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دعم التحقيقات
الجنائية الرقمية
أدى التطور الرسيع لإلنرتنت والتكنولوجيا إىل تغيري العالم من حولنا وتحسينه.
ولكن االنتقال إىل العرص الرقمي يتيح أيضا للمجرمني فرصا جديدة ويطرح
بالتايل تحديات جديدة أمام أجهزة الرشطة يف العالم.
ويستغل املجرمون بشكل متزايد رسعة اإلنرتنت وما يتيحه من تسهيالت
وإمكانات إلخفاء هوية املستخدم من أجل ارتكاب مجموعة متنوعة من الجرائم
التي ال تقف عند أيّ حدود ،مادية أو افرتاضية .ولذا ،من الرضوري أن تكيّف
أجهزة الرشطة اإلجراءات التي تتبعها ملواجهة هذا النمط اإلجرامي الجديد
واملتنامي مواجهة فعالة.
تجتهد اإلنرتبول لتصبح هيئة دولية لتنسيق جهود كشف الجرائم الرقمية
ومكافحتها باالعتماد عىل مجمع االنرتبول العاملي لالبتكار والذي يرشف
عىل برنامج اإلنرتبول العاملي للجريمة الرقمية .وتسعى املنظمة إىل تسهيل
التحقيقات الجنائية الرقمية عرب الوطنية وتوفري الدعم امليداني ألجهزة الرشطة
يف بلدانها األعضاء الـ  190كافة.
وتركز املنظمة ،كمبدأ يوجِّ ه عملها ،عىل تعزيز أمن الفضاء السيربي مع الحفاظ
عىل انفتاحه يف الوقت نفسه .وقد وضعت ،بالتشاور مع بلدانها األعضاء،
نموذجا للتعاون الدويل بني أجهزة إنفاذ القانون ملواجهة مرتكبي الجرائم
السيربية.

أنشطة دعم التحقيقات يف
الجريمة الرقمية
دعم التحقيقات يف الجريمة الرقمية

تدعم اإلنرتبول جهود البلدان األعضاء لتنسيق وتيسري التحقيقات يف الجرائم
السيربية عرب الوطنية وعملياتها .ويتم توفري الدعم املذكور سواء عن بعد أو
بعني املكان .وقد يتضمن الدعم عن بعد تسهيل تبادل املعلومات أو بيانات
االستخبار من خالل تنظيم اجتماعات تجرى عن بعد أو تقديم التوجيهات
واملشورة يف ما يتعلق بأفضل املمارسات يف مجال التحقيقات يف الجريمة
الرقمية .وتبعا ملتطلبات البلد العضو ،قد يسافر املوظفون إىل موقع الحادثة
لتوفري الدعم امليداني يف تنسيق عمل الخرباء املعنيني.
ويمكن أيضا لإلدارة الفرعية لدعم التحقيقات يف الجريمة الرقمية أن تجتمع
مع أجهزة إنفاذ القانون يف البلدان األعضاء ،فضال عن هيئات القطاع الخاص
واألوساط األكاديمية عند االقتضاء ،لتيسري التحقيقات املشرتكة.
وتركز اإلدارة الفرعية بشكل رئييس عىل مكافحة الجريمة السيربية املتصلة
بشبكات ‘بوتنت’ والربمجيات الخبيثة والجهات املتطورة التي تسهّ ل ارتكاب
هذه الجريمة ،كالرشكات املتساهلة يف استضافة املواقع اإللكرتونية ،والرشكات
املحرتفة لتحويل األموال ،ورشكات تعطيل الخدمة  ،DDosوغري ذلك.
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ابتكار رائد يف مجال العمل الرشطي

دعم التحقيقات الجنائية الرقمية
املركز املتعدد االختصاصات ملكافحة الجريمة
السيربية

األفرقة العاملة اإلقليمية املعنية بالجريمة السيربية
واملخصصة لرؤساء الوحدات

يضم هذا املركز العديد من الجهات املعنية بمكافحة الجريمة السيربية ،إذ يجمع
متخصصني من أجهزة إنفاذ القانون وخرباء من القطاع الخاص .ويستعني
املركز بتقنيات مبتكرة لالستفادة من جميع املعلومات املتوفرة استفادة كاملة
لجمع بيانات االستخبار التي يمكن اتخاذ إجراءات باالستناد إليها والتي يمكن
أن تحد من األنشطة السيربية اإلجرامية يف البلدان األعضاء.

