اجلمهور أو الرخاء االقتصادي للمجتمع، أو حفظ النظام ومنع اجلرمية، أو محاية الصحة العامة  مناأل
 م.محاية حقوق اآلخرين وحريته واآلداب، أو

وقد بذلت احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان جهودًا لوضع تعريف أكثر دقة للمعايري اليت حتكم التحقيقات اإللكرتونية 
أهم مصادر املعايري الدولية املتصلة بالتحقيقات املتعلقة  منوخاصة املراقبة. وقد أصبح قانون السوابق القضائية اليوم واحدًا 

 2258وتناسبه. 2257، وغرضه2256التحقيق يف ن السوابق القضائية بالتحديد خطورة التدخلويراعي قانو  2255باالتصاالت.
قانون السوابق القضائية هي: ضرورة وجود أساس قانوين كاٍف ألدوات  منواملبادئ األساسية اليت ميكن استخراجها 

اصات وكاالت إنفاذ ويتعنيَّ أن تكون اختص 2260وجيب أن يكون األساس القانوين واضحًا بشأن املوضوع، 2259التحقيق،
  2262سياق اجلرائم اخلطرية. يف ميكن تربير مراقبة االتصاالت إال ال 2261القانون معروفة سلفاً،

 2263االعتبار مبدأ التناسب. يف اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة باجلرمية السيربانية تأخذ من 15وباإلضافة إىل ما سبق، فإن املادة 
حيمي فيها النظام الوطين  جملس أوروبا. ففي احلاالت اليت ال يف املوّقعة غري األعضاء ويتسم هذا احلكم بأمهية خاصة للدول

سياق عملية  يف اإللزامي أن تضع الدول األعضاء الضمانات الالزمة منالقائم للضمانات املشتبه فيهم محاية كافية، يكون 
 التصديق والتطبيق.

، 2264ة جملس أوروبا املتعلقة باجلرمية السيربانية صراحة إىل بعض أهم الضماناتاتفاقي من 15املادة  من 2وأخرياً، تشري الفقرة 
 فيها اإلشراف، ومربرات التطبيق، وتقييد اإلجراء فيما يتعلق بالنطاق واملدة. مبا

نيَّ صدد أي أداة بل يتع يف يتعنيَّ بالضرورة تطبيق الضمانات املذكورة هنا وبعكس املبادئ األساسية املوصوفة أعاله ال
ضوء طبيعة اإلجراء املعين. وُتركت للهيئات التشريعية الوطنية ُحرية تقرير احلاالت اليت  يف تطبيقها فقط إذا كانت مالئمة

  2265.يكون فيها ذلك ضرورياً 
ا اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة باجلرمية السيربانية، ويتمّثل هذ يف وهناك جانب هام يتصل بنظام الضمانات املنصوص عليه

ناحية، وضمان وجود ضمانات فّعالة،  منأن قدرة وكاالت إنفاذ القانون على استعمال الصكوك بطريقة مرنة،  يف اجلانب
متنع االتفاقية املتعلقة باجلرمية السيربانية األطراف صراحة  الضمانات. وال منناحية أخرى، يتوقفان على تنفيذ نظام متدرّج  من
حالة مجيع األدوات ولكن هذا النهج سيؤّثر على مرونة  يف اقتضاء وجود أمر قضائي(تنفيذ نفس الضمانات )مثل  من

الضمانات تتوّقف إىل  منإطار نظام متدرّج  يف وكاالت إنفاذ القانون. والقدرة على كفالة محاية كافية حلقوق املشتبه فيهم
املتصلة. ولتحقيق ذلك يلز م التمييز بني األدوات األقل حٍد كبري على التوازن بني األثر احملتم ل ألداة التحقيق مع الضمانات 

اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة باجلرمية السيربانية متكِّن األطراف  يف أمثلة هذا التمييز منشدة واألكثر شدة. وهناك عدد 
نات احملتوى مواصلة صياغة نظام للضمانات املتدرجة. وتشمل هذه األمثلة ما يلي: التمييز بني اعرتاض بيا من
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مجع بيانات احلركة، يقتصر اعرتاض بيانات احملتوى  من. وعلى العكس 2267(20ومجع بيانات احلركة )املادة  2266(21 )املادة
وتقدمي بيانات  2269(16والتمييز بني األمر العاجل حبفظ بيانات احلاسوب املخزونة )املادة  2268على اجلرائم اخلطرية.

إصدار  منمتكِّن وكاالت إنفاذ القانون فقط  16فاملادة  2270(18إىل أمر اإلبراز )املادة  اداً احلاسوب اليت مت االحتفاظ هبا استن
بيانات "و 2272"معلومات املشرت ِك"ويف النهاية، التمييز بني االلتزام بتقدمي  2271الكشف عنها. أوامر حفظ البيانات دون

 18.2274املادة  في 2273"احلاسوب
احملتمل على املشتبه فيه تقييمًا صحيحًا وُصمِّمت الضمانات حبيث تتماشى مع نتائج وإذا مت تقييم شدة أداة التحقيق واألثر 

 التحليل، فإن نظام الضمانات املتدرجة لن يؤّدي إىل اختالل نظام األدوات اإلجرائية.
 الحفظ العاجل لبيانات الحاسوب المخزونة واإلفصاح عنها )إجراء التجميد السريع( 4.5.6

وميكن أن يساعد عنوان  2275ن يتطلب تعيني اجلاين الذي ارتكب جرمية إلكرتونية حتلياًل لبيانات احلركة.األحيا منيف كثري 
بعض احلاالت  يف املمكن منوكاالت إنفاذ القانون على تعقبه. بل و  ،بروتوكول إنرتنت الذي استعمله اجلاين، بوجه خاص

تتطلب اإلفصاح عن اهلوية طاملا كانت وكاالت إنفاذ  ة عمومية اليستعمل أجهزة إنرتنت طرفي تعيني أحد اجلناة، رغم أنه كان
 2276الصلة. القانون متلك النفاذ إىل بيانات احلركة ذات

كثري  يف الصعوبات الرئيسية اليت يواجهها احملققون أن بيانات احلركة ذات األمهية الكبرية للمعلومات احملمية حُتذف منو 
الوقت إىل حد ما. وسبب هذا احلذف األوتومايت هو أن انتهاء أي عملية  منقصرية  األحيان بصورة تلقائية بعد فرتة من

زيل أحد األفالم( يعين انتهاء احلاجة إىل بيانات احلركة اليت تولَّدت أثناء ن)مثل إرسال بريد إلكرتوين أو النفاذ إىل اإلنرتنت أو ت
ادي يهتم معظم مقدمي اإلنرتنت حبذف املعلومات بأسرع ما ميكن منظور اقتص منإجراء العملية. و  منالعملية واليت متّكن 

 2277نظراً ألن ختزينها لفرتات طويلة يتطلب سعة ختزينية كبرية جداً ومكلِّفة.
تشكِّل السبب الوحيد لقيام وكاالت إنفاذ القانون بتحقيقادها بسرعة. فبعض البلدان  ومع ذلك، فإن اجلوانب االقتصادية ال

توجيه االحتاد  من 6أمثلة هذا التقييد املادة  منصارمة حتظر ختزين بيانات بعض احلركة بعد انتهاء العملية. و  ُتطبِّق قوانني
 2278األورويب بشأن اخلصوصية واالتصال اإللكرتوين.

 بيانات الحركة - 6المادة 
م 1 شبكة اتصاالت عمومية  جيب مسح بيانات احلركة املتصلة باملشرتكني واملستعملني اليت يعاجلها وخيزهنا مقدِّ
خدمة اتصاالت إلكرتونية متوفِّرة للجمهور، أو إخفاء هويتها، بعد توقف احلاجة إليها ألغراض إرسال رسالة بدون املساس  أو

 .15املادة  من 1هذه املادة والفقرة  من 5و 3و 2بالفقرات 
لتوصيل البيين. ويسمح هبذا التجهيز فقط حىت جيوز جتهيز بيانات احلركة الالزمة ألغراض فوترة املشرتك ومدفوعات ا 2

 هناية الفرتة اليت ميكن خالهلا قانوناً الطعن أو متابعة الدفع.

الوقت بني إعداد اجلرمية واكتشافها  مناملرجح عمومًا أن متر فرتة  منحتقيقات اإلنرتنت. و  يف ولذلك ميثِّل الوقت جانبًا حرجاً 
املهم تنفيذ آليات متنع حذف البيانات ذات الصلة أثناء عملية التحقيق  من منولذلك ف وتبليغ وكاالت إنفاذ القانون هبا،

، ومها استبقاء 2279الوقت احلاضر مناقشة هنجني خمتلفني يف اليت قد تستمر أحياناً ملدة طويلة. وفيما يتعلق هبذا اجلانب، جيري
 (."السريع إجراء التجميد"البيانات، وحفظ البيانات )

 ويتعنيَّ  2280الوقت منام استبقاء البيانات على مقدِّم خدمات اإلنرتنت حفظ بيانات احلركة لفرتة معيَّنة ويفرض التز 
النفاذ إىل  منوميكِّن ذلك وكاالت إنفاذ القانون  2281شهراً. 24أحدث الُنهج التشريعية إبقاء السجالت ملدة تصل إىل  يف

وقد اعتمد الربملان األورويب مؤخرًا التزام استبقاء  2282.عديدة شهوربالبيانات الالزمة لتحديد اجلاين حىت بعد ارتكاهبا 
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وفيما يتعلق مببادئ استبقاء  2284الوقت احلاضر. يف الواليات املتحدة يف أيضاً وجيري مناقشة هذا االلتزام  2283البيانات
 املعلومات. منالبيانات، ميكن االطالع أدناه على مزيد 

 انيةالسيبر االتفاقية المتعلقة بالجريمة 
لسبب سوى حذف بيانات احلركة أثناء  اجلرمية السيربانية ال يف حفظ البيانات هنج خمتلف لكفالة عدم فشل التحقيق

م اخلدمة مبنع  2285إجراءات التحقيق الطويلة. واستنادًا إىل تشريع حفظ البيانات تستطيع وكاالت إنفاذ القانون أن تأمر مقدِّ
التصرُّف فوراً  منبد وأن متكِّن وكاالت إنفاذ القانون  لعاجل لبيانات احلاسوب أداة الحذف بعض البيانات. وميثِّل احلفظ ا

وقرَّر واضعو اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة باجلرمية السيربانية الرتكيز على  2286وجتنُّب خطر احلذف بسبب طول اإلجراءات.
االتفاقية  من 16املادة  يف طالع على القاعدة التنظيميةوميكن اال 2287."استبقاء البيانات" منبداًل  "التحفظ على البيانات"

 .السيربانية املتعلقة باجلرمية

 المخزونة الحاسوبعلى بيانات  الحفاظسرعة  - 16المادة 
تدابري تشريعية وتدابري أخرى وذلك حىت ميكن لسلطادها املختصة األمر أو طلب  منيعتمد كل طرف ما قد يلزم  1

، نظام حاسويبذلك خط سري البيانات املخزَّنة بواسطة  يف ، مباحاسوببيانات بعينها على  حفظ لىبصورة عاجلة ع العمل
 بصفة خاصة للفقد أو التعديل. حاسوبيةحالة وجود ُأسس لالعتقاد بإمكانية تعرُّض بيانات  يف وخاصة

خمزَّنة بعينها،  حاسوبيةيانات ب حبفظبواسطة إصدار أمر إىل شخص ما  أعاله 1يف حالة قيام طرف بتفعيل الفقرة  2
تدابري تشريعية وتدابري أخرى إللزام  منحبوزة الشخص أو حتت سيطرته، فإنه يتعنيَّ على هذا الطرف أن يعتمد ما قد يلزم 

يوماً على  90تزيد عن  املذكورة بالقدر الالزم، لفرتة زمنية ال احلاسوبعلى سالمة بيانات  وحيافظذلك الشخص بأن حيفظ 
ن السلطات املختصة األ  السعي لكشفها. وجيوز لطرف إصدار مثل هذا األمر لتجديده بالتايل. منكثر، حىت تتمكَّ
فظ بيانات حي ك إللزام املسؤول أو أي شخص آخرتدابري تشريعية وتدابري أخرى وذل منيعتمد كل طرف ما قد يلزم  3

 لفرتة الزمنية املنصوص هبا مبوجب قانونه الوطين احمللي. ، باحملافظة على سرية القيام مبثل هذه اإلجراءات لحاسوبية
 .15و 14ختضع الصالحيات واإلجراءات املشار إليها هبذه املادة للمادتني  4

حيتاج مقدمو  وال 2288منظور مقدِّم خدمة اإلنرتنت، يعترب حفظ البيانات أداة أقل تقييدًا مقارنة باستبقاء البيانات. منو 
ذلك كفالة عدم حذف بيانات  منزين مجيع البيانات اخلاصة جبميع املستعملني ولكن عليهم بداًل خدمة اإلنرتنت إىل خت

م اخلدمة  من سلطة خمتصة. ويتيح حفظ البيانات مزايا طاملا أنه يشمل البيانات ال منحمدَّدة مبجرد استالم أمر  وجه نظر مقدِّ
عة ال منمنظور محاية البيانات. وليس  من أيضاً وحسب ولكن  ماليني مستعملي اإلنرتنت  منضروري حفظ البيانات املتجمِّ

املهم أن يشار إىل  منالتحقيقات اجلنائية. ومع ذلك، ف يف ولكن يكفي حفظ البيانات املتصلة باألشخاص احملتملني لالشتباه
ة مباشرة. ففي هذه احلاالت احلاالت اليت يتم فيها حذف البيانات بعد ارتكاب اجلرمي يف أن استبقاء البيانات يتيح مزايا

 أن مينع حفظ البيانات ذات الصلة. -بعكس االلتزام باستبقاء البيانات  -ميكن ألمر حفظ البيانات،  ال
م اخلدمة بأن يقوم فقط حبفظ البيانات اليت مت جتهيزها  16واألمر الصادر مبوجب املادة  جانب املقدِّم وعدم حذفها  منيلزم مقدِّ

يقتصر هذا األمر على بيانات احلركة نظرًا ألن بيانات احلركة قد ذُكرت باعتبارها مثااًل واحداً.  وال 2289مر.عند استالمه األ
م اخلدمة  16تلزم املادة  وباإلضافة إىل ذلك، ال 2290خيزهنا عادة. يبدأ مجع معلومات ال اجلاين على أن 16ترغم املادة  وال مقدِّ

إن النص يقتصر على إعطاء وكاالت إنفاذ القانون سلطة منع حذف  طات. إذعلى حتويل البيانات ذات الصلة إىل السل
اتفاقية  من 18واملادة  17 يفرض على مقدمي اخلدمة نقل البيانات. والتزام النقل تنظمه املادة البيانات ذات الصلة ولكنه ال

احملتمل اقتضاء شروط  منالتزام اإلفصاح عنها هو أنه جملس أوروبا املتعلقة باجلرمية السيربانية. ومزايا فصل التزام حفظ البيانات و 
القاضي  مناملفيد مثاًل التنازل عن اقتضاء صدور أمر  منوفيما يتعلق بأمهية التصرف الفوري، سيكون  2291خمتلفة لتطبيقهما.

. وميكن أن التصرف بسرعة أكرب منوسيمكِّن ذلك السلطات املختصة  2292إصدار أمر احلفظ. منومتكني االدعاء أو الشرطة 
  2293.البيانات تتحقَّق محاية حقوق املشتبه فيهم باقتضاء صدور أمر لإلفصاح عن
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بشأن اتفاقية جملس أوروبا  من 18اجلوانب اليت تنظمها املادة  منواإلفصاح عن البيانات احملتفظ هبا هو جانب 
 السيربانية: اجلرمية

 اإلفصاح أوامر – 18المادة 
تدابري تشريعية وتدابري أخرى وذلك ملنح سلطات ذلك الطرف صالحية توجيه  منم يعتمد كل طرف ما قد يلز  1

 إىل: األمر
حبوزة ذلك الشخص أو حتت سيطرته،  احلاسوبإقليمه لتقدمي بيانات حمدَّدة موجودة على  يف أي شخص ( أ 

 أو على أي وسيط ختزين بيانات آخر. احلاسوبوخمزَّنة داخل نظام 
م خدمة ي ب( إقليم الطرف لتقدمي معلومات للمشرتك فيما يتعلق بتلك اخلدمات  يف عرض خدماتهأي مقدِّ

 املوجودة حبوزة أو حتت سيطرة مقدِّم اخلدمة.
 .15و 14هذه املادة للمادتني  يف ختضع الصالحيات واإلجراءات املشار إليها 2
أو أية صورة  حاسوبيةصورة بيانات  يف يعين أية معلومات "معلومات املشرتك"فإن مصطلح  -لغرض هذه املادة  3

م اخلدمة، واليت تتعلق باملشرتكني منأخرى يتم حفظها  اخلدمات اخلاصة به خبالف خط سري البيانات  يف جانب مقدِّ
 مضموهنا واليت مبوجبها ميكن التوصل إىل: أو

 رتة الزمنية للخدمة؛ذلك والف يف اليت يتم اختاذها التقنيةنوعية خدمة االتصال املستخدمة، والشروط  ( أ
أرقام الدخول األخرى اخلاصة به،  منوغري ذلك  اهلاتفهوية املشرتك، وعنوانه الربيدي أو اجلغرايف، ورقم  ب(

 والبيانات اخلاصة بالفواتري والدفع املتاحة مبوجب اتفاق اخلدمة أو الرتتيبات اخلاصة بذلك؛
ت االتصاالت، واليت تتوفر مبوجب اتفاق اخلدمة أية معلومات أخرى خاصة مبوقع تركيب أجهزة ومعدا ج(
 الرتتيبات اخلاصة بذلك. أو

اجلرمية السيربانية، ميكن إلزام مقدمي اخلدمة الذين بشأن اتفاقية جملس أوروبا  من 18املادة  من أ( 1واستناداً إىل الفقرة الفرعية 
 قاموا حبفظ البيانات باإلفصاح عنها.

االتفاقية  من 16تنطبق فقط بعد إصدار أمر حفظ عماًل باملادة  ملتعلقة باجلرمية السيربانية الاالتفاقية ا من 18واملادة 
وهذا احلكم هو أداة عامة تستطيع وكاالت إنفاذ القانون أن تستعملها. وإذا قام متلقي األمر اإلبراز طوعًا بنقل  2294املتعلقة.

يقتصر على ضبط العتاد ولكنها تستطيع تطبيق أمر اإلبراز األقل تقييداً.  البيانات املطلوبة، فإن دور وكاالت إنفاذ القانون ال
ومقارنة بضبط العتاد فعاًل، فإن أمر تقدمي املعلومات ذات الصلة هو أقل تقييدًا بصورة عامة. لذلك كان تطبيقه هامًا بصفة 

 .العتاد النفاذ إىل اجلنائيةتحقيقات التتطلَّب فيها  احلاالت اليت ال يف خاصة
اجلرمية السيربانية وكاالت إنفاذ بشأن اتفاقية جملس أوروبا  من 18وباإلضافة إىل االلتزام بتقدمي بيانات احلاسوب متكِّن املادة 

التحقيقات على أساس بروتوكول  يف أن تأمر بتقدمي معلومات املشرتك. وهذه األداة التحقيقية تتسم بأمهية كربى منالقانون 
ن تعيني عنوان بروتوكول إنرتنت الذي استعمله اجلاين أثناء قيامه جبرميته، فإهنا  منت وكاالت إنفاذ القانون إنرتنت. وإذا متكَّ

 ب( 1وقت ارتكاب اجلرمية. واستنادًا إىل الفقرة  يف الذي استعمل عنوان بروتوكول إنرتنت 2295حتتاج إىل تعيني الشخص
م اخلدمة ملزمًا بتقدمي معلومات املشرتك املذكورةانيةالسيرب االتفاقية املتعلقة باجلرمية  من 18املادة  من الفقرة  يف ، يكون مقدِّ

 18.2296 املادة من 3الفرعية 
ويف تلك احلاالت اليت تتعقَّب فيها وكاالت إنفاذ القانون املسار إىل اجلاين وحتتاج إىل نفاذ فوري لتعيني املسار الذي مت خالله 

 احلركة. أن تأمر بسرعة باإلفصاح اجلزئي عن بيانات منن الوكاالت متكِّ  17 إرسال االتصال، فإن املادة
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 والكشف الجزئي لها الحركة لبيانات العاجلحفظ ال - 17المادة 
تدابري تشريعية وتدابري  من، ما قد يلزم 16املطلوب حفظها مبوجب املادة  احلركة يعتمد كل طرف، بالنسبة لبيانات 1

 وذلك:  أخرى
م خدمة واحد أو احلركة بياناتحفظ ة سرعة لضمان إمكاني ( أ   أكثر املذكورة بصرف النظر عن مشاركة مقدِّ
 عملية نقل هذه االتصاالت. يف

لضمان سرعة الكشف للسلطات املختصة بالطرف، أو للشخص الذي تعيِّنه تلك السلطات، عن القدر  ب(
 خالله. مناملسار الذي مت نقل االتصال حىت ميكن للطرف حتديد مقدِّم اخلدمة و  احلركة بيانات منالكايف 

 .15و 14ختضع الصالحيات واإلجراءات املشار إليها هبذه املادة للمادتني  2

وكما ذكرنا أعاله تفصل االتفاقية املتعلقة باجلرمية السيربانية فصاًل صارمًا بني التزام حفظ البيانات بناًء على الطلب والتزام 
م املادة  2297صة.اإلفصاح عنها للسلطات املخت  تصنيفًا واضحًا حيث جتمع التزام كفالة حفظ بيانات احلركة 17وتقدِّ

مقدمي اخلدمة، مع االلتزام باإلفصاح عن املعلومات الالزمة لتعيني مسري اإلرسال. وبدون  مناحلاالت اليت تشمل عددًا  يف
م  منحالة وجود أكثر  يف تعقُّب اجلاين من بعض احلاالت يف هذا اإلفصاح اجلزئي لن تتمكَّن وكاالت إنفاذ القانون مقدِّ

الضروري مناقشة نقطة تركيز  منونظرًا لتجمع االلتزامني اللذين يؤثران على حقوق املشتبه فيهم بطرق أخرى، ف 2298خدمة.
 الضمانات املتصلة هبذه األداة.

 حاسوبالمتصلة بالالجرائم و  يةالحاسوب الجرائمب قانون الكومنولث النموذجي المتعلق
 2002.2299 عامقانون الكومنولث النموذجي ل يف ميكن االطالع على هُنج مشاهبة

 الحكم

 البيانات تقديم
دة، أو مطبوعة منها أو أي  منإذا اقتنع قاضي حتقيق استناداً إىل طلب مقدِّم  15 ضابط شرطة بأن بيانات حاسوبية حمدَّ

 ئي أو دعوى جنائية جيوز للقاضي أن يأمر:معلومات أخرى، مطلوبة بصورة معقولة ألغراض حتقيق جنا
م  حاسويب نظامإقليم ]البلد الذي سن القانون[ يسيطر على  يف شخصاً  ( أ  بيانات  النظام منأن يقدِّ

دة أو  تلك البيانات؛ منفهومة األخرى النواتج امل منمطبوعة أو غري ذلك  حاسوبية حمدَّ
م معلومات عن األشخاص الذين يشرتكون]البلد الذي سن ال يف مقدِّم خدمة إنرتنتو  ب(  قانون[ أن يقدِّ

 يستعملوهنا بشكل آخر؛ و اخلدمة أو يف
د أن جيهِّز وجيمع  يف أي شخصو  2300ج( إقليم ]البلد الذي سن القانون[ ميلك النفاذ إىل نظام حاسويب حمدَّ

دة  د. منبيانات حاسوبية حمدَّ  النظام وأن يعطيها لشخص حمدَّ
 لحركة المخزنةالكشف عن بيانات ا

نظام حاسويب مطلوبة بصورة معقولة ألغراض حتقيق جنائي جيوز  يف إذا اقتنع ضابط شرطة بأن البيانات املخزونة 162301
م إىل الشخص الذي يسيطر على النظام احلاسويب، أن يطالب الشخص  لضابط الشرطة، مبوجب إشعار مكتوب يقدَّ

د منباإلفصاح عن بيانات حركة كافية عن اتصال حم  أجل تعيني: دَّ
 مقدمي اخلدمة؛  ( أ 
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 خالله إرسال االتصال. واملسار الذي مت من ب(
 حفظ البيانات

 إذا اقتنع ضابط شرطة بأن:  (1) 17
 نظام حاسويب مطلوبة بصورة معقولة ألغراض حتقيق جنائي؛ يف البيانات املخزونة ( أ 

 لنفاذ إليها غري ممكن؛إمكانية تدمري البيانات وجعل ا وأن هناك خطراً من ب(
م إىل الشخص الذي يسيطر على النظام احلاسويب، أن يطالب الشخص  جيوز لضابط الشرطة، مبوجب أشعار مكتوب مقدَّ

د 7اإلشعار لفرتة تصل إىل  يف بكفالة حفظ البيانات احملدَّدة  اإلشعار. يف أيام على النحو احملدَّ
طرف واحد أن يصرِّح  ]قاٍض[ ]قاضي حتقيق[ بناءً على طلب من أيام إذا قام 7جيوز متديد الفرتة بعد  (2)

دة. بالتمديد لفرتة أخرى  حمدَّ

 استبقاء البيانات 5.5.6
وتنفيذ التزام  2302الوقت. منيفرض التزام استبقاء البيانات على مقدِّم خدمات اإلنرتنت االحتفاظ ببيانات احلركة لفرتة معيَّنة 

أمثلة هذا  منالنفاذ إىل بيانات احلركة قبل حذفها. و  يف بع لتجنُّب الصعوبات املذكورة أعالهاستبقاء البيانات هو هنج يُ تَّ 
  2014.2304 عام يف الذي أُعلن بطالنه 2303النهج التوجيه اخلاص باستبقاء البيانات الصادر عن االحتاد األورويب

 استبقاء البياناتبلتزام اال - 3المادة 
، تعتمد الدول األعضاء تدابري لكفالة استبقاء EC/2002/58التوجيه  من 9و 6و 5 املواد منعلى سبيل االستثناء  1

جانب  منهذا التوجيه وفقًا ألحكام التوجيه، بقدر نشوء أو جتهيز هذه البيانات  من 5املادة  يف البيانات املنصوص عليها
عملية توفري  يف حدود اختصاصادهم يف ةمقّدمي خدمات االتصاالت اإللكرتونية املتاحة للجمهور أو حركة اتصاالت عام

 خدمات االتصاالت املعنية.
فيما يتعلق مبحاوالت  5املادة  يف استبقاء البيانات احملّددة 1الفقرة  يف يشمل التزام استبقاء البيانات املنصوص عليه 2

انات املهاتفة( أو تسجيلها )فيما يتعلق حاالت نشوء هذه البيانات أو جتهيزها وختزينها )فيما يتعلق ببي يف النداء غري الناجحة
جانب شبكة اتصاالت  منجانب مقّدمي خدمات االتصاالت اإللكرتونية املتاحة للجمهور أو  منبالبيانات اإلنرتنت( 

يقتضي هذا  سياق عملية توفري خدمات االتصاالت املعنية. وال يف حدود الوالية القضائية للدول األعضاء املعنية يف عمومية
 توجيه استبقاء البيانات املتعلقة بالنداءات بدون توصيل.ال

 النفاذ إلى البيانات - 4المادة 
حاالت  يف تعتمد الدول األعضاء تدابري لكفالة إتاحة استبقاء البيانات وفقاً هلذا التوجيه للسلطات الوطنية املختصة وحدها

أجل  منوهنا الوطين اإلجراءات اليت تتبع والشروط اليت تراعى قان يف بعينها ووفقًا للقانون الوطين. وحتدِّد كل دولة عضو
قانون االحتاد  يف احلصول على النفاذ إىل البيانات املستبقاة وفقًا ملتطلبات الضرورة والتناسب، ورهنًا باألحكام ذات الصلة

إطار احملكمة األوروبية  يف ريهااألورويب أو القانون الدويل العام، وخاصة االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان حسب تفس
 اإلنسان. حلقوق

 فئات البيانات التي يتعي ن استبقاؤها - 5المادة 
 تكفل الدول األعضاء استبقاء فئات البيانات التالية مبوجب هذا التوجيه: 1

 البيانات الالزمة لتعقُّب وتعيني مصدر االتصال: ( أ 
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 بتة واملهاتفة املتنقلة:فيما يتعلق باملهاتفة على الشبكات الثا (1)
 رقم اهلاتف الطالب؛ ‘1’
 اسم وعنوان املشرتِ ك أو املستعِمل املسجَّل؛ ‘2’

 فيما يتعلق بالنفاذ إىل اإلنرتنت والربيد اإللكرتوين عرب اإلنرتنت واملهاتفة عرب اإلنرتنت: (2)
 الرقم )األرقام( املخصصة هلوية املستعِمل؛ ‘1’
 الشبكة اهلاتفية العمومية؛ يف اهلاتف املخصص ألي اتصال يدخلهوية املستعِمل ورقم  ‘2’
اسم وعنوان املشرتِ ك أو املستعِمل املسجَّل الذي ُخصِّص له عنوان بروتوكول إنرتنت أو  ‘3’ 

 باالتصال؛ هوية مستعِمل أو رقم هاتف عند القيام
 البيانات الالزمة لتعيني مقصد االتصال: ب(

 ة على الشبكة الثابتة واملهاتفة املتنقلة:فيما يتعلق باملهاتف (1)
الرقم املطلوب )األرقام املطلوبة( )رقم اهلاتف املطلوب/أرقام اهلاتف املطلوبة( وكذلك  ‘1’

احلاالت اليت تنطوي على خدمات تكميلية  يف الرقم أو األرقام اليت يتم تسيري النداء إليه أو إليها،
 مثل حتويل النداء أو نقل النداء؛

اسم )أمساء( وعنوان )عناوين( املشرتك )املشرتكني( أو املستعِمل املسجَّل  ‘2’
 املسجَّلني(؛ )املستعملني

 فيما يتعلق بالربيد اإللكرتوين على اإلنرتنت واملهاتفة على اإلنرتنت: (2)
أو رقم اهلاتف للمتلقي املقصود )املتلقِّني املقصودين( لنداء هاتفي  املستعِملهوية  ‘1’

 إلنرتنت؛ا على
اسم )أمساء( وعنوان )عناوين( املشرتك )املشرتكني( أو املستعمل املسجَّل )املستعملني  ‘2’

 املسجَّلني( وهوية املستعِمل اخلاصة مبتلقي االتصال املقصود؛
 البيانات الالزمة لتعيني تاريخ االتصال ووقته ومدته: ج(

 اتفة املتنقلة، تاريخ ووقت بداية وهناية االتصال؛فيما يتعلق باملهاتفة على الشبكة الثابتة وامله (1)
 فيما يتعلق بالنفاذ إىل اإلنرتنت والربيد اإللكرتوين على اإلنرتنت واملهاتفة على اإلنرتنت: (2)

تاريخ ووقت الدخول إىل خدمة النفاذ إىل اإلنرتنت واخلروج منها، على أساس منطقة زمنية  ‘1’
ول إنرتنت، سواء كان ديناميًا أو ثابتاً، الذي خصَّصه مقدِّم خدمة معيَّنة، إىل جانب عنوان بروتوك

 املسجَّل؛ النفاذ إىل اإلنرتنت لالتصال، هوية املستعِمل اخلاصة باملشرتِ ك أو باملستعِمل
تاريخ وموعد الدخول على خدمة الربيد اإللكرتوين لإلنرتنت أو خدمة املهاتفة على  ‘2’

 نية معيَّنة؛اإلنرتنت على أساس منطقة زم
 البيانات الالزمة لتعيني نوع االتصال: ( د

 فيما يتعلق باملهاتفة على الشبكة الثابتة واملهاتفة املتنقلة: اخلدمة اهلاتفية املستعملة؛ (1)
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 فيما يتعلق بالربيد اإللكرتوين واملهاتفة على اإلنرتنت: خدمة اإلنرتنت املستعملة؛ (2)
 معدات اتصال املستعملني أو ما يُفهم أهنا معدات املستعِملني؛البيانات الالزمة لتعيني  ( ه

 فيما يتعلق باملهاتفة على الشبكة الثابتة، ورقم اهلاتف الطالب ورقم اهلاتف املطلوب؛ (1)
 فيما يتعلق باملهاتفة املتنقلة: (2)

 رقم اهلاتف الطالب واهلاتف املطلوب؛ ‘1’
 اخلاصة بالطرف الطالب؛اهلوية الدولية للمشرتِ ك املتنّقل  ‘2’
 اهلوية الدولية للجهاز املتنقل للطرف الطالب؛ ‘3’
 اهلوية الدولية للمشرتك املتنقل اخلاصة بالطرف املطلوب؛ ‘4’
 اهلوية الدولية للجهاز املتنقل اخلاصة بالطرف املطلوب؛ ‘5’
يل اخلدمة ومسة يف حالة اخلدمات جمهولة اهلوية املدفوعة سلفاً، تاريخ وموعد بداية تشغ ‘6’

 املوقع )اهلوية اخللوية( الذي بدأ منه تشغيل اخلدمة؛
 فيما يتعلق بالنفاذ إىل اإلنرتنت والربيد اإللكرتوين واملهاتفة على اإلنرتنت: (3)
 حالة النفاذ عن طريق االتصال اهلاتفي؛ يف رقم اهلاتف الطالب ‘1’
 صدر االتصال؛رقم املشرتك الرقمي أو النقطة الطرفية األخرى م ‘2’

 البيانات الالزمة لتعيني موقع جهاز االتصال املتنقل: ( و
 مسة املوقع )اهلوية اخللوية( لبداية االتصال؛ (1)
بيانات تعريف املوقع اجلغرايف للخاليا باإلشارة إىل مسات مواقعها )اهلوية اخللوية( أثناء الفرتة  (2)

 احملّددة الستبقاء بيانات االتصال.
 استبقاء بيانات تكشف عن حمتوى االتصال عمالً هبذا التوجيه. جيوز ال 2

 فترات االستبقاء - 6المادة 
تزيد عن سنتني  تقل عن ستة أشهر وال لفرتات ال 5املادة  يف تكفل الدول األعضاء استبقاء فئات البيانات احملّددة

 االتصال. تاريخ من
 البيانات منحماية البيانات وأ - 7المادة 

، تكفل كل دولة عضو احرتام مقّدمي EC/2002/58والتوجيه  EC/95/46خالل باألحكام املعتمدة عماًل بالتوجيه بدون اإل
البيانات  منخدمات االتصاالت اإللكرتونية املتاحة للجمهور أو شبكات االتصاالت العامة، كحٍد أدىن، املبادئ التالية أل

 هلذا التوجيه: يتعلق بالبيانات اليت يتم استبقاؤها وفقاً  فيما
 الشبكة؛ يف واحلماية مثل البيانات منأن تكون البيانات املستبقاة بنفس النوعية وخاضعة لنفس األ ( أ 

التدمري العرضي أو غري القانوين أو  منأن ختضع البيانات لتدابري مالئمة تقنية وتنظيمية حلماية البيانات  ب(
 جهيز أو النفاذ أو الكشف غري املأذون به أو غري القانوين؛التبديل العرضي أو التخزين أو الت الفقد أو

جانب األشخاص املصرح هلم  منأن ختضع البيانات لتدابري مالئمة تقنية وتنظيمية لكفالة النفاذ إليها  ج(
 فقط؛ بصفة خاصة



 االستجابة القانونيةالظواهر والتحديات و  :نيةافهم اجلرمية السيرب 
 

 291 

 هناية فرتة االستبقاء. يف تدمري البيانات، باستثناء تلك اليت مت النفاذ إليها وحفظها، ( د
 متطلبات تخزين البيانات المستبقاة - 8لمادة ا

املمكن إرسال البيانات  منوفقاً هلذا التوجيه بطريقة جتعل  5املادة  يف تكفل الدول األعضاء استبقاء البيانات املنصوص عليها
 داعي له. ري الاملستبقاة وأي معلومات ضرورية أخرى تتعلق هبذه البيانات بناءً على طلب السلطات املختصة بدون أي تأخ

منظمات حقوق  منوقد أثارت تغطية هذا التوجيه للمعلومات الرئيسية عن أي اتصال عن طريق اإلنرتنت نقدًا حادًا 
وباإلضافة  2306هذا التوجيه وتطبيقه. يف وميكن أن يؤّدي ذلك بدوره إىل قيام احملاكم الدستورية بإعادة النظر 2305اإلنسان.

 قضية منتجي املوسيقى يف ختام مرافعتها يف حملكمة العدل األوروبية جوليان كوكوت عامامي الإىل ذلك، أشارت مستشارة احمل
املشكوك فيه أن ميكن تطبيق التزام استبقاء البيانات  منإىل أنه  2307ضد شركة اهلاتف اإلسبانية، (Promusicae)إسبانيا  يف

جمموعة  يف صدد تطبيق هذه القواعد التنظيمية يف توقد سبقت اإلشارة إىل الصعوبا 2308بدون انتهاك احلقوق األساسية.
 2001.2309 يف الثمانية

مكافحة اجلرمية  يف ينصّب على هذا اجلانب وحده. فهناك سبب آخر جيعل استبقاء البيانات أقل فاعلية ولكن النقد ال
استبقاء البيانات، استعمال  وهو إمكانية االلتفاف حول االلتزامات. وتشمل أسهل الطرق لاللتفاف حول التزام السيربانية

 2310تتطلب أي تسجيل، خدمات البيانات اهلاتفية املتنقلة املدفوعة سلفًا اليت ال معدات طرفية عامة خمتلفة لإلنرتنت أو

  2311تطبِّق نظام استبقاء البيانات. بلدان ال يف على األقل( جزئياً واستعمال خدمات اتصال جمهولة اهلوية يتم تشغيلها )
الضروري  منيكون  ل اجلناة أجهزة طرفية عامة خمتلفة أو خدمات بيانات هاتفية متنقلة مدفوعة سلفًا حبيث الوإذا استعم  

م  منتسجيل البيانات املخزونة  جانب مقّدمي اخلدمة، فإن التزام استبقاء البيانات سيقود وكاالت إنفاذ القانون إىل مقدِّ
  2312الفعلي. اخلدمة فقط وليس إىل اجلاين

 2313ضافة إىل ذلك، يستطيع اجلناة االلتفاف حول التزام استبقاء البيانات باستعمال مقدمات اتصاالت جمهولة اهلوية.وباإل
م اتصاالت جمهول اهلوية، ولكن هذه  ويف هذه احلالة قد تستطيع وكاالت إنفاذ القانون أن تثبت أن اجلاين قد استعم ل خُم دِّ

م االتصاالت جمهول اهلوية،  يف النفاذ إىل بيانات احلركة الوكاالت لن تتمكن، بسبب االفتقار إىل البلد الذي يقع فيه خُم دِّ
  2314ارتكاب جرمية جنائية. يف إثبات مشاركة اجلاين من

االحتاد األورويب يقرتن باخلوف  يف ونظرًا للسهولة الشديدة لاللتفاف على احلكم، فإن تطبيق تشريعات استبقاء البيانات
ية ستتطلب تدابري جانبية ضرورية لكفالة فعالية هذه األداة. وميكن أن تشمل التدابري اجلانبية احملتملة االلتزام أن هذه العمل من

 2316أو حظر استعمال تكنولوجيا االتصاالت جمهولة اهلوية. 2315بالتسجيل قبل استعمال اخلدمات اإللكرتونية
 واسع تدخل إىل يفضي فإنه احملكمة رأي على وبناءً  2317.توجيهبطالن ال أخرياً  األوروبية العدل حمكمة أعلنت ،2014 عام يف

 أن يقتصر ذلك دون الشخصية، البيانات ومحاية اخلاصة احلياة احرتام يف األساسية احلقوق يف خاص بشكل وخطري النطاق
 وفقاً  نفذت اليت نيةالوط والقوانني. بالتوجيه مرتبطة األعضاء الدول لذلك مل تعد ونتيجة. ضروري قطعاً  هو على ما التدخل
 .جديداً  توجيهاً  سوف يقدم ويعتمد األورويب االحتاد كان  إذا املؤكد حالياً ما غري منو . تلقائياً  باطلة ليست للتوجيه
 والمصادرةالتفتيش  6.5.6

لتعيني  عن بُعد اجلنائيواستعمال برجميات التحليل  الفعليالوقت  يف رغم أن أدوات التحقيق اجلديدة مثل مجع بيانات احملتوى
أهم  منميثالن دائمًا أداة  واملصادرةبعض البلدان، يظل التفتيش  يف تزال موضع املناقشة ورغم تطبيقها بالفعل اجلاين ال

معداته اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات يستطيع  مبصادرةومبجرد تعيني اجلاين وقيام وكالة إنفاذ القانون  2318أدوات التحقيق.
 2319احلاسويب حتليل اجلهاز جلمع األدلة الالزمة لالدعاء. نائياجلخرباء التحليل 
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الواليات  بعض البلدان األوروبية ويف يف املصادرةالوقت احلاضر مناقشة إمكانية استبدال أو تعديل إجراء التفتيش و  يف وجتري
هذه اإلمكانية هي إجراء وهناك أسلوب لتجنُّب ضرورة دخول مسكن املتهم تفتيشه وضبط جهازه احلاسويب، و  2320املتحدة.

األقسام التالية إجراًء تقوم  يف التفصيل منوتصف هذه األداة، واليت سريد وصفها مبزيد  2321التفتيش على اخلط إلكرتونياً.
ورغم  2322مبقتضاه وكاالت إنفاذ القانون بالنفاذ إىل حاسوب املشتبه فيه عن طريق اإلنرتنت للقيام بإجراءات التفتيش السرية.

عدم إدراك املتهم لوجود حتقيقات، فإن النفاذ املادي إىل العتاد  منت إنفاذ القانون تستطيع بوضوح أن تستفيد أن وكاال
 إطار حتقيقات اإلنرتنت. يف املصادرةتطبيق تقنيات حتقيقيه أكثر كفاءة. ويربز ذلك الدور اهلام إلجراءات التفتيش و  منميكِّن 
 لسيبرانيةالجريمة ابشأن  مجلس أوروبا اتفاقية

 2323 التفتيش وضبط األشياء. منمعظم قوانني اإلجراءات اجلنائية الوطنية أحكامًا متكِّن وكاالت إنفاذ القانون  منتتض
هو  املصادرةاجلرمية السيربانية قاموا رغم ذلك بإدراج أحكام تتناول التفتيش و بشأن أن واضعي اتفاقية جملس أوروبا  يف والسبب

. إذ إن بعض البلدان، 2324املتصلة بالبيانات املصادرةاألحيان إجراءات التفتيش و  منكثري  يف تغطي الأن القوانني الوطنية 
على األشياء املادية. واستنادًا إىل مثل هذه األحكام يستطيع احملققون  املصادرة 2325على سبيل املثال، تقصر تطبيق إجراءات
م كامل ولكنهم ال م. وميكن أن يسبب  منلبيانات ذات الصلة وحدها بنسخها يستطيعون ضبط ا القانونيون ضبط خمدِّ املخدِّ

م إىل جانب بيانات ختص مئات  يف ذلك صعوبات احلاالت اليت تكون فيها املعلومات ذات الصلة خمزونة على املخدِّ
آخر لعدم كفاية  تكون متاحة هلم بعد قيام وكاالت إنفاذ القانون بضبط املخدِّم. وهناك مثال املستعملني اآلخرين، مث ال

تعرف وكاالت إنفاذ القانون املوقع املادي  التقليدية املطبَّقة على البنود امللموسة، وذلك عندما ال املصادرةإجراءات التفتيش و 
م ولكنها تستطيع الوصول إليه عن طريق اإلنرتنت. ، شأهنا شأن األحكام اإلجرائية األخرى اليت تنص 19واملادة  2326 للمخدِّ

حتدد الشروط واملتطلبات اليت يتعني على احملققني االلتزام هبا إلجراء هذه  تفاقية املتعلقة باجلرمية السيربانية، العليها اال
حيدد الظروف اليت ُيستثىن فيها شرط احلصول  احملكمة وال منينص على ضرورة وجود أمر  واحلكم نفسه ال 2327التحقيقات.

عملية التعّدي على احلريات واحلقوق املدنية للمشتبه هبم واليت تستوجبها إجراءات االعتبار  يف على أمر احملكمة ومع األخذ
 .2328، فإن معظم البلدان تقّيد تطبيق هذا الصكاملصادرةالتفتيش و 

ة تفتيش األنظم مناجلرمية السيربانية إىل إقامة أداة متكِّن بشأن اتفاقية جملس أوروبا  من 19املادة  من 1ودهدف الفقرة الفرعية 
 2329كفاءدها إجراءات التفتيش التقليدية. يف احلاسوبية وتعادل

 المخزونة الحاسوبتفتيش ومصادرة بيانات  - 19المادة 
تدبري تشريعية وتدابري أخرى وذلك ملنح سلطات ذلك الطرف صالحية تفتيش  منيعتمد كل طرف ما قد يلزم  1
 الدخول على: أو

 يانات املخزَّنة فيه.أو أي جزء منه والب حاسويبأي نظام  ( أ 
 إقليم ذلك الطرف. يف أي وسيط ختزين جتوز أن تكون البيانات خمزَّنة فيه ب(

[...] 

 التحديات اليت تقرتن بتطبيقها منهو أداة يستعملها احملققون بصورة متكررة، فهناك عدد  املصادرةورغم أن إجراء التفتيش و 
كثري  يف أن أوامر التفتيش تقتصر يف ل إحدى الصعوبات األساسيةوتتمثَّ  2330اجلرائم السيربانية. يف التحقيقات يف
ويف صدد التفتيش عن بيانات حاسوبية ميكن أن يتبنيَّ أثناء  2331األحيان على أماكن بعينها )مثل مسكن املشتبه فيه(. من

م خا املشتبه فيه مل التحقيق أن رجي يستطيع النفاذ إليه عن طريق خيزِّن البيانات على احملركات الصلبة الداخلية بل على خمدِّ
. أجل ختزين البيانات وجتهيزها  منويتزايد إقبال مستعملي اإلنرتنت على خمدمات اإلنرتنت  2332اإلنرتنت
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م إنرتنت أن املعلومات ميكن الوصول إليها  من(. و "السحابية احلوسبة") أي مكان توجد  منمزايا ختزين املعلومات على خمدِّ
التحقيقات.  يف املرونة مناملهم لكفالة إمكانية إجراءات التحقيقات بكفاءة االحتفاظ بدرجة  منت. و فيه توصيلة باإلنرتن

بد أن يكون بإمكاهنم توسيع التفتيش  اكتشف احملققون أن املعلومات ذات الصلة خمزَّنة على نظام حاسويب آخر فال فإذا
 .19املادة  من 2 الفقرة الفرعية يف باجلرمية السيربانية هذه القضية وتعاجل اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة 2333ليشمل هذا النظام.

 المخز نة الحاسوبتفتيش ومصادرة بيانات  - 19المادة 
[...] 

حالة قيام سلطاته بعمليات البحث أو  يف تدابري تشريعية وتدابري أخرى وذلك لضمان أنه منيعتمد كل طرف ما قد يلزم  2
أ(، وقيام أسباب لديها لالعتقاد بأن البيانات املطلوبة خمزَّنة  1ينه أو على جزء منه، وفقًا للفقرة بع حاسوبالدخول على نظام 

متاحة على النظام  إقليم ذلك الطرف، وأن هذه البيانات ميكن الدخول عليها قانوناً أو يف آخر أو جزء منه حاسوبداخل نظام 
 ول املماثل بسرعة على النظام اآلخر. األصلي، يكون للسلطات توسيع عملية البحث أو الدخ

[...] 

ويتصل أحد التحديات األخرى بضبط بيانات احلاسوب. فإذا استنتج احملققون أن ضبط العتاد املستعمل لتخزين املعلومات 
نهم   املصادرةمواصلة إجراء التفتيش و  منغري ضروري أو لن يكون كافيًا فقد حيتاجون بعد ذلك إىل أدوات أخرى متكِّ

إذ يوجد،  2335تقتصر األدوات الالزمة على نسخ البيانات ذات الصلة. وال 2334صدد البيانات احلاسوبية املخزونة. يف
التدابري اجلانبية الالزمة للحفاظ على الكفاءة املطلوبة مثل ضبط النظام احلاسويب ذاته. واجلانب  منباإلضافة إىل ذلك، عدد 

يكن احملققون ميلكون تصرحيًا باختاذ التدابري الالزمة لكفالة  وإذا مل 2336نسوخة.األهم هو احلفاظ على سالمة البيانات امل
وبعد أن ينسخ  2337اإلجراءات اجلنائية. يف تكون مقبولة كدليل سالمة البيانات املنسوخة، فإن البيانات املنسوخة قد ال

عليهم اختاذ قرار بشأن طريقة معاملة البيانات احملققون البيانات ويتخذون التدابري الالزمة للحفاظ على سالمتها فسيتعنيَّ 
العتاد عمومًا ولن يتمكَّن  يف ، فإن املعلومات تظلاملصادرةيأخذون العتاد معهم أثناء عملية  األصلية. ونظرًا ألن احملققني ال

ترك  منطفال( )مثل املواد الفاضحة اليت تستخدم األ 2338التحقيقات املتصلة باحملتوى غري القانوين خاصة يف احملققون
م. ولذلك سيحتاجون إىل أداة تسمح هلم بإزالة البيانات أو التأكد على األقل  أن هذه البيانات لن  منالبيانات على املخدِّ

الفقرة  يف اجلرمية السيربانية هذه القضايا املذكورة أعالهبشأن وتعاجل اتفاقية جملس أوروبا  2339ميكن النفاذ إليها بعد ذلك.
 .19 املادة من 3 الفرعية

 المخز نة الحاسوببيانات  ةتفتيش ومصادر  - 19المادة 
[...] 

تأمني  تدابري تشريعية وتدابري أخرى وذلك ملنح سلطاته املختصة صالحية ضبط أو منيعتمد كل طرف ما قد يلزم  3
 ة:، وتشمل هذه اإلجراءات صالحي2أو  1اليت يتم الدخول عليها طبقاً للفقرتني  احلاسوببيانات 

 أو جزء منه أو وسيط ختزين البيانات؛ احلاسوبضبط أو تأمني نظام  ( أ 
 واالحتفاظ هبا؛ احلاسوبيةهذه البيانات  منعمل نسخة  )ب
 املخزَّنة ذات الصلة؛ احلاسوباحملافظة على جتانس بيانات  ج(
الذي يتم  اسوباحلغري قابلة للدخول عليها أو إزالتها على نظام  احلاسوبيةجعل هذه البيانات  د (

 عليه. الدخول
[...] 
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بعض األحيان  يف الصعب منأنه  يف صدد أوامر التفتيش املتعلقة بالبيانات احلاسوبية يف ويتمثَّل أحد التحديات األخرى
 أنظمة حاسوبية يف األحيان منكثري  يف تكتشف وكاالت إنفاذ القانون مكان وجود البيانات. إذ إن هذه البيانات ختزَّن أن

كثري  يف حالة معرفة املوقع الدقيق للبيانات، فإن مقدار البيانات املخزونة قد يعرقل يف خارج أراضي البلد احملدَّد. وحىت
ويف هذه احلاالت، تفرض التحقيقات صعوبات فريدة طاملا كان هلا بُعد دويل  2340األحيان التعجيل بالتحقيقات السريعة. من

وحىت عندما تتصل التحقيقات بأنظمة حاسوبية تقع داخل احلدود الوطنية ويستطيع  2341ات.التحقيق يف يتطلب تعاونًا دولياً 
م الذي خزَّن عليه اجلاين البيانات ذات الصلة فقد يواجه  م اخلدمة املضيف الذي يقوم بتشغيل املخدِّ احملققون تعيني مقدِّ

متوسطي مقدمي خدمة  جدًا أن ميلك حىت صغار أو املرجح منتعيني املكان الدقيق هلذه البيانات. ف يف احملققون صعوبات
تعيني املوقع  منيتمكَّن احملققون  االستضافة مئات أجهزة املخدِّمات وآالف األقراص الصلبة. ويف حاالت كثرية جدًا ال

م. لصلب احملدَّد، تعيني احملرك ا منولكن حىت إذا متكنوا  2342الدقيق مبساعدة مدير النظام املسؤول عن البنية التحتية للمخدِّ
البحث عن البيانات ذات الصلة. وقرَّر واضعو املتعلقة باجلرمية السيربانية معاجلة هذه املسألة  منفإن تدابري احلماية قد متنعهم 

إرغام  مناحملققني  19املادة  من 4بتطبيق تدبري قسري لتسهيل تفتيش وضبط البيانات احلاسوبية. وهلذا متكِّن الفقرة الفرعية 
ير أي نظام على مساعدة وكاالت إنفاذ القانون. ورغم أن االلتزام بطاعة أمر احملقق يقتصر على املعلومات الالزمة وعلى مد

ترغم أوامر التفتيش  البلدان ال من. ففي كثري املصادرةتقدمي الدعم للقضية، فإن هذه األداة تغريِّ طابع إجراءات التفتيش و 
يتعنيَّ عليهم دعم التحقيق دعمًا نشطاً. وفيما يتعلق  وال - على حتمُّل اإلجراءات التحقيق إالاألشخاص املتأثرين ب املصادرةو 

اجلرمية السيربانية يغريِّ احلالة بطريقتني. بشأن بأي شخص ميلك معرفة خاصة مطلوبة للتحقيق، فإن تطبيق اتفاقية جملس أوروبا 
 -معقول  -والتغيري الثاين يتصل هبذا االلتزام. فااللتزام بتقدمي دعم  إذ عليهم أواًل توفري املعلومات الالزمة للمحققني.

 2343املشرفني. منالتزاماته التعاقدية أو األوامر الصادرة إليهم  منللمحققني يعفي الشخص الذي ميلك املعرفة اخلاصة 
د االتفاقية املتعلقة باجلرمية السيربانية مصطلح  وال قد يشمل "سريي يشري إىل أن املعقول ولكن التقرير التف "معقول"حتدِّ

اإلفصاح عن كلمة مرور أو تدبري "يشمل عموماً  ولكنه ال "اإلفصاح عن كلمة مرور أو أي تدبري أمين آخر لسلطات التحقيق
يصرَّح  دهديد غري معقول خلصوصية املستعملني اآلخرين أو البيانات األخرى اليت ال"إذا صاحب ذلك  "أمين آخر
 2344."بتفتيشها

 المخز نة الحاسوبتفتيش ومصادرة بيانات  - 19المادة 
[...] 

تدابري تشريعية وتدابري أخرى وذلك ملنح سلطاته املختصة صالحية إصدار األمر  منيعتمد كل طرف ما قد يلزم  4
أجل أن  نمأو اإلجراءات املطبَّقة حلماية البيانات املوجودة عليه  احلاسوبألي شخص لديه معلومات عن تشغيل نظام 

م  .2و 1الفقرتني  يف مباشرة اإلجراءات املشار إليها مناملعلومات الالزمة للتمكني  - بالقدر املعقول - يقدِّ
[...] 

 قانون الكومنولث النموذجي للجرائم الحاسوبية والجرائم المتصلة بالحاسوب
 2002.2345 عامقانون الكومنولث النموذجي ل يف ميكن االطالع على هنج مشابه

 عاريف لهذا الجزءت
 يف هذا اجلزء: 11

[...]  
 :"املصادرة"شمل ت

 املوقع؛ يف ذلك استعمال املعدات املوجودة يف البيانات احلاسوبية، مبا منإنشاء واستبقاء نُسخة  ( أ
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النظام احلاسويب الذي مت الدخول إليه غري قابلة للنفاذ إليها أو إزالتها  يف وجعل البيانات احلاسوبية ب(
 النظام؛ من
 ناتج بيانات احلاسوب. منوأخذ مطبوعة  ج(

[...] 
 

 المصادرةمسوغات البحث و 
مة بعد حلف ميني[ ]موثَّق[ بوجود أسباب معقولة  (1) 122346 إذا اقتنع قاضي حتقيق استنادًا إىل ]معلومات مقدَّ

 مكان ما وأهنا: يف ]لالشتباه[ ]تدعو إىل االعتقاد[ بأن شيئاً أو بيانات حاسوبية قد تكون موجودة
 قد تكون مادية كأدلة إلثبات ارتكاب جرمية؛  ( أ 

 أو حصل عليها شخص نتيجة ارتكاب جرمية؛ ب(
فإن القاضي ]له[ ]عليه[ أن يصدر أمراً يصرِّح لضابط ]إنفاذ قوانني[ ]شرطة[، بالدخول، بأي مساعدة قد تكون ضرورية، 

 نات احلاسوبية.إىل املكان املعين وتفتيشه وضبط الشيء أو البيا
[...] 

 مساعدة الشرطة
أي شخص ميتلك وسيط ختزين بيانات حاسوبية أو نظام حاسويب أو يسيطر عليه ويكون هذا الوسيط  (1) 132347
 بالتفتيش: جيب أن يسمح، وأن يساعد عند االقتضاء، الشخص الذي يقوم 12النظام خاضعاً للتفتيش مبوجب املادة  أو

حلاسويب أو وسيط ختزين البيانات احلاسوبية واستعماهلا للبحث عن أي بيانات النفاذ إىل النظام ا ( أ
 النظام؛ يف حاسوبية متوفِّرة للنظام أو

 واحلصول على البيانات احلاسوبية ونسخها؛ ب(
 واستعمال معدات للحصول على نُسخ؛ ج(

 يقرأه الشخص.نسق نصي واضح ميكن أن  يف النظام احلاسويب منواحلصول على ناتج مفهوم  ( د
أي شخص ميتنع بدون عذر أو مربِّر قانوين عن السماح هلذا الشخص أو مساعدته يرتكب جرمية يعاقب  (2)

 تزيد عن ]املبلغ[، أو كالمها. تزيد عن ]الفرتة[ أو غرامة ال عليها بعد اإلدانة باحلبس ملدة ال

 أمر اإلبراز 7.5.6
بشأن اتفاقية جملس أوروبا  من 19املادة  من 4الفقرة الفرعية  يف زاماً مثل االلتزام الوارديطبِّق الت حىت إذا كان القانون الوطين ال

األحيان مع وكاالت إنفاذ القانون لتجنُّب األثر السليب على  منكثري  يف اجلرمية السيربانية، فإن مقدمي اخلدمة يتعاونون
م اخلدمة بسبب االفت -يتمكَّن احملققون  أعماهلم التجارية. وإذا مل أجهزة  العثور على البيانات أو من -قار إىل تعاون مقدِّ

الالزم بالفعل.  منهذه احلالة إىل ضبط عتاد أكثر  يف املرجح أهنم سيحتاجون من، فاملصادرةالتخزين اليت حيتاجوهنا للتفتيش و 
ما تطلبها وكاالت إنفاذ القانون. ولذلك سيعمد مقدمو اخلدمة عمومًا إىل دعم التحقيقات وتقدمي البيانات الالزمة عند

م الشخص بشأن اتفاقية جملس أوروبا  منوتتض اجلرمية السيربانية أدوات تسمح للمحققني بالعمل بدون أوامر التفتيش إذا قدَّ
  2348الذي ميلك البيانات ذات الصلة هذه البيانات إىل احملققني.
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يتوفر فيها أساس قانوين تبدو  احلاالت اليت ال يف دمي اخلدمة حىتوكاالت إنفاذ القانون ومق ورغم أن اجلهود املشرتكة لكال
الصعوبات اليت تتصل بعدم تنظيم هذا التعاون.  منوكأهنا مثااًل إجيابيًا للشراكة بني اجلهات العامة واخلاصة فهناك عدد 

قدمي اخلدمة التزامادهم التعاقدية مع إمكانية انتهاك م يف باإلضافة إىل قضايا محاية البيانات، فإن االهتمام الرئيسي يتمثل
 2349كاٍف. عمالئهم إذا اتبعوا طلب تقدمي بعض البيانات دون أن يكون الطلب مستنداً إىل أساس قانوين

 أمر اإلبراز – 18المادة 
تدابري تشريعية وتدابري أخرى وذلك ملنح سلطات ذلك الطرف صالحية توجيه  منيعتمد كل طرف ما قد يلزم  1

 :إىل األمر
حبوزة ذلك الشخص أو حتت سيطرته،  احلاسوبإقليمه لتقدمي بيانات حمدَّدة موجودة على  يف أي شخص ( أ 

 أو على أي وسيط ختزين بيانات آخر. احلاسوبوخمزَّنة داخل نظام 
م خدمة يعرض خدماته ب( إقليم الطرف لتقدمي معلومات للمشرتك فيما يتعلق بتلك اخلدمات  يف أي مقدِّ

 حتت سيطرة مقدِّم اخلدمة. حبوزة أو املوجودة

م اخلدمة( بتقدمي  يف لزم أي شخص )مباتُ  18املادة  من أ( 1التزامني اثنني. فالفقرة الفرعية  18املادة  منوتتض ذلك مقدِّ
يقتصر تطبيق  ال ب( 1حوزة ذلك الشخص أو حتت سيطرته. وبعكس الفقرة الفرعية  يف بيانات حاسوبية حمدَّدة تكون

أن ميلك الشخص النفاذ املادي إىل أجهزة ختزين البيانات اليت ُخزنت  "حيازة"م على بيانات حمدَّدة. ويتطلب مصطلح احلك
. وتكون البيانات حتت سيطرة الشخص إذا "سيطرة"ومت توسيع تطبيق هذا احلكم مبصطلح  2350فيها املعلومات احملدَّدة.

علومات. وحيدث هذا مثاًل إذا كان الشخص املشتبه فيه قد خزَّن البيانات ذات يكن ميلك النفاذ املادي إليها ولكنه يدير امل مل
التقرير  يف . ورغم ذلك يشري واضعو االتفاقية املتعلقة باجلرمية السيربانيةعن بُعدالصلة على نظام ختزين إلكرتوين على اخلط 

ولذلك  2351يشكِّل سيطرة بالضرورة. البيانات املخزَّنة ال إىل عن بُعدالتفسريي إىل أن جمرَّد وجود القدرة التقنية على الوصول 
اجلرمية السيربانية على احلاالت اليت تتجاوز فيها درجة سيطرة الشخص بشأن اتفاقية جملس أوروبا  من 18يقتصر تطبيق املادة 

 املشتبه فيه اإلمكانية احملتملة للنفاذ إىل البيانات.
يستطيع  18 املادة من ب( 1يقتصر على بعض البيانات. واستنادًا إىل الفقرة الفرعية  أمر إبراز ب( 1الفقرة الفرعية  منوتتض

م معلومات املشرتك. وميكن أن تكون معلومات املشرتك ضرورية لتعيني اجلاين. وإذا  م اخلدمة بأن يقدِّ احملققون إصدار أمر ملقدِّ
 2352له اجلاين، فإهنم حيتاجون إىل ربط هذا الرقم بالشخص.اكتشاف عنوان بروتوكول إنرتنت الذي استعم منمتكَّن احملققون 

م خدمة اإلنرتنت الذي قدَّم عنوان بروتوكول إنرتنت إىل  يقود عنوان بروتوكول إنرتنت إال معظم احلاالت ال ويف إىل مقدِّ
لومات املشرتك املستعمل. وقبل أن ميكن استعمال أي خدمة يلزم مقدمو خدمة اإلنرتنت املستعمل عادة بأن يسجِّل مع

للمحققني مطالبة مقدم اخلدمة بتقدمي معلومات املشرتك هذه.  18املادة  من ب( 1وتتيح الفقرة الفرعية  2353اخلاصة به.
تفرض مع ذلك  اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة باجلرمية السيربانية ال من 18املهم أن نربز أن املادة  منهذا السياق يكون  ويف

مي اخلدمة بتسجيل معلومات وال 2354ياناتالتزام استبقاء الب   2355املشرتك. التزام مقدِّ
للوهلة  ب( 1الفقرة الفرعية  يف "معلومات املشرتك"و أ( 1الفقرة الفرعية  يف "البيانات احلاسوبية"يبدو أن التمييز بني  وال

والسبب األول  .أ( 1ة الفرعية الفقر  يف أيضاً شكل رقمي مشمولة  يف األوىل ضروريًا مادامت معلومات املشرتك املخزونة
 "البيانات احلاسوبية" من. فعلى العكس "معلومات املشرتك"و "البيانات احلاسوبية"للتمييز يتصل باختالف تعاريف 

 ب( 1 أن تكون املعلومات خمزونة باعتبارها بيانات حاسوبية. ومتكِّن الفقرة الفرعية "معلومات املشرتك"يتطلب مصطلح  ال
 تقدمي معلومات حمفوظة مناتفاقية جملس أوروبا املتعلقة باجلرمية السيربانية السلطات القانونية املختصة  من 18 املادة من
 2356شكل غري رقمي. يف
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 ريفاتع - 1المادة 
 ألغراض هذه االتفاقية:

[...] 

