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العمل املشرتك يف
مواجهة الجريمة
السيربية

نشهد اليوم توجها جديدا يتمثل يف تعاون املنظمات اإلجرامية مع فنيي
تكنولوجيا محرتفني من ذوي امليول اإلجرامية بهدف ارتكاب جرائم
سيربية وتمويل أنشطة إجرامية أخرى .وشبكات الجريمة السيربية هذه
معقدة بطبيعتها ،وتجمع بشكل آني بني أفراد من مختلف أنحاء العالم
الرتكاب جرائم عىل نطاق غري مسبوق.
ويمكن لهذه الجرائم أن تخ ّلف تبعات خطرية يف مختلف أنحاء العالم،
األمر الذي يحتم عىل البلدان تكييف قوانينها وأنظمتها لتشمل الجرائم
املرتكبة يف الفضاء السيربي يف إطار اسرتاتيجية رائدة وعابرة للحدود
تُتبع يف مجال األمن السيربي.

ومع أن إجراءات إنفاذ القانون الفاعلة تشكل عامال بالغ األهمية يف
مكافحة التهديدات السيربية ،إال أن اإلنرتبول يؤمن أيضا بأهمية إرشاك
جميع الجهات املعنية ،وال سيما من قطاع التكنولوجيا ،يف عملية إقامة
فضاء سيربي أكثر أمانا.
ومن خالل اعتماد هذا النهج املتمثل يف توحيد الجهود املبذولة ملكافحة
الجريمة السيربية ،يسعى مجمّ ع اإلنرتبول العاملي لالبتكار إىل تبادل
الخربات وتفادي االزدواجية يف األنشطة ّ
املنفذة حاليا يف هذا املجال،
بحيث تتمكن أجهزة الرشطة من تكريس مواردها ملكافحة هذه الجريمة
بشكل فعال ،والتعاون مع الجهات املعنية األخرى من أجل التحرك
بشكل شامل ومنسق ملواجهة هذا التهديد املتفاقم.
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ابتكار رائد يف مجال العمل الرشطي
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تنسيق الجهود املبذولة يف مجال األمن السيربي
مبادرات للتواصل

رصد اتجاه الجريمة السيربية

تعمل اإلنرتبول عىل ردم الهوة بني أجهزة الرشطة وأوساط تكنلوجيا
املعلومات واالتصال بحيث يتعاون الطرفان للحد من املخاطر السيربية
واالستعداد ملستقبل التطورات يف مجال اإلجرام السيربي .وستضع
اإلدارة الفرعية مبادرات وبرامج من أجل تعزيز قدرات أجهزة إنفاذ
القانون يف العالم عىل استهداف الجريمة السيربية والتحقيق فيها
عىل نحو أفضل وتعزيز األمن السيربي .وسريفع ذلك مستوى الوعي
بالتحديات التي تواجهها أجهزة إنفاذ القانون وبالفرص املتاحة أمامها،
ويوثّق عرى التعاون مع املنظمات اإلقليمية والدولية ،ويشجع عىل تبادل
املعلومات املتعلقة بتوجهات الجريمة السيربية وتنظيم مناقشات بشأن
االسرتاتيجيات العاملية املعتمدة يف هذا املجال.

يسعى اإلنرتبول ،يف إطار التخطيط للمستقبل ،إىل إعداد موظفي أجهزة
إنفاذ القانون للتصدي لالتجاهات واألساليب التي سرتى النور يف مجال
الجريمة السيربية .وسريصد التطورات الدولية واإلقليمية والوطنية يف
السياسات والربامج واملعايري والصكوك القانونية املستخدمة ملكافحة
الجريمة السيربية وتوفري األمن الرقمي.
وسيتمكن اإلنرتبول وبلدانه األعضاء ،بفضل هذه األنشطة االسرتاتيجية،
من االطالع بشكل دائم عىل التغيريات الهامة التي تؤثر يف قدرة أجهزة
إنفاذ القانون عىل مكافحة الجريمة السيربية .وستتمكن مختلف
إدارات مجمّ ع اإلنرتبول العاملي لالبتكار من حشد مواردها لتطوير
نُهج وتقنيات توفر الدعم للبلدان األعضاء يف التحقيقات التي تجريها يف
الجرائم السيربية ،وتتيح وضع معايري جديدة يف مجال األمن السيربي.

االسرتاتيجية والرشاكات
نعمل عىل تعزيز التعاون والقدرات داخل أجهزة إنفاذ القانون والبلدان
األعضاء يف مواجهتها للجريمة السيربية وقضايا األمن السيربي عرب
إرشاك الجهات املعنية من القطاعني العام والخاص واألوساط األكاديمية
والرشكاء الدوليني لضمان مزيد من الفعالية يف مكافحة الجريمة
السيربية والحد بذلك من مخاطرها.
وستدعم إدارة االبتكار والتواصل أيضا تعزيز استعراض الوضع
السيربي يف البلدان األعضاء ،بحيث يمكن ألحد البلدان األعضاء أن يطلب
استعراض أطره القانونية والفنية لكي ّ
يتبي بشكل أوضح نقاط قوّتها
وضعفها ويحسنها عند االقتضاء.
كما نشارك يف الفرق العاملة للرشكاء الدوليني واإلقليميني لضمان
تنسيق الجهود ،بما فيها تلك املتعلقة بالترشيعات واملعايري واملمارسات
الفضىل وتفادي كل ازدواجية يف غري محلها.
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