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نبذة عن اإلنتربول
اإلنتربول هو أكبر منظمة دولية للشرطة. ويتمثل دوره في مد يد العون إلى أجهزة 
الوطنية بجميع  الجريمة عبر  192 لمكافحة  الـ  بلدانه األعضاء  القانون في  إنفاذ 
المنظمة  تملكها  التي  والميداني  الفني  للدعم  المتطورة  التحتية  والبنية  أشكالها. 
الحادي  القرن  يشهدها  التي  المتنامية  اإلجرامية  التحديات  مواجهة  على  تساعد 
والعشرون. وتشمل خدماتنا التدريب المستهدف، وتوفير الخبرات لدعم التحقيقات، 

وقواعد البيانات المتخصصة، وتأمين قنوات االتصال بين أجهزة الشرطة. 

 UNDERWRITERS نبذة عن شركة
LABORATORIES

تصب  للربح،  هادفة  غير  عامة،  منفعة  ذات  شركة   Underwriters Laboratories

اهتمامها على تنفيذ مهمة شاملة تتمثل في إشاعة األمن على الصعيد العالمي وتوفير 
ظروف حياتية وبيئة عمل أكثر أمانا. وهي تسعى إلى خلق هذه الظروف والبيئة 
اآلمنة للجميع عن طريق إجراء البحوث، ووضع المعايير، والتثقيف، والتوعية. وهي 
تلتزم بالتعاون مع الجهات المعنية وتخصص موارد هامة للمساعدة على مكافحة 

الجرائم الماسة بالملكية الفكرية على الصعيد العالمي. 

للحصول على المزيد من المعلومات عنها، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني:
 http://www.UL.com

من ينبغي لهم الحصول على هذا  
التدريب اإللكتروني؟

الجريمة  عن  متخصصة  معارف  نقدمها  التي  اإللكتروني   التدريب  دروس  توفر 
أفراد  جميع  إلى  موّجهة  وهي  الفكرية.  بالملكية  الماسة  الوطنية  عبر  المنظمة 
أجهزة إنفاذ القانون والهيئات التنظيمية والمحققين العاملين في القطاع الخاص 
بالملكية  الماسة  والجرائم  بالسلع  المشروع  غير  االتجار  لمكافحة  المتفرغين 

الفكرية.

مجموعات الدروس المخصصة 
الموجهة إلى قطاعات األنشطة

الكلية بشكل دائم مع مجموعات صناعية ومع جهات معنية من مختلف  تتعاون 
قطاعات األنشطة من أجل تزويد أجهزة إنفاذ القانون بأحدث المعلومات المتعلقة 
بمختلف ما يواجهه كل قطاع من تحديات مرتبطة بالملكية الفكرية. وتأتي هذه 
التي توفرها   14 الـ  الرئيسية  الدروس  إلى مجموعة  الدروس المخصصة لتضاف 
الكلية. وألفراد أجهزة إنفاذ القانون، بمجرد تسجيل أسمائهم، حق الحصول عليها 

مجانا. ويشمل ذلك:

e فهم ومكافحة تجارة المنتجات الطبية غير المشروعة

e التحقيق في قرصنة المنتجات السمعية البصرية على اإلنترنت

e APC Schneider Electric التدريب على مكافحة تقليد منتجات

e Levi’s التدريب على مكافحة تقليد منتجات ماركة

e فهم ومكافحة تجارة التبغ غير المشروعة

e كشف خمور ’بوردو‘ المقلدة والتصدي للمشكلة

e  Underwriters تدريب أجهزة إنفاذ القانون على أنشطة مكافحة التقليد لدى
Laboratories

ولالطالع على القائمة الكاملة للدروس المخصصة، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني
 .www.iipcic.org 

إذا كنتم جهة من جهات  القانون فقط. ولكن  إنفاذ  الدروس موجهة ألجهزة  هذه 
الذي تتبعون له،  القطاع الخاص وأردتم طلب مجموعة دروس مخصصة للكيان 

.info@iipcic.org فيرجى الكتابة إلى

  

الدولية  الكلية 
الجرائم  في  للمحققين 

الماسة بالملكية الفكرية

آذار/مارس 2018

األمانة العامة
برنامج مكافحة االتجار في السلع غير المشروعة والتقليد

200 quai Charles de Gaulle

69006 Lyon

France

الهاتف: 95 57 44 72 4 33+
   OEC-ILM-IGGH@interpol.int  :البريد اإللكتروني 

تويتر:
@IIPCIC

فيسبوك 



مرحبا بكم في الكلية الدولية للمحققين 
في الجرائم الماسة بالملكية الفكرية

الكلية الدولية للمحققين في الجرائم الماسة بالملكية الفكرية )IIPCIC( هي مرفق 
إلكتروني تفاعلي بالكامل يُعنى بالتدريب ويهدف إلى تزويد المحققين بالكفاءات 
الالزمة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية الماسة بالملكية الفكرية مكافحة 
العالمية  المشروعة والصحة  بالسلع غير  المعني  اإلنتربول  فعالة. ويعمل برنامج 
بالتعاون مع شركة Underwriters Laboratories على توفير هذه األداة الهامة 

لمكافحة الجريمة.