لعملية  قالب مناسب يف أية عمليات عرض للحقائق أو املعلومات أو املفاهيم "احلاسوبببيانات "قصد يُ  ب(
 ؛ؤدي وظائفهي نظام احلاسوبذلك برنامج مناسب جلعل  يف ، مبانظام حاسويبمعاجلة داخل 

 
 أمر اإلبراز – 18المادة 

[...] 

أو أي صورة  حاسوبيةصورة بيانات  يف يعين أية معلومات "معلومات املشرتك"فإن مصطلح  -لغرض هذه املادة  3
م اخلدمة، منأخرى يتم حفظها  مضموهنا  البيانات أو حركةاخلدمات اخلاصة به خبالف  يف واليت تتعلَّق باملشرتكني جانب مقدِّ

 واليت مبوجبها ميكن التوصل إىل:
 ذلك والفرتة الزمنية للخدمة. يف نوعية خدمة االتصال املستخدمة والشروط الفنية اليت يتم اختاذها ( أ

أرقام الدخول األخرى اخلاصة به،  منوغري ذلك  اهلاتفهوية املشرتك، وعنوانه الربيدي أو اجلغرايف، ورقم  ب(
 والبيانات اخلاصة بالفواتري والدفع املتاحة مبوجب اتفاق اخلدمة أو الرتتيبات اخلاصة بذلك. 

فر مبوجب اتفاق اخلدمة أو و أية معلومات أخرى خاصة مبوقع تركيب أجهزة ومعدات االتصاالت، واليت تت ج(
 الرتتيبات اخلاصة بذلك.

تنفيذ متطلبات  منهو أن ذلك ميكِّن مشرِّعي القوانني  "معلومات املشرتك"و "البيانات احلاسوبية"والسبب الثاين للتمييز بني 
فيما يتعلق بأمر إبراز طبقًا للفقرة  2358إذ ميكن مثاًل فرض متطلبات أكثر صرامة 2357صدد تطبيق األدوات. يف خمتلفة

البيانات احلاسوبية مبا فيها  منتسمح لوكاالت إنفاذ القانون بالنفاذ إىل أي نوع  ، نظرًا ألن هذه األدواتب( 1 الفرعية
الوقت  يف ومجع بيانات احملتوى 2360(20 الوقت احلقيقي )املادة يف والتفريق بني مجع بيانات احلركة 2359بيانات احملتوى.
انية أدركوا أن وكاالت إنفاذ القانون تستطيع النفاذ يوضِّح أن واضعي االتفاقية املتعلقة باجلرمية السيرب  2361(21 احلقيقي )املادة

معلومات "و "البيانات احلاسوبية"وهبذا التفريق بني  2362إىل خمتلف الضمانات اليت يتعنيَّ تنفيذها حسب نوع البيانات.
قامة نظام مشابه للضمانات إ مناتفاقية جملس أوروبا املتعلقة باجلرمية السيربانية الدول املوقَّعة  من 18متكِّن املادة  "املشرتك

 2363املتدرجة بشأن أمر اإلبراز.
 قانون الكومنولث النموذجي للجرائم الحاسوبية والجرائم المتصلة بالحاسوب

 2002.2364 عامقانون الكومنولث النموذجي ل يف ميكن االطالع على هنج مشابه

 إعداد البيانات
م  15 ضابط شرطة بأن بيانات حاسوبية معيَّنة، أو مطبوعة أو غري  منإذا اقتنع قاضي التحقيق استناداً إىل طلب مقدَّ

 املعلومات، مطلوبة بصورة معقولة ألغراض حتقيق جنائي أو دعوى جنائية جيوز لقاضي التحقيق أن يأمر: منذلك 
النظام البيانات  منإقليم ]البلد الذي سن القانون[ يسيطر على نظام حاسويب أن يربز  يف أي شخص ( أ 

دة أو مطبوعة منها أو أي ناتج احلاسو   شكل مفهوم؛ يف هذه البيانات منبية احملدَّ
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م خدمة إنرتنت ب(  ]البلد الذي سن القانون[ أن يربز معلومات عن األشخاص املشرتكني يف أي مقدِّ
 املستعملني هلا بشكل آخر؛ اخلدمة أو يف

نظام حاسويب معنيَّ بأن جيهِّز وجيمع  إقليم ]البلد الذي سن القانون[ ميلك النفاذ إىل يف أي شخص 2365ج(
دة  د. منبيانات حاسوبية حمدَّ  النظام وأن يعطيها إىل شخص حمدَّ

 الفعليالوقت  في جمع البيانات 8.5.6
اجلرائم على  منوينطوي كثري  2366البلدان. منكثري  يف اجلرائم الكربى يف التحقيقات يف املراقبة اهلاتفية أداة تستعمل

سواء عند إعداد أو تنفيذ اجلرمية. ويف احلاالت اليت تنطوي على االجتار  -وخاصة اهلواتف املتنقلة  - استعمال اهلاتف
باملخدرات خصوصًا ميكن أن تكون مراقبة احملادثات بني اجلناة أمرًا حيويًا لنجاح التحقيق. وتسمح هذه األداة للمحققني 

ات املتبادلة عرب اخلطوط/اهلواتف املراقبة. وإذا استعمل اجلاين وسيلة جبمع معلومات قيِّمة رغم أن ذلك يقتصر على املعلوم
خيتلف الوضع  تسجيل احملادثة. وال منتبادل أخرى )مثل اخلطابات( أو خطوط غري مشمولة باملراقبة، فلن يتمكَّن احملققون 

  2367عموماً عندما يتعلق األمر مبحادثة مباشرة بدون استعمال اهلاتف.
يقتصر تبادل البيانات على الربيد اإللكرتوين ونقل امللفات، إذ  ادل البيانات حمل احملادثات اهلاتفية التقليدية. والواليوم حلَّ تب

احملادثات الصوتية جيري باستعمال تكنولوجيا تستند إىل بروتوكوالت إنرتنت )الصوت على بروتوكول  منإن قدرًا كبريًا 
وجهة نظر تقنية فسوف جند أهنا أقرب شبهاً  مناتفية بالصوت على بروتوكول إنرتنت وإذا نظرنا إىل املكاملة اهل 2368إنرتنت(.

املكاملات  منبتبادل الربيد اإللكرتوين عنها بالنداء اهلاتفي التقليدي باستعمال أسالك اهلاتف، ويقرتن اعرتاض هذا النوع 
 2369بصعوبات فريدة.
أو القدرة  أيضاً تبادل بيانات، فإن القدرة على اعرتاض هذه العمليات  اجلرائم احلاسوبية ينطوي على منونظرًا ألن كثريًا 

خالف ذلك على استعمال بيانات تتصل بعمليات التبادل قد تكون مطلبًا جوهريًا لنجاح التحقيقات. وقد تبنيَّ أن تطبيق 
حتقيقات اجلرائم  يف صاالتأحكام مراقبة اهلاتف القائمة وكذلك تطبيق األحكام املتصلة باستعمال بيانات حركة االت

وجهة  منوكذلك بقضايا قانونية. و  2370بعض البلدان. وتتصل الصعوبات اليت ظهرت بقضايا تقنية يف السيربانية أمر عسري
 يشمل التصريح بتسجيل املكاملات اهلاتفية بالضرورة تصرحياً باعرتاض عمليات نقل البيانات. النظر القانونية ال

قدرة وكاالت إنفاذ القانون على رصد  يف روبا املتعلقة باجلرمية السيربانية إىل سد الثغرات القائمةودهدف اتفاقية جملس أو 
مراقبة نقل  منبني جمموعتني  السيربانيةويف إطار هذا النهج متيِّز االتفاقية املتعلقة باجلرمية  2371عمليات نقل البيانات.

اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة  من 1 املادة من د( احلركة. وتعرِّف الفقرة تصرِّح للمحققني جبمع بيانات 20 البيانات. فاملادة
 ."بيانات احلركة"باجلرمية السيربانية 

 تعاريف - 1المادة 
[...] 

 نظام حاسويبتنشأ عن و  نظام حاسويبمتعلقة باتصال عن طريق  حاسوبيةأي بيانات  "احلركةبيانات "يُقصد ب ( د
ل جزءاً  التصاالت، توضِّح مصدر االتصال، واجلهة املرسلة إليها، والطريق الذي تسلكه، ووقت وتاريخ، سلسلة ا يف تشكِّ

 وحجم، ومدة، ونوع اخلدمة املذكورة.

 2372معظم القوانني الوطنية املتصلة. يف هو نفسه التمييز املستعمل "بيانات احلركة"و "بيانات احملتوى"والتمييز بني 
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 جمع بيانات الحركة 9.5.6
 السيبرانيةالجريمة بشأن  مجلس أوروبا قيةاتفا

اجلرمية بشأن قرَّر واضعو اتفاقية جملس أوروبا  2373بلد آلخر، مناالعتبار أن تعريف بيانات احلركة خيتلف  يف ومع األخذ
 "بيانات احلركة"التحقيقات الدولية. ويستعمل مصطلح  يف السيربانية تعريف هذا املصطلح لتحسني تطبيق احلكم املتصل
املنشأ إىل املقصد. وكلما اتصل  منأجل تسيري اتصال  منلوصف البيانات اليت تولدها احلواسيب أثناء عملية االتصال 

شبكة الويب، فإن ذلك يولِّد بيانات حركة. وفيما يتعلق  يف زيل بريد إلكرتوين أو فتح موقعاً مستعمل باإلنرتنت أو قام بتن أي
د هوية بتحقيقات اجلرمية السيربانية، ف إن أهم بيانات احلركة املتصلة باملنشأ واملقصد هي عناوين بروتوكول إنرتنت اليت حتدِّ

 2374أي اتصال عن طريق اإلنرتنت. يف شركاء االتصال
فقط البيانات الناشئة داخل عمليات نقل البيانات  "بيانات احلركة"، يغطي مصطلح "بيانات احملتوى" منوعلى العكس 

بعض احلاالت نظرًا ألنه  يف انات املنقولة نفسها. ورغم أن النفاذ إىل بيانات احملتوى قد يكون ضرورياً يغطي البي ولكنه ال
حتقيقات اجلرائم  يف حتليل االتصال بطريقة أكثر فعالية، فإن بيانات احلركة تؤدي دورًا هاماً  منميكِّن وكاالت إنفاذ القانون 

حتليل طبيعة رسائل امللفات املتبادلة،  منت احملتوى ميكِّن وكاالت إنفاذ القانون ويف حني أن النفاذ إىل بيانا 2375السيربانية.
املواد الفاضحة، فإن بيانات احلركة  يف قضايا استخدام األطفال فإن بيانات احلركة ميكن أن تكون ضرورية لتعيني اجلاين. ويف

اليت يقوم اجلاين فيها بتحميل صور أطفال فاضحة. تعيني صفحة الويب  منميكن، على سبيل املثال، أن متكِّن احملققني 
تعيني عنوان  منخالل رصد بيانات احلركة املتولِّدة أثناء استعمال خدمات اإلنرتنت تستطيع وكاالت إنفاذ القانون  منو 

د املوقع املادي.  بروتوكول إنرتنت للمخدِّم وحتاول بعد ذلك أن حتدِّ

 الوقت الفعلي في الحركةتجميع بيانات  - 20ادة الم
 تدابري تشريعية وتدابري أخرى وذلك ملنح سلطاته املختصة صالحية: منيعتمد كل طرف ما قد يلزم  1

 إقليم ذلك الطرف؛  يف ،التقنيةخالل تطبيق الوسائل  منمجع أو تسجيل،  ( أ
 على:  التقنيةنطاق قدرته  يف إجبار مقدِّم اخلدمة،و  ب(

 إقليم ذلك الطرف؛ يف التقنيةئل ق الوساخالل تطبي منمجع أو تسجيل،  ‘1’
 ، بياناتالوقت الفعلي يف مجع أو تسجيل، يف التعاون مع السلطات املختصة ومساعددهاأو  ‘2’

 .احلاسوبإقليم ذلك الطرف اليت مت نقلها بواسطة نظام  يف املرتبطة باتصاالت معيَّنة احلركة
ر تبين الطرف لإلجراءات املشار إ 2 نظامه القانوين الوطين،  يف أ(، بسبب املبادئ القائمة 1الفقرة  يف ليهايف حالة تعذُّ

الوقت الفعلي  يف تدابري تشريعية وتدابري أخرى لضمان اجلمع أو التسجيل منذلك أن يعتمد ما قد يلزم  منجيوز له بداًل 
 ذلك اإلقليم. يف تقنيةالخالل تطبيق الوسائل  منإقليمه،  يف بيانات املرتبطة باتصاالت معيَّنة مت نقلها

م اخلدمة باحملافظة على سرية وقائع  منيعتمد كل طرف ما قد يلزم  3 تدابري تشريعية وتدابري أخرى وذلك إللزام مقدِّ
 تنفيذ أية صالحيات تنص عليها هذه املادة وأية معلومات تتعلق هبا.

 .15و 14 هذه املادة للمادتني يف ختضع الصالحيات واإلجراءات املشار إليها 4

 2376النهجني. املفرتض تنفيذ كال منهنجني خمتلفني جلمع بيانات احلركة، و  20املادة  منوتتض
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القيام مباشرة جبمع البيانات ذات  منالنهج األول هو فرض التزام على مقدِّمي خدمة اإلنرتنت بتمكني وكاالت إنفاذ القانون 
كاالت إنفاذ القانون أن تستعمله للنفاذ إىل البنية التحتية ملقدمي الصلة. ويتطلب ذلك عمومًا إنشاء سطح بيين تستطيع و 

 2377اإلنرتنت. خدمة
إرغام مقدِّم خدمة اإلنرتنت على جتميع البيانات بناًء على طلبهم. وميكِّن  منالنهج الثاين هو متكني وكاالت إنفاذ القانون 

واملعارف املتوفرة لدي مقدمي اخلدمة عموماً. وأحد  القدرات التقنية املوجودة مناالستفادة  منهذا النهج احملققني 
إجراء الوكاالت بتحقيقادها )على أساس الفقرة  مناجلمع بني هذين النهجني هو كفالة متكني وكاالت إنفاذ القانون  أغراض

م اخلدمة من( بدون مساعدة 20 املادة من ب( 1الفرعية  اخلدمة  حالة عدم توفُّر التكنولوجيا لدى مقدمي يف مقدِّ
  2378البيانات. لتسجيل

اجلرمية السيربانية بدون تفضيل ألي تكنولوجيا حمدَّدة وبدون أن دهدف إىل وضع بشأن وقد وضعت اتفاقية جملس أوروبا 
هذا املنظور يبدو أن  منو  2379جانب قطاع الصناعة املعين. مناستثمارات مالية عالية  يف معايري تستدعي ضرورة الدخول

الفقرة  يف االتفاقية املتعلقة باجلرمية السيربانية متثِّل احلل األفضل. ولكن القاعدة التنظيمية من 20 املادة من أ( 1الفقرة الفرعية 
توضح أن واضعي االتفاقية املتعلقة باجلرمية السيربانية كانوا يدركون أن بعض البلدان قد تواجه  20املادة  من 2الفرعية 

 القيام بالتحقيقات بصورة مباشرة. منكاالت إنفاذ القانون تطبيق تشريع ميكِّن و  يف صعوبات
استعمال وسائل االتصال جمهول اهلوية.  يف 20التحقيقات استنادًا إىل املادة  يف وتتمثَّل إحدى الصعوبات الكربى

ة. وإذا كان القيام باإلرسال جمهول اهلوي مناإلنرتنت متكِّن  يف يستطيع اجلناة استعمال خدمات 2380أوضحنا أعاله وكما
يستطيعون  معظم احلاالت ال يف حلماية احلركة، فإن احملققني TOR2381اجلاين يستعمل خدمة إرسال جمهول اهلوية مثل برجمية 

خالل استعمال  منالقيام بتحليل بيانات احلركة أو تعيني شركاء االتصال بنجاح. ويستطيع اجلاين أن حيقِّق نتيجة مشاهبة 
  2382لإلنرتنت. املعدات الطرفية العامة

ارتكابه  يف أن الشخص الذي يشتبه يف التقليدية يتمثَّل أحد مزايا مجع بيانات احلركة املصادرةومقارنة بإجراءات التفتيش و 
التالعب باألدلة أو حذفها. ولكفالة  يف ويؤدي ذلك إىل تضييق إمكانياته 2383يدرك بالضرورة وجود حتقيق بشأنه. جرمية ال

هذه املسألة وتُلزم الدول املوقِّعة  20املادة  من 3مة بإعالم اجلناة بالتحقيق اجلاري تعاجل الفقرة الفرعية عدم قيام مقدمي اخلد
أن مقدمي اخلدمة سيعملون على بقاء املعرفة بالتحقيقات اجلارية سرية. وبالنسبة ملقدم اخلدمة يقرتن  منبتطبيق تشريع يض

م اخلدمة   2385بإبالغ املستعملني. 2384مااللتزا منذلك مبيزة إعفاء مقدِّ
وقد ُصمِّمت اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة باجلرمية السيربانية لتحسني وتنسيق التشريعات بشأن القضايا املتصلة باجلرمية 

صدد  يف ينطبق فقط االتفاقية ال من 21هذا السياق إبراز أن احلكم املستند إىل نص املادة  يف املهم منو  2386السيربانية.
املتصلة باجلرمية السيربانية ولكنه ينطبق على أي جرائم أخرى. نظرًا لعدم اقتصار أمهية استعمال االتصال اإللكرتوين اجلرائم 

إطار  يف على قضايا اجلرائم السيربانية وحدها، فإن تطبيق هذا احلكم خارج اجلرائم السيربانية ميكن أن يكون مفيداً 
استعمال بيانات احلركة املتولِّدة أثناء تبادل الربيد  من، وكاالت إنفاذ القانون التحقيقات. فقد ميكِّن، على سبيل املثال

إبداء حتفظات  يف األطراف احلق 14املادة  من 3اإللكرتوين بني اجلناة عند التحضري جلرمية تقليدية. وتعطي الفقرة الفرعية 
 2387بشأن احلكم وقصر تطبيقه على بعض اجلرائم.

 جي للجرائم الحاسوبية والجرائم المتصلة بالحاسوبقانون الكومنولث النموذ
 2002.2388 عامقانون الكومنولث النموذجي ل يف ميكن االطالع على هنج مشابه
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 اعتراض بيانات الحركة
إذا اقتنع ضابط شرطة أن بيانات احلركة املصاحبة التصال حمدَّد هي بيانات مطلوبة بصورة معقولة ألغراض  (1) 19

لضابط الشرطة، مبوجب إشعار مكتوب موجَّه إىل شخص يسيطر على هذه البيانات، أن يطلب حتقيق جنائي جيوز 
 هذا الشخص: من

د أثناء فرتة حمدَّدة؛مج ( أ    ع أو تسجيل بيانات احلركة املصاحبة التصال حمدَّ
 تقدمي السماح واملساعدة لضابط شرطة حمدَّد جلمع أو تسجيل تلك البيانات. ب( 

مة بعد حلف ميني[ ]إقرار موثَّق[ بوجود ُأسس معقولة إذا اقتنع  (2) ً إىل ]معلومات مقدَّ قاضي حتقيق استنادا
]لالشتباه[ بأن بيانات احلركة مطلوبة بصورة معقولة ألغراض حتقيق جنائي، فإن قاضي التحقيق ]له[ ]عليه[ أن 

خالل تطبيق  مند أثناء فرتة حمدَّدة يصرِّح لضابط شرطة جبمع أو تسجيل بيانات احلركة املصاحبة التصال حمدَّ 
 وسائل تقنية.

 اعتراض بيانات المحتوى 10.5.6
 الجريمة السيبرانيةبشأن  مجلس أوروبا اتفاقية

. وإمكانية اعرتاض عمليات تبادل البيانات 20تتناول بيانات احملتوى، فإن هيكلها يشبه هيكل املادة  21إىل جانب أن املادة 
هم شركاء االتصال ولكن ليس لديها معرفة  منالقضايا اليت تعرف فيها فعاًل وكاالت إنفاذ القانون  تلك يف قد تكون مهمة

 2389هذه الوكاالت إمكانية تسجيل اتصاالت البيانات وحتليل احملتوى. 21بنوع املعلومات اليت جيري تبادهلا. وتعطي املادة 
يب أو أنظمة تقاسم امللفات والربيد اإللكرتوين الذي يرسله مواقع شبكة الو  منزيلها ويشمل ذلك امللفات اليت يتم تن

 يستقبله اجلاين وحمادثات الدردشة. أو

 اعتراض محتوى البيانات - 21المادة 
تدابري تشريعية وتدابري أخرى، وذلك فيما يتعلق بأنواع اجلرائم اجلسيمة اليت يقررها  منيعتمد كل طرف ما قد يلزم  1

 لطاته املختصة صالحية:القانون الوطين ملنح س
 إقليم ذلك الطرف؛  يف ،التقنيةخالل تطبيق الوسائل  منمجع أو تسجيل،  ( أ 

 نطاق قدرته الفنية على:  يف إجبار مقدِّم اخلدمة،و  ب(
 إقليم ذلك الطرف؛  يف ،التقنية خالل تطبيق الوسائل منمجع أو تسجيل،  ‘1’
، حملتوى الوقت الفعلي يف مجع أو تسجيل، يف االتعاون مع السلطات املختصة ومساعددهأو  ‘2’

 احلاسوبإقليم ذلك الطرف اليت مت نقلها بواسطة نظام  يف البيانات املرتبطة باتصاالت معيَّنة
ر تبين الطرف لإلجراءات املشار إليها 2 نظامه القانوين الوطين،  يف )أ(، بسبب املبادئ القائمة 1الفقرة  يف يف حالة تعذُّ

 الوقت الفعلي يف تدابري تشريعية وتدابري أخرى لضمان اجلمع أو التسجيل منذلك أن يعتمد ما قد يلزم  منداًل جيوز له ب
 ذلك اإلقليم. يف التقنيةخالل تطبيق الوسائل  منإقليمه،  يف حملتوى البيانات املرتبطة باتصاالت معيَّنة مت نقلها

م اخلدمة باحملافظة على سرية وقائع تدابري تشريعية وت منيعتمد كل طرف ما قد يلزم  3 دابري أخرى وذلك إللزام مقدِّ
 تنفيذ أي صالحيات تنص عليها هذه املادة وأية معلومات تتعلق هبا.

 .15و 14هذه املادة للمادتني  يف ختضع الصالحيات واإلجراءات املشار إليها 4
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م اتفاقية جملس حالة بيانات احلركة، ال يف وبعكس ما حيدث اجلرمية السيربانية تعريفًا لبيانات احملتوى. بشأن أوروبا  تقدِّ
 إىل حمتوى االتصال. "بيانات احملتوى"ينص املصطلح املستعمل صراحًة، تشري  وكما

 حتقيقات اجلرائم السيربانية ما يلي: يف وتشمل أمثلة بيانات احملتوى
 موضوع الربيد اإللكرتوين؛ 

 ه الشخص املشتبه فيه؛شبكة الويب الذي فتح يف احملتوى 

  بروتوكول إنرتنت. بواسطةحمتوى احملادثة 
وكما اقرتحنا بالتفصيل  21.2390التحقيقات استنادًا إىل املادة  يف أهم الصعوبات من تجفريويعترب استعمال تكنولوجيا ال

املستحيل على وكاالت إنفاذ  من محاية احملتوى املتبادل بطريقة جتعل مناجلناة  تجفريقبل، ميكن أن متكِّن تكنولوجيا ال من
يتسىّن هلا سوى  احملتوى الذي ينقله، فإن وكاالت إنفاذ القانون ال تجفريالقانون النفاذ إىل ذلك احملتوى. وإذا قام اجملرم ب

ية إزالة امللفات، فإن إمكان جتفري يف اعرتاض اتصال مشفَّر دون إمكانية حتليل احملتوى. وبدون النفاذ إىل املفتاح املستعمل
 2391قد تستغرق وقتاً طوياًل جداً. تجفريال

 قانون الكومنولث النموذجي للجرائم الحاسوبية والجرائم المتصلة بالحاسوب
 2002.2392 عامقانون الكومنولث النموذجي ل يف ميكن االطالع على هنج مشابه

 اعتراض االتصاالت اإللكترونية
مة بعد حلف ميني[ ]إقرار موثَّق[ بوجود  إذا اقتنع ]قاضي حتقيق[ ]قاضي[ استناداً  (1) 18 إىل ]معلومات مقدَّ

أسباب معقولة ]لالشتباه[ ]لالعتقاد[ بأن حمتوى اتصاالت إلكرتونية مطلوب بصورة معقولة ألغراض حتقيق جنائي، فإن 
 ]عليه[: قاضي التحقيق ]له[
م خدمة اإلنرتنت الذي تتوفر خدمته ( أ خالل تطبيق  منن القانون[ ]البلد الذي س يف أن يأمر مقدِّ

جتميع أو تسجيل،  يف أساليب تقنية وجتميع أو تسجيل، أو تقدمي اإلذن أو املساعدة للسلطات املختصة
دة أُرسلت بواسطة نظام حاسويب؛ أو  بيانات احملتوى املصاحبة التصاالت حمدَّ

 اإلذن لضابط شرطة جبمع أو تسجيل تلك البيانات بتطبيق وسائل تقنية. ب(

 التجفيرالتنظيم المتصل بتكنولوجيا  11.5.6
. وتتوافر منتجات برجميات خمتلفة التجفريكما جاء أعاله يستطيع اجلناة عرقلة حتليل بيانات احملتوى باستعمال تكنولوجيا 

وإذا استعمل  2393.تعرضها للنفاذ غري املأذون به منتوفري محاية فعَّالة للملفات ولعمليات نقل البيانات  منمتكِّن املستعملني 
 التجفريامللفات، فإن  لتجفريالنفاذ إىل املفتاح املستعمل  منتتمكَّن سلطات التحقيق  املشتبه فيهم هذه املنتجات ومل
 2394املطلوب قد يتطلب وقتاً طوياًل.

ملعاجلة  2396تلفةوهناك هُنج وطنية ودولية خم 2395حتديًا لوكاالت إنفاذ القانون. التجفريوميثِّل استعمال اجلناة لتكنولوجيا 
يوجد حىت اآلن أي هنج دويل  ال التجفريوبسبب اختالف التقديرات بشأن التهديد الناجم عن تكنولوجيا  2397املشكلة.

 معاجلة هذا املوضوع. يف مقبول بصورة واسعة
بدون امتالك  وبدون هذا التخويل، أو 2398إذا استلزم األمر. التجفريختويل وكاالت إنفاذ القانون فك  يف وهناك هنج يتمثل

إمكانية إصدار أمر إبراز ميكن أن تعجز سلطات التحقيق عن مجع األدلة الالزمة. وباإلضافة إىل ذلك، أو كخيار آخر، 
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أجل  من جمفَّريستطيع احملققون احلصول على إذن الستعمال برجمية مسِجل املفتاح العرتاض عبارة مرور إىل ملف 
 2399.التجفري حل

وميكِّن ذلك، حسب درجة  2400خالل تقييد طول املفتاح. من التجفريحتديد مدى أداء برجمية  يف وهناك هنج آخر يتمثل
الوقت. وخيشى معارضو هذا احلل أن التقييد لن ميكِّن احملققني  منغضون فرتة معقولة  يف كسر املفاتيح منالتقييد، احملققني 

 2401فَّرة.الذين حياولون النفاذ إىل املعلومات التجارية اجمل اجلواسيس االقتصاديني أيضاً ولكنه ميكِّن  التجفريكسر  منفقط 
حالة عدم توفُّر أدوات  يف فري أقوىفقط إىل منع اجلناة عن استعمال جتوباإلضافة إىل ذلك، فإن هذا التقييد سيؤدي 

 عرض برجميادهم منالقوية  التجفريالبداية وضع معايري دولية ملنع منتجي منتجات  يف الربجميات املذكورة. ويتطلب ذلك
اة بسهولة نسبية صياغة يوجد فيها تقييدات مالئمة بشأن طول املفتاح. وعلى أي حال يستطيع اجلن البلدان اليت ال يف

 فري خاصة هبم بدون أي قيود على طول املفتاح.برجميات جت
 2402القوية هو هنج آخر. التجفريتجات حالة من يف واإللزام بإنشاء نظام الستيداع املفاتيح أو وضع إجراء الستعادة املفتاح

القوي مع متكني احملققني  التجفرياستعمال تكنولوجيا  يف االستمرار منوتنفيذ هذه القواعد التنفيذية ميكِّن املستعملني 
 النفاذ إىل البيانات ذات الصلة بإرغام املستعمل على تقدمي املفتاح إىل سلطة خاصة حتتفظ باملفتاح وتقدمه للمحققني من
فري النفاذ إىل املفاتيح املقدَّمة ويستطيعون هبا فك جت منوخيشى معارضو هذا احلل أن يتمكَّن اجلناة  2403حالة الضرورة. يف

فري خالل صياغة برجمية جت منمعلومات سرية. وباإلضافة إىل ذلك، يستطيع اجلناة بسهولة نسبية االلتفاف على هذا التنظيم 
 فتاح إىل السلطة.تتطلَّب تقدمي امل خاصة هبم ال

فري جويصف هذا املصطلح التزام اإلفصاح عن املفتاح املستعمل لت 2404يف النهاية حتاول البلدان مواجهة هذا التحّدي بتنفيذ.
البلدان هذا  منوطبَّق عدد  2405دنفر. يف 1997 عام يف إطار اجتماع الثمانية يف البيانات. وقد نوقش تطبيق هذه األداة

أمثلة هذا  منو  2407اهلند. يف 2000 عامقانون تكنولوجيا املعلومات ل من 69لة التطبيق الوطين املادة أمث منو  2406االلتزام.
 :2408اململكة املتحدة يف 2000 عامالئحة سلطات التحقيق ل من 49االلتزام األخرى املادة 

 اإلشعارات التي تتطلب اإلفصاح
 حالة أي معلومات حممية يف تنطبق هذه املادة (1) 49

حيازة أي شخص عن طريق ممارسة سلطة قانونية لضبط وثائق أو  يف ع أو يرجح أن تقعتق ( أ
 االحتفاظ هبا أو تفتيشها أو البحث عنها أو التدخل فيها بشكل آخر؛ ممتلكات أخرى أو

 حيازة أي شخص بواسطة ممارسة سلطة قانونية العرتاض مراسالت؛ يف تقع أو يرجَّح أن تقع ب(
حيازة أي شخص بواسطة ممارسة سلطة ناشئة عن تصريح صادر  يف ن تقعتقع أو يرجَّح أ ج(

 ؛22 (4)أو مبوجب اجلزء الثاين، نتيجة توجيه إشعار مبوجب املادة  22املادة  من (3)مبوجب الفقرة 
حيازة أي شخص نتيجة تقدميها أو اإلفصاح عنها عماًل بأي واجب  يف تقع أو يرجَّح أن تقع ( د

 ينشأ نتيجة طلب باحلصول على معلومات(؛ مل أوقانوين )سواء نشأ 
حيازة  يف تنطوي على ممارسة سلطات قانونية، تقع أو يرجَّح أن تقع، بأي وسيلة قانونية أخرى ال ( ه

 أي هيئة للمخابرات أو الشرطة أو اجلمارك واملكوس؛
 - ولة، بناءً على ُأسس معق2إذا اعتقد أي شخص لديه تصريح مالئم مبوجب اجلدول  (2)

 حيازة أي شخص، يف أن مفتاح معلومات حممية موجود ( أ 
 صدد املعلومات احملمية هو يف أن فرض مطلب اإلفصاح ب(
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 وأ (3)ضروري ألسباب تندرج حتت الفقرة الفرعية  ‘1’
جانب السلطة العامة  منضروري ألغراض احلصول على ممارسة فعَّالة أو أداء صحيح  ‘2’

 القانوين، واجبها لسلطادها القانونية أو
 أن فرض هذا املطلب متناسب مع ما يسعى هذا الفرض إىل حتقيقه، ج(

العملي بدرجة معقولة أن حيصل الشخص الذي لديه تصريح مالئم على حيازة  منأنه ليس  ( د
 املعلومات احملمية بشكل مفهوم دون إصدار إشعار مبوجب هذه املادة، 

حيازته،  يف أن يفرض، مبوجب إشعار إىل الشخص الذي يعتقد أن املفتاح يقع جيوز للشخص الذي لديه هذا التصريح
 مطلب اإلفصاح فيما يتعلق باملعلومات احملمية.

هذه الفقرة الفرعية وكان  يف صدد املعلومات احملمية ضروريًا لألسباب املندرجة يف يكون مطلب اإلفصاح (3)
 الضروري من

 القومي؛ منلصاحل األ ( أ 
 ض منع أو اكتشاف جرمية؛ألغرا ب(
 لصاحل الرفاه االقتصادي للملكة املتحدة. ج(

 اإلشعار املوجَّه مبوجب هذه املادة لفرض مطلب اإلفصاح بشأن أي معلومات حممية (4)
 إصداره؛ يكن كتابة( جيب أن يصدر بطريقة تنشئ سجالً عن جيب أن يصدر كتابة أو )إذا مل ( أ 

 مية اليت يتعلق هبا اإلشعار؛جيب أن يصف املعلومات احمل ب(
اليت صدر ‘( 2)’أو ‘( 1)’)ب(  2الفقرة الفرعية  يف جيب أن ينص على املوضوعات املندرجة ج(

 إليها؛ اإلشعار استناداً 
 جيب أن ينص على وظيفة أو رتبة أو موقع الشخص الذي أصدر اإلشعار؛ ( د
، مبنح 2 قام، ألغراض اجلدولجيب أن ينص على وظيفة أو رتبة أو موقع الشخص الذي  ( ه

التصريح إلصدار اإلشعار أو )إذا كان الشخص الذي أصدر اإلشعار مؤهاًل إلصداره بدون تصريح 
د الظروف اليت نشأ فيها هذا االستحقاق؛ من  شخص آخر( جيب أن حيدِّ

 غضونه االمتثال لإلشعار؛ يف جيب أن ينص على الوقت الذي يتعنيَّ  ( و
د ( ز  اإلفصاح املطلوب مبوجب اإلشعار وشكل وطريقة هذا اإلفصاح؛  جيب أن حيدِّ

 مجيع الظروف. يف و( بفرتة لالمتثال تكون معقولة وجيب أن يسمح الوقت املنصوص عليه ألغراض الفرتة

قانون سلطات التحقيق  منإرغام الشخص على اإلفصاح عن املفتاح واتباع األمر وتقدمي املفتاح فعاًل يتض منوللتأكد 
 اململكة املتحدة حكماً جيرِّم عدم االمتثال هلذا األمر. يف 2000 عامل
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 االلتزام باإلشعار عدم
القيام، وفقاً  يف عن علم أحجميكون مذنبًا جبرمية إذا  49أي شخص وجِّه إليه إشعار مبوجب املادة  (1) 53

 لإلشعار، باإلفصاح املطلوب مبقتضى إصدار اإلشعار.
ة ضد أي شخص عن جرمية ارتُكبت مبوجب هذه املادة، إذا ثبت أن هذا الشخص ميلك يف الدعوى املقام (2)

، يعترب هذا الشخص ألغراض هذه 49أي وقت قبل إصدار اإلشعار مبوجب املادة  يف مفتاحاً ألي معلومات حممية
حيازته بعد إصدار  يف يكون يثبت أن املفتاح مل كل وقت الحق، ما مل يف حيازة ذلك املفتاح يف الدعوى مستمراً 

 اإلشعار وقبل مطالبته باإلفصاح عنه. 
 وقت بعينه إذا: يف ألغراض هذه املادة يعترب الشخص قد أثبت عدم حيازته للمفتاح إىل معلومات حممية (3)

 هذا الصدد؛ يف تبنيَّ وجود أدلة كافية إلثارة شكوك ( أ 
 يدع جماالً لشك معقول. يتم إثبات العكس فيما ال مل ب(

 يف الدعوى ضد أي شخص بسبب جرمية مبوجب هذه املادة يدافع الشخص عن نفسه بإظهار (4)
املمكن عمليًا له بصورة معقولة أن يقوم باإلفصاح املطلوب موجب اإلشعار  منيكن  أنه مل ( أ 

 قبل الوقت الذي كان مطلوباً فيه اإلفصاح وفقاً لإلشعار؛ ولكنه  49الصادر مبقتضى الفقرة 
 بذلك. املمكن عملياً وبصورة معقولة أن يقوم منم هبذا اإلفصاح بأسرع ما ميكن مبجرَّد أن أصبح قا ب(

 -يعاقب الشخص املذنب جبرمية مبوجب هذه املادة  (5)
 تزيد عن سنتني أو بغرامة، أو كالمها؛ بعد اإلدانة مبوجب االدهام، بالسجن ملدة ال ( أ 

تزيد عن احلد األقصى  تزيد عن ستة أشهر أو غرامة ال بعد إدانة عاجلة، بالسجن ملدة ال ب(
 القانوين، أو كالمها.

[...] 

ارتكابه جرمية بأن يدعم أعمال وكاالت  يف الشخص املشتبه 2006 عاموترغم الالئحة التنفيذية لقانون سلطات التحقيق ل
  2409القانون. إنفاذ

إذ يتعنيَّ على  2410مع احلقوق األساسية للمتهم ضد جترمي الذات.أن االلتزام يؤدي إىل احتمال التنازع  من عاموهناك قلق 
 جترمي الذات مناملشتبه فيه أن يدعم بنشاط عملية التحقيق بدل أن يرتك التحقيق للسلطات املختصة. واحلماية القوية 

حل منوذجي ملعاجلة التحدي صدد ذلك سؤااًل عن مدى إمكانية حتوُّل هذه القاعدة التنظيمية إىل  يف البلدان تثري منكثري  يف
 2411.تجفريالذي يفرضه ال

أن فقد املفتاح ميكن أن يؤدي إىل حتقيق جنائي. فرغم أن التجرمي يتطلب أن يرفض اجلاين عن علم اإلفصاح  منوهناك قلق آخر 
رغوبة. ومع ذلك، فإن إجراءات جنائية غري م يف تجفريعن املفتاح، فإن ضياع املفتاح ميكن أن يورط أشخاصًا يستعملون مفتاح ال

 2412اإلثبات. على وجه اخلصوص تنطوي على احتمال التداخل مع عبء 53املادة  من 2الفقرة الفرعية 
البيانات.  جتفري يف االلتفاف على االلتزام باإلفصاح عن املفتاح املستعمل منويف النهاية هناك حلول تقنية متكِّن اجلناة 

 2414، 2413."قدرة اإلنكار املقبولة"على أساس مبدأ  تجفريام استعمال برجمية الأمثلة التفاف اجلاين حول االلتز  منو 
 عن بُعدالجنائية  التحقيقاتبرمجية  12.5.6

كما جاء أعاله يتطلب البحث عن األدلة على حاسوب املشتبه فيه نفاذًا ماديًا إىل العتاد املعين )النظام احلاسويب ووسيط 
ومًا يستتبعه ضرورة النفاذ إىل شقة املشتبه فيه أو بيته أو مكتبه. ويف هذه احلالة يعرف التخزين اخلارجي(. وهذا اإلجراء عم
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 وميكن أن تؤدي هذه املعلومات إىل تغريُّ  2415أعمال البحث. يف املشتبه فيه بوجود حتقيق مبجرد أن يبدأ احملققون
إعداد سلسلة أكرب كثرياً  يف أجل املشاركة منته فإذا هاجم اجلاين مثاًل بعض األنظمة احلاسوبية الختبار قدرا 2416السلوك. يف
تاريخ مقبل، فإن إجراء البحث ميكن أن يعرقِّل تعرُّف احملققني على األشخاص  يف اهلجمات مشرتكًا مع جناة آخرين من

 املرجح جداً أن اجلاين سيتوقف عن االتصال هبم.  مناآلخرين املشتبه فيهم نظراً ألنه 
يقات اجلارية تطالب وكاالت إنفاذ القانون بوجود أداة تسمح هلم بالنفاذ إىل البيانات احلاسوبية ولتجنُّب اكتشاف التحق

 2417املخزَّنة على حاسوب الشخص املشتبه فيه، وميكن استعماهلا بشكل سري، مثل مراقبة اهلواتف لرصد املكاملات اهلاتفية.
إىل حاسوب املشتبه فيه وتفتيشه للحصول على املعلومات.  ن بُعدعالنفاذ  منومتكِّن مثل هذه األداة وكاالت إنفاذ القانون 

 وبالفعل أشارت تقارير 2418ويف الوقت احلاضر جتري مناقشة حادة ملا إن كانت هذه األدوات ضرورية أو غري ضرورية.
ملفتاح وحتقيقات الواليات املتحدة يقوم بوضع أداة لتسجيل بيانات ا يف إىل أن مكتب التحقيقات الفيدرالية 2001 عام يف

الواليات  يف ، ُنشرت تقارير تقول بأن وكاالت إنفاذ القانون2007 عامويف  2419."املصباح السحري"متصلة باإلنرتنت تسمى 
وكانت التقارير تشري إىل أمر  2420املتحدة تستعمل برجمية لتعقُّب املشتبه فيهم الذين يستعملون أدوات االتصال جمهول اهلوية.

 2422مطلوباً فيه. 2421احلاسوب وعنوان بروتوكول إنرتنت( من)جهاز التحقق  CIPAVتعمال أداة تسمى تفتيش حيث كان اس
تسمح للمحققني باستعمال برجمية  أملانيا أن أحكام قانون اإلجراءات اجلنائية املوجودة ال يف وبعد أن قرَّرت احملكمة االحتادية

هذا  يف شتبه فيه بدأت مناقشة بشأن ضرورة تعديل القوانني القائمةللقيام سرًا بتفتيش حاسوب امل عن بُعد اجلنائيالتحليل 
معلومات تقول بأن سلطات التحقيق قد استعملت بصورة غري قانونية برجمية التحليل  ويف سياق املناقشة ُنشرت 2423اجملال.
 2424التحقيقات. مناثنني  يف عن بُعد اجلنائي

وميكن أن تؤدي هذه  2425وخاصة وظائفها احملتملة. "عن بُعداجلنائية برجمية البحث عن األدلة "ونُوقشت خمتلف مفاهيم 
منظور نظري، وظيفة ميكن أن تكون وظيفة التفتيش ومتكِّن هذه الوظيفة وكاالت إنفاذ القانون  منالربجمية الوظيفتني التاليتني 

والوظيفة األخرى هي التسجيل  2426ب.احلاسو  يف البحث عن احملتوى غري القانوين ومجع املعلومات عن امللفات املخزونة من
حيث يستطيع احملققون تسجيل بيانات يتم جتهيزها على النظام احلاسويب للشخص املشتبه فيه بدون ختزينها بصورة دائمة. 
وإذا قام الشخص املشتبه فيه مثاًل باستعمال خدمات الصوت عرب بروتوكول اإلنرتنت لالتصال باألشخاص اآلخرين املشتبه 

البيانات املعاجلة  عن بُعدوميكن أن تسجل برجمية البحث عن األدلة اجلنائية  2427ن يتم عمومًا ختزين حمتوى احملادثة.فيهم فل
وحدة  منتتض عن بُعدلالحتفاظ هبا كي يستعملها احملققون. مسجِّل املفتاح وإذا كانت برجمية البحث عن األدلة اجلنائية 

 ميكن استعماهلا لتسجيل كلمات املرور اليت يستعملها الشخص املشتبه به لتسجيل ضربات املفاتيح، فإن هذه الوحدة
إثبات  منوظائف حتديد اهلوية اليت متّكن احملققني  منوعالوًة على ذلك، ميكن ألداة كهذه أن تتض 2428امللفات. جتفري يف

تعيني هوية اجلاين وذلك  يف احملققني جرمية جنائية حىت لو استعمل خدمات اتصال جمهولة اهلوية لعرقلة يف مشاركة املشتبه به
أن ُتستعمل لتشغيل آلة تصوير  عن بُعدويف النهاية ميكن للربجمية اليت تعمل  2429بتعقُّب عنوان بروتوكول إنرتنت املستعمل.

 2430الغرفة. لإلنرتنت )ويبكام( أو ميكروفون ألغراض مراقبة
الصعوبات القانونية  مناملهم أن يشار إىل وجود عدد  منللمحققني، ف ورغم أن الربامج احملتملة هلذه الربجمية تبدو مفيدة جداً 

 .االعتبار يف وجهة النظر التقنية يتعنيَّ وضع اجلوانب التالية منوالتقنية املتصلة باستعمال هذه الربجمية. و 
 صدد عملية التركيب  في الصعوبات

فيه. وانتشار الربجميات اخلبيثة يثبت إمكانية تركيب برجمية على يتعنيَّ تركيب الربجمية على النظام احلاسويب للشخص املشتبه 
هو أن هذه  عن بُعد اجلنائيحاسوب مستعمل لإلنرتنت بدون إذن منه. ولكن الفرق الرئيسي بني الفريوس وبرجمية التحليل 

ريوس احلاسويب يهدف إىل حني أن الف يف الربجمية يتعنيَّ تركيبها على نظام حاسويب بعينه )حاسوب الشخص املشتبه فيه(
د. وهناك عدد  منتلويث أكرب عدد ممكن  التقنيات اليت ميكن  مناحلواسيب بدون احلاجة إىل الرتكيز على نظام حاسويب حمدَّ

بواسطتها إرسال الربجمة إىل حاسوب الشخص املشتبه فيه. وعلى سبيل املثال: الرتكيب بعد النفاذ املادي إىل النظام احلاسويب، 
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زيله؛ والنفاذ على اخلط إىل النظام احلاسويب بااللتفاف على تدابري األمن؛ شبكة الويب لتن يف الربجمية على موقع ووضع
وبصدد تدابري احلماية مثل  2431تيار البيانات الذي يتولَّد أثناء نشاط اإلنرتنت، وهذه جمرَّد بضعة طرق. يف وإخفاء الربجمية

تطرح بصعوبات  عن بُعدان اليت جتهَّز هبا معظم احلواسيب، فإن مجيع أساليب الرتكيب التفتيش عن الفريوسات وحوائط النري 
 2432تواجه احملققني.

 مزايا النفاذ المادي 
وسيط جتهيز البيانات( نفاذًا إىل العتاد.  يف عمليات التحليل اليت جيري القيام هبا )مثل التفتيش املادي منيتطلب عدد 
حتليل أنظمة حاسوبية موصولة  منستمكِّن احملققني فقط  عن بُعد اجلنائيية التحليل ذلك، فإن برجم وباإلضافة إىل

العسري، باإلضافة إىل ذلك، احلفاظ على سالمة النظام احلاسويب للشخص املشتبه فيه عند العمل عند  منو  2433باإلنرتنت.
قادرة عمومًا على أن حتّل حمّل الفحص  عدعن بُ ويف صدد هذه اجلوانب لن تكون برجمية البحث عن األدلة اجلنائية  2434بُعد.

 املادي للنظام احلاسويب للشخص املشتبه فيه.

تركيب برجمية للتحليل  مناالعتبار قبل تنفيذ حكم ميكِّن احملققني  يف اجلوانب القانونية منوباإلضافة إىل ذلك، يتعنيَّ وضع عدد 
البلدان تقيِّد الوظائف  منكثري  يف الدساتري يف ءات اجلنائية وكذلكقوانني اإلجرا يف . والضمانات املوضوعةعن بُعد اجلنائي

 2435احملتملة هلذه الربجمية. وباإلضافة إىل اجلوانب الوطنية، فإن تركيب هذه الربجمية ميكن أن ميثِّل انتهاكًا ملبدأ السيادة الوطنية.
أداء  منالرتكيب، فإن هذه الربجمية قد متكِّن احملققني ويف حالة تركيب الربجمية على حاسوب صغري ُأخذ خارج البلد بعد عملية 

 املسؤولة. السلطات منأراضي بلد أجنيب بدون احلصول على التصريح الالزم  يف حتقيقات جنائية
 مثال
 املعلومات تكنولوجيا سياسات تنسيقمبادرة  منالنصوص التشريعية للدول املستفيدة ض يف هنج ميكن االطالع عليهمثة 

 2436.(HIPCAR) التنظيمية وإجراءادها وتشريعادها االتواالتص

 الجنائيبرمجية التحليل 
[ طبقًا ]ملعلومات مت احلصول عليها بعد قسم شفوي/خطي[ قضاة التحقيقإذا ما اقتنع أحد ]القضاة[ ] (1) 27
ة لمعقولة لالعتقاد بأن األدأدناه، توجد أسباب  7الفقرة  يف ةجاجلرائم املدر  منأحد التحقيقات املتعلقة جبرمية  يف بأنه

أجل حتقيق جنائي،  منة ما جوأهنا مطلوبة لدر  الرابعاجلزء  يف الضرورية سيتعذر مجعها بتطبيق األدوات األخرى املدرجة
 اجلنائيعلى طلب أحد ضباط الشرطة استخدام برجمية للتحليل بناء [ قاضي التحقيق[ ]جيب[ أن خيول ]القاضي[ ]ز]جيو 

أجل مجع األدلة املطلوبة.  منة احملددة الالزمة للتحقيق وتركيب هذه الربجمية على النظام احلاسويب للمشتبه به باملهم عن بُعد
 ويتعني أن يشمل الطلب املعلومات التالية:

 اجلرمية، إن أمكن مع االسم والعنوان؛ بارتكابهتبه شامل ( أ 
 وصف للنظام احلاسويب املستهدف؛ ب(
 ع ومداه وفرتة استخدامه؛وصف اإلجراء املزم ج(
 أسباب ضرورة االستخدام. د (

حتقيق كهذا ضمان أن تقتصر التعديالت املدخلة على النظام احلاسويب للمشتبه به على التعديالت  يف الضروري من (2)
ما يلي ضروري أن يسجل لا منالضرورية للتحقيق وأن أي تغيريات ميكن، قدر اإلمكان، إلغاؤها بعد انتهاء التحقيق. و 

 حقيق:الت أثناء
 الوسيلة التقنية املستعملة وتوقيت وتاريخ استعماهلا؛ أ ( 
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 تعريف النظام احلاسويب وتفاصيل التعديالت املنفذة أثناء التحقيق؛ ب(
 أي معلومات متحصل عليها. ج(

 قبل غري املخولني. منيتعني محاية املعلومات املتحصل عليها عرب هذه الربجمية ضد أي تعديالت أو حذف أو نفاذ 
أي وقت، يكون  يف ]بثالثة أشهر[. وإذا مل تستوف شروط التخويل 27 (1)الفقرة  يف حتدد مدة التخويل الواردة (3)

 احلال. يف اإلجراء املتخذ، التوقف
 النظام احلاسويب للمشتبه به. إىل عن بُعدالنفاذ  منالتخويل برتكيب الربجمية يتض (4)
 .20مكان ما، يتعني الوفاء مبتطلبات الفقرة  يف املادي الوجودالرتكيب إذا تطلبت عملية  (5)
أعاله، أن  (1) البند يف إذا تطلب األمر، جيوز ألحد ضباط ]إنفاذ القانون[ ]الشرطة[، مبوجب أمر احملكمة املمنوح (6)

 موردي خدمات اإلنرتنت بدعم عملية الرتكيب. منيطلب أن تكلف احملكمة أي 
 اجلرائم[]قائمة  (7)
 .27جيوز ألي بلد أن يقرر عدم تطبيق الفقرة  (8)

بشكل كبري ورمبا يتداخل  اً هذه األداة ميكن أن يكون اقتحاميوأشار واضعو النص التشريعي إىل أهنم يدركون أن تطبيق 
ستعمال هذه تطلب ااإلجراءات الوقائية. أواًل، ي منوقد مت بالتايل تطبيق العديد  2437 احلقوق األساسية للمشتبه به. مع

. ثالثاً، جيب أن قاضي حتقيققاض أو  منع األدلة عن طريق عمليات أخرى. ثانياً، يتعني وجود أمر الربجمية، استحالة مج
 .2و 1الفقرتني  يف يشمل الطلب أربعة عناصر رئيسية. كما تقتصر اإلجراءات القانونية على الوارد

 اشتراط اإلذن 13.5.6
ميكن  2438االتصال جمهول اهلوية مناة تدابري لتعقيد التحقيقات. فباإلضافة إىل استعمال برجميات متكِّن يستطيع أن يتخذ اجلن

سلكية مفتوحة. وهناك  أن تتعقَّد عملية حتديد اهلوية إذا استعمل املشتبه فيه أجهزة عمومية طرفية لإلنرتنت أو شبكات ال
توفري حمطات طرفية عمومية للنفاذ إىل اإلنرتنت  منإخفاء شخصيته وحتد  منإنتاج برجميات متكِّن املستعمل  منتقييدات حتد 

أمثلة هُنج  منإجراء التحقيقات بكفاءة أكرب. و  يف وكاالت إنفاذ القانونتساعد بدون حتديد اهلوية، وهذه التقييدات ميكن أن 
الذي  144،2440املرسوم اإليطايل رقم  من 72439 ارتكاب خمالفات جنائية املادة يف تقييد استعمال احملطات الطرفية العمومية

ويفرض هذا احلكم على أي شخص يعتزم تقدمي نفاذ  2441(.155/2005ليصبح قانونًا )القانون رقم  2005 عام يف مت حتويله
أن يطلب إذناً بذلك. وباإلضافة إىل ذلك، فإن الشخص املعين  2442عمومي إىل اإلنرتنت )مثل مقاهي اإلنرتنت أو اجلامعات

عدم تغطية هذا نظرًا لى أن يطالب عمالئه بتقدمي ما يثبت اهلوية قبل إعطائهم إمكانية النفاذ الستعمال اخلدمة. و ُمرغم عل
سلكية، فإن االلتفاف على رصد ذلك قد يكون سهاًل إىل حد كبري  االلتزام عموماً لشخص خاص يقوم بإنشاء نقطة نفاذ ال

 2443فاء هويتهم.إذا استعمل اجلناة شبكات خاصة غري حممية إلخ
املشكوك فيه أن يكون مدى حتسُّن التحقيقات مربرًا لتقييد النفاذ إىل اإلنرتنت وإىل خدمات االتصال جمهول اهلوية.  منو 
ُحرية النفاذ إىل املعلومات، وهو حق حيميه  يف احلق مناملعرتف به اليوم أن ُحرية النفاذ إىل اإلنرتنت تشكِّل جانبًا هامًا  منف

 البلدان. وميكن اللتزام التسجيل أن يتداخل مع حق تشغيل خدمات اإلنرتنت بدون إذن وهو ما تأكد منعدد  يف الدستور
أوروبا  يف والتعاون منللمقرر اخلاص لألمم املتحدة املعين حبرية الرأي والتعبري، وممثل منظمة األ 2005 عاماإلعالن املشرتك ل يف

املرجح أن اقتضاء حتديد  منو  2444خلاص للمنظمة الدولية األمريكية املعين حبرية التعبري.املعين حبرية وسائط اإلعالم واملقرر ا
هذه احلالة أن جيري رصد استعماهلم  يف اهلوية سيؤثر على استعمال اإلنرتنت نظرًا ألن مستعملي اإلنرتنت سيخشون

ك عاماًل مؤثرًا على تفاعلهم لإلنرتنت. وحىت إذا كان املستعملون يعرفون أن أنشطتهم قانونية فسوف يظل ذل
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ويف الوقت نفسه، فإن اجلناة الذين يربدون منع معرفة هويتهم يستطيعون بسهولة االلتفاف على إجراء  2445واستعماهلم.
يكون حتديد اهلوية  اخلارج حيث ال يف حتديد اهلوية. فهم يستطيعون مثاًل استعمال بطاقات هاتفية مدفوعة سلفًا يتم شراؤها

 لنفاذ إىل اإلنرتنت.مطلوباً ل
فرض تشريع يستهدف خدمات االتصاالت القائمة على أساس إغفال اهلوية. فهناك جدل مستمر  منوهناك شواغل مماثلة 

بشأن تطبيق صكوك مماثلة نوقشت بشأن تكنولوجيا التجفري على تكنولوجيا االتصاالت وخدمادها القائمة على إغفال 
محاية اخلصوصية وضمان القدرة على حتري اجلرائم، فإن اخلالفات بشأن املالءمة العملية  وإضافة إىل التضارب بني 2446اهلوية.

للنهج القانونية املختلفة ملواجهة التحدي اخلاص بالتجفري )خاصة االفتقار إىل القدرة على اإلنفاذ( تنطبق حبذافريها على 
 االتصاالت القائمة على إغفال اهلوية.
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 قدمةم 1.6.6
عدم وجود  يف وكما ُأشري أعاله يتمثَّل أحد أسباب هذه الظاهرة 2447اجلرائم السيربانية على بُعد دويل. منينطوي عدد متزايد 

املكان  يف عمومًا إىل التواجد اجلناةحيتاج  ، المث منو  2448مكان تقدمي اخلدمة. يف حاجة كبرية إىل تواجد اجلناة بأنفسهم
ونظراً لعدم وجود إطار قانوين دويل ومًا تقرتن حتقيقات اجلرمية السيربانية بضرورة التعاون الدويل. الذي توجد فيه الضحية. وعم

هذه اجلرائم، حتتاج اجلرائم العابرة للحدود الوطنية إىل التعاون بني  يف شامل وعدم وجود هيئة فوق وطنية بوسعها التحقيق
مكان اجلرمية وآثار اجلرمية جتعل  يف اة على التنقل وعدم اشرتاط تواجدهموقدرة اجلن 2449البلدان الضالعة. يف السلطات املعنية

 2450الضروري بالنسبة إىل سلطات إنفاذ القانون والسلطات القضائية التعاون ومساعدة الدولة صاحبة الوالية القضائية. من
 2451حد التحديات الرئيسية لعوملة اجلرمية.ونظرًا لالختالفات بني القوانني الوطنية وحمدودية الصكوك، يعترب التعاون الدويل أ

http://www.law.uga.edu/intl/roth.pdf
http://www.okjolt.org/pdf/2004okjoltrev8a.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/cybercrime/Documents/Reports-Presentations/567%20study4-Version7%20provisional%20_12%20March%2008_.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/cybercrime/Documents/Reports-Presentations/567%20study4-Version7%20provisional%20_12%20March%2008_.pdf
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املطالب الرئيسية  منو . أيضاً ية للجرائم العابرة للحدود الوطنية وعلى اجلرمية السيربانية دوينطبق هذا األمر على األشكال التقلي
 2452اين.البلد الذي يقع فيه مكان اجل يف جانب نظرائهم منالتحقيقات عرب الوطنية وجود تفاعل فوري  يف للمحققني

عادة تفي،  ال أمور القانون اجلنائي يف للتعاون القضائي الدويلهذه املسألة على وجه اخلصوص، فإن الصكوك التقليدية  ويف
  2453اإلنرتنت. يف باملقتضيات املتعلقة بسرعة إجراء التحقيقات

 لتعاون الدوليآليات ا 2.6.6
ترتيبات  يف تمثل اآلليات الرمسية األكثر مالئمة لدعم التعاون الدويلبالنسبة إىل التحقيقات املتعلقة باجلرمية السيربانية، ت

الناحية العملية مثل نقل املساجني ونقل  منمتبادلة لتقيم املساعدة القانونية وتسليم اجلناة. وهناك آليات أخرى أقل أمهية 
إضافة إىل اآلليات الرمسية، هناك أساليب غري األمور اجلنائية ومصادرة العائدات اإلجرامية واسرتداد األصول. و  يف احملاكمات

 خمتلف البلدان.  يف رمسية للتعاون مثل تبادل املعلومات بني وكاالت إنفاذ القانون
 استعراض شامل للصكوك المطبقة 3.6.6

نية أن تشكل أجل التعاون الدولية األويل، ميكن لإلجراءات املع منهناك ثالثة سيناريوهات رئيسية لتحديد الصكوك املطبقة 
 (UNTOC)االتفاقات الدولية مثل اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية  منجزءًا 

وبروتوكوالدها ، 2454
واالتفاقية  2456املسائل اجلنائية يف أو االتفاقيات اإلقليمية مثل اتفاقية البلدان األمريكية للمساعدة املتبادلة 2455الثالثة

. وتتمثل اإلمكانية 2458واتفاقية جملس أوروبا بشأن اجلرمية السيربانية 2457املسائل اجلنائية. يف دة املتبادلةاألوروبية للمساع
خالل اتفاقات ثنائية. وتتعلق هذه االتفاقات عادة بطلبات حمددة ميكن أن تقدم لتحديد  منتنظيم اإلجراءات  يف الثانية

وقد وقعت اسرتاليا، على سبيل املثال،  2459وق والتزامات الطرفني.اإلجراءات واألشكال املالئمة للتواصل إىل جانب حق
وقد تناولت بعض مفاوضات هذه  2460اتفاقًا ثنائيًا مع بلدان أخرى لتنظيم اجلوانب املتعلقة بتسليم اجملرمني. 30 منأكثر 

بصورة  2461ائمة اجلرمية السيربانيةغري املؤكد إىل مدى تتناول االتفاقات الق مناالتفاقات اجلرمية السيربانية كموضوع، غري أنه 
على أساس  عامأو اتفاقات ثنائية، يتعني إرساء التعاون الدويل بوجه وافية. ويف حال عدم تطبيق اتفاقات متعددة األطراف 

وف احلالة وملا كان التعاون على االتفاقات واإلرادة الثنائية يعتمد كثرياً على ظر  2462إرادة دولية تستند إىل مبدأ املعاملة باملثل.
 الفعلية والبلدان الضالعة، يركز االستعراض الشامل أدناه على االتفاقيات الدولية اإلقليمية.

 المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية مألماتفاقية ا 4.6.6
 (UNTOC) الوطنية عرب املنظمة اجلرمية ملكافحة املتحدةمم ألاتفاقية ا عدّ تُ 

2463
 للتعاون القضائيالصك الدويل الرئيسي  ا 

املسائل اجلنائية. وتشمل هذه االتفاقية صكوكًا هامة للتعاون الدويل، غري أهنا مل تصمم حتديدًا ملعاجلة املسائل املتصلة  يف
 أحكاماً حمددة للتعامل مع الطلبات امللحة اخلاصة حبفظ البيانات. منباحلرية السيربانية كما أهنا ال تتض

 حدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنيةالمتم ألما تفاقيةتطبيق ا
 حاالت اجلرمية السيربانية، إال على حلاالت اليت يكون فيها اجلاين عضواً  يف ، ال تنطبق االتفاقية3املادة  من 1طبقًا للفقرة 

ثالثة  منكونة اجلماعة اإلجرامية املنظمة بأهنا مجاعة م UNTOCاالتفاقية  من 2مجاعة إجرامية منظمة. وتعرف املادة  يف
 أشخاص أو أكثر.
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 ملستخدمةت املصطلحاا - 2دة ملاا
 التفاقية:ا هذهاض ألغر

، كثرص أو أشخاأمؤلفة من ثالثة ، هيكل تنظيميذات مية منظمة" مجاعة اجرإبتعبري "مجاعة  يُقصد ( أ 
ل عاألفة أو اخلطريائم اجلراكثر من ة أو أحدب واتكاة هبدف ارمتضافررة تعمل بصوولزمن ا منة لفتردة موجو

 ى؛خرأية دمنفعة ماأو على منفعة مالية ، غري مباشرأو بشكل مباشر ل، حلصواجل أ من، التفاقيةاهلذه  فقًاومة اجملر
[...] 

