وباء كوفيد 19 -
حماية الرشطة والسكان
مبادئ توجيهيــة ألجهزة إنفاذ القانون

الصيغة الثانية
ترشين الثاني/نوفمرب 2020

منــذ تفـ ّ
ـي كوفيــد  ،19 -اضطلعــت أجهــزة إنفــاذ القانــون بــدور محــوري يف
دعــم الجهــود املبذولــة ملراقبــة الوبــاء وتعزيــز ســامة املواطنــن ومكافحــة
التهديــدات التــي يطرحهــا اســتغالل املجرمــن الجائحــة لزيــادة أنشــطتهم أو
تنويعها.
وحتــى ترشيــن األول/أكتوبــر  ،2020كان أكثــر مــن مليــون شــخص قــد تُ ّ
وفــوا
بســبب كوفيد  ،19 -بما يف ذلك مئات من أفراد الرشطة.
واإلنرتبــول إذ يضــع يف االعتبــار أفضــل املمارســات الدوليــة يف هــذا املجــال ،وال
ســيما توصيــات منظمــة الصحــة العامليــة ،يهيــب ببلدانــه األعضــاء إىل اتبــاع
املبــادئ التوجيهيــة املحدّثــة الــواردة يف هــذه الوثيقــة مــن أجــل تعزيــز ســامة
ّ
تفــي وبــاء
وفعاليــة الدعــم املقــدم مــن أجهــزة إنفــاذ القانــون يف ســياق
كوفيد .19 -

تنبيه:
هذه املبادئ التوجيهية موجهة إىل أجهزة إنفاذ القانون لتنظر يف اتباعها يف إطار اسرتاتيجية ملواجهة ّ
تفش الوباء
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
الدولية السارية.

وتأخــذ هــذه التوصيــات يف االعتبــار أيضــا املعلومــات املتعلقــة بتزايــد األنشــطة
غــر املرشوعة و/أو نوايا االضطالع بها يف مجاالت إجرامية متنوعة.
وال بــد ألجهــزة إنفــاذ القانــون والســكان الذيــن تســهر عــى خدمتهــم مــن التعاون
ألجــل التصــدي بفعاليــة للتهديــد الــذي يطرحــه كوفيــد  .19 -فاحــرام حقــوق
األفــراد وحمايتهــا والتشــجيع عــى التعــاون عــى الصعيــد املحــي ال تســهِّ ل
االســتجابة لطلبــات أفــراد إنفــاذ القانــون فحســب ،بــل تكفــل أيضــا لحقــوق
اإلنســان دورها املركزي يف بلورة إجراءات مكافحة الوباء.
ويف ســياق كوفيــد  ،19 -ينــر اإلنرتبــول اإلصــدار الثانــي مــن املبــادئ التوجيهيــة
ألجهــزة إنفــاذ القانــون املخصصــة لهــذا الوبــاء .وهــذه املبــادئ التوجيهيــة املحدّثة
التــي تقـ ّر باختــاف إجــراءات التحــرك إزاء هــذه الجائحــة مــن بلــد آلخــر بســبب
الفــوارق الثقافيــة واالقتصاديــة واالجتماعيــة ،إنمــا تســعى إىل تحقيــق تكامــل
بــن أفضــل املمارســات املســتمدة مــن هــذه األجهــزة يف أرجــاء العالــم .وهــذه
اإلرشــادات املســتخلصة مــن الــدروس املســتفادة تهــدف إىل دعــم البلــدان األعضــاء
التي تواصل إعداد اســراتيجيات التحرك ذات الصلة ومراجعتها.
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كوفيد :19 -
الوضع الراهن

 1.1األعراض

األعــراض األكثــر شــيوعا لكوفيــد  19 -هــي الحمــى
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 تغــر لــون األصابــع أو األظافر.
وعــادة مــا تكون هــذه األعــراض خفيفــة وتبــدأ تدريجيا.
ويتعــاىف معظــم األشــخاص مــن املــرض دون الحاجــة
إىل عناية طبية.

 2.1الفئات األكثر عرضة
لإلصابة

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.
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 3.1طريقة انتقال الوباء
ينتقــل كوفيــد  19 -يف أغلــب األحيــان عــن طريــق ُ
القطــرات الصغــرة التــي تتناثــر
مــن األنــف أو الفــم عندمــا يســعل الشــخص املصــاب أو يعطــس أو يتحــدث أو
يغنــي أو يتنفــس بقــوة وال ســيما يف أماكــن مغلقــة ومكتظــة وتفتقــر إىل التهويــة
بالشــكل الــكايف ،حيــث ال يمكــن اســتبعاد انتقــال الفــروس عــى مســافة قصــرة
عــن طريــق الــرذاذ .ويمكــن اإلصابــة بهــذا املــرض عنــد مالمســة األشــياء أو
األســطح امللوثــة بهــذه القطــرات ثــم ملــس العينــن أو األنــف أو الفــم .وأفــادت
بعــض التقاريــر بــأن األشــخاص الذيــن ال تظهــر عليهــم أيّ أعــراض يمكــن أن
ينقلــوا الفريوس ولكن تواتر نقله هذا لم يُعرف بعد.

