الجريمة السيبرية

مشاريع شرطية تركز على المستقبل
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فــي ســعيها المتواصــل لدعــم المنظمــات الدوليــة مــن أجــل
تعزيــز المجتمــع الدولــي ،تقــوم اإلمــارات العربيــة المتحــدة
 مــن خــال مؤسســة اإلنتربــول مــن أجــل عالــم أكثــر أمانــً -بتمويــل ســبعة مشــاريع لإلنتربــول فــي ســبعة مجــاالت م ّتصلــة
بالجريمــة ،بمــا فــي ذلــك مكافحــة اإلرهــاب ،والجريمة الســيبرية،
واإل ّتجــار غيــر المشــروع بالمخــدرات ،والســلع غيــر المشــروعة
والصحــة العالميــة ،وســرقة المركبــات ،والمجتمعــات المعرّ ضــة
وحمايــة التــراث الثقافــي.

مؤسســة اإلنتربــول مــن أجــل عالــم أكثــر أمانــً هــي نقطــة
تضــم جهودهــا
االلتقــاء للمنظمــات المتقاربــة التفكيــر التــي
ّ
ـجع
الــى اإلنتربــول لالســتجابة لتحديــات جرائــم اليــوم .وهــي تشـ ّ
االلتــزام الدولــي والشــراكة مــع القطــاع الخــاص مــن أجــل
حمايــة المواطنيــن ،والبنــى التحتيــة ،والشــركات ،واالســتثمارات
ّ
المنظمة.
مــن تهديــدات اإلرهــاب والجريمــة الســيبرية والجريمــة

الجريمة السيبرية

اإلشـكــالـيـات

الجريمة السيبرية

الجريمة السيبرية الممكنة

هجمات متطورة،
أو جرائم تكنولوجيا شديدة

جرائم تقليدية باستخدام
التكنولوجيا

مثل القرصنة واالعتداءات بالبرمجيات
الخبيثة واالبتزاز عبر حجب الخدمة
باستخدام عدد من الحواسيب
()DDoS

مثل السرقة واالحتيال
وحتى اإلرهاب

يــزداد عــدد المجرميــن الذيــن يســتغلون ســرعة
اإلنترنــت وســهولة اســتخدامها وإمكانيــة
دخولهــا بــدون الكشــف عــن الهويــة الرتــكاب
مجموعــة متنوعــة مــن األنشــطة اإلجراميــة
التــي ال تعــرف الحــدود ،جغرافيــة كانــت أم
افتراضيــة .وهــذه األنشــطة تتســبب بأضــرار
خطيــرة وتشــكل تهديــدا فعليــا للضحايــا فــي
العالــم أجمــع .وفــي الماضــي ،كان يرتكــب
ٌ
مجموعات
ـم الجرائــم الســيبرية أفــرادٌ أو
معظـ َ
صغيــرة .أمــا اليــوم ،فمــا يشــهده اإلنتربــول هــو
شــبكات شــديدة التعقيــد مــن المجرميــن
الســيبريين تشــمل أفــرادا مــن مختلــف أنحــاء
العالــم يعملــون آنيــا الرتــكاب جرائــم علــى
نطــاق غيــر مســبوق.
وتلجــأ المنظمــات اإلجراميــة بشــكل متزايــد إلى
اإلنترنــت لتســهيل أنشــطتها وتحقيــق أقصــى
األربــاح فــي أقصــر فتــرة زمنيــة .والجرائــم التــي
تقــوم علــى تكنولوجيــا شــديدة مثــل القرصنــة
واالعتــداءات بالبرمجيــات الخبيثــة واالبتــزاز
عبــر حجــب الخدمــة باســتخدام عــدد مــن
الحواســيب ( )DDoSتشــكل تهديــدا حقيقيــا
ألمــن الحكومــات والشــركات واألفــراد وتشــكل
تحديــات ألجهــزة إنفــاذ القانــون ،إذ إن بلدانــا

عديــدة ال تملــك بعــد المعــارف أو المهــارات
التقنيــة الالزمــة لمواجهتهــا .وتزايــد اســتخدام
التكنولوجيــا لتســهيل ارتــكاب جرائــم مثــل
الســرقة واالحتيــال وحتــى اإلرهــاب يضيــف
بعــدا جديــدا إلــى هــذه األنشــطة اإلجراميــة
''التقليديــة''.
وبالنظــر إلــى الطابــع عبــر الوطنــي للجريمــة
يرجــح أن تكــون األدلــة المتعلقــة
الســيبريةَّ ،
بهــا موجــودة فــي بلــدان شــتى .وليســت لــدى
العديــد مــن أجهــزة إنفــاذ القانــون حاليــا القدرة
علــى تحليــل البيانــات الــازم إلجــراء مزيــد مــن
التحقيقــات فــي الجرائــم الســيبرية ،وال إمكانية
الحصــول آنيــا علــى المعلومــات المتعلقــة
باألخطــار التــي قــد تتهــدد للغايــة ســامة
المواطنيــن والبنــى التحتيــة فــي بلدانهــا.
والجريمــة الســيبرية ،ألنهــا خفيّــة ،تســتدعي
مــن أجهــزة إنفــاذ القانــون اعتمــاد أســاليب
عمــل جديــدة لمكافحتهــا وللكشــف عــن
األفعــال الجرميــة وأنمــاط الجريمــة وعــن خيــوط
بشــأن الجريمــة تكــون صلبــة بمــا يكفــي لتبريــر
فتــح تحقيــق جنائــي.