 قالنطباق انطا - 3دة ملاا
 مالحقة مرتكبيها:ولتحقيق فيها والتالية ائم اجلراعلى منع ، ما تنص عليه خالفًا لذلكء باستثنا، التفاقيةا هذهتنطبق  1

 ؛التفاقيةا هذهمن  23و 8و 6و 5اد ملوامة مبقتضى ل اجملراألفعا ( أ  
طابع عرب م ذا جلرن احيثما يكو ؛التفاقيةا هذهمن  2دة ملاايف ارد لوالتعريف احسب ة خلطرياجلرمية ا ب(

 مية منظمة.اجرإضالعة فيه مجاعة ن تكووطين و
املنظمة. ومما ال شك فيه أن اجلرمية  أشكال اجلرمية منولذا، فإن االتفاقية تتعلق على حنو خاص باحلاالت اليت تضم أي 

بتحقيقات  UNTOC سياق اجلرمية السيربانية. ولذا ال يوجد يقني بشأن مدى ضلوع وبالتايل ارتباط االتفاقية يف املنظمة تدخل
فإن حتليل العالقة بني . ويف الواقع يعترب حتديد ضلوع اجلرمية املنظمة أمرًا بالغ األمهية. وبالتايل، اجلرمية السيربانية عرب الوطنية

هذا  يف غياب البحوث العلمية املوثوقة يف اجلرائم املتعلقة باهلوية واجلرمية املنظمة تكتنفه صعوبات. ومتثل العائق الرئيسي األول
كانت   حتلل بكثافة. وقد اجلوانب اليت مل مناجملال. وخالفًا للجوانب التقنية للجناة، يعد مكون اجلرمية املنظمة لدى اجلناة 

بيد أن هيكل هذه اجلماعات  اجلرمية السيربانية. يف العصابات اإلجرامية الضالعة منناجحة حددت العديد هناك حتقيقات 
اتساعاً يقارن بالضرورة هبيكل اجلماعات التقليدية للجرمية املنظمة حيث تنزع مجاعات اجلرمية السيربانية إىل هيكل أكثر  ال

وتسمح  2465العدد كثريًا مقارنة باجلماعات التقليدية للجرمية املنظمة. يف عات تكون أقل. كما أن هذه اجلما2464ومرونة
وهذا األمر جيعل  2466.شبكة اإلنرتنت بالتعاون الوثيق مع اآلخرين وتنسيق األنشطة دون احلاجة إىل االلتقاء وجهًا لوجه

 .2467مجاعات خمصصة سلسة يف األجدى للجناة العمل معاً  من
 لقانونية المتبادلةطلبات المساعدة ا

 اإلجراءات. منهذا احلكم جمموعة كاملة  منإجراءات املساعدة القانونية املتبادلة. ويتض 18حتدد املادة 

 لةدتباملا ونيةلقانة املساعدا - 18دة ملاا
ت ملالحقات والتحقيقاا يفلة دملتباا ونيةلقانة املساعدا نم ممكنر دق ربك، أضبعضها لبعاف، طرألول ادلم ادتق 1
ليًا دتباى رألخامنها  لك متد، و3دة ملااعليه  صحسبما تن، التفاقيةهبذه ا ملشمولةا مئاجلربا ليتص لقضائية فيماءات اارإلجوا

ب(  أ( أو 1ة رلفقا يفليه ر إملشام اجلرأن ا يفه لالشتبا ولةمعقدواع  طالبةلف اطرلالة ودلى ادلن وتك عندما مماثلةة مبساعد
 ملستعملةدوات األًا هلا أو ادعائأو عليها د ولشهأو ا مئاجلرا كايا تلضحأن  كلذ يف مبا، طينو ربع طابعذو  3 دةملاا نم

 م.جلرا بتكاار يفة ضالعة ظممية منارجإ مجاعةوأن  طلبلامتلقية ف طرلالة ودلا يف وجدلة عليها تدألهبا أو اتكاار يف
دها تفاقاا واادهدمعاهو طلبلامتلقية ف طرلالة ودلا نيناوق مبقتضى للة بالكامدملتباا ونيةلقانة املساعدم ادتق 2
هيئة  حتميلز جيو يتلا مئاجلربا ملتعلقةالقضائية اءات ارإلجت واملالحقات وابالتحقيقا ليتص فيما، لصلةذات ا دهارتيباتو
 .طالبةلالة ودلا يفالتفاقية ا هذه نم 10دة ملااتضى مبقلية عنها وملسؤاية رعتباا

[...] 
ذه املبادئ ترتبط بتحقيقات اجلرمية السيربانية وبالتحقيقات وه 2468.املبادئ العامة للتعاون الدويل (2)-18 (1)املادة  منوتتض

 التقليدية على السواء. كما تشمل اتفاقية جملس أوروبا بشأن اجلرمية السيربانية أحكاماً مماثلة.
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 لةدملتباا ونيةلقانة املساعدا - 18دة ملاا
[...] 

 لتالية:اض ارألغا نمي ألدة، املا هلذهفقًا م ودتق يتل، الةدملتباا ونيةلقانة املساعدز أن تطلب اجيو 3
 ص؛ألشخاا نمال وقأو ألة أدعلى ل حلصوا ( أ

 تفعيل خدمة الوثائق القضائية؛ ب(

 ؛دلتجميوا طلضبوا شلتفتيت اعمليا ذتنفي ج(
 اء؛خلربم هبا اويق يتلت التقييماوالة دألت واملعلوماا دميتق ( ه
اض رألغ رهاثء أقتفاى أو ارألخاء ألشيادوات أو األت أو املمتلكاأو ا مئاجلرات ادعلى عائف رلتعا ( ز
 ؛لةأدعلى ل حلصوا

 ؛طالبةلف اطرلالة ودلا يفعية اطوص ألشخال اومث ريتيس ح(
 .طلبلامتلقية ف طرلالة ودخلي للادلن اولقانامع رض ال يتعاة ملساعدا نم رخع آونأي  ط(

[...] 

مجع األدلة إىل  من. والقائمة معقدة وترتاوح طلبات حمددة للمساعدة القانونية املتبادلة  18 (3)املادة  من 3الفقرة  منوتتض
صياغة حمددة بشأن الطلبات املتعلقة  UNTOCإجراءات املالحقة اخلاصة باجلرمية. وكما ورد آنفاً، ال تشمل االتفاقية 

لذا  تفتح احلكم لطلبات أخرى، ط( 18(3)بالبيانات، مثل طلبات اعراض االتصاالت أو التحفظ على بيانات. بيد أن املادة 
مناقشة مزايا التنظيم  عامأنه جدير بوجه  منالطلبات املتعلقة بالبيانات. وعلى الرغم  يف UNTOCميكن استعمال االتفاقية 

 هذه الطلبات، مثل اتفاقية جملس أوروبا بشأن احلرية والسيربانية مناحملدد للطلبات، فإن الصكوك اإلقليمية املقارنة اليت تتض
القانون الوطين دون حتديد إجراءات حمددة لطلبات املساعدة  يف إىل األحكام اإلجرائية العادة إالَّ  يف تشري ال

 املتبادلة. القانونية

 لةدملتباا ونيةلقانة املساعدا - 18دة ملاا
[...] 

 حتيل، أن مسبقًا طلبًاتتلقى ، ودون أن خليادلن اوبالقانس مساف، دون طرلالة ودة للملختصت اطاللسلز جيو 4
 كتل دتساعأن  ميكنت ملعلومااهذه  ى أنرحيثما تى رخف أطرلة دو يف خمتصة طةسل ىلإجنائية  مبسائلعلقة متت معلوما

ى رألخف اطرلالة ودلم اقيا ىلتفضي إ دقح أو أهنا بنجا متامهاإ أو جلنائيةاءات ارإلجت واريابالتحم لقيااعلى  طةلسلا
 التفاقية.هبذه اعماًل  طلبغ وبص

جنائية اءات رجت وإحتريا نمي جير مبال خالدة دون إملاا هذه نم 4ة رقعماًل بالفت، ملعلومااحالة ن إوتك 5
ي ألت ملعلومااتتلقى  يتلا ملختصةت اطالسلا متتثلت. وملعلوماا كتلم دتق يتلا ملختصةت اطالسلاتتبعها  يتلالة ودلا يف

ف طرلالة ودلا مينعال ا ذهأن  دمها. بيادستخاعلى د وقيض ربف، أو قتاً ؤم ولن، ولكتماا طيت ملعلوماا كتلء بإبقا طلب
لة ودلر اطابإخ ملتلقيةف اطرلالة ودلم اوتق، حلالةا كتل يفوشخصًا متهمًا. ئ ربتت ومامعلإجرائها  يفتفشي أن  نم ملتلقيةا
حالة  يفر، ذتع. وإذا كلذ طلبما إذا  حمليلةف اطرلالة ودلامع ور تتشات، وملعلوماا كتلء فشاإ لقب حمليلةف اطرلا
 ء.طابء دون إإلفشاا ذلكب حمليلةف اطرلالة ودلغ ابإبال ملتلقيةف اطرلالة ودلا تقام، قمسبر شعاإ وجيهت، ستثنائيةا

[...] 
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على أساس طوعي دون أي التزام  2469أشكال التعاون منتبادل املعلومات. فهي تفرض شكاًل  (5)-(4) 18وتتبادل املادة 
املتعلقة باملسائل اجلنائية مثل  وهي تغطي املعلومات 2470.على الطرف املتلقي بتقدمي طلب للمساعدة القانونية املتبادلة

ما.  بلد آخر مت اكتشافهم أثناء حتقيق يف معلومات عن املستهلكني احملتملني للمواد اإلباحية املستغل فيها األطفال املقيمني
فيها اإلجراءات الرمسية املتبادلة الوقت وبالتايل، ميكن أن تعيق التحقيقات املعقدة بشكل خاص، اليت تستنزف  ويف

ميكن لعملية تبادل  لتحقيقات، متيل وكاالت إنفاذ القانون إىل اللجوء إىل وسائل التعاون غري الرمسية. ومع ذلك، الا
كل  املعلومات أن تعمل كوسيلة بديلة إال إذا كان مبقدور الدولة املتلقية للمعلومات مجع كافة األدلة املطلوبة مبعرفتها. ويف

طلبات  من التعاون الرمسي لضمان سلسلة احلفظ. ويف املناقشة بشأن حتويل التعاون الدويل احلاالت األخرى، حيتاج األمر إىل
االعتبار أن العملية الرمسية وضعت حلماية سالمة الدولة إىل  يف الضروري الوضع منرمسية غلى تبادل غري رمسي للمعلومات، 

 .املتبادلة ف حول اهليكل احملدد للمساعدة القانونيةيلت مث، ينبغي لتبادل املعلومات أالّ  منجانب حقوق املتهمني. و 

 لةدملتباا ونيةلقانة املساعدا - 18دة ملاا
[...] 

 حتكماف، طرألدة ادمتعأو ثنائية ى، رخة أدية معاهأ نلناشئة عت اماازبااللت خيلما دة ملاا هذهم حكاأ يف سلي 6
 .زئيًاجأو  لة كليًادملتباا ونيةلقانة املساعدا مستحك أو
 ملعنيةاف اطرألول ادلا تكاندة إذا ملاهبذه اعماًل  ملقدمةت اطلبالاعلى دة ملاا هذه نم 29 ىلإ 9ات رقلفا طبقتن 7

 بج، وللقبيا اذه نمة داهمبع رتبطةماف طرألول ادلا كتل تكان. وإذا ونيةلقانة املساعددل التباة مبعاهد رتبطةم غري
 الً دبدة ملاا هذه نم 29 ىلإ 9ات رلفقا طبيقتعلى اف طرألول ادلا قتتف ملما ة، ملعاهدا كتل يف ملقابلةم األحكاا طبيقت

 ون.لتعاا لتسه تكانات إذا رلفقا هذه طبيقعلى تة دبشاف طرألول ادلمنها. وتُشجع ا
 .ملصرفيةا ريةلسى ادعوبدة ملاا هلذه فقًاولة دملتباا ونيةلقانة املساعدا دميتق رفضتاف أن طرألول ادللز جيوال  8
. رميلتجاجية ء ازدوانتفاا حبجةدة ملاا هذه مبقتضىلة دملتباا ونيةلقانا ةملساعدا دميتق رفضتاف أن طرألول ادللز جيو 9
، ديرهاتق بحسره رتقي ذلر ادبالقة، ملساعدم ادتق، أن مناسبًا كلى ذرت دماعن، طلبلالة متلقية ودللز جيونه أ دبي

 .طلبلامتلقية ف طرلالة ودخلي للادلن اولقانا مبقتضى رمًاج ميثلك ولسلن اكاعما إذا  ظرلنف اربص
ى رخف أطرلة دو يفده وجب وطلومف وطرلة دو مقليإ يف وبتهيقضي عقأو  حمتجز صشخأي  لنقز جيو 10
ت أو مالحقات أو حتقيقا لجأ نلة مأدعلى ل حلصوا يفى رخة أدمساع دميتقدة أو بشهاء الدإلا ف أورلتعاض ارألغ

 ن:لتاليان ارطالشا ويفستإذا االتفاقية هذه ا ولةمشم مئاجبر ققضائية تتعلاءات رجإ
 ؛معل نعو طوعًا صلشخا كلذفقة اوم ( أ  
 وط.رش نم مناسبًان طرفالن التاودلن اهاتااه رت مبا هنًا، رطرفنيلا نيلتودلا يف ملختصةت اطالسلق اتفاا ب( 

 دة:ملاا هذه نم 10ة رلفقاض ارألغ 11
 مل ما، ذلكبام زلتاعليها ز، والحتجاا دبقائه قيإ طةسل صلشخاليها إ لينق يتلف اطرلالة ودللن ويك ( أ 
 ؛كلذ ريبغذن تأأو  كلذ ريغ صلشخامنها  لنق يتلف اطرلالة ودلا طلبت

 يتلف اطرلالة ودلة ادعه ىلإته دمها بإعاازلتء، اطاب، دون إصلشخاليها إ لينق يتلف اطرلالة ودلا ذتنف ب(
 ؛طرفنيلا نيلتودلا يف ملختصةت اطالسلا نيبى، رخرة أوبأية ص، أو عليه مسبقًا قيتف ملا فقًاومنها  لنق

اءات رجء إدمنها بب لنق يتلف اطرلالة ودلا طالبتأن  صلشخاليها إ لينق يتلف اطرلالة ودللز جيوال  ج(
 ؛صلشخا كلدة ذعاإ لجأ نم متسلي
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 وبةلعقة ادم نمنها ضم لنق يتلالة ودلا يفز الحتجاا دقيل ملنقوا صلشخايقضيها  يتلة املدتسب احتُ  ( د
 ليها.إ لنق يتلف اطرلالة ودلا يفضة عليه وملفرا

ز جيو الدة، ملاا هذه نم 11و 10 رتنيللفق فقًا، وما منها صشخ لنقر ريتق يتلف اطرلالة ودلا كلذعلى  قفاوت ملما  12
 مقليإ يف، لشخصيةا ريتهعلى حى رخد أوقيض أي رفأو معاقبته زه أو ا حتج، أو اجنسيته تكان يًا، أصلشخا كلذمالحقة 

 .منها لنق يتلالة ودلا مقليإته درملغانة سابقة ام إدحكات أو أغفاالل أو إفعاأ ببسب، ليهاإ لينق يتلالة ودلا
[...] 

متثالن أمهية خاصة لقضايا اجلرمية  9و 8املتبادلة. والفقرتان  اجلوانب اإلجرائية للمساعدة القانونية 18(6)-(12)وتتبادل املادة 
زدواجية التجرمي. ويكتسي هذا األمر رفض طلبات املساعدة املتبادلة على أساس انتفاء ا منالدول  9السيربانية. ومتكن الفقرة 

الوقت الراهن. مثل اتفاقية  يف السيربانية باألمهية نظرًا إىل حمدودية نطاق هنج توحيد األحكام اجلنائية اهلامة اخلاصة باجلرمية
دت املعايري بلداً، حيث حد 30 تصدق على هذه االتفاقية إال ، مل2010 جملس أوروبا بشأن اجلرمية السيربانية. وحىت منتصف

 .UNTOC الدنيا املقابلة بشأن اجلرائم السيربانية. وميكن لذلك أن يعيق التعاون على أساس االتفاقية

 لةدملتباا ونيةلقانة املساعدا - 18دة ملاا
[...] 
 ذ بتنفيم وتقولة دملتباا ونيةلقانة املساعدت اطلبابتلقي  خمولةولة وؤمسن وتك ركزيةم طةسلف طرلة دو لك نيتع 13

ص ذو خا مقليإ أوخاصة  طقةمنف طرلالة ودللن حيثما كا. وذهالتنفي ملختصةت اطالسلا ىلإبإحالتها  ت أوطلبالا تلك
 ملنطقةا كبتل قفيما يتعلم ذادها ملهاا وىلتتدة رمنف ركزيةم طةسل نيتعأن  هلاز جا، لةدملتباا ونيةلقانة اللمساعد لمستقم ظان

 طةلسلم اوحيثما تقوحالتها. ة أو إملتلقات اطلبالا ذسالمة تنفيو رعةس ملركزيةت اطالسلا لتكف. ومإلقليا ذلكبأو 
سليمة. رة وبصو رعةبس طلبلا ذعلى تنفي ملختصةا طةلسلا كتشجع تل، لتنفيذه خمتصة طةسل ىلإ طلبلابإحالة  ملركزيةا
 كصاع دبإيف طرلة دو لكم قيا تقض ورلغا اهلذاملعينة  ملركزيةا طةلسلا مباسة ملتحدا ملألمم لعاا نيألما خيطرو

وأي لة دملتباا ونيةلقانة املساعدت اطلبا وجهتوليها. م إالنضماأو اها اررقأو إ وهلاقب أوالتفاقية ا هذهعلى  ديقهاتص
أن  يفف طرلة دوية أ قحط رلشا اذه ميسال اف. وطرألول ادلاتعينها  يتلا ملركزيةت اطالسلا ىلهبا إ قتتعلت سالارم

ن لتاودلا قحيثما تتف، ولعاجلةت احلاالا يف، ودبلوماسيةلات اولقنا ربليها عت إسالاملرت واطلبالا هذه لمث وجيهتط رتشت
 .كلذ نمك، إن أجلنائيةا رطةلية للشودلا ملنظمةا طريق نعن، ملعنيتان اطرفالا

ف طرلالة ودلى ادل ولةبلغة مقبب ومكت لسجج نتاإ طيعسيلة تستوبأية ، نمكأحيثما أو، كتابة ت طلبالم ادتق 14
باللغة ة ملتحدا ملألمم لعاا نيألما خيطروصحته.  نم قتتحقف أن طرلالة ودلا كتتيح لتلوط ربش، وطلبلامتلقية 

 وهلاقبأو التفاقية ا هذهعلى  ديقهاتص كصاع دبإيف طرلة دو لكم قيا تقف وطرلة دو لكى دل ملقبولةت اللغاا أو
ت طلبالم ادتقن ز أجيو، كلذعلى ن طرفالن التاودلا قحيثما تتف، ولعاجلةت احلاالا يفوليها. م إالنضماأو اها اررقإ أو

 ر.ولفاعلى  كتابًة أن تؤكدعلى ، ويًاشف
 لة:دملتباا ونيةلقانة املساعدا طلب نيتضم 15

 ؛طلبلا دمةمق طةلسلا ويةه ( أ 
 طةلسلا ظائفوو مس، واطلبلابه  قيتعلي ذلالقضائي اء ارإلجأو ا ملالحقةأو ا قلتحقيا طبيعةع ووضوم ب(

 ؛ضائيلقاء ارإلجأو ا ملالحقةأو ا قلتحقيا تتوىل يتلا
 ؛قضائيةات دتبليغ مستنض رلغ ملقدمةت اطلبابال قما يتعلء باستثناع، ملوضولصلة باذات ا وقائعلل ملخصًا ج(

 ؛تباعهاالبة طلف اطرلالة ودلد اوت نيمعاء رجأي إ لتفاصيو مللتمسةة ادللمساع صفًاو ( د
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 ؛كلذ نمكأحيثما ، جنسيتهومكانه و ينمع صشخأي  ويةه ( ه
 .ريبادلتت أو املعلوماأو الة دألاجله أ نم ستلتمي ذلض ارلغا ( و

لقانوهنا  فقًاو طلبلا ذية لتنفيوررضأهنا  نييتب دماضافية عنت إومامعل طلبتأن  طلبلامتلقية ف طرلالة ودللز جيو 16
 .ذلتنفيا كلذ لتسهت أن ملعلوماا كتلن شأ نمن ويك دماعن ، أوخليادلا

[...] 
طلبات، فضاًل عن قنوات االتصال. وبالنسبة لقنوات االتصال، تتبع االتفاقية شكل ومضمون ال 18(13)-(16) املادة وحتدد

وتشدد االتفاقية على أمهية هذا اإلجراء لضمان سرعة  2471سلطة مركزية إىل سلطة مركزية نظرية. منفكرة أن الطلبات ترسل 
معاجلة الطلبات  يف املشاركة املباشرةتنفيذ الطلب على الوجه األمثل. وقد ختتلف أدوار السلطات املركزية، وترتاوح بني 
إذا كانت الطلبات ترسل وجوبًا عرب  وتنفيذها وإحالة هذه الطلبات إىل السلطات املختصة. وترتك االتفاقية للدول حتديد ما

 إرسال الطلب ويعيق بشكل منعدمه. وهذا اخليار ينطوي على إبطاء العملية حيث سيبطئ كثريًا  منالقنوات الدبلوماسية 
 2472اتفاقية جملس أوروبا بشأن اجلرمية السيربانية، منشاكلة حفظ بيانات احلركة. وعلى النقيض  منخاص تدابري متوقعة 

وسائل التعاون املتوخى، بل تقدم إجراًء عاماً حلاالت الطوارئ. فإذا وافقت الدول، ميكن استعمال  UNTOC حتدد االتفاقية ال
بلد آخر، حيتفظ  يف املعنيةقنوات االتصال. ولتسهيل حتديد السلطة  مناإلنرتبول( كقناة املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية )

ويزود هذا الدليل سلطة  2473هذا الشأن. يف وينبدليل إلكرت  (UNODC)مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية 
 2474اإلصدار بالبيانات األخرى ذات الصلة.

 يسمح بالطلبات الشفهية إال . وال15و 14 الفقرتني يف فاء باملتطلبات األساسية احملددةالضروري الو  منوعند تقدمي الطلب، 
االتفاقية تبني أنه على الرغم احلاالت الطارئة ويتعني دعمها بطلب حتريري الحقاً. وتقارير الدول األطراف املعنية بتطبيق  يف
البلدان  مندة القانونية املتبادلة كتابًة، فإن عدد قليل فقط الدول تشريعات تلزم بتقدمي طلبات املساع منأن لدى كثري  من

عن  UNTOC ويف هذا الصدد، ختتلف االتفاقية 2475بعد رسائل إلكرتونية. أجاز قبول طلبات مقدمة مؤقتة تلحق هبا فيما
احلاالت  يف رتونيةاتفاقية جملس أوروبا بشأن اجلرمية السيربانية اليت تشجع الدول على استعمال وسائل االتصاالت اإللك

أجل ضمان اكتمال الطلبات )أداة حترير طلب  منبرجمته لصياغة هذه الطلبات  UNODC ويوفر املكتب 2476الطارئة.
 2477املساعدة القانونية املتبادلة(.

 المساعدة القانونية المتبادلة 18-المادة 
[...] 

مع رض ال يتعاي ذلر ادبالقن، ويك، وأن طلبلامتلقية ف طرلالة ودخلي للادلن اوللقان فقًاو طلبلا ذتنفين ويك 17
 .طلبلا يفدة حملداءات ارلإلج فقًان، وإلمكاا دعنو طلبلامتلقية ف طرلالة ودخلي للادلن اولقانا

لقضائية ت اطالسلم اما، أريخبأو  دبصفة شاهف، طرلة دو مقليإ يفد وجوم صشخال وقع أمسا نييتع دماعن  18
أن  ىلوألف اطرلالة ودللز جيو، خليادلن اوألساسية للقاندىء املباامع  ًامتفقو ممكنًا كلن ذويكف أخرى، وطرلة ودل

ل ومث وبًامستصأو  ممكنًا نيك ملإذا  ديولفيا طريق نعع ستمااجلسة  دبعقى، رألخالة ودلا طلبعلى ء بنا، تسمح
ع الستمااسة جلإدارة  وىلتتأن على  قتتفاف أن طرألول ادللز جيو. وطالبةلف اطرلالة ودلا مقليإ يفبنفسه  ملعينا صلشخا

 .طلبلامتلقية ف طرلالة ودقضائية تابعة لل طةسل حتضرهاوأن  طالبةلف اطرلالة ودقضائية تابعة لل طةسل
، أو أن طلبلامتلقية ف طرلالة ودلهبا اها ودزت يتلالة دألت أو املعلوماا لتنقأن  طالبةلف اطرلالة ودللز جيوال  19

لة ودلا نفقة مسبقة ماوم، دون طلبلا يفرة ملذكوا كتل ريقضائية غاءات رجت أو إمالحقات أو حتقيقا يف دمهاتستخ
لة ت أو أدومامعلاءادها رجإ يفتفشي أن  نم طالبةلف اطرلالة ودلا مينعما ة رلفقا هذه يف سلي. وطلبلامتلقية ف طرلا
 لقب طلبلامتلقية ف طرلالة ودلر اطابإخ طالبةلف اطرلالة ودلم اوتقة، ريألخا حلالةا يف. وممته صشخ ربئةت ىلدي إؤت
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 وجيهت، ستثنائيةاحالة  يفر، ذتع. وإذا كلذمنها  طلبما ، إذا طلبلامتلقية ف طرلالة ودلامع ور تتشاء وأن إلفشاوث ادح
 ء.إلفشاوث احبدء، طاب، دون إطلبلامتلقية ف طرلالة ودلغ ابإبال طالبةلف اطرلالة ودلا تقام، قمسبر شعاإ

، ونهمضمو طلبلا ريةعلى س حتافظأن  طلبلامتلقية ف رطلالة ودلاعلى ط رتشتأن  طالبةلف اطرلالة ودللز جيو 20
ف طرلالة ودلا تبلغ، أريةلسط ارلش متتثلأن  طلبلامتلقية ف طرلالة ودلاعلى ر ذتع. وإذا لتنفيذهزم لالر ادلقء اباستثنا

 .رعةلسا جهوعلى  ذلكب طالبةلا
 لة:دملتباا ونيةلقانة املساعدا دميتق ضفز رجيو 21

 دة؛ملاا هذهم ألحكا ًافقو طلبلم اديق ملإذا  ( أ 
م أو لعاا ظامهانأو منها ددها أو أسيا ميس دق طلبلا ذتنفيأن  طلبلامتلقية ف طرلالة ودلإذا رأت ا ب(
 ى؛رألخاألساسية ا حلهامصا
اء رإلجا ذتنفي دهاطاعلى سل حيظرأن  طلبلامتلقية ف طرلالة ودخلي للادلن اولقانن اشأ نمن كاإذا  ج(

ر طاإ يفقضائية اءات رجأو إمالحقة أو  قلتحقي خاضعًام جلرا كلن ذكا ول، مماثلم رجن أي بشأب ملطلوا
 ؛لقضائيةااليتها و
 قيتعل فيما طلبلامتلقية ف طرلالة ودلل وينلقانم اظالنامع رض تتعا طلبالستجابة للا تكانإذا  ( د
 لة.دملتباا ونيةلقانة ادعملسابا

 .مالية لعلى مسائ يضًاي أطوينم جلرر أن اعتباا دكر لة دمتبا ونيةقانة دمساع طلب رفضتاف أن طرألول ادللز جيوال  22
 لة.دملتباا ونيةلقانة املساعدا دميلتق ضفب أي رسباي أدتب 23
 دقصى حأ ىلإعي ارت، وممكن تقب ورقأ يفلة دملتباا ونيةلقانة املساعدا طلب طلبلامتلقية ف طرلالة ودلا ذتنف 24

لة ودلا بتستجيوته. ذا طلبلا يف ،لألفضاعلى  ،أسباهبارد وتو طالبةلف اطرلالة ودلا رحهاتقتهنائية  دعياومأي  ممكن
تبلغ . وطلبلا جلةمعا يفز حملرم ادلتقن ابشأ طالبةلف اطرلالة ودلا نتتلقاها م يتلا ملعقولةت اللطلبا طلبلامتلقية ف طرلا
 .مسةمللتا ةملساعدا ىلإتنتهي حاجتها  دماعن، رعةلساجه وعلى ، طلبلامتلقية ف طرلالة ودلاالبة طلف اطرلالة ودلا

ت مالحقات أو حتقيقامع رض تتعا هناولة لكدملتباا ونيةلقانة املساعدا لتأجي طلبلامتلقية ف طرلالة ودللز جيو 25
 ية.رقضائية جااءات رجإ أو

 تنفيذه لتأجي لقبدة، أو ملاا هذه نم 21ة رلفقا مبقتضى طلب ضفر لقب، طلبلامتلقية ف طرلالة ودلور اتتشا 26
 يًاوررضاه رت مبا هنًاة رملساعدا دميتق ميكنن كاإذا فيما  ظرللن طالبةلف اطرلالة ودلامع ة، دملاا هذه نم 25ة رلفقا مبقتضى

 وط. رلشا كلتلل المتثااعليها  بجوط، ورلشا كبتل هنًاة رملساعدا طالبةلف اطرلالة ودلا تقبلذا فإم. حكاوط وأرش نم

 ءً بنا، قفاوي رخآ صشخأو  ريخبو أ دشاهأي مالحقة ز جيوال دة، ملاا هذه نم 12ة رلفقق اطبابانس مسادون  27
ت مالحقات أو حتريا يفة ملساعداعلى ، أو قضائيةاءات رجإ يفته دبشهاء الدإلاعلى ، طالبةلف اطرلالة ودلا طلبعلى 

معاقبته أو  رآلخا صلشخأو ا خلبريأو ا دلشاها كلز ذحتجا، أو اطالبةلف اطرلالة ودلا مقليإ يفقضائية اءات رجإ أو
 قنة سبإدا محكل أو غفاأو إ لفعص أي خبصوف، طرلا كلذ مقليإ يفلشخصية ا ريتهح دييق رخاء آرجي إخضاعه ألإ أو

 مبحض رآلخا صلشخأو ا خلبريأو ا دلشاهابقي ن إذا لضماا اذينتهي ه. وطلبلامتلقية ف طرلالة ودلا مقليإته درمغا
، أو متصلة ومًاي رعش مخسة ةدمل خالدرة ملغاا رصةله ف تتيحأ دقن وتكأن  دبع، طالبةلف اطرلالة ودلا مقليإ يفره ختياا
ت طالسلا نم طلوبًام يعد ملده وجن وبأ مسيًاربلغ فيه ي أذلايخ رلتاا نمرا ً عتبان، اطرفالن التاودلاعليها  قتتف ةدية مأ
 دره.غا دقن ويكأن  دبعره ختياا مبحض مإلقليا ىلإته دوعل حا يف، أو لقضائيةا
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على ن ملعنيتان اطرفالن التاودلا قتتف ملما ، طلبلا ذة لتنفييدلعاا فلتكاليا طلبلامتلقية ف طرلالة ودلا لتتحم 28
 ملعنيتنيا طرفنيلا نيلتودلاعلى  بج، ويةدعا ريغأو ضخمة ت نفقام زستستلم أو زتستل طلبلاتلبية  تكان. وإذا كلذ ريغ

 .فلتكاليا كتل حتملكيفية  ذلكك، ومبقتضاها طلبلا ذسينف يتلم األحكاوط وارلشا ديدلتحورا تتشاأن 
 الطرف الطالبة  الدولة 29

ت ملعلوماأو ا وثائقلت أو السجالا نم نسخًا طالبةلف اطرلالة ودلل طلبلامتلقية ف طرلالة ودلا وفرت ( أ 
 س؛لنااخلي بإتاحتها لعامة ادلا هناويسمح قان يتلزدها واوح يفدة ملوجوا حلكوميةا

 زئيًاجأو  كليًا، طالبةلاف طرلالة ودلا ىلم إدتق، أن ديرهاتق بحس، طلبلامتلقية ف طرلالة ودللز جيو ب(
زدها وح يفدة وجوم، وميةحكت ومامعلأو  قثائت أو وسجالأي  نم نسخًاوط، رش نم مناسبًااه رت مبا هنًاأو ر

 س.لنااخلي بإتاحتها لعامة ادلا هناوال يسمح قانو
م ختدف اطرألدة ادمتعأو ثنائية ت رتيباتت أو تفاقاا دمكانية عقإ يفء، القتضاا بحساف، طرألول ادلا ظرتن 30

 ها.ززتع، أو لعمليا طبيقلتا وضعتضعها مدة، أو ملاا هذهم حكاأ نمة ملتوخااض ارألغا

 اتفاقية مجلس أوروبا بشأن الجريمة السيرانية 5.6.6
 23 من املواد يف تتناول اتفاقية جملس أوروبا بشأن اجلرمية السيربانية )"اتفاقية اجلرمية السيربانية"( األمهية املتزايدة للتعاون الدويل

 .35 إىل
 مبادئ عامة تتعل ق بالتعاون الدولي

 اتفاقية جملس أوروبا بشأن اجلرمية السيربانية ثالثة مبادئ عامة خبصوص التعاون الدويل بني األعضاء من 23 حتدد املادة
 السيربانية. حتقيقات اجلرمية يف

 مبادئ عامة تتعل ق بالتعاون الدولي - 23المادة 
خالل تطبيق االتفاقية الدولية ذات الصلة واخلاصة  منع بعضهم البعض، وفقًا لنصوص هذا الباب، و يتعاون األطراف م

الشؤون اجلنائية، والرتتيبات املتفق عليها مبقتضى التشريعات املوحَّدة واملتبادلة باملثل، والقوانني الوطنية،  يف بالتعاون الدويل
أجل جتميع أدلة اجلرمية  من، أو حاسوبيةيت تتعلَّق جبرائم نُظم وبيانات ألقصى درجة ممكنة ألغراض إجراء التحقيقات ال

 شكل إلكرتوين. يف اجلنائية

التحقيقات الدولية إىل أقصى مدى ممكن. ويعربِّ هذا االلتزام  يف املقام األول أن يوفِّر األعضاء التعاون يف املفرتض منو 
تنطبق  أن املبادئ العامة ال 23سيربانية. وباإلضافة إىل ذلك، تالحظ املادة حتقيقات اجلرائم ال يف أمهية التعاون الدويل عن

شكل إلكرتوين. ويغطي ذلك  يف إطاره مجع أدلة يف أي حتقيق يتعنيَّ  يف حالة حتقيقات اجلرائم السيربانية بل تنطبق يف فقط
 اخلارج يف ستعمل املتهم خدمة بريد إلكرتوينالقضايا التقليدية. فإذا ا يف حتقيقات اجلرائم السيربانية وكذلك التحقيقات

م اخلدمة  يف ستكون منطبقة بشأن التحقيقات الالزمة 23قضية قتل، فإن املادة  يف صدد البيانات املخزَّنة لدي مقدِّ
ويالحظ املبدأ الثالث أن األحكام اليت تتناول التعاون الدويل ليست بدياًل عن أحكام االتفاقات الدولية  2478املضيف.

القوانني احمللية املتعلقة بالتعاون الدويل. وأكد واضعو  يف املساعدة القانونية املتبادلة والتسليم أو األحكام ذات الصلةب املتعلقة
خالل تطبيق املعاهدات ذات الصلة والرتتيبات  منعلى أن املساعدة املتبادلة ينبغي أن جتري عمومًا  اتفاقية اجلرمية السيربانية

منفصل يتعلَّق  عامتقصد إنشاء نظام  ال اتفاقية اجلرمية السيربانيةتعلقة باملساعدة املتبادلة. ونتيجة لذلك، فإن املماثلة امل
 يطال ب كل طرف بوضع أساس قانوين لتمكني إجراء التعاون الدويل على النحو املعرَّف باملساعدة املتبادلة. ولذلك ال
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فعاًل مثل  منتكون فيها املعاهدات والقوانني والرتتيبات القائمة تتض االت اليت الاحل يف إال اتفاقية اجلرمية السيربانية يف
 2479األحكام. هذه

 تسليم المجرمين
األحيان إىل التنازع  منكثري  يف وطلبات التسليم تؤدي 2480أصعب جوانب التعاون الدويل. منيظل تسليم املواطنني جانبًا 

د املادة  يف بلد يف حتقيق جيري بني ضرورة محاية املواطن واحلاجة إىل دعم ، 23مبادئ التسليم. وبعكس املادة  24اخلارج. وحتدِّ
احلرية لفرتة  مناحلاالت البسيطة )احلرمان  يف ينطبق وال اتفاقية اجلرمية السيربانية يف فإن احلكم يقتصر على اجلرائم املذكورة

يت ميكن أن حتدث بشأن قدرة األطراف على إبداء حتفظات، زاعات النولتجنُّب ال 2481تزيد عن سنة واحدة على األقل. ال
 2482اجُلرم. إىل مبدأ ازدواج 24تستند املادة 

 تسليم المجرمين - 24المادة 
إىل  2 مناملواد  يف تُطبَّق هذه املادة على تسليم اجملرمني فيما بني األطراف بالنسبة للجرائم املنصوص عليها ( أ 1

الطرفني املعنيني، بعقوبة مقيِّدة للحُرية ملدة  ن تكون هذه اجلرائم يعاقب عليها مبوجب قوانني كالهذه االتفاقية بشرط أ من 11
 سنة على األقل أو بعقوبة أشد.

يف حالة إذا ما كانت هناك عقوبة حبد أدىن خمتلف واجبة التطبيق مبوجب إجراء متفق عليه مبقتضى التشريعات  ب(
، واجبة التطبيق (ETS 24)ذلك االتفاقية األوروبية بشأن تسليم اجملرمني  يف مبوجب اتفاقية تسليم، مبااملوحَّدة واملتبادلة باملثل أو 

 بني طرفني أو أكثر، تُطبَّق العقوبة الدنيا املنصوص عليها مبوجب مثل هذا اإلجراء أو االتفاقية.
أي اتفاقية بشأن تسليم  يف رائم جيب فيها التسليمهذه املادة مدرجة كج من 1الفقرة  يف تُعترب اجلرائم اجلنائية الواردة 2

أي اتفاقية بشأن  يف اجملرمني قائمة بني األطراف، ويتعهَّد األطراف بإدراج هذه اجلرائم على أهنا جرائم يتم فيها تسليم اجملرمني
 تسليم اجملرمني يتم إبرامها فيما بينهم. 

طرف آخر  منرمني مشروطًا بوجود اتفاقية، طلبًا للتسليم يف حالة تلقي أحد األطراف، والذي جيعل تسليم اجمل 3
تربطه به اتفاقية لتسليم اجملرمني، جيوز لذلك الطرف اعتبار هذه االتفاقية األساس القانوين لعملية التسليم فيما يتعلق بأية  ال

 هذه املادة. من 1الفقرة  يف جرمية مشار إليها
 1الفقرة  يف م اجملرمني مشروطًا بوجود اتفاقية، اجلرائم اجلنائية املشار إليهاجيعلون تسلي يعتمد األطراف الذين ال 4

 هذه املادة على أهنا جرائم ميكن فيها تسليم اجملرمني فيما بينهم. من
خيضع تسليم اجملرمني للشروط اليت ينص عليها قانون الدولة املطلوب منها التسليم، أو اتفاقيات تسليم اجملرمني  5

 ذلك األسباب اليت جيوز فيها للطرف املطلوب منه التسليم رفض التسليم. يف تطبيق، مباواجبة ال
هذه املادة، على سند وحيد  من 1الفقرة  يف إحدى اجلرائم املشار إليها يف يف حالة رفض عملية تسليم اجملرمني 6

ه اختصاص قضائي يشمل هذه اجلرمية، جنسية الشخص املطلوب فقط، أو لو أن الطرف املطلوب منه التسليم يرى أنه ل من
يقوم الطرف املطلوب منه التسليم بإحالة القضية، بناء على طلب الطرف الطالب إىل سلطاته املختصة بغرض احملاكمة مث 

الوقت املناسب. تتخذ هذه السلطات قرارها وجُتري التحقيق واإلجراءات  يف يقوم بإبالغ النتيجة النهائية للطرف الطالب،
 صة هبا، بنفس الطريقة كما هو احلال بالنسبة ألية جرمية أخرى ذات طابع مشابه هلا مبوجب قانون ذلك الطرف.اخلا

يقوم كل طرف، وقت التوقيع أو عند إيداع وثيقة التصديق، أو القبول، أو املوافقة، أو االنضمام، بإخطار  أ ( 7
 ةالتحفظي املصادرةعن إصدار أو تلقي طلبات التسليم، أو أوامر جمللس أوروبا باسم وعنوان كل سلطة مسؤولة  عامال األمني

 حالة عدم وجود اتفاقية. يف
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جمللس أوروبا بإنشاء وحتديث سجل خاص بالسلطات املسؤولة اليت يعيِّنها األطراف،  عامال األمنييقوم  ب(
 قت.هذا السجل طوال الو  يف صحة البيانات اليت يتم حفظها منويلتزم كل طرف بالتأكد 

 المبادئ العامة للمساعدة المتبادلة
أهم القواعد  منهي واحدة  3. والفقرة 23املادة  يف املبادئ املعروضة 25فيما يتعلق باملساعدة املتبادلة تستكمل املادة 

فشل عدد قبل، ي منوكما أشري  2483حتقيقات اجلرائم السيربانية. يف وهي تربز أمهية االتصال السريع 25املادة  يف التنظيمية
الالزم وهكذا يتم حذف البيانات اهلامة  منحتقيقات اجلرائم السيربانية على الصعيد الوطين ألهنا تستغرق وقتاً طوياًل أكثر  من

وعمومًا تستغرق التحقيقات اليت تتطلَّب مساعدة قانونية متبادلة وقتًا أطول  2484قبل اختاذ التدابري اإلجرائية للحفاظ عليها.
اتفاقية اجلرمية االتصال بني وكاالت إنفاذ القانون. وتعاجل  يف الوقت منالشرتاطات الرمسية اليت تستغرق كثرياً ذلك بسبب ا من

 2485استعمال وسائل سريعة لالتصال. منهذه املشكلة بإبراز أمهية التمكني  السيربانية

 مبادئ عامة تتعل ق بالمساعدة المتبادلة - 25المادة 
املساعدات املتبادلة لبعضهم البعض إىل أقصى حد ممكن وذلك ألغراض التحقيق يقوم األطراف بتقدمي  1
 شكل إلكرتوين. يف ، أو مجع أدلة اجلرميةاحلاسوباإلجراءات املتعلقة باجلرائم ذات العالقة بنُظم وبيانات  أو
 .35 إىل 27 مناملواد  يف اردةتدابري تشريعية وتدابري أخرى وذلك لتنفيذ االلتزامات الو  منيعتمد كل طرف ما قد يلزم  2
الظروف العاجلة تقدمي الطالبات اخلاصة بتبادل املساعدات أو االتصاالت املتعلقة بذلك عن  يف جيوز لكل طرف 3

ذلك أجهزة الفاكس أو الربيد اإللكرتوين، باحلد الذي توفر به مثل هذه الوسائل  يف طريق وسائل االتصال العاجلة، مبا
عند الضرورة( مع اتباعها بتأكيد رمسي عندما يُطلب ذلك  التجفريذلك استخدام  يف والتوثيق )مبا منألمستويات مالئمة ل

وسائل  منالطرف املطلوب منه تقدمي املساعدة. يقبل الطرف املطلوب منه تقدمي املساعدة ويستجيب للطلب بأية وسيلة  من
 االتصال العاجلة. 

واد هذا القسم، خيضع تبادل املساعدة للشروط اليت ينص عليها قانون م يف فيما ما عدا ما هو منصوص عليه 4
ذلك األسس اليت جيوز بسببها للطرف  يف الطرف املطلوب منه املساعدة، أو اتفاقيات تبادل املساعدة واجبة التطبيق مبا

رفض املساعدة املتبادلة  يف قجيوز للطرف املطلوب منه املساعدة ممارسة احل املطلوب منه املساعدة أن يرفض التعاون. وال
 على أساس أن الطلب يتعلق جبرمية يعتربها جرمية مالية. 11إىل  2 مناملواد  يف يتعلق باجلرائم املشار إليها فيما

حالة  يف مىت كان مسموحًا للطرف املطلوب منه املساعدة، طبقًا لنصوص هذا القسم، بتقدمي املساعدة املتبادلة 5
فإن هذا الشرط يعترب مستوفياً، بغض النظر عما إذا كانت قوانينه تدرج اجلرمية داخل التصنيف ذاته  وجود جرمية مزدوجة،

د اجلرمية املطلوب تقدمي  للجرمية أو تصبغ على اجلرمية نفس املسمى القانوين للطرف الطالب، طاملا أن السلوك الذي حيدِّ
ل جرمية مبوجب قوانينه.  املساعدة بشأهنا يشكِّ

حتقيقات اجلرائم السيربانية اليت جتري على صعيد وطين قد يتم اكتشاف روابط جبرائم تتصل ببلد آخر. فإذا كانت سلطات  وخالل
املواد الفاضحة، فإهنا قد جتد معلومات عن أشخاص يشتهون  يف قضايا استخدام األطفال منقضية  يف إنفاذ القانون حتقُّق مثالً 

قواعد تنظيمية تتسم بأهنا ضرورية  26وتعرض املادة  2486تبادل املواد الفاضحة لألطفال. يف بلدان أخرى شاركوا مناألطفال 
 2487هبا. أجل تبليغ وكاالت إنفاذ القانون األجنبية بدون املساس بالتحقيقات اليت تقوم هي منلوكاالت إنفاذ القانون 
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 المعلومات التلقائية - 26المادة 
 ، ودون طلب مسبق أن يرسل إىل طرف آخر معلومات يتم احلصول عليهاحدود قانونه الوطين يف جيوز ألي طرف، 1
 أن اإلفصاح عن هذه املعلومات قد يساعد الطرف املتلقي هلذه املعلومات ىحالة إذا ما رأ يف قات ذلك الطرفإطار حتقي يف
ية، أو أن ذلك قد يؤدي إىل تقدمي البدء فيه أو القيام بالتحقيق أو اإلجراءات اليت تتعلق جبرائم تنص عليها هذه االتفاق يف

 جانب ذلك الطرف مبوجب هذا القسم. منطلب للتعاون 
م هذه املعلومات قبل تقدميها أن يطلب احملافظة على سرية هذه املعلومات أو استخدامها  2 جيوز للطرف الذي يقدِّ

ت االستجابة ملثل هذا الطلب، عليه أن خيطر وفقاً لشروط معيَّنة فقط. ويف حالة عدم استطاعة الطرف املتلقي هلذه املعلوما
م املعلومات، والذي يقرِّر عندئذ إذا ما كان ينبغي مع ذلك تقدمي هذه املعلومات  عدمه. ويف حالة قبول هذه  منالطرف مقدِّ

 جانب الطرف املتلقي وفقاً لشروط، فإنه يكون ملزماً هبا. مناملعلومات 

املتعلقة باالستعاضة عن املساعدة القانونية املتبادلة مبعلومات تقدم بصورة غري رمسية. فلن ورد آنفاً، هناك بعض الشواغل  وكما
ويف كل ة املعلومات مجع كافة األدلة املطلوبة مبعرفتها. يمقدور الدولة متلق يف إذا كان يكون تبادل املعلومات ممكنًا إالّ 

طلبات  منسلسلة احلفظ. ويف املناقشة بشأن حتويل التعاون الدويل احلاالت األخرى، حيتاج األمر إىل التعاون الرمسي لضمان 
االعتبار أن العملية الرمسية وضعت حلماية سالمة الدولة إىل  يف الضروري الوضع منرمسية إىل تبادل غري رمسي للمعلومات، 

 املتبادلة. ساعدة القانونيةمث، ينبغي لتبادل املعلومات أال يلتفت حول اهليكل احملدد للم منجانب حقوق املهتمني. و 

ميكن أن جتري بنجاح  التحقيقات ال منأن عددًا  ونظرًا إىلبسرية املعلومات.  26املادة  يف أهم القواعد منوتتصل واحدة 
م املعلومات أن يطلب االحتفاظ بسرية  26يعرف بسري التحقيقات، فإن املادة  إذا كان اجلاين ال إال متكِّن الطرف مقدِّ

م املعلومات يستطيع أن يرفض تقدمي مل ات املنقولة. وإذااملعلوم  املعلومات. يكن ممكناً ضمان السرية، فإن الطرف مقدِّ
 حالة عدم وجود اتفاقات دولية منطبقة في اإلجراءات المتصلة بطلبات المساعدة المتبادلة

خالل تطبيق املعاهدات ذات الصلة  مننية املتبادلة ، إىل فكرة القيام باملساعدة القانو 25، مثلها مثل املادة 27تستند املادة 
عدم إقامة نظام اتفاقية اجلرمية السيربانية وحدها. وقرَّر واضعو اتفاقية اجلرمية السيربانية اإلشارة إىل  منوالرتتيبات املشاهبة بداًل 

ويف حالة وجود صكوك أخرى بالفعل،  2488.ةاتفاقية اجلرمية السيربانيإطار  يف منفصل للمساعدة القانونية املتبادلة اإللزامية
تنطبق فيها أية قواعد  احلاالت اليت ال يف إطار أي طلب ملموس. ولكن يف تصبحان بدون أمهية 28و 27فإن املادتني 

 تتيحان آليات ميكن استعماهلا لتنفيذ طلبات املساعدة القانونية املتبادلة. 28و 27أخرى، فإن املادتني 
 2489؛االلتزام بإقامة نقطة اتصال مسماة لطلبات املساعدة القانونية املتبادلة 27اليت تنظمها املادة وتشمل أهم اجلوانب 

جمللس  عامقيام األمني الو  2490إجراءات تستغرق وقتًا طوياًل؛ يف اقتضاء االتصال املباشر بني نقاط االتصال لتجنُّب الدخولو 
  أوروبا بإنشاء قاعدة بيانات جلميع نقاط االتصال.

د املادة و  يستطيعون بصورة خاصة اتفاقية اجلرمية السيربانية قيوداً تتعلَّق بطلبات املساعدة. فأطراف  27باإلضافة إىل ذلك، حتدِّ
أو مصاحلها  عامإذا كانت تعترب أن التعاون سيمس بسياددها أو أمنها أو نظامها ال أو ،بشأن القضايا السياسية التعاون رفض

 األخرى. اجلوهرية
ناحية،  منبعض احلاالت،  يف رفض التعاون منأن احلاجة تقوم إىل متكني األطراف اتفاقية اجلرمية السيربانية واضعو  ورأى

ناحية أخرى، إىل أن األطراف ينبغي أن متارس رفض التعاون بضبط نفس لتجنُّب أي نزاع مع املبادئ  منولكنهم أشاروا، 
تعريفًا ضيقاً. ويشري  "املصاحل اجلوهرية األخرى"خاصة تعريف مصطلح املهم بصفة  منولذلك، ف 2491قبل. مناملستقرة 

املمكن أن يؤدي  منإىل أن ذلك قد يكون هو واقع احلال إذا كان  السيربانيةالتقرير التفسريي لالتفاقية املتعلقة باجلرمية 
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تفاقية، فإن االنشغاالت املتعلقة منظور واضعي اال منو  2492التعاون إىل صعوبات أساسية لدي الطرف املطلوب منه التعاون.
 2493تعترب مصاحل جوهرية. بعدم كفاية قوانني محاية البيانات ال

 المساعدة المتبادلة فيما يتعلق بالتدابير المؤقتة
هذه االتفاقية عدداً  منوتتض 2494.السيربانيةاالتفاقية املتعلقة باجلرمية  يف األدوات اإلجرائية الواردة 33-28املواد  يف تتضح

ميكن  2496وفيما يتعلق مببدأ السيادة الوطنية، 2495الدول األعضاء. يف األدوات اإلجرائية املصمَّمة لتحسني التحقيقات نم
وإذا أدرك احملققون أن هناك حاجة إىل مجع األدلة  2497التحقيقات على الصعيد الوطين فقط. يف استعمال هذه األدوات

يوجد لكل أداة مبوجب  18ساعدة قانونية متبادلة. وباإلضافة إىل املادة خارج أراضي بلدهم، فإنه يتعنيَّ عليهم طلب م من
تطبيق األدوات اإلجرائية بناًء على  منميكِّن وكاالت إنفاذ القانون  33إىل  28 مناملواد  يف حكم مناظر 21إىل  16 مناملواد 

 طلب وكالة أجنبية إلنفاذ القانون. 

ام أحك في الحكم المناظر األداة اإلجرائية
 المساعدة القانونية المتبادلة

 29املادة  2498املخزونة احلاسوبعلى بيانات  احلفاظسرعة  - 16املادة 

 30املادة  2499والكشف اجلزئي هلا احلركة على بيانات احلفاظسرعة  - 17املادة 

 شيء ال 2500أمر اإلبراز – 18املادة 
 31ادة امل 2501املخزَّنة احلاسوبتفتيش ومصادرة بيانات  - 19املادة 

 33املادة  2502 الوقت الفعلي يف احلاسوبجتميع بيانات  - 20املادة 
 34املادة  2503اعرتاض حمتوى البيانات - 21املادة 

 المخزنةالنفاذ عبر الحدود إلى البيانات الحاسوبية 
روف اليت ُيسمح فيها لوكاالت الظاتفاقية اجلرمية السيربانية باإلضافة إىل التعبري البحت عن األحكام اإلجرائية، ناقش واضعو 

. اأراضيه يف تقع حتت سيطرة شخص وال اأراضيه يف تكون خمزونة ة اليت الإنفاذ القانون بالنفاذ إىل البيانات احلاسوبي
التصورات اليت ينبغي فيها إجراء التحقيق على يد وكالة إنفاذ قانون واحدة بدون  منإثنني  االتفاق فقط على من متكنوا وقد
يزال احلل الذي مت التوصل  بل وال 2505ميكن التوصل إىل اتفاقات أخرى ومل 2504جة إىل طلب مساعدة قانونية متبادلة.احلا

 2506جملس أوروبا. يف جانب الدول األعضاء منإليه موضعاً للنقد 
 ن مبا يلي:تتصال ا البيانات املخزونة خارج أراضيهواحلالتان اليت ُيسمح فيهما لوكاالت إنفاذ القانون بالنفاذ إىل

 معلومات متوفِّرة للجمهور؛ و/أو 

 .النفاذ مبوافقة الشخص صاحب السيطرة 

 عن طريق الموافقة أو حيثما تكون متاحة علناً  حاسوببيانات مخز نة على  إلىعبر الحدود  النفاذ - 32المادة 
 أي طرف آخر:  منجيوز ألي طرف، وبدون تفويض 

البيانات  وجودزَّنة ومتاحة علناً )مصدر مفتوح(، بغض النظر عن مكان خم حاسوبالدخول على بيانات  ( أ 
 جغرافياً؛ أو
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طرف آخر،  لدىخمزَّنة موجودة  حاسوبيةبيانات  إىل إقليمه، يف حاسوب، أو تلقي، عن طريق نظام النفاذ ب(
 طة القانونيةالشخص الذي له السل منحالة حصول ذلك الطرف على املوافقة القانونية والطوعية  يف وذلك

 املذكور. احلاسوبخالل نظام  منالكشف عن البيانات لذلك الطرف  يف

 2507.أيضاً األخرى ليست مستبعدة  األشكال، ولكن هذه األشكال األخرى للنفاذ عرب احلدود 32تشمل املادة  وال
انون األجنبية ُيسمح هلا بالنفاذ إىل أنه إذا كانت البيانات ذات الصلة متاحة علناً، فإن وكاالت إنفاذ الق 32وتالحظ املادة 

النفاذ )مثل   يف مواقع شبكة الويب بدون التحكُّم يف أمثلة املعلومات املتاحة علنًا املعلومات املتوفرة منهذه املعلومات. و 
قل النفاذ إىل هذه املواقع، فإن ذلك ميكن أن يعر  -مثل أي مستعمل آخر  -ُيسمح للمحققني  كلمات املرور(. وإذا مل

 مقبولة على نطاق واسع. 32عملهم بصورة خطرية. ولذلك كانت هذه احلالة األوىل اليت عاجلتها املادة 
قني واحلالة الثانية اليت ُيسمح فيها لوكاالت إنفاذ القانون بالنفاذ إىل البيانات احلاسوبية املخزونة خارج إقليمهم هي حالة حصول احملق

  2508كثيف. شخص الذي ميلك قانونياً سلطة الكشف عن البيانات. ويتعرَّض هذا اإلذن لنقدال منعلى موافقة قانونية وطوعية 
فطبقاً  2509بني الشواغل الرئيسية أن احلكم بصياغته احلالية ميكن أن يتناقض مع املبادئ األساسية للقانون الدويل. منو 

فهو غري مسموح هلم بشكل خاص إجراء  2510ق.للقانون الدويل، جيب على احملققني احرتام السيادة الوطنية أثناء التحقي
يتخذه شخص واحد، بل  دولة أخرى دون موافقة السلطات املختصة هبذه الدولة. وقرار منح هذا التصريح ال يف حتقيقات

على مصاحل الدول. وبالتصديق  أيضاً يؤثر فقط على حقوق األفراد، بل يؤثر  سلطات الدولة، ألن اهناك السيادة الوطنية ال
 أراضيها.  يف ، وتسمح للبلدان األخرى بإجراء حتقيقاتجزئياً اتفاقية اجلرمية السيربانية، تتجاوز البلدان هذا املبدأ  على

حتدد إجراءات التحقيق. فطبقًا لنص ، )ب(32 ال أن املادة يف ناك شاغل آخر يتمثلوه أن املادة يف وهناك شاغل آخر يتمثل
املثري أن هذا القيد كان  منالقانون احمللي بالنسبة للتحقيقات احمللية املماثلة. و  يف املوجودةيتحتم تطبيق نفس القيود  احلكم، ال

  2511والعشرين. املسودة الثانية يف ، غري أنه حذف2000 عامأوائل  يف مشروع نص اتفاقية اجلرمية السيربانية املقدم يف موجوداً 
د لنظام املساعدة القانونية املتبادلة. فقد )ب(32 اث املادةباستحدينتهكون، اتفاقية اجلرمية السيربانية واضعي و  ، اهليكل املتشدِّ

مسح  التحقيقات احمللة. وإذا ما يف احملققني إصدار أمر لتقدمي بيانات 18خالل املادة  مناتفاقية اجلرمية السيربانية مكَّن واضعو 
 ة، يتعني أن يكون األمر متضمنًا جملموعة الصكوك املذكورةالتحقيقات الدولي يف لوكاالت إنفاذ القانون باستخدام هذا الصك

 3الفصل  يف التحقيقات الدولية ألن احلكم املناظر يف ميكن تطبيق هذه األداة . والسياق املساعدة الثانوية املتبادلة يف
د بالسماح  التخلي عن منغري موجود. وبداًل  اتفاقية اجلرمية السيربانية والذي يتناول التعاون الدويل من اهليكل املتشدِّ

للمحققني األجانب باالتصال مباشرة بالشخص الذي يسيطر على البيانات ومطالبتهم بتقدمي هذه البيانات فقد اكتفى 
 2512االتفاقية. من 3الفصل  يف واضعو االتفاقية بتطبيق احلكم املناظر

املؤمتر الوزاري جملموعة البلدان الثمانية  يف موسكو يف أيضاً ونوقش النفاذ العابر للحدود إىل البيانات احلاسوبية املخزنة 
املبادئ بشأن النفاذ  مننتاج هذا االجتماع جمموعة  منوكان  2513بشأن مكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية. 1999 عامل

جلرمية السيربانية، كافة اجلوانب منوذج التنظيم الذي استعمله واضعو اتفاقية ا منوكان هذا على األرجح  2514العابر للحدود.
 متماثلة. مث فهو يظهر جوانب كثرية منو 

 يستلزم مساعدة قانونية.  النفاذ العابر للحدود إلى البيانات المخزنة ال 6
أي دولة أخرى عندما تعمل طبقاً لقوانينها  منحتويه هذه املبادئ، يتعني على أي دولة احلصول على ترخيص  على الرغم مما

 بغرض: الوطنية
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 بيانات متاحة للجمهور )مفتوحة املصدر(، أياً كان موقعها اجلغرايف؛النفاذ إىل  أ ( 
دولة أخرى، إذا كان  يف نظام حاسويب موجود يف على بيانات خمزنة احلفاظأو النسخ أو  النفاذ أو البحث ب(

البيانات. ينبغي الكشف عن هذه  يف الشخص الذي له السلطة القانونية منذلك مبوجب موافقة قانونية وطوعية 
للدولة القائمة بالبحث مراعاة إخطار الدولة اجلاري فيها البحث، إذا كان القانون الوطين يسمح هبذا اإلخطار وإذا 

 صاحل الدولة اجلاري فيها البحث. يف أظهرت البيانات انتهاكاً للقانون اجلنائي أو إذا تبني أن األمر

. ويهدف احلكم إىل تبادل املعلومات. بيد أنه ميكن هلذا )ب(6املادة  يف ار الواردإجراء اإلخط يف وميكن االختالف األساسي
علم الدولة املتأثرة بإجراء حتقيقات على أراضيها. ولن حيول هذا األمر دون التعارض  مناحلكم، بعد تعديالت طفيفة، أن يض

 ير.تقد الشفافية على أقل مندرجة معينة  منمع القانون الدويل، غري أنه يض
 (24/7) يومال طوالشبكة نقاط االتصال على مدار الساعة 

 وكما شرحنا أعاله ينطبق ذلك بصورة خاصة 2515األحيان تصرفًا فورياً. منكثري  يف تتطلَّب حتقيقات اجلرائم السيربانية
األحيان بعد فرتة  منكثري  يف حالة بيانات احلركة الالزمة لتعيني الشخص املشتبه فيه، نظراً ألن هذه البيانات جيري حذفها يف

استعمال وسائل  منأمهية التمكني  السيربانيةولزيادة سرعة التحقيقات الدولية ُتربز االتفاقية باجلرمية  2516قصرية إىل حد ما.
السيربانية  . ولزيادة حتسني كفاءة طلبات املساعدة املتبادلة يُلزم واضعو االتفاقية املتعلقة باجلرمية25املادة  يف االتصال العاجلة

وأكد واضعو  2517ناحية الوقت. مناألطراف بتسمية نقطة اتصال لطلبات املساعدة املتبادلة تكون حاضرة بدون أي حدود 
 2518أهم األدوات اليت تنص عليها االتفاقية. مناالتفاقية املتعلقة باجلرمية السيربانية على أن إقامة نقاط االتصال هو أداة 

البلدان اليت صّدقت على االتفاقية املتعلقة باجلرمية السيربانية  يف ستعمال نقاط هذه الشبكةأظهر استعراض جرى مؤخرًا ال
 حمدودية استعماهلا إىل حد كبري.ومع ذلك 

 24/7 شبكة – 35المادة 
الفورية  ساعة يومياً وملدة سبعة أيام أسبوعياً وذلك لضمان توافر املساعدة 24يعنيِّ كل طرف نقطة اتصال تكون متاحة طوال 

أجل مجع األدلة اخلاصة  من، أو حاسوبيةألغراض التحقيقات أو اإلجراءات اخلاصة باجلرائم اجلنائية اليت تتعلَّق بنُظم وبيانات 
شكل إلكرتوين، وتشمل هذه املساعدة تسهيل، أو إذا كان القانون الوطين واإلجراءات املتّبعة لذلك الطرف  يف جبرمية جنائية

 ر، تنفيذ التدابري التالية:جتيز بشكل مباش
 املشورة الفنية؛توفري  ( أ 

 ؛30و 29التحفظ على البيانات طبقاً للمادتني  ب(
 املعلومات القانونية واالستدالل على املشتبه فيهم. مجع األدلة وتوفري ج(

 السرعة.تكون لنقطة اتصال أي طرف القدرة على إجراء االتصاالت مبثيلتها بأي طرف آخر على وجه  ( أ 2
السلطة أو السلطات املسؤولة عن املساعدة  منإذا كانت نقطة االتصال اليت يعيِّنها أي طرف ليست جزءاً  ب(

أهنا قادرة على التنسيق مع تلك السلطة أو  منالدولية املتبادلة أو تسليم اجملرمني، فإنه على نقطة االتصال أن تض
 السرعة. السلطات على وجه

 أجل تسهيل عمل الشبكة. منر العاملني املدرَّبني واملزودين باألجهزة واملعدات وذلك كل طرف تواف منيض 3
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ساعة خلدمة مكافحة اجلرائم الدولية ذات  24إىل شبكة جهات االتصال املوجودة حاليًا طوال  24/7وتستند فكرة شبكة 
شاء شبكة لنقاط االتصال تعمل على مدى اليوم طوال وبإن 2519التكنولوجيا العالية املتعلقة باحلاسوب التابعة جملموعة الثمانية.

