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الجريمة السيربية

كوفيد  19 -تقرير تقييم

مقدمة
يؤثر وباء فريوس كورونا غري املسبوق تأثريا بالغا يف مشهد التهديدات السيربية يف العالم .وتفاقم
األزمة الصحية العاملية املصحوب بزيادة حادة يف األنشطة الجنائية السيربية املرتبطة
بكوفيد  19 -يفرض ضغوطا شديدة عىل أجهزة إنفاذ القانون يف العالم أجمع .ووفقا ألحد رشكاء
اإلنرتبول من القطاع الخاص ،1بني كانون الثاني/يناير و 24نيسان/أبريل ُ ،2020كشفت
 907 000رسالة احتيالية و 737حادثا عىل صلة بربمجيات خبيثة و  48 000موقع إلكرتوني
موبوء – جمعيها مرتبطة بكوفيد .19 -
وإللحاق أكرب قدر من الرضر وتحقيق أقىص ما يمكن من أرباح مالية ،يتحول مرتكبو الجرائم
السيربية عن استهداف األفراد والرشكات الصغرية إىل املؤسسات الكربى والحكومات والبنى
التحتية الحساسة التي تضطلع بدور حيوي يف مكافحة ّ
تفش الوباء .ويف موازاة ذلك ،بسبب
االنتقال املفاجئ والرضوري عىل الصعيد العاملي إىل العمل عن بُعد ،اضطرت املنظمات إىل أن تقيم
برسعة منظومات وشبكات وتطبيقات مخصصة لهذا الغرض .لذا ،يستغل املجرمون تزايد مكامن
الضعف األمنية الناجمة عن العمل عن بُعد لرسقة البيانات وتحقيق األرباح وزرع الفوىض.
ويف ضوء هذه األحداث ،أعدت إدارة اإلنرتبول ملكافحة الجريمة السيربية تقرير التقييم العاملي هذا
عن الجريمة السيربية املرتبطة بكوفيد  19 -بفضل إمكان وصولها الفريد من نوعه إىل بيانات من
البلدان األعضاء الـ  194ومن الرشكاء يف القطاع الخاص من أجل تقديم ملحة عامة شاملة عن وضع
الجريمة السيربية يف خض ّم الوباء .ويستند التقرير إىل البيانات التي جُ معت من البلدان األعضاء
ورشكاء املنظمة من القطاع الخاص يف إطار استقصاء اإلنرتبول العاملي يف مجال الجريمة السيربية
الذي أُجري يف نيسان/أبريل وأيار/مايو  .2020ويف املجمل ،أجاب  48من أصل  194بلدا عضوا عىل
االستقصاء وأسهم  4من أصل  13من الرشكاء يف القطاع الخاص ببياناته يف التقرير.
آسيا19% :
أوروبا42% :
األمريكتان12% :

أفريقيا17% :
الرشق األوسط
وشمال أفريقيا10% :
الشكل  .1استقصاء اإلنرتبول العاملي يف مجال الجريمة السيربية:
توزيع الجهات املجيبة عىل االستقصاء بحسب املناطق
 .1رشكة  ،Trend Microجرت زيارة املوقع وأُخذت منه املعلومات يف  27أيار/مايو  2020عىل العنوان التايل:
https://www.trendmicro.com/vinfo/fr/security/news/cybercrime-and-digital-threats/coronavirus-used-inspam-malware-file-names-and-malicious-domains
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ُ
وشفعت نتائج التحليل بمعلومات وفرها رشكاء من القطاع الخاص وأفرقة اإلنرتبول اإلقليمية
العاملة املعنية بمكافحة الجريمة السيربية .ويشتمل هذا التقرير أيضا عىل معلومات وتحليالت
أصدرتها وحدة اإلنرتبول ملواجهة التهديدات السيربية واملركز املتعدد االختصاصات التابع لها
– وهو فريق من أفراد إنفاذ القانون وخرباء القطاع الخاص مقام يف سنغافورة .وترد أدناه
النتائج الرئيسية املتعلقة بمشهد الجريمة السيربية املرتبط بوباء كوفيد:19 -
t tاالحتيال اإللكرتوني ومواقع التصيّد االحتيايل
أعادت الجهات مصدر التهديد النظر يف خططها املعتادة املرتبطة بعمليات االحتيال
اإللكرتونية ومواقع التصيّد االحتيايل مستغلة الوباء كفرصة لتعزيز إمكانات نجاح
اعتداءاتها .ومن خالل بث ّ رسائل إلكرتونية احتيالية مرتبطة بكوفيد -19ينتحلون
فيها صفة السلطات الحكومية والصحية ،يستدرج مرتكبو الجرائم السيربية
ضحاياهم إىل تزويدهم ببياناتهم الشخصية وإىل تنزيل محتويات خبيثة.
t tالربمجيات الخبيثة التخريبية (برمجيات انتزاع الفدية وهجمات تعطيل
الخدمة )DDoS
يستخدم مرتكبو الجرائم السيربية با ّ
طراد برمجيات خبيثة لتعطيل البنى التحتية
الحيوية ومؤسسات الرعاية الصحية ،بسبب تأثريها السلبي الكبري واألرباح املالية التي
تد ّرها .ويمكن أن تؤدي برمجيات انتزاع الفدية أو هجمات تعطيل الخدمة  DDoSإىل
إحداث أعطال منتظمة أو توقف كامل لألعمال وضياع معلومات بالغة األهمية بشكل
مؤقت أو دائم.
t tالربمجيات الخبيثة لجمع البيانات
ٍ
برمجيات خبيثة لجمع البيانات مثل
يتزايد أيضا استخدام مرتكبي الجرائم السيربية
أحصنة طروادة للتسلل عن بُعد ،وبرمجيات رسقة املعلومات ،وبرمجيات التجسس،
وأحصنة طروادة املرصفية .وتتغلغل الجهات مصدر التهديد يف املنظومات الحاسوبية
باستخدام املعلومات املرتبطة بكوفيد  19 -ك ُ
طعم لتعطيل الشبكات ورسقة البيانات
واختالس األموال وزرع برمجيات ’’بوتنت‘‘ الخبيثة.
t tالنطاقات الخبيثة
تزايد بشكل ملحوظ عدد مرتكبي الجرائم السيربية الذين يستغلون اشتداد الطلب
عىل اإلمدادات الطبية واملعلومات املرتبطة بكوفيد  19 -لتسجيل أسماء نطاقات
تحتوي عىل كلمات رئيسية ذات صلة بالوباء مثل ’’ ‘‘coronavirusأو ’’.‘‘COVID
وتُخفي هذه املواقع االحتيالية مجموعة واسعة من األنشطة الخبيثة ،وال سيما
خواديم  C2وبرمجيات خبيثة ومواقع تصيّد احتيايل.
t tاملعلومات املضللة
ّ
يتفش بني عامة الناس قدر متزايد من املعلومات املضللة واألخبار الكاذبة .وهذه
املعلومات غري املوثوقة ،والتهديدات املغلوط فهمها ،ونظريات املؤامرة التي تذكيها
أوضاع اجتماعية واقتصادية مضطربة يف العالم قد أسهمت يف ّ
بث القلق يف املجتمعات
السكانية وسهّ لت يف بعض الحاالت تنفيذ هجمات سيربية.
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تغري اتجاهات الجريمة السيربية وتهديداتها يف خضم كوفيد 19 -
اتجاهات الجريمة السيربية عىل املستوى اإلقليمي
بينما استفحلت الجريمة السيربية يف أرجاء العالم خالل وباء كوفيد  ،19 -تختلف االتجاهات
الجنائية باختالف املناطق .وترد أدناه ملحة عامة عن مشهد التهديدات السيربية املرتبطة
بكوفيد  19 -عىل الصعيد اإلقليمي.

