
وباء كوفيد - 19

حماية الرشطة والسكان

مبادئ توجيهيــة ألجهزة إنفاذ القانون

ترشين الثاني/نوفمرب 2020

الصيغة الثانية 



ــوري يف  ــدور مح ــون ب ــاذ القان ــزة إنف ــت أجه ــد - 19، اضطلع ــّي كوفي ــذ تف من

ــة  ــن ومكافح ــامة املواطن ــز س ــاء وتعزي ــة الوب ــة ملراقب ــود املبذول ــم الجه دع

ــطتهم أو  ــادة أنش ــة لزي ــن الجائح ــتغال املجرم ــا اس ــي يطرحه ــدات الت التهدي

تنويعها.

وحتــى ترشيــن األول/أكتوبــر 2020، كان أكثــر مــن مليــون شــخص قــد تُوّفــوا 

بســبب كوفيد - 19، بما يف ذلك مئات من أفراد الرشطة.

ــال، وال  ــذا املج ــة يف ه ــات الدولي ــل املمارس ــار أفض ــع يف االعتب ــول إذ يض واإلنرتب

ــاع  ــاء إىل اتب ــه األعض ــب ببلدان ــة، يهي ــة العاملي ــة الصح ــات منظم ــيما توصي س

ــواردة يف هــذه الوثيقــة مــن أجــل تعزيــز ســامة  ــة ال ــة املحّدث ــادئ التوجيهي املب

ــاء  ــّي وب ــياق تف ــون يف س ــاذ القان ــزة إنف ــن أجه ــدم م ــم املق ــة الدع  وفعالي

.19 كوفيد - 

تنبيه: 

الوباء  تفّش  ملواجهة  اسرتاتيجية  إطار  يف  اتباعها  يف  لتنظر  القانون  إنفاذ  أجهزة  إىل  موجهة  التوجيهية  املبادئ  هذه 

وبالتعاون الوثيق مع سلطات الصحة العامة الوطنية. والغرض منها هو إكمال الخطوط التوجيهية الوطنية ال االستبدال 

بها. وجميع التدابري التي تتخذها أجهزة إنفاذ القانون يف هذا الصدد يجب أن تنسجم مع الترشيعات الوطنية وااللتزامات 

السارية. الدولية 
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ــطة  ــد األنش ــة بتزاي ــات املتعلق ــا املعلوم ــار أيض ــات يف االعتب ــذه التوصي ــذ ه وتأخ

غــر املرشوعة و/أو نوايا االضطاع بها يف مجاالت إجرامية متنوعة.

وال بــد ألجهــزة إنفــاذ القانــون والســكان الذيــن تســهر عــى خدمتهــم مــن التعاون 

ــوق  ــرتام حق ــد - 19. فاح ــه كوفي ــذي يطرح ــد ال ــة للتهدي ــدي بفعالي ــل التص ألج

ل  ــهِّ ــي ال تس ــد املح ــى الصعي ــاون ع ــى التع ــجيع ع ــا والتش ــراد وحمايته األف

ــوق  ــا لحق ــل أيض ــل تكف ــب، ب ــون فحس ــاذ القان ــراد إنف ــات أف ــتجابة لطلب االس

اإلنســان دورها املركزي يف بلورة إجراءات مكافحة الوباء.

ويف ســياق كوفيــد - 19، ينــرش اإلنرتبــول اإلصــدار الثانــي مــن املبــادئ التوجيهيــة 

ألجهــزة إنفــاذ القانــون املخصصــة لهــذا الوبــاء. وهــذه املبــادئ التوجيهيــة املحّدثة 

التــي تقــّر باختــاف إجــراءات التحــرك إزاء هــذه الجائحــة مــن بلــد آلخــر بســبب 

ــل  ــق تكام ــعى إىل تحقي ــا تس ــة، إنم ــة واالجتماعي ــة واالقتصادي ــوارق الثقافي الف

ــذه  ــم. وه ــاء العال ــزة يف أرج ــذه األجه ــن ه ــتمدة م ــات املس ــل املمارس ــن أفض ب

اإلرشــادات املســتخلصة مــن الــدروس املســتفادة تهــدف إىل دعــم البلــدان األعضــاء 

التي تواصل إعداد اســرتاتيجيات التحرك ذات الصلة ومراجعتها.
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ــى  ــي الحم ــد - 19 ه ــيوعا لكوفي ــر ش ــراض األكث األع

واإلرهــاق والســعال الجــاف. وقــد يُصــاب بعــض املرىض 

بــاآلالم واألوجــاع، أو احتقــان األنــف، أو الرشــح، أو ألــم 

الحلــق، أو اإلســهال، أو فقــدان حاســة الــذوق أو الشــم، 

أو الطفــح الجلــدي، و/أو تغــري لــون األصابــع أو األظافر. 

وعــادة مــا تكون هــذه األعــراض خفيفــة وتبــدأ تدريجيا. 

ــة  ــرض دون الحاج ــن امل ــخاص م ــم األش ــاىف معظ ويتع

إىل عناية طبية.

ينبغي إيالء اهتمام خاص للمســنني واألشخاص الذي 

يعانون من مشــكالت طبية كامنة مثل ارتفاع ضغط الدم أو 

أمراض التنفس أو القلب أو داء الســكري أو ضعف الجهاز 

املناعي. فإصابتهم بأمراض خطرية هي أشــد احتماال.