وخاصة التحديات  -األسبوع يهدف واضعو االتفاقية املتعلقة باجلرمية السيربانية إىل معاجلة حتديات مكافحة اجلرمية السيربانية 
املتعلقة باجلرمية ويلتزم أطراف االتفاقية  2521واليت تنطوي على بُعد دويل. 2520اليت تتصل بسرعة عمليات تبادل البيانات

 القيام بإجراءات فورية وكذلك احلفاظ على اخلدمة. وكما جاء منالسيربانية بإنشاء نقاط االتصال املذكورة وكفالة متكنها 
اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة باجلرمية السيربانية، يشمل ذلك توفُّر العاملني املدرَّبني  من 35املادة  من 3الفقرة الفرعية  يف
 باألجهزة. زوَّدينوامل

وفيما يتعلق بعملية إقامة نقطة االتصال وخاصة املبادئ األساسية هلذا اهليكل، تسمح االتفاقية املتعلقة باجلرمية السيربانية 
د السلطات القائمة اليت ميكن  تتطلَّب إنشاء سلطة جديدة وال املرونة. فاالتفاقية ال منللدول األعضاء بأقصى قدر  حتدِّ

 24/7ي أن تلحق هبا نقطة االتصال. وأشار واضعو االتفاقية املتعلقة باجلرمية السيربانية كذلك إىل أن نقطة شبكة ينبغ أو
 صدد تنفيذ هذه املساعدة. يف دهدف إىل توفري مساعدة تقنية وقانونية، وسوف يؤدي ذلك إىل عدة حلول حمتملة

خالل  منء نقاط االتصال على وظيفتني، مها التعجيل باالتصاالت وفيما يتعلق بتحقيقات اجلرمية السيربانية، ينطوي إنشا
وينطوي  خالل السماح لنقاط االتصال بإجراء بعض التحقيقات فوراً. منتوفري نقطة اتصال وحيدة؛ التعجيل بالتحقيقات 

 الوطنية. التحقيقات يف مستوى السرعة مناجلمع بني الوظيفتني على إمكانية اقرتاب سرعة التحقيقات الدولية 
د املادة  القدرات املطلوبة لنقاط الشبكة. فإىل جانب توفري  مناالتفاقية املتعلقة باجلرمية السيربانية احلد األدىن  من 32وحتدِّ

املساعدة التقنية وتقدمي املعلومات القانونية تشمل املهام الرئيسية لنقطة االتصال: حفظ البيانات ومجع األدلة واالستدالل 
 املشتبه فيهم. على مكان

د السلطة اليت ينبغي أن تكون مسؤولة  هذا السياق أن نربز أن االتفاقية املتعلقة باجلرمية السيربانية ال يف أيضاً املهم  منو  حتدِّ
عن تشغيل نقطة االتصال على مدار األربع والعشرين ساعة كل يوم. فإذا كانت نقطة االتصال ختضع إلدارة سلطة خمتصة 

وطلبت نقطة اتصال أجنبية حفظ هذه البيانات، فإن هذا التدبري ميكن تنفيذه فورًا بأمر  2522حفظ البيانات، بإصدار أوامر
نقطة االتصال احمللية. وإذا كانت نقطة االتصال خاضعة إلدارة سلطة غري خمتصة بأن تصدر بنفسها أوامر حفظ  من

 2523فوراً بالسلطات املختصة لكفالة تنفيذ هذا التدبري فوراً. املهم أن تتوفَّر لنقطة االتصال قدرة االتصال منالبيانات، ف
 24/7االجتماع الثاين للجنة االتفاقية املتعلقة باجلرمية السيربانية إىل أن مشاركة شبكة اتصاالت  يف وقد ُأشري صراحة

 2524التصديق على االتفاقية املتعلقة باجلرمية السيربانية. يتطلب التوقيع أو ال
، ُأجريت 2009 عامويف  2525مكافحة اجلرمية السيربانية. يف نشر جملس أوروبا دراسة حتلل فعالية التعاون الدويل، 2008 عامويف 

بني النتائج اليت أفرزدها الدراستان أن البلدان اليت  منو  2526اخلاصة باجلرمية السيربانية. 24/7دراسة عن تشغيل نقاط االتصال 
كما تنص االتفاقية. وهناك نتيجة   24/7الشبكة  يف تُنشئ مجيعها نقاطًا عاملة انية ملصّدقت على االتفاقية بشأن اجلرمية السيرب 

 احلركة.  أضيق احلدود مثل حفظ بيانات يف تستخدمها عادة إال أخرى مفادها أن البلدان اليت أنشأت هذه النقاط ال
 سياق مشروع اتفاقية ستانفورد الدولية في التعاون الدولي 6.6.6

اجلرمية السيربانية  يف الدولية )"مشروع ستانفورد"( بأمهية الُبعد الدويل 2527و مشروع اتفاقية ستانفورداعرتف واضع
املتصلة بذلك. وملعاجلة هذه التحديات قاموا بإدراج أحكام حمدَّدة تعاجل موضع التعاون الدويل. وتغطي األحكام  والتحديات

 املوضوعات التالية: 
  نونية املتبادلةاملساعدة القا - 6املادة 

  تسليم اجملرمني - 7املادة 
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  االدعاء - 8املادة 

  االنتصاف املؤقت - 9املادة 

  استحقاقات الشخص املتهم - 10املادة 

  إنفاذ القانون يف التعاون - 11املادة 
. واالختالف الرئيسي السيربانيةة أوجه التشابه مع النهج الذي اعتنقته االتفاقية املتعلقة باجلرمي منهذا النهج عدد  منويتضح 

 أشد صرامة وأكثر تعقيدًا وأكثر دقة السيربانيةاالتفاقية املتعلقة باجلرمية  يف هو أن القواعد التنظيمية املنصوص عليها
عملي  انيةالسيرب التحديد مقارنة مبشروع ستانفورد. وكما أشار واضعو مشروع ستانفورد، فإن هنج االتفاقية املتعلقة باجلرمية  يف

وقّرر واضعو مشروع ستانفورد اتباع هنج  2528منظور التطبيق الفعلي. منبقدر أكرب ولذلك ينطوي على بعض املزايا الواضحة 
يقدموا سوى بعض  خمتلف نظرًا ألهنم توقعوا أن تطبيق تكنولوجيا جديدة قد يؤدي إىل بعض الصعوبات. ونتيجة لذلك، مل

  2529التحديد عليها. مند التعليمات العامة دون إضفاء مزي

 مسؤولية مقدمي خدمات اإلنترنت 7.6
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 مقدمة 1.7.6
األشخاص واألعمال التجارية حىت إذا كان اجلاين يتصرف وحده. وبسبب هيكل  منيشمل ارتكاب جرمية سيربانية تلقائياً عدداً 

وباإلضافة إىل مقدِّم خدمة الربيد  2530مقدمي اخلدمات. مناإلنرتنت، فإن إرسال بريد إلكرتوين بسيط يتطلب خدمة عدد 
دمي خدمة النفاذ وكذلك جهات التسيري وإرسال الربيد اإللكرتوين إىل املتلقي. وينطبق األمر اإللكرتوين ينطوي اإلرسال على مق

م احملتوى الذي قام نزيل األفالم اليت حتتوي على املناظر الفاضحة لألطفال. إذ إن عملية التنحالة ت يف نفسه زيل تشمل مقدِّ
م خدمة االستضافة الذي يوفِّر وسيط التخزين ملوقع الويب، وجهات شبكة الويب(، ومقدِّ  يف املوقع يف بتحميل الصور )مثالً 

 اإلنرتنت. النفاذ إىل منالتسيري اليت ترسل امللفات إىل املستعمل وأخرياً مقدِّم خدمة النفاذ الذي مكَّن املستعمل 

http://www.vjolt.net/vol8/issue2/v8i2_a09-Ciske.pdf
http://www.law.nyu.edu/journals/legislation/articles/current_issue/NYL102.pdf
http://www.smu.edu/csr/articles/2005/Fall/SMC103.pdf
http://lcawww.epfl.ch/Publications/Naumenko/Naumenko99.pdf
http://grove.ufl.edu/~techlaw/vol10/issue1/schwartz.html
http://www.okjolt.org/pdf/2004okjoltrev8a.pdf
http://www.richmond.edu/jolt/v8i2/article1.html
http://www.vjolt.net/vol9/issue1/v9i1_a02-Walker.pdf
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تنطوي على جناة يستعملون  وبسبب تورط أطراف عديدة ظل مقدمو خدمة اإلنرتنت دائمًا حمورًا للتحقيقات اجلنائية اليت
حالة قيام اجلاين بعمله  يف األسباب الرئيسية هلذا التطور أنه حىت منو  2531خدمات مقدمي اإلنرتنت الرتكاب اجلرمية.

اخلارج، فإن مقدمي اخلدمة املوجودين داخل احلدود الوطنية للبلد هم موضوع مناسب للتحقيقات اجلنائية دون انتهاك  من
 2532طنية.مبدأ السيادة الو 

 ناحية، وألن مقدمي اخلدمة يستطيعون منميكن ارتكاهبا بدون مشاركة مقدمي اخلدمة،  ونظرًا ألن اجلرمية السيربانية ال
الضروري حتديد مسؤولية  منناحية أخرى، فإن ذلك يثري سؤااًل عما إن كان  مناألحيان منع هذه اجلرائم،  منكثري  يف

سياق التطوير االقتصادي للبنية التحتية لتكنولوجيا  يف تتسم بأمهية حامسة السؤالواإلجابة على هذا  2533مقدمي اخلدمة.
إطار األسلوب  يف إذا كانوا يستطيعون جتنُّب التجرمي املعلومات واالتصاالت، إذ إن مقدمي اخلدمة لن يشغِّلوا خدمادهم إال

اهتمامًا كبرياً هبذه املسألة. إذ إن عمل وكاالت إنفاذ  اً أيضالعادي للتشغيل. وباإلضافة إىل ذلك، دهتم وكاالت إنفاذ القانون 
م  منكثري  يف القانون يعتمد مقدمي خدمة اإلنرتنت والتعاون معهم. ويثري ذلك بعض القلق،  مناألحيان على التعاون املقدَّ

ميكن أن تؤثر على املستعملني  منحيث إن حتديد مسؤولية مقدمي خدمة اإلنرتنت عن األعمال اليت يرتكبها عمالئهم 
 بالفعل.  منع وقوع اجلرائم يف تعاون مقدمي خدمة اإلنرتنت ودعمهم لتحقيقات اجلرائم السيربانية، وكذلك

 نهج الواليات المتحدة 2.7.6
ناحية، وتقييد خماطر  منالتحقيقات،  يف هناك هُنج خمتلفة إلقامة التوازن بني ضرورة إشراك مقدمي اخلدمة إشراكًا نشطاً 

 أ( 517البند  يف وميكن االطالع على مثال لنهج تشريعي 2534ناحية أخرى. منسؤولية اجلنائية عن أفعال أطراف ثالثة، امل
 املتحدة. مدونة الواليات من 16العنوان  من ب( و

 تحديدات المسؤولية المتعلقة بالمادة المنشورة على الخط - 512البند 
 شبكة رقمية مناالتصاالت العابرة  ( أ 

م اخلدمة مسؤواًل عن التعويض النقدي، أو التعويض الزجري أو غري ذلك  ال التعويض املنصف، باستثناء  منيكون مقدِّ
الفقرة الفرعية )ي(، عن انتهاكات حقوق الطبع بسبب قيامه بإرسال أو تسيري مواد، أو توفري  يف احلاالت املنصوص عليها

رة أو التشغيل على يد مقدِّم اخلدمة أو لصاحله، أو بسبب ختزين عابر خالل نظام أو شبكة حتت السيط منتوصيالت هلا، 
 -اإلرسال أو التسيري أو توفري التوصيالت، إذا  منسياق العملية املذكورة  يف ووسيط لتلك املادة

م اخلدمة؛ منبدأ إرسال املادة على يد أو بتوجيه  (1)  شخص خالف مقدِّ
خالل عملية تقنية أوتوماتية بدون اختيار  منالتوصيالت أو التخزين  جرى اإلرسال أو التسيري أو توفري (2)

م اخلدمة؛  مناملادة   جانب مقدِّ
م اخلدمة باختيار األشخاص الذين يتلقون هذه املادة إال مل (3) بصفة استجابة أوتوماتية لطلب  يقم مقدِّ

 آخر؛ شخص
م خدمة قد منيتم االحتفاظ بنسخة  مل (4) سياق هذه العملية الوسيطة  يف استنسخها املادة يكون مقدِّ

املمكن ألي شخص النفاذ إليها عادة خالف املتلقِّني  منالنظام أو الشبكة بطريقة جتعل  يف التخزين منوالعابرة 
 النظام أو الشبكة بطريقة جتعل املتلقِّني املنتظرين قادرين على النفاذ يف يتم االحتفاظ مبثل هذه النُسخة املنتظرين ومل

 الفرتة الالزمة بصورة معقولة لإلرسال أو التسيري أو توفري التوصيالت؛ منإليها لفرتة أطول 
 النظام أو الشبكة بدون تعديل حملتواها. منأُرسلت املادة  (5)
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 النظام في اإلخفاء ب(
الزجري يكون مقدِّم اخلدمة مسؤواًل عن التعويض النقدي أو عن التعويض  ال -احلد على املسؤولية.  (1)
الفقرة الفرعية )ي( عن انتهاك حقوق  يف التعويض املنصف، باستثناء احلاالت املنصوص عليها منغري ذلك  أو

نظام أو شبكة حتت السيطرة أو التشغيل على يد مقدِّم اخلدمة  يف الطبع بسبب التخزين الوسيط أو املؤقت ملادة
 - احلالة اليت يف لصاحله أو

م اخلدمة منقد أُتيحت على اخلط  تكون فيها املادة )ألف(  جانب شخص خالف مقدِّ
خالل النظام أو الشبكة إىل  منالفقرة )ألف(  يف شخص موصوف منتكون فيها املادة قد أُرسلت  )باء(

 ذلك الشخص اآلخر؛  منالفقرة )ألف( بناءً على توجيه  يف شخص خالف الشخص املوصوف
الشبكة  قنية أوتوماتية بغرض إتاحة املادة ملستعملي النظام أوخالل عملية ت منيتم فيها التخزين  )جيم(

الشخص  منالفقرة الفرعية )باء(، النفاذ إىل املادة،  يف الذين يطلبون، بعد إرسال املادة على النحو املوصوف
 ،أ( الفقرة الفرعية يف املوصوف

 .(2)الفقرة  يف إذا مت الوفاء بالشروط املعروضة
[...] 

وبإقامة  1998.2535 عام يف الذي مت توقيعه ليصبح قانوناً  (DMCA)إىل قانون حقوق الطبع الرقمية لأللفية  ويستند احلكم
انتهاكات حقوق الطبع اليت يرتكبها طرف  مناستبعد القانون مسؤولية مقدمي بعض اخلدمات  مننظام للمالذ اآل

إذ إن تقييد املسؤولية  2537غري مشمولني هبذا التقييد. املهم أواًل هلذا السياق إبراز أن مجيع مقدمي اخلدمة منو  2536ثالث.
املهم، باإلضافة إىل ذلك، أن يشار إىل أن املسؤولية  منو  2539ومقدمي خدمة اإلخفاء. 2538ينطبق فقط على مقدمي اخلدمة

 صدد مقدمي اخلدمة: يف تتصل ببعض االشرتاطات. وهذه االشرتاطات هي ما يلي
  م اخلدمة؛ منأن يكون إرسال املادة قد بدأ  جانب أو بتوجيه شخص خالف مقدِّ

  م اخلدمة؛ منخالل عملية تقنية أوتوماتية بدون اختيار املادة  منأن جيري اإلرسال  جانب مقدِّ

 م اخلدمة األشخاص الذين يتلقَّون املادة؛ أال  خيتار مقدِّ

 م اخلدمة  أال  اق عملية التخزين الوسيطة أو العابرةسي يف املادة منيتم االحتفاظ بالنسخة اليت يستنسخها مقدِّ
 النظام أو الشبكة بطريقة جتعل النفاذ إليها مفتوحاً عادة أمام أي شخص خالف املتلقني املنتظرين. يف

م اخلدمة ويرد مدونة الواليات املتحدة ويستند إىل  من 47العنوان  من)ج(  230البند  يف وهناك مثال آخر لتقييد مسؤولية مقدِّ
 :2540االتصاالت يف دابقانون اآل

 حماية قيام شخص خاص بمنع وفرز المواد المسيئة - 230البند 
[...] 

 للمواد المسيئة "التطوعي"حماية المنع والفرز  ج(
 معاملة الناشر أو املتحدث (1)
مة  ال اشر آخر ن منيعامل مقدِّم أو مستعمل خدمة حاسوبية تفاعلية باعتباره ناشراً أو متحدثاً ألي معلومات مقدَّ

 حملتوى معلومايت.
 املسؤولية املدنية (2)
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م أو مستعمل خلدمة حاسوبية تفاعلية مسؤوالً بسبب ال  :يعترب أي مقدِّ
املستعمل  أي فعل يقوم به تطوعاً وبنيِّة حسنة لتقييد النفاذ أو احلصول على مواد يعتربها املقّدم أو )ألف(

لعنف أو تسبب املضايقة أو غري مقبولة بأي شكل آخر، فاضحة أو داعرة أو فاسقة أو قذرة أو مفرطة ا
 تكن هذه املادة تتمتع حبماية دستورية؛ أو سواء كانت أو مل

أي فعل يتخذه لتمكني أو تزويد مقدمي احملتوى املعلومايت أو غريهم بوسائل تقنية لتقييد النفاذ  )باء(
 .(1) الفقرة يف إىل املادة املوصوفة

[...] 

 47 العنوان من ج( 230مدونة الواليات املتحدة والبند  من 17العنوان  من أ( 512هذان النهجان، أي البندان ما يشرتك فيه 
املقدمني وجماالت خاصة  منصدد جمموعات خاصة  يف مدونة الواليات املتحدة هو أهنما يركزان على املسؤولية من
عامة عن النهج التشريعي الذي يتبناه االحتاد األورويب الذي هذا الفصل نظرة  مناجلزء الباقي  منالقانون. ولذلك يتض من

 يتبع هنجاً أكثر اتساعاً.
 توجيه االتحاد األوروبي بشأن التجارة اإللكترونية 3.7.6

أمثلة النهج التشريعي لتنظيم مسؤولية مقدمي خدمة  منمثااًل  2541يعترب  توجيه االحتاد األورويب اخلاص بالتجارة اإللكرتونية
نت. ويف مواجهة التحديات الناشئة عن الُبعد الدويل لإلنرتنت قرَّر واضعو التوجيه صياغة معايري قانونية توفِّر إطاراً قانونياً اإلنرت 

وتستند  2542للتطوير الشامل جملتمع املعلومات، وبذلك يتم دعم التنمية االقتصادية الشاملة وأعمال وكاالت إنفاذ القانون.
 علقة باملسؤولية إىل مبدأ املسؤولية املتدرجة.القاعدة التنظيمية املت

وهذه احلدود تتصل مبختلف فئات  2543مسؤولية بعض مقّدمي اخلدمة. مناألحكام اليت حتد  منالتوجيه عددًا  منويتض
م اخلدمة.  تكن هناك مجيع احلاالت األخرى، وإذا مل يف واملسؤولية غري مستبعدة بالضرورة 2544اخلدمات اليت يشغِّلها مقدِّ

املسؤولية، فإن الطرف الفاعل يصبح مسؤواًل مسؤولية كاملة. والدافع إىل إصدار هذا التوجيه هو احلد  منقواعد أخرى. حتد 
م اخلدمة سوى إمكانيات حمدودة ملنع اجلرمية.  احلاالت اليت ال يف املسؤولية من وقد تكون أسباب حمدودية تتوافر فيها ملقدِّ

ات مثاًل  االحتماالت تقنية، إذ قد ال تكاد تستطيع منع عمليات تبادل  خالهلا وال منتنقية البيانات اليت متر  منتتمّكن املسريَّ
ويستطيع مقدمو االستضافة إزالة البيانات إذا أدركوا وجود أنشطة إجرامية. ومع ذلك،  بدون ضياع كبري للسرعة. -البيانات 

 يستطيعون السيطرة على مجيع البيانات املخزونة خدمة التسيري، الفإن كبار مقّدمي خدمة االستضافة، مثلهم مثل مقدمي 
 املخدِّمات اخلاصة هبم. يف

وفيما يتعلق بتباين القدرة على السيطرة الفعلية على األنشطة اإلجرامية، ختتلف مسؤولية مقّدمي االستضافة والنفاذ. 
هذا التوجيه يستند إىل املعايري التقنية  يف بار هو أن التوازناالعت يف يتعلق هبذا اجلانب، فإن األمر الذي يتعنّي وضعه وفيما

الوقت احلاضر أدوات ميكن أن تكتشف أوتوماتيًا الصور الفاضحة غري املعروفة. وإذا استمرت التطورات  يف اجلارية. وهناك
قبل بل وتعديل النظام إذا املست يف الضروري تقييم القدرة التقنية ملقدمي اخلدمة منهذا اجملال فقد يكون  يف التقنية
 األمر. استلزم
 (بشأن التجارة اإللكترونية مسؤولية مقّدم خدمة النفاذ )توجيه االتحاد األوروبي 4.7.6

ُتستبع د متامًا مسؤولية مقّدمي  12مسؤولية خمت لف مقّدمي اخلدمة. واستنادًا إىل املادة  مندرجة احلّد  12-15تُ ع رِّف املواد 
م اخلدمة 12املادة  يف امتثلوا للشروط الثالثة احملّددة شّغلي معدات التسيري طاملافاذ ومخدمة الن . ونتيجة لذلك، فإن مقدِّ



 االستجابة القانونيةالظواهر والتحديات و  :نيةافهم اجلرمية السيرب 
 

 329 

م  يكون عمومًا مسؤواًل عن اجلرائم اجلنائية اليت يرتكبها مستعملو خدماته. وهذا االستبعاد الكامل للمسؤولية ال ال يعفي مقدِّ
 2545سلطة إدارية للقيام بذلك. مناحملكمة أو  منخرى إذا صدر إليه أمر االلتزام مبنع اجلرائم األ مناخلدمة 

 مسؤولية موردي الخدمات الوسطاء: 4القسم 
  12المادة 

 "مجرّد مجرى"
إرسال معلومات يقدمها متلقي اخلدمة عرب شبكة اتصاالت،  منيف حالة تقدمي خدمة جمتمع معلومات تتألف  1
يكون مقّدم اخلدمة مسؤواًل عن املعلومات املرس لة، شريطة أن  ، تكفل الدول األعضاء أالتوفري النفاذ إىل شبكة اتصاالت أو

 اخلدمة: مقّدم
 يبدأ اإلرسال؛ ال ( أ 

 خيتار متلقي اإلرسال؛ ال ب(
 اإلرسال. يف خيتار أو يعدِّل املعلومات املتضمّنة ال ج(

عملية التخزين األوتومايت والوسيط والعابر  1الفقرة  يف وتشمل أفعال اإلرسال وتقدمي خدمة النفاذ املشار إليها 2
شبكة االتصال، وبشرط عدم ختزين املعلومات  يف للمعلومات املُرس لة مبقدار حدوثها لغرض وحيد وهو تنفيذ عملية اإلرسال

 ألي فرتة تزيد عن املدة الالزمة بصورة معقولة لإلرسال.
كمة أو سلطة إدارية، وفقاً لألنظمة القانونية للدول األعضاء، مبطالبة مقّدم توثّر هذه املادة على إمكانية قيام حم ال 3

 اخلدمة بإهناء أو منع أي انتهاك.

إذ يهدف التنظيمان إىل تقرير مسؤولية مقّدمي  2546مدّونة الواليات املتحدة. من 17العنوان  من أ( 251ويشبه هذا النهج البند 
توجيه االحتاد  من 12 املسؤولية مبقتضيات متشاهبة. والفرق الرئيسي هو أن تطبيق املادةاخلدمة، ويربط هذان التنظيمان تقييد 

 نوع. أي منصدد جرمية  يف انتهاكات حقوق الطبع ولكنه يستبعد املسؤولية يف ينحصر األورويب اخلاص بالتجارة اإللكرتونية ال
 (لتجارة اإللكترونيةبشأن ا )توجيه االتحاد األوروبي التخزين المؤقتمسؤولية  5.7.6

شبكة الويب على وسيط ختزين حملي  يف هذا السياق ليصف ختزين مواقع شائعة يف "التخزين املؤقت"ُيستعم ل مصط لح 
ويتمثل أحد التقنيات املستعملة لتقليل عرض  2547أجل تقليل عرض النطاق وجعل النفاذ إىل البيانات أكثر كفاءة. من

مات وكيل يف النطاق م  2548ة.إنشاء خمدِّ م الوكيل خلدمة الطلبات بدون االتصال باملخدِّ ويف هذا النطاق ميكن استخدام املخدِّ
طلب  مناحملدَّد )اسم امليدان الذي ُيدخله املستعمل( وذلك باستعادة احملتوى الذي مت ختزينه على وسيط التخزين احمللي 

وا استبعاد املسؤولية عن التخزين املؤقت األوتومايت إذا امتثل سابق. واعرتف واضعو التوجيه باألمهية االقتصادية لإلخفاء وقرر 
ف هبا على نطاق واسع  من. و 13املادة  يف مقّدم اخلدمة للشروط احملّددة م اخلدمة للمعايري املعرت  هذه الشروط أن ميتثل مقدِّ

 بشأن حتديث املعلومات.

  13المادة 
 "التخزين المؤقت"
شبكة  يف إرسال معلومات يقدمها متلقي اخلدمة منجمتمع املعلومات تتألف  خدمات منيف حالة تقدمي خدمة  1

اتصال، تكفل الدول األعضاء عدم توقيع املسؤولية على مقّدم اخلدمة بسبب التخزين األوتومايت والوسيط واملؤقت هلذه 
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تلقني آخرين للخدمة بناءً على املعلومات، إذا كان ذلك لغرض وحيد وهو زيادة كفاءة اإلرسال األمامي للمعلومات إىل م
 طلبهم، شريطة:

 يُعدِّل املعلومات؛ أن مقّدم اخلدمة ال ( أ 
 أن مقّدم اخلدمة ميتثل للشروط املفروضة على النفاذ إىل املعلومات؛ ب(
أن مقّدم اخلدمة ميتثل للقواعد املتصلة بتحديث املعلومات، احملدَّدة بطريقة تلقى االعرتاف واالستعمال  ج(
 الصناعة؛ يف ى نطاق واسععل
م اخلدمة ال ( د  االستعمال املشروع للتكنولوجيا، املعرت ف به واملنطبق على نطاق واسع يف يتدخَّل أن مقدِّ

 الصناعة، للحصول على بيانات عن استعمال املعلومات؛ يف
ا بعد احلصول على معرفة أن مقدِّم اخلدمة يتصرّف بسرعة إلزالة أو وقف النفاذ إىل املعلومات اليت خزهن ( ه

الشبكة، أو أن النفاذ إليها قد مت وقفه، وأن حمكمة أو  مناملصدر األويل لإلرسال  يف فعلية بأن املعلومات قد أزيلت
 سلطة إدارية قد أمرت بإزالته أو وقفه.

م توثّر هذه املادة على إمكانية قيام حمكمة أو سلطة إدارية، وفقاً لألنظمة القانونية ل ال 2 لدول األعضاء، مبطالبة مقدِّ
 اخلدمة بإهناء أو منع أي انتهاك.

التجارة اإللكرتونية هي مثال آخر ألوجه التشابه بني اهليكل املتشدد للواليات بشأن توجيه االحتاد األورويب  من 13واملادة 
ودهدف  2549ة الواليات املتحدة.مدون من 17العنوان  من ب( 251املتحدة والنهج األوروبية. ويشبه هنج االحتاد البند 

الالئحتان إىل النص على مسؤولية مقّدمي خدمة اإلخفاء ويربط هذان التنظيمان حتديد املسؤولية مبقتضيات متشاهبة. 
توجيه االحتاد  من 13أن تطبيق املادة  يف يتمثل االختالف الرئيسي بني النهجني 2550صدد مسؤولية مقّدمي اخلدمة، ويف

صدد جرمية  يف يقتصر على انتهاكات حقوق الطبع ولكنه يستبعد املسؤولية جارة اإللكرتونية الاألورويب بشأن الت
 نوع. أي من

م خدمة االستضافة )توجيه االتحاد األوروبي( 6.7.6  مسؤولية مقدِّ
رمية. إذ إن إطار ارتكاب اجل يف فيما يتعلق باحملتوى القانوين على وجه اخلصوص يؤدي مقّدم خدمة االستضافة وظيفة هامة

مادهم. ويتم ختزين معظم  يف يقومون عمومًا بتخزين هذا احملتوى اجلناة الذين يتيحون احملتوى غري القانوين على اخلط ال خمدِّ
صفحات  منعرض صفحة  يف مواقع شبكة الويب على خمّدمات يتيحها مقدمو خدمة االستضافة. وأي شخص يرغب

 مقّدم خدمة استضافة لتخزين املوقع. بل ويعرض بعض مقّدمي اخلدمة حيِّزاً  من الويب يستطيع أن يستأجر سعة ختزينية
 2551شبكة الويب بدون مقابل نظري رعاية اإلعالنات. يف

وتعيني احملتوى غري القانوين ميثل حتدياً ملقدمي خدمة االستضافة. ويستحيل على مقّدمي اخلدمة الذائعني بصورة خاصة الذين 
املواقع. ونتيجة لذلك، قّرر  منع الويب القيام ببحث يدوي عن احملتوى غري القانوين بني عدد كبري جداً مواق منلديهم الكثري 

مسؤولية مقّدمي خدمات االستضافة. ومع ذلك، وبعكس احلالة املنطبقة على مقّدم خدمة النفاذ،  منواضعو التوجيه احلد 
تكن لديه معرفة فعلية  مقّدم اخلدمة املضيف مسؤواًل طاملا مليكون  يتم استبعاد مسؤولية مقدم خدمة الضيافة. وال ال

باألنشطة غري القانونية أو احملتوى غري القانوين املخزون على خمدماته. وافرتاض إمكانية ختزين حمتوى غري قانوين على 
مة على معرفة ملموسة يعترب هنا معاداًل للحصول على معرفة فعلية هبذه املسألة. وإذا حصل مقّدم اخلد املخّدمات ال

باألنشطة غري القانونية أو احملتوى غري القانوين، فإنه يستطيع جتنُّب املسؤولية مبجرد قيامه فورًا بإزالة املعلومات غري 
 2553التصّرف الفوري يؤدي إىل حتقُّق مسؤولية مقّدم خدمة االستضافة. يف واإلخفاق 2552القانونية.
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  14المادة 
 االستضافة

متلقي اخلدمة، تكفل  منختزين معلومات مقّدمة  منخدمات جمتمع املعلومات تتألف  منقدمي خدمة عندما يتم ت 1
م اخلدمة مسؤوالً عن املعلومات املخزّنة بناءً على طلب متلقي اخلدمة بشرط: الدول األعضاء أال  يكون مقدِّ

صدد  يف يدرك، علومات غري قانونية وأنه التكون لديه معرفة فعلية بنشاط غري قانوين أو مب أن مقدِّم اخلدمة ال ( أ 
 مطالبات التعويض، الوقائع أو الظروف اليت يظهر منها النشاط غري القانوين أو املعلومات غري القانونية؛ أو

أن يتصرف مقّدم اخلدمة بسرعة، بعد حصوله على هذه املعرفة أو هذا اإلجراء بإزالة أو وقف النفاذ  ب(
 املعلومات. إىل

م اخلدمة. 1نطبق الفقرة ت ال 2  إذا كان متلقي اخلدمة يتصرف حتت سلطة أو مراقبة مقدِّ
م  ال 3 تؤثّر هذه املادة على إمكانية قيام حمكمة أو سلطة إدارية، وفقاً لألنظمة القانونية للدول األعضاء، مبطالبة مقدِّ

األعضاء تدابري حتكم إزالة أو وقف النفاذ تؤثر على إمكانية وضع الدول  اخلدمة بإهناء أو منع أي انتهاك، كما ال
 املعلومات. إىل

م اخلدمة الذي يقتصر 14تنطبق املادة  وال خدماته على تأجري البنية التحتية لتخزين البيانات التقنية. إذ إن  يف فقط على مقدِّ
 2554ضافة.خدمات االست أيضاً خدمات اإلنرتنت اليت يكثر اإلقبال عليها مثل منّصات املزادات تعرض 

 وإجراءاتها وتشريعاتها واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا سياسات تنسيقمسؤولية مقدم خدمة االستضافة ) 7.7.6
 ((HIPCAR) التنظيمية

النص التشريعي الذي وضعته الدول  يف هناك هنج آخر بشأن مسؤولية مقدمي خدمات االستضافة ميكن االطالع عليه
 ARHIPC.2555 املستفيدة داخل املبادرة

 مقدم خدمة االستضافة
 مستعمل للخدمة بشرط: منيعترب مقدم خدمة االستضافة غري مسؤول جنائياً عن املعلومات املخزنة بطلب  (1) 30

ً  ( أ  أي سلطة عامة أو  منأن يقوم سريعًا حبذف هذه املعلومات أو منع النفاذ إليها بعد تلقيه أمرا
 حمكمة حبذف معلومات غري قانونية حمددة؛

أو أن يقوم مبجرد حصوله على معلومات أو معرفته بشأن معلومات غري قانونية حمددة خمزنة،  ب(
ة سريعاً  عامسلطة عامة، بإبالغ السلطة ال منخالل أي أساليب أخرى خالف صدور أمر  منوذلك 

 لكي يتسىن هلا تقييم طبيعة هذه املعلومات وإصدار أمر حبذف حمتواها إذا لزم األمر.
 ظل سلطة وحتكم مقدم خدمة االستضافة. يف إذا كان مستعمل اخلدمة يعمل 1تُطبق الفقرة  ال (2)
االلتزامات  من، يُعفى 1إذا قام مقدم خدمة االستضافة حبذف حمتوى بعد استالم أمر طبقًا للفقرة  (3)

 اخلدمة. التعاقدية جتاه العمل لضمان تيسُّر

املسؤولية إذا قام مقدم خدمة االستضافة حبذف احملتوى  من أ( 30(1)، حيّد الفصل وعلى غرار هنج االحتاد األورويب متاماً 
 منغضون أقل  يف أن يتم ذلك عامأي سلطة عامة أو حمكمة. وتعين كلمة سريعًا بوجه  منسريعًا بعد استالم أمر 
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. وخالفاً ب( (1)30الفصل  يف منوميكن اإلشارة إىل أن االختالف الرئيسي عن هنج االحتاد األورويب يك 2556ساعة. 24
ال. فإذا  تقع على كاهل مقدم اخلدمة مسؤولية حتديد ما إذا كان احملتوى مثار االهتمام قانونيًا أم لنهج االحتاد األورويب، ال

إبالغ السلطة العامة )املعنية( عن احملتوى الذي حيتمل أن يكون غري  يف تلّقى معلومة، فإن التزامه ينحصر بادئ ذي بدء
وإذا  2557انوين. وحدد واضعو احلكم أن السلطات هي اليت ينبغي هلا أن تقرر طبيعة احلكم وأن ُتصدر أمرًا حبذف احملتوى.ق

 اعتربت املعلومات غري قانونية، يتعنّي على مقدم اخلدمة حذفها لتفادي املسؤولية. ما
 (جارة اإللكترونيةبشأن الت االلتزام بالرصد )توجيه االتحاد األوروبي مناالستبعاد  8.7.6

املمكن مالحقة مقّدمي اخلدمة استنادًا إىل  منبعض الدول األعضاء قبل تنفيذ التوجيه إذا كان  يف الواضح منيكن  مل
انتهاك االلتزام برصد أنشطة املستعملني. وإىل جانب إمكانيات التنازع مع لوائح محاية البيانات وسرّية االتصاالت، فإن هذا 

أن يسّبب صعوبات بصورة خاصة ملقّدمي خدمات االستضافة الذين يقومون بتخزين آالف مواقع شبكة االلتزام ميكن 
لة أو املخزونة. عامزاع يستبعد التوجيه وضع التزام الويب. ولتجّنب هذا الن  برصد املعلومات املرس 

 بالرصد عاميوجد التزام  ال - 15المادة 
، 14و 13و 12على مقّدمي اخلدمة إذا كان تقدمي اخلدمات مشمواًل باملواد  تفرض الدول األعضاء التزاماً عاماً  ال 1

التزامًا عامًا بالسعي بنشاط للحصول على وقائع أو ظروف تشري إىل  برصد املعلومات اليت يقومون بإرساهلا أو ختزينها، وال
 نشاط غري قانوين.

ع املعلومات بتبليغ السلطات العامة املختصة فوراً بأي جيوز للدول األعضاء أن تضع التزامات ملقّدمي خدمات جمتم 2
متلقي خدمادهم أو التزامات بتبليغ السلطات املختصة،  منأنشطة غري قانونية مزعومة جيري القيام هبا أو معلومات مقّدمة 

 تعيني متلّقي خدمادهم الذين يربمون معهم اتفاقات ختزين. منبناءً على طلبها، مبعلومات متّكنها 

 النمسا( -المسؤولية عن وصالت اإلحالة اإللكترونية )قانون التجارة اإللكترونية  9.7.6
توجيه املستعِمل إىل  مناإلنرتنت. فهي متكِّن مقدِّم وصلة اإلحالة اإللكرتونية  يف تؤّدي وصالت اإلحالة اإللكرتونية دوراً هاماً 
التفاصيل التقنية عن الطريقة اليت ميكن هبا النفاذ إىل املعلومات جمرد عرض  منمعلومات حمّددة متوفرة على اخلط. وبداًل 

)وذلك مثاًل بتقدمي اسم ميدان املوقع الذي توجد فيه املعلومات(، فإن املستعِمل يستطيع أن ينفذ مباشرة إىل املعلومات 
 الوصلة. يف اإلنرتنت املوضوع بالنقل على وصلة إحالة نشطة. وتوفِّر وصلة اإلحالة أمر ملتصفح شبكة الويب بفتح عنوان

وقرَّر  2558أثناء صياغة توجيه االحتاد األورويب نوقشت ضرورة وضع قاعدة تنظيمية بشأن وصالت اإلحالة مناقشة مكثَّفة.
ذلك نّفذوا  منواضعو التوجيه عدم إلزام الدول األعضاء بتنسيق قوانينها فيما يتعلق باملسؤولية عن وصالت اإلحالة. وبداًل 

ًء إلعادة الفحص لكفالة مراعاة احلاجة إىل اقرتاحات تتعلق مبسؤولية مقّدمي وصالت اإلحالة وخدمات أدوات إجرا
املستقبل، فإن للدول األعضاء حرية  يف وإىل أن يتم تعديل قاعدة تنظيمية بشأن املسؤولية عن وصالت اإلحالة 2559املواقع.

حكم  يف األورويب معاجلة مسؤولية مقّدمي وصالت اإلحالةوقد قّررت بعض بلدان االحتاد  2560صياغة حلول وطنية.
تقرير مسؤولية مقّدمي وصالت اإلحالة إىل نفس املبادئ اليت يتضمنها التوجيه  يف واستندت هذه البلدان 2561خاص.

افة وهذا النهج هو نتيجة منطقية لتشابه حالة مقّدمي خدمة االستض 2562األورويب بشأن مسؤولية مقّدمي خدمة االستضافة.
م اخلدمة على احملتوى غري القانوين، أو على األقل يسيطر على الوصلة  ومقّدمي وصالت اإلحالة. ففي احلالتني يسيطر مقدِّ

 اليت حتيل إىل هذا املستوى.
 2563:قانون التجارة اإللكرتونية النمساوي من 17أمثلة ذلك املادة  منو 
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 املسؤولية عن وصالت اإلحالة - )النمسا( قانون التجارة اإللكترونية من - 17المادة 
طرف ثالث مسؤوالً  منخالل وصلة إلكرتونية، النفاذ إىل املعلومات املقّدمة  منيكون مقّدم اخلدمة الذي يتيح،  ال (1)

 عن هذه املعلومات إذا
عويض، حالة املطالبة بت يف يكن يدرك، تكن لديه معرفة فعلية باألنشطة أو املعلومات غري القانونية ومل مل 1

 الظروف اليت يبدو واضحاً منها ملقّدم اخلدمة أن هذه األنشطة أو املعلومات غري قانونية؛ الوقائع أو
 تصرّف بسرعة، بعد احلصول على هذه املعرفة أو هذا اإلدراك، بإزالة الوصلة اإللكرتونية. 2

 المسؤولية عن محرّكات البحث 10.7.6
حث لتعيني وثائق ذات أمهية على أساس حتديد معايري معيَّنة. وتبحث حمرّكات يعرض مقّدمو حمرّكات البحث خدمات الب

جناح تطوير  يف البحث عن الوثائق ذات الصلة اليت تضاهي املعايري اليت يدخلها املستعِمل. وهذه احملرّكات تؤّدي دورًا هاماً 
إذا كان  فهرس حمّرك البحث إال يف لكنه غري مذكورأحد مواقع شبكة الويب و  يف ميكن النفاذ إىل حمتوى يتوافر اإلنرتنت. وال

ميكن القول بدون "النفاذ إليه يعرف عنوان املوارد املوّحد الكامل. ويشري إنرتونا/نسينباوم إىل إنه  يف الشخص الذي يرغب
 2564."فهرس أحد حمرّكات البحث يف احلياة يتوقف على الوجود يف مبالغة كبرية إن الوجود

توجيه االحتاد األورويب معايري حتّدد مسؤولية مشّغلي حمركات  منيتض ة وصالت اإلحالة اإللكرتونية الحال يف وكما حيدث
وبعكس  2565نّص خاص. يف البحث. ولذلك قّررت بعض بلدان االحتاد األورويب معاجلة مسؤولية مقّدمي حمرّكات البحث

 والربتغال استندتا 2567فإسبانيا 2566يمها إىل نفس املبادئ.تنظ يف تستند مجيع البلدان حالة وصالت اإلحالة اإللكرتونية، مل
حتديد  يف 2568حني استندت النمسا يف التوجيه من 14تنظيمهما املتعلق مبسؤولية مشّغلي حمرّكات البحث إىل املادة  يف

 .12 املسؤولية إىل املادة

 بحثمسؤولية مشغلي حمرّكات ال -قانون التجارة اإللكترونية )النمسا(  من 14المادة 
يكون مقّدم اخلدمة الذي يتيح حمرّك حبث وأدوات إلكرتونية أخرى للبحث عن معلومات يقدمها طرف ثالث  ال (1)

 مسؤوالً بشرط أن مقّدم اخلدمة:
 يبدأ عملية اإلرسال؛ ال 1
 خيتار تلّقي اإلرسال؛ ال 2
 اإلرسال. يف خيتار أو يعدِّل املعلومات املتضمّنة ال 3
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1479  For an overview of legal approaches, see also: ITU Global Cybersecurity Agenda/High-Level Experts Group, Global Strategic 
Report, 2008, page 18 et seq., available at: www.itu.int/osg/csd/cybersecurity/gca/global_strategic_report/index.html. 

1480  Bayles, Definitions in law, published in Fetzer/Shatz/Schlesinger, Definitions and Definability: Philosophical Perspectives, 
1991, page 253 et seq; Lindahl, Deduction and Justification in the Law. Role of Legal Terms and Conditions, Ratio Juris, Vol. 
17, Iss. 2, 2004, page 182 et seq. 

1481  Bayles, Definitions in law, published in Fetzer/Shatz/Schlesinger, Definitions and Definability: Philosophical Perspectives, 
1991, page 255. 

1482  Four definitions are included in Art. 1 and an additional provision was included in Art. 9, Council of Europe Convention on 
Cybercrime. 

1483  For more information related to legal approaches regulating the liability of access provider see below: § 6.7.4 

1484  With regard to the lawful interception of communication see below: § 6.5.9. 

1485  With regard to the liability of caching provider see below: § 6.7.5. 

1486  For more details related to different legal approaches to criminalize child pornography see below: § 6.2.8. 

1487  With regard to the criminalization of such conduct see below: § 6.2.7. 

1488  Art. 2(a) European Union Directive on combating the sexual abuse and sexual exploitation of children and child 
pornography, 2011/92/EU. 

1489  Art. 3(a) Council of Europe Convention on the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse, ETS 201. 

1490  Sec. 3(3) HIPCAR Model Legislative Text on Cybercrime. 

1491  With regard to details of the criminalization see below: § 6.2.8. 

1492  For an overview of the legal age of consent and child pornography in selected countries, see: Prevention of Child 
Pornography, LC Paper No. CB(2)299/02-03(03), available at:   
www.legco.gov.hk/yr01-02/english/bc/bc57/papers/bc571108cb2-299-3e.pdf. 

1493  See in this regard: R. v. Sharpe, 2001 SCC 2, [2001] 1 S.C.R 45, available at:   
www.canlii.org/en/ca/scc/doc/2001/2001scc2/2001scc2.html. 

1494  Explanatory Report to the Council of Europe Convention on Cybercrime, No. 104. 

1495  Wortley/Smallbone, Child Pornography on the Internet, Problem-oriented Guides for Police, No. 31, page 7, available at: 
www.cops.usdoj.gov/files/ric/Publications/e04062000.pdf. 

1496  The Project on Enhancing Competiveness in the Caribbean through the Harmonization of ICT Policies, Legislation and 
Regulatory Procedures (HIPCAR) is project conceived by ITU, CARICOM and CTU. Further information is available at: 
www.itu.int/ITU-D/projects/ITU_EC_ACP/hipcar/index.html. 

1497  Available at: www.itu.int/ITU-D/projects/ITU_EC_ACP/hipcar/index.html. 

1498  Art. 2(c) European Union Directive on combating the sexual abuse and sexual exploitation of children and child 
pornography, 2011/92/EU. 

1499  Art. 20(2) Council of Europe Convention on the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse, ETS 
201. 

1500  With regard to different approaches to criminalize data interference see below: § 6.2.5. 

1501  Regarding the criminalization of data espionage/illegal data acquisition see below: § 6.2.3. 

1502  Art. 1(b) Council of Europe Convention on Cybercrime, ETS 185. 

1503  Art. 1(b) EU Framework Decision 2005/222/JHA of 24 February 2005 on attacks against information systems. 

1504  Art. 1 Draft ECOWAS Directive on Fighting Cyber Crime. 

1505  Sec. 3(5) HIPCAR Model Legislative Text on Cybercrime. 

1506  Sec.3 (7) HIPCAR Model Legislative Text. 

1507  Stair/Reynolds/Reynolds, Fundamentals of Information Systems, 2008, page 167; Weik, Computer science and 
communications dictionary, 2000, page 826; Stair/Reynolds, Principles of Information Systems, 2011, page 15. 
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1508  Art. 1(a) Council of Europe Convention on Cybercrime, ETS 185. 

1509  Art. 1(a) EU Framework Decision 2005/222/JHA of 24 February 2005 on attacks against information systems. The 
Framework Decision uses the term „information“ system instead of computer system. 

1510  Art. 1 Draft ECOWAS Directive on Fighting Cyber Crime. 

1511  Sec. 3(4) HIPCAR Model Legislative Text on Cybercrime. 

1512  Regarding attacks against critical infrastructure see above: § 1.2 

1513  Regarding the related challenges see above: § 3.2.14. 

1514  With regard to the legal response see below: § 6.5.11. 

1515  Draft African Union Convention on the Establishment of a credible Legal Framework for Cyber Security in Africa, Version 1, 
January 2011. 

1516  See below: § 6.2.15. 

1517  See Art. 10 (1)(a) HIPCAR Model Legislative Text on Cybercrime. 

1518  See below: § 6.2.6. 

1519  With regard to the liability of different types of provider see below: § 6.7. 

1520  Regarding the liability of search engines see below: § 6.7.10. 

1521  With regard to illegal interception, see below: § 6.2.4. 

1522  For more details related to the interference with computer data see below: § 6.2.5. 

1523  With regard to system interference see below: § 6.2.6. 

1524  See in this regard below: § 6.2.14. 

1525  See below: § 6.5.12. 

1526  Regarding the different legal approaches to seize evidence see below: § 6.5.6. 

1527  See in this regard Art. 19 (3) Council of Europe Convention on Cybercrime. 

1528  Sec. 3 Commonwealth Model Law on Computer and Computer-related Crime. 

1529  Sec. 3(17) HIPCAR Model Legislative Text on Cybercrime. 

1530  See below: § 6.5.9. 

1531  Art. 1 Council of Europe Convention on Cybercrime. 

1532  Sec. 3(18) HIPCAR Model Legislative Text on Cybercrime. 

1533 Sieber, Multimedia Handbook, Chapter 19, page 17. For an overview of victims of early hacking attacks, see: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_computer_security_hacker_history; Joyner/Lotrionte, Information Warfare as 
International Coercion: Elements of a Legal Framework, EJIL 2002, No. 5 – page 825 et seq. 

1534 These range from the simple proof that technical protection measures can be circumvented, to the intent to obtain data 
stored on the victim computer. Even political motivations have been discovered. See: Anderson, Hacktivism and Politically 
Motivated Computer Crime, 2005, available at:  
www.aracnet.com/~kea/Papers/Politically%20Motivated%20Computer%20Crime.pdf. 

1535 Regarding the independence of place of action and the location of the victim, see above § 3.2.7. 

1536 These can, for example, be passwords or fingerprint authorization. In addition, there are several tools available that can be 
used to circumvent protection measures. For an overview of potential tools, see Ealy, A New Evolution in Hack Attacks: A 
General Overview of Types, Methods, Tools, and Prevention, available at: www.212cafe.com/download/e-book/A.pdf. 

1537 Regarding the supportive aspects of missing technical protection measures, see Wilson, Computer Attacks and Cyber 
Terrorism, Cybercrime & Security, IIV-3, page 5. The importance of implementing effective security measures to prevent 
illegal access is also highlighted by the drafters of the Convention on Cybercrime. See: Explanatory Report to the Council of 
Europe Convention on Cybercrime, No. 45. 

1538 Gercke, The Convention on Cybercrime, Multimedia und Recht 2004, page 729. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_computer_security_hacker_history
http://www.aracnet.com/~kea/Papers/Politically%20Motivated%20Computer%20Crime.pdf
http://www.212cafe.com/download/e-book/A.pdf
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1539 Explanatory Report to the Council of Europe Convention on Cybercrime, No. 44. “The need for protection reflects the 

interests of organizations and individuals to manage, operate and control their systems in an undisturbed and uninhibited 
manner”. 

1540 With regard to data espionage, see above, § 2.5.2 and below, § 6.1.3. 

1541 With regard to data interference, see above, § 2.5.4 and below, § 6.1.5. 

1542 Sieber, Informationstechnologie und Strafrechtsreform, page 49 et seq. 

1543 For an overview of the various legal approaches in criminalizing illegal access to computer systems, see Schjolberg, The 
Legal Framework – Unauthorized Access To Computer Systems – Penal Legislation In 44 Countries, 2003, available at: 
www.mosstingrett.no/info/legal.html. 

1544 Art. 2 of the Convention on Cybercrime enables the Member States to keep those existing limitations that are mentioned 
in Art. 2, sentence 2. Regarding the possibility of limiting criminalization, see also: Explanatory Report to the Council of 
Europe Convention on Cybercrime, No. 40. 

1545 An example of this is the German Criminal Code, which criminalized only the act of obtaining data (Section 202a). This 
provision was changed in 2007. The following text presents the old version:  

 Section 202a – Data Espionage  

 (1) Whoever, without authorization, obtains data for himself or another, which was not intended for him and was 
specially protected against unauthorized access, shall be punished with imprisonment for not more than three years or a 
fine.  

 (2) Within the meaning of subsection (1), data shall only be those which stored or transmitted electronically or 
magnetically or otherwise in a not immediately perceivable manner. 

1546 This approach is not only found in national legislation, but was also recommended by Council of Europe Recommendation 
No. (89) 9. 

1547 For an overview of the various legal approaches in criminalizing illegal access to computer systems, see Schjolberg, The 
Legal Framework – Unauthorized Access To Computer Systems – Penal Legislation In 44 Countries, 2003, available at: 
www.mosstingrett.no/info/legal.html. 

1548 Regarding the system of reservations and restrictions, see Gercke, The Convention on Cybercrime, Computer Law Review 
International, 2006, 144. 

1549 Gercke, Cybercrime Training for Judges, 2009, page 27, available at:  
www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/cybercrime/Documents/Reports-
Presentations/2079%20if09%20pres%20coe%20train%20manual%20judges6%20_4%20march%2009_.pdf. 

1550 With regard to software tools that are designed and used to carry out such attacks, see: Ealy, A New Evolution in Hack 
Attacks: A General Overview of Types, Methods, Tools, and Prevention, page 9 et seq., available at: 
www.212cafe.com/download/e-book/A.pdf. With regard to Internet-related social engineering techniques, see the 
information offered by the anti-phishing working group, available at: www.antiphishing.org; Jakobsson, The Human Factor 
in Phishing, available at: www.informatics.indiana.edu/markus/papers/aci.pdf; Gercke, Computer und Recht 2005, 
page 606. The term “phishing” describes an act that is carried out to make the victim disclose personal/secret information. 
It originally described the use of e-mails to “phish” for passwords and financial data from a sea of Internet users. The use of 
“ph” is linked to popular hacker naming conventions. See Gercke, Computer und Recht, 2005, page 606; Ollmann, The 
Phishing Guide Understanding & Preventing Phishing Attacks, available at: www.nextgenss.com/papers/NISR-WP-
Phishing.pdf. For more information on the phenomenon of phishing, see above: § 2.9.4. 

1551 Explanatory Report to the Council of Europe Convention on Cybercrime, No. 46. 

1552 The relevance of attacks by insiders is highlighted by the 2007 CSI Computer Crime and Security Survey. The survey notes 
that 5 per cent of the respondents reported that 80-100 per cent of their losses were caused by insiders. Nearly 40 per cent 
of all respondents reported that between 1 per cent and 40 per cent of the losses related to computer and network crimes 
were caused by insiders. For more details, see: 2007 CSI Computer Crime and Security Survey, page 12, available at: 
www.gocsi.com/. 

1553 Reservations and restrictions are two possibilities of adjusting the requirements of the Convention to the requirements of 
individual national legal systems. 

1554 Explanatory Report to the Council of Europe Convention on Cybercrime, No. 46. 

1555 Explanatory Report to the Council of Europe Convention on Cybercrime, No. 39. 

http://www.mosstingrett.no/info/legal.html
http://www.mosstingrett.no/info/legal.html
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/cybercrime/Documents/Reports-Presentations/2079%20if09%20pres%20coe%20train%20manual%20judges6%20_4%20march%2009_.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/cybercrime/Documents/Reports-Presentations/2079%20if09%20pres%20coe%20train%20manual%20judges6%20_4%20march%2009_.pdf
http://www.212cafe.com/download/e-book/A.pdf
http://www.antiphishing.org/
http://www.informatics.indiana.edu/markus/papers/aci.pdf
http://www.nextgenss.com/papers/NISR-WP-Phishing.pdf
http://www.nextgenss.com/papers/NISR-WP-Phishing.pdf
http://www.gocsi.com/
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1556 Explanatory Report to the Council of Europe Convention on Cybercrime, No. 39 

1557 The element “without right” is a common component in the substantive criminal law provisions of the Convention on 
Cybercrime. The Explanatory Report notes that: “A specificity of the offences included is the express requirement that the 
conduct involved is done “without right”. It reflects the insight that the conduct described is not always punishable per se, 
but may be legal or justified not only in cases where classical legal defences are applicable, like consent, self-defence or 
necessity, but where other principles or interests lead to the exclusion of criminal liability. The expression “without right” 
derives its meaning from the context in which it is used. Thus, without restricting how Parties may implement the concept in 
their domestic law, it may refer to conduct undertaken without authority (whether legislative, executive, administrative, 
judicial, contractual or consensual) or conduct that is otherwise not covered by established legal defences, excuses, 
justifications or relevant principles under domestic law. The Convention, therefore, leaves unaffected conduct undertaken 
pursuant to lawful government authority (for example, where the Party’s government acts to maintain public order, protect 
national security or investigate criminal offences). Furthermore, legitimate and common activities inherent in the design of 
networks, or legitimate and common operating or commercial practices should not be criminalized”. See Explanatory 
Report to the Council of Europe Convention on Cybercrime, No. 38. 

1558 Explanatory Report to the Council of Europe Convention on Cybercrime, No. 47. 

1559 Jones, Council of Europe Convention on Cybercrime: Themes and Critiques, page 7. 

1560 See for example: World Information Technology And Services Alliance (WITSA), Statement On The Council Of Europe Draft 
Convention On Cybercrime, 2000, available at: www.witsa.org/papers/COEstmt.pdf. Industry group still concerned about 
draft Cybercrime Convention, 2000, available at: www.out-law.com/page-1217. 

1561 Explanatory Report to the Council of Europe Convention on Cybercrime, No. 47, and Explanatory Report to the Council of 
Europe Convention on Cybercrime, No. 62 (dealing with Article 4). 

1562 Granger, Social Engineering Fundamentals, Part I: Hacker Tactics, Security Focus, 2001, available at: 
www.securityfocus.com/infocus/1527. 

1563 This is especially relevant for phishing cases. See in this context: Jakobsson, The Human Factor in Phishing, available at: 
www.informatics.indiana.edu/markus/papers/aci.pdf; Gercke, Computer und Recht 2005, page 606. The term “phishing” 
describes an act that is carried out to make the victim disclose personal/secret information. It originally described the use 
of e-mails to “phish” for passwords and financial data from a sea of Internet users. The use of “ph” is linked to popular 
hacker naming conventions. See Gercke, Computer und Recht, 2005, page 606; Ollmann, The Phishing Guide 
Understanding & Preventing Phishing Attacks, available at: www.nextgenss.com/papers/NISR-WP-Phishing.pdf. For more 
information on the phenomenon of phishing, see below: § 2.9.4. 

1564 Gercke, Cybercrime Training for Judges, 2009, page 28, available at:  
www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/cybercrime/Documents/Reports-
Presentations/2079%20if09%20pres%20coe%20train%20manual%20judges6%20_4%20march%2009_.pdf. 

1565 Article 42 – Reservations: By a written notification addressed to the Secretary-General of the Council of Europe, any State 
may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, declare 
that it avails itself of the reservation(s) provided for in Article 4, paragraph 2, Article 6, paragraph 3, Article 9, paragraph 4, 
Article 10, paragraph 3, Article 11, paragraph 3, Article 14, paragraph 3, Article 22, paragraph 2, Article 29, paragraph 4, 
and Article 41, paragraph 1. No other reservation may be made. 

1566 This limits the criminalization of illegal access to those cases where the victim used technical protection measures to 
protect its computer system. Access an unprotected computer system would therefore not be considered a criminal act. 

1567 The additional mental element/motivation enables Member States to undertake a more focused approach rather than 
implementing a criminalization of the mere act of hacking. See: Explanatory Report to the Council of Europe Convention on 
Cybercrime, No. 47, and Explanatory Report to the Council of Europe Convention on Cybercrime, No. 62. 

1568 This enables Member States to avoid a criminalization of cases where the offender had physical access to the computer 
system of the victim and therefore did not need to perform an Internet-based attack. 

1569 Framework Decision on Attacks against Information Systems – 19 April 2002 – COM (2002) 173. For more details, see 
above: § 5.2.1. 

1570 Article 2 – Illegal access to information systems:  

 1. Each Member State shall take the necessary measures to ensure that the intentional access without right to the whole or 
any part of an information system is punishable as a criminal offence, at least for cases that are not minor.  

http://www.witsa.org/papers/COEstmt.pdf
http://www.out-law.com/page-1217
http://www.securityfocus.com/infocus/1527
http://www.informatics.indiana.edu/markus/papers/aci.pdf
http://www.nextgenss.com/papers/NISR-WP-Phishing.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/cybercrime/Documents/Reports-Presentations/2079%20if09%20pres%20coe%20train%20manual%20judges6%20_4%20march%2009_.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/cybercrime/Documents/Reports-Presentations/2079%20if09%20pres%20coe%20train%20manual%20judges6%20_4%20march%2009_.pdf
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 2. Each Member State may decide that the conduct referred to in paragraph 1 is incriminated only where the offence is 

committed by infringing a security measure. 

1571 Model Law on Computer and Computer Related Crime, LMM(02)17, available at: 
www.thecommonwealth.org/shared_asp_files/uploadedfiles/%7BDA109CD2-5204-4FAB-AA77-
86970A639B05%7D_Computer%20Crime.pdf. For more information, see: Bourne, 2002 Commonwealth Law Ministers 
Meeting: Policy Brief, page 9, available at: www.cpsu.org.uk/downloads/2002CLMM.pdf; Angers, Combating Cybercrime: 
National Legislation as a prerequisite to International Cooperation in: Savona, Crime and Technology: New Frontiers for 
Regulation, Law Enforcement and Research, 2004, page 39 et seq.; United Nations Conference on Trade and Development, 
Information Economy Report 2005, UNCTAD/SDTE/ECB/2005/1, 2005, Chapter 6, page 233, available at: 
www.unctad.org/en/docs/sdteecb20051ch6_en.pdf. 

1572  See the explanation of the EU Directive 2013/40/EU on attacks against information systems.   

1573  See the explanation of the EU Directive 2013/40/EU on attacks against information systems.   

1574  EU Directive 2013/40/EU on attacks against information systems.   

1575 The Stanford Draft International Convention (CISAC) was developed as a follow-up to a conference hosted in Stanford 
University in the United States in 1999. The text of the Convention is published in: The Transnational Dimension of Cyber 
Crime and Terror, page 249 et seq., available at: http://media.hoover.org/documents/0817999825_249.pdf. For more 
information, see: Goodman/Brenner, The Emerging Consensus on Criminal Conduct in Cyberspace, UCLA Journal of Law 
and Technology, Vol. 6, Issue 1, 2002, page 70, available at:  
www.lawtechjournal.com/articles/2002/03_020625_goodmanbrenner.pdf; Sofaer, Toward an International Convention on 
Cyber in Seymour/Goodman, The Transnational Dimension of Cybercrime and Terror, page 225, available at: 
http://media.hoover.org/documents/0817999825_221.pdf; ABA International Guide to Combating Cybercrime, 2002, 
page 78 

1576 The element “without right” is a common component in the substantive criminal law provisions of the Convention on 
Cybercrime. The Explanatory Report notes that: “A specificity of the offences included is the express requirement that the 
conduct involved is done “without right”. It reflects the insight that the conduct described is not always punishable per se, 
but may be legal or justified not only in cases where classical legal defences are applicable, like consent, self defence or 
necessity, but where other principles or interests lead to the exclusion of criminal liability. The expression “without right” 
derives its meaning from the context in which it is used. Thus, without restricting how Parties may implement the concept in 
their domestic law, it may refer to conduct undertaken without authority (whether legislative, executive, administrative, 
judicial, contractual or consensual) or conduct that is otherwise not covered by established legal defences, excuses, 
justifications or relevant principles under domestic law. The Convention, therefore, leaves unaffected conduct undertaken 
pursuant to lawful government authority (for example, where the Party’s government acts to maintain public order, protect 
national security or investigate criminal offences). Furthermore, legitimate and common activities inherent in the design of 
networks, or legitimate and common operating or commercial practices should not be criminalized”. See Explanatory 
Report to the Council of Europe Convention on Cybercrime, No. 38. 

1577  See Sofaer/Goodman/Cuellar/Drozdova and others. A Proposal for an International Convention on Cybercrime and 
Terrorism, 2000, available at: www.iwar.org.uk/law/resources/cybercrime/stanford/cisac-draft.htm. 

1578  In this context, “computer system” means any device or a group of interconnected or related devices, one or more of 
which, pursuant to a program, performs automatic processing of data. 

1579  Standalone computer systems are covered by Art. 1, paragraph 3, of the Draft Convention because they “control 
programs”. This does not require a network connection. 

1580  The Project on Enhancing Competiveness in the Caribbean through the Harmonization of ICT Policies, Legislation and 
Regulatory Procedures (HIPCAR) is project conceived by ITU, CARICOM and CTU. Further information is available at: 
www.itu.int/ITU-D/projects/ITU_EC_ACP/hipcar/index.html. 

1581  Available at: www.itu.int/ITU-D/projects/ITU_EC_ACP/hipcar/index.html. 

1582  The Explanatory Report points out that the provision intends to criminalize violations of the right of privacy of data 
communication. See the Explanatory Report to the Council of Europe Convention on Cybercrime, No. 51. 

1583  See below: § 6.1.4. 

1584  See Gercke, The Convention on Cybercrime, Multimedia und Recht 2004, page 730. 

1585  One key indication of the limitation of application is the fact that the Explanatory Report compares the solution in Art. 3 to 
traditional violations of the privacy of communication beyond the Internet, which do not cover any form of data espionage. 
“The offence represents the same violation of the privacy of communications as traditional tapping and recording of oral 

http://www.thecommonwealth.org/shared_asp_files/uploadedfiles/%7BDA109CD2-5204-4FAB-AA77-86970A639B05%7D_Computer%20Crime.pdf
http://www.thecommonwealth.org/shared_asp_files/uploadedfiles/%7BDA109CD2-5204-4FAB-AA77-86970A639B05%7D_Computer%20Crime.pdf
http://www.cpsu.org.uk/downloads/2002CLMM.pdf
http://www.unctad.org/en/docs/sdteecb20051ch6_en.pdf
http://media.hoover.org/documents/0817999825_249.pdf
http://www.lawtechjournal.com/articles/2002/03_020625_goodmanbrenner.pdf
http://media.hoover.org/documents/0817999825_221.pdf
http://www.iwar.org.uk/law/resources/cybercrime/stanford/cisac-draft.htm
http://www.itu.int/ITU-D/projects/ITU_EC_ACP/hipcar/index.html
http://www.itu.int/ITU-D/projects/ITU_EC_ACP/hipcar/index.html
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telephone conversations between persons. The right to privacy of correspondence is enshrined in Article 8 of the European 
Convention on Human Rights.” See Explanatory Report to the Council of Europe Convention on Cybercrime, No. 51. 