أفريقيا
t tأكدت الجهات املجيبة عىل االستقصاء من البلدان األفريقية األعضاء تزايد استخدام
عمليات الدفع اإللكرتوني أو غري النقدي منذ بداية الوباء ،ما جعل عامة الناس أكثر
عرضة لالعتداءات السيربية.
ً
سياسة للعمل من املنزل ،أسفرت
t tبالنظر إىل تطبيق معظم املنظمات والرشكات
هشاشة الرتتيبات املتخذة يف هذا الصدد عن ارتفاع حاد يف مجاالت إجرامية محددة
مثل التصيّد االحتيايل واالبتزاز الجنيس واالحتيال يف مجال األعمال خريية.
t tتزايد تداول األخبار الكاذبة املرتبطة بكوفيد  19 -يف وسائل التواصل االجتماعي.
t tانخفضت نسبيا األنشطة املنفذة يف إطار رشاكات بني القطاعني العام والخاص ملكافحة
الجرائم السيربية ،ما أسهم يف تزايد قضايا الجرائم السيربية التي لم تُس َّو بعد.

األمريكتان
t tأفادت الجهات املجيبة عىل االستبيان بارتفاع حاد يف حاالت التصيّد االحتيايل وحمالت
التضليل املرتبطة بكوفيد -19التي تستغل األزمة الناجمة عن فريوس كورونا
والحَ جْ ر الصحي الذي أعقبها.
t tبما أن الكثري من الرشكات يف األمريكتني قد طبقت سياسة العمل عن بُعد ،يستهدف
مرتكبو الجرائم السيربية أكثر فأكثر املوظفني بهدف دخول شبكات هذه الرشكات
عن بعد ورسقة معلومات حساسة.
t tتُ َّ
نفذ حاليا حملة النتزاع الفدية عن طريق برمجية  LOCKBITبشكل رئييس تستهدف
رشكات متوسطة الحجم يف بعض بلدان هذه املنطقة.
t tيستخدم املجرمون وسائل التواصل االجتماعي استخداما متزايدا من أجل استغالل
األطفال جنسيا عىل اإلنرتنت .وبشكل خاص ،يقوم جناة ناشطون عىل الشبكات
اإللكرتونية لالعتداء الجنيس عىل األطفال بتحديد مواقع ضحاياهم ويتصلون بهم عن
طريق وسائل التواصل االجتماعي مستغلني الحَ جْ ر الصحي املفروض عامليا .ويف
الوقت نفسه ،تفاقمت تجارة صور االستغالل الجنيس لألطفال.
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آسيا وجنوب املحيط الهادئ
t tمن االتجاهات اإلقليمية البارزة يف آسيا وجنوب املحيط الهادئ حمالت احتيال وتصيّد
احتيايل مرتبطة بكوفيد  19 -وكذلك بيع لوازم طبية مقلدة وعقاقري ومعدات الوقاية
الشخصية بطريقة غري مرشوعة عىل اإلنرتنت.
t tيستغل مرتكبو الجرائم السيربية نقاط الضعف األمنية يف أدوات التداول عن بُعد.
t tأفادت معظم البلدان األعضاء يف آسيا وجنوب املحيط الهادئ املشاركة يف االستقصاء
بتداول أخبار ملفقة ومعلومات مض ِّللة ذات صلة بكوفيد .19 -
t tأُشري إىل أن نقص التوعية باألمن السيربي والوقاية الصحية بصفته أحد التحديات
الرئيسية يف هذه املنطقة.

أوروبا
t tأفاد ثلثا البلدان األعضاء من أوروبا بزيادة ملحوظة يف عدد النطاقات الخبيثة املسجلة
بالكلمتني الرئيسيتني ’ ‘COVIDأو ’ ‘coronaمن أجل استغالل تزايد عدد األشخاص
الباحثني عن معلومات عن كوفيد  19 -عىل اإلنرتنت.
t tيستغل مرتكبو الجرائم السيربية الوباء ّ
لبث برمجية انتزاع الفدية بهدف تعطيل
البنى التحية الحساسة ومؤسسات الرعاية الصحية املسؤولة عن مكافحة كوفيد 19 -
t tيتزايد استنساخ مواقع إلكرتونية حكومية رسمية من أجل رسقة بيانات حساسة
ملستخدمني يمكن تسخريها الحقا يف اعتداءات سيربية أخرى.
t tتسجل أجهزة إنفاذ القانون يف أوروبا هجمات تصيّد احتيايل واسعة النطاق.

t tالرشق األوسط وشمال أفريقيا
t tشددت هذه املنطقة عىل تنامي استخدام وسائل التواصل االجتماعي لنرش أخبار
كاذبة ذات صلة بكوفيد .19 -
t tيتكرر استخدام منصات التواصل االجتماعي للبيع غري املرشوع ملنتجات صيدالنية
وشبه صيدالنية مرتبطة بفريوس كورونا.
t tازداد تسجيل نطاقات خبيثة تدعي أنها تقدم إحصاءات عن كوفيد .19 -
t tازداد عدد مواقع التصيّد االحتيايل والغش اإللكرتوني املرتبطة بوباء كوفيد .19 -
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التهديدات السيربية الرئيسية املرتبطة بكوفيد 19 -
استنادا إىل تحليل شامل للبيانات الواردة من البلدان األعضاء ،والرشكاء من القطاع الخاص،
واملركز املتعدد االختصاصات ملكافحة الجريمة السيربيةُ ،كشفت التهديدات السيربية التالية
باعتبارها مخاطر رئيسية مرتبطة بوباء كوفيد .19 -
59%

