
وباء كوفيد - 19

 مبادئ توجيهية ألجهزة
 إنفاذ القانون

26 آذار/مارس 2020

اإلنرتبول   -   لالستخدام الرسمي فقط 



بدأ فريوس كورونا ينترش يف أواخر عام 2019 )كوفيد-19( وتطور برسعة 
فائقة عىل الصعيد العاملي فوصفته منظمة الصحة العاملية بحالة طوارئ 
صحية عمومية تثري مخاوف عىل الصعيد الدويل وأعلنته وباًء. ويستدعي 
التفيش الرسيع لهذا املرض يف العالم وانعدام اليقني بشأن تطوره اتخاذَ 

إجراءات عاملية تسهم أجهزة إنفاذ القانون يف إطارها بدور جوهري يف 
جهود التحكم به، وضمان سالمة السكان، والتصدي للمجرمني الذين يرون 

يف تفّشيه فرصة سانحة لتعزيز أو تنويع أنشطتهم.

واإلنرتبول إذ يضع يف االعتبار أفضل املمارسات الدولية يف هذا املجال 
وتوصيات منظمة الصحة العاملية، يهيب ببلدانه األعضاء إىل اتباع املبادئ 

التوجيهية الواردة يف هذه الوثيقة من أجل تعزيز سالمة وفعالية الدعم 
املقدم من أجهزة إنفاذ القانون يف سياق وباء كوفيد-19.

تنبيه: يُفرتض بأجهزة إنفاذ القانون النظر يف اتباع هذه املبادئ التوجيهية يف إطار اسرتاتيجية 
ملواجهة تفيّش الوباء وبالتعاون الوثيق مع سلطات الصحة العامة الوطنية. والغرض منها هو إكمال 

الخطوط التوجيهية الوطنية ال االستبدال بها. وجميع التدابري التي تتخذها أجهزة إنفاذ القانون يف 
هذا الصدد يجب أن تنسجم مع الترشيعات الوطنية وااللتزامات الدولية السارية.
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األعراض األكثر شيوعا لكوفيد-19 هي الحمى 
واإلرهاق والسعال الجاف. وقد يُصاب بعض 
املرىض باآلالم واألوجاع، أو احتقان األنف، أو 

الرشح، أو ألم الحلق، أو اإلسهال. وعادة ما 
تكون هذه األعراض خفيفة وتبدأ تدريجيا. 
ويتعاىف معظم األشخاص من املرض دون 

الحاجة إىل عالج خاص.

ينبغي إيالء اهتمام خاص للمسنني 
واألشخاص الذي يعانون من مشكالت طبية 

كامنة مثل ارتفاع ضغط الدم أو أمراض 
التنفس أو القلب أو داء السكري أو ضعف 

الجهاز املناعي. فإصابتهم بأمراض خطرية 
هي أشد احتماال.

كوفيد-19:
 الوضع الراهن

.1
1.1 األعراض

2.1 الفئات األكثر 
عرضة لإلصابة
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3.1 طريقة انتقال املرض

ينتقل كوفيد-19 من شخص إىل آخر عىل األرجح عن طريق الُقطريات 
الصغرية التي تتناثر من األنف أو الفم عند سعال أو عطس الشخص 

املصاب به. ويُصاب األشخاص اآلخرون بهذا املرض عند مالمسة األشياء 
أو األسطح امللوثة بهذه القطريات ثم ملس عينيهم أو أنفهم أو فمهم.

السعال/العطس

 ملس العينني أو األنف
أو الفم

املصافحة

مالمسة األشياء واألسطح امللوثة

مشاهدة الفيديو

الصفحة 4

https://www.youtube.com/watch?v=1APwq1df6Mw
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تدابري الحماية املوىص بها

ال يوجد حاليا لقاح أو عالج محدد لكوفيد-19. وأفضل طريقة للوقاية منه 
ومنع انتشار العدوى هي تفادي التعرض للفريوس.

.2

غسل اليدين جيدا بانتظام أو 
استخدام مطهر كحويل.

عدم ملس الوجه بيدين غري نظيفتني.

مراعاة تدابري اتّقاء املخالطة: تويص 
منظمة الصحة العاملية بوضع مسافة ال 

تقل عن مرت بني أّي شخصني )تويص بعض 
املبادئ التوجيهية الوطنية بمسافة أكرب(.