1586  See in this context especially a recent case from Hong Kong, People’s Republic of China. See above: § 2.5.2. 

1587  ITU Global Cybersecurity Agenda/High-Level Experts Group, Global Strategic Report, 2008, page 31, available at: 
www.itu.int/osg/csd/cybersecurity/gca/global_strategic_report/index.html. 

1588  Regarding the challenges related to the use of encryption technology by offenders, see above: § 3.2.14; 
Huebner/Bem/Bem, Computer Forensics – Past, Present And Future, No. 6, available at:  
www.scm.uws.edu.au/compsci/computerforensics/Publications/Computer_Forensics_Past_Present_Future.pdf; 
Zanini/Edwards, The Networking of Terror in the Information Age, in Arquilla/Ronfeldt, Networks and Netwars: The Future 
of Terror, Crime, and Militancy, page 37, available at:  
http://192.5.14.110/pubs/monograph_reports/MR1382/MR1382.ch2.pdf; Flamm, Cyber Terrorism and Information 
Warfare: Academic Perspectives: Cryptography, available at: www.terrorismcentral.com/Library/Teasers/Flamm.html. 
Regarding the underlying technology, see: Singh, The Code Book: The Science of Secrecy from Ancient Egypt to Quantum 
Cryptography, 2006; D’Agapeyen, Codes and Ciphers – A History of Cryptography, 2006; An Overview of the History of 
Cryptology, available at: www.cse-cst.gc.ca/documents/about-cse/museum.pdf. 

1589  One of the consequences related to this aspect is the fact that limitation of the criminalization of illegal access to those 
cases where the victim of the attack secured the target computer system with technical protection measures could limit 
the application of such a provision, insofar as a large number of users do not have sufficient knowledge about the 
implementation of technical protection measures. 

1590 Economic Espionage Act of 1996, Pub. L. No. 104-294, 110 Stat. 3489 (1996). See in this context: Chamblee, Validity, 
Construction, and Application of Title I of Economic Espionage Act of 1996 (18 U.S.C.A. §§ 1831 et seq.), 177 A.L.R. Fed. 609 
(2002); Fischer, An Analysis of the Economic Espionage Act of 1996, 25 Seton Hall Legis. J. 239 (2001). 

1591  Decker, Cyber Crime 2.0: An Argument to Update the United States Criminal Code to Reflect the Changing Nature of Cyber 
Crime, Southern California Law Review, 2008, Vol. 81, page 986, available at:  
http://weblaw.usc.edu/why/students/orgs/lawreview/documents/Decker_Charlotte_81_5.pdf. 

1592  For details, see: US CCIPS, Prosecuting Intellectual Property Crimes, 3rd Edition, 2006, page 138 et seq. available at: 
www.justice.gov/criminal/cybercrime/ipmanual/04ipma.pdf. 

1593  Loundy, Computer Crime, Information Warfare, and Economic Espionage, 2009, page 55 et seq.; Krotosi, Identifying and 
Using Evidence Early To Investigate and Prosecute Trade Secret and Economic Espionage Act Cases, Economic Espionage 
and Trade Secrets, 2009, Vol. 75, No. 5, page 41 et seq. available at:  
www.justice.gov/usao/eousa/foia_reading_room/usab5705.pdf. 

1594  Decker, Cyber Crime 2.0: An Argument to Update the United States Criminal Code to Reflect the Changing Nature of Cyber 
Crime, Southern California Law Review, 2008, Vol. 81, page 988, available at: 
http://weblaw.usc.edu/why/students/orgs/lawreview/documents/Decker_Charlotte_81_5.pdf. 

1595  The Project on Enhancing Competiveness in the Caribbean through the Harmonization of ICT Policies, Legislation and 
Regulatory Procedures (HIPCAR) is project conceived by ITU, CARICOM and CTU. Further information is available at: 
www.itu.int/ITU-D/projects/ITU_EC_ACP/hipcar/index.html. 

1596  The document is available at: www.itu.int/ITU-D/projects/ITU_EC_ACP/hipcar/index.html. 

1597  Explanatory Notes to the Model Legislative Text on Cybercrime, 2010. The document is available at: www.itu.int/ITU-
D/projects/ITU_EC_ACP/hipcar/index.html. 

1598  This provision has recently been modified and now even criminalizes illegal access to data. The previous version of the 
provision has been used here, because it is better suited for demonstrating the dogmatic structure. 

1599  See Hoyer in SK-StGB, Sec. 202a, Nr. 3. 

1600  A similar approach of limiting criminalization to cases where the victim did not take preventive measures can be found in 
Art. 2, sentence 2, Convention on Cybercrime: A Party may require that the offence be committed by infringing security 
measures, with the intent of obtaining computer data or other dishonest intent, or in relation to a computer system that is 
connected to another computer system. For more information, see above: § 6.1.1. 

1601  This provision is therefore an example for of a legislative approach that should not substitute for, but rather complement, 
self-protection measures. 

1602  See in this context for example a recent case in Hong Kong: Watts, Film star sex scandal causes internet storm in China, The 
Guardian, 12.02.2008, available at: www.guardian.co.uk/world/2008/feb/12/china.internet; Tadros, Stolen photos from 

http://www.itu.int/osg/csd/cybersecurity/gca/global_strategic_report/index.html
http://www.scm.uws.edu.au/compsci/computerforensics/Publications/Computer_Forensics_Past_Present_Future.pdf
http://192.5.14.110/pubs/monograph_reports/MR1382/MR1382.ch2.pdf
http://www.terrorismcentral.com/Library/Teasers/Flamm.html
http://www.cse-cst.gc.ca/documents/about-cse/museum.pdf
http://weblaw.usc.edu/why/students/orgs/lawreview/documents/Decker_Charlotte_81_5.pdf
http://www.justice.gov/criminal/cybercrime/ipmanual/04ipma.pdf
http://www.justice.gov/usao/eousa/foia_reading_room/usab5705.pdf
http://weblaw.usc.edu/why/students/orgs/lawreview/documents/Decker_Charlotte_81_5.pdf
http://www.itu.int/ITU-D/projects/ITU_EC_ACP/hipcar/index.html
http://www.itu.int/ITU-D/projects/ITU_EC_ACP/hipcar/index.html
http://www.itu.int/ITU-D/projects/ITU_EC_ACP/hipcar/index.html
http://www.itu.int/ITU-D/projects/ITU_EC_ACP/hipcar/index.html
http://www.guardian.co.uk/world/2008/feb/12/china.internet
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laptop tell a tawdry tale, The Sydney Morning Herald, 14.02.2008, available at: www.smh.com.au/news/web/stolen-photos-
from-laptop-tell-a-tawdry-tale/2008/02/14/1202760468956.html; Pomfret, Hong Kong’s Edision Chen quits after sex 
scandal, Reuters, 21.02.2008, available at:  
www.reuters.com/article/entertainmentNews/idUSHKG36060820080221?feedType=RSS&feedName=entertainmentNews; 
Cheng, Edision Chen is a celebrity, Taipei Times, 24.02.2008, available at:  
www.taipeitimes.com/News/editorials/archives/2008/02/24/2003402707. 

1603  The term “phishing” describes an act that is carried out to make the victim disclose personal/secret information. It 
originally described the use of e-mails to “phish” for passwords and financial data from a sea of Internet users. The use of 
“ph” is linked to popular hacker naming conventions. See Gercke, Computer und Recht, 2005, page 606; Ollmann, The 
Phishing Guide Understanding & Preventing Phishing Attacks, available at: www.nextgenss.com/papers/NISR-WP-
Phishing.pdf. For more information on the phenomenon of phishing, see above: § 2.9.4. 

1604  With regard to “phishing”, see above: § 2.9.4 and below: § 6.1.15 and as well: Jakobsson, The Human Factor in Phishing, 
available at: www.informatics.indiana.edu/markus/papers/aci.pdf; Gercke, Computer und Recht 2005, page 606. The term 
“phishing” describes an act that is carried out to make the victim disclose personal/secret information. It originally 
described the use of e-mails to “phish” for passwords and financial data from a sea of Internet users. The use of “ph” is 
linked to popular hacker naming conventions. See Gercke, Phishing, Computer und Recht, 2005, 606; Ollmann, The 
Phishing Guide Understanding & Preventing Phishing Attacks, available at: www.nextgenss.com/papers/NISR-WP-
Phishing.pdf. For more information on the phenomenon of phishing, see above: § 2.9.4. 

1605  Regarding the risks related to the use of wireless networks, see above: § 3.2.3. Regarding the difficulties in cybercrime 
investigations that include wireless networks, see Kang, Wireless Network Security – Yet another hurdle in fighting 
Cybercrime in Cybercrime & Security, IIA-2; Urbas/Krone, Mobile and wireless technologies: security and risk factors, 
Australian Institute of Criminology, 2006, available at: www.aic.gov.au/publications/tandi2/tandi329t.html. 

1606  Regarding the architecture of the Internet, see: Tanebaum, Computer Networks; Comer, Internetworking with TCP/IP – 
Principles, Protocols and Architecture. 

1607  Regarding the underlying technology and the security related issues, see: Sadowsky/Dempsey/Greenberg/Mack/Schwartz, 
Information Technology Security Handbook, page 60, available at: www.infodev.org/en/Document.18.aspx. With regard to 
the advantages of wireless networks for the development of ICT infrastructure in developing countries, see: The Wireless 
Internet Opportunity for Developing Countries, 2003, available at:  
www.firstmilesolutions.com/documents/The_WiFi_Opportunity.pdf. 

1608  The computer magazine ct reported in 2004 that field tests proved that more than 50 per cent of 1 000 wireless computer 
networks that were tested in Germany were not protected. See:  
www.heise.de/newsticker/result.xhtml?url=/newsticker/meldung/48182. 

1609  Regarding the impact of encryption of wireless communication, see: Sadowsky/Dempsey/Greenberg/Mack/Schwartz, 
Information Technology Security Handbook, page 60, available at: www.infodev.org/en/Document.18.aspx. 

1610  ITU Global Cybersecurity Agenda / High-Level Experts Group, Global Strategic Report, 2008, page 31, available at: 
www.itu.int/osg/csd/cybersecurity/gca/global_strategic_report/index.html. 

1611  Regarding identity theft, see above: § 2.8.3 and below: § 6.1.16 and also: Javelin Strategy & Research 2006 Identity Fraud 
Survey, Consumer Report, available at: www.javelinstrategy.com/products/99DEBA/27/delivery.pdf. For further information 
on other surveys, see Chawki/Abdel Wahab, Identity Theft in Cyberspace: Issues and Solutions, page 9, Lex Electronica, Vol. 
11, No. 1, 2006, available at: www.lex-electronica.org/articles/v11-1/chawki_abdel-wahab.pdf; Lee, Identity Theft 
Complaints Double in ‘02, New York Times, Jan. 22, 2003; Gercke, Internet-related Identity Theft, 2007, available at: 
www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_cooperation/combating_economic_crime/3_Technical_cooperation/CYBER/567%20port
%20id-d-identity%20theft%20paper%2022%20nov%2007.pdf. For an approach to divide between four phases, see: 
Mitchison/Wilikens/Breitenbach/Urry/Portesi – Identity Theft – A discussion paper, page 21 et seq., available at: 
www.prime-project.eu/community/furtherreading/studies/IDTheftFIN.pdf. 

1612  In the United States, the SSN was created to keep an accurate record of earnings. Contrary to its original intentions, the SSN 
is today widely used for identification purposes. Regarding offences related to social-security numbers, see: Givens, Identity 
Theft: How It Happens, Its Impact on Victims, and Legislative Solutions, 2000, available at: 
www.privacyrights.org/ar/id_theft.htm; Sobel, The Demeaning of Identity and personhood in National Identification 
Systems, Harvard Journal of Law & Technology, Vol. 15, Nr. 2, 2002, page 350. 

1613  See: Hopkins, Cybercrime Convention: A Positive Beginning to a Long Road Ahead, Journal of High Technology Law, 2003, 
Vol. II, No. 1, page 112. 

1614  Explanatory Report to the Council of Europe Convention on Cybercrime, No. 51. 
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http://www.taipeitimes.com/News/editorials/archives/2008/02/24/2003402707
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1615  The Explanatory Report describes the technical means more in detail: “Interception by ‘technical means’ relates to listening 

to, monitoring or surveillance of the content of communications, to the procuring of the content of data either directly, 
through access and use of the computer system, or indirectly, through the use of electronic eavesdropping or tapping 
devices. Interception may also involve recording. Technical means includes technical devices fixed to transmission lines as 
well as devices to collect and record wireless communications. They may include the use of software, passwords and codes. 
The requirement of using technical means is a restrictive qualification to avoid over-criminalization.” Explanatory Report to 
the Council of Europe Convention on Cybercrime, No. 53. 

1616  Within this context, only interceptions made by technical means are covered by the provision – Article 3 does not cover 
acts of “social engineering”. 

1617  See Gercke, The Convention on Cybercrime, Multimedia und Recht 2004, page 730. 

1618  Gercke, Cybercrime Training for Judges, 2009, page 32, available at:  
www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/cybercrime/Documents/Reports-
Presentations/2079%20if09%20pres%20coe%20train%20manual%20judges6%20_4%20march%2009_.pdf. 

1619  See above: § 6.1.3. 

1620  “The communication in the form of transmission of computer data can take place inside a single computer system (flowing 
from CPU to screen or printer, for example) between two computer systems belonging to the same person, two computers 
communicating with one another or a computer and a person (e.g. through the keyboard).” Explanatory Report to the 
Council of Europe Convention on Cybercrime, No. 55. 

1621  Explanatory Report to the Council of Europe Convention on Cybercrime, No. 53. 

1622  Covered by Article 3 is the interception of electronic emissions that are produced during the use of a computer. Regarding 
this issue, see Explanatory Report, No. 57: “The creation of an offence in relation to “electromagnetic emissions” will 
ensure a more comprehensive scope. Electromagnetic emissions may be emitted by a computer during its operation. Such 
emissions are not considered as “data” according to the definition provided in Article 1. However, data can be reconstructed 
from such emissions. Therefore, the interception of data from electromagnetic emissions from a computer system is 
included as an offence under this provision”, Explanatory Report to the Council of Europe Convention on Cybercrime, 
No. 57. 

1623  Explanatory Report to the Council of Europe Convention on Cybercrime, No. 51. 

1624  Gercke, Cybercrime Training for Judges, 2009, page 29, available at:  
www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/cybercrime/Documents/Reports-
Presentations/2079%20if09%20pres%20coe%20train%20manual%20judges6%20_4%20march%2009_.pdf. 

1625  Explanatory Report to the Council of Europe Convention on Cybercrime, No. 54. 

1626  Explanatory Report to the Council of Europe Convention on Cybercrime, No. 39 

1627  Explanatory Report to the Council of Europe Convention on Cybercrime, No. 39. 

1628  The element “without right” is a common component in the substantive criminal law provisions of the Convention on 
Cybercrime. The Explanatory Report notes that: “A specificity of the offences included is the express requirement that the 
conduct involved is done “without right”. It reflects the insight that the conduct described is not always punishable per se, 
but may be legal or justified not only in cases where classical legal defences are applicable, like consent, self defence or 
necessity, but where other principles or interests lead to the exclusion of criminal liability. The expression “without right” 
derives its meaning from the context in which it is used. Thus, without restricting how Parties may implement the concept in 
their domestic law, it may refer to conduct undertaken without authority (whether legislative, executive, administrative, 
judicial, contractual or consensual) or conduct that is otherwise not covered by established legal defences, excuses, 
justifications or relevant principles under domestic law. The Convention, therefore, leaves unaffected conduct undertaken 
pursuant to lawful government authority (for example, where the Party’s government acts to maintain public order, protect 
national security or investigate criminal offences). Furthermore, legitimate and common activities inherent in the design of 
networks, or legitimate and common operating or commercial practices should not be criminalized”. See Explanatory 
Report to the Council of Europe Convention on Cybercrime, No. 38. 

1629  Explanatory Report to the Council of Europe Convention on Cybercrime, No. 58. 

1630  Explanatory Report to the Council of Europe Convention on Cybercrime, No. 58. 

1631  Explanatory Report to the Council of Europe Convention on Cybercrime, No. 58. 
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1632  Cookies are data sent by a server to a browser and then sent back each time the browser is used to access the server. 

Cookies are used for authentication, tracking and keeping user information. Regarding the functions of cookies and the 
controversial legal discussion, see: Kesan/Shah, Deconstruction Code, Yale Journal of Law & Technology, 2003-2004, Vol. 6, 
page 277 et seq., available at: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=597543. 

1633  Explanatory Report to the Council of Europe Convention on Cybercrime, No. 58. 

1634  See the explanation of the EU Directive 2013/40/EU on attacks against information systems.   

1635  See the explanation of the EU Directive 2013/40/EU on attacks against information systems.   

1636  Model Law on Computer and Computer Related Crime” LMM(02)17; The Model Law is available at: 
www.thecommonwealth.org/shared_asp_files/uploadedfiles/%7BDA109CD2-5204-4FAB-AA77-
86970A639B05%7D_Computer%20Crime.pdf. For more information, see: Bourne, 2002 Commonwealth Law Ministers 
Meeting: Policy Brief, page 9, available at: www.cpsu.org.uk/downloads/2002CLMM.pdf; Angers, Combating Cybercrime: 
National Legislation as a prerequisite to International Cooperation in: Savona, Crime and Technology: New Frontiers for 
Regulation, Law Enforcement and Research, 2004, page 39 et seq.; United Nations Conference on Trade and Development, 
Information Economy Report 2005, UNCTAD/SDTE/ECB/2005/1, 2005, Chapter 6, page 233, available at: 
www.unctad.org/en/docs/sdteecb20051ch6_en.pdf. 

1637  The Stanford Draft International Convention was developed as a follow-up to a conference hosted in Stanford University in 
the US in 1999. The text of the Convention is published in: The Transnational Dimension of Cyber Crime and Terror, 
page 249 et seq., available at: http://media.hoover.org/documents/0817999825_249.pdf. For more information, see: 
Goodman/Brenner, The Emerging Consensus on Criminal Conduct in Cyberspace, UCLA Journal of Law and Technology, Vol. 
6, Issue 1, 2002, page 70, available at: www.lawtechjournal.com/articles/2002/03_020625_goodmanbrenner.pdf; Sofaer, 
Toward an International Convention on Cyber in Seymour/Goodman, The Transnational Dimension of Cyber Crime and 
Terror, page 225, available at: http://media.hoover.org/documents/0817999825_221.pdf; ABA International Guide to 
Combating Cybercrime, 2002, page 78. 

1638  The difficulty with offences against the integrity of data is that identification of these violations is often difficult to prove. 
Therefore, the Expert Group which drafted the Convention on Cybercrime identified the possibility of prosecuting 
violations regarding data interference by means of criminal law as a necessary strategic element in the fight against 
cybercrime. Explanatory Report to the Council of Europe Convention on Cybercrime, No. 60. 

1639  The 2007 Computer Economics Malware Report focuses on computer crime and analyses the impact of malware on the 
worldwide economy by summing up the estimated costs caused by attacks. It identified peaks in 2000 (USD 17.1 billion) 
and 2004 (USD 17.5 billion). For more information, see: 2007 Malware Report: The Economic Impact of Viruses, Spyware, 
Adware, Botnets, and Other malicious Code. A summary of the report is available at: 
www.computereconomics.com/article.cfm?id=1225. 

1640  A number of computer fraud scams are including the manipulation of data – e.g. the manipulation of bank-account files, 
transfer records or data on smart cards. Regarding computer related fraud scams, see above: § 2.8.1 and below: § 6.1.17. 

1641  Regarding the problems related to these gaps, see for example the LOVEBUG case, where a designer of  
a computer worm could not be prosecuted due to the lack of criminal law provisions related to data interference.  
See above: § 2.5.4 and: CNN, Love Bug virus raises spectre of cyberterrorism, 08.05.2000, 
http://edition.cnn.com/2000/LAW/05/08/love.bug/index.html; Chawki, A Critical Look at the Regulation of Cybercrime, 
www.crime-research.org/articles/Critical/2; Sofaer/Goodman, “Cyber Crime and Security – The Transnational Dimension” in 
Sofaer/Goodman, The Transnational Dimension of Cyber Crime and Terrorism, 2001, page 10, available at: 
http://media.hoover.org/documents/0817999825_1.pdf; United Nations Conference on Trade and Development, 
Information Economy Report 2005, UNCTAD/SDTE/ECB/2005/1, 2005, Chapter 6, page 233, available at: 
http://www.unctad.org/en/docs/sdteecb20051ch6_en.pdf. 

1642  A similar approach to Art. 4 of the Convention on Cybercrime is found in the EU Framework Decision on Attacks against 
Information Systems: Article 4 – Illegal data interference: “Each Member State shall take the necessary measures to ensure 
that the intentional deletion, damaging, deterioration, alteration, suppression or rendering inaccessible of computer data 
on an information system is punishable as a criminal offence when committed without right, at least for cases which are 
not minor”. 

1643  Explanatory Report to the Council of Europe Convention on Cybercrime, No. 60. 

1644  As pointed out in the Explanatory Report, the two terms overlap. See: Explanatory Report to the Council of Europe 
Convention on Cybercrime, No. 61. 

1645  Regarding the more conventional ways to delete files using Windows XP, see the information provided by Microsoft, 
available at: www.microsoft.com/windowsxp/using/setup/learnmore/tips/waystodelete.mspx. 
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1646  Regarding the consequences for forensic investigations, see: Casey, Handbook of Computer Crime Investigation, 2001; 

Computer Evidence Search & Seizure Manual, New Jersey Department of Law & Public Safety, Division of Criminal Justice, 
2000, page 18 et seq., available at: www.state.nj.us/lps/dcj/pdfs/cmpmanfi.pdf. 

1647  See Nolan/O’Sullivan/Branson/Waits, First Responders Guide to Computer Forensics, 2005, available at: 
www.cert.org/archive/pdf/05hb003.pdf. 

1648  The fact that the Explanatory Report mentions that the files are unrecognizable after the process does not give any further 
indication with regard to the interpretation of the term. See: Explanatory Report to the Council of Europe Convention on 
Cybercrime, No. 61. 

1649  Explanatory Report to the Council of Europe Convention on Cybercrime, No. 61. 

1650  A denial-of-service (DoS) attacks aims to make a computer system unavailable by saturating it with external communication 
requests, so it cannot respond to legitimate traffic. For more information, see: US-CERT, Understanding Denial-of-Service 
Attacks, available at: www.us-cert.gov/cas/tips/ST04-015.html; Paxson, An Analysis of Using Reflectors for Distributed 
Denial-of-Service Attacks, available at: www.icir.org/vern/papers/reflectors.CCR.01/reflectors.html; 
Schuba/Krsul/Kuhn/Spafford/Sundaram/Zamboni, Analysis of a Denial of Service Attack on TCP; Houle/Weaver, Trends in 
Denial of Service Attack Technology, 2001, available at: www.cert.org/archive/pdf/DoS_trends.pdf. In 2000 a number of 
well-known US e-commerce businesses were targeted by DoS attacks. A full list is provided by Yurcik, Information Warfare 
Survivability: Is the Best Defense a Good Offence?, page 4, available at: www.projects.ncassr.org/hackback/ethics00.pdf. For 
more information, see: Power, 2000 CSI/FBI Computer Crime and Security Survey, Computer Security Journal, Vol. 16, 
No. 2, 2000, page 33 et seq.; Lemos, Web attacks: FBI launches probe, ZDNEt News, 09.02.2000, available at: 
http://news.zdnet.com/2100-9595_22-501926.html; Goodman/Brenner, The Emerging Consensus on Criminal Conduct in 
Cyberspace, page 20, available at: www.lawtechjournal.com/articles/2002/03_020625_goodmanbrenner.pdf; Paller, 
Response, Recovery and Reducing Our Vulnerability to Cyber Attacks: Lessons Learned and Implications for the Department 
of Homeland Security, Statement to the United States House of Representatives Subcommittee on Cybersecurity, Science, 
and Research & Development Select Committee on Homeland Security, 2003, page 3, available at: 
www.globalsecurity.org/security/library/congress/2003_h/06-25-03_cyberresponserecovery.pdf. 

1651  With regard to the criminalization of DoS attacks, see also below: § 6.1.6. 

1652  In addition, criminalization of DoS attacks is provided by Art. 5 of the Convention on Cybercrime. See below: § 6.1.6. 

1653  Apart from the input of malicious codes (e.g. viruses and trojan horses), it is likely that the provision could cover 
unauthorized corrections of faulty information as well. 

1654  Gercke, Cybercrime Training for Judges, 2009, page 32, available at: 
www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/cybercrime/Documents/Reports-
Presentations/2079%20if09%20pres%20coe%20train%20manual%20judges6%20_4%20march%2009_.pdf. Regarding the 
different recognized functions of malicious software, see above: § 2.5.4. Regarding the economic impact of malicious 
software attacks, see above: § 2.5.4. 

1655  Explanatory Report to the Council of Europe Convention on Cybercrime, No. 39. 

1656  Explanatory Report to the Council of Europe Convention on Cybercrime, No. 39. 

1657  The element “without right” is a common component in the substantive criminal law provisions of the Convention on 
Cybercrime. The Explanatory Report states: “A specificity of the offences included is the express requirement that the 
conduct involved is done “without right”. It reflects the insight that the conduct described is not always punishable per se, 
but may be legal or justified not only in cases where classical legal defences are applicable, like consent, self defence or 
necessity, but where other principles or interests lead to the exclusion of criminal liability. The expression “without right” 
derives its meaning from the context in which it is used. Thus, without restricting how Parties may implement the concept in 
their domestic law, it may refer to conduct undertaken without authority (whether legislative, executive, administrative, 
judicial, contractual or consensual) or conduct that is otherwise not covered by established legal defences, excuses, 
justifications or relevant principles under domestic law. The Convention, therefore, leaves unaffected conduct undertaken 
pursuant to lawful government authority (for example, where the Party’s government acts to maintain public order, protect 
national security or investigate criminal offences). Furthermore, legitimate and common activities inherent in the design of 
networks, or legitimate and common operating or commercial practices should not be criminalized”. See Explanatory 
Report to the Council of Europe Convention on Cybercrime, No. 38. 

1658  See Explanatory Report to the Council of Europe Convention on Cybercrime, No. 62: “The modification of traffic data for 
the purpose of facilitating anonymous communications (e.g., the activities of anonymous remailer systems), or the 
modification of data for the purpose of secure communications (e.g., encryption), should in principle be considered a 
legitimate protection of privacy and, therefore, be considered as being undertaken with right.” Regarding the liability of 
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Remailer, see: Du Pont, The time has come for limited liability for operators of true Anonymity Remails in Cyberspace: An 
Examination of the possibilities and perils, Journal of Technology Law and Policy, Vol. 6, Issue 2, available at: 
http://grove.ufl.edu/~techlaw/vol6/issue2/duPont.pdf. 

1659  For further information, see du Pont, The Time Has Come For Limited Liability For Operators Of True Anonymity Remailers 
In Cyberspace: An Examination Of The Possibilities And Perils, Journal Of Technology Law & Policy, Vol. 6, Issue 2, page 176 
et seq., available at: http://grove.ufl.edu/~techlaw/vol6/issue2/duPont.pdf. 

1660  With regard to the possible difficulties to identify offenders who have made use of anonymous or encrypted information, 
the Convention leaves the criminalization of anonymous communications open to the parties to decide on – See 
Explanatory Report to the Council of Europe Convention on Cybercrime, No. 62. 

1661  Council Framework Decision 2005/222/JHA of 24 February 2005 on attacks against information systems. 

1662  For further information, see: Gercke, The EU Framework Decision on Attacks against Information Systems, Computer und 
Recht 2005, page 468 et seq. 

1663  See the explanation of the EU Directive 2013/40/EU on attacks against information systems.   

1664  See the explanation of the EU Directive 2013/40/EU on attacks against information systems.   

1665  Model Law on Computer and Computer Related Crime, LMM(02)17; The Model Law is available at: 
www.thecommonwealth.org/shared_asp_files/uploadedfiles/%7BDA109CD2-5204-4FAB-AA77-
86970A639B05%7D_Computer%20Crime.pdf. For more information, see: Bourne, 2002 Commonwealth Law Ministers 
Meeting: Policy Brief, page 9, available at: www.cpsu.org.uk/downloads/2002CLMM.pdf; Angers, Combating Cybercrime: 
National Legislation as a prerequisite to International Cooperation in: Savona, Crime and Technology: New Frontiers for 
Regulation, Law Enforcement and Research, 2004, page 39 et seq.; United Nations Conference on Trade and Development, 
Information Economy Report 2005, UNCTAD/SDTE/ECB/2005/1, 2005, Chapter 6, page 233, available at: 
www.unctad.org/en/docs/sdteecb20051ch6_en.pdf. 

1666  Sec. 5 (Illegal access), Sec. 8 (Illegal interception) and Sec. 10 (Child pornography). 

1667  The Stanford Draft International Convention was developed as a follow-up to a conference hosted in Stanford University in 
the US in 1999. The text of the Convention is published in: The Transnational Dimension of Cybercrime and Terror, 
page 249 et seq., available at: http://media.hoover.org/documents/0817999825_249.pdf. For more information, see: 
Goodman/Brenner, The Emerging Consensus on Criminal Conduct in Cyberspace, UCLA Journal of Law and Technology, Vol. 
6, Issue 1, 2002, page 70, available at: www.lawtechjournal.com/articles/2002/03_020625_goodmanbrenner.pdf; Sofaer, 
Toward an International Convention on Cyber in Seymour/Goodman, The Transnational Dimension of Cyber Crime and 
Terror, page 225, available at: http://media.hoover.org/documents/0817999825_221.pdf; ABA International Guide to 
Combating Cybercrime, 2002, page 78. 

1668  ITU Global Cybersecurity Agenda/High-Level Experts Group, Global Strategic Report, 2008, page 33, available at: 
www.itu.int/osg/csd/cybersecurity/gca/global_strategic_report/index.html. 

1669  A denial-of-service (DoS) attack aims to make a computer system unavailable by saturating it with external communication 
requests, so it cannot respond to legitimate traffic. For more information, see above: § 2.5.4 and US-CERT, Understanding 
Denial-of-Service Attacks, available at: www.us-cert.gov/cas/tips/ST04-015.html; Paxson, An Analysis of Using Reflectors for 
Distributed Denial-of-Service Attacks, available at: www.icir.org/vern/papers/reflectors.CCR.01/reflectors.html; 
Schuba/Krsul/Kuhn/Spafford/Sundaram/Zamboni, Analysis of a Denial of Service Attack on TCP; Houle/Weaver, Trends in 
Denial of Service Attack Technology, 2001, available at: www.cert.org/archive/pdf/DoS_trends.pdf. 

1670  For an overview of successful attacks against famous Internet companies, see: Moore/Voelker/Savage,  
Inferring Internet Denial-of-Service Activities, page 1, available at:  
www.caida.org/papers/2001/BackScatter/usenixsecurity01.pdf; CNN News, One year after DoS attacks, vulnerabilities 
remain, at: http://edition.cnn.com/2001/TECH/internet/02/08/ddos.anniversary.idg/index.html. Yurcik, Information Warfare 
Survivability: Is the Best Defense a Good Offence?, page 4, available at: www.projects.ncassr.org/hackback/ethics00.pdf. For 
more information, see: Power, 2000 CSI/FBI Computer Crime and Security Survey, Computer Security Journal, Vol. 16, 
No. 2, 2000, page 33 et seq.; Lemos, Web attacks: FBI launches probe, ZDNEt News, 09.02.2000, available at: 
http://news.zdnet.com/2100-9595_22-501926.html; Goodman/Brenner, The Emerging Consensus on Criminal Conduct in 
Cyberspace, page 20, available at: www.lawtechjournal.com/articles/2002/03_020625_goodmanbrenner.pdf; Paller, 
Response, Recovery and Reducing Our Vulnerability to Cyber Attacks: Lessons Learned and Implications for the Department 
of Homeland Security, Statement to the United States House of Representatives Subcommittee on Cybersecurity, Science, 
and Research & Development Select Committee on Homeland Security, 2003, page 3, available at: 
www.globalsecurity.org/security/library/congress/2003_h/06-25-03_cyberresponserecovery.pdf. 
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1671  Regarding the possible financial consequences of lack of availability of Internet services due to attack, see: 

Campbell/Gordon/Loeb/Zhou, The Economic Cost of Publicly Announced Information Security Breaches: Empirical 
Evidence From the Stock Market, Journal of Computer Security, Vol. 11, pages 431-448. 

1672  ITU Global Cybersecurity Agenda / High-Level Experts Group, Global Strategic Report, 2008, page 34,  
available at: www.itu.int/osg/csd/cybersecurity/gca/global_strategic_report/index.html. Regarding cyberterrorism, see 
above § 2.9.1 and Lewis, The Internet and Terrorism, available at:  
www.csis.org/media/csis/pubs/050401_internetandterrorism.pdf; Lewis, Cyberterrorism and Cybersecurity, available at: 
www.csis.org/media/csis/pubs/020106_cyberterror_cybersecurity.pdf; Denning, Activism, hacktivism, and cyberterrorism: 
the Internet as a tool for influencing foreign policy, in Arquilla/Ronfeldt, Networks & Netwars: The Future of Terror, Crime, 
and Militancy, page 239 et seq., available at: www.rand.org/pubs/monograph_reports/MR1382/MR1382.ch8.pdf; Embar-
Seddon, Cyberterrorism, Are We Under Siege?, American Behavioral Scientist, Vol. 45 page 1033 et seq.; United States 
Department of State, Pattern of Global Terrorism, 2000, in: Prados, America Confronts Terrorism, 2002, 111 et seq.; Lake, 6 
Nightmares, 2000, page 33 et seq.; Gordon, Cyberterrorism, available at:  
www.symantec.com/avcenter/reference/cyberterrorism.pdf; United States National Research Council, Information 
Technology for Counterterrorism: Immediate Actions and Future Possibilities, 2003, page 11 et seq. OSCE/ODIHR 
Comments on legislative treatment of “cyberterror” in domestic law of individual states, 2007, available at:  
www.legislationline.org/upload/lawreviews/93/60/7b15d8093cbebb505ecc3b4ef976.pdf; Sofaer, The Transnational 
Dimension of Cybercrime and Terrorism, pages 221-249. 

1673  The protected legal interest is the interest of operators as well as users of computer or communication systems being able 
to have them function properly. See Explanatory Report to the Council of Europe Convention on Cybercrime, No. 65. 

1674  Gercke, Cybercrime Training for Judges, 2009, page 35, available at:  
www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/cybercrime/Documents/Reports-
Presentations/2079%20if09%20pres%20coe%20train%20manual%20judges6%20_4%20march%2009_.pdf. 

1675  Explanatory Report to the Council of Europe Convention on Cybercrime, No. 66. 

1676  The Explanatory Report gives examples for implementation of restrictive criteria for serious hindering: “Each Party shall 
determine for itself what criteria must be fulfilled in order for the hindering to be considered “serious.” For example, a 
Party may require a minimum amount of damage to be caused in order for the hindering to be considered serious. The 
drafters considered as “serious” the sending of data to a particular system in such a form, size or frequency that it has a 
significant detrimental effect on the ability of the owner or operator to use the system, or to communicate with other 
systems (e.g. by means of programs that generate “denial-of-service” attacks, malicious codes such as viruses that prevent 
or substantially slow the operation of the system, or programs that send huge quantities of electronic mail to a recipient in 
order to block the communications functions of the system)” – See Explanatory Report to the Council of Europe 
Convention on Cybercrime, No. 67. 

1677  Gercke, Cybercrime Training for Judges, 2009, page 35, available at:  
www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/cybercrime/Documents/Reports-
Presentations/2079%20if09%20pres%20coe%20train%20manual%20judges6%20_4%20march%2009_.pdf. Although the 
connotation of “serious” does limit the applicability, it is likely that even serious delays to operations resulting from attacks 
against a computer system can be covered by the provision. 

1678  Explanatory Report to the Council of Europe Convention on Cybercrime, No. 66. 

1679  Examples are the use of networks (wireless or cable networks), bluetooth or infrared connection. 

1680  See Explanatory Report to the Council of Europe Convention on Cybercrime, No. 61. Regarding the fact that the definition 
does not distinguish between the different ways how information can be deleted, see above: § 6.1.15. Regarding the 
impact of the different ways of deleting data on computer forensics, see: Casey, Handbook of Computer Crime 
Investigation, 2001; Computer Evidence Search & Seizure Manual, New Jersey Department of Law & Public Safety, Division 
of Criminal Justice, 2000, page 18 et seq., available at: www.state.nj.us/lps/dcj/pdfs/cmpmanfi.pdf. 

1681  See Explanatory Report to the Council of Europe Convention on Cybercrime, No. 61. 

1682  Apart from the input of malicious codes (e.g. viruses and trojan horses), it is therefore likely that the provision could cover 
unauthorized corrections of faulty information as well. 

1683  Explanatory Report to the Council of Europe Convention on Cybercrime, No. 61. 

1684  “Spam” describes the process of sending out unsolicited bulk messages. For a more precise definition, see: ITU Survey on 
Anti-Spam legislation worldwide 2005, page 5, available at:  
www.itu.int/osg/spu/spam/legislation/Background_Paper_ITU_Bueti_Survey.pdf. For more information, see above: § 2.5.g. 
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1685  Regarding the development of spam e-mails, see: Sunner, Security Landscape Update 2007, page 3, available at: 

www.itu.int/osg/spu/cybersecurity/pgc/2007/events/presentations/session2-sunner-C5-meeting-14-may-2007.pdf. 

1686  Explanatory Report to the Council of Europe Convention on Cybercrime, No. 69. 

1687  Regarding legal approaches in the fight against spam, see above: § 6.1.l3. 

1688  Explanatory Report to the Council of Europe Convention on Cybercrime, No. 69. 

1689  Explanatory Report to the Council of Europe Convention on Cybercrime, No. 39. 

1690  Explanatory Report to the Council of Europe Convention on Cybercrime, No. 39. 

1691  The element “without right” is a common component in the substantive criminal law provisions of the Convention on 
Cybercrime. The Explanatory Report notes that: “A specificity of the offences included is the express requirement that the 
conduct involved is done “without right”. It reflects the insight that the conduct described is not always punishable per se, 
but may be legal or justified not only in cases where classical legal defences are applicable, like consent, self defence or 
necessity, but where other principles or interests lead to the exclusion of criminal liability. The expression “without right” 
derives its meaning from the context in which it is used. Thus, without restricting how Parties may implement the concept in 
their domestic law, it may refer to conduct undertaken without authority (whether legislative, executive, administrative, 
judicial, contractual or consensual) or conduct that is otherwise not covered by established legal defences, excuses, 
justifications or relevant principles under domestic law. The Convention, therefore, leaves unaffected conduct undertaken 
pursuant to lawful government authority (for example, where the Party’s government acts to maintain public order, protect 
national security or investigate criminal offences). Furthermore, legitimate and common activities inherent in the design of 
networks, or legitimate and common operating or commercial practices should not be criminalized”. See Explanatory 
Report to the Council of Europe Convention on Cybercrime, No. 38. 

1692  See for example: World Information Technology And Services Alliance (WITSA) Statement On The Council Of Europe Draft 
Convention On Cyber-Crime, 2000, available at: www.witsa.org/papers/COEstmt.pdf; Industry group still concerned about 
draft Cybercrime Convention, 2000, available at: www.out-law.com/page-1217. 

1693  Explanatory Report to the Council of Europe Convention on Cybercrime, No. 68: “The hindering must be “without right”. 
Common activities inherent in the design of networks, or common operational or commercial practices are with right. 
These include, for example, the testing of the security of a computer system, or its protection, authorized by its owner or 
operator, or the reconfiguration of a computer’s operating system that takes place when the operator of a system installs 
new software that disables similar, previously installed programs. Therefore, such conduct is not criminalized by this article, 
even if it causes serious hindering.” 

1694  Framework Decision on attacks against information systems – 19 April 2002 – COM (2002) 173. 

1695  Article 3 – Illegal system interference: “Each Member State shall take the necessary measures to ensure that the intentional 
serious hindering or interruption of the functioning of an information system by inputting, transmitting, damaging, 
deleting, deteriorating, altering, suppressing or rendering inaccessible computer data is punishable as a criminal offence 
when committed without right, at least for cases which are not minor”. 

1696  Model Law on Computer and Computer Related Crime, LMM(02)17; The Model Law is available at: 
www.thecommonwealth.org/shared_asp_files/uploadedfiles/%7BDA109CD2-5204-4FAB-AA77-
86970A639B05%7D_Computer%20Crime.pdf. For more information, see: Bourne, 2002 Commonwealth Law Ministers 
Meeting: Policy Brief, page 9, available at: www.cpsu.org.uk/downloads/2002CLMM.pdf; Angers, Combating Cybercrime: 
National Legislation as a prerequisite to International Cooperation in: Savona, Crime and Technology: New Frontiers for 
Regulation, Law Enforcement and Research, 2004, page 39 et seq.; United Nations Conference on Trade and Development, 
Information Economy Report 2005, UNCTAD/SDTE/ECB/2005/1, 2005, § 6, page 233, available at: 
www.unctad.org/en/docs/sdteecb20051ch6_en.pdf. 

1697  See the explanation of the EU Directive 2013/40/EU on attacks against information systems. 

1698  Draft Convention on Cybercrime (Draft No. 19), European Committee On Crime Problems (CDPC), Committee of Experts on 
Crime in Cyber-Space (PC-CY), PC-CY (2000), 19, available at: www.iwar.org.uk/law/resources/eu/cybercrime.htm. 

1699  The Stanford Draft International Convention was developed as a follow-up to a conference hosted in Stanford University in 
the US in 1999. The text of the Convention is published in: The Transnational Dimension of Cyber Crime and Terror, 
page 249 et seq., available at: http://media.hoover.org/documents/0817999825_249.pdf. For more information, see: 
Goodman/Brenner, The Emerging Consensus on Criminal Conduct in Cyberspace, UCLA Journal of Law and Technology, 
Vol. 6, Issue 1, 2002, page 70, available at: www.lawtechjournal.com/articles/2002/03_020625_goodmanbrenner.pdf; 
Sofaer, Toward an International Convention on Cyber in Seymour/Goodman, The Transnational Dimension of Cyber Crime 

http://www.itu.int/osg/spu/cybersecurity/pgc/2007/events/presentations/session2-sunner-C5-meeting-14-may-2007.pdf
http://www.witsa.org/papers/COEstmt.pdf
http://www.out-law.com/page-1217
http://www.thecommonwealth.org/shared_asp_files/uploadedfiles/%7BDA109CD2-5204-4FAB-AA77-86970A639B05%7D_Computer%20Crime.pdf
http://www.thecommonwealth.org/shared_asp_files/uploadedfiles/%7BDA109CD2-5204-4FAB-AA77-86970A639B05%7D_Computer%20Crime.pdf
http://www.cpsu.org.uk/downloads/2002CLMM.pdf
http://www.unctad.org/en/docs/sdteecb20051ch6_en.pdf
http://www.iwar.org.uk/law/resources/eu/cybercrime.htm
http://media.hoover.org/documents/0817999825_249.pdf
http://www.lawtechjournal.com/articles/2002/03_020625_goodmanbrenner.pdf


 االستجابة القانونيةالظواهر والتحديات و  :نيةافهم اجلرمية السيرب 
 

 347 

 
and Terror, page 225, available at: http://media.hoover.org/ documents/0817999825_221.pdf; ABA International Guide to 
Combating Cybercrime, 2002, page 78. 

1700  For an overview on hate speech legislation, see for example: the database provided at: www.legislationline.org. For an 
overview on other cybercrime-related legislation, see: the database provided at: www.cybercrimelaw.net. 

1701  Regarding the challenges of international investigation, see above: § 3.2.4 and Gercke, The Slow Wake of A Global 
Approach Against Cybercrime, Computer Law Review International 2006, 142. For examples, see Sofaer/Goodman, Cyber 
Crime and Security – The Transnational Dimension, in Sofaer/Goodman, The Transnational Dimension of Cyber Crime and 
Terrorism, 2001, page 16, available at: http://media.hoover.org/documents/0817999825_1.pdf. 

1702  For details, see: Wolters/Horn, SK-StGB, Sec. 184, Nr. 2. 

1703  Hoernle in Muenchener Kommentar StGB, Sec. 184, No. 5. 

1704  Regarding the influence of pornography on minors, see: Mitchell/Finkelhor/Wolak, The exposure of youth to unwanted 
sexual material on the Internet – A National Survey of Risk, Impact, and Prevention, Youth & Society, Vol. 34, 2003, 
page 330 et seq., available at: www.unh.edu/ccrc/pdf/Exposure_risk.pdf; Brown, Mass media influence on sexuality, Journal 
of Sex Research, February 2002, available at: http://findarticles.com/p/articles/mi_m2372/is_1_39/ai_87080439. 

1705  See Section 11 Subparagraph 3 Penal Code: “Audio and visual recording media, data storage media, illustrations and other 
images shall be the equivalent of writings in those provisions which refer to this subsection”. 

1706  Hoernle in Muenchener Kommentar StGB, Sec. 184, No. 28. 

1707  The draft law was not in force by the time this publication was finalized. 

1708  Dual criminality exists if the offence is a crime under both the requested and requesting party’s laws. The difficulties the 
dual criminality principle can cause within international investigations are a current issue in a number of international 
conventions and treaties. Examples include Art. 2 of the EU Framework Decision of 13 June 2002 on the European arrest 
warrant and the surrender procedures between Member States (2002/584/JHA). Regarding the dual criminality principle in 
international investigations, see: United Nations Manual on the Prevention and Control of Computer-Related Crime, 269, 
available at www.uncjin.org/Documents/EighthCongress.html; Schjolberg/Hubbard, Harmonizing National Legal 
Approaches on Cybercrime, 2005, page 5, available at: 
www.itu.int/osg/spu/cybersecurity/presentations/session12_schjolberg.pdf. 

1709  Regarding the challenges of international investigation, see above: § 3.2.4. See also: Gercke, The Slow Wake of A Global 
Approach Against Cybercrime, Computer Law Review International 2006, 142. For examples, see Sofaer/Goodman, Cyber 
Crime and Security – The Transnational Dimension, in Sofaer/Goodman, The Transnational Dimension of Cyber Crime and 
Terrorism, 2001, page 16, available at: http://media.hoover.org/documents/0817999825_1.pdf. 

1710  Krone, A Typology of Online Child Pornography Offending, Trends & Issues in Crime and Criminal Justice, No. 279; Cox, 
Litigating Child Pornography and Obscenity Cases, Journal of Technology Law and Policy, Vol. 4, Issue 2, 1999, available at: 
http://grove.ufl.edu/~techlaw/vol4/issue2/cox.html#enIIB. 

1711  Regarding methods of distribution, see: Wortley/Smallbone, Child Pornography on the Internet, page 10 et seq., available 
at: www.cops.usdoj.gov/mime/open.pdf?Item=1729. Regarding the challenges related to anonymous communication, see 
above: § 3.2.14. 

1712  It has been reported that some websites containing child pornography register up to a million hits  
per day. For more information, see: Jenkins, Beyond Tolerance: Child Pornography on the Internet, 2001,  
New York University Press; Wortley/Smallbone, Child Pornography on the Internet, page 12, available at: 
www.cops.usdoj.gov/mime/open.pdf?Item=1729. 

1713  Regarding the challenges related to investigations involving anonymous communication technology, see above: § 3.2.l. 

1714  Regarding the possibilities of tracing offenders of computer-related crimes, see: Lipson, Tracking and Tracing Cyber-Attacks: 
Technical Challenges and Global Policy Issues. 

1715  Levesque, Sexual Abuse of Children: A Human Rights Perspective, 1999, page 68. 

1716  Liu, Ashcroft, Virtual Child Pornography and First Amendment Jurisprudence, UC Davis Journal of Juvenile Law & Policy, 
2007, Vol. 11, page 6, available at: http://jjlp.law.ucdavis.edu/archives/vol-11-no-1/07%20Liu%2011.1.pdf. 

1717  Levesque, Sexual Abuse of Children: A Human Rights Perspective, 1999, page 69. 

1718  Explanatory Report to the Council of Europe Convention on Cybercrime, No. 91. 
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1719  Akdeniz in Edwards/Waelde, Law and the Internet: Regulating Cyberspace; Williams in Miller, Encyclopaedia of 

Criminology, page 7. Regarding the extent of criminalization, see: Child Pornography: Model Legislation & Global Review, 
2006, available at: www.icmec.org/en_X1/pdf/ModelLegislationFINAL.pdf. Regarding the discussion about the 
criminalization of child pornography and freedom of speech in the United States, see: Burke, Thinking Outside the Box: 
Child Pornography, Obscenity and the Constitution, Virginia Journal of Law and Technology, Vol. 8, 2003, available at: 
www.vjolt.net/vol8/issue3/v8i3_a11-Burke.pdf; Sieber, Kinderpornographie, Jugendschutz und Providerverantwortlichkeit 
im Internet. This article compares various national laws in terms of the criminalization of child pornography. 

1720  Regarding differences in legislation, see: Wortley/Smallbone, Child Pornography on the Internet, page 26, available at: 
www.cops.usdoj.gov/mime/open.pdf?Item=1729. 

1721  Explanatory Report to the Council of Europe Convention on Cybercrime, No. 91. 

1722  Walden, Computer Crimes and Digital Investigations, 2006, page 144. 

1723  Explanatory Report to the Council of Europe Convention on Cybercrime, No. 94. 

1724  Council of Europe Convention on the Protection of Children Against Sexual Exploitation and Sexual Abuse, ETS 201. 

1725  Explanatory Report to the Council of Europe Convention on the Protection of Children, No. 135. 

1726  See in this regard: R. v. Sharpe, 2001 SCC 2, [2001] 1 S.C.R 45, available at:  
www.canlii.org/en/ca/scc/doc/2001/2001scc2/2001scc2.html. 

1727  Explanatory Report to the Council of Europe Convention on Cybercrime, No. 95. 

1728  Regarding criminalization of the possession of child pornography in Australia, see: Krone, Does thinking make it so? 
Defining online child pornography possession offences, in “Trends & Issues in Crime and Criminal Justice”, No. 299; Sieber, 
Kinderpornographie, Jugendschutz und Providerverantwortlichkeit im Internet. This article compares various national laws 
regarding the criminalization of child pornography. 

1729  See: Child Pornography: Model Legislation & Global Review, 2006, page 2, available at:  
www.icmec.org/en_X1/pdf/ModelLegislationFINAL.pdf. 

1730  Explanatory Report to the Council of Europe Convention on Cybercrime, No. 98. 

1731  Gercke, Cybercrime Training for Judges, 2009, page 45, available at:  
www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/cybercrime/Documents/Reports-Presentations/2079%20if09%20pres%20co
e%20train%20manual%20judges6%20_4%20march%2009_pdf. 

1732  Based on the National Juvenile Online Victimization Study, only 3 per cent of arrested Internet-related child-pornography 
possessors had morphed pictures. Wolak/ Finkelhor/ Mitchell, Child-Pornography Possessors Arrested in Internet-Related 
Crimes: Findings From the National Juvenile Online Victimization Study, 2005, page 9, available at: 
www.missingkids.com/en_US/publications/NC144.pdf. 

1733  Explanatory Report to the Council of Europe Convention on Cybercrime, No. 102. 

1734  Wortley/Smallbone, Child Pornography on the Internet, Problem-oriented Guides for Police, No. 31, page 7, available at: 
www.cops.usdoj.gov/files/ric/Publications/e04062000.pdf. 

1735  The Project on Enhancing Competiveness in the Caribbean through the Harmonization of ICT Policies, Legislation and 
Regulatory Procedures (HIPCAR) is project conceived by ITU, CARICOM and CTU. Further information is available at: 
www.itu.int/ITU-D/projects/ITU_EC_ACP/hipcar/index.html. 

1736  Available at: www.itu.int/ITU-D/projects/ITU_EC_ACP/hipcar/index.html. 

1737  Convention on the Rights of the Child, adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly 
Resolution 44/25 of 20 November 1989, entry into force 2 September 1990, in accordance with Article 49.  
Article 1. For the purposes of the present Convention, a child means every human being below the age of eighteen years 
unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier. 

1738  One example is the current German Penal Code. The term “child” is defined by law in Section 176 to which the provision 
related to child pornography refers: Section 176: “Whoever commits sexual acts on a person under fourteen years of age (a 
child)...”. 

1739  Council Framework Decision on combating the sexual exploitation of children and child pornography, 2004/68/JHA, 
available at: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2004/l_013/l_01320040120en00440048.pdf. 
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1740  Council of Europe Convention on the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse, CETS No. 201, 

available at: http://conventions.coe.int. 

1741  Explanatory Report to the Council of Europe Convention on Cybercrime, No. 104. 

1742  For an overview of the legal age of consent and child pornography in selected countries, see: Prevention of Child 
Pornography, LC Paper No. CB(2)299/02-03(03), available at:  
www.legco.gov.hk/yr01-02/english/bc/bc57/papers/bc571108cb2-299-3e.pdf. 

1743  See in this regard: R. v. Sharpe, 2001 SCC 2, [2001] 1 S.C.R 45, available at:  
www.canlii.org/en/ca/scc/doc/2001/2001scc2/2001scc2.html. 

1744  Explanatory Report to the Council of Europe Convention on Cybercrime, No. 39. 

1745  The element “without right” is a common component in the substantive criminal law provisions of the Convention on 
Cybercrime. The Explanatory Report notes that: “A specificity of the offences included is the express requirement that the 
conduct involved is done “without right”. It reflects the insight that the conduct described is not always punishable per se, 
but may be legal or justified not only in cases where classical legal defences are applicable, like consent, self defence or 
necessity, but where other principles or interests lead to the exclusion of criminal liability. The expression ‘without right’ 
derives its meaning from the context in which it is used. Thus, without restricting how Parties may implement the concept in 
their domestic law, it may refer to conduct undertaken without authority (whether legislative, executive, administrative, 
judicial, contractual or consensual) or conduct that is otherwise not covered by established legal defences, excuses, 
justifications or relevant principles under domestic law. The Convention, therefore, leaves unaffected conduct undertaken 
pursuant to lawful government authority (for example, where the Party’s government acts to maintain public order, protect 
national security or investigate criminal offences). Furthermore, legitimate and common activities inherent in the design of 
networks, or legitimate and common operating or commercial practices should not be criminalised”. See Explanatory 
Report to the Council of Europe Convention on Cybercrime, No. 38. 

1746  Council of Europe – Council of Europe Convention on the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual 
Abuse (CETS No. 201). 

1747 Gercke, Cybercrime Training for Judges, 2009, page 46, available at:  
www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/cybercrime/Documents/Reports-Presentations/2079%20if09%20pres%20c
oe%20train%20manual%20judges6%20_4%20march%2009_pdf. 

1748  Regarding the challenges related to the use of encryption technology, see above: § 3.2.14. One survey on child 
pornography suggested that only 6 per cent of arrested child-pornography possessors used encryption technology. See: 
Wolak/Finkelhor/Mitchell, Child-Pornography Possessors Arrested in Internet-Related Crimes: Findings From the National 
Juvenile Online Victimization Study, 2005, page 9, available at: www.missingkids.com/en_US/publications/NC144.pdf. 

1749 See Explanatory Report to the Convention on the Protection of Children, No. 140. 

1750  The download is in general necessary to enable the display of the information on the website. Depending on the 
configuration of the browser, the information can be downloaded to cache and temp files or is just stored in the RAM 
memory of the computer. Regarding the forensic aspects of this download, see: Nolan/O’Sullivan/Branson/Waits, First 
Responders Guide to Computer Forensics, 2005, page 180, available at: www.cert.org/archive/pdf/FRGCF_v1.3.pdf. 

1751  Model Law on Computer and Computer Related Crime, LMM(02)17; The Model Law is available at: 
www.thecommonwealth.org/shared_asp_files/uploadedfiles/%7BDA109CD2-5204-4FAB-AA77-
86970A639B05%7D_Computer%20Crime.pdf. For more information, see: Bourne, 2002 Commonwealth Law Ministers 
Meeting: Policy Brief, page 9, available at: www.cpsu.org.uk/downloads/2002CLMM.pdf; Angers, Combating Cyber-Crime: 
National Legislation as a pre-requisite to International Cooperation in: Savona, Crime and Technology: New Frontiers for 
Regulation, Law Enforcement and Research, 2004, page 39 et seq.; United Nations Conference on Trade and Development, 
Information Economy Report 2005, UNCTAD/SDTE/ECB/2005/1, 2005, Chapter 6, page 233, available at: 
www.unctad.org/en/docs/sdteecb20051ch6_en.pdf. 

1752  Official Notes: 

NOTE:  The laws respecting pornography vary considerably throughout the Commonwealth. For this reason, the prohibition in the 
model law is limited to child pornography, which is generally the subject of an absolute prohibition in all member 
countries. However a country may wish to extend the application of this prohibition to other forms of pornography, as the 
concept may be defined under domestic law. 

NOTE:  The pecuniary penalty will apply to a corporation but the amount of the fine may be insufficient. If it is desired to provide a 
greater penalty for corporations, the last few lines of subsection (1) could read: “commits an offence punishable, on 
conviction: 
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 (a) in the case of an individual, by a fine not exceeding [amount] or imprisonment for a period not exceeding [period]; or 

 (b) in the case of a corporation, by a fine not exceeding [a greater amount]. 

1753    Official Note: 

NOTE:  Countries may wish to reduce or expand upon the available defences set out in paragraph 2, depending on the particular 
context within the jurisdiction. However, care should be taken to keep the defences to a minimum and to avoid overly 
broad language that could be used to justify offences in unacceptable factual situations. 

1754  See the preface to the Optional Protocol. 

1755  See Art. 2. 

1756  The Stanford Draft International Convention was developed as a follow-up to a conference hosted in Stanford University in 
the US in 1999. The text of the Convention is published in: The Transnational Dimension of Cyber Crime and Terror, 
page 249 et seq., available at: http://media.hoover.org/documents/0817999825_249.pdf. For more information, see: 
Goodman/Brenner, The Emerging Consensus on Criminal Conduct in Cyberspace, UCLA Journal of Law and Technology, 
Vol. 6, Issue 1, 2002, page 70, available at: www.lawtechjournal.com/articles/2002/03_020625_goodmanbrenner.pdf; 
Sofaer, Toward an International Convention on Cyber in Seymour/Goodman, The Transnational Dimension of Cyber Crime 
and Terror, page 225, available at: http://media.hoover.org/documents/0817999825_221.pdf; ABA International Guide to 
Combating Cybercrime, 2002, page 78. 

1757  See Sofaer/Goodman/Cuellar/Drozdova and others, A Proposal for an International Convention on Cyber Crime and 
Terrorism, 2000, available at: www.iwar.org.uk/law/resources/cybercrime/stanford/cisac-draft.htm. 

1758  See Sofaer/Goodman/Cuellar/Drozdova and others, A Proposal for an International Convention on Cyber Crime and 
Terrorism, 2000, available at: www.iwar.org.uk/law/resources/cybercrime/stanford/cisac-draft.htm. 

1759  See in this regard: Powell, Paedophiles, Child Abuse and the Internet, 2007; Eneman/Gillespie/Stahl, Technology and Sexual 
Abuse: A Critical Review of an Internet Grooming Case, AISeL, 2010, available at: 
www.cse.dmu.ac.uk/~bstahl/index_html_files/2010_grooming_ICIS.pdf. 

1760  See: Explanatory Report to the Council of Europe Convention on the Protection of Children, No. 155. 

1761 Council of Europe – Council of Europe Convention on the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual 
Abuse (CETS No. 201). 

1762  Explanatory Report to the Council of Europe Convention on the Protection of Children, No. 155. 

1763  Explanatory Report to the Council of Europe Convention on the Protection of Children, No. 157. 

1764  Explanatory Report to the Council of Europe Convention on the Protection of Children, No. 159. 

1765  International Mechanisms for Promoting Freedom of Expression, Joint Declaration, Challenges to Freedom of Expression in 
the New Century, by the UN Special Rapporteur on Freedom of Opinion and Expression, the OSCE Representative on 
Freedom of the Media and the OAS Special Rapporteur on Freedom of Expression, 2001. 

1766  For an overview of hate speech legislation, see the database provided at: www.legislationline.org. 

1767  Regarding the principle of freedom of speech, see: Tedford/Herbeck/Haiman, Freedom of Speech in the United States, 
2005; Barendt, Freedom of Speech, 2007; Baker, Human Liberty and Freedom of Speech; Emord, Freedom, Technology and 
the First Amendment, 1991. Regarding the importance of the principle with regard to electronic surveillance, see: Woo/So, 
The case for Magic Lantern: September 11 Highlights the need for increasing surveillance, Harvard Journal of Law & 
Technology, Vol. 15, No. 2, 2002, page 530 et seq.; Vhesterman, Freedom of Speech in Australian Law; A Delicate Plant, 
2000; Volokh, Freedom of Speech, Religious Harassment Law, and Religious Accommodation Law, Loyola University Chicago 
Law Journal, Vol. 33, 2001, page 57 et seq., available at: www.law.ucla.edu/volokh/harass/religion.pdf; Cohen, Freedom of 
Speech and Press: Exceptions to the First Amendment, CRS Report for Congress 95-815, 2007, available at: 
www.fas.org/sgp/crs/misc/95-815.pdf. 

1768  Regarding the criminalization of hate speech in Europe, see: Blarcum, Internet Hate Speech, The European Framework and 
the Emerging American Haven, Washington and Lee Law Review, 2007, page 781 et seq. available at: http://law.wlu.edu/ 
deptimages/Law%20Review/62-2VanBlarcum.pdf. Regarding the situation in Australia, see: Gelber/Stone, Hate Speech and 
Freedom of Speech in Australia, 2007. 

1769  Vienna Summit Declaration, 1993, available at: www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/archives/other_texts/2-vienna/plan_ 
of_action/plan_of_action_vienna_summit_EN.asp. 

1770  Recommendation No. 1275 on the fight against racism, xenophobia, anti-Semitism and intolerance. 
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1771  Explanatory Report to the First Additional Protocol to the Council of Europe Convention on Cybercrime, No. 4: “The 

committee drafting the Convention discussed the possibility of including other content-related offences, such as the 
distribution of racist propaganda through computer systems. However, the committee was not in a position to reach 
consensus on the criminalisation of such conduct. While there was significant support in favour of including this as a 
criminal offence, some delegations expressed strong concern about including such a provision on freedom of expression 
grounds. Noting the complexity of the issue, it was decided that the committee would refer to the European Committee on 
Crime Problems (CDPC) the issue of drawing up an additional Protocol to the Convention.” 

1772  Additional Protocol to the Convention on Cybercrime, concerning the criminalization of acts of a racist and xenophobic 
nature committed through computer systems, ETS No. 189, available at: http://conventions.coe.int. 

1773  Regarding the principle of freedom of speech, see: Tedford/Herbeck/Haiman, Freedom of Speech in the United States, 
2005; Barendt, Freedom of Speech, 2007; Baker; Human Liberty and Freedom of Speech; Emord, Freedom, Technology and 
the First Amendment, 1991. Regarding the importance of the principle with regard to electronic surveillance, see: Woo/So, 
The case for Magic Lantern: September 11 Highlights the need for increasing surveillance, Harvard Journal of Law & 
Technology, Vol. 15, No. 2, 2002, page 530 et seq.; Vhesterman, Freedom of Speech in Australian Law; A Delicate Plant, 
2000; Volokh, Freedom of Speech, Religious Harassment Law, and Religious Accommodation Law, Loyola University Chicago 
Law Journal, Vol. 33, 2001, page 57 et seq., available at: www.law.ucla.edu/volokh/harass/religion.pdf; Cohen, Freedom of 
Speech and Press: Exceptions to the First Amendment, CRS Report for Congress 95-815, 2007, available at: 
www.fas.org/sgp/crs/misc/95-815.pdf. 