تهدف الكلية إلى ما يلي:

e  تزويد أخصائيي مكافحة الجرائم الماسة بالملكية الفكرية بشهادة تثبت أنهم
الجريمة  مكافحة  المتخصصة في مسائل  والتدريبات  المعارف  على  حصلوا 

المنظمة عبر الوطنية الماسة بالملكية الفكرية؛

e  توفير برامج تدريب متطورة تستوفي المعايير الدولية وتسمح للمحققين في
محققين  على  بسرعة  بالتعرف  تخصصهم،  مجاالت  كانت  أيا  الجرائم،  هذه 

آخرين من َحَملة نفس التدريب؛

e  الجرائم مكافحة  مجال  في  والخاص  العام  القطاعين  بين  التعاون  تسهيل 
الماسة بالملكية الفكرية؛

e  ضمان أن يكون لجميع المحققين في الجرائم الماسة بالملكية الفكرية من
يكونوا  وأن  تواجههم،  التي  للمشاكل  مشترك  فهم  والخاص  العام  القطاعين 
باستراتيجيات وتكتيكات  عارفين  البعض،  وأدوار بعضهم  لكفاءات  مدركين 
التدخل الناجحة، وأن يصبحوا أكثر قدرة على العمل معا كشركاء في عمليات 

إنفاذ القانون. 

االمتداد العالمي للكلية
سجل أفراد إنفاذ القانون من أكثر من 600 جهاز من أجهزة القطاع الخاص في 
إلكترونية في مجال مكافحة  لمتابعة دروس تدريب  بلدا أسماءهم   150 أكثر من 
تتوفر  العريض،  الجمهور  هذا  طلب  ولتلبية  الفكرية.  بالملكية  الماسة  الجرائم 
مجموعات الدروس في عدد من اللغات كالعربية واإلنكليزية والفرنسية والبرتغالية 
بزيارة  المتوفرة  للغات  قائمة  أحدث  االطالع على  والمندرينية. ويمكن  واإلسبانية 

.www.iipcic.org الموقع اإللكتروني

حصول أجهزة إنفاذ القانون على التدريب
في  العاملين  القانون  إنفاذ  أجهزة  من  المحققين  لجميع  مجانا  التدريب  يتوفر 
الجمارك  وموظفي  الشرطة  أفراد  أي  الفكرية،  بالملكية  الماسة  الجرائم  مكافحة 

وممثلي الهيئات التنظيمية المختصة.

ولتسجيل حساب مستخدم بالمجان على اإلنترنت:

الموجهة   1. التعليمات  واتبع   www.iipcic.org اإللكتروني  الموقع  إلى  اذهب 
ألفراد أجهزة إنفاذ القانون.

المهني الرسمي.   2. عند فتح الحساب، يرجى استخدام عنوانك اإللكتروني 
وستُرفض عناوينك اإللكترونية الشخصية.

شهادة التدريب التي تمنحها الكلية
المخصصة  الـ   14     الرئيسية  الدروس  بنجاح مجموعات  المتدربون  يكمل  أن  بعد 
للمستويين التمهيدي والمتوسط، يمكنهم تحميل وطباعة شهادة من الكلية مصّدقة 
ـّوا بنجاح دورة تدريبية متخصصة في مجال التحقيق  من اإلنتربول تثبت أنهم “أتم
وتُمنح  الوطنية”.  عبر  المنظمة  بالجريمة  المتصلة  الفكرية  الملكية  انتهاكات  في 

الشهادة أيضا عند إكمال مجموعات الدروس من المستوى المتقدم.

األسئلة الشائعة
e على أّي أجهزة يمكنني االطالع على مواد التدريب؟

لالطالع على مجموعة الدروس التي توفرها الكلية يمكن استخدام الحاسوب أو 
األجهزة النقالة كالحواسيب المحمولة والحواسيب اللوحية )آيباد( والهواتف. 

e ما هي المدة الالزمة إلتمام التدريب؟
دقيقة.   90 إلى   30 من  الدروس  مجموعات  من  مجموعة  كل  إكمال  يستغرق 
ع أن يحتاج المرء إلى ما بين 14 و20 ساعة في المتوسط إلنهاء مجموعة  ويُتوقَّ

الـ 14 درسا، وإلى 15ساعة أخرى إلتمام التدريب من المستوى المتقدم. 