36%

22%
14%

أخبار
كاذبة

تصيّد احتيايل/
رسائل
احتيالية/غش

برمجيات خبيثة/
برمجيات انتزاع
الفدية

نطاقات
خبيثة

الشكل  .2تو ّزع التهديدات السيربية الرئيسية الناجمة عن كوفيد-19
استنادا إىل تعليقات البلدان األعضاء
االحتيال اإللكرتوني والتصيّد االحتيايل
أفاد ثلثا البلدان األعضاء املجيبة عىل االستقصاء باستخدام واسع النطاق ملواضيع مرتبطة
بكوفيد  19 -يف أعمال تصيّد احتيايل وغش عىل اإلنرتنت منذ ّ
تفش الوباء .ومنذ كانون الثاني/
يناير  ،2020كشف أحد رشكاء اإلنرتبول من القطاع الخاص ،وهو رشكة Trend Micro، 907
ّ
وحسن مرتكبو الجرائم السيربية أساليب الهندسة االجتماعية
 000رسالة مرتبطة بكوفيد .219 -
التي يتبعونها باستخدام كوفيد  19 -كأساس لشن اعتداءاتهم مستغلني الركود االقتصادي وحالة
القلق لدى الناس خالل الوباء .وعىل وجه الخصوصّ ،
غي العديد من جماعات الجريمة املنظمة
أساليبه اإلجرامية الستغالل التطورات املتعلقة بالوباء والنقص يف اإلمدادات وكذلك للرتويج
ألدوية مقلدة وحِ َزم رضيبية وتحقيق مكاسب عاجلة.
 .2رشكة  ،Trend Microجرت زيارة املوقع وأُخذت منه املعلومات يف  19نيسان/أبريل  2020عىل العنوان التايل:
https://www.trendmicro.com/vinfo/fr/security/news/cybercrime-and-digital-threats/coronavirus-used-inspam-malware-file-names-and-malicious-domains
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ٍ
جهات مصدر تهديد كانت
وشملت نسبة كبرية من الحوادث التي أُبلغت بها سلطات إنفاذ القانون
توجّ ه رسائل تصيّد احتيايل مرتبطة بكوفيد  19 -تدعو املستخدمني إىل تزويدها بمعلومات
تسجيل الدخول وكلمات الرس .وغالبا ما كانت تُنتحل يف هذه الرسائل اإللكرتونية صفة موظفني
حكوميني أو يف الهيئات الطبية يدّعون تقديم معلومات وتوصيات تتعلق بالوباء .وباإلضافة إىل
هذه الصالت املبارشة باألخبار عن الوباء ،س ّلط رشيك لإلنرتبول هو رشكة  Kasperskyالضوء
عىل جهات مصدر تهديد تستخدم تخفيضات رضيبية مرتبطة بكوفيد  19 -الستدراج املستخدمني
عن طريق الخداع إىل تصفح موقع إلكرتوني احتيايل يجمع معلوماتهم املالية والرضيبية دون
علمهم.
وتضمنت رسائل التصيّد االحتيايل املرسلة زعما ً من وزارات الصحة ومنظمة الصحة العاملية
ملفات َ
مرفقة خبيثة تستغل نقاط الضعف الحاسوبية من أجل تشغيل رمز خبيث .وقد أفادت
بلدان أعضاء ورشكاء لإلنرتبول من القطاع الخاص بأن برمجيات مثل  EmotetوTrickbot
و Cerberusاملصممة خصيصا لرسقة املعلومات تُستخدم عىل نطاق واسع يف رسائل إلكرتونية
احتيالية.
وتشري معلومات واردة من رشكاء يف القطاع الخاص إىل أن االحتيال بالربيد اإللكرتوني املهني
يظل أسلوب الغش املفضل للكثري من الجهات مصدر التهديد .وجرى تكييف األساليب االحتيالية
مع السياق الحايل املرتبط بكوفيد  19 -االستيالء عىل عناوين الربيد اإللكرتوني للمو ّردين والزبائن
أو استخدام عناوين شديدة الشبه بها  -من أجل شن االعتداءات .وتشكل الحاجة امللحّ ة إىل
اإلمدادات األساسية ومنتجات الرعاية الصحية فرصة مثالية للمجرمني لجمع املعلومات أو
اختالس ماليني الدوالرات من أموال املشرتيات العامة وتحويلها إىل حسابات غري مرشوعة.
ووفقا للمعلومات الواردة من البلدان األعضاء والرشكاء يف القطاع الخاص ،تشتمل أهم أساليب
التصيّد االحتيايل املرتبطة بكوفيد  19 -عىل ما ييل:
t tرسائل إلكرتونية واردة من السلطات الصحية الوطنية أو العاملية؛
t tأوامر حكومية ومبادرات دعم مايل؛
t tطلبات دفع مزورة وإرجاع أموال؛
t tعروض لقاح وإمدادات طبية؛
t tتطبيقات هواتف نقالة لتعقب كوفيد 19 -؛
t tعروض استثمارات وأسهم مالية؛
t tطلبات هبات وصدقات مرتبطة بكوفيد .19 -
ويف املجمل ،بالنظر إىل كوفيد  19 -وما استتبعه من حَ جْ ر صحي ،يكتسب التصيّد االحتيايل
املرتبط بفريوس كورونا زخما ويستغل املخاوف ويستقطب اهتمام األشخاص املستضعفني
ويستغل اضطراب مراكز العمل.
الربمجيات الخبيثة التخريبية (برمجيات انتزاع الفدية وهجمات تعطيل الخدمة )DDoS
يتزايد عدد االعتداءات باستخدام الربمجيات الخبيثة وتتغري أهدافها بعد أن تكيّفت مع ّ
تفش
فريوس كورونا .واستنادا إىل التحليالت التي يجريها املركز املتعدد االختصاصات ملكافحة
9
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الجريمة السيربية والدعم الذي يقدمه للبلدان األعضاء ،تحوّ ل الرتكيز الرئييس لهذه االعتداءات من
األفراد والرشكات الصغرية إىل األجهزة الحكومية وقطاع الرعاية الصحية التي يمكن مطالبتها
بمبالغ مالية أكرب.
وأفادت عدة بلدان أعضاء باعتداءات بالربمجيات الخبيثة عىل البنى التحتية الحيوية ملنظمات
حكومية ومستشفيات ومراكز طبية تجاوزت األزمة الطبية طاقاتها .وتهدف االعتداءات بهذه
الربمجيات إىل حجب البيانات أو تعطيل املنظومات ،ما يسهم يف استفحال وضع مأسوي أساسا.
ووفقا للمركز املتعدد االختصاصاتُ ،سجِّ لت يف األسبوعني األولني من نيسان/أبريل  2020زيادة
حادة يف االعتداءات بربمجيات انتزاع الفدية التي شنتها مجموعات كانت هامدة نسبيا يف األشهر
القليلة املاضية .ويشري ذلك إىل احتمال إصابة منظمات بهذه الربمجية ولكن دون تفعيلها بعد.
وتشري تحقيقات أجهزة إنفاذ القانون إىل أن مرتكبي االعتداءات ،بعد أن رصدوا بتعمق شبكات
املنظمات التي استهدفوها ،قدّروا بدقة كبرية أعىل مبلغ للفدية يمكنهم املطالبة به .وعند ّ
بث
الربمجية الخبيثة يف أماكن اسرتاتيجية يف الشبكة تتسبب يف تعطيل سري األعمال إىل أقىص حد ،تجد
املنظمات املعنية نفسها مرغمة يف الغالب عىل دفع الفدية .ويمكن أن يرافق هذه االعتداءات
استخراج معلومات حساسة قد تُستخدم الحقا ملمارسة املزيد من الضغط من أجل دفع الفدية.
وأهم الربمجيات الخبيثة اكتشفها مؤخرا رشكاء اإلنرتبول من القطاع الخاص هي CERBER
و NetWalkerو .Ryukوهي تتطور باستمرار إللحاق أكرب رضر ممكن برضبة واحدة وتعزيز
األرباح التي يجنيها مرتكبوها إىل أقىص حد أيضا.
وعىل غرار االعتداءات بربمجيات انتزاع الفدية ،ازداد عدد هجمات تعطيل الخدمة  DDoSالتي
أُبلغ املركز املذكور بها والتي استهدفت تعطيل عمل مختلف املنظمات واملرافق الحساسة .ويهدد
مرتكبو الجرائم السيربية بتخريب املواقع اإللكرتونية التي يستهدفونها إذا لم يُحوّ ل املال إىل
ٍ
تبادالت إلكرتونية تفوق قدرة
حساباتهم ،وذلك من خالل تحميل بوابات الخدمات عىل اإلنرتنت
الخادوم أو الشبكة عىل املعاملة.
وتختلف يف النهاية تبعات االعتداءات بربمجيات انتزاع الفدية أو برمجيات  DDoSويمكن أن
تشمل تعطيل العمليات وإغالق منظومات حساسة وضياع بيانات ،ما يُلحق خسائر مالية ناجمة
عن وقت التوقف عن العمل واسرتداد املنظومات وامللفات.
النطاقات الخبيثة
يرصد أكثر من ثلث البلدان األعضاء تزايدا يف عدد النطاقات املسجلة حديثا التي تُستخدَم يف
تسجيلهما كلمتان أساسيتان هما ’’ ‘‘COVIDأو ’’ .‘‘Coronaوعىل غرار مواقع التصيّد االحتيايل
املرتبط بكوفيد  ،19 -تُستخدم نسبة كبرية من النطاقات التي تدّعي تقديم معلومات محدثة عن
الوباء أو منظومات لتعقبه أو إحصاءات عنه من أجل تنفيذ عدد كبري متنوع من األنشطة الخبيثة
التي تستغل تعطش العامة للمعلومات خالل الوباء .ويف نهاية آذار/مارس ُ ،2020كشف
ّ
وتبي أن  2 022منها يحتوي عىل
 116 357نطاقا حديث التسجيل مرتبطا بكوفيد ،19 -
3
برمجيات خبيثة و 40 261هي نطاقات ’’شديدة الخطورة‘‘  ،ويف حزيران/يونيو  ،2020كشفت
 .3رشكة  ،Palo Alto Networsجرت زيارة املوقع وأُخذت منه املعلومات يف  6تموز/يوليو  2020عىل العنوان التايل:

