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توطئة من األمين العام لإلنتربول

إطار اإلنتربول لمواجهة حوادث الطائرات المسيَّرة

أصبحت الطائرات المسيَّرة أقل تكلفة يف وقت تستمر التكنولوجيا التي تسيِّرها آخذًة بالتطور بسرعة. وعلى هذا النحو، بتنا 
نشهد زيادة يف استخدامها ال للترفيه ولألغراض التجارية فقط، بل لألغراض اإلجرامية أيضا.

وقد أدى ذلك بطبيعة الحال إىل ظهور تحديات خطيرة أمام أوساط إنفاذ القانون على الصعيد العالمي. إذ أصبحت الطائرات 
المسيَّرة ثابتًة أساسيًة من ثوابت البيئة العملياتية الحالية للعمل الشرطي ال يمكنها إال أن تنمو من حيث الحجم والتأثير يف 

المستقبل.

ومع ذلك، ال يزال العديد من موظفي إنفاذ القانون يفتقرون إىل التوعية والفهم يف مجال تقنيات الطائرات المسيَّرة. وتشكل 
هؤالء  تزويد  بمكان  األهمية  من  لذلك  استخدامها.  إساءة  حالة  يف  العامين  واألمن  للسالمة  كبيرا  تهديدا  المسيَّرة  الطائرات 
فإن  ذلك،  على  وعالوة  وفعال.  آمن  نحو  على  المسيَّرة  الطائرات  حوادث  لمواجهة  الالزمين  والتدريب  بالمعارف  الموظفين 

الطائرات المسيَّرة تحتوي على بيانات قيمة يتعين استرجاعها وتحليلها تمهيدا لتقديم أدلة تدعم التحقيق.

األكاديمية من  الخاص واألوساط  القانون والقطاع  إنفاذ  اإلنتربول مع خبراء طائرات مسيَّرة مستعان بهم من أجهزة  ويعمل 
جميع أنحاء العالم. وكانت هذه الشبكة هي القوة الدافعة وراء إنشاء إطار اإلنتربول لمواجهة حوادث الطائرات المسيَّرة الخاص 

بالمستجيبين األول والعاملين يف مجال األدلة الجنائية الرقمية.

وقد أُعدت هذه الوثيقة لتكون أداة مرجعية ألجهزة إنفاذ القانون يف جميع أنحاء العالم وهي ترسم صورة عن الجهود المستمرة 
التي يبذلها اإلنتربول لتشجيع االبتكار وتعزيز أفضل الممارسات بين بلداننا األعضاء.

كثر أمانا، وأود أن أشكر كل من أسهم فيه. إن هذا اإلطار هو جزء من التزامنا المستمر بجعل العالم مكانا أ

يورغن شتوك
األمين العام لإلنتربول



رسالة من مديرة مركز اإلنتربول لالبتكار

التقدم  أوجه  العالمي، وباتت تهديدا عالميا كبيرا يستفيد من  الموجودة أصال تطورا، على الصعيد  الجرائم  العديد من  يشهد 
يف التكنولوجيا والطابع المشرَّع الذي تتسم به حدوُد عالمنا المترابط. وعالوة على ذلك، فنحن نشهد أنواعا غير مسبوقة من 
األنشطة اإلجرامية تظهر فجأة على رادار أجهزة إنفاذ القانون. وتضيف هذه التطورات إىل هذا التحدي مستوًى آخر من التعقيد.

وإزاء واقع الحال هذا، أنشأ اإلنتربول مركز االبتكار الخاص به يف سنغافورة عام 2017 بهدف تشجيع االبتكار يف مجال إنفاذ 
القانون على الصعيد العالمي. وما برح مختبر األدلة الجنائية الرقمية يف المركز يقود الجهود المبذولة لرفع مستوى التعليم 

التكنولوجي االبتكاري وتعزيز القدرات يف مجال األدلة الجنائية الرقمية داخل البلدان األعضاء يف اإلنتربول.