 كوفيد - 19: 
الوضع الراهن

.1

1.1 األعراض

2.1 الفئات األكثر عرضة 

لإلصابة



وبــاء كوفيد - 19 توصيات اإلنرتبول ألجهزة إنفاذ القانون
الصفحة 5

3.1 طريقة انتقال الوباء

ينتقــل كوفيــد - 19 يف أغلــب األحيــان عــن طريــق الُقطــرات الصغــرة التــي تتناثــر 

ــدث أو  ــس أو يتح ــاب أو يعط ــخص املص ــعل الش ــا يس ــم عندم ــف أو الف ــن األن م

يغنــي أو يتنفــس بقــوة وال ســيما يف أماكــن مغلقــة ومكتظــة وتفتقــر إىل التهويــة 

بالشــكل الــكايف، حيــث ال يمكــن اســتبعاد انتقــال الفــروس عــى مســافة قصــرة 

ــياء أو  ــة األش ــد مامس ــرض عن ــذا امل ــة به ــن اإلصاب ــرذاذ. ويمك ــق ال ــن طري ع

ــن أو األنــف أو الفــم. وأفــادت  ــم ملــس العين ــة بهــذه القطــرات ث األســطح امللوث

ــن أن  ــراض يمك ــم أّي أع ــر عليه ــن ال تظه ــخاص الذي ــأن األش ــر ب ــض التقاري بع

ينقلــوا الفروس ولكن تواتر نقله هذا لم يُعرف بعد.

السعال/العطس

املصافحةملس العينن أو األنف أو الفم

مامسة األشياء واألسطح امللوثة

 مشاهدة الفيديو

https://www.youtube.com/watch?v=1APwq1df6Mw
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تدابر الحماية املوىص بها

ــه  ــة من ــة للوقاي ــل طريق ــد - 19. وأفض ــدد لكوفي ــالج مح ــاح أو ع ــا لق ــد حالي ال يوج

ومنع انتشــار العدوى هي تفادي التعرض للفروس.

.2

غســل اليدين جيدا بانتظام أو استخدام مطهر 

كحويل.

عدم ملس الوجه بيدين غري نظيفتي

مراعاة تدابر التباعد الجسدي1

1. تويص منظمة الصحة العاملية بوضع مسافة ال تقل عن مرت بني أّي شخصني )تويص بعض املبادئ التوجيهية الوطنية بمسافة أكرب(.



وباء كوفيــد - 19 توصيات اإلنرتبول ألجهزة إنفاذ القانون
الصفحة 7

بالنظــر إىل طريقــة انتقــال املــرض، قــد يـُـوىص موظفــو 

إنفــاذ القانــون الذيــن يخالطــون عامــة النــاس بارتــداء 

كمامات و/أو قفازات مطاطية عندما تتوفر. 

ومــن الجديــر بالذكــر أن معــدات الوقايــة الشــخصية ال 

ــون  ــم تعرف ــن إال إذا كنت ــم ولآلخري ــة لك ــن الحماي تضم

كيفية استخدامها والتخلص منها بشكل صحيح.

ــرض،  ــراض امل ــرت أع ــب إذا ظه ــاورة الطبي مش

عمال بتوصيات الســلطات الوطنية للصحة العامة.

 مشاهدة الفيديو

     معلومات إضافية

تنظيــف أو تعقيــم معــدات العمــل عنــد الشــك يف 

ــة  ــد - 19 واملراقب ــاب بكوفي ــخص مص ــة ش مخالط

الذاتية لرصد عالمات املرض )انظر الفقرة 1.1(.

ــه  تنظيم/تعقيــم محيــط العمــل بانتظــام وتهويت

قدر املستطاع.

https://www.youtube.com/watch?v=iOnYD3A_XY4
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks
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واألصدقاء  والعائلة  القرين   حماية 

العمل العودة من  بعد 

قــد يتعــرض أفــراد إنفــاذ القانــون لإلصابــة بكوفيــد - 19 أثنــاء تأديــة مهامهــم، 

وال ســيما عنــد مخالطــة عامــة النــاس. وينبغــي لهــم مراعــاة تدابــري اتّقــاء املخالطة 

واتبــاع الخطوات التالية عند العودة إىل منازلهم:

e  تنظيف أو تعقيم معدات العمل، وتفادي

الدقيقة/الغبار؛ الجزيئات  نثر 

e  نزع مابس العمل وغسلها بمسحوق

غسيل بأرسع ما يمكن. يُوىص بحمل 

املابس ونقلها وغسلها من دون أن تامس 

الجلد والعينن واملكان املحيط وسائر 

املابس النظيفة )تفادي نفض املابس(؛

e  االستحمام أو غسل األماكن املكشوفة من

الجسم بالصابون واملاء؛

e  املراقبة الذاتية لرصد عامات املرض )انظر

الفقرة 1.1(. وإذا ظهرت عليكم أّي 

أعراض، فا تذهبوا إىل العمل بل التمسوا 

املشورة الطبية، وفقا لتوصيات سلطات 

الصحة العامة الوطنية يف بلدكم.



.3
القانون  إنفاذ   مهام أجهزة 
19 يف سياق تفّي كوفيد - 

أفــادت معظــم البلــدان يف أرجــاء العالــم بحــاالت تتعلــق بكوفيــد - 19 دفعــت الحكومات 

إىل اتخاذ تدابر صارمة لحماية السكان ومنع انتقال العدوى.

ويف بعــض الحــاالت، أســفر وبــاء كوفيــد - 19 عــن اعتمــاد تدابر اســتثنائية أســهمت يف 

تقييــد أو تعليــق املمارســة الكاملــة والفعليــة لبعــض حقــوق اإلنســان األساســية، وال 

ــر  ــذه التداب ــع أن ه ــلمي. والواق ــع الس ــة التجم ــل وحري ــة التنق ــق يف حري ــيما الح س

االســتثنائية قــد تُتخــذ ألجــل حمايــة صحــة الســكان وســامتهم أو لتلبيــة مقتضيــات 

تمليها حالة طارئة.

