
 
 
 

19- كوفیدالجرائم ذات الصلة ب  
 

. فیما  لسوء الحظ ، ھناك مجرمون یستخدمون جائحة الفیروسات التاجیة كفرصة ألنشطتھم
یلي مصدر موثوق بھ تم تكییفھ من دعم الضحایا في أوروبا  یوضح بالتفصیل أنواع 

. منھا الجرائم التي یجب أن تكون على درایة بھا وكیفیة حمایة نفسك  
 

: في الوقت الحالي ، حدد الخبراء ثالث مجاالت رئیسیة للجرائم المتعلقة بالفیروس التاجي  
 

مع بقاء العدید من األشخاص في المنزل وخاصة العمل من :  الجرائم اإللكترونیة  . 1
، ھناك خطر متزاید من االختراقات األمنیة والقرصنة واالحتیال. حتى أن المنزل 

وتطبیقات احتیالیة تتظاھر بأنھا متتبعات للفیروس التاجي  الكترونیةھناك مواقع 
الشرطة الدولیة (اإلنتربول)  تفیدوالتي ھي في الواقع ھجمات تصید أو احتیال. و 

أیًضا باالحتیال عبر الھاتف حیث یتصل المجرمون بالضحایا وھم یتظاھرون بأنھم 
مسؤولون في العیادة أو المستشفى ، والذین یدعون أن أحد أقرباء الضحیة أصیب 

بالمرض ویطلب دفع مقابل العالج الطبي. ال ترسل أي مدفوعات إلى أي شخص ال 
لقاھا عبر الھاتف أو عبر اإلنترنت. اتبع تت  ن جمیع المعلومات التي تعرفھ وتحقق م

. أدناه للتأكد من أنك محم الیوروبول نصیحة  
 

ال یوجد عالج معروف لفیروس كوفید  في الوقت الحالي. العالجات واألدویة المزیفة :  2
ة أو . ال تشتر أي شيء یباع كأي نوع من األدوی  ال یوجد أیًضا لقاح كما انھ 19

یوروبول باحتجاز اآلالف من ال أفادالعالج ضد الفیروسات التاجیة ألنھ مزیف. 
األدویة واألجھزة الطبیة المزیفة المضبوطة وكذلك آالف المواقع اإللكترونیة التي 

. تمت إزالتھا  
 

تم اإلبالغ في بلدان مختلفة داخل االتحاد األوروبي أن الجناة  : جرائم الملكیة المنظمة.  3
یحصلون على حق الوصول إلى المنازل الخاصة عن طریق انتحال صفة الموظفین 

"  اختبار كورونا الطبیین الذین یقدمون مواد إعالمیة أو منتجات النظافة أو إجراء "
دخل بیتك ان كنت ال أن ی  . كن یقًظا وال تدع أي شخص بقصد السرقة والسطو 

.تعرفھ   
 
 

 



 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

  نصائح لسالمة التسوق عبر اإلنترنت
 

 

 
 

 

 

 

 

 

یتتبع المركز الكندي لمكافحة االحتیال  آخر التحدیثات عن الجرائم المتعلقة بالفیروس التاجي. كما أنھا تسرد أمثلة أخرى على مثل ھذه الجرائم  
 المتعلقة بكوفید-19 . 

 
 إذا أصبحت ضحیة ألي نوع من الجرائم ، فیرجى الرجوع إلى موقع وحدة أزمات الضحایا في شرطة أوتاوا للحصول على قائمة بالدعم . 

https://www.ottawapolice.ca/en/about-us/Victim-Crisis-Unit.aspx 

 واي فاي : 
سر قم دائًما بتغییر كلمة  
 مرور جھاز التوجیھ

. ساسياال  

تثبیت برنامج مكافحةقم ب  
 الفیروسات على جمیع

 األجھزة المتصلة 
. باإلنترنت  

مراجعة أذوناتقم ب  
تلكتطبیقاتك وحذف   
. التي ال تستخدمھا  

اإللكترونیة تكأجھز حمایةقم ب  
مرور أو سر بكلمات  

 رقم تعریف شخصي
. بالبصماتأو   

مرور قویة سر اختر كلمات  
مختلفة لحسابات بریدك 

 اإللكتروني ووسائل
.  التواصل االجتماعي  

مراجعة إعدادات قم ب  
 الخصوصیة لحسابات

 الوسائط االجتماعة
.  الخاصة بك  

نسخ بیاناتك احتیاطیًاقم ب  
 وتشغیل تحدیثات

.  البرامج العادیة   

 قم بالشراء من بائعین
عبر اإلنترنت موثوقین  

. وتحقق من التقییمات الفردیة  
: إذا كان فكر مرتین  

 العرض یبدو جیًدا جًدا 
یصعب تصدیقھ ، لدرجة   

كذلك .  فمن المحتمل أنھ  

 استخدم بطاقات االئتمان
عند التسوق عبر اإلنترنت 
 للحصول على حمایة 
.  أقوى للعمالء  

 تحقق من حسابك
 المصرفي غالبًا بحثًا

. عن نشاط مریب  

 اجعل منزلك
عقًال آمنًام  
لى اإلنترنتع  
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Links: 
Europol reports Interpol also reports  
Canadian Anti-Fraud Centre - COVID-related crimes.  
Ottawa Police’s Victim Crisis Unit website for list of supports  

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.europol.europa.eu%2Fnewsroom%2Fnews%2Frise-of-fake-%25E2%2580%2598corona-cures%25E2%2580%2599-revealed-in-global-counterfeit-medicine-operation&data=02%7C01%7Cahmad.luqman%40ottawa.ca%7Ceb66e6a9a36c48a873a708d7d648dbea%7Cdfcc033ddf874c6ea1b88eaa73f1b72e%7C0%7C0%7C637213480722333721&sdata=iG5UC8QLorxz7qMKLSLdpZ4s7IB699z0V5ZWDxu9%2BKQ%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.interpol.int%2Fen%2FNews-and-Events%2FNews%2F2020%2FINTERPOL-warns-of-financial-fraud-linked-to-COVID-19&data=02%7C01%7Cahmad.luqman%40ottawa.ca%7Ceb66e6a9a36c48a873a708d7d648dbea%7Cdfcc033ddf874c6ea1b88eaa73f1b72e%7C0%7C0%7C637213480722323725&sdata=8aoh3RsJOtuZeBDPFQBlYEEO0y1ep09YvykjLOxoph0%3D&reserved=0
https://www.antifraudcentre-centreantifraude.ca/index-eng.htm
https://antifraudcentre-centreantifraude.ca/features-vedette/2020/covid-19-eng.htm
https://www.ottawapolice.ca/en/about-us/Victim-Crisis-Unit.aspx