مشاهدة الفيديو

السعال/العطس

مالمسة األشياء واألسطح امللوثة

املصافحة

ملس العينني أو األنف أو الفم
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تدابري الحماية املوىص بها

ال يوجــد حاليــا لقــاح أو عــاج محــدد لكوفيــد  .19 -وأفضــل طريقــة للوقايــة منــه
ومنع انتشــار العدوى هي تفادي التعرض للفريوس.

غســل اليدين جيدا بانتظام أو استخدام مطهر
كحويل.

عدم ملس الوجه بيدين غري نظيفتي

مراعاة تدابري التباعد الجسدي

1

 .1تويص منظمة الصحة العاملية بوضع مسافة ال تقل عن مرت بني أيّ شخصني (تويص بعض املبادئ التوجيهية الوطنية بمسافة أكرب).
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بالنظــر إىل طريقــة انتقــال املــرض ،قــد يُــوىص موظفــو
إنفــاذ القانــون الذيــن يخالطــون عامــة النــاس بارتــداء
كمامات و/أو قفازات مطاطية عندما تتوفر.
مشاهدة الفيديو

ومــن الجديــر بالذكــر أن معــدات الوقايــة الشــخصية ال
تضمــن الحمايــة لكــم ولآلخريــن إال إذا كنتــم تعرفــون
كيفية استخدامها والتخلص منها بشكل صحيح.
معلومات إضافية

تنظيم/تعقيــم محيــط العمــل بانتظــام وتهويتــه
قدر املستطاع.

تنظيــف أو تعقيــم معــدات العمــل عنــد الشــك يف
مخالطــة شــخص مصــاب بكوفيــد  19 -واملراقبــة
الذاتية لرصد عالمات املرض (انظر الفقرة .)1.1

مشــاورة الطبيــب إذا ظهــرت أعــراض املــرض،
عمال بتوصيات الســلطات الوطنية للصحة العامة.
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حماية القرين والعائلة واألصدقاء
بعد العودة من العمل
قــد يتعــرض أفــراد إنفــاذ القانــون لإلصابــة بكوفيــد  19 -أثنــاء تأديــة مهامهــم،
وال ســيما عنــد مخالطــة عامــة النــاس .وينبغــي لهــم مراعــاة تدابــر اتّقــاء املخالطة
واتبــاع الخطوات التالية عند العودة إىل منازلهم:

e eتنظيف أو تعقيم معدات العمل ،وتفادي
نثر الجزيئات الدقيقة/الغبار؛
eeنزع مالبس العمل وغسلها بمسحوق
غسيل بأرسع ما يمكن .يُوىص بحمل
املالبس ونقلها وغسلها من دون أن تالمس
الجلد والعينني واملكان املحيط وسائر
املالبس النظيفة (تفادي نفض املالبس)؛
eeاالستحمام أو غسل األماكن املكشوفة من
الجسم بالصابون واملاء؛
eeاملراقبة الذاتية لرصد عالمات املرض (انظر
الفقرة  .)1.1وإذا ظهرت عليكم أيّ
أعراض ،فال تذهبوا إىل العمل بل التمسوا
املشورة الطبية ،وفقا لتوصيات سلطات
الصحة العامة الوطنية يف بلدكم.
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مهام أجهزة إنفاذ القانون
ّ
يف سياق تفش كوفيد 19 -
أفــادت معظــم البلــدان يف أرجــاء العالــم بحــاالت تتعلــق بكوفيــد  19 -دفعــت الحكومات
إىل اتخاذ تدابري صارمة لحماية السكان ومنع انتقال العدوى.
ويف بعــض الحــاالت ،أســفر وبــاء كوفيــد  19 -عــن اعتمــاد تدابري اســتثنائية أســهمت يف
تقييــد أو تعليــق املمارســة الكاملــة والفعليــة لبعــض حقــوق اإلنســان األساســية ،وال
ســيما الحــق يف حريــة التنقــل وحريــة التجمــع الســلمي .والواقــع أن هــذه التدابــر
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 تفـ ّ
ـي الوبــاء ،والتصــدي أليّ 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 تدابري احرتازية محددة.
وترمــي هــذه املبــادئ التوجيهية إىل توعيــة أجهزة إنفــاذ القانــون بهذه الظــروف وينبغي
مراعاتهــا وفقــا للمعايري الســارية لحقوق اإلنســان والترشيعــات الوطنية وبمــا يتماىش
مــع أفضــل ممارســات العمــل الرشطــي وبالتنســيق مــع ســلطات الصحــة العامــة
الوطنية.