وألجهــزة إنفــاذ القانــون دور رئيــي تضطلــع بــه عــى صعيــدي دعــم تطبيــق التدابــر 

الصحيــة العامــة الحتــواء تفــّي الوبــاء، والتصــدي ألّي أنشــطة جنائية محــددة ناجمة 

عــن هــذا الوضــع. وتطــور وبــاء كوفيــد - 19 عــى كل مــن الصعيــد املحــي والوطنــي 

والعاملي يستدعي من هذه األجهزة تكييف مهامها وتطبيق تدابر احرتازية محددة.

وترمــي هــذه املبــادئ التوجيهية إىل توعيــة أجهزة إنفــاذ القانــون بهذه الظــروف وينبغي 

مراعاتهــا وفقــا للمعاير الســارية لحقوق اإلنســان والترشيعــات الوطنية وبمــا يتماىش 

ــة  ــة العام ــلطات الصح ــع س ــيق م ــي وبالتنس ــل الرشط ــات العم ــل ممارس ــع أفض م

الوطنية.
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الصحية التدابر  تطبيق  دعم   1.3

بالنظــر إىل الوضــع الســائد عــى املســتويني الوطنــي واملحــي ووفقــا لالســرتاتيجيات 

ــد - 19،  ــة كوفي ــة بمواجه ــم واملتعلق ــزة يف بلدك ــني األجه ــرتكة ب ــة املش ذات الصل

يمكــن أن تشــارك أجهــزة إنفــاذ القانــون يف املســاعدة، يف ســياق عــدد مــن املهــام، 

ــري  ــع تداب ــري جمي ــة. وت ــة العام ــال الصح ــة يف مج ــري الرقاب ــق تداب ــى تطبي ع

الوقاية املذكورة أعاله عى املهام التالية:

1.1.3 

قيود عى التنقات

e  عند املعابر

e .يف املناطق الخاضعة لتدابر إغاق

توصيات:

e تطبيق تدابر التباعد الجسدي؛

e تفــادي ملس الوثائق مبارشة أو التقليل منه؛

e  ارتــداء معــدات الوقايــة الشــخصية )عندمــا تتوفــر وتــويص

بارتدائها سلطاُت الصحة العامة(؛

e  ــن ــل م ــوم، التقلي ــن العم ــخاص م ــع أش ــل م ــد التعام عن

االختاط بهم وتنظيف اليدين؛

e  الحــرص عــى تنظيف/تعقيــم بيئــة العمــل بانتظــام وتهويتها

قدر املستطاع.
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2.1.3 النظام العام

e  ينبغي فرض طوق أمني عند االقتضاء حول

البنى التحتية الحساسة مثل املستشفيات 

واملختربات ومراكز الرشطة والسجون 

واألعمال التجارية األساسية.

e  الفرار من السجون )سبق أن أُفيد بمثل

هذه الحاالت(؛

e  االضطرابات األهلية/أعمال الشغب

)بسبب القيود املفروضة ومخاوف نقص 

األغذية وتدابر املراقبة(.

توصيات:

e تطبيق تدابر التباعد الجسدي؛

e غسل اليدين والوجه يف أقرب فرصة؛

e تنظيف معدات ومحيط العمل بعد االستخدام؛

e  ــات حفــظ النظــام العــام، إذا كان مــن غــر املمكــن خــال عملي
االعتمــاد عــى مراعــاة تدابــر التباعــد الجســدي بشــكل مناســب، 
يــوىص بــأن يرتدي أفــراد إنفــاذ القانون معــدات الوقاية الشــخصية 
املناســبة و/أو يحمــوا وجوههــم من انتشــار القطــرات )ينبغي أن 
ــة(.  ــر ذات الصل ــة واملخاط ــدات إىل املهم ــذه املع ــار ه ــتند اختي يس
وينبغــي تنفيــذ العمليــات املذكــورة بمــا يتمــاىش مــع الترشيعــات 

الوطنية ومع احرتام املعاير الدولية لحقوق اإلنسان.

e  ــجون ــل الس ــام داخ ــام الع ــظ النظ ــاص لحف ــام خ ــاء اهتم إي
وخارجهــا. فاســتحداث أدوات تواصــل محددة بشــأن تدابــر الوقاية 

والرقابة يف مراكز االحتجاز يمكن أن يسهم يف حفظ النظام.

ــاء ويف  ــواء الوب ــن احت ــام يف أماك ــام الع ــى النظ ــة ع ــكان املحافظ ــة بم ــن األهمي م

محيطهــا، ويف البنــى التحتيــة الحساســة، وأماكــن تّجمــع النــاس مثــل الصيدليــات 

واملتاجر.

ينبغــي ألفراد إنفاذ القانون توخــي الحذر من تزايد مخاطر:
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3.1.3 

 اقتفاء أثر مخالطي 

املرىض

e  إذا ظهرت عى أحد األشخاص أعراض

كوفيــد - 19 أو تأكدت إصابته به، يحاول 

أخصائيو الصحة العامة معرفة األشخاص 

الذيــن يُحتمل أن يكونوا قد اختلطوا بهذا 

الشخص من خال اقتفاء أثرهم.

توصية:

e  اســتخدام مــوارد متناســبة يف التحقيقــات الرشطيــة للمســاعدة

يف معرفــة األشــخاص الذيــن خالطــوا مصابــن بكوفيــد19-، أو 

ــذه  ــراء ه ــي إج ــم. وينبغ ــاء أثره ــم، أو اقتف ــد مكانه تحدي

ــاء  ــة وإي ــات الوطني ــام بالترشيع ــد الت ــع التقي ــات م التحقيق

االحرتام الواجب لحقوق األفراد.