/https://unit42.paloaltonetworks.com/how-cybercriminals-prey-on-the-covid-19-pandemic
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فرقة العمل العاملية املعنية بالنطاقات الخبيثة التابعة إلدارة اإلنرتبول ملكافحة الجريمة السيربية
 200 000نطاق خبيث يف أكثر من  80بلدا عضوا وقامت بتحليلها.
وتؤوي النطاقات الخبيثة املسجلة حديثا برمجيات خبيثة لجمع البيانات أو هي مصممة للحصول
عىل معلومات شخصية باالتصال بالضحايا بوسائل احتيالية عن طريق الربيد اإللكرتوني أو
َ
املغفلة املبارشة .وبني شباط/فرباير وآذار/
الرسائل النصية القصرية أو االتصاالت الهاتفية
مارس  ،2020كشفت رشكة  ،Palo Alto Networksأحد رشكاء اإلنرتبول من القطاع الخاص،
زيادة بنسبة  569يف املائة لتسجيالت خبيثة مرتبطة بشكل خاص بربمجيات خبيثة ومواقع
تصيّد احتيايل ،وزيادة بنسبة  788يف املائة لتسجيالت شديدة الخطورة متصلة عىل سبيل املثال
باالحتيال وتعدين العمالت املشفرة بدون ترخيص ،وتتعلق بنطاقات مقرتنة بصفحات ويب
خبيثة .وهذه الزيادة يف التسجيالت أعقبت بلوغ اهتمام املستخدمني بمواضيع ذات صلة
بكوفيد -19ذروته ،وقد كشف تطبيق  Google Trendsهذا االهتمام متأخرا بضعة أيام.4
وشددت تعليقات أخرى واردة من أجهزة إنفاذ القانون عىل أن بعض املواقع اإللكرتونية الخبيثة
قد استُحدثت ملحاكاة مرافق رسمية عامة تشمل بوابات حكومية ،ورشكات اتصاالت ،ومصارف،
وسلطات وطنية معنية بالرضيبة والجمارك وغريها .وعرض بلد عضو مثاال عىل هذا التوجه تمثل
ّ
ولتلقي
يف استغالل مبادرة وطنية لتوفري دعم مايل رسيع ألصحاب املهن الحرة وصغار الرشكات.
هذه املساعدةُ ،
طلب من الرشكات تقديم طلباتها عن طريق مواقع إلكرتونية حكومية رسمية.
ونسخت الجهات مصدر التهديد برسعة هذه املواقع وبثّت تطبيقا مزيفا لجمع البيانات الشخصية
التي أحالها مقدمو الطلبات.
ومن مصادر القلق األخرى تزايد عدد املواقع اإللكرتونية االحتيالية التي استغلت اشتداد الطلب
مؤخرا عىل الكمامات الجراحية ومعدات الوقاية الشخصية ومجموعات اختبار فريوس كورونا
وأجهزة التنفس الطبية لالتجار غري املرشوع بهذه املواد األساسية .وتختلف األساليب التي يتبعها
أصحاب هذه املواقع وتشمل َ
نسخ مواقع مرشوعة أو بيع سلع غري مرخص بها أو منتجات مقلدة
أو ّ
تلقي أثمان سلع دون تسليمها .وباإلضافة إىل ذلك ،تُط َرح مشكلة عندما يُحوَّل املال الذي دفعه
ضحايا االتجار غري املرشوع إىل حساب مرصيف يف الخارج ،ما يجعل من الصعب إسناد الجريمة
واسرتداد الخسائر املالية كليهما.
الربمجيات الخبيثة لجمع البيانات
أظهر االستقصاء العاملي يف مجال الجريمة السيربية تركيزا شديدا عىل استخدام الربمجيات
الخبيثة لجمع البيانات تحت غطاء توفري معلومات متصلة بكوفيد  .19 -فالجهات مصدر التهديد
تضلل املستخدمني وتستدرجهم الستخدام برمجيات خبيثة مثل أحصنة طروادة للتسلل عن بُعد،
وبرمجيات رسقة املعلومات ،وبرمجيات التجسس ،5وأحصنة طروادة املرصفية بهدف تعطيل
الشبكات ورسقة البيانات واختالس األموال وزرع برمجيات ’’بوتنت‘‘ الخبيثة .ومواقع التصيّد
االحتيايل املرتبطة بالوباء تسهّ ل إىل حد بعيد نرش هذه امللفات التنفيذية الخبيثة .ولوحظ أن
الربمجيات الخبيثة تُ َ
رسل أيضا عن طريق وصالت إلكرتونية مدمجة يف خرائط تفاعلية عن
فريوس كورونا وتطبيقات مصنفة حسب املواضيع ومواقع إلكرتونية احتيالية.
 .4رشكة  ،Palo Alto Networsجرت زيارة املوقع وأُخذت منه املعلومات يف  24نيسان/أبريل  2020عىل العنوان التايل:

/https://unit42.paloaltonetworks.com/how-cybercriminals-prey-on-the-covid-19-pandemic

 .5جرت زيارة املوقع وأُخذت منه املعلومات يف  26نيسان/أبريل  2020عىل العنوان التايل:

