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التهديدات السيربية املرتبطة بكوفيد  19 -يف العالم
#WashYourCyberHands

يستغل مجرمون واسعو الحيلة وانتهازيون وباء كوفيد  19 -لشن
مختلف أنواع االعتداءات السيربية .ومنذ ّ
تفش الوباء ،عادت إىل
الظهور برمجيات خبيثة معروفة كانت مختفية نسبيا؛ واتخذت
أشكاال جديدة أو استفادت من هذه الجائحة لتعزيز أساليبها
القائمة عىل الهندسة االجتماعية .والتطور مستمر يف هذا املجال،
وترد أدناه بعض أحدث التهديدات التي جرى تبيانها:
�
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التهديدات السيربية املرتبطة بكوفيد  19 -يف العالم
النطاقات الخبيثة
ازداد عدد النطاقات املسجلة بالكلمتني الرئيسيتني ’‘COVID
أو ’ ‘coronaمن أجل استغالل تزايد عدد األشخاص الباحثني
عن معلومات عن كوفيد  . 19 -ويُعترب الكثري من هذه النطاقات
مستحدثا لتحقيق مآرب خبيثة .فنقال عن ،Palo Alto Networks
اكتُشف يف نهاية شهر آذار/مارس  2020نطاقا خبيثا و40 261
نطاقا شديد الخطورة مسجلة حديثا.
عمليات االحتيال اإللكرتونية ومواقع التصيد االحتيايل
يستحدث مرتكبو الجرائم السيربية مواقع إلكرتونية مزورة ذات
صلة بكوفيد  19 -بهدف استدراج الضحايا إىل فتح ملفات مرفقة
خبيثة أو النقر عىل وصالت إلكرتونية احتيالية من أجل انتحال
الهوية أو النفاذ خالفا للقانون إىل حسابات خاصة .وأبلغت رشكة
 Trend Microأيضا أن حوايل مليون رسالة تطفلية موجهة منذ
كانون الثاني/يناير  2020كانت عىل صلة بكوفيد . 19 -
أضحى االحتيال بالربيد اإللكرتوني املهني أسلوب الغش املفضل.
فهو يتيح االستيالء عىل عناوين الربيد اإللكرتوني للمو ّردين والزبائن
أو استخدام عناوين شديدة الشبه بها من أجل شن االعتداءات.
وتشكل الحاجة امللحّ ة إىل املنتجات األساسية فرصة مثالية للمجرمني
لجمع املعلومات أو اختالس ماليني الدوالرات من أموال املشرتيات
العامة وتحويلها إىل حسابات غري مرشوعة.
الربمجيات الخبيثة لجمع البيانات
إن الربمجيات الخبيثة لجمع البيانات مثل أحصنة طروادة للتسلل
عن بُعد ،وبرمجيات رسقة املعلومات ،وبرمجيات التجسس ،وأحصنة
طروادة املرصفية ،تتغلغل يف املنظومات الكمبيوترية باستخدام
املعلومات املرتبطة بكوفيد  19 -ك ُ
طعم لتعطيل الشبكات ورسقة
البيانات واختالس األموال وزرع برمجيات ’’بوتنت‘‘ الخبيثة.
الربمجيات التخريبية الخبيثة (برمجية انتزاع الفدية وهجمات
تعطيل الخدمة )DDoS
يبث مرتكبو الجرائم السيربية برمجيات تخريبية خبيثة مثل
برمجية انتزاع الفدية لتعطيل بنى تحتية ومؤسسات حيوية مثل
املستشفيات واملراكز الطبية التي تجاوزت األزمة الصحية طاقاتها
أصال .واالعتداءات التي تشنها هذه الربمجيات ال تستهدف رسقة
املعلومات عادة ،بل منع هذه البنى التحتية من الوصول إىل البيانات
الحساسة أو تعطيل منظوماتها الكمبيوترية ،ما يؤدي إىل تفاقم
وضع مأسوي أساسا يف العالم الواقعي.
مواطن الضعف يف العمل عن بُعد
تستغل الجهات التي يصدر عنها التهديد مواطن الضعف يف
املنظومات الكمبيوترية والشبكات والتطبيقات التي تستخدمها
الرشكات والحكومات واملدارس لتمكني موظفيها من العمل عن
بُعد .وتزايُد عدد األشخاص الذين يعوِّلون يف عملهم عىل املعدات
اإللكرتونية يلقي عبئا كبريا عىل التدابري األمنية املتخذة قبل ّ
تفش
الفريوس؛ ويبحث الجناة عن املزيد من الفرص لرسقة البيانات أو
تحقيق األرباح أو تعطيل املنظومات.

التطورات املتوقعة
يف ضوء الظروف االجتماعية واالقتصادية الرسيعة التغري،
سيتواصل تفاقم التهديدات السيربية التي يواجهها األفراد
والرشكات والبنى التحتية الحيوية وستستمر يف إلحاق األرضار
يف العالم أجمع .وستتفاقم الجريمة السيربية أيضا ألن املجرمني
يبحثون عن مصادر إيرادات جديدة من خالل استغالل الجوانب
املتصلة باإلنرتنت يف أنماط الجريمة األخرى .ومن املتوقع أن
نشهد ما ييل:
•ستتزايد بشدة عمليات االحتيال اإللكرتونية والتصيد
االحتيايل واالحتيال بالربيد اإللكرتوني املهني بسبب الركود
االقتصادي والتحوّل الذي يشهده عالم الرشكات ،وسينتج
عنها أنشطة إجرامية جديدة
•سيستغل املجرمون األسواق الرسية ليتحولوا إىل الجريمة
السيربية كخدمة‘ بسبب سهولة دخول هذه املنصات
وانخفاض تكلفتها وارتفاع إيراداتها املحتملة؛
•سيزداد تعويل الحكومات والرشكات واملدارس التي يواصل
موظفوها العمل عن بُعد عىل الوصالت اإللكرتونية وأدوات
التواصل االفرتايض ،األمر الذي سيجعلها أكثر هشاشة ويتيح
ملرتكبي الجرائم السيربية املزيد من الفرص.
اإلجراءات التي يتخذها اإلنرتبول
يع ّد برنامج اإلنرتبول العاملي ملكافحة الجريمة السيربية ويقود
اإلجراءات العاملية التي تتخذها أجهزة إنفاذ القانون ملكافحة
التهديدات السيربية التي تستغل ّ
تفش فريوس كورونا .ونعمم
نرشات بنفسجية من أجل تنبيه البلدان األعضاء إىل التهديدات
السيربية الجديدة والشديدة الخطورة ،ونعطي إرشادات تقنية
للمنظمات التي تقع ضحية هذه االعتداءات ملساعدتها يف جهود
التعايف التي تبذلها؛ وقد أجرينا استقصاء عامليا يف مجال الجريمة
السيربية إلدراك الوضع العاملي الرسيع ّ
التغي عىل نحو أفضل.
ونتعاون أيضا مع مجموعات خرباء يف مجال األمن السيربي
عرب اإلنرتنت ونعقد اجتماعات افرتاضية يف حاالت الطوارئ مع
جهات معنية شتى  -منها رؤساء الوحدات الوطنية واإلقليمية
ملكافحة الجريمة السيربية وفريق خرباء اإلنرتبول العاملي
ملكافحة الجريمة السيربية ورشكاؤنا من القطاع الخاص  -من
أجل تزويد البلدان األعضاء بخدمات متكيفة مع احتياجاتها
ملنع الجريمة السيربية وكشفها والتحقيق فيها.
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