 1.3دعم تطبيق التدابري الصحية
بالنظــر إىل الوضــع الســائد عــى املســتويني الوطنــي واملحــي ووفقــا لالســراتيجيات
ذات الصلــة املشــركة بــن األجهــزة يف بلدكــم واملتعلقــة بمواجهــة كوفيــد ،19 -
يمكــن أن تشــارك أجهــزة إنفــاذ القانــون يف املســاعدة ،يف ســياق عــدد مــن املهــام،
عــى تطبيــق تدابــر الرقابــة يف مجــال الصحــة العامــة .وتــري جميــع تدابــر
الوقاية املذكورة أعاله عىل املهام التالية:

1.1.3
قيود عىل التنقالت

e eعند املعابر
e eيف املناطق الخاضعة لتدابري إغالق.

توصيات:
eeتطبيق تدابري التباعد الجسدي؛
eeتفــادي ملس الوثائق مبارشة أو التقليل منه؛
eeارتــداء معــدات الوقايــة الشــخصية (عندمــا تتوفــر وتــويص
ُ
سلطات الصحة العامة)؛
بارتدائها
eeعنــد التعامــل مــع أشــخاص مــن العمــوم ،التقليــل مــن
االختالط بهم وتنظيف اليدين؛
eeالحــرص عــى تنظيف/تعقيــم بيئــة العمــل بانتظــام وتهويتها
قدر املستطاع.
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 2.1.3النظام العام
مــن األهميــة بمــكان املحافظــة عــى النظــام العــام يف أماكــن احتــواء الوبــاء ويف
محيطهــا ،ويف البنــى التحتيــة الحساســة ،وأماكــن تجّ مــع النــاس مثــل الصيدليــات
واملتاجر.
eeينبغي فرض طوق أمني عند االقتضاء حول
البنى التحتية الحساسة مثل املستشفيات
واملختربات ومراكز الرشطة والسجون
واألعمال التجارية األساسية.
ينبغــي ألفراد إنفاذ القانون توخــي الحذر من تزايد مخاطر:
eeالفرار من السجون (سبق أن أُفيد بمثل
هذه الحاالت)؛
eeاالضطرابات األهلية/أعمال الشغب
(بسبب القيود املفروضة ومخاوف نقص
األغذية وتدابري املراقبة).

توصيات:
eeتطبيق تدابري التباعد الجسدي؛
eeغسل اليدين والوجه يف أقرب فرصة؛
eeتنظيف معدات ومحيط العمل بعد االستخدام؛
eeخــال عمليــات حفــظ النظــام العــام ،إذا كان مــن غــر املمكــن
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
يســتند اختيــار هــذه املعــدات إىل املهمــة واملخاطــر ذات الصلــة).
وينبغــي تنفيــذ العمليــات املذكــورة بمــا يتمــاىش مــع الترشيعــات
الوطنية ومع احرتام املعايري الدولية لحقوق اإلنسان.
eeإيــاء اهتمــام خــاص لحفــظ النظــام العــام داخــل الســجون
وخارجهــا .فاســتحداث أدوات تواصــل محددة بشــأن تدابــر الوقاية
والرقابة يف مراكز االحتجاز يمكن أن يسهم يف حفظ النظام.
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3.1.3
اقتفاء أثر مخالطي
املرىض

eeإذا ظهرت عىل أحد األشخاص أعراض
كوفيــد  19 -أو تأكدت إصابته به ،يحاول
أخصائيو الصحة العامة معرفة األشخاص
الذيــن يُحتمل أن يكونوا قد اختلطوا بهذا
الشخص من خالل اقتفاء أثرهم.

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 يك ّلفــون بقيــادة املســاعي املتعلقــة باقتفاء
ّ
وتعقبهــم يضطلعــون بــدور بالــغ األهميــة يف منــع إســاءة
أثــر مخالطــي املــرىض
اســتخدام موارد التحقيق أو استخدامها التعسفي.
مــن األهميــة بمــكان لهــؤالء األفــراد الحــرص عــى العمــل يف إطــار الترشيعــات
الوطنيــة وتطبيق القواعد واألنظمة ذات الصلة بحذافريها.

توصية:
eeاســتخدام مــوارد متناســبة يف التحقيقــات الرشطيــة للمســاعدة
يف معرفــة األشــخاص الذيــن خالطــوا مصابــن بكوفيــد ،-19أو
تحديــد مكانهــم ،أو اقتفــاء أثرهــم .وينبغــي إجــراء هــذه
التحقيقــات مــع التقيــد التــام بالترشيعــات الوطنيــة وإيــاء
االحرتام الواجب لحقوق األفراد.
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4.1.3
تأمني اإلمداد باللوازم
الصحية العاجلة

eeيف سياق األزمات ،يجب تسليم اللوازم
الصحية العاجلة (املعدات الطبية ومعدات
الوقاية الشخصية وغريها) بطريقة
مأمونة إىل مراكز الرعاية الصحية
واملخازن ومراكز التوزيع.