/https://unit42.paloaltonetworks.com/how-cybercriminals-prey-on-the-covid-19-pandemic
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وأحد أبرز األمثلة عىل الربمجيات الخبيثة لجمع املعلومات التي أشار إليها الرشكاء من القطاع
الخاص هو برمجية  .Emotetوقد ازداد انتشارها بشكل كبري منذ بداية الوباء .وكشف باحثون
من مركز  IBM X-Forceحصان طروادة  Emotetيف اليابان استخدمه عىل نطاق واسع مرتكبو
جرائم سيربية انتحلوا صفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية للمعوقني .6ففي رسائلها اإللكرتونية
االحتيالية ،استدرجت الجهات مصدر التهديد الضحايا لفتح ملفات مرفقة ُزعِ م أنها تتضمن تدابري
وقاية من كوفيد  ،19 -ولكنها كانت موبوءة بربمجية  Emotetالخبيثة .وقد وقع الكثري من
األشخاص يف هذا الرشك ألن الرسائل بدت وكأنها واردة من بريد إلكرتوني رسمي ملقدم الخدمات
وكانت تتضمن عنوانا بريديا ورقما هاتفيا مرشوعني يف الظاهر .وكشف باحثون يف مجال
التهديدات يف رشكة  Kasperskyكانوا يحققون يف نفس الحالة عن أن حصان طروادة Emotet
َ
كمرفق برسائل إلكرتونية تدعي أنها تحتوي عىل
يُرسل يف العادة بنسق  pdf.و mp4.وdocx.
معلومات مفيدة عن فريوس كورونا ،وال سيما آخر املستجدات املتعلقة به ،وتدابري الوقاية منه،
وأساليب الكشف عنه .7وقد نجحت هذه االعتداءات إىل حد بعيد ألن مرتكبي الجرائم السيربية
اختاروا اللحظة املناسبة لنرش الربمجية الخبيثة يف وقت كان الناس يشعرون فيه بالقلق وعدم
األمان .ونتيجة لذلكُ ،سق قدر كبري من البيانات الشخصية يف األشهر األخرية .وبرمجية Emotet
التي خ ّلفت تبعات عىل  13يف املائة من املنظمات يف العالم تصدرت يف كانون الثاني/يناير 2020
قائمة أبرز الربمجيات الخبيثة لجمع البيانات.8
و Trickbotهو مثال آخر عىل الربمجيات الخبيثة لجمع البيانات التي انترشت بشكل كبري خالل
الوباء .وبيّنت دراسة حديثة أجرتها رشكة  Microsoftأن هذه الربمجية هي األكثر استخداما يف
عمليات الخداع املرتبطة بكوفيد  .919 -وأُفيد بأنها ارتبطت أكثر من أيّ برمجية أخرى برسائل
احتيالية منذ بدء الوباء .وقد تلقاها الضحايا أيضا كملفات مرفقة برسائل إلكرتونية واردة من
منظمات وهمية غري ربحية تقدم مجموعات اختبار كوفيد -19باملجان.

 .6رشكة  ،IBMجرت زيارة املوقع وأُخذت منه املعلومات يف  24نيسان/أبريل  2020عىل العنوان التايل:
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/collection/18f373debc38779065a26f1958dc260b

https://www.techrepublic.com/article/hackers-using-coronavirus-scare-to -spread-emotet-malware-in- .7
./japan
 .8رشكة  ،Check Point Technologiesجرت زيارة املوقع وأُخذت منه املعلومات يف  6تموز/يوليو  2020عىل العنوان التايل:
https://blog.checkpoint.com/2020/02/13/january-2020s-most-wanted-malware-coronavirus-themed/spam-spreads-malicious-emotet-malware
https://twitter.com/MsftSecIntel/status/1251181180281450498 .9
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املعلومات املض ِّللة
يف منتصف شباط/فرباير  ،2020أعلنت منظمة الصحة العاملية أن ’وباء معلوماتيا‘ قوامه
معلومات مضللة عن كوفيد  .19 -وحذرت من أن خطر هذه املعلومات البالغ ال يقل أهمية عن
الوباء يف حد ذاته .10
وحددت دراسة عاملية أجراها معهد  Reutersاملسائل التالية املرتبطة بكوفيد  19 -والناجمة عن
ّ
تفش املعلومات املغلوطة واملضللة 11باعتبارها املواضيع األكثر شيوعا:
t tإجراءات السلطات العامة؛
ّ tt
بث املعلومات بني السكان؛
t tاألخبار الطبية العامة؛
t tالجهات الفاعلة الرئيسية؛
t tنظريات املؤامرة؛
t tأسلوب انتقال الفريوس؛
t tجهوزية عامة الناس؛
t tتطوير لقاح.
وأكدت نسبة  27يف املائة من البلدان املشاركة يف االستقصاء العاملي تداول معلومات مغلوطة عن
كوفيد  19 -بني سكانها وأعربت  21يف املائة منها عن تنامي القلق إزاء هذا التوجه .وخالل شهر
واحد ،أفاد بلد عضو بظهور  290منشورا إلكرتونيا احتوت يف معظم الحاالت عىل برمجيات
خبيثة مخفية.
وجرى تناقل املعلومات بشكل رئييس عن طريق وسائل التواصل االجتماعي (واتسآب ،وفايسبوك،
وتويرت وغريها) وتضمنت ادعاءات مضللة وإشاعات وافرتاضات تتعلق باستمرار تطور الوضع
املتعلق بالوباء .وأفادت بعض أجهزة إنفاذ القانون التي شاركت يف االستقصاء بأن املعلومات
املضللة يف بلدانها كانت مرتبطة باتجار غري مرشوع بسلع طبية مقلدة.
وأعربت بعض البلدان األعضاء عن قلقها من أن املعلومات املضللة كانت ّ
تبث الرعب بني السكان
وتسبب اضطرابات اجتماعية متفاقمة أساسا بسبب الوباء .وأفادت أجهزة إنفاذ القانون بحاالت
تعميم معلومات مضللة عىل اإلنرتنت تتعلق بعدد األفراد املصابني وبظهور الفريوس يف مناطق
خالية منه.
وشملت حاالت املعلومات املضللة األخرى رسائل احتيالية وردت عن طريق رسائل نصية قصرية
تتضمن عروضا مغرية لدرجة يصعب تصديقها مثل أغذية مجانية أو مزايا خاصة أو حسومات
ضخمة يف األسواق التجارية الكربى .وتعتقد هذه األجهزة أن معظم هذه الرسائل قد عُ مِّ مت عىل
السكان من أجل خلق تجمعات كربى من الناس واستغاللها.
 .10منظمة الصحة العاملية ،جرت زيارة املوقع وأُخذت منه املعلومات يف  21أيار/مايو  2020عىل العنوان التايلhttps://www.who. :
.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200202-sitrep-13-ncov-v3.pdf
 .11معهد  ،Reutersجرت زيارة املوقع وأُخذت منه املعلومات يف  22أيار/مايو :2020
.https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/research
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الشكل  :3تنبيه أصدرته منظمة الصحة العاملية لتحذير العامة من األخبار املضللة
12
عن كوفيد -19املتداولة عن طريق تطبيق واتسآب