قــد يُطلــب مــن أجهــزة إنفــاذ القانــون دعــم ســلطات الصحــة العامــة يف تحديــد 

هوية ومكان األشــخاص الذين خالطوا مصابني مؤكدين.

إن أفــراد إنفــاذ القانــون الذيــن غالبــا مــا يكّلفــون بقيــادة املســاعي املتعلقــة باقتفاء 

أثــر مخالطــي املــرىض وتعّقبهــم يضطلعــون بــدور بالــغ األهميــة يف منــع إســاءة 

اســتخدام موارد التحقيق أو استخدامها التعسفي.

ــات  ــار الترشيع ــل يف إط ــى العم ــرص ع ــراد الح ــؤالء األف ــكان له ــة بم ــن األهمي م

الوطنيــة وتطبيق القواعد واألنظمة ذات الصلة بحذافريها.
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4.1.3 

تأمن اإلمداد باللوازم 

العاجلة الصحية 

e  يف سياق األزمات، يجب تسليم اللوازم

الصحية العاجلة )املعدات الطبية ومعدات 

الوقاية الشخصية وغرها( بطريقة 

مأمونة إىل مراكز الرعاية الصحية 

واملخازن ومراكز التوزيع.

توصية:

e  النظــر يف إمــكان االســتعانة برشكــة أمنيــة خاصــة أو بالجيــش

أو بأجهــزة إنفــاذ القانــون ملواكبــة اإلمــدادات مــن أجــل منــع 

رسقتهــا أو االعتداء عليها وتوفر الحماية لها.

5.1.3 

 الرسائل املوّجهة 

للعموم

e  يمكن أن تضطلع أجهزة إنفاذ القانون

بدور فاعل يف تعميم التدابر الوطنية 

املتصلة بالصحة العامة عى السكان 

بالتنسيق مع األجهزة الحكومية 

والصحية.

 توصيات:

e  ــر ــة بالتداب ــات املتعلق ــر املعلوم ــى آخ ــاع ع ــى اط ــاء ع البق

الوطنية ملراقبة الصحة العامة؛

e  ــة نقــل املعلومــات عــن تدابــر الجهوزيــة واإلرشــادات الوطني

العامة إىل الجمهور؛

e  تشــجيع التنســيق بــن األجهــزة حرصــا عــى اتســاق الرســائل

للعموم؛ املوّجهة 

e  وضــع آليــات مناســبة لإلبــاغ عــن الشــائعات والتعــاون مــع

القطاع الخاص ملكافحة الرسائل الكاذبة؛

e  إعــام الجمهــور باألنشــطة اإلجراميــة املتصلــة بحالــة التفــي

السائدة.
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 2.3 منع أنشطة محددة غر مرشوعة ظهرت يف سياق 

األزمة املرتبطة بكوفيد - 19

لوحظ تزايد األنشــطة غري املرشوعة/نوايا االضطالع بها يف املجاالت اإلجرامية التالية. وهذا 

يقتــي من أجهزة إنفاذ القانون التحي بأعى درجات اليقظة.

1.2.3 

العنف األرسي واالعتداء 

الجني عى األطفال

إن اإلجهاد وانعدام األمن املايل والظروف املعيشية 

الصعبة وســوء الحالة الصحية كلها عوامل يمكن أن 

تسهم يف تفاقم حاالت العنف.

e  ،العنف األرسي: بعد تنفيذ تدابر اإلغاق

أفادت أجهزة إنفاذ القانون بزيادة حادة يف 

حاالت العنف األرسي. فقد ُحبس العديد من 

الضحايا يف منازلهم وكانت إمكانات 

تواصلهم مع العالم الخارجي محدودة. 

وينبغي ألجهزة إنفاذ القانون أن تكون 

مستعدة للتصدي لهذا االتجاه العاملي 

وتخصيص املوارد الكافية ملواجهة األزمة.

e  :استغال األطفال واالعتداء عليهم جنسيا

يمكن أن يكون األطفال ضحايا االستغال 

واالعتداء الجني داخل األرسة مغلقا عليهم 

مع مرتكبي هذه االعتداءات، األمر الذي يحّد 

من قدرتهم عى الوصول إىل املعلمن واألطباء 

وخدمات الرعاية االجتماعية. إال أن هؤالء 

يضطلعون يف كثر من األحيان بدور أسايس 

يف كشف االعتداءات واإلباغ عنها. وقد أبلغت 

بلــدان عن تزايد العقبات أمام الضحايا لإلباغ 

عن الجرائم والحصول عى العاج الطبي 

وغر ذلك من أشــكال الدعم. وقد أدى ذلك إىل 

نقــص يف اإلباغ عن أنواع معينة من الجرائم 

خال تفّي جائحة كوفيد - 19.
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e  :االعتداء الجني عى األطفال عرب اإلنرتنت

يتعرض األطفال إىل خطر متزايد لاستغال 

الجني من قبل مرتبصن ينشطون عى 

اإلنرتنت. وشهدت البلدان زيادة يف اإلباغ من 

قبل عامة الناس عن جرائم اعتداءات جنسية 

عى األطفال عرب اإلنرتنت إضافة إىل تزايد 

أنشطة توزيع مواد االعتداء الجني عى 

األطفال. ونظرا لوجود عدد أقل من مديري 

املواقع املعنين باستعراض مثل هذه املواد يف 

رشكات تقديم خدمات اإلنرتنت بسبب ظروف 

العمل من املنزل، قد يكون اإلباغ عن هذه املواد 

وإزالتها أبطأ وأقل فعالية من املعتاد.

e  أنشطة مرتكبي الجرائم الجنسية ضد األطفال

عى الشبكة الخفية: يناقش املجرمون 

الناشطون عى الشبكة الخفية بدون حرج 

كيف أثّرت جائحة كوفيد - 19 يف أنشطتهم غر 

املرشوعة ويف الوصول إىل األطفال.