دور اإلنتربول
دعم وتدريب الدول األعضاء
ينفــذ اإلنتربــول مجموعــة متنوعــة مــن األنشــطة
لمســاعدة البلــدان األعضــاء فــي مكافحــة الجريمــة
الســيبرية .وهــو يــؤازر التحقيقــات فيهــا ويعمــل
علــى اســتحداث تكنولوجيــا جديــدة ابتكاريــة،
ويعيــن البلــدان علــى االســتفادة مــن األدلــة الرقميــة،
وينظــم حلقــات تدريبيــة ،ويســاعد البلــدان فــي
تقييــم قدراتهــا علــى مكافحــة الجرائــم الســيبرية،
ويجمــع المعلومــات التــي يمكــن اســتخدامها
عمليــا للمســاعدة فــي منــع الجرائــم الســيبرية
ومكافحتهــا.
ويســاعد اإلنتربــول علــى تنســيق التحقيقــات
والعمليــات المتعلقــة بالكشــف عــن الجرائــم
الســيبرية عبــر الوطنيــة ،ســواء مــن المقــر أو عــن
مجمــع اإلنتربــول العالمــي لالبتــكار فــي
بُعــد مــن
ّ
ســنغافورة حيــث تتمركــز أنشــطة المنظمــة الراميــة

إلــى مكافحــة الجرائــم الســيبرية ،وذلــك مــن خــال
توفيــر المعلومــات وإســداء المشــورة بشــأن أفضــل
الممارســات المتبعــة للتحقيــق فــي هــذه الجرائــم.
وهــو يوفــر مجموعــة واســعة مــن الــدورات التدريبيــة
المصممــة خصيصــا لتلبيــة احتياجــات المشــاركين
فيهــا ،التــي تغطــي عــدة مواضيــع مثــل االتجاهــات
الناشــئة للجريمــة الســيبرية وأســاليب التحقيــق
واألدلــة الرقميــة وغيرهــا .وتركــز الــدورات التدريبيــة
علــى طائفــة من المجــاالت تشــمل النشــاط اإلجرامي
المنظــم علــى الشــبكة الخفيّــة ،وأدوات وأســاليب
جمــع األدلــة الرقميــة وتحليــل البرامــج الضــارة.

المركز العالمي
المتعدد االختصاصات
ويضــم المركــز العالمــي المتعــدد االختصاصــات
لمكافحــة الجريمــة الســيبرية خبــراء فــي شــؤون
اإلنترنــت مــن أجهــزة إنفــاذ القانــون وقطــاع
التكنولوجيــا لجمــع وتحليــل جميــع المعلومــات
المتاحــة عــن األنشــطة اإلجراميــة المرتكبــة فــي
الفضــاء الســيبري لتزويــد البلــدان بمعلومــات متســقة
وصالحــة لالســتخدام ويمكــن ترجمتهــا إلــى تحــرك
عملــي لمنــع الجريمــة والمســاعدة فــي الكشــف
عــن المجرميــن.

شراكات مع القطاع الخاص

وبمــا أن المجرميــن ال ينفكــون يغيــرون ويعدلــون
أدوات وأســاليب عملهــم ،يعمل اإلنتربول الســتحداث
أدوات شــرطية جديــدة فائقــة التطــور بالتشــاور مــع
الشــركاء فــي قطــاع تكنولوجيــا اإلنترنــت ،ويجــرب
تكنولوجيــا جديــدة مــن إنتــاج القطــاع الخــاص لكــي
يســتخدمها المعنيــون بإنفــاذ القانــون.

مختبر األدلة الجنائية

ويســاعد اإلنتربــول البلــدان ،مــن خــال مختبــر األدلــة
الجنائيــة ،فــي تمتيــن قدرتهــا علــى تب ّيــن واســتخدام
األدلــة الرقميــة فــي ســياق عمــل الشــرطة اليومــي،
ألن امتــاك القــدرة علــى اســتخراج األدلــة مــن
الحواســيب والهواتــف المحمولــة واألجهــزة األخــرى
أمــر بالــغ األهميــة لدعــم التحقيقــات وإعــداد ملــف
صلــب ضــد المشــتبه فيهــم .وهــو يســاعد أيضــا
علــى تحليــل البرمجيــات الخبيثــة ،وفحــص األجهــزة
الرقميــة ،وتجريــب مــا يُســتحدث حاليــا مــن أدوات
جديــدة لجمــع األدلــة الرقميــة ،وتدريــب الشــرطة
علــى اســتخدام أحــدث أدوات وأســاليب جمــع األدلــة
الرقميــة ،وتقديــم المســاعدة أثنــاء التحقيقــات.