e  الدروس من  االستفادة  يمكنني  هل  الخاص.  القطاع  في  أعمل  أنا 
التدريبية التي توفرها الكلية؟

التمهيدي  للمستويين  التسجيل  الخاص  القطاع  من  للمحققين  يمكن  نعم. 
معلومات  على  وللحصول  رسوم.  لقاء   )14 الدروس  )مجموعات  والمتوسط 
على  واالطالع   www.iipcic.org اإللكتروني  الموقع  زيارة  يرجى  الرسوم،  عن 

التعليمات الموجهة للمحققين في القطاع الخاص. 

e  أين يمكنني الحصول على المزيد من المعلومات عن الكلية؟
اإللكتروني الموقع  زيارة  يرجى  المعلومات،  من  المزيد  على   للحصول 

.www.iipcic.org 

ماهي المواضيع التي تشملها الدروس؟
e  الذين المحققون   :)7 إلى   1 من  الدروس  )مجموعة  التمهيدي  المستوى 

بصورة  الفكرية  بالملكية  الماسة  الجرائم  يدركون  بنجاح  المستوى  هذا  يكملون 
أفضل ويصبحون قادرين على الكشف عن الجرائم التي تعتبر “تقليدية” في هذا 

المجال وعلى الشروع في تحقيقات في مجالي التقليد والقرصنة. 

التعريف بالجرائم الماسة بالملكية الفكرية  1.

التعريف بالتحقيقات في الجرائم الماسة بالملكية الفكرية  2.

التعريف بالتبعات االقتصادية للجرائم الماسة بالملكية الفكرية  3.

التعريف بالشراكات الفعالة لمكافحة الجرائم الماسة بالملكية الفكرية  4.

التعريف بتمويل الجريمة المنظمة والجرائم الماسة بالملكية الفكرية  5.

التعريف باإلنتربول وببرنامج اإلنتربول لمكافحة الجرائم الماسة بالملكية   6.
الفكرية

التعريف بتبعات الجرائم الماسة بالملكية الفكرية على الصحة والسالمة  7.

e  المستوى المتوسط )مجموعات الدروس من 8 إلى 14(: المحققون الذين
انتهاكات  في  التحقيق  على  قادرين  يصبحون  بنجاح  المستوى  هذا  يكملون 
المشورة  وتوفير  الوطنية  عبر  المنظمة  بالجريمة  المتصلة  الفكرية  الملكية 

المتخصصة بشأن التحقيق فيها لزمالئهم.

القرن   8. في  السيبريين  المجرمين  ومكافحة  اإلنترنت  بواسطة  القرصنة 
الحادي والعشرين

االستراتيجيات المتكاملة إلنفاذ القانون في مجال مكافحة الجرائم الماسة   9.
بالملكية الفكرية

التعاون مع القطاع الخاص  10.

الوطنية   11. عبر  المنظمة  الجريمة  شبكات  وردع  وتعطيل  تقويض  كيفية 
الماسة بالملكية الفكرية على مستوى الشارع

حماية األسرار التجارية الخاصة بالملكية الفكرية  12.

الماسة   13. الجرائم  مكافحة  مجال  في  القانون  إلنفاذ  متفرغة  وحدة  إنشاء 
بالملكية الفكرية

إجراء التحقيقات وجمع األدلة  14.

e  المستوى المتقدم )مجموعات الدروس من 1 إلى 8(* يتناول هذا التدريب
المتقدم المستوى، بالتفصيل، سبل التحقيق في القرصنة والتقليد على اإلنترنت 
من أجل تزويد الطالب بالمعارف والكفاءات الالزمة لقيادة تحقيقات جنائية 

على اإلنترنت وإدارتها بنجاح.

* موجه ألجهزة إنفاذ القانون فقط.

بنية اإلنترنت  1.

المنتديات اإللكترونية  2.

أساليب االتصال اإللكتروني بالمشبوهين  3.

المعلومات المتوفرة للقائمين بالتحقيقات اإللكترونية  4.

توزيع السلع المقلدة على اإلنترنت  5.

التوزيع اإللكتروني للمحتويات الرقمية  6.

التحقيق في االنتهاكات على اإلنترنت  7.

تدبر مسرح جريمة رقمية  8.

e  قوانين إنفاذ  بشأن  الجمارك  أجهزة  ألفراد  موجهة  متخصصة  دروس 
الملكية الفكرية )مجموعات الدروس من 1 إلى 8(. هذه الدروس التدريبية 
اإللكترونية تزود أفراد أجهزة الجمارك وسائر أجهزة إنفاذ القانون في العالم 
السلع غير  بثقة مسألة كشف ومنع  ليعالجوا  إليها  التي يحتاجون  بالمعارف 

المشروعة التي تعبر الحدود الدولية.