1.2.3 

 العنف األرسي واالعتداء 

الجني عى األطفال )تتمة(

توصيات:

e  ــة إىل ــراد الرشط ــاد أف ــق بإيف ــة تتعل ــرتاتيجية مائم ــع اس وض

الخطــوط األماميــة لضمــان توفــر عــدد كاف مــن أفــراد الرشطــة 

اإلنــاث ملواصلة االضطاع باملهام عند هذه الخطوط؛

e  ــات ــي الخدم ــي ومقدم ــع املدن ــات املجتم ــع منظم ــاون م التع

االجتماعيــة يف الخطــوط األمامية )كاملدّرســن مثــا، واألخصائين 

ــول إىل  ــل الوص ــن أج ــبابية( م ــات الش ــن، واملجموع االجتماعي

ــون يف  ــن يعيش ــخاص الذي ــزل واألش ــداءات يف املن ــا االعت ضحاي

أوضاع هشة؛

e  الحفــاظ عــى قنــوات تواصــل مــع األطفــال والشــباب املعرضــن

لخطــر الوقــوع ضحايــا االعتــداءات أو االنخــراط يف ســلوك 

إجرامي؛
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1.2.3 العنف األرسي واالعتداء الجني عى األطفال )تتمة(

e  ــامة ــن بالس ــال والوالدي ــة األطف ــة لتوعي ــات عام ــم حم تنظي

عى اإلنرتنت وردع الجناة؛

e  بحــث إمكانيــة اســتحداث قنــوات جديــدة لإلبــاغ عن االعتــداءات

الجنســية عــى األطفــال مثــل خدمــات الرســائل النصيــة القصرة 

أو عرب اإلنرتنت، أو التعاون مع الخطوط الســاخنة املوجودة؛

e  مراقبــة املواقــع اإللكرتونيــة عى الشــبكة غر املشــّفرة والشــبكة

الخفية لكشــف األنشطة اإلجرامية والتحقيق فيها؛

e  تحميــل مــواد االعتــداء الجنــي عــى األطفــال يف قاعــدة بيانــات

اإلنرتبــول الدوليــة لاســتغال الجنــي لألطفــال، وتحليلهــا 

ــا  ــة الضحاي ــد هوي ــي إىل تحدي ــاون دويل يرم ــة تع ــان إقام لضم

وكشف الجناة.
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توصيات

2.2.3 
الرتهيب 

ونرش العدوى 

عمدا

ينبغــي ألجهــزة إنفــاذ القانــون أن تنظــر يف تعزيــز مســتوى 

املراقبــة، وذلــك باالســتناد إىل األســاليب التاليــة التــي توحــي 

ــدة تنطــوي عــى خطــر فعــي النتشــار  بارتــكاب أفعــال متعمَّ

العــدوى )وينبغــي مواصلــة تقييــم هــذه األفعــال عى أســاس 

كل حالة عى حدة(.

e  ُسّجلت حاالت ألشخاص يبصقون ويسعلون يف

وجه أفراد أجهزة إنفاذ القانون وموظفي القطاع 

الصحي والعاملن يف القطاعات األساسية لرتهيبهم. 

ويمكن لترصفات من هذا القبيل أن تنطوي عى 

 مخاطر إذا كان هؤالء األشخاص مصابن 

بكوفيد - 19؛

e  أُبلغ عن محاوالت نرش العدوى عمدا بالبصق

والسعال عى أسطح األشياء أو األشياء؛

e  ُسّجلت حاالت قليلة لرسائل تهديد - رغم محدودية

الخطر املرتبط بها - يُزعم أنها ملوثة بكوفيد - 19 

استهدفت شخصيات سياسية. ويمكن أن يستهدف 

هذا األسلوب اإلجرامي أيضا سائر الفئات السكانية 

الهشة املشار إليها يف القسم 3.1؛

e  قد يتعّمد بعض األفراد املصابن االنتقال من مناطق

موبوءة إىل مناطق غر موبوءة عى الرغم من 

حالتهم الصحية وأّي قيود تكون قد ُفرضت عى 

السفر؛

e  أُبلغ عن حاالت ألشخاص يّدعون أنهم يبيعون عى

اإلنرتنت عيّنات ملوثة من سوائل الجسم.
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توصيات:

e  ــديد ــذر الش ــي الح ــون توخ ــاذ القان ــزة إنف ــراد أجه ــي ألف ينبغ

ــدات  ــداء مع ــن وارت ــر متعاون ــخاص غ ــن أش ــرتاب م ــد االق عن

الوقاية الشخصية )إن وجدت(؛

e  يف مراكــز الرشطــة، ينبغــي تطهــر األســطح التــي يصــل إليهــا

عامة الناس بشكل متكرر؛

e  ــر ــخص تظه ــن أّي ش ــاغ ع ــدود اإلب ــة الح ــراد رشط ــي ألف ينبغ

عليه األعراض عند مراكز العبور الحدودية؛

e  ينبغــي للمحققــن املتخصصــن يف مكافحــة الجريمــة الســيربية

أو اإلرهاب أن يولوا اهتماما خاصا لألســواق اإللكرتونية؛

e  ــم ينبغــي ملراكــز الربيــد ومكاتــب االســتقبال أن تكــون عــى عل

ــبوهة وأن  ــرود املش ــا الط ــي تطرحه ــة الت ــدات البيولوجي بالتهدي

تتبع تدابر الحماية املوىص بها واملدرجة يف القســم 2؛

e  ينبغــي ألفــراد أجهــزة إنفــاذ القانــون الســاهرين عــى النظــام

العــام أو املكلفــن بحمايــة شــخصيات عامــة بــارزة أن يكونــوا 

عى دراية بهذه املخاطر.

