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استعراض وضع
الجريمة السيبرية

أزالت اإلنترنت الحدود المادية ووفرت للبلدان واألفراد فرصا
غير مسبوقة .بيد أن االعتماد المتزايد على هذه الشبكة أوجد
أيضا عددا هائال من نقاط الضعف التي تتيح للشبكات
اإلجرامية الناشطة في أيّ مكان في العالم تنسيق اعتداءات
متشعبة في دقائق .ويختلف التحقيق في الجريمة السيبرية
عن التحقيق الشرطي التقليدي ،فهو يتطلب توفر خبرات
تقنية رفيعة المستوى والتعاون بين مختلف البلدان ،رغم أن
العديد منها ال يملك بعد القدرات الالزمة إلجراء هذه
التحقيقات بمفرده.
وتتطلب مكافحة الجرائم السيبرية ،وهي بطبيعتها جرائم
عبر وطنية ،مستوى عاليا من التنسيق والتعاون بين مختلف
البلدان .بيد أن االختالفات الكبيرة في القدرات العملياتية
والنظم القانونية والقواعد واإلجراءات تعوق جهود مكافحة

الجريمة السيبرية .ولتذليل هذه العقبات ،استحدث اإلنتربول
أداة الستعراض وضع الجريمة السيبرية في البلدان األعضاء
من أجل تقييم مختلف أساليب مكافحتها واالستفادة من
الخبرات المتصلة بها والسعي في نهاية المطاف إلى إعداد
نهج أكثر تناسقا على الصعيد العالمي.

استعراض وضع الجريمة السيبرية
استعراض وضع الجريمة السيبرية في البلدان األعضاء
هو تقييم شامل لجميع مكونات الفضاء السيبري في أيّ
من البلدان األعضاءَّ ،
ينفذ بناء على طلب ذلك البلد.
ويشمل المالحظات والتوصيات الالزمة لتعزيز أطر
العمل المؤسسية والعملياتية والقانونية والتقنية القائمة
لمكافحة الجريمة السيبرية.
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ابتكار رائد في مجال العمل الشرطي

استعراض وضع الجريمة السيبرية في البلدان األعضاء

وسيراعي هذا االستعراض أيضا اتساق وجهات النظر
العملياتية والقانونية مع المعايير الدولية السارية.
وسيسعى إلى مساعدة البلدان األعضاء على معرفة
مكامن قوتها وضعفها ،وكشف الثغرات في قدراتها
العامة على مكافحة الجريمة السيبرية مكافحة فعالة.
وستُستعرض أطر العمل القائمة لمكافحة الجريمة
السيبرية في البلد العضو الطالب في سياق أفضل
الممارسات المتبعة على الصعيد العالمي من أجل
مساعدته على تحديد إمكانيات تحسينها .وسيفضي
ذلك في نهاية المطاف إلى تعزيز القدرة العامة ألجهزة
الشرطة على إنفاذ القوانين المتصلة بالمجال السيبري
على الصعيد العالمي ومنع مرتكبي الجرائم السيبرية
من استغالل الثغرات في األطر القانونية أليّ بلد عضو.
وسيسهم هذا االستعراض أيضا في تحديد احتياجات
التدريب بدقة لدى أجهزة إنفاذ القانون في البلد العضو
الطالب .ونتيجة لالستعراض المذكور ،يمكن لإلنتربول
أيضا مساعدة ذلك البلد على إنشاء وحدة معنية
بالتحقيقات في الجريمة السيبرية أو باألدلة الجنائية
الرقمية.

وسيرمي هذا االستعراض إلى تقييم التهديدات السيبرية
التي يواجهها البلد الطالب بكل أشكالها .وسيشمل ذلك
االطالع على البيانات القديمة المحفوظة واستعراض التقدم
في األدوات التكنولوجية الحديثة وكيفية استغاللها من قبل
المجرمين ،مع إيالء اهتمام خاص للظروف الخاصة للبلد
المعني.

إجراء تقييمات سريعة للوضع السيبري
إذا كان من غير الالزم إجراء استعراض شامل لوضع
الجريمة السيبرية في أحد البلدان األعضاء أو تعذر ذلك،
أمكن إنجاز تقييم سريع للوضع السيبري في ذلك البلد،
واالستناد إليه إلجراء استعراض شامل في وقت الحق.
وتقتصر صيغة ونطاق التقييم السريع هذا عموما على
قدرات أجهزة إنفاذ القانون وكفاءاتها ،ويهدف بشكل خاص
إلى تحديد المجاالت التي ينبغي أن تركز عليها برامج بناء
القدرات.
وغالبا ما يخرج أيّ تقييم من هذا القبيل ببعض النتائج
األساسية التالية أو كلها:
• تقييم االحتياجات في مجال التدريب؛

تقييم التهديدات السيبرية

• تقييم االحتياجات في ما يتعلق باألدوات؛

سيع ّد اإلنتربول ،بالتنسيق مع خبراء خارجيين من جهات
شريكة في القطاع الخاص واألوساط األكاديمية ،تقارير عن
استعراض وضع الجريمة السيبرية في البلدان األعضاء
باالستناد إلى مجموعة واسعة من البحوث تشمل مقابالت
تُجرى في البلد المعني .وتركز هذه البحوث على ما يلي:

• تقييم االحتياجات في مجال إنماء القدرات.

• الحوكمة؛
• قدرة أجهزة إنفاذ القانون على منع الجرائم السيبرية
والتحقيق فيها؛
• السعي نحو المواءمة بين إجراءات التشغيل والقواعد
واألطر القانونية على الصعيد العالمي؛
• تقييم التهديدات ونقاط الضعف.
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