توصية:
eeالنظــر يف إمــكان االســتعانة برشكــة أمنيــة خاصــة أو بالجيــش
أو بأجهــزة إنفــاذ القانــون ملواكبــة اإلمــدادات مــن أجــل منــع
رسقتهــا أو االعتداء عليها وتوفري الحماية لها.

5.1.3
الرسائل املوجّ هة
للعموم

eeيمكن أن تضطلع أجهزة إنفاذ القانون
بدور فاعل يف تعميم التدابري الوطنية
املتصلة بالصحة العامة عىل السكان
بالتنسيق مع األجهزة الحكومية
والصحية.

توصيات:
eeالبقــاء عــى اطــاع عــى آخــر املعلومــات املتعلقــة بالتدابــر
الوطنية ملراقبة الصحة العامة؛
eeنقــل املعلومــات عــن تدابــر الجهوزيــة واإلرشــادات الوطنيــة
العامة إىل الجمهور؛
eeتشــجيع التنســيق بــن األجهــزة حرصــا عــى اتســاق الرســائل
املوجّ هة للعموم؛
eeوضــع آليــات مناســبة لإلبــاغ عــن الشــائعات والتعــاون مــع
القطاع الخاص ملكافحة الرسائل الكاذبة؛
eeإعــام الجمهــور باألنشــطة اإلجراميــة املتصلــة بحالــة التفــي
السائدة.
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 2.3منع أنشطة محددة غري 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 التحيل بأعىل درجات اليقظة.

1.2.3
العنف األرسي واالعتداء
الجنيس عىل األطفال

إن اإلجهاد وانعدام األمن املايل والظروف املعيشية
الصعبة وســوء الحالة الصحية كلها عوامل يمكن أن
تسهم يف تفاقم حاالت العنف.
e eالعنف األرسي :بعد تنفيذ تدابري اإلغالق،
أفادت أجهزة إنفاذ القانون بزيادة حادة يف
حاالت العنف األرسي .فقد حُ بس 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.
eeاستغالل األطفال واالعتداء عليهم جنسيا:
يمكن أن يكون األطفال ضحايا االستغالل
واالعتداء الجنيس داخل األرسة مغلقا عليهم
مع مرتكبي هذه االعتداءات ،األمر الذي يح ّد
من قدرتهم عىل الوصول إىل املعلمني واألطباء
وخدمات الرعاية االجتماعية .إال أن هؤالء
يضطلعون يف كثري من األحيان بدور أسايس
يف كشف االعتداءات واإلبالغ عنها .وقد أبلغت
بلــدان عن تزايد العقبات أمام الضحايا لإلبالغ
عن الجرائم والحصول عىل العالج الطبي
وغري ذلك من أشــكال الدعم .وقد أدى ذلك إىل
نقــص يف اإلبالغ عن أنواع معينة من الجرائم
خالل ّ
تفش جائحة كوفيد .19 -
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1.2.3
العنف األرسي واالعتداء
الجنيس عىل األطفال (تتمة)

eeاالعتداء الجنيس عىل األطفال عرب اإلنرتنت:
يتعرض األطفال إىل خطر متزايد لالستغالل
الجنيس من قبل مرتبصني ينشطون عىل
اإلنرتنت .وشهدت البلدان زيادة يف اإلبالغ من
قبل عامة الناس عن جرائم اعتداءات جنسية
عىل األطفال عرب اإلنرتنت إضافة إىل تزايد
أنشطة توزيع مواد االعتداء الجنيس عىل
األطفال .ونظرا لوجود عدد أقل من مديري
املواقع املعنيني باستعراض مثل هذه املواد يف
رشكات تقديم خدمات اإلنرتنت بسبب ظروف
العمل من املنزل ،قد يكون اإلبالغ عن هذه املواد
وإزالتها أبطأ وأقل فعالية من املعتاد.
eeأنشطة مرتكبي الجرائم الجنسية ضد األطفال
عىل الشبكة الخفية :يناقش املجرمون
الناشطون عىل الشبكة الخفية بدون حرج
كيف أثّرت جائحة كوفيد  19 -يف أنشطتهم غري
املرشوعة ويف الوصول إىل األطفال.

