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مشروع

E-CRIME

يشارك اإلنرتبول يف مرشوع بحوث يموله االتحاد األوروبي
يُدعى  E-Crimeويهدف إىل دراسة مدى تفيش الجريمة
السيربية وتناميها يف قطاعات غري قطاع تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ،من منظور قانوني واقتصادي.
وهذا املرشوع الذي يستغرق ثالثة أعوام ينفذه حاليا اتحاد
دويل مكون من  10جهات رشيكة من أجهزة إنفاذ القانون
والقطاع الخاص ومعاهد البحوث واألوساط األكاديمية.
�
تلقى هذا املرشوع تمويال من الربنامج اإلطاري السابع
لالتحاد األوروبي للبحوث والتنمية التكنولوجية والتجارب
بموجب اتفاق املنحة املرقم .607775

مشروع E-CRIME
أثره

مفهوم املرشوع
أحرز الخرباء القانونيون والتقنيون تقدما يف فهم الجريمة
السيربية وإدارتها ويف تقييم تبعاتها عىل املجتمع وعىل
الصعيدين القانوني واالقتصادي .ولكن مجال العمل يف هذا
الصدد ال يزال رحبا.
ومن بني الصعوبات التي يتعني تذليلها االفتقار إىل تعريف
وفهم مشرتكني ملاهية الجريمة السيربية؛ ورضورة التنسيق
بني األنظمة الرشطية والقانونية عىل الصعيدين الوطني
والدويل؛ وأهمية تبادل املعلومات عىل نطاق أوسع.
ويسعى مرشوع  E-Crimeإىل معالجة هذه الصعوبات عن
طريق مشاورة مجموعة متنوعة من الجهات الفاعلة لتحليل
التبعات االقتصادية للجريمة السيربية وإعداد تدابري قانونية
وتقنية ملموسة إلدارة مخاطرها وردع مرتكبيها.
أهدافه
•قياس التبعات االقتصادية للجريمة السيربية  -بعد فهم
الصورة الحالية للجريمة السيربية ،سيستخدم فريق
مرشوع  E-Crimeاملعلومات املتاحة والبيانات الجديدة
ّ
املحصلة لوضع نموذج متعدد املستويات لقياس التبعات
االقتصادية للجريمة السيربية؛
•تقييم التدابري الحالية ملكافحة الجريمة السيربية – وال
سيما املبادرات يف مجال التكنولوجيا ،والترشيعات،
وأفضل املمارسات ،والسياسات ،ونُهُ ج إنفاذ القانون،
والتوعية ،وإشاعة الثقة؛
•إيجاد حلول ملموسة – سيقوم فريق مرشوع E-Crime

انطالقا من استنتاجاته بحرص وتحديد تدابري مكافحة
متنوعة وفعالة تشمل خصوصا تعزيز مناعة الربمجيات
إزاء الجريمة ،ومقرتحات تتعلق بالترشيعات ،وأدوات
إلدارة املخاطر ،وسياسات وممارسات جيدة ،وتدابري
إلشاعة الثقة.

يهدف العمل املضطلع به يف إطار مرشوع  E-Crimeإىل
التأثري بشكل إيجابي وطويل األمد يف:
•توعية واضعي السياسات واملرشّ عني وأجهزة إنفاذ
القانون عىل الصعيدين الوطني والدويل؛
•صياغة توصيات قانونية بشأن الحاجة إىل أدوات متطورة
للتحقيقات وإجراءات للمساعدة القانونية املتبادلة؛
•فهم الجريمة السيربية فهما أعمق العتماد تدابري أفضل
ملنعها ومكافحتها؛
•مساعدة الجهات املعنية لتوفري حلول منيعة إزاء الجريمة
املرتكبة عىل اإلنرتنت؛
•تعزيز ثقة املواطنني يف استخدام الربمجيات اإللكرتونية.
دور اإلنرتبول
يف إطار مرشوع  ،E-Crimeيشكل اإلنرتبول صلة الوصل بني
أجهزة إنفاذ القانون الدولية ،ويقدم املشورة بشأن جوانب
املرشوع التي يمكن أن تؤثر يف عمل الرشطة ،ويفيد الجهات
املعنية من خربته القانونية يف مجاالت الرسية وحماية
البيانات وقانون تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
ويأمل اإلنرتبول االستفادة مبارشة من نتائج أعمال البحث
التي يجريها الفريق املتعدد االختصاصات املعني باملرشوع
وتعزيز حضوره يف ميدان البحوث املتطورة ملكافحة الجريمة
السيربية ،ويف الوقت نفسه توفري الفرص إلشاعة املعارف يف
ما بني خربائه يف الداخل وبلدانه األعضاء.
وللمزيد من املعلومات بشأن مرشوع  ، E-Crimeيرجى
االطالع عىل املوقع اإللكرتوني www.ecrime-project.eu
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