تنظيف أو تعقيم معدات العمل عند الشك 
يف مخالطة شخص مصاب بكوفيد-19 

واملراقبة الذاتية لرصد عالمات املرض 
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بالنظر إىل طريقة انتقال املرض، قد 
يُوىص موظفو إنفاذ القانون الذين 

يخالطون عامة الناس ارتداء كمامات 
و/أو قفازات مطاطية عندما تتوفر.

مالحظة هامة: ال تضمن معدات الوقاية 
الشخصية الحماية لكم ولآلخرين إال إذا 

كنتم تعرفون كيفية استخدامها .

مشاورة الطبيب إذا ظهرت أعراض 
املرض، عمال بتوصيات السلطات 

الوطنية للصحة العامة.

مشاهدة الفيديو

معلومات إضافية

https://www.youtube.com/watch?v=iOnYD3A_XY4
https://www.youtube.com/watch?v=iOnYD3A_XY4


الصفحة 7
وباء كوفيد - 19 مبادئ توجيهية ألجهزة إنفاذ القانون

حماية القرين والعائلة واألصدقاء بعد العودة من 
العمل

قد يتعرض موظفو إنفاذ القانون لإلصابة بكوفيد-19 أثناء تأدية 
مهامهم. وينبغي لهم قبل لقاء أفراد األرسة لقاء مبارشا مراعاة تدابري 

اتّقاء املخالطة واتباع الخطوات التالية عند العودة إىل منازلهم:

e  تنظيف أو تعقيم معدات العمل، بما
يف ذلك الحذاء، لتفادي نثر األوساخ 

الدقيقة/الغبار؛

e  نزع مالبس العمل وغسلها بمسحوق
غسيل بأرسع ما يمكن. يُوىص بحمل 

املالبس ونقلها وغسلها من دون أن 
تالمس الجلد والعينني واملكان املحيط 

وسائر املالبس النظيفة )تفادي نفض 
املالبس(؛

e  االستحمام أو غسل األماكن املكشوفة
من الجسم بالصابون واملاء؛

e املراقبة الذاتية لرصد عالمات املرض



.3
مهام أجهزة إنفاذ القانون يف 
سياق تفّش وباء كوفيد-19

يسجل الكثري من البلدان تزايدا يف حاالت اإلصابة بكوفيد-19 املبّلغ عنها، 
األمر الذي يقتيض من الحكومات اتخاذ تدابري صارمة من أجل حماية 

مواطنيها والحيلولة دون انتشار العدوى. وتعمل منظمة الصحة العاملية 
وأخصائيو الصحة العامة الوطنيون عىل مدار الساعة إلنقاذ األرواح.

وعىل أجهزة إنفاذ القانون االضطالع بدور رئييس عىل صعيدي دعم تطبيق 
التدابري الصحية العامة الحتواء تفيّش الوباء، والتصدي ألّي أنشطة جنائية 

ناجمة عن هذا الوضع.

وترمي هذه املبادئ التوجيهية إىل توعية أجهزة إنفاذ القانون بهذه 
الظروف وينبغي تنفيذها وفقا للترشيعات الوطنية وبما يتماىش مع أفضل 

ممارسات العمل الرشطي الوطني وبالتنسيق مع سلطات الصحة العامة 
الوطنية.
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1.3 دعم تطبيق التدابري الصحية العامة

بالنظر إىل الوضع السائد عىل املستوى الوطني ووفقا السرتاتيجية 
مواجهة كوفيد-19 املشرتكة بني األجهزة يف بلدكم، يمكن أن تشارك 
أجهزة إنفاذ القانون يف املساعدة عىل تطبيق تدابري الرقابة يف مجال 

الصحة العامة عرب تأدية عدد من املهام. وترسي جميع تدابري الوقاية 
املذكورة أعاله عىل املهام التالية:

1.1.3 
فرض قيود عىل 
التنقالت

e يف املعابر الحدودية؛

e .يف املناطق الخاضعة للحجر الصحي

توصيات:

e  ارتداء معدات الوقاية الشخصية )عندما تتوفر وتويص
بارتدائها سلطات الصحة العامة(؛

e  مراعاة تدابري اتّقاء املخالطة: تويص منظمة الصحة
العاملية بوضع مسافة ال تقل عن مرت بني أّي شخصني 