2.2.3 الرتهيب ونرش العدوى عمدا
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3.2.3 

الطبية   املنتجات 

املزورة واملقلدة

ــح  ــا للرب ــد - 19 فرص ــاء كوفي ــّش وب ــح تف يتي

الريــع، يســتفيد يف ســياقها مجرمــون انتهازيون 

ــات  ــى منتج ــواق ع ــديد يف األس ــب الش ــن الطل م

ــد  ــة. وق ــة الصحي ــخصية والنظاف ــة الش الوقاي

ــن  ــا م ــة Pangea وغريه ــج عملي ــرزت نتائ أب

املبــادرات، التــي نفذهــا اإلنرتبــول بالتعــاون مــع 

جهــات رشيكــة يف مجــال إنفــاذ القانــون اعتبــارا 

ــواد  ــات امل ــد كمي ــارس 2020، تزاي ــن آذار/م م

ــواق،  ــرة يف األس ــدة املتوف ــزورة واملقل ــة امل الطبي

وال سيما:

e الكمامات الجراحية الوحيدة االستخدام؛

e مستحرضات تعقيم اليدين؛

e األدوية املضادة للفروسات واملاريا؛

e اللقاحات؛

e  مجموعة أدوات التحاليل الطبية املتصلة

بكوفيد - 19.

توصيات:

e  ينبغــي ألجهــزة إنفــاذ القانــون أن تــويل اهتماما خاصــا لقائمة

املواد املزورة أو املقلدة املذكورة أعاه؛

e  ــة أو ــات الزائف ــا باإلعان ــاس علم ــة الن ــة عام ــي إحاط ينبغ

املضللة املتصلة بهذه املنتجات عى اإلنرتنت؛

e  ينبغــي اســتخدام خطــوط اإلبــاغ املبــارش عــى الصعيــد

الوطني لكشــف عمليات االحتيال هذه يف وقت مبكر.
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4.2.3 

االحتيال وغسل األموال

منــذ بدايــة تفــّش وبــاء كوفيــد - 19، أُبلــغ عــن 

ــي  ــال الت ــب واالحتي ــات النص ــن عملي ــد م العدي

تســعى إىل اســتغالل هــذه األزمــة. ويمكــن تصنيف 

هذه العمليات عى النحو التايل:

e  االحتيال عرب اإلنرتنت: يستحدث املحتالون

مواقع إلكرتونية مزيفة، ومنصات للتجارة 

اإللكرتونية، وحسابات يف وسائل التواصل 

االجتماعي، وعناوين بريد إلكرتوني كاذبة 

تّدعي بيع املنتجات الطبية وتوزيعها. ويف 

بعض الحاالت، يستخدمون أسماء رشكات 

مرموقة يف مجال إنتاج وتوزيع هذه 

املنتجات. ويُطلب من الضحايا بعد ذلك 

الدفع بواسطة تحويل مرصيف.

e  االحتيال الهاتفي: أُبلغ عن أشكال جديدة

من االحتيال باستخدام وسائل االتصاالت 

 والخداع بالهاتف يف سياق تفّي وباء 

كوفيد  - 19. فاملجرمون يتصلون 

بأشخاص مسنن مّدعن أنهم من أقاربهم 

ويتلقون العاج يف املستشفى. ويُطلب من 

الضحايــا بعد ذلك دفع تكاليف العاج الطبي 

عن طريق تحويل األموال أو التسديد نقدا 

ألشخاص ينتحلون صفة ممثلن عن جهاز 

الصحة العامة.

e  التصيد االحتيايل: يرسل املحتالون رسائل

بريدية أو إلكرتونية مرتبطة بتفّي الوباء 

يّدعون أنها صادرة عن السلطات الصحية 

من أجل خداع الضحايا وحملهم عى زيارة 

صفحة إلكرتونية معيّنة وتسجيل دخولهم 

إليها باستخدام عنوان بريدهم اإللكرتوني 

وكلمة الرس الحقيقين. ويستخدم 

املحتالون بعد ذلك بيانات تسجيل الدخول 

هذه للوصول إىل معلومات حساسة وربما 

لرسقة أموال.
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e  إساءة استخدام املال العام: يختلس

املجرمون األموال التي تخصصها الحكومات 

لدعم الرشكات الصغرة واملتوسطة الحجم 

واألفراد العاملن لحسابهم الخاص يف إطار 

خططها لتحفيز االقتصاد. فاملجرمون 

يقومون باستنساخ املواقع الحكومية 

اإللكرتونية و/أو تزوير طلبات االستفادة 

من هذه األموال الستغال أّي ثغرات يف 

إجراءات تقديم الطلبات وتوزيع األموال.

e  تخزين النقدية: يمكن أن تلجأ املجموعات

اإلجرامية التي تواجه صعوبات يف نقل 

النقديــة ماديا إىل االنتظار حتى تُرفع القيود 

املفروضة عى السفر الستئناف عمليات 

نقل خطرة لكميات كبرة من األموال 

النقدية أو اللجوء إىل حلول بديلة أخرى.

e  :استغال كوفيد - 19 يف أنشطة للتمويه

يمكن للمجرمن استخدام املعدات أو 

الخدمات املرتبطة بقطاع الصحة لتمويه 

معامات مشبوهة من أجل ضخ األموال يف 

االقتصاد املرشوع.

