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مشروع

EVIDENCE
European Informatics Data Exchange
Framework for Courts and Evidence

(إطار أوروبي لتبادل البيانات الرقمي
للمحاكم واألدلة)

يشارك اإلنرتبول يف مرشوع أبحاث يموله االتحاد األوروبي
بهدف إعداد إطار لتبادل البيانات التقنية للمحاكم واألدلة.
وهذا املرشوع الذي يمتد عامني ونصف سينفذه اتحاد دويل
يضم تسعة رشكاء من أجهزة إنفاذ القانون والهيئات
القضائية ومؤسسات البحوث واألوساط األكاديمية.

�

تلقى هذا املرشوع تمويال من الربنامج اإلطاري السابع
لالتحاد األوروبي للبحوث والتنمية التكنولوجية والتجارب
بموجب اتفاق املنحة املرقم .608185

مشروع EVIDENCE
مشاركة اإلنرتبول
يتمثل دور اإلنرتبول يف املرشوع يف إعداد التقارير عن الوضع
الحايل لعمليات جمع األدلة اإللكرتونية وتحليلها وحفظها
وتبادلها داخل البلدان ويف ما بينها ،فضال عن استخدامها
أمام املحاكم .ولهذا الغرض ،عُ مِّ م استبيان عىل املكاتب
املركزية الوطنية للمنظمة يف البلدان األعضاء وستُستخدم
الردود عليه من أنحاء العالم كأساس للتحليالت القانونية
والعملياتية والتقنية للوضع الحايل عىل صعيد جمع األدلة
اإللكرتونية واستخدامها وتبادلها.

املفهوم
تعتمد جميع اإلجراءات القانونية عىل تقديم األدلة ،وتتغري
باستمرار أنواع األدلة املتاحة ألجهزة إنفاذ القانون .ويؤدي
استخدام التكنولوجيا الرقمية يف حياتنا اليومية إىل إنتاج ك ّم
هائل من البيانات اإللكرتونية التي يمكن االستفادة منها
كأدلة يف اإلجراءات التي تسبق املحاكمات وأمام املحاكم.
ويجب الحفاظ عىل سالمة هذه املعلومات الرقمية وإثباتها
عند الحصول عليها وتبادلها .ولكن الترشيعات املتعلقة
باإلجراءات الجنائية يف معظم البلدان وُضعت قبل ظهور
التكنولوجيا الرقمية ،األمر الذي أدى إىل اختالف األنظمة أو
غموضها ،وجعل تبادل األدلة الرقمية بني البلدان مسألة
معقدة.

وسيعد اإلنرتبول أيضا تقارير عن الصعوبات التي تواجهها
أجهزة إنفاذ القانون ،وال سيما الصعوبات التي تطرحها
الترشيعات القديمة وإجراءات املساعدة القانونية املتبادلة
التي لم تعد متكيفة مع قضايا تنطوي عىل أدلة إلكرتونية،
وكذلك عن أفضل املمارسات املحددة عىل الصعيد امليداني.
وستؤثر نتائج مرشوع  Evidenceيف التطورات يف مجال
األدلة اإللكرتونية وإحالتها بشكل مأمون بني البلدان
األعضاء .ومن خالل هذا املرشوع ،سيواصل اإلنرتبول تعزيز
دوره العاملي الرائد يف مكافحة الجريمة السيربية.
وللمزيد من املعلومات بشأن مرشوع  ، Evidenceيرجى
االطالع عىل املوقع اإللكرتوني www.evidenceproject.eu

األهداف
يهدف مرشوع  Evidenceإىل توفري خريطة طريق من أجل
وضع إطار مشرتك لتطبيق التكنولوجيا الحديثة بشكل
منهجي وموحد يف مجال جمع األدلة واستخدامها وتبادلها.
وتشمل خريطة الطريق هذه املبادئ التوجيهية والتوصيات
واملعايري التقنية التي يفرتض أن تم ّكن صانعي السياسات
من وضع أنظمة فعالة ملعاملة األدلة اإللكرتونية وتبادلها.
وباإلضافة إىل ذلك ،سيُصار إىل إنشاء شبكة من موظفي
إنفاذ القانون املتخصصني يف التحقيقات الرقمية وخرباء يف
مجال األدلة الجنائية الرقمية لتسهيل التواصل عىل الصعيد
العاملي.

e eلالتصال:

األمانة العامة
مكتب الشؤون القانونية
اإلدارة الفرعية لحماية البيانات وللبرامج

200 quai Charles de Gaulle
69006 Lyon - France
الهاتف+33 4 72 44 73 14 :
البريد اإللكترونيevidence@interpol.int :
eeتويتر@INTERPOL_HQ :

eeيوتيوبINTERPOLHQ :
WWW.INTERPOL.INTe e