)تويص بعض املبادئ التوجيهية الوطنية بمسافة 
أكرب(؛

e تفادي ملس الوثائق مبارشة أو التقليل منه؛

e  عند التعامل مع أشخاص غري متعاونني، التقليل من
االختالط بهم وتنظيف اليدين.
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2.1.3 
النظام العام

e  إدارة أماكن الحجر الصحي وتجمعات
األشخاص، يف الصيدليات واملتاجر مثال. 

ينبغي النظر يف إقامة رشاكات جديدة 
بني الرشكات األمنية الخاصة وأجهزة 

إنفاذ القانون والجيش.

e  فرض طوق أمني حول البنى التحتية
الحساسة مثل املشايف.

e  عمليات الفرار من السجون )سبق أن
أُفيد بمثل هذه الحاالت(.

e  االضطرابات األهلية/أعمال الشغب
)بسبب القيود املفروضة ومخاوف نقص 

األغذية وتدابري املراقبة وغري ذلك(.

توصيات:

e  عند مخالطة الحشود عن قرب، ارتداء معدات الوقاية
الشخصية )إذا كانت متوفرة(، وال سيما القفازات 

املطاطية ونظارات الحماية والكمامات الوحيدة 
االستعمال؛

e  مراعاة تدابري اتّقاء املخالطة: تويص منظمة الصحة
العاملية بوضع مسافة ال تقل عن مرت بني أّي شخصني 

)تويص بعض املبادئ التوجيهية الوطنية بمسافة أكرب(؛

e غسل اليدين والوجه يف أقرب فرصة؛

e تنظيف املعدات ومحيط العمل فور االنتهاء من املهمة؛

e  إيالء اهتمام خاص لحفظ النظام العام داخل السجون
وخارجها. فالتواصل بشأن تدابري الوقاية والرقابة يف 

مراكز االحتجاز يمكن أن يسهم يف حفظ النظام.
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 3.1.3 
اقتفاء أثر 
مخالطي املرىض

e  إذا ظهرت عىل أحد األشخاص أعراض
كوفيد-19 أو تأكدت إصابته به، 
يحاول أخصائيو الصحة العامة 

معرفة األشخاص الذين يُحتمل أن 
يكونوا قد اختلطوا باملريض من خالل 

اقتفاء أثرهم.

4.1.3 
تأمني اإلمداد باللوازم 
الصحية العاجلة

e  يف سياق األزمات، تُسّلم اللوازم
الصحية العاجلة إىل مراكز الرعاية 

الصحية )معدات طبية، معدات 
الوقاية الشخصية، وغريها(.

توصيات:

e  استخدام موارد متناسبة يف التحقيقات الرشطية
القتفاء أثر األشخاص الذين خالطوا مصابني 

بكوفيد-19. وينبغي إجراء هذه التحقيقات مع التقيد 
التام بالترشيعات الوطنية وإيالء االحرتام الواجب 

لحقوق األفراد.

توصيات:

e  النظر يف إمكان االستعانة برشكة أمنية خاصة أو
بالجيش أو بأجهزة إنفاذ القانون ملواكبة اإلمدادات من 
أجل منع رسقتها أو االعتداء عليها وتوفري الحماية لها.
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5.1.3 
الرسائل املوّجهة 
للعموم

e  يمكن أن تضطلع أجهزة إنفاذ
القانون بدور فاعل يف تعميم التدابري 

الوطنية املتصلة بالصحة العامة 
عىل السكان بالتنسيق مع األجهزة 

الحكومية والصحية.