e  الخدمات املالية غر املنظمة: يمكن

استخدام األموال غر املرشوعة لتمويل 

رشكات وأشخاص يف ضائقة مالية، األمر 

الذي يُبعدهم عن املنظومة الرسمية 

للقروض املرصفية. ويمكن أيضا أن يستمر 

تحويل األموال عرب خدمات غر منظمة مثل 

منظومة الحوالة أو العمات املشفرة.
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توصيات:

e  ــاذ ــزة إنف ــاع أجه ــجية إلط ــول بنفس ــرشات إنرتب ــدار ن إص

القانون عى طرائق العمل الجديدة الشــديدة الخطر؛

e  ــذه ــن ه ــكان م ــر الس ــون تحذي ــاذ القان ــزة إنف ــي ألجه ينبغ

الجرائم عن طريق توجيه رسائل للعموم.

e  ناقلــو األموال: قد يلجأ املجرمون إىل تجنيد

ناقي أموال )حسابات مرصفية أو 

أشخاص( خال فرتة تعايف االقتصاد، وذلك 

باستهداف العاطلن عن العمل أو األشخاص 

الواقعن يف ضائقة مالية. ويمكن أن 

تُستخدم شبكات حسابات هؤالء الناقلن 

إلجراء معامات دولية بأموال مـتأتية من 

عمليات احتيال مرتبطة بكوفيد - 19.

e  عمليات احتيال أخرى: يمكن أن يّدعي

مجرمون أنهم يمثلون رشكات استثمارية 

)توفر فرصا لتحقيق أرباح خيالية(، أو 

جمعيات خرية متصلة بكوفيد - 19، أو 

انتحال صفة موظفن حكومين.
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5.2.3 

السيربية الجريمة 

ــاء  ــتغالل وب ــيربية اس ــم الس ــو الجرائ ــل مرتكب يواص

االعتــداءات  أنــواع  مختلــف  لشــن   19  - كوفيــد 

السيربية. وتشمل آخر التهديدات ما يي:

e  يتزايد باستمرار عدد الربمجيات الخبيثة

 وبرمجيات انتزاع الفدية التي تستغل 

كوفيد  - 19 لتلويث املنظومات الحاســوبية 

لألفراد واملنظمات؛

e  يستهدف مرتكبو الجرائم السيربية مواقع

إلكرتونية يكون فيها الوصول إىل املنظومات 

أو البيانات أمرا حاسما لنرش برمجيات 

انتــزاع الفدية. ويتيح لهم ذلك املطالبة بفدى 

مرتفعة. والجهات مثل الحكومات والبنى 

التحتية وقطاع الرعاية الصحية معرضة 

بوجه خاص لهذا الخطر.

e  يشكل تعطش الناس للحصول عى

املعلومات املتعلقة بكوفيد - 19 عى 

اإلنرتنت وحاجتهم إىل التزود باملواد 

االستهاكية األساسية عربه فرصة مثالية 

للمجرمن الستحداث نطاقات خبيثة 

والقيام بعمليات احتيال وتصيّد عى 

اإلنرتنت.

e  ال تزال التهديدات األمنية تظهر بسبب

مواطن الضعف املرتبطة بالعمل عن بُعد.

توصيات
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توصيات:

بالنسبة لألفراد:

e  ــى ــر ع ــبوهة والنق ــة املش ــائل اإللكرتوني ــح الرس ــادي فت تف

ــر  ــات غ ــة واملرفق ــائل اإللكرتوني ــواردة يف الرس ــط ال الرواب

املعروفة؛

e  ــت ــارج اإلنرتن ــت وخ ــى اإلنرتن ــات ع ــن امللف ــخ م ــظ نس حف

بصفة منتظمة وبشكل مأمون؛

e استخدام كلمات رس محكمة؛

e  ــات ــيما برمجي ــة، وال س ــة منتظم ــات بصف ــث الربمجي تحدي

الفروسات. مكافحة 

للرشكات: بالنسبة 

e  ــع ــيربي ووض ــن الس ــال األم ــات يف مج ــل املمارس ــز أفض تعزي

مبــادئ توجيهية واضحة تتعلق بالعمل عن بُعد؛

e  تثبيــت برمجيــات ملكافحــة الفروســات والتصــدي للربمجيــات

ــى  ــة وع ــيب الرشك ــع حواس ــى جمي ــي ع ــكل آن ــة بش الخبيث

سائر أجهزتها؛

e  توفــر قــدرة اســتيعاب رقميــة كافيــة وتشــفر أقــراص املعدات

املعلوماتيــة للرشكــة بشــكل كامل ومراقبــة مختلف الحواســيب 

واألجهزة عى نحو دائم؛

e  ــة ــزة املوصول ــاء األجه ــبكة وإبق ــة الش ــدأ تجزئ ــق مب تطبي

ــات  ــائر املنظوم ــن س ــة ع ــياء )IoT( منفصل ــت األش بإنرتن

الحساسة؛ والشبكات 

e  ــل ــدد العوام ــة متع ــن الهوي ــق م ــة تحق ــتثمار يف وظيف االس

برصف النظر عن حجم الرشكة.

5.2.3 الجريمة السيربية



.4
 رفع تدابر اإلغاق 

املرتبطة بكوفيد - 19

استنادا إىل توصيات ســلطات الصحة العامة، وعندما يقتيض الوضع الوبائي ذلك عى 

الصعيد الوطنــي، يمكن للحكومات أن تقرر فرض تدابر إغاق عى بعض املناطق. 

ولقرار من هذا القبيل تبعات مبارشة عى أنشــطة أجهزة الرشطة وعى أفرادها.

وعندما تتحســن األوضاع، تُرفع تدريجيا هذه القيود املفروضة عى التنقل بالتشاور 

مع ســلطات الصحة العامة. ونتيجة لذلك، يُســمح لعامة الناس بالتنقل مع التقيد 

الصارم بالتدابر الصحية التي ال تزال ســارية.