الخطوات المستقبلية
بينمــا يواصــل المجرمــون الســيبريون تغييــر أدوات
وأســاليب عملهــم واســتنباط أدوات وأســاليب
أخــرى جديــدة ،يواصــل اإلنتربــول هــو أيضــا تغييــر
أشــكال الدعــم الــذي يقدمــه إلــى البلــدان األعضــاء
لمكافحــة الجريمــة الســيبرية.

منصة المعلومات والتحليل
لمواجهــة التحديــات الناشــئة التــي تواجههــا
أجهــزة إنفــاذ القانــون فــي مكافحــة الجريمــة
الســيبرية ،يتعيــن اتبــاع طريقــة جديــدة لتبــادل
المعلومــات الشــرطية تســتطيع مواكبــة
التطــورات الســريعة التــي يشــهدها مجــال
التحقيــق فــي الجريمــة الســيبرية ومجــال األدلــة
الجنائيــة الرقميــة.
ومــن المهــم توفيــر بيانــات الشــرطة علــى
الصعيــد العالمــي ،لكــن البيانــات األصليــة
وحدهــا ال تكفــي لتكويــن صــورة واضحــة عمــا
يســتجد مــن تطــورات وتهديــدات واتجاهــات
فــي إطــار الجريمــة .ودعمــا لتحليــل البيانــات
ــد
وجمــع معلومــات صالحــة لالســتخدام ،ي ِ
ُع ّ
اإلنتربــول آنيــا منصــة لتوفيــر المعلومــات
و تحليلهــا .
ولــن تكــون هــذه المنصة مجــرد مخــزن للبيانات:
ســيكون فــي وســع اإلنتربــول والمســتخدمين
المخوليــن فــي البلــدان األعضــاء إجــراء البحــوث
والتحليــل والتواصــل مــع الخبــراء عالميــا.

تقييم التهديدات السيبرية
يعمــل اإلنتربــول دومــا البتــكار طــرق جديــدة
تضمــن إدراك البلــدان األعضــاء ألحــدث
التهديــدات الســيبرية وامتــاك مــا يلــزم
لمكافحتهــا ،مثــل تشــجيعها علــى اســتخدام
نشــرات وتعاميــم اإلنتربــول لتنبيــه الشــرطة
فــي العالــم إلــى التهديــدات المعروفــة.
وســيتم إعــداد بحــوث لتوفيــر توقعــات
اســتراتيجية عــن االتجاهــات التــي ســتتخذها
الجريمــة الســيبرية ،مثــل لجــوء المجرميــن إلــى
بيــع أدوات الجريمــة الســيبرية لمــن يعــرض
أعلــى ســعر فــي ســياق "الجريمــة الســيبرية
كخدمــة" ،وبالتالــي دعــم البلــدان األعضــاء
لتصبــح جاهــزة لتنفيــذ عمليــات .وبمــوازاة ذلــك،
هــو يعمــل أيضــا الســتحداث األدوات الالزمــة
لمواجهــة هــذه التهديــدات.

ربط المعلومات الرقمية
بالمعلومات الفعلية
إن "القرائــن" اإللكترونيــة التــي يمكــن أن تــؤدي
إلــى معرفــة مرتكبــي الجرائــم الســيبرية
موجــودة عامــة لــدى جهــات مــن القطــاع
الخــاص مثــل شــركات مقدمــي خدمــات
اإلنترنــت التــي تضــم أفرقــة متخصصــة الحتــواء
االعتــداءات علــى أمــن الفضــاء الســيبري .ولجعل
هــذه المعلومــات التــي تحتفــظ بهــا هــذه
الجهــات أقــرب منــاال للمحققيــن المســؤولين
عــن إنفــاذ القانــون ،ســيجري اإلنتربــول اتصــاالت
إلطــاع هيئــات القطــاع الخــاص المعنيــة
باحتــواء هــذه االعتــداءات علــى احتياجــات
المحققيــن فــي الجريمــة الســيبرية وإقامــة
عالقــات إيجابيــة بينهمــا.
وربــط المعلومــات الرقميــة (عناويــن بروتوكــول

اإلنترنــت ،المعلومــات التــي تعــرّ ف األجهــزة
النقالــة) بالمعلومــات الفعليــة (المعلومــات
البيومتريــة ،المواقــع) مــن أجــل الكشــف عــن
هويــة المشــتبه بهــم فــي ارتــكاب جرائــم
ســيبرية سيشــكل موضوعــا جديــدا هامــا
يســتقطب التركيــز؛ لذلــك ســيبحث اإلنتربــول
عــن أفضــل األســاليب والتكنولوجيــا الجديــدة
المســتخدمة فــي التحقيــق وســيجرّ بها
بالتعــاون مــع القطــاع الخــاص واألوســاط
األكاديميــة .ويمكــن أن يشــمل ذلــك:
› التعرف على الوجه؛
› التعرف على األشياء استنادا إلى صوَ ر؛
› تحليل النص؛
	التحليل المتكامل لربط الجرائم
›
السيبرية والمجرمين بالعالم الفعلي.
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