توصيات:

e  البقاء عىل اطالع عىل آخر املعلومات املتعلقة بالتدابري
الوطنية ملراقبة الصحة العامة؛

e  نقل املعلومات عن تدابري الجهوزية واإلرشادات الوطنية
العامة إىل الجمهور؛

e  تشجيع التنسيق بني األجهزة حرصا عىل اتساق
الرسائل املوّجهة للعموم؛

e  وضع آليات لدحض الشائعات عن طريق اتخاذ
اإلجراءات املناسبة ملكافحة األخبار املغلوطة والتعاون 

مع القطاع الخاص لوضع حد للرسائل الكاذبة.
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2.3 منع أنشطة محددة غري مرشوعة ظهرت يف 
سياق األزمة املرتبطة بكوفيد-19

إن تزايد النوايا الرتكاب أنشطة غري مرشوعة يف املجاالت اإلجرامية 
التالية يقتيض من أجهزة إنفاذ القانون التحيل بأعىل درجات اليقظة.

1.2.3 
الرتهيب ونرش 
العدوى عمدا

ينبغي ألجهزة إنفاذ القانون أن تنظر يف تعزيز 
مستوى املراقبة، وذلك باالستناد إىل األساليب 

دة  التالية التي توحي بارتكاب أفعال متعمَّ
محتملة يمكن أن تؤدي إىل انتشار العدوى.

e  ظهرت مؤخرا حاالت ألشخاص
يبصقون ويسعلون يف وجه أفراد 

أجهزة إنفاذ القانون لرتهيبهم. ويمكن 
لترصفات من هذا القبيل أن تنطوي 

عىل مخاطر إذا كان هؤالء األشخاص 
مصابني بكوفيد-19.

e  قد يتعّمد بعض األفراد املصابني االنتقال
من مناطق موبوءة إىل مناطق غري 

موبوءة عىل الرغم من حالتهم الصحية 
والقيود التي يُحتمل أن تكون قد ُفرضت 

عىل السفر.

e  أُبلغ عن حاالت ألشخاص يّدعون أنهم
يبيعون عىل اإلنرتنت عيّنات ملوثة من 

سوائل الجسم.

توصيات:
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توصيات:

e  توخي الحذر الشديد عند االقرتاب من أفراد غري متعاونني
وارتداء معدات الوقاية الشخصية )إن وجدت(؛

e  ينبغي ألفراد رشطة الحدود اإلبالغ عن أّي شخص تظهر
عليه األعراض عند مراكز العبور الحدودية؛

e  ينبغي للمحققني املتخصصني يف مكافحة الجريمة
السيربية أو اإلرهاب أن يولوا اهتماما خاصا لألسواق 

اإللكرتونية؛

e  ينبغي ألفراد أجهزة إنفاذ القانون الساهرين عىل النظام
العام أو املكلفني بحماية شخصيات عامة بارزة أن يكونوا 

عىل دراية بهذه املخاطر املحتملة.

1.2.3 الرتهيب ونرش العدوى عمدا
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2.2.3 
املنتجات الطبية 
املزورة واملقلدة

يتيح تفيّش وباء كوفيد-19 فرصا للربح 
الرسيع، يستفيد يف سياقها مجرمون 

انتهازيون من الطلب الشديد يف األسواق 
عىل منتجات الوقاية الشخصية والنظافة 

 ،Pangea الصحية. وقد أبرزت نتائج عملية
التي نفذها اإلنرتبول بالتعاون مع جهات 

رشيكة يف مجال إنفاذ القانون يف آذار/مارس 
2020، تزايد كميات املواد الطبية املزورة 

واملقلدة املتوفرة يف األسواق، وال سيما:

e  الكمامات الجراحية الوحيدة
االستخدام؛

e مستحرضات تعقيم اليدين؛

e األدوية املضادة للفريوسات واملالريا؛

e اللقاحات؛

e  مجموعة أدوات التحاليل الطبية
املتصلة بكوفيد-19.

توصيات:

e  ينبغي ألجهزة إنفاذ القانون أن تويل اهتماما خاصا
لقائمة املواد املزورة أو املقلدة املذكورة أعاله؛

e  إحاطة عامة الناس علما باإلعالنات الزائفة أو املضللة
املتصلة بهذه املنتجات عىل اإلنرتنت؛

e  يمكن لخطوط اإلبالغ املبارش عىل الصعيد الوطني أن
تكشف عمليات االحتيال هذه يف وقت مبكر.
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3.2.3 
عمليات النصب 
واالحتيال

منذ بداية تفيّش وباء كوفيد-19، أُبلغ عن 
العديد من عمليات النصب واالحتيال التي 
تستغل هذه األزمة. ويمكن تصنيف هذه 