استحدِثت األفرقة العاملة املعنية بالجريمة السيربية لتقييم اتجاهات الجريمة
عىل الصعيد اإلقليمي بشكل أفضل ووضع خطط عمل وتنظيم عمليات عرب
وطنية.

ويوفر املركز الخربات والبنى التحتية الالزمة إلدارة األنشطة العملياتية
الدينامية يف الفضاء السيربي وتقديم الدعم لها .ويعمل املركز بالتعاون مع
اإلدارة الفرعية لدعم التحقيقات يف الجريمة الرقمية ومع البلدان األعضاء
لتنسيق األنشطة العملياتية واالضطالع بها.

بيانات االستخبار التي يمكن اتخاذ إجراءات باالستناد إليها
يمثل املركز املتعدد االختصاصات ملكافحة الجريمة السيربية املدخل الوحيد
للمعلومات وبيانات االستخبار املتصلة بالجريمة السيربية .وهو بوابة لدخول
جميع املعلومات وبيانات االستخبار ذات الصلة وتحليلها وتخزينها عىل
نحو مأمون .ويضع املركز أيضا مواد االستخبار التي يمكن اتخاذ إجراءات
باالستناد إليها ويعممها عىل البلدان األعضاء املعنية لكي تتخذ ما يلزم من
تدابري ،ويمكن أن يساعد البلدان األعضاء يف التحقق من ورود طلب جديد أو
االطالع عىل معلومات جديدة أو اتخاذ إجراءات بناء عليها ،من أجل تفادي
ازدواجية الجهود.

وتعد هذه االجتماعات السنوية للفريق العامل املخصصة لكل من منطقة
أفريقيا ،واألمريكتني ،وأوراسيا (أوروبا وآسيا/جنوب املحيط الهادئ)،
والرشق األوسط وشمال أفريقيا منتدى بالغ األهمية ملناقشة آخر اتجاهات
الجريمة السيربية ومسائل أخرى ،وتشكل نقطة انطالق إلعداد خطط العمل
والعمليات اإلقليمية من أجل مكافحة الجريمة السيربية .ولضمان مواكبة
أجهزة الرشطة للتطورات التكنولوجية وحيازتها الخربات واملهارات املطلوبة
ملواجهة الجريمة الرقمية املتنامية عىل الصعيدين الوطني والدويل ،تنظم اإلدارة
الفرعية لدعم التحقيقات يف الجريمة الرقمية أيضا دورات إقليمية لتدريب
املدربني عىل التحقيقات يف الجريمة السيربية من أجل تعزيز قدرات البلدان
األعضاء يف هذا املجال.

موظفو مكافحة الجريمة الرقمية يف املكاتب
اإلقليمية

َّ
سيعي موظفون معنيون بمكافحة الجريمة الرقمية يف كل من املكاتب اإلقليمية
لإلنرتبول ،وسيتو ّلون التنسيق مع مجمّ ع اإلنرتبول العاملي لالبتكار يف ما يتعلق
بالدعم العملياتي وبناء القدرات عىل الصعيد اإلقليمي.

العمليات املبارشة
يعد املركز املتعدد التخصصات ملكافحة الجريمة السيربية آلية تخول اإلنرتبول
تقديم دعم للعمليات السيربية املبارشة من قبيل الحمالت االقليمية ملكافحة
الجريمة السيربية بما فيها عمليات التدخل الرسيع لرابطة أمم جنوب رشق
آسيا واألمريكتني لعام .2017

شبكة للتواصل تعمل عىل مدار الساعة
يدير مركز اإلنرتبول ملكافحة الجريمة الرقمية قائمة جهات اتصال
وطنية متخصصة تُعنى بتبادل املعلومات الرشطية املتعلقة بالجريمة
السيربية .وتتبع جهات االتصال هذه لوحدات مكافحة الجريمة السيربية
يف البلدان األعضاء يف اإلنرتبول وتتيح تبادل املعلومات املتعلقة بالجريمة
السيربية عىل نحو رسيع وتسهل التعاون عرب الوطني بني أجهزة إنفاذ
القانون.
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