رد اإلنرتبول
يف مواجهة بيئة الجريمة السيربية املتسارعة التغيري خالل وباء كوفيد  ،19 -يضع اإلنرتبول ردا
رشطيا عامليا عىل التهديدات السيربية ذات الصلة ويتوىل قيادته .وما فتئت إدارة مكافحة الجريمة
السيربية يف املنظمة تعمل مع البلدان األعضاء والرشكاء من القطاع الخاص وأوساط األمن
السيربي يف أنحاء العالم عىل عدد من املحاور.
وملساعدة بلدانه األعضاء عىل منع ومواجهة الجريمة السيربية أثناء الوباء ،قام اإلنرتبول وال يزال
يقوم بما ييل:
× ×تنظيم اجتماعات افرتاضية طارئة مع جهات معنية شتى لتزويد البلدان األعضاء
بخدمات متكيفة مع احتياجاتها ملنع الجريمة السيربية املتصلة بكوفيد  19 -وكشفها
والتحقيق فيها .ويشمل هذا التدبري اجتماعات اسرتاتيجية لرؤساء الوحدات الوطنية
واإلقليمية املعنية بالجريمة السيربية ولفريق خرباء اإلنرتبول العاملي املعني بالجريمة
السيربية.13

 .12منظمة الصحة العاملية ،جرت زيارة املوقع وأُخذت منه املعلومات يف  21أيار/مايو  2020عىل العنوان التايل:
.https://www.who.int/india/emergencies/coronavirus-disease-(covid-19)/fake-news-alert
 .13فريق خرباء اإلنرتبول العاملي املعني بالجريمة السيربية هو شبكة خرباء يف الجريمة السيربية من البلدان األعضاء والقطاعني الخاص
والعام واألوساط األكاديمية يضعون يف املتناول معلومات وممارسات جيدة ويقدمون املشورة لألمانة العامة لإلنرتبول يف سياق وضع
السياسات وتنفيذ املشاريع يف مجال الجريمة السيربية.
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× ×املشاركة الفاعلة أيضا يف مناقشات اسرتاتيجية متعددة األطراف يرشف عليها املنتدى
االقتصادي العاملي 14إلقامة رشاكات وتحالفات من أجل مواجهة الجريمة السيربية.
واإلنرتبول أيضا عضو يف املجلس االستشاري ملركز األمن السيربي التابع للمنتدى.
× ×إصدار نرشات بنفسجية  15إلطالع أجهزة إنفاذ القانون عىل التهديدات السيربية
الجديدة الشديدة الخطر .وهذه التنبيهات العاملية التي توجَّ ه عرب شبكة اإلنرتبول
املأمونة تتضمن ما ييل:16
t tهجمات بربمجيات انتزاع الفدية تستهدف البنية التحتية األساسية
واملستشفيات :كشف مركز اإلنرتبول املتعدد االختصاصات ملكافحة الجريمة
السيربية محاوالت لتعطيل مؤسسات وبنى تحتية رئيسية الزمة للمساعدة عىل
جهة
ا
مو
كوفيد 19 -ومهاجمتها بربمجيات انتزاع الفدية.
t tاستخدام وتعميم حصان طروادة مرصيف :استغل حصان طروادة مرصيف
نقاط الضعف يف أحد األجهزة الوطنية النتحال هوية كيان معني وتوجيه رسالة
نصية باستخدام املحتوى املتصل بكوفيد  19 -السرتعاء االنتباه وتنزيل الرابط
الخبيث املدمّ ج يف الرسالة النصية.
t tإرسال مفاتيح  USBتحتوي عىل برمجيات خبيثة بالربيد :جمع املركز
املتعدد االختصاصات ملكافحة الجريمة السيربية معلومات عن وسيلة جديدة
تستخدمها مجموعات الجريمة السيربية الرتكاب االعتداءات ،تتمثل يف استخدام
الربيد إلرسال مفاتيح  USBتحتوي عىل برمجيات خبيثة بمثابة ’هدايا‘ لدخول
الشبكات الكمبيوترية يف رشكات ورسقة معلومات حساسة.
t tاستخدام ونرش برمجية حصان طروادة خبيثة :تجعل الربمجية الخبيثة
املعروفة باسم ’’ ‘‘Coronavirusمحتويات األقراص غري قابلة لالستخدام عن
طريق الكتابة فوق سجل إقالعها الرئييس (.)MBR
× ×تشكيل فرقة عمل عاملية معنية بالنطاقات الخبيثة .تضم هذه الفرقة ضباط
معلومات متخصصني يف الجريمة السيربية وخرباء من الرشكاء يف القطاع الخاص
وأفراد من أجهزة إنفاذ القانون الوطنية ،وترمي إىل كشف واستهداف الجهات التي
يصدر عنها التهديد والبنية التحتية املشرتكة التي تقف وراء النطاقات الخبيثة
لتقويضها واستئصال هذا النوع من التهديدات .كانت الفرقة بحلول شهر حزيران/
يونيو  2020قد حددت وحللت حواىل  200 000من النطاقات الخبيثة .وباالستناد إىل
النتائج التي توصلت إليها ،قامت إدارة مكافحة الجريمة السيربية بتعميم تقارير
أنشطة سيربية تضمنت بيانات مفيدة إىل أكثر من  80من البلدان األعضاء املترضرة.

 .14املنتدى االقتصادي العاملي ،جرت زيارة املوقع وأُخذت منه املعلومات يف  14تموز/يوليو  2020عىل العنوان التايلhttps://www. :
;weforum.org/agenda/2019/11/why-public-private-partnerships-are-critical-for-global-cybersecurity/
https://www.weforum.org/agenda/2020/01/partnerships-are-our-best-weapon-in-the-fight-against./cybercrime-heres-why
 .15يعمم اإلنرتبول عىل البلدان األعضاء نرشات بنفسجية لجمع أو توفري معلومات بشأن األساليب اإلجرامية واألغراض واألجهزة وطرائق
اإلخفاء التي يستخدمها املجرمون.
 .16حُ ذفت تفاصيل النرشات البنفسجية بسبب عمليات اإلنرتبول الجارية ملكافحة الجريمة السيربية.
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t tإطالق حملة  #WashYourCyberHandsالعاملية للتوعية بالتهديدات السيربية
املرتبطة بكوفيد  .19 -أُطلقت هذه الحملة يف أيار/مايو  2020بمشاركة بلدان أعضاء
و 23رشيكا خارجيا لتوعية عامة الناس بأبرز التهديدات السيربية املتصلة بوباء فريوس
كورونا وتشجيعهم عىل اتخاذ تدابري الوقاية اإللكرتونية الجيدة .ولكي تدفع عن السكان
خطر مرتكبي الجرائم السيربية الساعني إىل استغالل ّ
تفش الوباء لرسقة البيانات وزرع
الفوىض وارتكاب أعمال االحتيال ،تدعم الحملة ما تتخذه أجهزة إنفاذ القانون الوطنية من
إجراءات ملكافحة التهديدات السيربية املرتبطة بكوفيد  .19 -واملواد البرصية للحملة
وإعالناتها عىل وسائل التواصل االجتماعي ،التي صممها اإلنرتبول ورشكاؤه ،وصلت إىل
حوايل  7,5ماليني مستخدم عىل اإلنرتنت .وعىل منصة تويرت وحدها (@_INTERPOL
 ،)Cyberورد هاشتاغ الحملة  #WashYourCyberHandsحوايل  10 000مرة.