العمليات عىل النحو التايل:

e  االحتيال عرب اإلنرتنت: يستحدث
املحتالون مواقع إلكرتونية مزيفة، 

ومنصات للتجارة اإللكرتونية، 
وحسابات يف وسائل التواصل 

االجتماعي، وعناوين بريد إلكرتوني 
كاذبة تّدعي بيع املنتجات الطبية 

وتوزيعها. ويف بعض الحاالت، 
يستخدمون أسماء رشكات مرموقة 

يف مجال إنتاج وتوزيع هذه املنتجات. 
ويُطلب من الضحايا بعد ذلك الدفع 

بواسطة تحويل مرصيف.

e  االحتيال الهاتفي: أُبلغ عن أشكال
جديدة من االحتيال باستخدام وسائل 

االتصاالت والخداع بالهاتف يف سياق 
تفّش وباء كوفيد-19. فاملجرمون 
يتصلون بأشخاص مسنني مّدعني 

أنهم من أقاربهم ويتلقون العالج يف 
املستشفى. ويُطلب من الضحايا بعد 

ذلك دفع تكاليف العالج الطبي عن 
طريق تحويل األموال أو التسديد نقدا 
ألشخاص ينتحلون صفة ممثلني عن 

جهاز الصحة العامة.
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e  التصيّد االحتيايل: يرسل املحتالون
رسائل بريدية أو إلكرتونية مرتبطة 

بتفّش الوباء يّدعون أنها صادرة 
عن السلطات الصحية من أجل خداع 
الضحايا وحملهم عىل زيارة صفحة 

إلكرتونية معيّنة وتسجيل دخولهم 
إليها باستخدام عنوان بريدهم 

اإللكرتوني وكلمة الرس الحقيقيني. 
ويستخدم املحتالون بعد ذلك بيانات 

تسجيل الدخول هذه للوصول إىل 
معلومات حساسة وربما لرسقة 

أموال.

توصيات:

e  ينبغي إحاطة األجهزة املعنية بالتحقيقات علما بهذه
املمارسات التي يرجح أن تتفاقم؛

e  ينبغي ألجهزة إنفاذ القانون إحاطة عامة الناس علما
بهذه األساليب اإلجرامية الجديدة عن طريق توجيه 

رسائل عامة؛

e  تساعد وحدة اإلنرتبول ملكافحة الجرائم املالية البلدان
األعضاء عىل وْقف أّي مبالغ مالية دفعها ضحايا 

جرائم االحتيال. ويرجى االتصال بالوحدة املذكورة عرب 
املكتب املركزي الوطني يف بلدكم للحصول عىل املزيد من 

املعلومات.
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4.2.3 
الجريمة السيربية

تزايد بشكل ملحوظ عدد الجرائم السيربية 
التي ُكيِّفت مع مختلف جوانب الوضع 

املرتبط بفريوس كورونا الستهداف منظمات 
وأشخاص ال يتوجسون أّي خطر.

e  ثمة زيادة يف عدد الربمجيات الخبيثة
وبرمجيات انتزاع الفدية التي ُكشفت 
والتي تستغل وباء كوفيد 19 لتلويث 

املنظومات الحاسوبية لألفراد 
واملنظمات. وقد طور مرتكبو الجرائم 

السيربية أساليبهم وتقنياتهم 
وآلياتهم الستغالل مواطن الضعف 

الناجمة عن الوضع الراهن.

e  ركزت االعتداءات السيربية ونرش
برمجيات انتزاع الفدية عىل البنى 

التحتية الحساسة مثل املنظومات 
الحاسوبية يف املستشفيات.

e  يمكن لتزايد عدد األشخاص الذين
يعملون من املنزل أن يشكل مخاطر 

محتملة جديدة ومواطن ضعف 
إضافية قد يسعى مرتكبو الجرائم 

السيربية إىل استغاللهما.

e  ع أجهزة إنفاذ القانون ووحدات تُشجَّ
مكافحة الجريمة السيربية عىل األخذ 

باإلرشادات الواردة أدناه وتعميمها 
عىل السكان الذين تسهر عىل أمنهم.