ع أجهزة إنفاذ القانون عى إعداد  وليتسنى اســتئناف العمل الرشطي يف أمان، تُشجَّ

خطة إلعادة إطاق األنشطة.

ويف ضوء هذا الســياق الجديد، ينبغي أن تأخذ خطة إعادة إطاق األنشطة يف االعتبار 

مشــهد الجريمة الجديد )الوارد يف القسم 3(، فضا عن املهام الرشطية اإلضافية 

املرتبطة بـــعودة األمور إىل نصابها. ويجب عى أجهزة إنفاذ القانون مواصلة ضمان 

صحة وســامة أفرادها وذلك بتطبيق جميع تدابر الحماية املوىص بها، عى النحو 

الوارد يف القسم 2.

ع أيضا عى تنظيم حمات توجيه رسائل للعموم إلحاطة عامة الناس علما  ويُشــجَّ

بالقواعــد الجديدة التــي تحكم تفاعلهم مع أجهزة إنفاذ القانون )مثا عند اإلباغ عن 

جريمة يف مركز الرشطة(.

وســيكون لتطور وضع الوباء تبعات عى تطبيق أّي تدابر تقييدية جديدة: فا يمكن 

اســتبعاد اإلغاق الجزئي أو الكامل لبعض املناطق. ويكتي بالتايل التعاون بن أجهزة 

إنفاذ القانون وقطاع الصحــة العامة عى الصعيد الوطني أهمية بالغة وينبغي أن 

يسرتشــد به أّي قرار يتعلق بتنفيذ خطة إلطاق األنشطة.
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.5
 الدعم العاملي 

الذي يقدمه اإلنرتبول

يطرح كوفيد - 19 تحديا عامليا ال عى أجهزة إنفاذ القانون فحســب، بل عى 

املجتمع ككل.

فهذا وبــاء ال يعرف الحدود واإلجراءات التي نتخذها ملواجهته، فرديا أو جماعيا، 

تكتــي أهمية بالغة للتخفيف من تبعاته اليوم وغدا.

واألســباب التي أُنشئ ألجلها اإلنرتبول منذ حوايل 100 عام هي اليوم أكثر أهمية من 

أّي وقت مىض. وســنواصل توفر أّي دعم تحتاج إليه بلداننا األعضاء، عى مدار 

الساعة وطيلة أيام األسبوع.

وستكفل شــبكة اإلنرتبول العاملية املأمونة استمرار وصول املعلومات الرشطية 

الحاسمة إىل حيث تمس الحاجة إليها.

وســتعمل وحدات مكافحة الجريمة املتخصصة التابعة للمنظمة عى ضمان تعميم 

االطــاع عى أحدث االتجاهات والتهديدات ذات الصلة بكوفيد19-.

ه إىل  وســيحرص مركز العمليات والتنســيق لدينا عى تلبية طلبات املساعدة التي توجَّ

املنظمة.

ويلتزم اإلنرتبول التزاما راســخا بالتعاون معكم لجعل العالم أكثر أمانا.
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إضافية موارد 

e  ُعّممت عى جميع املكاتب املركزية الوطنية

تقارير اإلنرتبول للتقييم العاملي املرتبط 

بكوفيد - 19 وببعض مجاالت الجريمة 

املحددة.

e  ملصقات اإلنرتبول بشأن تدابر الحماية من

كوفيد - 19 املوىص بها ألجهزة إنفاذ 

القانون.

e  19 - معلومات إضافية عن منشأ كوفيد

وأعراضه وطرق انتقال العدوى.

e  نصائح موجهة إىل عامة الناس بشأن 

كوفيد - 19: أسئلة وأجوبة )متوفرة 

باإلنكليزية واإلسبانية والعربية والفرنسية(.

e  تقدم أكاديمية اإلنرتبول االفرتاضية مجموعة

متنوعة من الدروس اإللكرتونية. وهذه 

املنصــة، التي يمكن الوصول إليها عن طريق 

املكتب املركزي الوطني لإلنرتبول يف بلدكم، 

متاحة لجميع أفراد أجهزة إنفاذ القانون.

معلومات إضافية

معلومات إضافية

الفيديو مشاهدة 

https://www.interpol.int/en/content/download/15425/file/COVID-19%20Posters%20for%20law%20enforcement%20specific%20duties.pdf?inLanguage=eng-GB
https://www.interpol.int/en/content/download/15425/file/COVID-19%20Posters%20for%20law%20enforcement%20specific%20duties.pdf?inLanguage=eng-GB
https://www.youtube.com/watch?v=i0ZabxXmH4Y


نبذة عن اإلنرتبول

يتمثــل دور اإلنرتبــول يف تمكــني أجهــزة الرشطــة يف بلدانــه األعضاء 

الـــ 194 مــن العمــل معــا ملكافحــة الجريمــة عــرب الوطنيــة وجعل 

العالــم أكثــر أمانــا. ولــدى املنظمــة قواعــد بيانــات عامليــة تتضمــن 

معلومــات رشطيــة عــن املجرمــني والجريمــة؛ وهــي توفــر دعمــا 

ــل،  ــات تحلي ــة، وخدم ــة الجنائي ــوم األدل ــال عل ــا ويف مج ميداني

وتدريبــا. وهــذه اإلمكانــات موضوعــة يف متنــاول الرشطــة يف العالم 

ــاب،  ــة اإلره ــي مكافح ــة ه ــج عاملي ــة برام ــم ثالث ــع وتدع أجم

والجريمة السيربية، والجريمة املنظمة والناشئة.
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