1774  Explanatory Report to the First Additional Protocol to the Council of Europe Convention on Cybercrime, No. 4. 

1775  Regarding the list of states that signed the Additional Protocol, see above: § 5.2.1. 

1776  Regarding the difficulties related to the jurisdiction and the principle of freedom of expression, see also:  
Report on Legal Instruments to Combat Racism on the Internet, Computer Law Review International (2000), 27, available 
at: www.coe.int/t/e/human_rights/ecri/1-EComputerLawReviewInternational/3-General_themes/3-Legal_Research/2-
Combat_racism_on_Internet/ComputerLawReviewInternational(2000)27.pdf. 

1777  Dual criminality exists if the offence is a crime under both the requested and requesting party’s laws. The difficulties the 
dual criminality principle can cause within international investigations are a current issue in a number of international 
conventions and treaties. Examples include Art. 2 of the EU Framework Decision of 13 June 2002 on the European arrest 
warrant and the surrender procedures between Member States (2002/584/JHA). Regarding the dual criminality principle in 
international investigations, see: United Nations Manual on the Prevention and Control of Computer-Related Crime, 269, 
available at: www.uncjin.org/Documents/EighthCongress.html; Schjolberg/Hubbard, Harmonizing National Legal 
Approaches on Cybercrime, 2005, page 5, available at: 
www.itu.int/osg/spu/cybersecurity/presentations/session12_schjolberg.pdf. 

1778  Regarding the challenges of international investigation, see above: § 3.2.5 and Gercke, The Slow Wake of A Global 
Approach Against Cybercrime, Computer Law Review International 2006, 142. For examples, see: Sofaer/Goodman, Cyber 
Crime and Security – The Transnational Dimension, in Sofaer/Goodman, The Transnational Dimension of Cyber Crime and 
Terrorism, 2001, page 16, available at: http://media.hoover.org/documents/0817999825_1.pdf. 

1779  Regarding possible reservations, see: Blarcum, Internet Hate Speech, The European Framework and the Emerging 
American Haven, Washington and Lee Law Review, 2007, page 792 

1780  Explanatory Report to the First Addition Protocol to the Convention on Cybercrime, No. 28. 

1781  Explanatory Report to the First Addition Protocol to the Convention on Cybercrime, No. 28. 

1782  Explanatory Report to the First Addition Protocol to the Convention on Cybercrime, No. 28. 

1783  Explanatory Report to the First Addition Protocol to the Convention on Cybercrime, No. 29. 

1784  Regarding the definition of “distributing” and “making available”, see § 6.1.8 above. 

1785  Explanatory Report to the First Addition Protocol to the Convention on Cybercrime, No. 34. 

1786  Regarding the principle of freedom of speech, see: Tedford/Herbeck/Haiman, Freedom of Speech in the United States, 
2005; Barendt, Freedom of Speech, 2007; Baker, Human Liberty and Freedom of Speech; Emord, Freedom, Technology and 
the First Amendment, 1991. Regarding the importance of the principle with regard to electronic surveillance, see: Woo/So, 
The case for Magic Lantern: September 11 Highlights the need for increasing surveillance, Harvard Journal of Law & 
Technology, Vol. 15, No. 2, 2002, page 530 et seq.; Vhesterman, Freedom of Speech in Australian Law; A Delicate Plant, 
2000; Volokh, Freedom of Speech, Religious Harassment Law, and Religious Accommodation Law, Loyola University Chicago 
Law Journal, Vol. 33, 2001, page 57 et seq., available at: www.law.ucla.edu/volokh/harass/religion.pdf; Cohen, Freedom of 

http://conventions.coe.int/
http://www.law.ucla.edu/volokh/harass/religion.pdf
http://www.fas.org/sgp/crs/misc/95-815.pdf
http://www.coe.int/t/e/human_rights/ecri/1-EComputerLawReviewInternational/3-General_themes/3-Legal_Research/2-Combat_racism_on_Internet/ComputerLawReviewInternational(2000)27.pdf
http://www.coe.int/t/e/human_rights/ecri/1-EComputerLawReviewInternational/3-General_themes/3-Legal_Research/2-Combat_racism_on_Internet/ComputerLawReviewInternational(2000)27.pdf
http://www.uncjin.org/Documents/EighthCongress.html
http://www.itu.int/osg/spu/cybersecurity/presentations/session12_schjolberg.pdf
http://media.hoover.org/documents/0817999825_1.pdf
http://www.law.ucla.edu/volokh/harass/religion.pdf


 الظواهر والتحديات واالستجابة القانونية :نيةااجلرمية السيرب فهم 
 

352 

 
Speech and Press: Exceptions to the First Amendment, CRS Report for Congress 95-815, 2007, available at: 
www.fas.org/sgp/crs/misc/95-815.pdf. 

1787  Explanatory Report to the First Addition Protocol to the Convention on Cybercrime, No. 36. 

1788  The Stanford Draft International Convention (CISAC) was developed as a follow-up to a conference hosted in Stanford 
University in the US in 1999. The text of the Convention is published in: The Transnational Dimension of Cyber Crime and 
Terror, page 249 et seq., available at: http://media.hoover.org/documents/0817999825_249.pdf. For more information, 
see: Goodman/Brenner, The Emerging Consensus on Criminal Conduct in Cyberspace, UCLA Journal of Law and 
Technology, Vol. 6, Issue 1, 2002, page 70, available at: 
www.lawtechjournal.com/articles/2002/03_020625_goodmanbrenner.pdf; Sofaer, Toward an International Convention on 
Cyber in Seymour/Goodman, The Transnational Dimension of Cyber Crime and Terror, page 225, available at: 
http://media.hoover.org/documents/0817999825_221.pdf; ABA International Guide to Combating Cybercrime, 2002, 
page 78. 

1789  See Sofaer/Goodman/Cuellar/Drozdova and others, A Proposal for an International Convention on Cyber Crime and 
Terrorism, 2000, available at: www.iwar.org.uk/law/resources/cybercrime/stanford/cisac-draft.htm. 

1790  See Sofaer/Goodman/Cuellar/Drozdova and others, A Proposal for an International Convention on Cyber Crime and 
Terrorism, 2000, available at: www.iwar.org.uk/law/resources/cybercrime/stanford/cisac-draft.htm. 

1791  Regarding legislation on blasphemy, as well as other religious offences, see: Preliminary Report On The National Legislation 
In Europe Concerning Blasphemy, Religious Insults And Inciting Religious Hatred, 2007, available at: 
www.venice.coe.int/docs/2007/CDL-AD(2007)006-e.pdf. 

1792  International Mechanisms for Promoting Freedom of Expression, Joint Declaration of the UN Special Rapporteur on 
Freedom of Opinion and Expression, the OSCE Representative on Freedom of the Media and the OAS Special Rapporteur 
on Freedom of Expression, 2006. 

1793  See above: § 6.1.9, as well as Explanatory Report to the First Additional Protocol to the Council of Europe Convention on 
Cybercrime, No. 4. 

1794  The draft law was not in force at the time this publication was finalized. 

1795  Prevention of Electronic Crimes Ordinance 2007, available at: www.upesh.edu.pk/net-infos/cyber-act08.pdf. 

1796  Prevention of Electronic Crimes Ordinance, 2007, published in the Gazette of Pakistan, Extraordinary, Part-I, dated 
31 December 2007, available at: www.na.gov.pk/ordinances/ord2008/elect_crimes_10042008.pdf. 

1797  Regarding the principle of freedom of speech, see: Tedford/Herbeck/Haiman, Freedom of Speech in the United States, 
2005; Barendt, Freedom of Speech, 2007; Baker, Human Liberty and Freedom of Speech; Emord, Freedom, Technology and 
the First Amendment, 1991. Regarding the importance of the principle with regard to electronic surveillance, see: Woo/So, 
The case for Magic Lantern: September 11 Highlights the need for increasing surveillance, Harvard Journal of Law & 
Technology, Vol. 15, No. 2, 2002, page 530 et seq.; Vhesterman, Freedom of Speech in Australian Law; A Delicate Plant, 
2000; Volokh, Freedom of Speech, Religious Harassment Law, and Religious Accommodation Law, Loyola University Chicago 
Law Journal, Vol. 33, 2001, page 57 et seq., available at: www.law.ucla.edu/volokh/harass/religion.pdf; Cohen, Freedom of 
Speech and Press: Exceptions to the First Amendment, CRS Report for Congress 95-815, 2007, available at: 
www.fas.org/sgp/crs/misc/95-815.pdf. 

1798  Regarding the difficulties related to jurisdiction and the principle of freedom of expression, see also: Report on Legal 
Instruments to Combat Racism on the Internet, Computer Law Review International (2000), 27, available at: 
www.coe.int/t/e/human_rights/ecri/1-EComputerLawReviewInternational/3-General_themes/3-Legal_Research/2-
Combat_racism_on_Internet/ComputerLawReviewInternational(2000)27.pdf. 

1799  Dual criminality exists if the offence is a crime under both the requested and requesting party’s laws. The difficulties the 
dual criminality principle can cause within international investigations are a current issue in a number of international 
conventions and treaties. Examples include Art. 2 of the EU Framework Decision of 13 June 2002 on the European arrest 
warrant and the surrender procedures between Member States (2002/584/JHA). Regarding the dual criminality principle in 
international investigations, see: United Nations Manual on the Prevention and Control of Computer-Related Crime, 269, 
available at www.uncjin.org/Documents/EighthCongress.html; Schjolberg/Hubbard, Harmonizing National Legal 
Approaches on Cybercrime, 2005, page 5, available at: 
www.itu.int/osg/spu/cybersecurity/presentations/session12_schjolberg.pdf. 

1800  Regarding the challenges of international investigation, see above: § 3.2.6 and Gercke, The Slow Wake of A Global 
Approach Against Cybercrime, Computer Law Review International 2006, 142. For examples, see Sofaer/Goodman, Cyber 
Crime and Security – The Transnational Dimension, in Sofaer/Goodman, The Transnational Dimension of Cyber Crime and 
Terrorism, 2001, page 16, available at: http://media.hoover.org/documents/0817999825_1.pdf. 
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1801  The 2005 e-gaming data report estimates total Internet gambling revenues as USD 3.8 billion in 2001 and USD 8.2 billion in 

2004. For more details, see:   
www.cca-i.com/Primary%20Navigation/Online%20Data%20Store/internet_gambling_data.htm. Regarding the number of 
licensed Internet websites related to Internet gambling in selected countries, see: Internet Gambling – An overview of the 
Issue, GAO-03-89, page 52, available at: www.gao.gov/new.items/d0389.pdf. Regarding the total numbers of Internet 
gambling websites, see: Morse, Extraterritorial Internet Gambling: Legal Challenges and Policy Opinion, page 7, available at: 
http://law.creighton.edu/pdf/4/morsepublication2.pdf. 

1802  For an overview of different national Internet gambling legislation, see: Internet Gambling – An overview of the Issue, GAO-
03-89, page 45 et seq., available at: www.gao.gov/new.items/d0389.pdf. 

1803  Regarding the situation in the People’s Republic of China, see for example: Online Gambling challenges China’s gambling 
ban, available at: www.chinanews.cn/news/2004/2005-03-18/2629.shtml. 

1804  Regarding addiction, see: Shaffer, Internet Gambling & Addiction, 2004, available at:  
www.ncpgambling.org/media/pdf/eapa_flyer.pdf; Griffiths/Wood, Lottery Gambling and Addiction; An Overview of 
European Research, available at: www.european-lotteries.org/data/info_130/Wood.pdf; 
Jonsson/Andren/Nilsson/Svensson/Munck/Kindstedt/Rönnberg, Gambling addiction in Sweden – the characteristics of 
problem gamblers, available at: www.fhi.se/shop/material_pdf/gamblingaddictioninsweden.pdf; National Council on 
Problem Gambling, Problem Gambling Resource & Fact Sheet, www.ncpgambling.org/media/pdf/eapa_flyer.pdf. 

1805  See the decision from the German Federal Court of Justice (BGH), published in BGHST 11, page 209. 

1806.  See Thumm, Strafbarkeit des Anbietens von Internetgluecksspielen gemaess § 284 StGB, 2004. 

1807  Examples of equipment in Internet-related cases could include servers, as well as Internet connections. Internet service 
providers which do not know that their services are abused by offenders to run illegal gambling operations are thus not 
responsible, as they may lack intention. 

1808  For details, see: Hoyer, SK-StGB, Sec. 284, Nr. 18. As mentioned previously, criminalization is limited to those cases where 
the offender is intentionally making the equipment available. 

1809  This is especially relevant with regard to the location of the server. 

1810  Avoiding the creation of safe havens is a major intention of harmonization processes. The issue of safe havens has been 
addressed by a number of international organizations. UN General Assembly Resolution 55/63 states that: “States should 
ensure that their laws and practice eliminate safe havens for those who criminally misuse information technologies”. The 
full text of the resolution is available at: www.unodc.org/pdf/crime/a_res_55/res5563e.pdf. The G8 10 Point Action plan 
highlights: “There must be no safe havens for those who abuse information technologies”. 

1811  With regard to the principle of sovereignty, changing the location of a server can have a great impact on the ability of law-
enforcement agencies to carry out an investigation. National Sovereignty is a fundamental principle in International Law. 
See: Roth, State Sovereignty, International Legality, and Moral Disagreement, 2005, page 1, available at: 
www.law.uga.edu/intl/roth.pdf. 

1812  Regarding the challenges related to the international dimension and the independence of place of action and the location 
of the crime scene, see above: §§ 3.2.6 and 3.2.7. 

1813  For details, see: Hoyer, SK-StGB, Sec. 285, Nr. 1. 

1814  Regarding the vulnerability of Internet gambling to money laundering, see: Internet Gambling – An overview of the Issue, 
GAO-03-89, page 5, 34 et seq., available at: www.gao.gov/new.items/d0389.pdf. 

1815  Regarding other recent approaches in the United States, see: Doyle, Internet Gambling: A Sketch of Legislative Proposals in 
the 108th Congress, CRS Report for Congress No. RS21487, 2003, available at:  
http://digital.library.unt.edu/govdocs/crs/permalink/meta-crs-4047: Doyle, Internet Gambling: Two Approaches in the 109th 
Congress, CRS Report for Congress No. RS22418, 2006, available at: www.ipmall.info/hosted_resources/crs/RS22418-
061115.pdf. 

1816  For an overview of the law, see: Landes, Layovers And Cargo Ships: The Prohibition Of  
Internet Gambling And A Proposed System Of Regulation, available at:  
www.law.nyu.edu/JOURNALS/LAWREVIEW/issues/vol82/no3/NYU306.pdf; Rose, Gambling and the Law: The Unlawful 
Internet Gambling Enforcement Act of 2006 Analyzed, 2006, available at:  
www.gamblingandthelaw.com/columns/2006_act.htm; Shaker, America’s Bad Bet: How the Unlawful Internet Gambling 
Enforcement act of 2006 will hurt the house, Fordham Journal of Corporate & Financial Law, Vol. XII, page 1183 et seq., 
available at: http://law.fordham.edu/publications/articles/600flspub8956.pdf. 
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1817  Landes, Layovers And Cargo Ships: The Prohibition Of Internet Gambling And A Proposed System Of Regulation, available 

at: www.law.nyu.edu/JOURNALS/LAWREVIEW/issues/vol82/no3/NYU306.pdf; Rose, Gambling and the  
Law: The Unlawful Internet Gambling Enforcement Act of 2006 Analyzed, 2006, available at: 
www.gamblingandthelaw.com/columns/2006_act.htm. 

1818  Rose, Gambling and the Law: The Unlawful Internet Gambling Enforcement Act of 2006 Analyzed, 2006, available at: 
www.gamblingandthelaw.com/columns/2006_act.htm 

1819  Based on Sec. 5366, criminalization is limited to the acceptance of financial instruments for unlawful Internet gambling. 

1820  General Agreement on Trade in Services (GATS) – with regard to the United States Unlawful Internet Gambling Enforcement 
Act especially Articles XVI (dealing with Market Access) and XVII (dealing with National Treatment) could be relevant. 

1821  See: EU opens investigation into US Internet gambling laws, EU Commission press release, 10.03.2008, available at: 
http://ec.europa.eu/trade/issues/respectrules/tbr/pr100308_en.htm; Hansen, EU investigates DOJ internet gambling 
tactics, The Register, 11.03.2008, available at: www.theregister.co.uk/2008/03/11/eu_us_internet_gambling_probe/. 

1822  See above: § 3.2.l. 

1823  See above: § 3.2.2. 

1824  See, for example: Freedom of Expression, Free Media and Information, Statement of Mr McNamara, US delegation to 
OSCE, October 2003, available at: http://osce.usmission.gov/archive/2003/10/FREEDOM_OF_EXPRESSION.pdf; Lisby, No 
Place in the Law: Criminal Libel in American Jurisprudence, 2004, available at:  
http://www2.gsu.edu/~jougcl/projects/40anniversary/criminallibel.pdf. Regarding the development of the offence, see: 
Walker, Reforming the Crime of Libel, New York Law School Law Review, Vol. 50, 2005/2006, page 169, available at: 
www.nyls.edu/pdfs/NLRVol50-106.pdf; Kirtley, Criminal Defamation: An Instrument of Destruction, 2003, available at: 
www.silha.umn.edu/oscepapercriminaldefamation.pdf; Defining Defamation, Principles on Freedom of Expression and 
Protection of Reputation, 2000, available at: www.article19.org/pdfs/standards/definingdefamation.pdf; Reynolds, Libel in 
the Blogosphere: Some Preliminary Thoughts, Washington University Law Review, 2006, page 1157 et seq., available at: 
http://ssrn.com/abstract=898013; Solove, A Tale of Two Bloggers: Free Speech and Privacy in the Blogosphere, Washington 
University Law Review, Vol. 84, 2006, page 1195 et seq., available at http://ssrn.com/abstract=901120; Malloy, Anonymous 
Bloggers And Defamation: Balancing Interests On The Internet, Washington University Law Review, Vol. 84, 2006, 
page 1187 et seq., available at: http://law.wustl.edu/WULR/84-5/malloy.pdf. 

1825  See, for example, the Joint Declaration by the UN Special Rapporteur on Freedom of Opinion and Expression, the OSCE 
Representative on Freedom of the Media and the OAS Special Rapporteur on Freedom of Expression, 10 December 2002. 
For more information, see: www.osce.org/documents/rfm/2004/10/14893_en.pdf. See in addition the statement of the 
representative on Freedom of the Media, Mr Haraszti, at the fourth Winder Meeting of the OSCE Parliamentary Assembly 
on 25 February 2005. 

1826  Regarding various regional approaches to criminalization of defamation, see: Greene (eds), It’s a Crime: How Insult Laws 
Stifle Press Freedom, 2006, available at: www.wpfc.org/site/docs/pdf/It’s_A_Crime.pdf; Kirtley, Criminal Defamation: An 
Instrument of Destruction, 2003, available at: www.silha.umn.edu/oscepapercriminaldefamation.pdf. 

1827  For more details, see: the British Crime Survey 2006/2007 published in 2007, available at:  
www.homeoffice.gov.uk/rds/pdfs07/hosb1107.pdf. 

1828  See: Crime Statistic Germany (Polizeiliche Kriminalstatistik), 2006, available at: www.bka.de/pks/pks2006/download/pks-
jb_2006_bka.pdf. 

1829  The full version of the Criminal Defamation Amendment Bill 2002 is available at:  
http://www.legislation.qld.gov.au/Bills/50PDF/2002/CrimDefAB02_P.pdf. For more information about the Criminal 
Defamation Amendment Bill 2002, see the Explanatory Notes, available at:  
www.legislation.qld.gov.au/Bills/50PDF/2002/CrimDefAB02Exp_P.pdf. 

1830  The full text of the Criminal Code of Queensland, Australia is available at:  
www.legislation.qld.gov.au/LEGISLTN/CURRENT/C/CriminCode.pdf. 

1831  The provider Postini published a report in 2007 that identifies up to 75 per cent spam e-mail, see: www.postini.com/stats/. 
The Spam-Filter-Review identifies up to 40 per cent spam e-mails, see: http://spam-filter-review.toptenreviews.com/spam-
statistics.html. The Messaging Anti-Abuse Working Group reported in 2005 that up to 85 per cent of all e-mails are spam. 
See: http://www.maawg.org/about/FINAL_4Q2005_Metrics_Report.pdf. 
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1832  For more information on the phenomenon, see above: § 2.6.7. For a precise definition, see: ITU Survey on Anti-Spam 

Legislation Worldwide 2005, page 5, available at:  
http://www.itu.int/osg/spu/spam/legislation/Background_Paper_ITU_Bueti_Survey.pdf. 

1833  Regarding the development of spam e-mails, see: Sunner, Security Landscape Update 2007, page 3, available at: 
www.itu.int/osg/spu/cybersecurity/pgc/2007/events/presentations/session2-sunner-C5-meeting-14-may-2007.pdf 

1834  See ITU Survey on Anti-Spam Legislation Worldwide, 2005, available at:  
http://www.itu.int/osg/spu/spam/legislation/Background_Paper_ITU_Bueti_Survey.pdf. 

1835  Regarding the availability of filter technology, see: Goodman, Spam: Technologies and Politics, 2003, available at: 
http://research.microsoft.com/~joshuago/spamtech.pdf. Regarding user-oriented spam prevention techniques, see: 
Rotenberg/Liskow, ITU WSIS Thematic Meeting On Countering Spam Consumer Perspectives On Spam: Challenges And 
Challenges, available at:  
www.itu.int/osg/spu/spam/contributions/Background%20Paper_A%20consumer%20perspective%20on%20spam.pdf. 

1836  Spam Issues in Developing Countries, available at: www.oecd.org/dataoecd/5/47/34935342.pdf. 

1837  See Spam Issues in Developing Countries, page 4, available at: www.oecd.org/dataoecd/5/47/34935342.pdf. 

1838  ITU Global Cybersecurity Agenda / High-Level Experts Group, Global Strategic Report, 2008, page 37, available at: 
www.itu.int/osg/csd/cybersecurity/gca/global_strategic_report/index.html. 

1839  Explanatory Report to the Council of Europe Convention on Cybercrime, No. 69: “The sending of unsolicited e-mail, for 
commercial or other purposes, may cause nuisance to its recipient, in particular when such messages are sent in large 
quantities or with a high frequency (“spamming”). In the opinion of the drafters, such conduct should only be criminalised 
where the communication is intentionally and seriously hindered. Nevertheless, Parties may have a different approach to 
hindrance under their law, e.g. by making particular acts of interference administrative offences or otherwise subject to 
sanction. The text leaves it to the Parties to determine the extent to which the functioning of the system should be 
hindered – partially or totally, temporarily or permanently – to reach the threshold of harm that justifies sanction, 
administrative or criminal, under their law.” 

1840  The Stanford Draft International Convention (CISAC) was developed as a follow-up to a conference hosted in Stanford 
University in the US in 1999. The text of the Convention is published in: The Transnational Dimension of Cyber Crime and 
Terror, page 249 et seq., available at: http://media.hoover.org/documents/0817999825_249.pdf. For more information, 
see: Goodman/Brenner, The Emerging Consensus on Criminal Conduct in Cyberspace, UCLA Journal of Law and 
Technology, Vol. 6, Issue 1, 2002, page 70, available at: 
www.lawtechjournal.com/articles/2002/03_020625_goodmanbrenner.pdf; Sofaer, Toward an International Convention on 
Cyber in Seymour/Goodman, The Transnational Dimension of Cyber Crime and Terror, page 225, available at: 
http://media.hoover.org/documents/0817999825_221.pdf; ABA International Guide to Combating Cybercrime, 2002, 
page 78. 

1841  The Project on Enhancing Competiveness in the Caribbean through the Harmonization of ICT Policies, Legislation and 
Regulatory Procedures (HIPCAR) is a project conceived by ITU, CARICOM and CTU. Further information is available at: 
www.itu.int/ITU-D/projects/ITU_EC_ACP/hipcar/index.html. 

1842  The document available at: www.itu.int/ITU-D/projects/ITU_EC_ACP/hipcar/index.html. 

1843  Explanatory Notes to the Model Legislative Text on Cybercrime, 2010, available at: www.itu.int/ITU-
D/projects/ITU_EC_ACP/hipcar/index.html. 

1844  Explanatory Notes to the Model Legislative Text on Cybercrime, 2010, available at: www.itu.int/ITU-
D/projects/ITU_EC_ACP/hipcar/index.html. 

1845  Regarding the US legislation on spam, see: Sorkin, Spam Legislation in the United States, The John Marshall Journal of 
Computer & Information Law, Vol. XXII, 2003; Warner, Spam and Beyond: Freedom, Efficiency, and the Regulation  
of E-mail Advertising, The John Marshall Journal of Computer & Information Law, Vol. XXII, 2003; Alongi, Has the  
US conned Spam, Arizona Law Review, Vol. 46, 2004, page 263 et seq., available at: 
www.law.arizona.edu/Journals/ALR/ALR2004/vol462/alongi.pdf; Effectiveness and Enforcement of the CAN-SPAM Act: 
Report to Congress, 2005, available at: http://www.ftc.gov/reports/canspam05/051220canspamrpt.pdf. 

1846  For more details about the Controlling the Assault of Non-Solicited Pornography and Marketing Act of 2003 (CAN-SPAM act 
2003), see: www.spamlaws.com/f/pdf/pl108-187.pdf. 

1847  See: Hamel, Will the CAN-SPAM Act of 2003 Finally Put a Lid on Unsolicited E-mail?, New Eng. Law Review, 39, 2005, 196 et 
seq. 325, 327 (2001). 
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1848  For more details, see: Bueti, ITU Survey on Anti-Spam legislation worldwide 2005, available at: 

www.itu.int/osg/spu/spam/legislation/Background_Paper_ITU_Bueti_Survey.pdf. 

1849  For more information, see: Wong, The Future Of Spam Litigation After Omega World Travel v. Mummagraphics, Harvard 
Journal of Law & Technology, Vol. 20, No. 2, 2007, page 459 et seq., available at:  
http://jolt.law.harvard.edu/articles/pdf/v20/20HarvJLTech459.pdf. 

1850  Websense Security Trends Report 2004, page 11, available at:  
www.websense.com/securitylabs/resource/WebsenseSecurityLabs20042H_Report.pdf; Information Security – Computer 
Controls over Key Treasury Internet Payment System, GAO 2003, page 3, available at:  
www.globalsecurity.org/security/library/report/gao/d03837.pdf; Sieber, Council of Europe Organised Crime Report 2004, 
page 143. 

1851  One example of this misuse is the publication of passwords used for access control. Once published, a single password can 
grant access to restricted information to hundreds of users. 

1852  One example is the 2001 EU Framework Decision combating fraud and counterfeiting of non-cash means of payment. 

1853  Explanatory Report to the Council of Europe Convention on Cybercrime, No. 71: “To combat such dangers more effectively, 
the criminal law should prohibit specific potentially dangerous acts at the source, preceding the commission of offences 
under Articles 2 – 5. In this respect the provision builds upon recent developments inside the Council of Europe (European 
Convention on the legal protection of services based on, or consisting of, conditional access – ETS N° 178) and the 
European Union (Directive 98/84/EC of the European Parliament and of the Council of 20 November 1998 on the legal 
protection of services based on, or consisting of, conditional access) and relevant provisions in some countries”. 

1854  With the definition of “distributing” in the Explanatory Report (‘Distribution’ refers to the active act of forwarding data to 
others – Explanatory Report, No. 72), the drafters of the Convention restrict devices to software. Although the Explanatory 
Report is not definitive in this matter, it is likely that it covers not only software devices, but hardware tools as well. 

1855  Explanatory Report to the Council of Europe Convention on Cybercrime, No. 72. 

1856  See, in this context: Biancuzzi, The Law of Full Disclosure, 2008, available at: www.securityfocus.com/print/columnists/466. 

1857  Directive 2001/29/EC Of The European Parliament And Of The Council of 22 May 2001 on the harmonization of certain 
aspects of copyright and related rights in the information society:  

 Article 6 – Obligations as to technological measures 

 1. Member States shall provide adequate legal protection against the circumvention of any effective technological 
measures, which the person concerned carries out in the knowledge, or with reasonable grounds to know, that he or she is 
pursuing that objective.  

 2. Member States shall provide adequate legal protection against the manufacture, import, distribution, sale, rental, 
advertisement for sale or rental, or possession for commercial purposes of devices, products or components or the 
provision of services which:  

 (a) are promoted, advertised or marketed for the purpose of circumvention of, or  

 (b) have only a limited commercially significant purpose or use other than to circumvent, or 

 (c) are primarily designed, produced, adapted or performed for the purpose of enabling or facilitating the circumvention of, 
any effective technological measures. 

1858  See for example one approach in the US legislation:  

 18 USC. § 1029 ( Fraud and related activity in connection with access devices) 

 (a) Whoever - 

 (1) knowingly and with intent to defraud produces, uses, or traffics in one or more counterfeit access devices; 

 (2) knowingly and with intent to defraud traffics in or uses one or more unauthorized access devices during any one-year 
period, and by such conduct obtains anything of value aggregating $1,000 or more during that period; 

 (3) knowingly and with intent to defraud possesses fifteen or more devices which are counterfeit or unauthorized access 
devices; 

 (4) knowingly, and with intent to defraud, produces, traffics in, has control or custody of, or possesses device-making 
equipment; 
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 (5) knowingly and with intent to defraud effects transactions, with 1 or more access devices issued to another person or 

persons, to receive payment or any other thing of value during any 1-year period the aggregate value of which is equal to 
or greater than $1,000; 

 (6) without the authorization of the issuer of the access device, knowingly and with intent to defraud solicits a person for 
the purpose of - 

 (A) offering an access device; or 

 (B) selling information regarding or an application to obtain an access device; 

 (7) knowingly and with intent to defraud uses, produces, traffics in, has control or custody of, or possesses a 
telecommunications instrument that has been modified or altered to obtain unauthorized use of telecommunications 
services; 

 (8) knowingly and with intent to defraud uses, produces, traffics in, has control or custody of, or possesses a scanning 
receiver; 

 (9) knowingly uses, produces, traffics in, has control or custody of, or possesses hardware or software, knowing it has been 
configured to insert or modify telecommunication identifying information associated with or contained in a 
telecommunications instrument so that such instrument may be used to obtain telecommunications service without 
authorization; or 

 (10) without the authorization of the credit card system member or its agent, knowingly and with intent to defraud causes 
or arranges for another person to present to the member or its agent, for payment, 1 or more evidences or records of 
transactions made by an access device; shall, if the offense affects interstate or foreign commerce, be punished as provided 
in subsection (c) of this section. 

 (b) 

 (1) Whoever attempts to commit an offense under subsection (a) of this section shall be subject to the same penalties as 
those prescribed for the offense attempted. 

 (2) Whoever is a party to a conspiracy of two or more persons to commit an offense under subsection (a) of this section, if 
any of the parties engages in any conduct in furtherance of such offense, shall be fined an amount not greater than the 
amount provided as the maximum fine for such offense under subsection (c) of this section or imprisoned not longer than 
one-half the period provided as the maximum imprisonment for such offense under subsection (c) of this section, or both. 
[…] 

1859  Explanatory Report to the Council of Europe Convention on Cybercrime, No. 72. 

1860  This approach could lead to broad criminalization. Therefore Art. 6, Subparagraph 3 of the Convention on Cybercrime 
enables states to make a reservation and limit criminalization to the distribution, sale and making available of devices and 
passwords. 

1861  Art. 6, Subparagraph 3 of the Convention on Cybercrime enables states to make a reservation and limit criminalization to 
the distribution, sale and making available of devices and passwords. 

1862  Explanatory Report to the Council of Europe Convention on Cybercrime, No. 72. 

1863  Explanatory Report to the Council of Europe Convention on Cybercrime, No. 72: “This term also intends to cover the 
creation or compilation of hyperlinks in order to facilitate access to such devices”. 

1864  Directive 2001/29/EC Of The European Parliament And Of The Council of 22 May 2001, on the harmonization of certain 
aspects of copyright and related rights in the information society. 

1865  Explanatory Report to the Council of Europe Convention on Cybercrime, No. 73: The drafters debated at length whether 
the devices should be restricted to those which are designed exclusively or specifically for committing offences, thereby 
excluding dual-use devices. This was considered to be too narrow. It could lead to insurmountable difficulties of proof in 
criminal proceedings, rendering the provision practically inapplicable or only applicable in rare instances. The alternative to 
include all devices even if they are legally produced and distributed, was also rejected. Only the subjective element of the 
intent of committing a computer offence would then be decisive for imposing a punishment, an approach which in the 
area of money counterfeiting also has not been adopted. As a reasonable compromise the Convention restricts its scope to 
cases where the devices are objectively designed, or adapted, primarily for the purpose of committing an offence. This 
alone will usually exclude dual-use devices. 

1866 Regarding the US approach to address the issue, see for example 18 USC. § 2512 (2): 

 (2) It shall not be unlawful under this section for –  
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 (a) a provider of wire or electronic communication service or an officer, agent, or employee of, or a person under contract 

with, such a provider, in the normal course of the business of providing that wire or electronic communication service, or 

 (b) an officer, agent, or employee of, or a person under contract with, the United States, a State, or a political subdivision 
thereof, in the normal course of the activities of the United States, a State, or a political subdivision thereof, to send 
through the mail, send or carry in interstate or foreign commerce, or manufacture, assemble, possess, or sell any 
electronic, mechanical, or other device knowing or having reason to know that the design of such device renders it 
primarily useful for the purpose of the surreptitious interception of wire, oral, or electronic communications. 

1867  Gercke, Cybercrime Training for Judges, 2009, page 39, available at:  
www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/cybercrime/Documents/Reports-
Presentations/2079%20if09%20pres%20coe%20train%20manual%20judges6%20_4%20march%2009_.pdf. 

1868  Explanatory Report to the Council of Europe Convention on Cybercrime, No. 76: “Paragraph 2 sets out clearly that those 
tools created for the authorised testing or the protection of a computer system are not covered by the provision. This 
concept is already contained in the expression ‘without right’. For example, test-devices (‘cracking-devices’) and network 
analysis devices designed by industry to control the reliability of their information technology products or to test system 
security are produced for legitimate purposes, and would be considered to be ‘with right’.” 

1869  See Gercke, The Convention on Cybercrime, Multimedia und Recht 2004, page 731. 

1870  See, for example, the World Information Technology And Services Alliance (WITSA) Statement On The Council Of Europe 
Draft Convention On Cyber-Crime, 2000, available at: www.witsa.org/papers/COEstmt.pdf; Industry group still concerned 
about draft Cybercrime Convention, 2000, available at: www.out-law.com/page-1217. 

1871  Explanatory Report to the Council of Europe Convention on Cybercrime, No. 39. 

1872  Explanatory Report to the Council of Europe Convention on Cybercrime, No. 76. 

1873  The element “without right” is a common component in the substantive criminal law provisions of the Convention on 
Cybercrime. The Explanatory Report points out: “A specificity of the offences included is the express requirement that the 
conduct involved is done “without right”. It reflects the insight that the conduct described is not always punishable per se, 
but may be legal or justified not only in cases where classical legal defences are applicable, like consent, self defence or 
necessity, but where other principles or interests lead to the exclusion of criminal liability. The expression ‘without right’ 
derives its meaning from the context in which it is used. Thus, without restricting how Parties may implement the concept in 
their domestic law, it may refer to conduct undertaken without authority (whether legislative, executive, administrative, 
judicial, contractual or consensual) or conduct that is otherwise not covered by established legal defences, excuses, 
justifications or relevant principles under domestic law. The Convention, therefore, leaves unaffected conduct undertaken 
pursuant to lawful government authority (for example, where the Party’s government acts to maintain public order, protect 
national security or investigate criminal offences). Furthermore, legitimate and common activities inherent in the design of 
networks, or legitimate and common operating or commercial practices should not be criminalised”. See Explanatory 
Report to the Council of Europe Convention on Cybercrime, No. 38. 

1874  Explanatory Report to the Council of Europe Convention on Cybercrime, No. 77. 

1875  For more information, see: Explanatory Report to the Council of Europe Convention on Cybercrime, No. 78. 

1876  Model Law on Computer and Computer Related Crime, LMM(02)17; The Model Law is available at: 
www.thecommonwealth.org/shared_asp_files/uploadedfiles/%7BDA109CD2-5204-4FAB-AA77-
86970A639B05%7D_Computer%20Crime.pdf. For more information, see: Bourne, 2002 Commonwealth Law Ministers 
Meeting: Policy Brief, page 9, available at: http://www.cpsu.org.uk/downloads/2002CLMM.pdf; Angers, Combating Cyber-
Crime: National Legislation as a pre-requisite to International Cooperation in: Savona, Crime and Technology: New 
Frontiers for Regulation, Law Enforcement and Research, 2004, page 39 et seq.; United Nations Conference on Trade and 
Development, Information Economy Report 2005, UNCTAD/SDTE/ECB/2005/1, 2005, Chapter 6, page 233, available at: 
www.unctad.org/en/docs/sdteecb20051ch6_en.pdf. 

1877  Expert Group’s suggestion for an amendment:  

 Paragraph 3:  

 A person who possesses more than one item mentioned in subparagraph (i) or (ii), is deemed to possess the item with the 
intent that it be used by any person for the purpose of committing an offence against section 5, 6,7 or 8 unless the contrary 
is proven. 

 Official Note: Subsection 3 is an optional provision. For some countries such a presumption may prove very useful while for 
others, it may not add much value, in the context of this particular offence. Countries need to consider whether the 
addition would be useful within the particular legal context. 

http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/cybercrime/Documents/Reports-Presentations/2079%20if09%20pres%20coe%20train%20manual%20judges6%20_4%20march%2009_.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/cybercrime/Documents/Reports-Presentations/2079%20if09%20pres%20coe%20train%20manual%20judges6%20_4%20march%2009_.pdf
http://www.witsa.org/papers/COEstmt.pdf
http://www.out-law.com/page-1217
http://www.thecommonwealth.org/shared_asp_files/uploadedfiles/%7BDA109CD2-5204-4FAB-AA77-86970A639B05%7D_Computer%20Crime.pdf
http://www.thecommonwealth.org/shared_asp_files/uploadedfiles/%7BDA109CD2-5204-4FAB-AA77-86970A639B05%7D_Computer%20Crime.pdf
http://www.unctad.org/en/docs/sdteecb20051ch6_en.pdf
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1878 Canada’s suggestion for an amendment:  

 Paragraph 3:  

 (3) Where a person possesses more than [number to be inserted] item(s) mentioned in subparagraph (i) or (ii), a court may 
infer that the person possesses the item with the intent that it be used by any person for the purpose of committing an 
offence against section 5, 6, 7 or 8, unless the person raises a reasonable doubt as to its purpose. 

 Official Note: Subsection 3 is an optional provision. For some countries such a presumption may prove very useful while for 
others, it may not add much value, in the context of this particular offence. Countries need to consider whether the 
addition would be useful within the particular legal context. 

1879  The Stanford Draft International Convention (CISAC) was developed as a follow-up to a conference hosted in Stanford 
University in the US in 1999. The text of the Convention is published in: The Transnational Dimension of Cyber Crime and 
Terror, page 249 et seq., available at: http://media.hoover.org/documents/0817999825_249.pdf. For more information, 
see: Goodman/Brenner, The Emerging Consensus on Criminal Conduct in Cyberspace, UCLA Journal of Law and 
Technology, Vol. 6, Issue 1, 2002, page 70, available at: 
www.lawtechjournal.com/articles/2002/03_020625_goodmanbrenner.pdf; Sofaer, Toward an International Convention on 
Cyber in Seymour/Goodman, The Transnational Dimension of Cyber Crime and Terror, page 225, available at: 
http://media.hoover.org/documents/0817999825_221.pdf; ABA International Guide to Combating Cybercrime, 2002, 
page 78. 

1880  See Sofaer/Goodman/Cuellar/Drozdova and others, A Proposal for an International Convention on Cyber Crime and 
Terrorism, 2000, available at: www.iwar.org.uk/law/resources/cybercrime/stanford/cisac-draft.htm. 

1881  See Sofaer/Goodman/Cuellar/Drozdova and others, A Proposal for an International Convention on Cyber Crime and 
Terrorism, 2000, available at: www.iwar.org.uk/law/resources/cybercrime/stanford/cisac-draft.htm. 

1882  “Draft thereby makes criminal the knowing and deliberate effort to cause illegal attacks through such distribution, but not 
discussions of computer vulnerability intended for evaluating.” See Sofaer/Goodman/Cuellar/Drozdova and others, A 
Proposal for an International Convention on Cyber Crime and Terrorism, 2000, available at: 
www.iwar.org.uk/law/resources/cybercrime/stanford/cisac-draft.htm. 

1883  The Project on Enhancing Competiveness in the Caribbean through the Harmonization of ICT Policies, Legislation and 
www.itu.int/ITU-D/projects/ITU_EC_ACP/hipcar/index.html. 

1884  See Walden, Computer Crimes and Digital Investigations, 2006, Chapter 3.88. 

1885  See for example: Austria, Forgery in Cyberspace: The Spoof could be on you, University of Pittsburgh School of Law, Journal 
of Technology Law and Policy, Vol. IV, 2004, available at: http://tlp.law.pitt.edu/articles/Vol5-Austria.pdf. 

1886 See for example 18 USC. § 495:  

 Whoever falsely makes, alters, forges, or counterfeits any deed, power of attorney, order, certificate, receipt, contract, or 
other writing, for the purpose of obtaining or receiving, or of enabling any other person, either directly or indirectly, to 
obtain or receive from the United States or any officers or agents thereof, any sum of money; or Whoever utters or 
publishes as true any such false, forged, altered, or counterfeited writing, with intent to defraud the United States, knowing 
the same to be false, altered, forged, or counterfeited; or 

 Whoever transmits to, or presents at any office or officer of the United States, any such writing in support of, or in relation 
to, any account or claim, with intent to defraud the United States, knowing the same to be false, altered, forged, or 
counterfeited –  

 Shall be fined under this title or imprisoned not more than ten years, or both. 

 Or Sec. 267 German Penal Code:  

 Section 267 Falsification of Documents  

 (1) Whoever, for the purpose of deception in legal relations, produces a counterfeit document, falsifies a genuine 
document or uses a counterfeit or a falsified document, shall be punished with imprisonment for not more than five years 
or a fine.  

 (2) An attempt shall be punishable.  

 (3) In especially serious cases the punishment shall be imprisonment from six months to ten years. An especially serious 
cases exists, as a rule, if the perpetrator:  

 1. acts professionally or as a member of a gang which has combined for the continued commission of fraud or falsification 
of documents;  

 2. causes an asset loss of great magnitude;  

http://media.hoover.org/documents/0817999825_249.pdf
http://www.lawtechjournal.com/articles/2002/03_020625_goodmanbrenner.pdf
http://media.hoover.org/documents/0817999825_221.pdf
http://www.iwar.org.uk/law/resources/cybercrime/stanford/cisac-draft.htm
http://www.iwar.org.uk/law/resources/cybercrime/stanford/cisac-draft.htm
http://www.iwar.org.uk/law/resources/cybercrime/stanford/cisac-draft.htm
http://www.itu.int/ITU-D/projects/ITU_EC_ACP/hipcar/index.html
http://tlp.law.pitt.edu/articles/Vol5-Austria.pdf
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 3. substantially endangers the security of legal relations through a large number of counterfeit or falsified documents; or  

 4. abuses his powers or his position as a public official.  

 (4) Whoever commits the falsification of documents professionally as a member of a gang which has combined for the 
continued commission of crimes under Sections 263 to 264 or 267 to 269, shall be punished with imprisonment from one 
year to ten years, in less serious cases with imprisonment from six months to five years. 

1887  See Explanatory Report to the Council of Europe Convention on Cybercrime, No. 82. 

1888  Explanatory Report to the Council of Europe Convention on Cybercrime, No. 81: “The purpose of this article is to create a 
parallel offence to the forgery of tangible documents. It aims at filling gaps in criminal law related to traditional forgery, 
which requires visual readability of statements, or declarations embodied in a document and which does not apply to 
electronically stored data. Manipulations of such data with evidentiary value may have the same serious consequences as 
traditional acts of forgery if a third party is thereby misled. Computer-related forgery involves unauthorised creating or 
altering stored data so that they acquire a different evidentiary value in the course of legal transactions, which relies on the 
authenticity of information contained in the data, is subject to a deception.” 

1889  See Art. 1 (b) Convention on Cybercrime. 

1890  Explanatory Report to the Council of Europe Convention on Cybercrime, No. 84. 

1891  For example, by filling in a form or adding data to an existing document. 

1892  See Explanatory Report to the Council of Europe Convention on Cybercrime, No. 84. 

1893  With regard the definition of “alteration” in Art. 4, see: Explanatory Report to the Council of Europe Convention on 
Cybercrime, No. 61. 

1894  See Explanatory Report to the Council of Europe Convention on Cybercrime, No. 83. 

1895  With regard the definition of “suppression” in Art. 4, see: Explanatory Report to the Council of Europe Convention on 
Cybercrime, No. 61. 

1896  See Explanatory Report to the Council of Europe Convention on Cybercrime, No. 83. 

1897  With regard the definition of “deletion”, see Explanatory Report to the Council of Europe Convention on Cybercrime, 
No. 61. 

1898  See Explanatory Report to the Council of Europe Convention on Cybercrime, No. 83. 

1899  If only part of a document is deleted the act might also be covered by the term “alteration”. 

1900. Explanatory Report to the Council of Europe Convention on Cybercrime, No. 39. 

1901  Explanatory Report to the Council of Europe Convention on Cybercrime, No. 39. 

1902  The element “without right” is a common component in the substantive criminal law provisions of the Convention on 
Cybercrime. The Explanatory Report notes that: “A specificity of the offences included is the express requirement that the 
conduct involved is done “without right”. It reflects the insight that the conduct described is not always punishable per se, 
but may be legal or justified not only in cases where classical legal defences are applicable, like consent, self defence or 
necessity, but where other principles or interests lead to the exclusion of criminal liability. The expression ‘without right’ 
derives its meaning from the context in which it is used. Thus, without restricting how Parties may implement the concept in 
their domestic law, it may refer to conduct undertaken without authority (whether legislative, executive, administrative, 
judicial, contractual or consensual) or conduct that is otherwise not covered by established legal defences, excuses, 
justifications or relevant principles under domestic law. The Convention, therefore, leaves unaffected conduct undertaken 
pursuant to lawful government authority (for example, where the Party’s government acts to maintain public order, protect 
national security or investigate criminal offences). Furthermore, legitimate and common activities inherent in the design of 
networks, or legitimate and common operating or commercial practices should not be criminalised”. See Explanatory 
Report to the Council of Europe Convention on Cybercrime, No. 38. 

1903  See Explanatory Report to the Council of Europe Convention on Cybercrime, No. 85. 

1904  Model Law on Computer and Computer Related Crime, LMM(02)17; The Model Law is available at: 
www.thecommonwealth.org/shared_asp_files/uploadedfiles/%7BDA109CD2-5204-4FAB-AA77-
86970A639B05%7D_Computer%20Crime.pdf. For more information, see: Bourne, 2002 Commonwealth Law Ministers 
Meeting: Policy Brief, page 9, available at: www.cpsu.org.uk/downloads/2002CLMM.pdf; Angers, Combating Cyber-Crime: 
National Legislation as a pre-requisite to International Cooperation in: Savona, Crime and Technology: New Frontiers for 
Regulation, Law Enforcement and Research, 2004, page 39 et seq.; United Nations Conference on Trade and Development, 

http://www.thecommonwealth.org/shared_asp_files/uploadedfiles/%7BDA109CD2-5204-4FAB-AA77-86970A639B05%7D_Computer%20Crime.pdf
http://www.thecommonwealth.org/shared_asp_files/uploadedfiles/%7BDA109CD2-5204-4FAB-AA77-86970A639B05%7D_Computer%20Crime.pdf
http://www.cpsu.org.uk/downloads/2002CLMM.pdf
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Information Economy Report 2005, UNCTAD/SDTE/ECB/2005/1, 2005, Chapter 6, page 233, available at: 
www.unctad.org/en/docs/sdteecb20051ch6_en.pdf. 

1905  The Stanford Draft International Convention (CISAC) was developed as a follow-up to a conference hosted in Stanford 
University in the US in 1999. The text of the Convention is published in: The Transnational Dimension of Cyber Crime and 
Terror, page 249 et seq., available at: http://media.hoover.org/documents/0817999825_249.pdf. For more information, 
see: Goodman/Brenner, The Emerging Consensus on Criminal Conduct in Cyberspace, UCLA Journal of Law and 
Technology, Vol. 6, Issue 1, 2002, page 70, available at: 
www.lawtechjournal.com/articles/2002/03_020625_goodmanbrenner.pdf; Sofaer, Toward an International Convention on 
Cyber in Seymour/Goodman, The Transnational Dimension of Cyber Crime and Terror, page 225, available at: 
http://media.hoover.org/documents/0817999825_221.pdf; ABA International Guide to Combating Cybercrime, 2002, 
page 78. 

1906  See, for example: Thorne/Segal, Identity Theft: The new way to rob a bank, CNN, 22.05.2006, available at: 
http://edition.cnn.com/2006/US/05/18/identity.theft/; Identity Fraud, NY Times Topics, available at:  
http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/subjects/i/identity_fraud/index.html; Stone, US Congress looks at 
identity theft, International Herald Tribune, 22.03.2007, available at:  
http://www.iht.com/articles/2007/03/21/business/identity.php. 

1907  See, for example, the 2007 Javelin Strategy and Research Identity Fraud Survey; 2006 Better Bureau Identity Fraud Survey; 
2006 Federal Trade Commission Consumer Fraud and Identity Theft Complaint Data; 2003 Federal Trade Commission 
Identity Theft Survey Report. 

1908  See, for example: Chawki/Abdel Wahab, Identity Theft in Cyberspace: Issues and Solutions, Lex Electronica, Vol. 11, No. 1, 
2006, available at: www.lex-electronica.org/articles/v11-1/chawki_abdel-wahab.pdf; Peeters, Identity Theft Scandal in the 
US: Opportunity to Improve Data Protection, Multimedia und Recht 2007, page 415; Givens, Identity Theft: How It 
Happens, Its Impact on Victims, and Legislative Solutions, 2000, available at: www.privacyrights.org/ar/id_theft.htm. 

1909  Regarding the phenomenon of identity theft, see above: § 2.8.3. 

1910  Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the Committee of the Regions towards 
a general policy on the fight against cybercrime, COM (2007) 267. 

1911  Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the Committee of the Regions towards 
a general policy on the fight against cybercrime, COM (2007) 267. 

1912  Gercke, Legal Approaches to Criminalize Identity Theft, Commission on Crime Prevention and Criminal Justice, Document 
No: E/CN.15/2009/CRP.13, page 8 et seq. 

1913  Gercke, Internet-related Identity Theft, 2007, available at: www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_co-
operation/combating_economic_crime/3_Technical_cooperation/CYBER/567%20port%20id-d-
identity%20theft%20paper%2022%20nov%2007.pdf. 

1914  This is not the case if the scam is based solely on synthetic data. Regarding the relevance of synthetic data, see: McFadden, 
Synthetic identity theft on the rise, Yahoo Finance, 16.05.2007, available at: 
http://biz.yahoo.com/brn/070516/21861.html?.v=1=1 ; ID Analytics,  
http://www.idanalytics.com/assets/pdf/National_Fraud_Ring_Analysis_Overview.pdf. 

1915  The reason for the success is the fact that the provisions focus on the most relevant aspect of phase 1: transfer of the 
information from the victim to the offender. 

1916  Examples of acts that are not covered include the illegal access to a computer system in order to obtain identity related 
information. 

1917  One of the most common ways the information obtained is used is fraud. See: Consumer Fraud and Identity Theft 
Complain Data, January – December 2005, Federal Trade Commission, 2006, page 3, available at: 
www.consumer.gov/sentinel/pubs/Top10Fraud2005.pdf. 

1918  Furthermore, it is uncertain whether the provisions criminalize possession if the offender does not intend to use the data 
but to sell them. Prosecution could in this case in general be based on fact that 18 USC. § 1028 not only criminalizes 
possession with the intent to use it to commit a crime, but also to aid or abet any unlawful activity. 

1919 The Project on Enhancing Competiveness in the Caribbean through the Harmonization of ICT Policies, Legislation and 
Regulatory Procedures (HIPCAR) is a project conceived by ITU, CARICOM and CTU. Further information is available at: 
www.itu.int/ITU-D/projects/ITU_EC_ACP/hipcar/index.html. 

http://www.unctad.org/en/docs/sdteecb20051ch6_en.pdf
http://media.hoover.org/documents/0817999825_249.pdf
http://www.lawtechjournal.com/articles/2002/03_020625_goodmanbrenner.pdf
http://media.hoover.org/documents/0817999825_221.pdf
http://edition.cnn.com/2006/US/05/18/identity.theft/
http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/subjects/i/identity_fraud/index.html
http://www.iht.com/articles/2007/03/21/business/identity.php
http://www.lex-electronica.org/articles/v11-1/chawki_abdel-wahab.pdf
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http://www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_co-operation/combating_economic_crime/3_Technical_cooperation/CYBER/567%20port%20id-d-identity%20theft%20paper%2022%20nov%2007.pdf
http://www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_co-operation/combating_economic_crime/3_Technical_cooperation/CYBER/567%20port%20id-d-identity%20theft%20paper%2022%20nov%2007.pdf
http://www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_co-operation/combating_economic_crime/3_Technical_cooperation/CYBER/567%20port%20id-d-identity%20theft%20paper%2022%20nov%2007.pdf
http://biz.yahoo.com/brn/070516/21861.html?.v=1=1
http://www.idanalytics.com/assets/pdf/National_Fraud_Ring_Analysis_Overview.pdf
http://www.consumer.gov/sentinel/pubs/Top10Fraud2005.pdf
http://www.itu.int/ITU-D/projects/ITU_EC_ACP/hipcar/index.html
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1920  Explanatory Notes to the Model Legislative Text on Cybercrime, 2010, available at:  

www.itu.int/ITU-D/projects/ITU_EC_ACP/hipcar/index.html. 

1921  See also: Chawki/Abdel Wahab, Identity Theft in Cyberspace: Issues and Solutions, Lex Electronica, Vol. 11, No. 1, 2006, 
page 29, available at: www.lex-electronica.org/articles/v11-1/chawki_abdel-wahab.pdf. 

1922  Similar provisions are included in the Commonwealth Model Law and the Stanford Draft International  
Convention. For more information about the Commonwealth model law, see: Model Law on Computer and Computer 
Related Crime, LMM(02)17. The Model Law is available at:  
www.thecommonwealth.org/shared_asp_files/uploadedfiles/%7BDA109CD2-5204-4FAB-AA77-
86970A639B05%7D_Computer%20Crime.pdf. For more information, see: Bourne, 2002 Commonwealth Law Ministers 
Meeting: Policy Brief, page 9, available at: www.cpsu.org.uk/downloads/2002CLMM.pdf; Angers, Combating Cyber-Crime: 
National Legislation as a pre-requisite to International Cooperation in: Savona, Crime and Technology: New Frontiers for 
Regulation, Law Enforcement and Research, 2004, page 39 et seq.; United Nations Conference on Trade and Development, 
Information Economy Report 2005, UNCTAD/SDTE/ECB/2005/1, 2005, Chapter 6, page 233, available at: 
www.unctad.org/en/docs/sdteecb20051ch6_en.pdf. For more information about the Stanford Draft International 
Convention, see: The Transnational Dimension of Cyber Crime and Terror, page 249 et seq., available at: 
http://media.hoover.org/documents/0817999825_249.pdf. For more information, see: Goodman/Brenner, The Emerging 
Consensus on Criminal Conduct in Cyberspace, UCLA Journal of Law and Technology, Vol. 6, Issue 1, 2002, page 70, 
available at: www.lawtechjournal.com/articles/2002/03_020625_goodmanbrenner.pdf; Sofaer, Toward an International 
Convention on Cyber in Seymour/Goodman, The Transnational Dimension of Cyber Crime and Terror, page 225, available 
at: http://media.hoover.org/documents/0817999825_221.pdf; ABA International Guide to Combating Cybercrime, 2002, 
page 78. 

1923  See above: § 6.1.1. 

1924  See above: § 6.1.4. 

1925  See above: § 6.1.5. 

1926  Mitchison/Wilikens/Breitenbach/Urry/Portesi – Identity Theft – A discussion paper, page 23, available at: www.prime-
project.eu/community/furtherreading/studies/IDTheftFIN.pdf. 

1927  See: Consumer Fraud and Identity Theft Complain Data, January – December 2005, Federal Trade Commission, 2006, 
page 3 –available at: www.consumer.gov/sentinel/pubs/Top10Fraud2005.pdf. 

1928  See above: § 2.8.1. 

1929. Regarding the criminalization of computer-related fraud in the UK, see: Walden, Computer Crimes and Digital 
Investigations, 2006, Chapter 3.50 et seq. 

1930  One example of this is Section 263 of the German Penal Code that requires the falsity of a person (mistake). The provision 
does not therefore cover the majority of computer-related fraud cases:  

 Section 263 Fraud  

 (1) Whoever, with the intent of obtaining for himself or a third person an unlawful material benefit, damages the assets of 
another, by provoking or affirming a mistake by pretending that false facts exist or by distorting or suppressing true facts, 
shall be punished with imprisonment for not more than five years or a fine. 

1931  A national approach that is explicitly address computer-related fraud is 18 USC. § 1030: 

 Sec. 1030. Fraud and related activity in connection with computers 

 (a) Whoever - 

 (1) having knowingly accessed a computer without authorization or exceeding authorized access, and by means of such 
conduct having obtained information that has been determined by the United States Government pursuant to an Executive 
order or statute to require protection against unauthorized disclosure for reasons of national defense or foreign relations, 
or any restricted data, as defined in paragraph y. of section 11 of the Atomic Energy Act of 1954, with reason to believe that 
such information so obtained could be used to the injury of the United States, or to the advantage of any foreign nation 
willfully communicates, delivers, transmits, or causes to be communicated, delivered, or transmitted, or attempts to 
communicate, deliver, transmit or cause to be communicated, delivered, or transmitted the same to any person not 
entitled to receive it, or willfully retains the same and fails to deliver it to the officer or employee of the United States 
entitled to receive it; 

 (2) intentionally accesses a computer without authorization or exceeds authorized access, and thereby obtains - 

http://www.itu.int/ITU-D/projects/ITU_EC_ACP/hipcar/index.html
http://www.lex-electronica.org/articles/v11-1/chawki_abdel-wahab.pdf
http://www.thecommonwealth.org/shared_asp_files/uploadedfiles/%7BDA109CD2-5204-4FAB-AA77-86970A639B05%7D_Computer%20Crime.pdf
http://www.thecommonwealth.org/shared_asp_files/uploadedfiles/%7BDA109CD2-5204-4FAB-AA77-86970A639B05%7D_Computer%20Crime.pdf
http://www.cpsu.org.uk/downloads/2002CLMM.pdf
http://www.unctad.org/en/docs/sdteecb20051ch6_en.pdf
http://media.hoover.org/documents/0817999825_249.pdf
http://www.lawtechjournal.com/articles/2002/03_020625_goodmanbrenner.pdf
http://media.hoover.org/documents/0817999825_221.pdf
http://www.prime-project.eu/community/furtherreading/studies/IDTheftFIN.pdf
http://www.prime-project.eu/community/furtherreading/studies/IDTheftFIN.pdf
http://www.consumer.gov/sentinel/pubs/Top10Fraud2005.pdf


 االستجابة القانونيةالظواهر والتحديات و  :نيةافهم اجلرمية السيرب 
 

 363 

 
 (A) information contained in a financial record of a financial institution, or of a card issuer as defined in section 1602(n) of 

title 15, or contained in a file of a consumer reporting agency on a consumer, as such terms are defined in the Fair Credit 
Reporting Act (15 USC. 1681 et seq.); 

 (B) information from any department or agency of the United States; or 

 (C) information from any protected computer if the conduct involved an interstate or foreign communication; 

 (3) intentionally, without authorization to access any nonpublic computer of a department or agency of the United States, 
accesses such a computer of that department or agency that is exclusively for the use of the Government of the United 
States or, in the case of a computer not exclusively for such use, is used by or for the Government of the United States and 
such conduct affects that use by or for the Government of the United States; 

 (4) knowingly and with intent to defraud, accesses a protected computer without authorization, or exceeds authorized 
access, and by means of such conduct furthers the intended fraud and obtains anything of value, unless the object of the 
fraud and the thing obtained consists only of the use of the computer and the value of such use is not more than $5,000 in 
any 1-year period; 

1932  Explanatory Report to the Council of Europe Convention on Cybercrime, No. 86. 

1933  The drafters highlighted that the four elements have the same meaning as in the previous articles: “To ensure that all 
possible relevant manipulations are covered, the constituent elements of ‘input’, ‘alteration’, ‘deletion’ or ‘suppression’ in 
Article 8(a) are supplemented by the general act of ‘interference with the functioning of a computer program or system’ in 
Article 8(b). The elements of ‘input, alteration, deletion or suppression’ have the same meaning as in the previous articles.” 
See: Explanatory Report to the Council of Europe Convention on Cybercrime, No. 86. 

1934  Explanatory Report to the Council of Europe Convention on Cybercrime, No. 86. 

1935  With regard to the definition of “alteration” in Art. 4, see Explanatory Report to the Council of Europe Convention on 
Cybercrime, No. 61. 

1936  With regard to the definition of “suppression” in Art. 4, see Explanatory Report to the Council of Europe Convention on 
Cybercrime, No. 61. 

1937  With regard to the definition of “deletion”, see Explanatory Report to the Council of Europe Convention on Cybercrime, 
No. 61. 

1938  As a result, not only data-related offences, but also hardware manipulations, are covered by the provision. 

1939  Explanatory Report to the Council of Europe Convention on Cybercrime, No. 87. 

1940  Explanatory Report to the Council of Europe Convention on Cybercrime, No. 88. 

1941  “The offence has to be committed “intentionally”. The general intent element refers to the computer manipulation or 
interference causing loss of property to another. The offence also requires a specific fraudulent or other dishonest intent to 
gain an economic or other benefit for oneself or another.” 

1942  The drafters of the Convention point out that these acts are not meant to be included in the offence established by Article 
8 – Explanatory Report to the Council of Europe Convention on Cybercrime, No. 90. 

1943  The element “without right” is a common component in the substantive criminal law provisions of the Convention on 
Cybercrime. The Explanatory Report notes that: “A specificity of the offences included is the express requirement that the 
conduct involved is done “without right”. It reflects the insight that the conduct described is not always punishable per se, 
but may be legal or justified not only in cases where classical legal defences are applicable, like consent, self defence or 
necessity, but where other principles or interests lead to the exclusion of criminal liability. The expression ‘without right’ 
derives its meaning from the context in which it is used. Thus, without restricting how Parties may implement the concept in 
their domestic law, it may refer to conduct undertaken without authority (whether legislative, executive, administrative, 
judicial, contractual or consensual) or conduct that is otherwise not covered by established legal defences, excuses, 
justifications or relevant principles under domestic law. The Convention, therefore, leaves unaffected conduct undertaken 
pursuant to lawful government authority (for example, where the Party’s government acts to maintain public order, protect 
national security or investigate criminal offences). Furthermore, legitimate and common activities inherent in the design of 
networks, or legitimate and common operating or commercial practices should not be criminalised”. See Explanatory 
Report to the Council of Europe Convention on Cybercrime, No. 38. 

1944  Explanatory Report to the Council of Europe Convention on Cybercrime, No. 90. 

1945  Model Law on Computer and Computer Related Crime, LMM(02)17; The Model Law is available at: 
www.thecommonwealth.org/shared_asp_files/uploadedfiles/%7BDA109CD2-5204-4FAB-AA77-
86970A639B05%7D_Computer%20Crime.pdf. For more information, see: Bourne, 2002 Commonwealth Law Ministers 
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Meeting: Policy Brief, page 9, available at: www.cpsu.org.uk/downloads/2002CLMM.pdf; Angers, Combating Cyber-Crime: 
National Legislation as a pre-requisite to International Cooperation in: Savona, Crime and Technology: New Frontiers for 
Regulation, Law Enforcement and Research, 2004, page 39 et seq.; United Nations Conference on Trade and Development, 
Information Economy Report 2005, UNCTAD/SDTE/ECB/2005/1, 2005, Chapter 6, page 233, available at: 
www.unctad.org/en/docs/sdteecb20051ch6_en.pdf. 