توصيات:
eeوضــع اســراتيجية مالئمــة تتعلــق بإيفــاد أفــراد الرشطــة إىل
الخطــوط األماميــة لضمــان توفــر عــدد كاف مــن أفــراد الرشطــة
اإلنــاث ملواصلة االضطالع باملهام عند هذه الخطوط؛
eeالتعــاون مــع منظمــات املجتمــع املدنــي ومقدمــي الخدمــات
االجتماعيــة يف الخطــوط األمامية (كاملد ّرســن مثــا ،واألخصائيني
االجتماعيــن ،واملجموعــات الشــبابية) مــن أجــل الوصــول إىل
ضحايــا االعتــداءات يف املنــزل واألشــخاص الذيــن يعيشــون يف
أوضاع هشة؛
eeالحفــاظ عــى قنــوات تواصــل مــع األطفــال والشــباب املعرضــن
لخطــر الوقــوع ضحايــا االعتــداءات أو االنخــراط يف ســلوك
إجرامي؛
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 1.2.3العنف األرسي واالعتداء الجنيس عىل األطفال (تتمة)

eeتنظيــم حمــات عامــة لتوعيــة األطفــال والوالديــن بالســامة
عىل اإلنرتنت وردع الجناة؛
eeبحــث إمكانيــة اســتحداث قنــوات جديــدة لإلبــاغ عن االعتــداءات
الجنســية عــى األطفــال مثــل خدمــات الرســائل النصيــة القصرية
أو عرب اإلنرتنت ،أو التعاون مع الخطوط الســاخنة املوجودة؛
eeمراقبــة املواقــع اإللكرتونيــة عىل الشــبكة غري املشـ ّ
ـفرة والشــبكة
الخفية لكشــف األنشطة اإلجرامية والتحقيق فيها؛
eeتحميــل مــواد االعتــداء الجنــي عــى األطفــال يف قاعــدة بيانــات
اإلنرتبــول الدوليــة لالســتغالل الجنــي لألطفــال ،وتحليلهــا
لضمــان إقامــة تعــاون دويل يرمــي إىل تحديــد هويــة الضحايــا
وكشف الجناة.
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2.2.3
الرتهيب
ونرش العدوى
عمدا

ينبغــي ألجهــزة إنفــاذ القانــون أن تنظــر يف تعزيــز مســتوى
املراقبــة ،وذلــك باالســتناد إىل األســاليب التاليــة التــي توحــي
بارتــكاب أفعــال متعمَّ ــدة تنطــوي عــى خطــر فعــي النتشــار
العــدوى (وينبغــي مواصلــة تقييــم هــذه األفعــال عىل أســاس
كل حالة عىل حدة).
ُ ee
سجّ لت حاالت ألشخاص يبصقون ويسعلون يف
وجه أفراد أجهزة إنفاذ القانون وموظفي القطاع
الصحي والعاملني يف القطاعات األساسية لرتهيبهم.
ويمكن لترصفات من هذا القبيل أن تنطوي عىل
مخاطر إذا كان هؤالء األشخاص مصابني
بكوفيد 19 -؛
eeأُبلغ عن محاوالت نرش العدوى عمدا بالبصق
والسعال عىل أسطح األشياء أو األشياء؛
ُ ee
سجّ لت 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؛
eeقد يتعمّ د بعض األفراد املصابني االنتقال من مناطق
موبوءة إىل مناطق غري موبوءة عىل الرغم من
حالتهم الصحية وأيّ قيود تكون قد ُفرضت عىل
السفر؛
eeأُبلغ عن حاالت ألشخاص يدّعون أنهم يبيعون عىل
اإلنرتنت عيّنات ملوثة من سوائل الجسم.

توصيات
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 2.2.3الرتهيب ونرش العدوى عمدا

توصيات:
eeينبغــي ألفــراد أجهــزة إنفــاذ القانــون توخــي الحــذر الشــديد
عنــد االقــراب مــن أشــخاص غــر متعاونــن وارتــداء معــدات
الوقاية الشخصية (إن وجدت)؛
eeيف مراكــز الرشطــة ،ينبغــي تطهــر األســطح التــي يصــل إليهــا
عامة الناس بشكل متكرر؛
eeينبغــي ألفــراد رشطــة الحــدود اإلبــاغ عــن أيّ شــخص تظهــر
عليه األعراض عند مراكز العبور الحدودية؛
eeينبغــي للمحققــن املتخصصــن يف مكافحــة الجريمــة الســيربية
أو اإلرهاب أن يولوا اهتماما خاصا لألســواق اإللكرتونية؛
eeينبغــي ملراكــز الربيــد ومكاتــب االســتقبال أن تكــون عــى علــم
بالتهديــدات البيولوجيــة التــي تطرحهــا الطــرود املشــبوهة وأن
تتبع تدابري الحماية املوىص بها واملدرجة يف القســم 2؛
eeينبغــي ألفــراد أجهــزة إنفــاذ القانــون الســاهرين عــى النظــام
العــام أو املكلفــن بحمايــة شــخصيات عامــة بــارزة أن يكونــوا
عىل دراية بهذه املخاطر.