األولويات والتوصيات
لكي تحافظ املساعدة والخدمات املقدمتان من اإلنرتبول لبلدانه األعضاء عىل أكرب قدر من
الفعالية يف التخفيف من وطأة التهديدات السيربية املرتبطة بكوفيد  ،19 -حُ ددت األولويات
والتوصيات التالية:
× ×إتاحة تبادل املعلومات يف الوقت املناسب .إن حصول إدارة مكافحة الجريمة
السيربية عىل معلومات محدثة عن التهديدات السيربية الحديثة الكشف يتيح لها ّ
توقع
االتجاهات الجديدة بدقة وتعميم أساليب عمل إجرامية عرب شبكة اإلنرتبول العاملية
لتشجيع التوعية والوقاية .ويتعلق ذلك بشكل خاص ّ
بشن االعتداءات عىل الحكومات
والبنية التحتية الحساسة وقطاع الرعاية الصحية بربمجيات انتزاع الفدية ،األمر
الذي قد يهدد السالمة العامة واألمن ويُلحق بهما أشد الرضر .وبفضل ّ
تلقي املعلومات
املفيدة يف الوقت املناسب ،يمكن لإلنرتبول مساعدة بلدانه األعضاء عن طريق إعداد
وتنفيذ رد فعال.
× ×تعزيز التعاون الرشطي بني البلدان األعضاء .يف ضوء التهديدات عرب الوطنية
املرتبطة بكوفيد  ،19 -يشدد اإلنرتبول عىل أهمية التعاون بني سلطات إنفاذ القانون
الوطنية واإلجابة بشكل آني عىل طلبات املعلومات التي تردها من سائر البلدان.
والتعاون وتبادل املعلومات أمر حاسم ملواجهة التهديدات السيربية التالية:
t tاالعتداءات بربمجيات انتزاع الفدية عىل بنى تحتية حيوية ،مؤرش االخرتاق،
عناوين بيتكوين؛
t tالغش يف األتعاب املدفوعة سلفا واالحتيال بالربيد اإللكرتوني املهني؛
t tالربمجيات الخبيثة املنترشة عن طريق التطبيقات غري الحكومية لتتبع االتصال؛
t tتفاصيل بشأن الحمالت التي تستغل عددا كبريا من النطاقات الخبيثة.
 .17منصة اإلنرتبول للتعاون يف املجال السيربي مقامة داخل قسم الجريمة السيربية يف مركز اإلنرتبول العاملي للمعارف الذي تغذيه
تكنولوجيا منصة التعاون املأمونة.
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× ×استخدام منصة اإلنرتبول للتعاون يف املجال السيربي .17هذه املنصة املصممة
لتبادل املعارف وتنسيق العمليات تضع يف متناول البلدان األعضاء أداة مأمونة
لتشكيل فرق عمل مشرتكة متعددة الجهات واالختصاصات من أجل مكافحة الجرائم
املرتكبة ضد الشبكات الحاسوبية .وتسهّ ل هذه األداة االتصاالت املبارشة بني األفرقة
امليدانية يف البلدان األعضاء ومع اإلنرتبول لتبادل املعلومات املتعلقة بالجريمة السيربية
تبادال فاعال من أجل إعداد تدابري مواجهة ميدانية فورية لألعطال.
× ×تطبيق تدابري الوقاية والتوعية .ي َّ
ُتوقع لتطور التهديدات السيربية املرتبطة
بكوفيد  19 -أن يستمر يف طرح صعوبات قانونية وعملياتية عىل أجهزة إنفاذ القانون
يف العالم .والوقاية من خالل توعية الجمهور وتمكينه من املحافظة عىل سالمته عىل
اإلنرتنت تكتيس أهمية حاسمة للتخفيف من حدة هذه الصعوبات .وتُشجَّ ع البلدان
األعضاء يف اإلنرتبول عىل تعميم الرسائل األساسية لحملة اإلنرتبول العاملية
 WashYourCyberHands#عىل السكان فيها من خالل شبكات التواصل االجتماعي
وعىل إطالق حمالت توعية مماثلة عىل الصعيد الوطني.
× ×تعزيز قدرات التحقيق يف الجريمة السيربية .مع استمرار التهديدات السيربية يف
التطور يف عالقة مبارشة أو غري مبارشة بالوباء ،من األهمية بمكان بالنسبة ألجهزة
إنفاذ القانون امتالك تكنولوجيا وقدرات متخصصة .وإقرارا منه بأهمية النهوض
بمستوى الخربات لدى بلدانه األعضاء خالل األزمة العاملية ،أطلق اإلنرتبول أكاديميته
االفرتاضية العاملية لتوفري مجموعة من فرص التدريب اإللكرتوني ألجهزة إنفاذ
القانون .وتنظم إدارة اإلنرتبول ملكافحة الجريمة السيربية دورات تدريب إلكرتوني
وحلقات دراسية شبكية لتعزيز قدرات البلدان األعضاء عىل مواجهة التهديدات
السيربية الجديدة والتحقيق يف قضايا الجريمة السيربية إبّان األزمة العاملية وما
بعدها.
× ×توطيد الرشاكات بني القطاعني العام والخاص .منذ بداية ّ
تفش كوفيد ،19 -
اضطلعت الرشاكات بني القطاعني العام والخاص بدور حاسم يف التخفيف من وطأة
التهديدات السيربية الجديدة .ومن خالل تبادل املعلومات والخربات بشأن االتجاهات
الحديثة وتقديم املساعدة التقنية ،يمكن لرشكات القطاع الخاص أن تكون رشيكا بالغ
األهمية بالنسبة ألجهزة إنفاذ القانون.
× ×ويف هذا الصدد ،جمعت إدارة اإلنرتبول ملكافحة الجريمة السيربية منذ كانون الثاني/
يناير  2020بيانات ومعلومات عن التهديدات السيربية املرتبطة بكوفيد 19 -
من البلدان األعضاء ورشكاء اإلنرتبول من القطاع الخاص واألفرقة الوطنية
للتصدي للطوارئ الحاسوبية وهيئة اإلنرتنت لألسماء واألرقام املخصصة ومجموعات
تبادل املعلومات عىل اإلنرتنت من قبيل مجموعة  .Slackوأفىض تنوع خلفية هؤالء
الرشكاء إىل إغناء مجموعة البيانات وأثبت جدواه من خالل تزويد البلدان األعضاء
باملساعدة الالزمة يف الوقت املناسب .واإلنرتبول ،إدراكا منه لجوانب التعاون اإليجابية
هذه ،يهدف إىل إعداد قاعدة بيانات يمكن لجميع الجهات املعنية تغذيتها والوصول
إليها لوضع أكثر التدابري فعالية ملواجهة تهديدات الجريمة السيربية .وإقامة عالقة
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قوية بني أجهزة إنفاذ القانون ورشكات القطاع الخاص تو ّلد يف نهاية املطاف شعورا
باملسؤولية املشرتكة يف مكافحة التهديدات السيربية املرتبطة بكوفيد  19 -وتتيح
مواجهة التهديدات الجديدة يف الوقت املناسب.
× ×وضع وتنفيذ اسرتاتيجيات وطنية يف مجال الجريمة السيربية .أظهر استقصاء
اآلراء الذي أجراه اإلنرتبول مؤخرا غياب اسرتاتيجية وطنية يف مجال الجريمة
السيربية ملواجهة وباء كوفيد  19 -يف  30من البلدان األعضاء .وتشري هذه النتيجة إىل
رضورة استحداث مثل هذه االسرتاتيجية لرتسيخ مناعة البنى التحتية والخدمات
الوطنية التي يمكنها مساعدة البلدان عىل مجابهة التهديدات السيربية بقدر أكرب من
الفعالية وحماية السكان من اخرتاق البيانات خالل األزمة العاملية وما بعدها.