توصيات:
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توصيات:

e  تفادي فتح الرسائل اإللكرتونية املشبوهة والنقر عىل
الروابط الواردة يف الرسائل اإللكرتونية واملرفقات غري 

املعروفة؛

e  حفظ نسخ من امللفات عىل اإلنرتنت وخارج اإلنرتنت
بصفة منتظمة وبشكل مأمون؛

e استخدام كلمات رس محكمة؛

e  تحديث الربمجيات بصفة منتظمة، وال سيما برمجية
مكافحة الفريوسات؛

e  إدارة اإلعدادات الشخصية لحسابات وسائل التواصل
االجتماعي وتحديد الخيارات املتعلقة بالخصوصية 

واألمن؛

e تعزيز أمن الشبكة املنزلية؛

e  توعية أفراد األرسة، وال سيما األطفال، بالبقاء يف مأمن
عىل اإلنرتنت؛

e  إبالغ جهاز الرشطة املحلية يف حال الوقوع ضحية
لجريمة سيربية.

4.2.3 الجريمة السيربية



.4
الدعم العاملي الذي يقدمه اإلنرتبول

يطرح كوفيد-19 تحديا عامليا ال عىل أجهزة إنفاذ القانون فحسب، بل 
عىل املجتمع ككل.

فهذا وباء ال يعرف الحدود، شأنه يف ذلك شأن الجريمة. لذا فإن 
اإلجراءات التي نتخذها ملواجهته، فرديا أو جماعيا، تكتيس أهمية بالغة 

للتخفيف من تبعاته اليوم وغدا.

واألسباب التي أُنشئ ألجلها اإلنرتبول منذ حوايل 100 عام هي اليوم 
أكثر أهمية من أّي وقت مىض. وسنواصل توفري أّي دعم تحتاج إليه 

بلداننا األعضاء، عىل مدار الساعة وطيلة أيام األسبوع.

وستكفل شبكة اإلنرتبول العاملية املأمونة استمرار وصول املعلومات 
الرشطية الحاسمة إىل حيث تمس الحاجة إليها.

وستعمل وحدات مكافحة الجريمة املتخصصة التابعة للمنظمة عىل 
ضمان تعميم االطالع عىل أحدث االتجاهات والتهديدات ذات الصلة 

بكوفيد-19.

وسيحرص مركز العمليات والتنسيق لدينا عىل تلبية طلبات املساعدة 
ه إىل املنظمة. التي توجَّ

ويلتزم اإلنرتبول التزاما راسخا بالتعاون معكم لجعل العالم أكثر أمانا.
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موارد إضافية

e  معلومات إضافية عن أصل
كوفيد-19 وأعراضه وطرق انتقال 

العدوى

e  االستخدام الرشيد ملعدات الوقاية
الشخصية من كوفيد-19

e  نصائح موجهة إىل عامة الناس بشأن
كوفيد-19: أسئلة وأجوبة )متوفرة 

باإلنكليزية والفرنسية واإلسبانية 
والعربية(

مشاهدة الفيديو

معلومات إضافية

معلومات إضافية

https://www.youtube.com/watch?v=mOV1aBVYKGA
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331498/WHO-2019-nCoV-IPCPPE_use-2020.2-eng.pdf
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters


نبذة عن اإلنرتبول

ــة يف  ــزة الرشط ــني أجه ــول يف تمك ــل دور اإلنرتب يتمث
بلدانــه األعضــاء الـــ 194 مــن العمــل معــا ملكافحــة 
ــا.  ــر أمان ــم أكث ــة وجعــل العال الجريمــة عــرب الوطني
ولــدى املنظمــة قواعــد بيانــات عامليــة تتضمــن 
ــي  ــة؛ وه ــني والجريم ــن املجرم ــة ع ــات رشطي معلوم
توفــر دعمــا ميدانيــا ويف مجــال علــوم األدلــة الجنائية، 
وخدمــات تحليــل، وتدريبا. وهــذه اإلمكانــات موضوعة 
ــة  ــم ثالث ــع وتدع ــم أجم ــة يف العال ــاول الرشط يف متن
ــة  ــاب، والجريم ــة اإلره ــي مكافح ــة ه ــج عاملي برام

ــئة. ــة والناش ــة املنظم ــيربية، والجريم الس
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