وباء كوفيــد  19 -توصيات اإلنرتبول ألجهزة إنفاذ القانون
الصفحة 18

3.2.3
املنتجات الطبية
املزورة واملقلدة

يتيــح تفـ ّ
ـي وبــاء كوفيــد  19 -فرصــا للربــح
الرسيــع ،يســتفيد يف ســياقها مجرمــون انتهازيون
مــن الطلــب الشــديد يف األســواق عــى منتجــات
الوقايــة الشــخصية والنظافــة الصحيــة .وقــد
أبــرزت نتائــج عمليــة  Pangeaوغريهــا مــن
املبــادرات ،التــي نفذهــا اإلنرتبــول بالتعــاون مــع
جهــات رشيكــة يف مجــال إنفــاذ القانــون اعتبــارا
مــن آذار/مــارس  ،2020تزايــد كميــات املــواد
الطبيــة املــزورة واملقلــدة املتوفــرة يف األســواق،
وال سيما:
eeالكمامات الجراحية الوحيدة االستخدام؛
eeمستحرضات تعقيم اليدين؛
eeاألدوية املضادة للفريوسات واملالريا؛
eeاللقاحات؛
eeمجموعة أدوات التحاليل الطبية املتصلة
بكوفيد .19 -

توصيات:
eeينبغــي ألجهــزة إنفــاذ القانــون أن تــويل اهتماما خاصــا لقائمة
املواد املزورة أو املقلدة املذكورة أعاله؛
eeينبغــي إحاطــة عامــة النــاس علمــا باإلعالنــات الزائفــة أو
املضللة املتصلة بهذه املنتجات عىل اإلنرتنت؛
eeينبغــي 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 تفـ ّ
ـي وبــاء كوفيــد  ،19 -أُبلــغ عــن
العديــد مــن عمليــات النصــب واالحتيــال التــي
تســعى إىل اســتغالل هــذه األزمــة .ويمكــن تصنيف
هذه العمليات عىل النحو التايل:
eeاالحتيال عرب اإلنرتنت :يستحدث املحتالون
مواقع إلكرتونية مزيفة ،ومنصات للتجارة
اإللكرتونية ،وحسابات يف وسائل التواصل
االجتماعي ،وعناوين بريد إلكرتوني كاذبة
تدّعي 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.
eeاالحتيال الهاتفي :أُبلغ عن أشكال جديدة
من االحتيال باستخدام وسائل االتصاالت
والخداع بالهاتف يف سياق ّ
تفش وباء
كوفيد  .19 -فاملجرمون يتصلون
بأشخاص مسنني مدّعني أنهم من أقاربهم
ويتلقون العالج يف املستشفى .ويُطلب من
الضحايــا بعد ذلك دفع تكاليف العالج الطبي
عن طريق تحويل األموال أو التسديد نقدا
ألشخاص ينتحلون صفة ممثلني عن جهاز
الصحة العامة.
eeالتصيد االحتيايل :يرسل املحتالون رسائل
ّ
بتفش الوباء
بريدية أو إلكرتونية مرتبطة
يدّعون أنها صادرة عن السلطات الصحية
من أجل خداع الضحايا وحملهم عىل زيارة
صفحة إلكرتونية معيّنة وتسجيل دخولهم
إليها باستخدام عنوان بريدهم اإللكرتوني
وكلمة الرس الحقيقيني .ويستخدم
املحتالون بعد ذلك بيانات تسجيل الدخول
هذه للوصول إىل معلومات حساسة وربما
لرسقة أموال.
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eeإساءة استخدام املال العام :يختلس
املجرمون األموال التي تخصصها الحكومات
لدعم الرشكات الصغرية واملتوسطة الحجم
واألفراد العاملني لحسابهم الخاص يف إطار
خططها لتحفيز االقتصاد .فاملجرمون
يقومون باستنساخ املواقع الحكومية
اإللكرتونية و/أو تزوير طلبات االستفادة
من هذه األموال الستغالل أيّ ثغرات يف
إجراءات تقديم الطلبات وتوزيع األموال.
eeتخزين النقدية :يمكن أن تلجأ املجموعات
اإلجرامية التي تواجه صعوبات يف نقل
النقديــة ماديا إىل االنتظار حتى تُرفع القيود
املفروضة عىل السفر الستئناف عمليات
نقل خطرة لكميات كبرية من األموال
النقدية أو اللجوء إىل حلول بديلة أخرى.
eeاستغالل كوفيد  19 -يف أنشطة للتمويه:
يمكن للمجرمني استخدام املعدات أو
الخدمات املرتبطة بقطاع الصحة لتمويه
معامالت مشبوهة من أجل ضخ األموال يف
االقتصاد املرشوع.
eeالخدمات املالية غري املنظمة :يمكن
استخدام األموال غري املرشوعة لتمويل
رشكات وأشخاص يف ضائقة مالية ،األمر
الذي يُبعدهم عن املنظومة الرسمية
للقروض املرصفية .ويمكن أيضا أن يستمر
تحويل األموال عرب خدمات غري منظمة مثل
منظومة الحوالة أو العمالت املشفرة.