1946  The Stanford Draft International Convention was developed as a follow-up to a conference hosted in Stanford University in 
the US in 1999. The text of the Convention is published in: The Transnational Dimension of Cyber Crime and Terror, 
page 249 et seq., available at: http://media.hoover.org/documents/0817999825_249.pdf. For more information, see: 
Goodman/Brenner, The Emerging Consensus on Criminal Conduct in Cyberspace, UCLA Journal of Law and Technology, 
Vol. 6, Issue 1, 2002, page 70, available at: www.lawtechjournal.com/articles/2002/03_020625_goodmanbrenner.pdf; 
Sofaer, Toward an International Convention on Cyber in Seymour/Goodman, The Transnational Dimension of Cyber Crime 
and Terror, page 225, available at: http://media.hoover.org/documents/0817999825_221.pdf; ABA International Guide to 
Combating Cybercrime, 2002, page 78. 

1947  Regarding the ongoing transition process, see: OECD Information Technology Outlook 2006, Highlights, page 10, available 
at: www.oecd.org/dataoecd/27/59/37487604.pdf. 

1948  For more information on the effects of digitization on the entertainment industry, see above: § 2.7.1. 

1949  The technology that is used is called digital rights management – DRM. The term digital rights management (DRM) is used 
to describe several technologies used to enforce pre-defined policies controlling access to software, music, movies or other 
digital data. One of the key functions is copy protection, which aims to control or restrict the use and  
access to digital media content on electronic devices with such technologies installed. For further  
information, see: Cunard/Hill/Barlas, Current developments in the field of digital rights management, available at: 
www.wipo.int/documents/en/meetings/2003/sccr/pdf/sccr_10_2.pdf; Lohmann, Digital Rights Management: The Skeptics’ 
View, available at: www.eff.org/IP/DRM/20030401_drm_skeptics_view.pdf. 

1950 Regarding the technical approach to copyright protection, see: Persson/Nordfelth, Cryptography and DRM, 2008, available 
at: www.it.uu.se/edu/course/homepage/security/vt08/drm.pdf. 

1951 For details see above: § 2.7.1. 

1952 Examples are 17 USC. § 506 and 18 USC. § 2319:  

 Section 506. Criminal offenses 

 (a) Criminal Infringement. –- Any person who infringes a copyright willfully either –  

 (1) for purposes of commercial advantage or private financial gain, or 

 (2) by the reproduction or distribution, including by electronic means, during any 180-day period, of 1 or more copies or 
phonorecords of 1 or more copyrighted works, which have a total retail value of more than $1,000, shall be punished as 
provided under section 2319 of title 18, United States Code. For purposes of this subsection, evidence of reproduction or 
distribution of a copyrighted work, by itself, shall not be sufficient to establish willful infringement. 

 [...] 

 Section 2319. Criminal infringement of a copyright 

 (a) Whoever violates section 506(a) (relating to criminal offenses) of title 17 shall be punished as provided in subsections 
(b) and (c) of this section and such penalties shall be in addition to any other provisions of title 17 or any other law.  

 (b) Any person who commits an offense under section 506(a)(1) of title 17 –  

 (1) shall be imprisoned not more than 5 years, or fined in the amount set forth in this title, or both, if the offense consists 
of the reproduction or distribution, including by electronic means, during any 180-day period, of at least 10 copies or 
phonorecords, of 1 or more copyrighted works, which have a total retail value of more than $2,500; 

 (2) shall be imprisoned not more than 10 years, or fined in the amount set forth in this title, or both, if the offense is a 
second or subsequent offense under paragraph (1); and 

 (3) shall be imprisoned not more than 1 year, or fined in the amount set forth in this title, or both, in any other case. 

 (c) Any person who commits an offense under section 506(a)(2) of title 17, United States Code – 

 (1) shall be imprisoned not more than 3 years, or fined in the amount set forth in this title, or both, if the offense consists 
of the reproduction or distribution of 10 or more copies or phonorecords of 1 or more copyrighted works, which have a 
total retail value of $2,500 or more; 

 (2) shall be imprisoned not more than 6 years, or fined in the amount set forth in this title, or both, if the offense is a 
second or subsequent offense under paragraph (1); and 
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 (3) shall be imprisoned not more than 1 year, or fined in the amount set forth in this title, or both, if the offense consists of 

the reproduction or distribution of 1 or more copies or phonorecords of 1 or more copyrighted works, which have a total 
retail value of more than $1,000. 

 (d)(1) During preparation of the presentence report pursuant to Rule 32(c) of the Federal Rules of Criminal Procedure, 
victims of the offense shall be permitted to submit, and the probation officer shall receive, a victim impact statement that 
identifies the victim of the offense and the extent and scope of the injury and loss suffered by the victim, including the 
estimated economic impact of the offense on that victim. 

 (2) Persons permitted to submit victim impact statements shall include –  

 (A) producers and sellers of legitimate works affected by conduct involved in the offense; 

 (B) holders of intellectual property rights in such works; and 

 (C) the legal representatives of such producers, sellers, and holders. 

 (e) As used in this section –  

 (1) the terms “phonorecord” and “copies” have, respectively, the meanings set forth in section 101 (relating to definitions) 
of title 17; and 

 (2) the terms “reproduction” and “distribution” refer to the exclusive rights of a copyright owner under clauses (1) an 
(3) respectively of section 106 (relating to exclusive rights in copyrighted works), as limited by sections 107 through 122, of 
title 17. 

 Regarding the development of legislation in the United States, see: Rayburn, After Napster, Virginia Journal of Law and 
Technology, Vol. 6, 2001, available at: www.vjolt.net/vol6/issue3/v6i3-a16-Rayburn.html. 

1953  Regarding the international instruments, see: Sonoda, Historical Overview of Formation of International Copyright 
Agreements in the Process of Development of International Copyright Law from the 1830s to 1960s, 2006, available at: 
www.iip.or.jp/e/summary/pdf/detail2006/e18_22.pdf; Okediji, The International Copyright System: Limitations, Exceptions 
and Public Interest Considerations for Developing Countries, 2006, available at: 
www.unctad.org/en/docs/iteipc200610_en.pdf. Regarding international approaches to anti-circumvention laws, see: 
Brown, The evolution of anti-circumvention law, International Review of Law, Computer and Technology, 2006, available at: 
www.cs.ucl.ac.uk/staff/I.Brown/anti-circ.pdf. 

1954  Explanatory Report to the Council of Europe Convention on Cybercrime, No. 109. 

1955  Explanatory Report to the Council of Europe Convention on Cybercrime, No. 110: “With regard to paragraph 1, the 
agreements referred to are the Paris Act of 24 July 1971 of the Bern Convention for the Protection of Literary and Artistic 
Works, the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS), and the World Intellectual Property 
Organisation (WIPO) Copyright Treaty. With regard to paragraph 2, the international instruments cited are the International 
Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organisations (Rome 
Convention), the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) and the World Intellectual 
Property Organisation (WIPO) Performances and Phonograms Treaty. The use of the term “pursuant to the obligations it 
has undertaken” in both paragraphs makes it clear that a Contracting Party to the current Convention is not bound to apply 
agreements cited to which it is not a Party; moreover, if a Party has made a reservation or declaration permitted under one 
of the agreements, that reservation may limit the extent of its obligation under the present Convention.” 

1956  See Explanatory Report to the Council of Europe Convention on Cybercrime, No. 111: “The use of the term “pursuant to 
the obligations it has undertaken” in both paragraphs makes it clear that a Contracting Party to the current Convention is 
not bound to apply agreements cited to which it is not a Party; moreover, if a Party has made a reservation or declaration 
permitted under one of the agreements, that reservation may limit the extent of its obligation under the present 
Convention.” 

1957  Explanatory Report to the Council of Europe Convention on Cybercrime, Nos. 16 and 108. 

1958  Article 61: 

 Members shall provide for criminal procedures and penalties to be applied at least in cases of wilful trademark 
counterfeiting or copyright piracy on a commercial scale. Remedies available shall include imprisonment and/or monetary 
fines sufficient to provide a deterrent, consistently with the level of penalties applied for crimes of a corresponding gravity. 
In appropriate cases, remedies available shall also include the seizure, forfeiture and destruction of the infringing goods 
and of any materials and implements the predominant use of which has been in the commission of the offence. Members 
may provide for criminal procedures and penalties to be applied in other cases of infringement of intellectual property 
rights, in particular where they are committed wilfully and on a commercial scale 

1959  Explanatory Report to the Council of Europe Convention on Cybercrime, No. 113. 
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1960  Explanatory Report to the Council of Europe Convention on Cybercrime, No. 114. 

1961. The element “without right” is a common component in the substantive criminal law provisions of the Convention on 
Cybercrime. The Explanatory Report points out: “A specificity of the offences included is the express requirement that the 
conduct involved is done “without right”. It reflects the insight that the conduct described is not always punishable per se, 
but may be legal or justified not only in cases where classical legal defences are applicable, like consent, self defence or 
necessity, but where other principles or interests lead to the exclusion of criminal liability. The expression ‘without right’ 
derives its meaning from the context in which it is used. Thus, without restricting how Parties may implement the concept in 
their domestic law, it may refer to conduct undertaken without authority (whether legislative, executive, administrative, 
judicial, contractual or consensual) or conduct that is otherwise not covered by established legal defences, excuses, 
justifications or relevant principles under domestic law. The Convention, therefore, leaves unaffected conduct undertaken 
pursuant to lawful government authority (for example, where the Party’s government acts to maintain public order, protect 
national security or investigate criminal offences). Furthermore, legitimate and common activities inherent in the design of 
networks, or legitimate and common operating or commercial practices should not be criminalised”. See Explanatory 
Report to the Council of Europe Convention on Cybercrime, No. 38. 

1962  See Explanatory Report to the Council of Europe Convention on Cybercrime, No. 115. In addition, the drafters pointed out: 
The absence of the term “without right” does not a contrario exclude application of criminal law defences, justifications 
and principles governing the exclusion of criminal liability associated with the term “without right” elsewhere in the 
Convention. 

1963  The Stanford Draft International Convention was developed as a follow-up to a conference hosted in Stanford University in 
the US in 1999. The text of the Convention is published in: The Transnational Dimension of Cyber Crime  
and Terror, page 249 et seq., available at: http://media.hoover.org/documents/0817999825_249.pdf.  
For more information, see: Goodman/Brenner, The Emerging Consensus on Criminal Conduct in Cyberspace,  
UCLA Journal of Law and Technology, Vol. 6, Issue 1, 2002, page 70, available at: 
www.lawtechjournal.com/articles/2002/03_020625_goodmanbrenner.pdf; Sofaer, Toward an International Convention on 
Cyber in Seymour/Goodman, The Transnational Dimension of Cyber Crime and Terror, page 225, available at: 
http://media.hoover.org/documents/0817999825_221.pdf; ABA International Guide to Combating Cybercrime, 2002, 
page 78. 

1964  See: Sofaer/Goodman/Cuellar/Drozdova and others, A Proposal for an International Convention on Cyber Crime and 
Terrorism, 2000, available at: www.iwar.org.uk/law/resources/cybercrime/stanford/cisac-draft.htm. 

1965  See: Sofaer/Goodman/Cuellar/Drozdova and others, A Proposal for an International Convention on Cyber Crime and 
Terrorism, 2000, available at: www.iwar.org.uk/law/resources/cybercrime/stanford/cisac-draft.htm. 

1966  See, for example, Art. 5 of the Convention on Cybercrime. 

1967  Convention on Cybercrime, ETS 185. 

1968  Council of Europe Convention on the Prevention of Terrorism, ETS 196. 

1969  Council of Europe Convention on the Prevention of Terrorism, ETS 196. 

1970  EU Framework Decision on Combating Terrorism, COM (2007) 650. 

1971  EU Framework Decision 2008/919/JHA of 28 November 2008 amending Framework Decision 2002/475/JHA on combating 
terrorism. 

1972  EU Framework Decision 2008/919/JHA of 28 November 2008, No. 4. 

1973  The intention of the drafters to cover online and offline activities was highlighted several times. See, for example: EU 
Framework Decision 2008/919/JHA of 28 November 2008, No. 11. “These forms of behavior should be equally punishable 
in all Member States irrespective of whether they are committed through the Internet or not.” 

1974  Regarding the motivation, see: Russell, A History of the United Nations Charter, 1958. 

1975  Barkham, Information Warfare and international Law on the use of Force, International Law and Politics, Vol. 34, page 57. 

1976  Barkham, Information Warfare and international Law on the use of Force, International Law and Politics, Vol. 34, page 59. 

1977  Mani, Basic Principles of Modern International Law: A Study of the United Nations Debates on the Principles of 
International Law Concerning Friendly Relations and Co-operation among States, 1993, page 263 et seq. 

1978  Bond, Peacetime foreign Data Manipulations as one Aspect of Offensive Information Warfare, 1996. 

1979  Brownlie, International Law and the Use of Force, 1993, page 362. 
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1980  Barkham, Information Warfare and international Law on the use of Force, International Law and Politics, Vol. 34, page 80. 

1981  Solce, The Battlefield of Cyberspace: The inevitable new military branch – the cyber force, Alb. Law Journal of Science and 
Technology, Vol. 18, page 304. 

1982  Barkham, Information Warfare and international Law on the use of Force, International Law and Politics, Vol. 34, page 57. 

1983  Albright/Brannan/Waldrond, Did Stuxnet Take out 1 000 Centrifuges at the Nataz Enrichment Plant?, Preliminary 
Assessment, Institute for Science and International Security, 2010. 

1984  Regarding proliferation concerns, see: Barkham, Information Warfare and international Law on the use of Force, 
International Law and Politics, Vol. 34, page 58. 

1985  With regard to the development, see: Abramovitch, A brief history of hard drive control, Control Systems Magazine, EEE, 
2002, Vol. 22, Issue 3, page 28 et seq.; Coughlin/Waid/Porter, The Disk Drive, 50 Years of Progress and Technology 
Innovation, 2005, available at:  
www.tomcoughlin.com/Techpapers/DISK%20DRIVE%20HISTORY,%20TC%20Edits,%20050504.pdf. 

1986  Giordano, Electronic Evidence and the Law, Information Systems Frontiers, Vol. 6, No.2, 2006, page 161; Willinger/Wilson, 
Negotiating the Minefields of Electronic Discovery, Richmond Journal of Law & Technology, 2004, Vol. X, No.5. 

1987  Lange/Nimsger, Electronic Evidence and Discovery, 2004, page 6. 

1988  Hosmer, Proving the Integrity of Digital Evidence with Time, International Journal of Digital Evidence, 2002, Vol.1,  
No.1, page 1, available at: www.utica.edu/academic/institutes/ecii/publications/articles/9C4EBC25-B4A3-6584-
C38C511467A6B862.pdf. 

1989  Regarding the admissibility and reliability of digital images, see: Witkowski, Can Juries Really Believe What They See? New 
Foundational Requirements for the Authentication of Digital Images, Journal of Law & Policy, page 267 et seq. 

1990  Harrington, A Methodology for Digital Forensics, T.M. Cooley J. Prac. & Clinical L., 2004, Vol. 7, page 71 et seq.; Casey, 
Digital Evidence and Computer Crime, 2004, page 14. Regarding the legal frameworks in different countries, see: 
Rohrmann/Neto, Digital Evidence in Brazil, Digital Evidence and Electronic Signature Law Review, 2008, No. 5; Wang, 
Electronic Evidence in China, Digital Evidence and Electronic Signature Law Review, 2008, No. 5; Bazin, Outline of the 
French Law on Digital Evidence, Digital Evidence and Electronic Signature Law Review, 2008, No. 5; Makulilo, Admissibility 
of Computer Evidence in Tanzania, Digital Evidence and Electronic Signature Law Review, 2008, No. 5; Winick, Search and 
Seizures of Computers and Computer Data, Harvard Journal of Law & Technology, 1994, Vol. 8, No. 1, page 76; Insa, 
Situation Report on the Admissibility of Electronic Evidence in Europe, in: Syllabus to the European Certificate on 
Cybercrime and E-Evidence, 2008, page 213. 

1991  See: Richtel, Live Tracking of Mobile Phones Prompts Court Fight on Privacy, The New York Times, 10.12.2005, available at: 
www.nytimes.com/2005/12/10/technology/10phone.html?pagewanted=print10dec2005. Regarding the legal implications, 
see: Samuel, Warrantless Location Tracking, New York University Law Review, 2008, Vol. 38, page 1324 et seq., available at 
www.law.nyu.edu/ecm_dlv4/groups/public/@nyu_law_website__journals__law_review/documents/web_copytext/ecm_pr
o_059784.pdf. 

1992  For a case where search-engine requests were used as evidence in a murder case, see: Jones, Murder  
Suspect’s Google Search Spotlighted in Trial, Informationweek.com, 11.11.2005, available at: 
www.informationweek.com/news/internet/search/showArticle.jhtml?articleID=173602206. 

1993  The Council of Europe Convention on Cybercrime therefore contains a provision that clarifies that the procedural 
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2245  See Gercke, Convention on Cybercrime, Multimedia und Recht. 2004, page 801, for further reference. 

2246  Taylor, The Council of Europe Cybercrime Convention – A civil liberties perspective, available at http://crime-
research.org/library/CoE_Cybercrime.html; Cybercrime: Lizenz zum Schnueffeln Financial Times Germany, 31.8.2001; 
Statement of the Chaos Computer Club, available at www.ccc.de. 

2247  See Breyer, Council of Europe Convention on Cybercrime, DUD, 2001, 595 et seq. 

2248 Regarding the possibilities of making reservations, see Article 42 of the Convention on Cybercrime:  

 Article 42 

 By a written notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe, any State may, at the time of 
signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, declare that it avails itself of 
the reservation(s) provided for in Article 4, paragraph 2, Article 6, paragraph 3, Article 9, paragraph 4, Article 10, 
paragraph 3, Article 11, paragraph 3, Article 14, paragraph 3, Article 22, paragraph 2, Article 29, paragraph 4, and Article 
41, paragraph 1. No other reservation may be made. 

2249  See above: § 5.2.1. 

2250  “Although Parties are obligated to introduce certain procedural law provisions into their domestic law, the modalities of 
establishing and implementing these powers and procedures into their legal system, and the application of the powers and 

http://www.utica.edu/academic/institutes/ecii/publications/articles/9C4EBC25-B4A3-6584-C38C511467A6B862.pdf
http://www.utica.edu/academic/institutes/ecii/publications/articles/9C4EBC25-B4A3-6584-C38C511467A6B862.pdf
http://www.utica.edu/academic/institutes/ecii/publications/articles/9C4E695B-0B78-1059-3432402909E27BB4.pdf
http://www.utica.edu/academic/institutes/ecii/publications/articles/9C4E695B-0B78-1059-3432402909E27BB4.pdf
http://www.utica.edu/academic/institutes/ecii/publications/articles/9C4EBC25-B4A3-6584-C38C511467A6B862.pdf
http://www.utica.edu/academic/institutes/ecii/publications/articles/9C4E398D-0CAD-4E8D-CD2D38F31AF079F9.pdf
http://www.utica.edu/academic/institutes/ecii/publications/articles/9C4E398D-0CAD-4E8D-CD2D38F31AF079F9.pdf
http://www.utica.edu/academic/institutes/ecii/publications/articles/A0472DF7-ADC9-7FDE-C80B5E5B306A85C4.pdf
http://crime-research.org/library/CoE_Cybercrime.html
http://crime-research.org/library/CoE_Cybercrime.html
http://www.ccc.de/
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procedures in specific cases, are left to the domestic law and procedures of each Party. These domestic laws and 
procedures, as more specifically described below, shall include conditions or safeguards, which may be provided 
constitutionally, legislatively, judicially or otherwise. The modalities should include the addition of certain elements as 
conditions or safeguards that balance the requirements of law enforcement with the protection of human rights and 
liberties. As the Convention applies to Parties of many different legal systems and cultures, it is not possible to specify in 
detail the applicable conditions and safeguards for each power or procedure.” See: Explanatory Report to the Council of 
Europe Convention on Cybercrime, No. 145. 

2251  “There are some common standards or minimum safeguards to which Parties to the Convention must adhere. These 
include standards or minimum safeguards arising pursuant to obligations that a Party has undertaken under applicable 
international human rights instruments.” See: Explanatory Report to the Council of Europe Convention on Cybercrime, 
No. 145. 

2252  For the transformation of safeguards for Internet-related investigation techniques, see: Taylor, The Scope of Government 
Access to Copies of Electronic Communication Stored with Internet Service Providers: A Review of Legal Standards, Journal 
of Technology Law and Policy, Vol. 6, Issue 2, available at: http://grove.ufl.edu/~techlaw/vol6/issue2/taylor.pdf. 

2253  This is especially relevant with regard to the protection of the suspect of an investigation. 

2254  See: Article 37 – Accession to the Convention. 

 1. After the entry into force of this Convention, the Committee of Ministers of the Council of Europe, after consulting with 
and obtaining the unanimous consent of the Contracting States to the Convention, may invite any State which is not a 
member of the Council and which has not participated in its elaboration to accede to this Convention. The decision shall be 
taken by the majority provided for in Article 20.d. of the Statute of the Council of Europe and by the unanimous vote of the 
representatives of the Contracting States entitled to sit on the Committee of Ministers. 

2255  ABA International Guide to Combating Cybercrime, page 139. 

2256  “Interception of telephone conversations represent[s] a serious interference with private life and correspondence and 
must accordingly be based upon a “law” that is particularly precise. It is essential to have clear, detailed rules on the 
subject, especially as the technology available for use is continually becoming more sophisticated” – Case of Kruslin v. 
France, Application No. 11801/85. 

2257  “The requirements of the Convention, notably in regard to foreseeability, cannot be exactly the same in the special context 
of interception of communications for the purposes of police investigations as they are where the object of the relevant 
law is to place restrictions on the conduct of individuals. In particular, the requirement of foreseeability cannot mean that 
an individual should be enabled to foresee when the authorities are likely to intercept his communications so that he can 
adapt his conduct accordingly”, Case of Malone v. United Kingdom, Application No. 8691/79. 

2258  “Powers of secret surveillance of citizens, characterizing as they do the police state, are tolerable under the Convention 
only insofar as strictly necessary for safeguarding the democratic institutions”, Case of Klass and others v. Germany, 
Application No. 5029/71. 

2259  “The expression “in accordance with the law”, within the meaning of Article 8 § 2 (Art. 8-2), requires firstly that the 
impugned measure should have some basis in domestic law”, Case of Kruslin v. France, Application No. 11801/85. 

2260  “Furthermore, tapping and other forms of interception of telephone conversations constitute a serious interference with 
private life and correspondence and must accordingly be based on a ‘law’ that is particularly precise. It is essential to have 
clear, detailed rules on the subject”, Case of Doerga v. The Netherlands, Application No. 50210/99. 

2261  “It also refers to the quality of the law in question, requiring that it should be accessible to the person concerned, who 

must moreover be able to foresee its consequences for him, and compatible with the rule of law”, Case of Kruslin v. France, 

Application No. 11801/85.  

 “Nevertheless, the law must be sufficiently clear in its terms to give citizens an adequate indication as to the circumstances 
in which and the conditions on which public authorities are empowered to resort to this secret and potentially dangerous 
interference with the right to respect for private life and correspondence.” Case of Malone v. United Kingdom, Application 
No. 8691/79. 

2262  “The cardinal issue arising under Article 8 (Art. 8) in the present case is whether the interference so found is justified by the 
terms of paragraph 2 of the Article (Art. 8-2). This paragraph, since it provides for an exception to a right guaranteed by the 
Convention, is to be narrowly interpreted. Powers of secret surveillance of citizens, characterizing as they do the police 
state, are tolerable under the Convention only in so far as strictly necessary for safeguarding the democratic institutions”, 
Case of Klass and others v. Germany, Application No. 5029/71. 

2263  “Proportionality shall be implemented by each Party in accordance with relevant principles of its domestic law. For 
European countries, this will be derived from the principles of the 1950 Council of Europe Convention for the Protection of 

http://grove.ufl.edu/~techlaw/vol6/issue2/taylor.pdf
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Human Rights and Fundamental Freedoms, its applicable jurisprudence and national legislation and jurisprudence, that the 
power or procedure shall be proportional to the nature and circumstances of the offence. Other States will apply related 
principles of their law, such as limitations on overbreadth of production orders and reasonableness requirements for 
searches and seizures.” See: Explanatory Report to the Council of Europe Convention on Cybercrime, No. 146. 

2264  The list is not concluding. See: Explanatory Report to the Council of Europe Convention on Cybercrime, No. 146. 

2265  “National legislatures will have to determine, in applying binding international obligations and established domestic 
principles, which of the powers and procedures are sufficiently intrusive in nature to require implementation of particular 
conditions and safeguards.” See: Explanatory Report to the Council of Europe Convention on Cybercrime, No. 147. 

2266  See below: § 6.2.9 

2267  See below: § 6.2.10. 

2268  “Also, the explicit limitation in Article 21 that the obligations regarding interception measures are with respect to a range of 

serious offences, determined by domestic law, is an explicit example of the application of the proportionality principle.” 

See: Explanatory Report to the Council of Europe Convention on Cybercrime, No. 146. 

 “Due to the higher privacy interest associated with content data, the investigative measure is restricted to ‘a range of 
serious offences to be determined by domestic law’.” See: Explanatory Report to the Council of Europe Convention on 
Cybercrime, No. 230. 

2269  See below: § 6.3.4. 

2270  See below: § 6.3.7. 

2271  As explained in more detail below, Art. 16 does not oblige the provider to transfer the relevant data to the authorities. It 
only authorizes the law-enforcement agencies to prevent the deletion of the relevant data. The advantage of separation of 
the obligation to preserve the data and the obligation to disclose them is the fact that it is possible to require different 
conditions for their application. 

2272  A definition of the term “subscriber information” is provided in Art. 18 Subparagraph 3 of the Convention on Cybercrime. 

2273  A definition of the term “computer data” is provided in Art. 1 of the Convention on Cybercrime. 

2274  As described more in detail below, the differentiation between “computer data” and “subscriber information” in Art. 18 of 
the Convention on Cybercrime enables the signatory states to develop graded safeguards with regard to the production 
order. 

2275  “Determining the source or destination of these past communications can assist in identifying the identity of the 
perpetrators. In order to trace these communications so as to determine their source or destination, traffic data regarding 
these past communications is required”, see: Explanatory Report to the Council of Europe Convention on Cybercrime, 
No. 155. Regarding the identification of suspects by IP-based investigations, see: Gercke, Preservation of User Data, 
DUD 2002, page 577 et seq. 

2276  Gercke, Preservation of User Data, DUD 2002, 578. 

2277  The cost issue was especially raised within the discussion on data retention legislation in the EU. See, for example: 
E-communications service providers remain seriously concerned with the agreement reached by European Union Justice 
Ministers to store records of every e-mail, phone call, fax and text message, Euroispa press release, 2005, available at: 
www.ispai.ie/EUROISPADR.pdf; See as well: ABA International Guide to Combating Cybercrime, page 59. 

2278  Directive 2002/58/EC of the European Parliament and of The Council of 12 July 2002 concerning the processing of personal 
data and the protection of privacy in the electronic communications sector (Directive on privacy and electronic 
communications). The document is available at: http://europa.eu.int/eur-
lex/pri/en/oj/dat/2002/l_201/l_20120020731en00370047.pdf. 

2279  The discussion already took place at the beginning of 2000. In a G8 Meeting in Tokyo experts discussed the advantages and 
disadvantages of data retention and data preservation. The experts expressed their concerns regarding implementation of 
a data retention obligation. “Given the complexity of the above noted issues blanket solutions to data retention will likely 
not be feasible.” Report of the Workshop on Potential Consequences for Data Retention of Various Business Models 
Characterizing Internet Service Providers, G8 Government-Industry Workshop on Safety And Security in Cyberspace Tokyo, 
May 2001. A similar discussion took place during the negotiation of the Convention on Cybercrime. The drafters explicitly 
pointed out that the Convention does not establish a data retention obligation. See Explanatory Report to the Convention 
on Cybercrime, No. 151, available at: http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Reports/Html/185.htm. 

2280  Regarding The Data Retention Directive in the European Union, see: Bignami, Privacy and Law Enforcement in the 
European Union: The Data Retention Directive, Chicago Journal of International Law, 2007, Vol. 8, No.1, available at: 

http://www.ispai.ie/EUROISPADR.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2002/l_201/l_20120020731en00370047.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2002/l_201/l_20120020731en00370047.pdf
http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Reports/Html/185.htm
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http://eprints.law.duke.edu/archive/00001602/01/8_Chi._J.__Int’l_L._233_(2007).pdf; Breyer, Telecommunications Data 
Retention and Human Rights: The Compatibility of Blanket Traffic Data Retention with the ECHR, European Law Journal, 
2005, page 365 et seq. 

2281  Art. 6 Periods of Retention  

 Member States shall ensure that the categories of data specified in Article 5 are retained for periods of not less than six 

months and not more than two years from the date of the communication. 

 Directive 2002/58/EC of the European Parliament and of The Council of 12 July 2002 concerning the processing of personal 

data and the protection of privacy in the electronic communications sector (Directive on privacy and electronic 

communications). The document is available at: http://europa.eu.int/eur-

lex/pri/en/oj/dat/2002/l_201/l_20120020731en00370047.pdf. 

2282  See: Preface 11 of the European Union Data Retention Directive: “Given the importance of traffic and location data for the 
investigation, detection, and prosecution of criminal offences, as demonstrated by research and the practical experience of 
several Member States, there is a need to ensure at European level that data that are generated or processed, in the course 
of the supply of communications services, by providers of publicly available electronic communications services or of a 
public communications network are retained for a certain period, subject to the conditions provided for in this Directive.” 

2283  Directive 2002/58/EC of the European Parliament and of The Council of 12 July 2002 concerning the processing of personal 
data and the protection of privacy in the electronic communications sector (Directive on privacy and electronic 
communications). The document is available at: http://europa.eu.int/eur-
lex/pri/en/oj/dat/2002/l_201/l_20120020731en00370047.pdf. 

2284  See, for example: Draft Bill to amend title 18, United States Code, to protect youth from exploitation by adults using the 
Internet, and for other purposes – Internet Stopping Adults Facilitating the Exploitation of Today’s Youth Act (SAFETY) of 
2007, available at: www.govtrack.us/congress/bill.xpd?bill=h110-837. Regarding the current situation in the US, see: ABA 
International Guide to Combating Cybercrime, page 59. 

2285  See Gercke, The Convention on Cybercrime, Multimedia und Recht 2004, page 802. 

2286  However, it is recommended that states consider the establishment of powers and procedures to actually order the 
recipient of the order to preserve the data, as quick action by this person can result in the more expeditious 
implementation of the preservation measures in particular cases. Explanatory Report to the Convention on Cybercrime, 
No. 160. 

2287  Gercke, Cybercrime Training for Judges, 2009, page 63, available at: 
www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/cybercrime/Documents/Reports-
Presentations/2079%20if09%20pres%20coe%20train%20manual%20judges6%20_4%20march%2009_.pdf. 

2288  See: Gercke, The Convention on Cybercrime, Multimedia und Recht 2004, page 803. 

2289  “Preservation” requires that data which already exists in a stored form be protected from anything that would cause its 
current quality or condition to change or deteriorate. Explanatory Report to the Convention on Cybercrime, No. 159. 

2290  Explanatory Report, No. 152. 

2291  Regarding the advantages of a system of graded safeguards, see above: § 6.3.3. 

2292  “The reference to ‘order or similarly obtain’ is intended to allow the use of other legal methods of achieving preservation 
than merely by means of a judicial or administrative order or directive (e.g. from police or prosecutor)”. See Explanatory 
Report to the Convention on Cybercrime, No. 160. 

2293  The drafters of the Convention on Cybercrime tried to approach the problems related to the need for immediate action 
from law-enforcement agencies on the one hand and the importance of ensuring safeguards on the other in a number of 
ways. Another example for the approach is related to the production order (Art. 18). The drafters suggested that the 
requirements for the handout of data to law-enforcement agencies could be adjusted in relation to the categories of data. 
See Explanatory Report to the Convention on Cybercrime, No. 174: “The conditions and safeguards referred to in 
paragraph 2 of the article, depending on the domestic law of each Party, may exclude privileged data or information. A 
Party may wish to prescribe different terms, different competent authorities and different safeguards concerning the 
submission of particular types of computer data or subscriber information held by particular categories of persons or 
service providers. For example, with respect to some types of data, such as publicly available subscriber information, a 
Party might permit law enforcement agents to issue such an order where in other situations a court order could be 
required. On the other hand, in some situations a Party might require, or be mandated by human rights safeguards to 
require that a production order be issued only by judicial authorities in order to be able to obtain certain types of data. 
Parties may wish to limit the disclosure of this data for law enforcement purposes to situations where a production order 

http://eprints.law.duke.edu/archive/00001602/01/8_Chi._J.__Int'l_L._233_(2007).pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2002/l_201/l_20120020731en00370047.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2002/l_201/l_20120020731en00370047.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2002/l_201/l_20120020731en00370047.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2002/l_201/l_20120020731en00370047.pdf
http://www.govtrack.us/congress/bill.xpd?bill=h110-837
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/cybercrime/Documents/Reports-Presentations/2079%20if09%20pres%20coe%20train%20manual%20judges6%20_4%20march%2009_.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/cybercrime/Documents/Reports-Presentations/2079%20if09%20pres%20coe%20train%20manual%20judges6%20_4%20march%2009_.pdf
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to disclose such information has been issued by judicial authorities. The proportionality principle also provides some 
flexibility in relation to the application of the measure, for instance in many States in order to exclude its application in 
minor cases.” 

2294  Gercke, Cybercrime Training for Judges, 2009, page 64, available at: 
www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/cybercrime/Documents/Reports-
Presentations/2079%20if09%20pres%20coe%20train%20manual%20judges6%20_4%20march%2009_.pdf. 

2295  An IP address does not necessary immediately identify the offender. If law-enforcement agencies know the IP address an 
offender used to commit an offence, this information only enables them to identify the connection used to log on to the 
Internet. If a group of people had access to this connection (e.g. in an Internet café), further investigations are necessary to 
identify the offender. 

2296  If the offender is using services that do not require a registration or if the subscriber information provided by the user is 
not verified, Art. 18 Subparagraph 1b) will not enable the law-enforcement agencies to immediately identify the offender. 
Art. 18 Subparagraph 1b) is therefore especially relevant with regard to commercial services (like providing Internet access, 
commercial e-mail or hosting services). 

2297  Gercke, The Convention on Cybercrime, Multimedia und Recht 2004, page 802. 

2298  “Often, however, no single service provider possesses enough of the crucial traffic data to be able to determine the actual 
source or destination of the communication. Each possesses one part of the puzzle, and each of these parts needs to be 
examined in order to identify the source or destination.” See Explanatory Report to the Convention on Cybercrime, No. 167 

2299  Model Law on Computer and Computer Related Crime, LMM(02)17; The Model Law is available at: 
www.thecommonwealth.org/shared_asp_files/uploadedfiles/%7BDA109CD2-5204-4FAB-AA77-
86970A639B05%7D_Computer%20Crime.pdf. For more information, see: Bourne, 2002 Commonwealth Law Ministers 
Meeting: Policy Brief, page 9, available at: www.cpsu.org.uk/downloads/2002CLMM.pdf; Angers, Combating Cyber-Crime: 
National Legislation as a pre-requisite to International Cooperation in: Savona, Crime and Technology: New Frontiers for 
Regulation, Law Enforcement and Research, 2004, page 39 et seq.; United Nations Conference on Trade and Development, 
Information Economy Report 2005, UNCTAD/SDTE/ECB/2005/1, 2005, Chapter 6, page 233, available at: 
www.unctad.org/en/docs/sdteecb20051ch6_en.pdf. 

2300  Official Note: As noted in the expert group report, in some countries it may be necessary to apply the same standard for 
production orders as is used for a search warrant because of the nature of the material that may be produced. In other 
countries it may be sufficient to employ a lower standard because the production process is less invasive than the search 
process. 

 Official Note: Countries may wish to consider whether subparagraph c is appropriate for inclusion in domestic law because 
while it may be of great practical use, it requires the processing and compilation of data by court order, which may not be 
suitable for some jurisdictions. 

2301  The Commonwealth Model Law contains an alternative provision:  

 “Sec. 16: If a magistrate is satisfied on the basis of an ex parte application by a police officer that specified data stored in a 

computer system is reasonably required for the purpose of a criminal investigation or criminal proceedings, the magistrate 

may order that a person in control of the computer system disclose sufficient traffic data about a specified communication 

to identify: 

 (a) the service providers; and 

 (b) the path through which the communication was transmitted.” 

2302  For an introduction to data retention, see: Breyer, Telecommunications Data Retention and Human Rights: The 
Compatibility of Blanket Traffic Data Retention with the ECHR, European Law Journal, 2005, page 365 et seq.; 
Blanchette/Johnson, Data retention and the panoptic society: The social benefits of forgetfulness, available at: 
http://polaris.gseis.ucla.edu/blanchette/papers/is.pdf. 

2303  Directive 2006/24/EC of the European Parliament and of the Council of 15 March 2006 on the retention of data generated 
or processed in connection with the provision of publicly available electronic communications services or of public 
communications networks and amending Directive 2002/58/EC. 

2304  Judgement in Joined Cases C-293/12 and C-594/12. 

2305  See, for example: Briefing for the Members of the European Parliament on Data Retention, available at: 
www.edri.org/docs/retentionletterformeps.pdf; CMBA, Position on Data retention: GILC, Opposition to data retention 
continues to grow, available at: www.vibe.at/aktionen/200205/data_retention_30may2002.pdf. Regarding the concerns 
relating to violation of the European Convention on Human Rights, see: Breyer, Telecommunications Data Retention and 

http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/cybercrime/Documents/Reports-Presentations/2079%20if09%20pres%20coe%20train%20manual%20judges6%20_4%20march%2009_.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/cybercrime/Documents/Reports-Presentations/2079%20if09%20pres%20coe%20train%20manual%20judges6%20_4%20march%2009_.pdf
http://www.thecommonwealth.org/shared_asp_files/uploadedfiles/%7BDA109CD2-5204-4FAB-AA77-86970A639B05%7D_Computer%20Crime.pdf
http://www.thecommonwealth.org/shared_asp_files/uploadedfiles/%7BDA109CD2-5204-4FAB-AA77-86970A639B05%7D_Computer%20Crime.pdf
http://www.cpsu.org.uk/downloads/2002CLMM.pdf
http://www.unctad.org/en/docs/sdteecb20051ch6_en.pdf
http://polaris.gseis.ucla.edu/blanchette/papers/is.pdf
http://www.edri.org/docs/retentionletterformeps.pdf
http://www.vibe.at/aktionen/200205/data_retention_30may2002.pdf
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Human Rights: The Compatibility of Blanket Traffic Data Retention with the ECHR, European Law Journal, 2005, page 365 et 
seq. 

2306  See: Heise News, 13 000 determined to file suit against data retention legislation, 17.11.2007, available at: 
www.heise.de/english/newsticker/news/99161/from/rss09. 

2307  Case C-275/06. 

2308  See: Advocate General Opinion – 18.07.2007, available at: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62006C0275:EN:NOT#top. The court usually but not invariably follows 
the adviser’s conclusion. 

2309  In a G8 meeting in Tokyo, experts discussed the advantages and disadvantages of data retention and data preservation. The 
experts expressed their concerns regarding an implementation of a data-retention obligation. “Given the complexity of the 
above noted issues blanket solutions to data retention will likely not be feasible.” Report for the workshop on Potential 
Consequences for Data Retention of Various Business Models Characterizing Internet Service Providers, G8 Government-
Industry Workshop on Safety And Security in Cyberspace Tokyo, May 2001. 

2310  Regarding the challenges for law-enforcement agencies related to the use of means of anonymous communication, see 
above: § 3.2.12. 

2311  Regarding the technical discussion about traceability and anonymity, see: CERT Research 2006 Annual Report, page 7 et 
seq., available at: www.cert.org/archive/pdf/cert_rsch_annual_rpt_2006.pdf. 

2312  An example of an approach to restrict the use of public terminals to commit criminal offences is Art. 7 of Italian Decree-Law 
No. 144. The provision forces anybody who intends to offer public Internet access (e.g. Internet cafes) to apply for an 
authorization. In addition, he is obliged to request identification from his customers prior to the use of his services. Decree-
Law 27 July 2005, No. 144. – Urgent measures for combating international terrorism. For more information about the 
Decree-Law, see for example the article Privacy and data retention policies in selected countries, available at 
www.ictregulationtoolkit.org/en/PracticeNote.aspx?id=2026. 

2313  See: Aldesco, The Demise of Anonymity: A Constitutional Challenge to the Convention on Cybercrime, LOLAE Law Review, 
2002, page 91, available at: http://elr.lls.edu/issues/v23-issue1/aldesco.pdf. 

2314  Regarding the impact of use of anonymous communication technology on the work of law-enforcement agencies, see 
above: § 3.2.12. 

2315  Decree-Law 27 July 2005, No. 144. – Urgent measures for combating international terrorism. For more information about 
the Decree-Law, see for example the article Privacy and data retention policies in selected countries available at 
www.ictregulationtoolkit.org/en/PracticeNote.aspx?id=2026. 

2316  Regarding protection of the use of anonymous means of communication by the United States constitution, see: Aldesco, 
The Demise of Anonymity: A Constitutional Challenge to the Convention on Cybercrime, LOLAE Law Review, 2002, page 82, 
available at: http://elr.lls.edu/issues/v23-issue1/aldesco.pdf. 

2317  Judgement in Joined Cases C-293/12 and C-594/12. 

2318  A detailed overview of the elements of search procedures is provided by the ABA International Guide to Combating 
Cybercrime, 123 et seq. For more information on computer-related search and seizure, see: Winick, Searches and Seizures 
of Computers and Computer Data, Harvard Journal of Law & Technology, 1994, Vol. 8, page 75 et seq.; Rhoden, Challenging 
searches and seizures of computers at home or in the office: From a reasonable expectation of privacy to fruit of the 
poisonous tree and beyond, American Journal of Criminal Law, 2002, 107 et seq. Regarding remote live search and possible 
difficulties with regard to the principle of chain of custody, see: Kenneally, Confluence of Digital Evidence and the Law: On 
the Forensic Soundness of Live-Remote Digital Evidence Collection, UCLA Journal of Law and Technology Vol. 9, Issue 2, 
2005, available at: www.lawtechjournal.com/articles/2005/05_051201_Kenneally.pdf; Kerr, Searches and Seizures in a 
digital world, Harvard Law Review, 2005, Vol. 119, page 531 et seq. 

2319  Regarding the involvement of computer forensic experts in investigations, see above: § 6.3.2. 

2320  Regarding the plans of German law-enforcement agencies to develop a software to remotely  
access a suspect’s computer and perform search procedures, see: Blau, Debate rages over  
German government spyware plan, 05.09.2007, Computerworld Security, available at: 
www.computerworld.com/action/article.do?command=viewArticleBasic&articleId=9034459; Broache, Germany wants to 
sic spyware on terror suspects, 31.08.2007, CNet News, available at: www.news.com/8301-10784_3-9769886-7.html. 

2321  See below: § 6.3.12. 

http://www.heise.de/english/newsticker/news/99161/from/rss09
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62006C0275:EN:NOT#top
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62006C0275:EN:NOT#top
http://www.cert.org/archive/pdf/cert_rsch_annual_rpt_2006.pdf
http://www.ictregulationtoolkit.org/en/PracticeNote.aspx?id=2026
http://elr.lls.edu/issues/v23-issue1/aldesco.pdf
http://www.ictregulationtoolkit.org/en/PracticeNote.aspx?id=2026
http://elr.lls.edu/issues/v23-issue1/aldesco.pdf
http://www.lawtechjournal.com/articles/2005/05_051201_Kenneally.pdf
http://www.computerworld.com/action/article.do?command=viewArticleBasic&articleId=9034459
http://www.news.com/8301-10784_3-9769886-7.html
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2322  Apart from the fact that direct access enables the law-enforcement agencies to examine the physical condition of storage 

media, physical access to a computer system is the only way to ensure that the files on the suspect’s computer are not 
modified during the investigation. Regarding the importance of protecting the integrity of the examined computer system, 
see: Meyers/Rogers, Computer Forensics: The Need for Standardization and Certification, page 6, available at: 
www.utica.edu/academic/institutes/ecii/publications/articles/A0B7F51C-D8F9-A0D0-7F387126198F12F6.pdf. 

2323  See Explanatory Report to the Convention on Cybercrime, No. 184. 

2324  “However, in a number of jurisdictions stored computer data per se will not be considered as a tangible object and 
therefore cannot be secured on behalf of criminal investigations and proceedings in a parallel manner as tangible objects, 
other than by securing the data medium upon which it is stored. The aim of Article 19 of this Convention is to establish an 
equivalent power relating to stored data.” Explanatory Report to the Convention on Cybercrime, No. 184. Regarding the 
special demands with regard to computer-related search and seizure procedures, see: Kerr, Searches and Seizures in a 
digital world, Harvard Law Review, 2005, Vol. 119, page 531 et seq. 

2325  Explanatory Report, No. 184. 

2326  Regarding the difficulties of online search procedures, see below: § 6.3.12. 

2327  See in this context: Winick, Search and Seizures of Computers and Computer Data, Harvard Journal of Law & Technology, 
1994, Vol. 8, No. 1, page 80. 

2328  Regarding the requirements in the US, see for example: Brenner, Michigan Telecommunications and Technology Law 
Review, 2001-2002, Vol. 8, page 41 et seq.; Kerr, Searches and Seizure in a Digital World, Harvard Law Review, 2005, 
Vol. 119, page 531 et seq. 

2329  “However, with respect to the search of computer data, additional procedural provisions are necessary in order to ensure 
that computer data can be obtained in a manner that is equally effective as a search and seizure of a tangible data carrier. 
There are several reasons for this: first, the data is in intangible form, such as in an electromagnetic form. Second, while the 
data may be read with the use of computer equipment, it cannot be seized and taken away in the same sense as can a 
paper record.” Explanatory Report to the Convention on Cybercrime, No. 187. 

2330  Gercke, Cybercrime Training for Judges, 2009, page 69, available at: 
www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/cybercrime/Documents/Reports-
Presentations/2079%20if09%20pres%20coe%20train%20manual%20judges6%20_4%20march%2009_.pdf. 

2331  Kerr, Searches and Seizures in a digital world, Harvard Law Review, 2005, Vol. 119, page 531 et seq. 

2332  The importance of being able to extend the search to connected computer systems was already addressed by Council of 
Europe Recommendation No. R (95) 13 of the Committee of Ministers to Member States concerning problems of criminal 
procedural law connected with information technology that was adopted by the Committee of Ministers on 11.09.1995 at 
the 543rd meeting of the Ministers Deputies. The text of the recommendation is available at: 
www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_co-operation/combating_economic_crime/1_standard_settings/Rec_1995_13.pdf. 

2333  In this context, it is important to keep in mind the principle of national sovereignty. If the information is stored on a 
computer system outside the territory, an extension of the search order could violate this principle. The drafters of the 
Convention on Cybercrime therefore pointed out: “Paragraph 2 allows the investigating authorities to extend their search 
or similar access to another computer system or part of it if they have grounds to believe that the data required is stored in 
that other computer system. The other computer system or part of it must, however, also be in its territory”– Explanatory 
Report to the Convention on Cybercrime, No. 193. With regard to this issue, see also: New Jersey Computer Evidence 
Search and Seizure Manual, 2000, page 12, available at: www.state.nj.us/lps/dcj/pdfs/cmpmanfi.pdf. 

2334  For guidelines how to carry out the seizure of computer equipment, see for example: General Guidelines for Seizing 
Computers and Digital Evidence, State of Maryland, Maryland State Police, Criminal Enforcement, Command, Computer 
Crimes Unit, Computer Forensics Laboratory, available at: http://ccu.mdsp.org/Guidelines%20-
%20Seizure%20of%20Digital%20Evidence.htm; New Jersey Computer Evidence Search and Seizure Manual, State of New 
Jersey, Department of Law and Public Safety, Division of Criminal Justice, available at: 
www.state.nj.us/lps/dcj/pdfs/cmpmanfi.pdf. 

2335  Regarding the classification of the act of copying the data, see: Brenner/Frederiksen, Computer Searches and Seizure: Some 
Unresolved Issues in Cybercrime & Security, IB-1, page 58 et seq. 

2336  “Since the measures relate to stored intangible data, additional measures are required by competent authorities to secure 
the data; that is, ‘maintain the integrity of the data’, or maintain the ‘chain of custody’ of the data, meaning that the data 
which is copied or removed be retained in the State in which they were found at the time of the seizure and remain 

http://www.utica.edu/academic/institutes/ecii/publications/articles/A0B7F51C-D8F9-A0D0-7F387126198F12F6.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/cybercrime/Documents/Reports-Presentations/2079%20if09%20pres%20coe%20train%20manual%20judges6%20_4%20march%2009_.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/cybercrime/Documents/Reports-Presentations/2079%20if09%20pres%20coe%20train%20manual%20judges6%20_4%20march%2009_.pdf
http://www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_co-operation/combating_economic_crime/1_standard_settings/Rec_1995_13.pdf
http://www.state.nj.us/lps/dcj/pdfs/cmpmanfi.pdf
http://ccu.mdsp.org/Guidelines%20-%20Seizure%20of%20Digital%20Evidence.htm
http://ccu.mdsp.org/Guidelines%20-%20Seizure%20of%20Digital%20Evidence.htm
http://www.state.nj.us/lps/dcj/pdfs/cmpmanfi.pdf
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unchanged during the time of criminal proceedings. The term refers to taking control over or the taking away of data”. 
Explanatory Report to the Convention on Cybercrime, No. 197. 

2337  This principle also applies with regard to the seizure of hardware. Compared to maintaining the integrity of copied data it is 
often easier to maintain the integrity of data on a storage device. 

2338  See above: § 2.6. 

2339  One possibility to prevent access to the information without deleting it is the use of encryption technology. 

2340  See in this context: Williger/Wilson, Negotiating the Minefields of Electronic Discovery, Richmond Journal of Law and 
Technology, Vol. 10, Issue 5. 

2341  The fact that law-enforcement agencies are able to access certain data stored outside the country through a computer 
system in their territory does not automatically legalize the access. See Explanatory Report to the Convention on 
Cybercrime, No. 195. “This article does not address ‘transborder search and seizure’, whereby States could search and seize 
data in the territory of other States without having to go through the usual channels of mutual legal assistance. This issue is 
discussed below at the Chapter on international co-operation.” Two cases of transborder access to stored computer data 
are regulated in Art. 32 Convention on Cybercrime: 

 Article 32 – Trans-border access to stored computer data with consent or where publicly available  

 A Party may, without the authorisation of another Party:  

 a) access publicly available (open source) stored computer data, regardless of where the data is located geographically; or  

 b) access or receive, through a computer system in its territory, stored computer data located in another Party, if the Party 
obtains the lawful and voluntary consent of the person who has the lawful authority to disclose the data to the Party 
through that computer system. 

2342  “It addresses the practical problem that it may be difficult to access and identify the data sought as evidence, given the 
quantity of data that can be processed and stored, the deployment of security measures, as well as the nature of computer 
operations. It recognises that system administrators, who have particular knowledge of the computer system, may need to 
be consulted concerning the technical modalities about how best the search should be conducted.” Explanatory Report to 
the Convention on Cybercrime, No. 200. 

2343  “A means to order the co-operation of knowledgeable persons would help in making searches more effective and cost 
efficient, both for law enforcement and innocent individuals affected. Legally compelling a system administrator to assist 
may also relieve the administrator of any contractual or other obligations not to disclose the data.” Explanatory Report to 
the Convention on Cybercrime, No. 201. 

2344  Explanatory Report to the Convention on Cybercrime, No. 202. 

2345  Model Law on Computer and Computer Related Crime, LMM(02)17; The Model Law is available at: 
www.thecommonwealth.org/shared_asp_files/uploadedfiles/%7BDA109CD2-5204-4FAB-AA77-
86970A639B05%7D_Computer%20Crime.pdf. For more information, see: Bourne, 2002 Commonwealth Law Ministers 
Meeting: Policy Brief, page 9, available at: www.cpsu.org.uk/downloads/2002CLMM.pdf; Angers, Combating Cyber-Crime: 
National Legislation as a pre-requisite to International Cooperation in: Savona, Crime and Technology: New Frontiers for 
Regulation, Law Enforcement and Research, 2004, page 39 et seq.; United Nations Conference on Trade and Development, 
Information Economy Report 2005, UNCTAD/SDTE/ECB/2005/1, 2005, Chapter 6, page 233, available at: 
www.unctad.org/en/docs/sdteecb20051ch6_en.pdf. 

2346  Official Note: If the existing search and seizure provisions contain a description of the content of the warrant, either in a 
section or by a form, it will be necessary to review those provisions to ensure that they also include any necessary 
reference to computer data. 

2347  Official Note: A country may wish to add a definition of “assist” which could include providing passwords, encryption keys 
and other information necessary to access a computer. Such a definition would need to be drafted in accordance with its 
constitutional or common law protections against self-incrimination. 

2348  Regarding the motivation of the drafters, see Explanatory Report to the Convention on Cybercrime, No. 171. 

2349  “A “production order” provides a flexible measure which law enforcement can apply in many cases, especially instead of 
measures that are more intrusive or more onerous. The implementation of such a procedural mechanism will also be 
beneficial to third party custodians of data, such as ISPs, who are often prepared to assist law enforcement authorities on a 
voluntary basis by providing data under their control, but who prefer an appropriate legal basis for such assistance, 
relieving them of any contractual or non-contractual liability.” Explanatory Report to the Convention on Cybercrime, 
No. 171. 

http://www.thecommonwealth.org/shared_asp_files/uploadedfiles/%7BDA109CD2-5204-4FAB-AA77-86970A639B05%7D_Computer%20Crime.pdf
http://www.thecommonwealth.org/shared_asp_files/uploadedfiles/%7BDA109CD2-5204-4FAB-AA77-86970A639B05%7D_Computer%20Crime.pdf
http://www.cpsu.org.uk/downloads/2002CLMM.pdf
http://www.unctad.org/en/docs/sdteecb20051ch6_en.pdf
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2350  Explanatory Report to the Convention on Cybercrime, No. 173. 

2351  “At the same time, a mere technical ability to access remotely stored data (e.g. the ability of a user to access through a 
network link remotely stored data not within his or her legitimate control) does not necessarily constitute “control” within 
the meaning of this provision. In some States, the concept denominated under law as “possession” covers physical and 
constructive possession with sufficient breadth to meet this “possession or control” requirement.” Explanatory Report to 
the Convention on Cybercrime, No. 173. 

2352  Regarding the possibilities to hinder IP-based investigations by using means of anonymous communication, see above: 
§ 3.2.12. 

2353  If the providers offer their service free of charge, they do often either require an identification of the user nor do at least 
not verify the registration information. 

2354  See above: § 6.3.5. 

2355  Explanatory Report to the Convention on Cybercrime, No. 172. 

2356  This can be, for example, information that was provided on a classic registration form and kept by the provider as paper 
records. 

2357  The Explanatory Report even points out that the parties to the Convention can adjust their safeguards with regard to 
specific data within each of the categories. See Explanatory Report to the Convention on Cybercrime, No. 174: “Party may 
wish to prescribe different terms, different competent authorities and different safeguards concerning the submission of 
particular types of computer data or subscriber information held by particular categories of persons or service providers. 
For example, with respect to some types of data, such as publicly available subscriber information, a Party might permit 
law enforcement agents to issue such an order where in other situations a court order could be required. On the other 
hand, in some situations a Party might require, or be mandated by human rights safeguards to require that a production 
order be issued only by judicial authorities in order to be able to obtain certain types of data. Parties may wish to limit the 
disclosure of this data for law enforcement purposes to situations where a production order to disclose such information 
has been issued by judicial authorities. The proportionality principle also provides some flexibility in relation to the 
application of the measure, for instance in many States in order to exclude its application in minor cases.” For example, the 
requirement of a court order. 

2358  For example, the requirement of a court order. 

2359  The differentiation between the real-time collection of traffic data (Art. 20) and the real-time collection of content data 
(Art. 21) shows that the drafters of the Convention realized the importance of separating instruments with different 
impact. 

2360  See below: § 6.3.9. 

2361  See below: § 6.3.10. 

2362  Art. 21 of the Convention on Cybercrime obliges the signatory states to implement the possibility to intercept content data 
only with regard to serious offences (“Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary, in 
relation to a range of serious offences to be determined by domestic law”). On the contrary, Art. 20 of the Convention on 
Cybercrime is not limited to serious offences. “Due to the higher privacy interest associated with content data, the 
investigative measure is restricted to ‘a range of serious offences to be determined by domestic law’.” See: Explanatory 
Report to the Council of Europe Convention on Cybercrime, No. 230. 

2363  Regarding the advantages of a graded system of safeguards, see above: § 6.3.3. 

2364  Model Law on Computer and Computer Related Crime, LMM(02)17; The Model Law is available at: 
www.thecommonwealth.org/shared_asp_files/uploadedfiles/%7BDA109CD2-5204-4FAB-AA77-
86970A639B05%7D_Computer%20Crime.pdf. For more information, see: Bourne, 2002 Commonwealth Law Ministers 
Meeting: Policy Brief, page 9, available at: www.cpsu.org.uk/downloads/2002CLMM.pdf; Angers, Combating Cyber-Crime: 
National Legislation as a pre-requisite to International Cooperation in: Savona, Crime and Technology: New Frontiers for 
Regulation, Law Enforcement and Research, 2004, page 39 et seq.; United Nations Conference on Trade and Development, 
Information Economy Report 2005, UNCTAD/SDTE/ECB/2005/1, 2005, Chapter 6, page 233, available at: 
www.unctad.org/en/docs/sdteecb20051ch6_en.pdf. 

2365  Official Note: As noted in the expert group report, in some countries it may be necessary to apply the same standard for 
production orders as is used for a search warrant because of the nature of the material that may be produced. In other 
countries it may be sufficient to employ a lower standard because the production process is less invasive than the search 
process. 

http://www.thecommonwealth.org/shared_asp_files/uploadedfiles/%7BDA109CD2-5204-4FAB-AA77-86970A639B05%7D_Computer%20Crime.pdf
http://www.thecommonwealth.org/shared_asp_files/uploadedfiles/%7BDA109CD2-5204-4FAB-AA77-86970A639B05%7D_Computer%20Crime.pdf
http://www.cpsu.org.uk/downloads/2002CLMM.pdf
http://www.unctad.org/en/docs/sdteecb20051ch6_en.pdf
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 Official Note: Countries may wish to consider whether subparagraph c is appropriate for inclusion in domestic law because 

while it may be of great practical use, it requires the processing and compilation of data by court order, which may not be 
suitable for some jurisdictions. 

2366  Regarding the legislation on legal interception in Great Britain, Canada, South Africa, United States  
(New York) and Israel, see: Legal Opinion on Intercept Communication, 2006, available at: 
www.law.ox.ac.uk/opbp/OPBP%20Intercept%20Evidence%20Report.pdf. 

2367  In these cases, other technical solutions for surveillance need to be evaluated. Regarding possible physical surveillance 
techniques, see: Slobogin, Technologically-assisted physical surveillance: The American Bar Association’s Tentative Draft 
Standards, Harvard Journal of Law & Technology, Vol. 10, Nr. 3, 1997, page 384 et seq. 

2368  Regarding the interception of VoIP to assist law-enforcement agencies, see: Bellovin and others, Security Implications of 
Applying the Communications Assistance to Law Enforcement Act to Voice over IP, available at 
www.itaa.org/news/docs/CALEAVOIPreport.pdf; Simon/Slay, Voice over IP: Forensic Computing Implications, 2006, 
available at: http://scissec.scis.ecu.edu.au/wordpress/conference_proceedings/2006/forensics/Simon%20Slay%20-
%20Voice%20over%20IP-%20Forensic%20Computing%20Implications.pdf. 

2369  Regarding the interception of VoIP to assist law-enforcement agencies, see: ITU Global Cybersecurity Agenda/High-Level 
Experts Group, Global Strategic Report, 2008, page 48, available at: 
www.itu.int/osg/csd/cybersecurity/gca/global_strategic_report/index.htm; Bellovin and others, Security Implications of 
Applying the Communications Assistance to Law Enforcement Act to Voice over IP, available at 
www.itaa.org/news/docs/CALEAVOIPreport.pdf; Simon/Slay, Voice over IP: Forensic Computing Implications, 2006, 
available at: http://scissec.scis.ecu.edu.au/wordpress/conference_proceedings/2006/forensics/Simon%20Slay%20-
%20Voice%20over%20IP-%20Forensic%20Computing%20Implications.pdf. 

2370 In particular, lack of technical preparation of Internet providers to collect the relevant data in real time. 

2371  Explanatory Report to the Convention on Cybercrime, No. 205. 

2372  ABA International Guide to Combating Cybercrime, page 125. 

2373  ABA International Guide to Combating Cybercrime, page 125. 

2374  The “origin” refers to a telephone number, Internet protocol (IP) address or similar identification of a communications 
facility to which a service provider renders services. Explanatory Report to the Convention on Cybercrime, No. 30. 

2375  “In case of an investigation of a criminal offence committed in relation to a computer system, traffic data is needed to trace 
the source of a communication as a starting point for collecting further evidence or as part of the evidence of the offence. 
Traffic data might last only ephemerally, which makes it necessary to order its expeditious preservation. Consequently, its 
rapid disclosure may be necessary to discern the communication’s route in order to collect further evidence before it is 
deleted or to identify a suspect. The ordinary procedure for the collection and disclosure of computer data might therefore 
be insufficient. Moreover, the collection of this data is regarded in principle to be less intrusive since as such it doesn’t 
reveal the content of the communication which is regarded to be more sensitive.” See: Explanatory Report to the 
Convention on Cybercrime, No. 29. Regarding the importance of traffic data in cybercrime investigations, see also: ABA 
International Guide to Combating Cybercrime, page 125; Gercke, Preservation of User Data, DUD 2002, 577 et seq. 

2376  “In general, the two possibilities for collecting traffic data in paragraph 1(a) and (b) are not alternatives. Except as provided 
in paragraph 2, a Party must ensure that both measures can be carried out. This is necessary because if a service provider 
does not have the technical ability to assume the collection or recording of traffic data (1(b)), then a Party must have the 
possibility for its law enforcement authorities to undertake themselves the task (1(a)).” Explanatory Report to the 
Convention on Cybercrime, No. 223. 

2377  The Convention does not define technical standards regarding the design of such an interface. Explanatory Report to the 
Convention on Cybercrime, No. 220. 

2378  Explanatory Report to the Convention on Cybercrime, No. 223. 

2379  “The article [Art. 20] does not obligate service providers to ensure that they have the technical capability to undertake 
collections, recordings, co-operation or assistance. It does not require them to acquire or develop new equipment, hire 
expert support or engage in costly re-configuration of their systems.” Explanatory Report to the Convention on Cybercrime, 
No. 221. 

2380  See above: § 3.2.12. 

2381  Tor is a software that enables users to protect against traffic analysis. For more information about the software, see: 
http://tor.eff.org/. 

http://www.law.ox.ac.uk/opbp/OPBP%20Intercept%20Evidence%20Report.pdf
http://www.itaa.org/news/docs/CALEAVOIPreport.pdf
http://scissec.scis.ecu.edu.au/wordpress/conference_proceedings/2006/forensics/Simon%20Slay%20-%20Voice%20over%20IP-%20Forensic%20Computing%20Implications.pdf
http://scissec.scis.ecu.edu.au/wordpress/conference_proceedings/2006/forensics/Simon%20Slay%20-%20Voice%20over%20IP-%20Forensic%20Computing%20Implications.pdf
http://www.itu.int/osg/csd/cybersecurity/gca/global_strategic_report/index.htm
http://www.itaa.org/news/docs/CALEAVOIPreport.pdf
http://scissec.scis.ecu.edu.au/wordpress/conference_proceedings/2006/forensics/Simon%20Slay%20-%20Voice%20over%20IP-%20Forensic%20Computing%20Implications.pdf
http://scissec.scis.ecu.edu.au/wordpress/conference_proceedings/2006/forensics/Simon%20Slay%20-%20Voice%20over%20IP-%20Forensic%20Computing%20Implications.pdf
http://tor.eff.org/
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2382  An example of an approach to restrict the use of public terminals to commit criminal offences is Art. 7 of Italian Decree-Law 

No. 144. The provision forces anybody who intends to offer public Internet access (e.g. Internet cafes) to apply for an 
authorization. In addition, he is obliged to request an identification from his customers prior to the use of his services. 
Decree-Law 27 July 2005, No. 144. – Urgent measures for combating international terrorism. For more information about 
the Decree-Law, see for example the article Privacy and data retention policies in selected countries, available at 
www.ictregulationtoolkit.org/en/PracticeNote.aspx?id=2026. 