التوقعات يف األجل القصري
استنادا إىل تحليل التعليقات الواردة من أجهزة إنفاذ القانون وكيانات القطاع الخاص،
من املرجح أن يستمر املشهد العام للتهديدات السيربية يف التدهور .والتوقعات التالية من
إدارة اإلنرتبول ملكافحة الجريمة السيربية تلقي الضوء عىل مجاالت القلق املحتملة.
t tمع استمرار كوفيد  19 -عامليا ،يرجَّ ح جدا أن تسجَّ ل زيادة إضافية يف الجريمة
السيربية يف املستقبل القريب .ويرجَّ ح جدا أيضا أن يكثّف مرتكبو الجرائم السيربية
أنشطتهم ويستخدموا طرائق عمل أكثر تطورا وتعقيدا ،تجتذبهم إىل ذلك مواطن
الضعف املتصلة بالعمل من املنزل واحتماالت زيادة املكاسب املالية.
t tسيستمر مرتكبو الجرائم السيربية عىل األرجح يف استغالل مواطن الضعف املتصلة
بالعمل من املنزل ،ساعني إىل الحصول عىل بيانات التعريف الخاصة باملوظفني من
خالل أدوات وبرمجيات مكتبية أساسية .ويمكن أيضا استغالل البيانات الشخصية
املرسوقة الرتكاب املزيد من االعتداءات السيربية.
t tأحد العوامل األخرى املؤدية إىل اتساع نطاق الجريمة السيربية هو تبعات الحَ جْ ر
املرتبط بكوفيد  19 -عىل مجاالت الجريمة األخرى ،الذي حمل املجرمني عىل البحث
عن مصادر دخل بديلة .من هذا املنطلق ،قد يستغل بعض الجناة أسواق الشبكة
الخفية لعرض ’الجريمة السيربية كخدمة‘ لتيسري الوصول إىل هذا الشكل من أشكال
الجريمة.
ً
مستغلة حالة الهلع التي يسببها
t tيرجَّ ح أن تستمر الجهات التي يصدر عنها التهديد،
الوباء ،يف ارتكاب أعمال االحتيال اإللكرتونية املرتبطة بفريوس كورونا وحمالت
التصيّد االحتيايل .ويرجَّ ح أيضا أن تسجل عمليات االحتيال بالربيد اإللكرتوني املهني
ارتفاعا حادا بسبب الركود االقتصادي والتحول يف املشهد العام للرشكات التجارية،
األمر الذي سيفتح آفاقا جديدة أمام األنشطة اإلجرامية.
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t tباإلضافة إىل ذلك ،من املحتمل جدا عندما يتوفر لقاح أو دواء لكوفيد  19 -أن ترتفع
حاالت التصيّد االحتيايل املتصلة بهذه املنتجات الطبية ،ويتزايد اخرتاق الشبكات
الحاسوبية واالعتداءات السيربية لرسقة البيانات.
t tيرجَّ ح لالعتداءات بربمجيات انتزاع الفدية التي تستهدف قطاع الرعاية الصحية
وسالسل اإلمداد املتصلة به أن تستمر يف وترية أكثر تسارعا وأن يعجّ ل بها تنوع
الوسائط املستخدمة الرتكابها.
t tي َّ
ُتوقع أن تستهدف الجهات التي يصدر عنها التهديد بيانات األفراد الشخصية من
خالل انتحال هوية رشكات التزويد باملحتوى الرقمي.
t tحتى بعد انحسار حاالت فريوس كورونا ،من شبه املؤكد أن يكيّف مرتكبو الجرائم
السيربية مخططاتهم االحتيالية الستغالل الوضع يف مرحلة ما بعد الوباء وأكرب عدد
ممكن من الضحايا.

خاتمة
يطور مرتكبو الجرائم السيربية اعتداءاتهم ويوسعون نطاقها بوترية مثرية للقلق ،مستغلني حالة
الخوف والاليقني التي يسببها الوضع االجتماعي واالقتصادي غري املستقر يف العالم أجمع.
والتعويل املتزايد عىل االتصال باإلنرتنت والبنية التحتية الرقمية بسبب الحَ جْ ر العاملي يعزز يف
الوقت نفسه إمكانات االخرتاق واالعتداءات السيربية.
وعىل الرغم من هذا األفق ،يتخذ اإلنرتبول خطوات استباقية وجميع التدابري الالزمة ملساعدة
بلدانه األعضاء يف أزمة هي األوىل من نوعها .كما أنه يتهيأ ملواجهة تهديدات ما بعد كوفيد .19 -
فقد أتاح الوباء فرصا قيّمة للتفكري يف القدرات واملوارد الحالية التي ينبغي تحسينها لالستعداد
بشكل أفضل ملواجهة أيّ صدمات مقبلة ومقاومتها.
أخريا ،أظهرت األزمة أهمية اعتماد رد عاملي تعاوني ومنسق .وأوىل األولويات للتصدي لهذه
التهديدات السيربية املتفاقمة هي مواصلة تعزيز التعاون الرشطي الدويل يف األنشطة امليدانية
وتحسني تبادل املعلومات بشأن الجريمة السيربية مع مختلف الرشكاء يف أوساط األمن السيربي
العاملية.
ومن خالل الرتكيز عىل األركان األساسية ملواجهة التهديد الذي تشكله الجريمة السيربية وعىل
عمليات مكافحة هذه الجريمة وتطوير القدرات يف هذا املجال ،ستواصل إدارة اإلنرتبول ملكافحة
الجريمة السيربية سعيها إىل تخفيف التبعات العاملية لهذه الجريمة وحماية السكان منها إلقامة
عالم أكثر أمانا.
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نبذة عن اإلنرتبول
اإلنرتبول هو أكرب منظمة دولية للرشطة يف العالم .ويتمثل دوره يف مد يد
العون إىل أجهزة إنفاذ القانون يف بلدانه األعضاء الـ  194ملكافحة الجريمة
عرب الوطنية بجميع أشكالها .وهو يسعى إىل مساعدة أجهزة الرشطة يف
العالم أجمع عىل مواجهة التحديات املتنامية للجريمة يف القرن الحادي
والعرشين بتزويدها بالدعم التقني وامليداني بفضل بنية تحتية متطورة.
وتشمل الخدمات التي يقدمها اإلنرتبول تدريبا محدد األهداف ،ودعما
متخصصا لعمليات التحقيق ،وقواعد بيانات متخصصة ،وقنوات مأمونة
لالتصاالت الرشطية.

رؤيتنا:
’’الوصل بني أجهزة الرشطة لجعل العالم أكثر أمانا‘‘
تتمثل رؤية اإلنرتبول يف إقامة عالم يكون فيه كل موظف من موظفي إنفاذ
القانون قادرا ،من خالل املنظمة ،عىل التواصل بشكل مأمون وعىل تبادل
املعلومات الرشطية الحيوية واالطالع عليها كلما وحيثما دعت الحاجة ،من
أجل ضمان سالمة املواطنني يف العالم .ويقدم اإلنرتبول باستمرار حلوال
جديدة ومتطورة ملواجهة التحديات التي تعرتض عمل أجهزة الرشطة
واألمن عىل الصعيد العاملي ويشجع عىل استخدامها.