وباء كوفيــد  19 -توصيات اإلنرتبول ألجهزة إنفاذ القانون
الصفحة 21

eeناقلــو األموال :قد يلجأ املجرمون إىل تجنيد
ناقيل أموال (حسابات مرصفية أو
أشخاص) خالل فرتة تعايف االقتصاد ،وذلك
باستهداف العاطلني عن العمل أو األشخاص
الواقعني يف ضائقة مالية .ويمكن أن
تُستخدم شبكات حسابات هؤالء الناقلني
إلجراء معامالت دولية بأموال مـتأتية من
عمليات احتيال مرتبطة بكوفيد .19 -
eeعمليات احتيال أخرى :يمكن أن يدّعي
مجرمون أنهم يمثلون رشكات استثمارية
(توفر فرصا لتحقيق أرباح خيالية) ،أو
جمعيات خريية متصلة بكوفيد  ،19 -أو
انتحال صفة موظفني حكوميني.

توصيات:
eeإصــدار نــرات إنرتبــول بنفســجية إلطــاع أجهــزة إنفــاذ
القانون عىل طرائق العمل الجديدة الشــديدة الخطر؛
eeينبغــي ألجهــزة إنفــاذ القانــون تحذيــر الســكان مــن هــذه
الجرائم عن طريق توجيه رسائل للعموم.
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5.2.3
الجريمة السيربية

يواصــل مرتكبــو الجرائــم الســيربية اســتغالل وبــاء
كوفيــد  19 -لشــن مختلــف أنــواع االعتــداءات
السيربية .وتشمل آخر التهديدات ما ييل:
eeيتزايد باستمرار عدد الربمجيات الخبيثة
وبرمجيات انتزاع الفدية التي تستغل
كوفيد  19 -لتلويث املنظومات الحاســوبية
لألفراد واملنظمات؛
eeيستهدف 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.
eeيشكل تعطش الناس للحصول عىل
املعلومات املتعلقة بكوفيد  19 -عىل
اإلنرتنت وحاجتهم إىل التزود باملواد
االستهالكية األساسية عربه فرصة مثالية
للمجرمني الستحداث نطاقات خبيثة
والقيام بعمليات احتيال وتصيّد عىل
اإلنرتنت.
eeال تزال التهديدات األمنية تظهر بسبب
مواطن الضعف املرتبطة بالعمل عن بُعد.

توصيات
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 5.2.3الجريمة السيربية