2383  This advantage is also relevant for remote forensic investigations. See below: § 6.3.12. 

2384  Such obligation might be legal or contractual. 

2385  Explanatory Report to the Convention on Cybercrime, No. 226. 

2386  Regarding the key intention, see Explanatory Report on the Convention on Cybercrime No. 16: “The Convention aims 
principally at (1) harmonising the domestic criminal substantive law elements of offences and connected provisions in the 
area of cyber-crime (2) providing for domestic criminal procedural law powers necessary for the investigation and 
prosecution of such offences as well as other offences committed by means of a computer system or evidence in relation 
to which is in electronic form (3) setting up a fast and effective regime of international co-operation.” 

2387  The drafters of the Convention point out that the signatory states should limit the use of the right to make reservations in 

this context: Explanatory Report to the Convention on Cybercrime, No. 213. 

 Regarding the possibilities of making reservations, see Art. 42 Convention on Cybercrime:  

 Article 42  

 By a written notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe, any State may, at the time of 
signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, declare that it avails itself of 
the reservation(s) provided for in Article 4, paragraph 2, Article 6, paragraph 3, Article 9, paragraph 4, Article 10, paragraph 
3, Article 11, paragraph 3, Article 14, paragraph 3, Article 22, paragraph 2, Article 29, paragraph 4, and Article 41, 
paragraph 1. No. other reservation may be made. 

2388  Model Law on Computer and Computer Related Crime, LMM(02)17; The Model Law is available at: 

 www.thecommonwealth.org/shared_asp_files/uploadedfiles/%7BDA109CD2-5204-4FAB-AA77-
86970A639B05%7D_Computer%20Crime.pdf. For more information, see: Bourne, 2002 Commonwealth Law Ministers 
Meeting: Policy Brief, page 9, available at: www.cpsu.org.uk/downloads/2002CLMM.pdf; Angers, Combating Cyber-Crime: 
National Legislation as a pre-requisite to International Cooperation in: Savona, Crime and Technology: New Frontiers for 
Regulation, Law Enforcement and Research, 2004, page 39 et seq.; United Nations Conference on Trade and Development, 
Information Economy Report 2005, UNCTAD/SDTE/ECB/2005/1, 2005, Chapter 6, page 233, available at: 
www.unctad.org/en/docs/sdteecb20051ch6_en.pdf. 

2389  One possibility to prevent law-enforcement agencies from analysing the content exchanged between two suspects is the 
use of encryption technology. Regarding the functioning of encryption procedures, see: Singh; The Code Book: The Science 
of Secrecy from Ancient Egypt to Quantum Cryptography, 2006; D’Agapeyen, Codes and Ciphers – A History of 
Cryptography, 2006; An Overview of the History of Cryptology, available at: www.cse-cst.gc.ca/documents/about-
cse/museum.pdf. 

2390  Regarding the impact of encryption technology on computer forensic and criminal investigations, see: Huebner/Bem/Bem, 
Computer Forensics – Past, Present And Future, No. 6, available at: 
www.scm.uws.edu.au/compsci/computerforensics/Publications/Computer_Forensics_Past_Present_Future.pdf. Regarding 
legal solutions designed to address this challenge, see below: § 6.3.11. 

2391  Schneier, Applied Cryptography, page 185. 

2392  Model Law on Computer and Computer Related Crime, LMM(02)17; The Model Law is available at: 
www.thecommonwealth.org/shared_asp_files/uploadedfiles/%7BDA109CD2-5204-4FAB-AA77-
86970A639B05%7D_Computer%20Crime.pdf. For more information, see: Bourne, 2002 Commonwealth Law Ministers 
Meeting: Policy Brief, page 9, available at: www.cpsu.org.uk/downloads/2002CLMM.pdf; Angers, Combating Cyber-Crime: 
National Legislation as a pre-requisite to International Cooperation in: Savona, Crime and Technology: New Frontiers for 
Regulation, Law Enforcement and Research, 2004, page 39 et seq.; United Nations Conference on Trade and Development, 
Information Economy Report 2005, UNCTAD/SDTE/ECB/2005/1, 2005, Chapter 6, page 233, available at: 
www.unctad.org/en/docs/sdteecb20051ch6_en.pdf. 

2393  ITU Global Cybersecurity Agenda / High-Level Experts Group, Global Strategic Report, 2008, page 49, available at: 
www.itu.int/osg/csd/cybersecurity/gca/global_strategic_report/index.html. 

2394  Schneier, Applied Cryptography, page 185. 

http://www.ictregulationtoolkit.org/en/PracticeNote.aspx?id=2026
http://www.thecommonwealth.org/shared_asp_files/uploadedfiles/%7BDA109CD2-5204-4FAB-AA77-86970A639B05%7D_Computer%20Crime.pdf
http://www.thecommonwealth.org/shared_asp_files/uploadedfiles/%7BDA109CD2-5204-4FAB-AA77-86970A639B05%7D_Computer%20Crime.pdf
http://www.cpsu.org.uk/downloads/2002CLMM.pdf
http://www.unctad.org/en/docs/sdteecb20051ch6_en.pdf
http://www.cse-cst.gc.ca/documents/about-cse/museum.pdf
http://www.cse-cst.gc.ca/documents/about-cse/museum.pdf
http://www.scm.uws.edu.au/compsci/computerforensics/Publications/Computer_Forensics_Past_Present_Future.pdf
http://www.thecommonwealth.org/shared_asp_files/uploadedfiles/%7BDA109CD2-5204-4FAB-AA77-86970A639B05%7D_Computer%20Crime.pdf
http://www.thecommonwealth.org/shared_asp_files/uploadedfiles/%7BDA109CD2-5204-4FAB-AA77-86970A639B05%7D_Computer%20Crime.pdf
http://www.cpsu.org.uk/downloads/2002CLMM.pdf
http://www.unctad.org/en/docs/sdteecb20051ch6_en.pdf
http://www.itu.int/osg/csd/cybersecurity/gca/global_strategic_report/index.html


 االستجابة القانونيةالظواهر والتحديات و  :نيةافهم اجلرمية السيرب 
 

 391 

 
2395  Regarding practical approaches to recover encrypted evidence, see: Casey, Practical Approaches to Recovering Encrypted 

Digital Evidence, International Journal of Digital Evidence, Vol. 1, Issue 3, available at: 

2396  The issue is, for example, addressed by Recommendation No. R (95) of the Committee of Ministers to Member States 
Concerning Problems of Criminal Procedure Law Connected with information, 11 September 1995: “14. Measures should 
be considered to minimise the negative effects of the use of cryptography on the investigation of criminal offenses, without 
affecting its legitimate use more than is strictly necessary” and the G8 in the 1997 Meeting in Denver: “To counter, inter 
alia, the use of strong encryption by terrorists, we have endorsed acceleration of consultations and adoption of the OECD 
guidelines for cryptography policy and invited all states to develop national policies on encryption, including key, 
management, which may allow, consistent with these guidelines. Lawful government access to prevent and investigate acts 
of terrorism and to find a mechanism to cooperate internationally in implementing such policies.” 

2397  For more information, see: Koops, The Crypto Controversy. A Key Conflict in the Information Society, Chapter 5. 

2398  The need for such authorization is mentioned, for example, in principle 6 of the 1997 Guidelines for Cryptography Policy: 
“National cryptography policies may allow lawful access to plaintext, or cryptographic keys, of encrypted data. These 
policies must respect the other principles contained in the guidelines to the greatest extent possible.” 

2399  This topic was discussed in the deliberations of the US District Court of New Jersey in the case United States v. Scarfo. The 
District Court decided that the federal wiretapping law and the Fourth Amendment allow law-enforcement agencies to 
make use of a software to record keystrokes on a suspect’s computer (keylogger) in order to intercept a passphrase to an 
encrypted file (if the system does not operate while the computer is communicating with other computers). See: 
www.epic.org/crypto/scarfo/opinion.html. 

2400  Export limitations on encryption software capable of processing strong keys are not designed to facilitate the work of law-
enforcement agencies in the country. The intention of such regulations is to prevent the availability of the technology 
outside the country. For detailed information on import and export restrictions with regard to encryption technology, see: 
http://rechten.uvt.nl/koops/cryptolaw/index.htm. 

2401  The limitation of the import of such powerful software is even characterized as “misguided and harsh to the privacy rights 
of all citizens”. See, for example: The Walsh Report – Review of Policy relating to Encryption Technologies 1.1.16 available 
at: www.efa.org.au/Issues/Crypto/Walsh/walsh.htm. 

2402  See: Lewis, Encryption Again, available at: www.csis.org/media/csis/pubs/011001_encryption_again.pdf. 

2403  The key escrow system was promoted by the United States Government and implemented in France for a period in 1996. 
For more information, see: Cryptography and Liberty 2000 – An International Survey of Encryption Policy, available at: 
http://www2.epic.org/reports/crypto2000/overview.html#Heading9. 

2404  See: Diehl, Crypto Legislation, Datenschutz und Datensicherheit, 2008, page 243 et seq. 

2405  “To counter, inter alia, the use of strong encryption by terrorists, we have endorsed acceleration of consultations and 
adoption of the OECD guidelines for cryptography policy and invited all states to develop national policies on encryption, 
including key, management. which may allow, consistent with these guidelines. lawful government access to prevent and 
investigate acts of terrorism and to find a mechanism to cooperate internationally in implementing such policies”, 
www.g7.utoronto.ca/summit/1997denver/formin.htm. 

2406  See, for example: Antigua and Barbuda, Computer Misuse Bill 2006, Art. 25, available at: 
www.laws.gov.ag/bills/2006/computer-misuse-bill-2006.pdf; Australia, Cybercrime Act, Art. 12, available at: 
http://scaleplus.law.gov.au/html/comact/11/6458/pdf/161of2001.pdf; Belgium, Wet van 28 november 2000 inzake 
informaticacriminaliteit, Art. 9 and Code of Criminal Procedure, Art. 88, available at: 
http://staatsbladclip.zita.be/staatsblad/wetten/2001/02/03/wet-2001009035.html; France, Loi pour la confiance dans 
l’économie numérique, Section 4, Art. 37, available at: 
www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B78A2A8ED919529E3B420C082708C031.tpdjo12v_3?cidTexte=JORFTEXT0
00000801164&dateTexte=20080823; United Kingdom, Regulation of Investigatory Powers Act 2000, Art. 49, available at: 
www.opsi.gov.uk/acts/acts2000/ukpga_20000023_en_1; India, The Information Technology Act, 2000, Art. 69, available at: 
www.legalserviceindia.com/cyber/itact.html; Irland, Electronic Commerce Act, 2000, Art. 27, available at: 
www.irlgov.ie/bills28/acts/2000/a2700.pdf; Malaysia, Communications and Multimedia Act, Section 249, available at: 
www.msc.com.my/cyberlaws/act_communications.asp; Morocco, Loi relative à l’échange électronique de données 
juridiques, Chapter III, available at: http://droitmaroc.wordpress.com/2008/01/29/loi-n%C2%B0-53-05-relative-a-lechange-
electronique-de-donnees-juridiques-integrale/; Netherlands, Wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten 2002, Art. 89, 
available at www.legalserviceindia.com/cyber/itact.html; South Africa, Regulation of Interception of Communications and 
Provisions of Communications-Related Information Act, Art. 21, available at: www.info.gov.za/gazette/acts/2002/a70-02.pdf; 
Trinidad and Tobago, The Computer Misuse Bill 2000, Art. 16, available at: www.ttcsweb.org/articles/computer-
laws/computer-misuse-act-2000/compbill.pdf. 
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2407  An example can be found in Sec. 69 of the Indian Information Technology Act 2000: “Directions of Controller to a 

subscriber to extend facilities to decrypt information.(1) If the Controller is satisfied that it is necessary or expedient so to 
do in the interest of the sovereignty or integrity of India, the security of the State, friendly relations with foreign Stales or 
public order or for preventing incitement to the commission of any cognizable offence, for reasons to be recorded in 
writing, by order, direct any agency of the Government to intercept any information transmitted through any computer 
resource. (2) The subscriber or any person in-charge of the computer resource shall, when called upon by any agency 
which has been directed under sub-section (1), extend all facilities and technical assistance to decrypt the information.” For 
more information about the Indian Information Technology Act 2000, see: Duggal, India’s Information Technology Act 
2000, available under: http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/apcity/unpan002090.pdf. 

2408  For general information on the Act, see: Brown/Gladman, The Regulation of Investigatory Powers Bill – Technically inept: 
ineffective against criminals while undermining the privacy, safety and security of honest citizens and businesses, available 
at: www.fipr.org/rip/RIPcountermeasures.htm; Ward, Campaigners hit by decryption law, BBC News, 20.11.2007, available 
at: http://newsvote.bbc.co.uk/mpapps/pagetools/print/news.bbc.co.uk/2/hi/technology/7102180.stm; ABA International 
Guide to Combating Cybercrime, page 32. 

2409  For an overview of the regulation, see: Lowman, The Effect of File and Disk Encryption on Computer Forensics, 2010, 
available at: http://lowmanio.co.uk/share/The%20Effect%20of%20File%20and%20Disk%20Encryption%20on% 
20Computer%20Forensics.pdf. 

2410  Regarding the discussion of protection against self-incrimination under United States law, see for example: Clemens, 
No Computer Exception to the Constitution: The First Amendment Protects Against Compelled Production of an Encrypted 
Document or Private key, UCLA Journal of Law and Technology, Vol. 8, Issue 1, 2004; Sergienko, Self Incrimination and 
Cryptographic Keys, Richmond Journal of Law & Technology, 1996, available at: 
www.richmond.edu/jolt/v2i1/sergienko.html; O’Neil, Encryption and the First Amendment, Virginia Journal of Law and 
Technology, Vol. 2, 1997, available at: www.vjolt.net/vol2/issue/vol2_art1.pdf; Fraser, The Use of Encrypted, Coded and 
Secret Communication is an “Ancient Liberty” Protected by the United States Constitution, Virginia Journal of Law and 
Technology, Vol. 2, 1997, available at: www.vjolt.net/vol2/issue/vol2_art2.pdf; Park, Protecting the Core Values of the First 
Amendment in an age of New Technology: Scientific Expression vs. National Security, Virginia Journal of Law and 
Technology, Vol. 2, 1997, available at: www.vjolt.net/vol2/issue/vol2_art3.pdf; Hearing before the Subcommittee on the 
Constitution, Federalism, and Property Rights of the Committee on the Judiciary, United States Senate, 150 Congress, 
Second Session on Examining the Use of Encryption, available at: www.loc.gov/law/find/hearings/pdf/00139296461.pdf.  

 Regarding the discussion in Europe on self-incrimination, in particular with regard to the European Convention on Human 
Rights (ECHR), see: Moules, The Privilege against self-incrimination and the real evidence, The Cambridge Law Journal, 66, 
page 528 et seq.; Mahoney, The Right to a Fair Trail in Criminal Matters under Art. 6 ECHR, Judicial Studies Institute Journal, 
2004, page 107 et seq.; Birdling, Self-incrimination goes to Strasbourg: O’Halloran and Francis vs. United Kingdom, 
International Journal of Evidence and Proof, Vol. 12, Issue 1, 2008, page 58 et seq.; Commission of the European 
Communities, Green Paper on the Presumption of Innocence, COM (2006) 174, page 7, available at: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0174:FIN:EN:pdf. 

2411  Regarding the situation in the US, see: Lowman, The Effect of File and Disk Encryption on Computer Forensics, 2010, 
available at: 
http://lowmanio.co.uk/share/The%20Effect%20of%20File%20and%20Disk%20Encryption%20on%20Computer%20Forensics
.pdf; Casey Practical Approaches to Recovering Encrypted Digital Evidence, International Journal of Digital Evidence, Vol. 1, 
Issue 3, available at: www.utica.edu/academic/institutes/ecii/publications/articles/A04AF2FB-BD97-C28C-
7F9F4349043FD3A9.pdf. 

2412  In this context, see also: Walker, Encryption, and the Regulation of Investigatory Powers Act 2000, available at: 
www.bileta.ac.uk/01papers/walker.html. 

2413  Lowman, The Effect of File and Disk Encryption on Computer Forensics, 2010, available at: 
http://lowmanio.co.uk/share/The%20Effect%20of%20File%20and%20Disk%20Encryption%20on%20Computer%20Forensics
.pdf. 

2414  Regarding possibilities to circumvent the obligations, see: Ward, Campaigners hit by decryption law, BBC News, 20.11.2007, 
available at: http://newsvote.bbc.co.uk/mpapps/pagetools/print/news.bbc.co.uk/2/hi/technology/7102180.stm. 

2415  A detailed overview of the elements of search procedures as well as the challenges of carrying them out is provided by the 
ABA International Guide to Combating Cybercrime, 123 et seq. For more information on computer-related search and 
seizure, see: Winick, Searches and Seizures of Computers and Computer Data, Harvard Journal of Law & Technology, 1994, 
Vol. 8, page 75 et seq.; Rhoden, Challenging searches and seizures of computers at home or in the office: From a 
reasonable expectation of privacy to fruit of the poisonous tree and beyond, American Journal of Criminal Law, 2002, 107 
et seq. 
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2416  Regarding the threat that the suspect could manipulate or delete evidence and the related obligation to keep information 

about an ongoing investigation based on Art. 20 confidential, see above: § 6.3.9. 

2417  There are disadvantages related to remote investigations. Apart from the fact that direct access enables law-enforcement 
agencies to examine the physical condition of storage media, physical access to a computer system it is the only way to 
ensure that the files on the suspect’s computer are not modified during the investigation. Regarding the importance of 
protecting the integrity of the examined computer system, see: Meyers/Rogers, Computer Forensics: The Need for 
Standardization and Certification, page 6, available at: 
www.utica.edu/academic/institutes/ecii/publications/articles/A0B7F51C-D8F9-A0D0-7F387126198F12F6.pdf. 

2418  Regarding the plans of German law-enforcement agencies to develop a software to remotely access a suspect’s computer 
and perform search procedures, see: Blau, Debate rages over German government spyware plan, 05.09.2007, 
Computerworld Security, available at: 
www.computerworld.com/action/article.do?command=viewArticleBasic&articleId=9034459; Broache, Germany wants to 
sic spyware on terror suspects, 31.08.2007, CNet News, available at: www.news.com/8301-10784_3-9769886-7.html. 

2419  See: Siegfried/Siedsma/Countryman/Hosmer, Examining the Encryption Threat, International Journal of Digital Evidence, 
Vol. 2, Issue 3, available at: www.utica.edu/academic/institutes/ecii/publications/articles/A0B0C4A4-9660-B26E-
12521C098684EF12.pdf; Woo/So, The Case for Magic Lantern: September 11 Highlights the Need for Increased 
Surveillance, Harvard Journal of Law & Technology, Vol. 15, No. 2, 2002, page 521 et seq., available at: 
http://jolt.law.harvard.edu/articles/pdf/v15/15HarvJLTech521.pdf; Spyware: Background and Policy issues for Congress, CRS 
Report for congress, 2007, RL32706, page 3, available at: http://assets.opencrs.com/rpts/RL32706_20070926.pdf; Green, 
FBI Magic Lantern reality check, The Register, 03.12.2001, available at: 
www.theregister.co.uk/2001/12/03/fbi_magic_lantern_reality_check/; Salkever, A Dark Side to the FBI’s Magic Lantern, 
Business Week, 27.11.200, available at: www.businessweek.com/bwdaily/dnflash/nov2001/nf20011127_5011.htm; Sullivan, 
FBI software cracks encryption wall, 2001, available at: 
www.criminology.fsu.edu/book/FBI%20software%20cracks%20encryption%20wall.htm; Abreu, FBI confirms “Magic 
Lantern” project exists, 2001, available at: www.si.umich.edu/~rfrost/courses/SI110/readings/Privacy/Magic_Lantern.pdf. 

2420  See: McCullagh; FBI remotely installs spyware to trace bomb threat, News.com, 18.07.2007, available at: 
www.news.com/8301-10784_3-9746451-7.html; Popa, FBI Fights against terrorists with computer viruses, 19.07.2007, 
available at: http://news.softpedia.com/newsPDF/FBI-Fights-Against-Terrorists-With-Computer-Viruses-60417.pdf; Secret 
online search warrant: FBI uses CIPAV for the first time, Heise News, 19.07.2007, available at: www.heise-
security.co.uk/news/92950. 

2421  Computer and Internet protocol address verifier. 

2422  A copy of the search warrant is available at: http://blog.wired.com/27bstroke6/files/timberline_affidavit.pdf. Regarding the 
result of the search, see: www.politechbot.com/docs/fbi.cipav.sanders.search.warrant.071607.pdf. For more information 
about CIPAV, see: Keizer, What we know (now) about the FBI’s CIPAV spyware, Computerworld, 31.07.2007, available at: 
www.computerworld.com.au/index.php/id;1605169326;fp;16;fpid;0; Secret Search Warrant: FBI uses CIPAV for the first 
time, Heise Security News, 19.07.2007, available at: www.heise-online.co.uk/security/Secret-online-search-warrant-FBI-
uses-CIPAV-for-the-first-time--/news/92950; Poulsen, FBI’s Secret Spyware Tracks Down Teed Who Teen Makes Bomb 
Threats, Wired, 18.07.2007, available at: www.wired.com/politics/law/news/2007/07/fbi_spyware; Leyden, FBI sought 
approval to use spyware against terror suspects, The Register, 08.02.2008, available at: 
www.theregister.co.uk/2008/02/08/fbi_spyware_ploy_app/; McCullagh, FBI remotely installs spyware to trace bomb threat, 
ZDNet, 18.07.2007, available at: http://news.zdnet.com/2100-1009_22-6197405.html; Popa, FBI Fights against terrorists 
with computer viruses, 19.07.2007, available at: http://news.softpedia.com/newsPDF/FBI-Fights-Against-Terrorists-With-
Computer-Viruses-60417.pdf. 

2423  Regarding the discussion in Germany, see: The German government is recruiting hackers, Forum for Incident Response and 
Security Teams, 02.12.2007, available at: www.first.org/newsroom/globalsecurity/179436.html; Germany to bug terrorists’ 
computers, The Sydney Morning Herald, 18.11.2007, available at: www.smh.com.au/news/World/Germany-to-bug-
terrorists-computers/2007/11/18/1195321576891.html; Leyden, Germany seeks malware “specialists” to bug terrorists, 
The Register, 21.11.2007, available at: www.theregister.co.uk/2007/11/21/germany_vxer_hire_plan/; Berlin’s Trojan, Debate 
Erupts over Computer Spying, Spiegel Online International, 30.08.2007, available at: 
www.spiegel.de/international/germany/0,1518,502955,00.html. 

2424  See: Tagesspiegel, Die Ermittler sufen mit, 8.12.2006, available at: www.tagesspiegel.de/politik/;art771,1989104. 

2425  For an overview, see: Gercke, Secret Online Search, Computer und Recht 2007, page 246 et seq. 

2426  The search function was the focus of the decision of the German Supreme Court in 2007. See: Online police searches found 
illegal in Germany, 14.02.2007, available at: www.edri.org/edrigram/number5.3/online-searches. 
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http://www.computerworld.com.au/index.php/id;1605169326;fp;16;fpid;0
http://www.heise-online.co.uk/security/Secret-online-search-warrant-FBI-uses-CIPAV-for-the-first-time--/news/92950
http://www.heise-online.co.uk/security/Secret-online-search-warrant-FBI-uses-CIPAV-for-the-first-time--/news/92950
http://www.wired.com/politics/law/news/2007/07/fbi_spyware
http://www.theregister.co.uk/2008/02/08/fbi_spyware_ploy_app/
http://news.zdnet.com/2100-1009_22-6197405.html
http://news.softpedia.com/newsPDF/FBI-Fights-Against-Terrorists-With-Computer-Viruses-60417.pdf
http://news.softpedia.com/newsPDF/FBI-Fights-Against-Terrorists-With-Computer-Viruses-60417.pdf
http://www.first.org/newsroom/globalsecurity/179436.html
http://www.smh.com.au/news/World/Germany-to-bug-terrorists-computers/2007/11/18/1195321576891.html
http://www.smh.com.au/news/World/Germany-to-bug-terrorists-computers/2007/11/18/1195321576891.html
http://www.theregister.co.uk/2007/11/21/germany_vxer_hire_plan/
http://www.spiegel.de/international/germany/0,1518,502955,00.html
http://www.tagesspiegel.de/politik/;art771,1989104
http://www.edri.org/edrigram/number5.3/online-searches
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2427  Regarding investigations involving VoIP, see: Bellovin and others, Security Implications of Applying the Communications 

Assistance to Law Enforcement Act to Voice over IP, available at www.itaa.org/news/docs/CALEAVOIPreport.pdf; 
Simon/Slay, Voice over IP: Forensic Computing Implications, 2006, available at: 
http://scissec.scis.ecu.edu.au/wordpress/conference_proceedings/2006/forensics/Simon%20Slay%20-
%20Voice%20over%20IP-%20Forensic%20Computing%20Implications.pdf. 

2428  See: Casey, Practical Approaches to Recovering Encrypted Digital Evidence, International Journal of Digital Evidence, Vol. 1, 
Issue 3, available at: www.utica.edu/academic/institutes/ecii/publications/articles/A04AF2FB-BD97-C28C-
7F9F4349043FD3A9.pdf. Keylogging is the focus of the FBI software “magic lantern”. See: Woo/So, The Case for Magic 
Lantern: September 11 Highlights the Need for Increased Surveillance, Harvard Journal of Law & Technology, Vol. 15, No. 2, 
2002, page 521 et seq., available at: http://jolt.law.harvard.edu/articles/pdf/v15/15HarvJLTech521.pdf; Spyware: 
Background and Policy issues for Congress, CRS Report for congress, 2007, RL32706, page 3, available at: 
http://assets.opencrs.com/rpts/RL32706_20070926.pdf. See also: ITU Global Cybersecurity Agenda / High-Level Experts 
Group, Global Strategic Report, 2008, page 49, available at: 
www.itu.int/osg/csd/cybersecurity/gca/global_strategic_report/index.html. 

2429  This is the focus of the US investigation software CIPAV. Regarding the functions of the software, see the search warrant, 
available at: http://blog.wired.com/27bstroke6/files/timberline_affidavit.pdf. 

2430. Regarding these functions, see: Gercke, Secret Online Search, Computer und Recht 2007, page 246 et seq. 

2431  Regarding the possible ways of infecting a computer system by spyware, see: The spying game: how spyware threatens 
corporate security, Sophos white paper, 2005, available at: www.cehs.usu.edu/facultyandstaff/security/sophos-spyware-
wpus.pdf. 

2432  With regard to the efficiency of virus scanners and protection measures implemented in the operating systems, it is likely 
that the functioning of a remote forensic software would require the cooperation of software companies. If software 
companies agree to prevent detection of remote forensic software, this could result in serious risks for computer security. 
For more information, see: Gercke, Computer und Recht 2007, page 249. 

2433  If the offender stores illegal content on an external storage device that is not connected to a computer system, the 
investigators will in general not be able to identify the content if they only have access to the computer system via remote 
forensic software. 

2434  Regarding the importance of maintaining integrity during a forensic investigation, see: Hosmer, Providing the Integrity of 
Digital Evidence with Time, International Journal of Digital Evidence, Vol. 1, Issue 1, available at: 
www.utica.edu/academic/institutes/ecii/publications/articles/9C4EBC25-B4A3-6584-C38C511467A6B862.pdf; Casey, Error, 
Uncertainty, and Loss in Digital Evidence, International Journal of Digital Evidence, Vol. 1, Issue 2, available at: 
www.utica.edu/academic/institutes/ecii/publications/articles/A0472DF7-ADC9-7FDE-C80B5E5B306A85C4.pdf. 

2435  National sovereignty is a fundamental principle in international law. See: Roth, State Sovereignty, International Legality, and 
Moral Disagreement, 2005, page 1, available at: www.law.uga.edu/intl/roth.pdf. 

2436  The Project on Enhancing Competiveness in the Caribbean through the Harmonization of ICT Policies, Legislation and 
Regulatory Procedures (HIPCAR) is a project conceived by ITU, CARICOM and CTU. Further information is available at: 
www.itu.int/ITU-D/projects/ITU_EC_ACP/hipcar/index.html. 

2437  Explanatory Notes to the Model Legislative Text on Cybercrime, 2010, available at: www.itu.int/ITU-
D/projects/ITU_EC_ACP/hipcar/index.html. 

2438  See above: § 3.2.12. 

2439  Based on Art. 7, “anyone running an establishment open to the public or any kind of private association where devices or 
terminals, which can be used for electrnic data transmission or other communications, are made available to the public, to 
customers or members” is obliged to require a licence from local authorities and identify persons using the service. For 
more information, see: Hosse, Italy: Obligatory Monitoring of Internet Access Points, Computer und Recht International, 
2006, page 94 et seq. 

2440  Decree 144/2005, 27 July 2005 (“Decreto-legge”). Urgent measures for combating international terrorism. For more 
information about the Decree-Law, see for example the article, Privacy and data retention policies in selected countries, 

available at www.ictregulationtoolkit.org/en/PracticeNote.aspx?id=2026. 

2441 For more details, see Hosse, Italy: Obligatory Monitoring of Internet Access Points, Computer und Recht International, 
2006, page 94 et seq. 

2442 Hosse, Italy: Obligatory Monitoring of Internet Access Points, Computer und Recht International, 2006, page 95. 
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http://www.utica.edu/academic/institutes/ecii/publications/articles/A0472DF7-ADC9-7FDE-C80B5E5B306A85C4.pdf
http://www.law.uga.edu/intl/roth.pdf
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2443 Regarding the related challenges, see: Kang, Wireless Network Security – Yet another hurdle in fighting Cybercrime, in 

Cybercrime & Security, IIA-2, page 6 et seq. 

2444  International Mechanisms for Promoting Freedom of Expression, Joint Declaration of the UN Special Rapporteur on 
Freedom of Opinion and Expression, the OSCE Representative on Freedom of the Media and the OAS Special Rapporteur 
on Freedom of Expression, 2005. 

2445 Büllingen/Gillet/Gries/Hillebrand/Stamm, Situation and Perspectives of Data Retention in an international comparison 
(Stand und Perspectiven der Vorratsdatenspeichung im internationalen Vergleich), 2004, page 10, available at: 
www.bitkom.org/files/documents/Studie_VDS_final_lang.pdf. 

2446  Forte, Analyzing the Difficulties in Backtracing Onion Router Traffic, International Journal of Digital Evidence, Vol. 1, Issue 3, 
available at: www.utica.edu/academic/institutes/ecii/publications/articles/A04AA07D-D4B8-8B5F-450484589672E1F9.pdf. 

2447  Regarding the transnational dimension of cybercrime, see: Keyser, The Council of Europe Convention on Cybercrime, 
Journal of Transnational Law & Policy, Vol. 12, Nr. 2, page 289, available at: 
www.law.fsu.edu/journals/transnational/vol12_2/keyser.pdf; Sofaer/Goodman, Cyber Crime and Security – The 
Transnational Dimension – in Sofaer/Goodman, The Transnational Dimension of Cyber Crime and Terrorism, 2001, page 1 
et seq., available at: http://media.hoover.org/documents/0817999825_1.pdf. 

2448  See above: § 3.2.7. 

2449  See Sussmann, The Critical Challenges from International High-Tech and Computer-related Crime at the Millennium, Duke 
Journal of Comparative & International Law, 1999, Vol. 9, page 451 et seq., available at: 
www.g7.utoronto.ca/scholar/sussmann/duke_article_pdf; Legislative Guides for the Implementation of the United Nations 
Convention against Transnational Organized Crime, 2004, page xvii, available at: 
www.unodc.org/pdf/crime/legislative_guides/Legislative%20guides_Full%20version.pdf. 

2450  See, in this context: Legislative Guides for the Implementation of the United Nations Convention against Transnational 
Organized Crime, 2004, page 217, available at: 
www.unodc.org/pdf/crime/legislative_guides/Legislative%20guides_Full%20version.pdf. 

2451  Gabuardi, Institutional Framework for International Judicial Cooperation: Opportunities and Challenges for North America, 
Mexican Law Review, Vol. I, No. 2, page 156, available at: 
http://info8.juridicas.unam.mx/pdf/mlawrns/cont/2/cmm/cmm7.pdf. 

2452 Gercke, The Slow Wake of a Global Approach against Cybercrime, Computer Law Review International 2006, 141. 

2453  The need to speed up the process of international cooperation is pointed out in the Explanatory Report. See Explanatory 
Report to the Convention on Cybercrime, No. 256: “Computer data is highly volatile. By a few keystrokes or by operation of 
automatic programs, it may be deleted, rendering it impossible to trace a crime to its perpetrator or destroying critical 
proof of guilt. Some forms of computer data are stored for only short periods of time before being deleted. In other cases, 
significant harm to persons or property may take place if evidence is not gathered rapidly. In such urgent cases, not only 
the request, but the response as well should be made in an expedited manner. The objective of Paragraph 3 is therefore to 
facilitate acceleration of the process of obtaining mutual assistance so that critical information or evidence is not lost 
because it has been deleted before a request for assistance could be prepared, transmitted and responded to.” 

2454  Convention Against Transnational Organized Crime (2000), GA RES/55/25, Entry into Force: 29.09.2003. Regarding the 
Convention, see: Smith, An International Hit Job: Prosecuting organized Crime Acts as Crimes Against Humanity, 
Georgetown Law Journal, 2009, Vol. 97, page 1118, available at: www.georgetownlawjournal.org/issues/pdf/97-
4/Smith.PDF. 

2455  The Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and, the Protocol against the 
Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air and the Protocol Against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, 
Their Parts and Components and Ammunition. 

2456  Inter-American Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters, 1992, Treaty Series, OAS, No. 75. The text of the 
Convention and a list of signatures and ratifications is available at: www.oas.org/juridico/english/sigs/a-55.html. 

2457  European (Council of Europe) Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters, 1959, ETS 30. 

2458  Council of Europe Convention on Cybercrime, ETS 185. 

2459  See in this context the UN Model Treaty on Mutual Legal Assistance, 1999, A/RES/45/117; Legislative Guides for the 
Implementation of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, 2004, page 217, available at: 
www.unodc.org/pdf/crime/legislative_guides/Legislative%20guides_Full%20version.pdf. 
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2460  A full list of agreements is available at: 

www.ag.gov.au/www/agd/agd.nsf/page/Extradition_and_mutual_assistanceRelationship_with_other_countries. 

2461  Second Meeting of Ministers of Justice or of Misters or Attorney General of the American on Cybercrime, Background 
Documents on the Developments on Cyber Crime in the Framework of the REMJAS and the OAS, 1999, Chapter III, 
available at: www.oas.org/juridico/english/cybGE_IIIrep3.pdf. 

2462  See in this regard: Pop, The Principle and General Rules of the International Judicial Cooperation in Criminal Matters, 
AGORA International Journal of Juridical Science, 2008, page 160 et seq.; Stowell, International Law: A Restatement of 
Principles in Conformity with Actual Practice, 1931, page 262; Recueil Des Cours, Collected Courses, Hague Academy of 
International Law, 1976, page 119. 

2463  Convention Against Transnational Organized Crime (2000), GA RES/55/25, Entry into Force: 29.09.2003. Regarding the 
Convention, see: Smith, An International Hit Job: Prosecuting organized Crime Acts as Crimes Against Humanity, 
Georgetown Law Journal, 2009, Vol. 97, page 1118, available at:  
www.georgetownlawjournal.org/issues/pdf/97-4/Smith.pdf. 

2464  Choo, Trends in Organized Crime, 2008, page 273. 

2465  Brenner, Organized Cybercrime, North Carolina Journal of Law & Technology, 2002, Issue 4, page 27. 

2466  See, for example: Great Britain Crown Prosecution Service, Convictions for internet rape plan, Media release, 01.12.2006. 

2467  Choo, Trends in Organized Crime, 2008, page 273. 

2468  For further details, see: Legislative Guides for the Implementation of the United Nations Convention against Transnational 
Organized Crime, 2004, page 217, available at: 
www.unodc.org/pdf/crime/legislative_guides/Legislative%20guides_Full%20version.pdf. 

2469  According to the report of the expert meeting held between 8 and 10 October 2008, there are certain states which require 
special provisions in their internal law to allow such spontaneous information, while others can transmit information 
spontaneously without such internal provisions in force: see CTOC/COP/2008/18 page 5. 

2470  For details about the intention of the drafters, see: Legislative Guides for the Implementation of the United Nations 
Convention against Transnational Organized Crime, 2004, page 226, available at: 
www.unodc.org/pdf/crime/legislative_guides/Legislative%20guides_Full%20version.pdf. 

2471  For details, see: Legislative Guides for the Implementation of the United Nations Convention against Transnational 
Organized Crime, 2004, page 225, available at: 
www.unodc.org/pdf/crime/legislative_guides/Legislative%20guides_Full%20version.pdf. 

2472  See, for example, Art. 29 and Art. 35 Convention on Cybercrime. 

2473  The directory is available at: www.unodc.org/compauth/en/index.html. Access requires registration and is reserved for 
competent national authorities. 

2474  The directory indicates the central authority responsible for receiving the MLA request, languages accepted, channels of 
communication, contact points, fax and e-mails, specific requests of the receiving states and sometimes even extracts from 
domestic legislation of that state. 

2475  See CTOC/COP/2008/18, paragraph 27. 

2476  See Art. 25, paragraph 3 of the Convention on Cybercrime. 

2477  The software is available at: www.unodc.org/mla/index.html. 

2478  See Explanatory Report to the Convention on Cybercrime, No. 243. The Member States have the possibility to limit the 
international cooperation with regard to certain measures (extradition, real time collection of traffic data and the 
interception of content data). 

2479  If, for example, two countries involved in a cybercrime investigation already have bilateral agreements in place that contain 
the relevant instruments, those agreements will remain a valid basis for the international cooperation 

2480  Regarding the difficulties with the dual criminality principle, see: Hafen, International Extradition: Issues Arising Under the 
Dual Criminality Requirement, Brigham Young University Law Review, 1992, page 191 et seq., available at: 
http://lawreview.byu.edu/archives/1992/1/haf.pdf. 

2481  The Explanatory Report clarifies that the determination of the covered offences does not depend on the actual penalty 
imposed in the particular cases. See: Explanatory Report to the Convention on Cybercrime, No. 245. 
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2482  Regarding the dual criminality principle, see: Hafen, International Extradition: Issues Arising Under the Dual Criminality 

Requirement, Brigham Young University Law Review, 1992, page 191 et seq., available at: 
http://lawreview.byu.edu/archives/1992/1/haf.pdf. 

2483  See Explanatory Report to the Convention on Cybercrime, No. 256: “Computer data is highly volatile. By a few keystrokes 
or by operation of automatic programs, it may be deleted, rendering it impossible to trace a crime to its perpetrator or 
destroying critical proof of guilt. Some forms of computer data are stored for only short periods of time before being 
deleted. In other cases, significant harm to persons or property may take place if evidence is not gathered rapidly. In such 
urgent cases, not only the request, but the response as well should be made in an expedited manner. The objective of 
Paragraph 3 is therefore to facilitate acceleration of the process of obtaining mutual assistance so that critical information 
or evidence is not lost because it has been deleted before a request for assistance could be prepared, transmitted and 
responded to.” 

2484  See above: § 3.2.10. 

2485  See Explanatory Report to the Convention on Cybercrime, No. 256. 

2486  This information often leads to successful international investigations. For an overview of large-scale international 
investigations related to child pornography, see: Krone, International Police Operations Against Online Child Pornography, 
Trends and Issues in Crime and Criminal Justice, No. 296, page 4, available at: www.ecpat.se/upl/files/279.pdf. 

2487  Similar instruments can be found in other Council of Europe conventions. For example, Article 10 of the Convention on the 
Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime and Article 28 of the Criminal Law Convention on 
Corruption. Council of Europe conventions are available at: www.coe.int. 

2488  See Explanatory Report to the Convention on Cybercrime, No. 262. 

2489  Regarding the 24/7 network points of contact, see below: § 6.4.12. 

2490  See Explanatory Report to the Convention on Cybercrime, No. 265: “Initially, direct transmission between such authorities 
is speedier and more efficient than transmission through diplomatic channels. In addition, the establishment of an active 
central authority serves an important function in ensuring that both incoming and outgoing requests are diligently 
pursued, that advice is provided to foreign law enforcement partners on how best to satisfy legal requirements in the 
requested Party, and that particularly urgent or sensitive requests are dealt with properly.” 

2491  See Explanatory Report to the Convention on Cybercrime, No. 268. 

2492  See Explanatory Report to the Convention on Cybercrime, No. 269. “Such a situation could arise if, upon balancing the 
important interests involved in the particular case (on the one hand, public interests, including the sound administration of 
justice and, on the other hand, privacy interests), furnishing the specific data sought by the requesting Party would raise 
difficulties so fundamental as to be considered by the requested Party to fall within the essential interests ground of 
refusal.” 

2493  See Explanatory Report to the Convention on Cybercrime, No. 269. 

2494  See above: § 6.3. 

2495  The most important instruments established by the Convention on Cybercrime are: Expedited preservation of stored 
computer data (Art. 16), Expedited preservation and partial disclosure of traffic data (Art. 17), Production order (Art. 18), 
Search and seizure of stored computer data (Art. 19), Real-time collection of traffic data (Art. 20), Interception of content 
data (Art. 21). 

2496  National sovereignty is a fundamental principle in international law. See Roth, State Sovereignty, International Legality, and 
Moral Disagreement, 2005, page 1, available at: www.law.uga.edu/intl/roth.pdf. 

2497  An exemption is Art. 32 of the Convention on Cybercrime – See below. Regarding the concerns related to this instrument, 
see: Report of the 2nd Meeting of the Cybercrime Convention Committee, T-CY (2007) 03, page 2: “ […] Russian Federation 
(had a positive approach towards the Convention but further consideration would have to be given to Article 32b in 
particular in the light of experience gained from the use of this Article). 

2498  See above: § 6.3.4. 

2499  See above: § 6.3.4. 

2500  See above: § 6.3.7. 

2501  See above: § 6.3.6. 

2502  See above: § 6.3.9. 
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2503  See above: § 6.3.10. 

2504  See Explanatory Report to the Convention on Cybercrime, No. 293. 

2505  “The drafters ultimately determined that it was not yet possible to prepare a comprehensive, legally binding regime 
regulating this area. In part, this was due to a lack of concrete experience with such situations to date; and, in part, this was 
due to an understanding that the proper solution often turned on the precise circumstances of the individual case, thereby 
making it difficult to formulate general rules.” See Explanatory Report to the Convention on Cybercrime, No. 293. 

2506  See below in this chapter. 

2507  See Explanatory Report to the Convention on Cybercrime, No. 293. 

2508  Report of the 2nd Meeting of the Cybercrime Convention Committee, T-CY (2007) 03, page 2. 

2509  See: Challenges and Best Practices in Cybercrime Investigation, 2008, available at: 
www.unafei.or.jp/english/pdf/PDF_rms/no79/15_P107-112.pdf. 

2510  National sovereignty is a fundamental principle in international law. See Roth, State Sovereignty, International Legality, and 
Moral Disagreement, 2005, page 1, available at: www.law.uga.edu/intl/roth.pdf. 

2511  For more information, see: A Draft Commentary on the Council of Europe Convention, October 2000, available at: 
www.privacyinternational.org/issues/cybercrime/coe/analysis22.pdf. 

2512  In this context, it is necessary to point out a difference between Art. 32 and Art. 18. Unlike Art. 18, Art. 32 does not enable 
a foreign law-enforcement agency to order the submission of the relevant data. It can only seek permission. 

2513  Communiqué of the Ministerial Conference of the G-8 Countries on Combating Transnational Organized Crime, Moscow, 
19-20 October 1999. 

2514  Principles on Transborder Access to Stored Computer Data, available at: 
www.justice.gov/criminal/cybercrime/g82004/99TransborderAccessPrinciples.pdf. 

2515  The need to speed up the process of international cooperation is pointed out in the Explanatory Report. See Explanatory 
Report to the Convention on Cybercrime, No. 256: “Computer data is highly volatile. By a few keystrokes or by operation of 
automatic programs, it may be deleted, rendering it impossible to trace a crime to its perpetrator or destroying critical 
proof of guilt. Some forms of computer data are stored for only short periods of time before being deleted. In other cases, 
significant harm to persons or property may take place if evidence is not gathered rapidly. In such urgent cases, not only 
the request, but the response as well should be made in an expedited manner. The objective of Paragraph 3 is therefore to 
facilitate acceleration of the process of obtaining mutual assistance so that critical information or evidence is not lost 
because it has been deleted before a request for assistance could be prepared, transmitted and responded to.” 

2516  See above: § 6.3.4. 

2517  Availability 24 hours a day and 7 days a week is especially important with regard to the international dimension of 
cybercrime, as requests can potentially come from any time zone in the world. Regarding the international dimension of 
cybercrime and the related challenges, see above: § 3.2.6. 

2518  See Explanatory Report to the Convention on Cybercrime, No. 298. 

2519  Regarding the activities of the G8 in the fight against cybercrime, see above: § 5.1.1. For more information on the 24/7 
Network, see: Sussmann, The Critical Challenges from International High-Tech and Computer-related Crime at the 
Millennium, Duke Journal of Comparative & International Law, 1999, Vol. 9, page 484, available at: 
www.g7.utoronto.ca/scholar/sussmann/duke_article_pdf. 

2520  See above: § 3.2.10. 

2521  See above: § 3.2.6. 

2522  Regarding the question of which authorities should be authorized to order the preservation of data, see above: § 6.3.4. 

2523  Explanatory Report to the Convention on Cybercrime, No. 301. 

2524  Report of the 2nd Meeting of the Cybercrime Convention Committee, T-CY (2007) 03, page 5 (35). 

2525  Verdelho, The effectiveness of international cooperation against cybercrime, 2008, available at: 
www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/cybercrime/Documents/Reports-Presentations/567%20study4-
Version7%20provisional%20_12%20March%2008_.pdf 

http://www.unafei.or.jp/english/pdf/PDF_rms/no79/15_P107-112.pdf
http://www.law.uga.edu/intl/roth.pdf
http://www.privacyinternational.org/issues/cybercrime/coe/analysis22.pdf
http://www.justice.gov/criminal/cybercrime/g82004/99TransborderAccessPrinciples.pdf
http://www.g7.utoronto.ca/scholar/sussmann/duke_article_pdf
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/cybercrime/Documents/Reports-Presentations/567%20study4-Version7%20provisional%20_12%20March%2008_.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/cybercrime/Documents/Reports-Presentations/567%20study4-Version7%20provisional%20_12%20March%2008_.pdf
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2526  The Functioning of 24/7 points of contact for cybercrime, 2009, available at: 

www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/cybercrime/Documents/Points%20of%20Contact/567_24_7report3a%20_
2%20april09.pdf. 

2527  The Stanford Draft International Convention was developed as a follow-up to a conference hosted in Stanford University in 
the US in 1999. The text of the Convention is published in: The Transnational Dimension of Cyber Crime and Terror, 
page 249 et seq., available at: http://media.hoover.org/documents/0817999825_249.pdf. For more information, see: 
Goodman/Brenner, The Emerging Consensus on Criminal Conduct in Cyberspace, UCLA Journal of Law and Technology, 
Vol. 6, Issue 1, 2002, page 70, available at: www.lawtechjournal.com/articles/2002/03_020625_goodmanbrenner.pdf; 
Sofaer, Toward an International Convention on Cyber in Seymour/Goodman, The Transnational Dimension of Cyber Crime 
and Terror, page 225, available at: http://media.hoover.org/documents/0817999825_221.pdf; ABA International Guide to 
Combating Cybercrime, 2002, page 78. 

2528  See Sofaer/Goodman/Cuellar/Drozdova and others, A Proposal for an International Convention on Cyber Crime and 
Terrorism, 2000, available at: www.iwar.org.uk/law/resources/cybercrime/stanford/cisac-draft.htm. 

2529  See Sofaer/Goodman/Cuellar/Drozdova and others, A Proposal for an International Convention on Cyber Crime and 
Terrorism, 2000, available at: www.iwar.org.uk/law/resources/cybercrime/stanford/cisac-draft.htm. 

2530  Regarding the network architecture and the consequences with regard to the involvement of service providers, see: Black, 
Internet Architecture: An Introduction to IP Protocols, 2000; Zuckerman/McLaughlin, Introduction to Internet Architecture 
and Institutions, 2003, available at: http://cyber.law.harvard.edu/digitaldemocracy/internetarchitecture.html. 

2531. See in this context: Sellers, Legal Update to: Shifting the Burden to Internet Service Providers: The Validity of Subpoena 
Power under the Digital Millennium Copyright Act, Oklahoma Journal of Law and Technology, 8a, 2004, available at: 
www.okjolt.org/pdf/2004okjoltrev8a.pdf. 

2532  National sovereignty is a fundamental principle in international law. See Roth, State Sovereignty, International Legality, and 
Moral Disagreement, 2005, page 1, available at: www.law.uga.edu/intl/roth.pdf. 

2533  For an introduction to the discussion, see: Elkin-Koren, Making Technology Visible: Liability of Internet Service Providers for 
Peer-to-Peer Traffic, Journal of Legislation and Public Policy, Volume 9, 2005, page 15 et seq., available at 
www.law.nyu.edu/journals/legislation/articles/current_issue/NYL102.pdf. 

2534  In the decision Recording Industry Association Of America v. Charter Communications, Inc., the United States Court of 
Appeals for the eighth circuit described (by referring to House Report No. 105-551(II) at 23 (1998)) the function of the 
United States DMCA by pointing out the balance. In the opinion of the court, DMCA has “two important priorities: 
promoting the continued growth and development of electronic commerce and protecting intellectual property rights.” 

2535  Regarding the history of DMCA and pre-DMCA case law in the United States, see: Ciske, For Now, ISPs must stand and 
deliver: An analysis of In re Recording Industry Association of America vs. Verizon Internet Services, Virginia Journal of Law 
and Technology, Vol. 8, 2003, available at: www.vjolt.net/vol8/issue2/v8i2_a09-Ciske.pdf; Salow, Liability Immunity for 
Internet Service Providers – How is it working?, Journal of Technology Law and Policy, Vol. 6, Issue 1, 2001, available at: 
http://grove.ufl.edu/~techlaw/vol6/issue1/pearlman.html 

2536  Regarding the impact of DMCA on the liability of Internet service providers, see: Unni, Internet Service Provider’s Liability 
for Copyright Infringement – How to Clear the Misty Indian Perspective, 8 RICH. J.L. & TECH. 13, 2001, available at: 
www.richmond.edu/jolt/v8i2/article1.html; Manekshaw, Liability of ISPs: Immunity from Liability under the Digital 
Millennium Copyright Act and the Communications Decency Act, Computer Law Review and Technology Journal, Vol. 10, 
2005, page 101 et seq., available at: www.smu.edu/csr/articles/2005/Fall/SMC103.pdf; Elkin-Koren, Making Technology 
Visible: Liability of Internet Service Providers for Peer-to-Peer Traffic, Journal of Legislation and Public Policy, Volume 9, 
2005, page 15 et seq., available at www.law.nyu.edu/journals/legislation/articles/current_issue/NYL102.pdf; Schwartz, 
Thinking outside the Pandora’s box: Why the DMCA is unconstitutional under Article I, § 8 of the United States 
Constitution, Journal of Technology Law and Policy, Vol. 10, Issue 1, available at: 
http://grove.ufl.edu/~techlaw/vol10/issue1/schwartz.html. 

2537  Regarding the application of DMCA to search engines, see: Walker, Application of the DMCA Safe Harbor Provisions to 
Search Engines, Virginia Journal of Law and Technology, Vol. 9, 2004, available at: www.vjolt.net/vol9/issue1/v9i1_a02-
Walker.pdf. 

2538  17 USC. § 512(a) 

2539  17 USC. § 512(b) 

http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/cybercrime/Documents/Points%20of%20Contact/567_24_7report3a%20_2%20april09.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/cybercrime/Documents/Points%20of%20Contact/567_24_7report3a%20_2%20april09.pdf
http://media.hoover.org/documents/0817999825_249.pdf
http://www.lawtechjournal.com/articles/2002/03_020625_goodmanbrenner.pdf
http://media.hoover.org/documents/0817999825_221.pdf
http://www.iwar.org.uk/law/resources/cybercrime/stanford/cisac-draft.htm
http://www.iwar.org.uk/law/resources/cybercrime/stanford/cisac-draft.htm
http://cyber.law.harvard.edu/digitaldemocracy/internetarchitecture.html
http://www.okjolt.org/pdf/2004okjoltrev8a.pdf
http://www.law.uga.edu/intl/roth.pdf
http://www.law.nyu.edu/journals/legislation/articles/current_issue/NYL102.pdf
http://www.vjolt.net/vol8/issue2/v8i2_a09-Ciske.pdf
http://grove.ufl.edu/~techlaw/vol6/issue1/pearlman.html
http://www.richmond.edu/jolt/v8i2/article1.html
http://www.smu.edu/csr/articles/2005/Fall/SMC103.pdf
http://www.law.nyu.edu/journals/legislation/articles/current_issue/NYL102.pdf
http://grove.ufl.edu/~techlaw/vol10/issue1/schwartz.html
http://www.vjolt.net/vol9/issue1/v9i1_a02-Walker.pdf
http://www.vjolt.net/vol9/issue1/v9i1_a02-Walker.pdf
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2540  Regarding the Communications Decency Act, see: Manekshaw, Liability of ISPs: Immunity from Liability under the Digital 

Millennium Copyright Act and the Communications Decency Act, Computer Law Review and Technology Journal, Vol. 10, 
2005, page 101 et seq., available at: www.smu.edu/csr/articles/2005/Fall/SMC103.pdf; 

2541  Directive 2000/31/EC of the European Parliament and of the Council of 8 June 2000 on certain legal aspects of information 
society services, in particular electronic commerce, in the Internal Market (‘Directive on electronic commerce’) – Official 
Journal L 178, 17/07/2000 P. 0001 – 0016. For a comparative law analysis of the United States and European Union e-
commerce regulations (including the EU E-Commerce Directive), see: Pappas, Comparative US & EU Approaches To E-
Commerce Regulation: Jurisdiction, Electronic Contracts, Electronic Signatures And Taxation, Denver Journal of 
International Law and Policy, Vol. 31, 2003, page 325 et seq., available at: 
www.law.du.edu/ilj/online_issues_folder/pappas.7.15.03.pdf. 

2542. See Lindholm/Maennel, Computer Law Review International 2000, 65. Art. 12 – Art. 15 EU of the E-Commerce Directive. 

2543  Art. 12 – Art. 15 EU of the E-Commerce Directive. 

2544  With the number of different services covered, the E-Commerce Directive aims for a broader regulation than 17 USC. 
§ 517(a). Regarding 17 USC. § 517(a). 

2545  See Art. 12 paragraph 3 of the E-Commerce Directive. 

2546  The provision was implemented by DMCA (Digital Millennium Copyright Act). Regarding the impact of DMCA on the 
liability of Internet service providers, see: Unni, Internet Service Provider’s Liability for Copyright Infringement – How to 
Clear the Misty Indian Perspective, 8 RICH. J.L. & TECH. 13, 2001, available at: www.richmond.edu/jolt/v8i2/article1.html; 
Manekshaw, Liability of ISPs: Immunity from Liability under the Digital Millennium Copyright Act and the Communications 
Decency Act, Computer Law Review and Technology Journal, Vol. 10, 2005, page 101 et seq., available at: 
www.smu.edu/csr/articles/2005/Fall/SMC103.pdf; Elkin-Koren, Making Technology Visible: Liability of Internet Service 
Providers for Peer-to-Peer Traffic, Journal of Legislation and Public Policy, Volume 9, 2005, page 15 et seq., available at 
www.law.nyu.edu/journals/legislation/articles/current_issue/NYL102.pdf. 

2547  Regarding traditional caching as well as active caching, see: Naumenko, Benefits of Active Caching in the WWW, available 
at: www.epfl.ch/Publications/Naumenko/Naumenko99.pdf. 

2548  For more information on proxy servers, see: Luotonen, Web Proxy Servers, 1997. 

2549  The provision was implemented by DMCA (Digital Millennium Copyright Act). Regarding the impact of DMCA on the 
liability of Internet service providers, see: Unni, Internet Service Provider’s Liability for Copyright Infringement – How to 
Clear the Misty Indian Perspective, 8 RICH. J.L. & TECH. 13, 2001, available at: www.richmond.edu/jolt/v8i2/article1.html; 
Manekshaw, Liability of ISPs: Immunity from Liability under the Digital Millennium Copyright Act and the Communications 
Decency Act, Computer Law Review and Technology Journal, Vol. 10, 2005, page 101 et seq., available at: 
www.smu.edu/csr/articles/2005/Fall/SMC103.pdf; Elkin-Koren, Making Technology Visible: Liability of Internet Service 
Providers for Peer-to-Peer Traffic, Journal of Legislation and Public Policy, Volume 9, 2005, page 15 et seq., available at 
www.law.nyu.edu/journals/legislation/articles/current_issue/NYL102.pdf. 

2550  See above: § 6.5.4. 

2551  Regarding the impact of free webspace on criminal investigations, see: Evers, Blogging sites harbouring cybercriminals, 
CNET News, 26.07.2005, available at: http://news.zdnet.co.uk/security/0,1000000189,39210633,00.htm. 

2552  This procedure is called “notice and takedown” 

2553  The hosting provider is quite often in a difficult situation. On the one hand, it needs to react immediately to avoid liability; 
on the other hand, it has certain obligations to its customers. If it removes legal information that was just at first sight 
illegal, this could lead to claims for indemnity. 

2554  By enabling their customers to offer products, they provide the necessary storage capacity for the required information. 

2555  The Project on Enhancing Competiveness in the Caribbean through the Harmonization of ICT Policies, Legislation and 
Regulatory Procedures (HIPCAR) is a project conceived by ITU, CARICOM and CTU. Further information is available at: 
www.itu.int/ITU-D/projects/ITU_EC_ACP/hipcar/index.html. 

2556  See the Explanatory Note to the HIPCAR cybercrime model legislative text available at: www.itu.int/ITU-
D/projects/ITU_EC_ACP/hipcar/index.html. 

2557  See the Explanatory Note to the HIPCAR cybercrime model legislative text available at:  
www.itu.int/ITU-D/projects/ITU_EC_ACP/hipcar/index.html. 

2558  Spindler, Multimedia und Recht 1999, page 204. 

http://www.smu.edu/csr/articles/2005/Fall/SMC103.pdf
http://www.law.du.edu/ilj/online_issues_folder/pappas.7.15.03.pdf
http://www.richmond.edu/jolt/v8i2/article1.html
http://www.smu.edu/csr/articles/2005/Fall/SMC103.pdf
http://www.law.nyu.edu/journals/legislation/articles/current_issue/NYL102.pdf
http://www.epfl.ch/Publications/Naumenko/Naumenko99.pdf
http://www.richmond.edu/jolt/v8i2/article1.html
http://www.smu.edu/csr/articles/2005/Fall/SMC103.pdf
http://www.law.nyu.edu/journals/legislation/articles/current_issue/NYL102.pdf
http://news.zdnet.co.uk/security/0,1000000189,39210633,00.htm
http://www.itu.int/ITU-D/projects/ITU_EC_ACP/hipcar/index.html
http://www.itu.int/ITU-D/projects/ITU_EC_ACP/hipcar/index.html
http://www.itu.int/ITU-D/projects/ITU_EC_ACP/hipcar/index.html
http://www.itu.int/ITU-D/projects/ITU_EC_ACP/hipcar/index.html
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2559  Art. 21 – Re-examination 

 1. Before 17 July 2003, and thereafter every two years, the Commission shall submit to the European Parliament, the 
Council and the Economic and Social Committee a report on the application of this Directive, accompanied, where 
necessary, by proposals for adapting it to legal, technical and economic developments in the field of information society 
services, in particular with respect to crime prevention, the protection of minors, consumer protection and to the proper 
functioning of the internal market.  

 2. In examining the need for an adaptation of this Directive, the report shall in particular analyse the need for proposals 
concerning the liability of providers of hyperlinks and location tool services, ‘notice and take down’ procedures and the 
attribution of liability following the taking down of content. The report shall also analyse the need for additional conditions 
for the exemption from liability, provided for in Articles 12 and 13, in the light of technical developments, and the 
possibility of applying the internal market principles to unsolicited commercial communications by electronic mail. 

2560  Freytag, Computer und Recht 2000, page 604; Spindler, Multimedia und Recht 2002, page 497. 

2561. Austria, Spain and Portugal. See Report of the application of the Directive on electronic commerce – COM (2003) 702, 
page 7. 

2562  See Report of the application of the Directive on electronic commerce – COM (2003) 702, page 15. 

2563  § 17 – Ausschluss der Verantwortlichkeit bei Links  

 (1) Ein Diensteanbieter, der mittels eines elektronischen Verweises einen Zugang zu fremden Informationen eröffnet, ist für 
diese Informationen nicht verantwortlich, sofern er von einer rechtswidrigen Tätigkeit oder Information keine tatsächliche 
Kenntnis hat und sich in Bezug auf Schadenersatzansprüche auch keiner Tatsachen oder Umstände bewusst ist, aus denen 
eine rechtswidrige Tätigkeit oder Information offensichtlich wird, oder, sobald er diese Kenntnis oder dieses Bewusstsein 
erlangt hat, unverzüglich tätig wird, um den elektronischen Verweis zu entfernen.  

2564  Introna/Nissenbaum, Sharping the Web: Why the politics of search engines matters, page 5, available at: 
www.nyu.edu/projects/nissenbaum/papers/searchengines.pdf. 

2565  Austria, Spain and Portugal. See Report of the application of the Directive on electronic commerce – COM (2003) 702, 
page 7. 

2566  See Report of the application of the Directive on electronic commerce – COM (2003) 702, page 15. 

2567  Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSICE) – Artículo 17. Responsabilidad de los 
prestadores de servicios que faciliten enlaces a contenidos o instrumentos de búsqueda (Spain) 

 1. Los prestadores de servicios de la sociedad de la información que faciliten enlaces a otros contenidos o incluyan en los 
suyos directorios o instrumentos de búsqueda de contenidos no serán responsables por la información a la que dirijan a los 
destinatarios de sus servicios, siempre que: a) No. tengan conocimiento efectivo de que la actividad o la información a la 
que remiten o recomiendan es ilícita o de que lesiona bienes o derechos de un tercero susceptibles de indemnización, o b) 
si lo tienen, actúen con diligencia para suprimir o inutilizar el enlace correspondiente. 

 Se entenderá que el prestador de servicios tiene el conocimiento efectivo a que se refiere la letra a) cuando un órgano 
competente haya declarado la ilicitud de los datos, ordenado su retirada o que se imposibilite el acceso a los mismos, o se 
hubiera declarado la existencia de la lesión, y el prestador conociera la correspondiente resolución, sin perjuicio de los 
procedimientos de detección y retirada de contenidos que los prestadores apliquen en virtud de acuerdos voluntarios y de 
otros medios de conocimiento efectivo que pudieran establecerse. 

 2. La exención de responsabilidad establecida en el apartado primero no operará en el supuesto de que el destinatario del 
servicio actúe bajo la dirección, autoridad o control del prestador que facilite la localización de esos contenidos. 

2568  Ausschluss der Verantwortlichkeit bei Suchmaschinen  

 § 14. (1) Ein Diensteanbieter, der Nutzern eine Suchmaschine oder andere elektronische Hilfsmittel zur Suche nach 
fremden Informationen bereitstellt, ist für die abgefragten Informationen nicht verantwortlich, sofern er  

 1. die Übermittlung der abgefragten Informationen nicht veranlasst,  

 2. den Empfänger der abgefragten Informationen nicht auswählt und  

 3. die abgefragten Informationen weder auswählt noch verändert.  

 (2) Abs. 1 ist nicht anzuwenden, wenn die Person, von der die abgefragten Informationen stammen, dem Diensteanbieter 
untersteht oder von ihm beaufsichtigt wird.  

http://www.nyu.edu/projects/nissenbaum/papers/searchengines.pdf
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