توصيات:
بالنسبة لألفراد:
eeتفــادي فتــح الرســائل اإللكرتونيــة املشــبوهة والنقــر عــى
الروابــط الــواردة يف الرســائل اإللكرتونيــة واملرفقــات غــر
املعروفة؛
eeحفــظ نســخ مــن امللفــات عــى اإلنرتنــت وخــارج اإلنرتنــت
بصفة منتظمة وبشكل مأمون؛
eeاستخدام كلمات رس محكمة؛
eeتحديــث الربمجيــات بصفــة منتظمــة ،وال ســيما برمجيــات
مكافحة الفريوسات.
بالنسبة للرشكات:
eeتعزيــز أفضــل املمارســات يف مجــال األمــن الســيربي ووضــع
مبــادئ توجيهية واضحة تتعلق بالعمل عن بُعد؛
eeتثبيــت برمجيــات ملكافحــة الفريوســات والتصــدي للربمجيــات
الخبيثــة بشــكل آنــي عــى جميــع حواســيب الرشكــة وعــى
سائر أجهزتها؛
eeتوفــر قــدرة اســتيعاب رقميــة كافيــة وتشــفري أقــراص املعدات
املعلوماتيــة للرشكــة بشــكل كامل ومراقبــة مختلف الحواســيب
واألجهزة عىل نحو دائم؛
eeتطبيــق مبــدأ تجزئــة الشــبكة وإبقــاء األجهــزة املوصولــة
بإنرتنــت األشــياء ( )IoTمنفصلــة عــن ســائر املنظومــات
والشبكات الحساسة؛
eeاالســتثمار يف وظيفــة تحقــق مــن الهويــة متعــدد العوامــل
برصف النظر عن حجم الرشكة.
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رفع تدابري اإلغالق
املرتبطة بكوفيد 19 -
استنادا إىل توصيات ســلطات الصحة العامة ،وعندما يقتيض الوضع الوبائي ذلك عىل
الصعيد الوطنــي ،يمكن للحكومات أن تقرر فرض تدابري إغالق عىل بعض املناطق.
ولقرار من هذا القبيل تبعات مبارشة عىل أنشــطة أجهزة الرشطة وعىل أفرادها.
وعندما تتحســن األوضاع ،تُرفع تدريجيا هذه القيود املفروضة عىل التنقل بالتشاور
مع ســلطات الصحة العامة .ونتيجة لذلك ،يُســمح لعامة الناس بالتنقل مع التقيد
الصارم بالتدابري الصحية التي ال تزال ســارية.
وليتسنى اســتئناف العمل الرشطي يف أمان ،تُشجَّ ع أجهزة إنفاذ القانون عىل إعداد
خطة إلعادة إطالق األنشطة.
ويف ضوء هذا الســياق الجديد ،ينبغي أن تأخذ خطة إعادة إطالق األنشطة يف االعتبار
مشــهد الجريمة الجديد (الوارد يف القسم  ،)3فضال عن املهام الرشطية اإلضافية
املرتبطة بـــعودة األمور إىل نصابها .ويجب عىل أجهزة إنفاذ القانون مواصلة ضمان
صحة وســامة أفرادها وذلك بتطبيق جميع تدابري الحماية املوىص بها ،عىل النحو
الوارد يف القسم .2
ويُشــجَّ ع أيضا عىل تنظيم حمالت توجيه رسائل للعموم إلحاطة عامة الناس علما
بالقواعــد الجديدة التــي تحكم تفاعلهم مع أجهزة إنفاذ القانون (مثال عند اإلبالغ عن
جريمة يف مركز الرشطة).
وســيكون لتطور وضع الوباء تبعات عىل تطبيق أيّ تدابري تقييدية جديدة :فال يمكن
اســتبعاد اإلغالق الجزئي أو الكامل لبعض املناطق .ويكتيس بالتايل التعاون بني أجهزة
إنفاذ القانون وقطاع الصحــة العامة عىل الصعيد الوطني أهمية بالغة وينبغي أن
يسرتشــد به أيّ قرار يتعلق بتنفيذ خطة إلطالق األنشطة.

.5

الدعم العاملي
الذي يقدمه اإلنرتبول

يطرح كوفيد  19 -تحديا عامليا ال عىل أجهزة إنفاذ القانون فحســب ،بل عىل
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  100عام هي اليوم أكثر أهمية من
أيّ وقت مىض .وســنواصل توفري أيّ دعم تحتاج إليه بلداننا األعضاء ،عىل 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 عىل ضمان تعميم
االطــاع عىل أحدث االتجاهات والتهديدات ذات الصلة بكوفيد.-19
وســيحرص مركز العمليات والتنســيق لدينا عىل تلبية طلبات املساعدة التي توجَّ ه إىل
املنظمة.
ويلتزم اإلنرتبول التزاما راســخا بالتعاون معكم لجعل العالم أكثر أمانا.
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موارد إضافية

eeعُ مّ مت عىل جميع املكاتب املركزية الوطنية
تقارير اإلنرتبول للتقييم العاملي املرتبط
بكوفيد  19 -وببعض مجاالت الجريمة
املحددة.
eeملصقات اإلنرتبول بشأن تدابري الحماية من
كوفيد  19 -املوىص بها ألجهزة إنفاذ
القانون.
معلومات إضافية

eeمعلومات إضافية عن منشأ كوفيد 19 -
وأعراضه وطرق انتقال العدوى.
مشاهدة الفيديو
eeنصائح موجهة إىل عامة الناس بشأن
كوفيد  :19 -أسئلة وأجوبة (متوفرة
باإلنكليزية واإلسبانية والعربية والفرنسية).
معلومات إضافية
eeتقدم 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.
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نبذة عن اإلنرتبول
يتمثــل دور اإلنرتبــول يف تمكــن أجهــزة الرشطــة يف بلدانــه األعضاء
الـــ  194مــن العمــل معــا ملكافحــة الجريمــة عــر الوطنيــة وجعل
العالــم أكثــر أمانــا .ولــدى املنظمــة قواعــد بيانــات عامليــة تتضمــن
معلومــات رشطيــة عــن املجرمــن والجريمــة؛ وهــي توفــر دعمــا
ميدانيــا ويف مجــال علــوم األدلــة الجنائيــة ،وخدمــات تحليــل،
وتدريبــا .وهــذه اإلمكانــات موضوعــة يف متنــاول الرشطــة يف العالم
أجمــع وتدعــم ثالثــة برامــج عامليــة هــي مكافحــة اإلرهــاب،
والجريمة السيربية ،والجريمة املنظمة والناشئة.
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