أنا أؤمن إيمانا قويا بأن عمل مختبرات األدلة الجنائية الرقمية يشكل جزءا بالغ األهمية من العمل الشرطي، ال سيما يف التحقيق 
يف جرائم من قبيل حوادث الطائرات المسيَّرة. ويف الواقع، يتعين على مزاويل مهنة األدلة الجنائية الرقمية أن تعكف باستمرار 

على التعلم وتطوير خبراتهم خصوصا يف سياق ظهور التقنيات االبتكارية مثل الطائرات المسيَّرة.

وتحقيقا لهذه الغاية، ما برح مختبر األدلة الجنائية الرقمية ينظم اجتماعات فريق خبراء الطائرات المسيَّرة سنويا على مدى 
السنوات الثالث الماضية، وهي اجتماعات تجمع خبراء الطائرات المسيَّرة من أجهزة إنفاذ القانون ومن العاملين يف هذا القطاع 
ومن األوساط األكاديمية بغية تبادل المعلومات والمعارف وأفضل الممارسات. إن الحفاظ على هذه الشبكة العالمية من خبراء 
كثر فعالية. وبالبناء على تعاوننا المستمر مع أوساط  الطائرات المسيَّرة مجزٍ ومفيد للغاية يف خدمة بلداننا األعضاء بشكل أ
األول  بالمستجيبين  الخاص  المسيَّرة  الطائرات  حوادث  لمواجهة  اإلنتربول  إطار  أقدم  أن  يسعدين  المسيَّرة،  الطائرات  خبراء 

والعاملين يف مجال األدلة الجنائية الرقمية.

إن هذا اإلطار يعطي نظرة عامة على الطائرات المسيَّرة واألجهزة المرتبطة بها، ويقدم توجيهات إىل المستجيبين األول لمواجهة 
حوادث الطائرات المسيَّرة، وتوجيهات للعاملين يف مجال األدلة الجنائية الرقمية المسؤولين عن حيازة األدلة الرقمية الخاصة 
بالطائرات المسيَّرة، ومعاينتها وتحليلها وعرضها. ونأمل أن يسهم هذا اإلطار يف سد الفجوة التي تشوب معارف أوساط إنفاذ 
القانون على الصعيد العالمي يف مجال الطائرات المسيَّرة، وأن يسهم كذلك يف زيادة قدرات أجهزة إنفاذ القانون على الصعيد 
الطائرات  حوادث  مواجهة  على   - الرقمية  الجنائية  األدلة  مجال  يف  والعاملين  األول  المستجيبين  قدرات  السيما   - العالمي 

المسيَّرة بشكل آمن وفعال.

وعلى أمل توليد زخم يف مجال األدلة الجنائية الرقمية ليصبح مجاال راسخا وهاما للغاية للعمل الشرطي، سيكون مركز اإلنتربول 
لالبتكار يف طليعة الجهات التي تسعى إىل بث روح االبتكار يف أنشطة مختبرات األدلة الجنائية الرقمية يف البلدان األعضاء بهدف 

اإلسهام يف التغلب على التحديات األمنية العالمية المعقدة.

أنيتا هايزنبرغ
مديرة مركز اإلنتربول لالبتكار
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 تنويه

ةامل اتطائر وادث الحواجهة ملهذا إطار اإلنرتبول وضع يف عدة أطراف  تشارك أن ادئ بدء بود اإلنرتبول وي. سريَّ
ةالطائرات املالعاملي املعين برباء اخلفريق يشكر املشاركني يف  تشرين في فثيقة. هذه الو وحى بوضع الذي أ سريَّ

شاكل يف دنفر الستكشاف التحديات واملمن الواليات املتحدة وكاالت  4وبلدان  6، اجتمعت 2018 الثاين/نوفمرب
ةالطائرات املادث و حيف مواجهة  إنفاذ القانون أجهزةُ صادفها اليت ت ذا هبالجتماع اوخرج املشاركون يف ذلك . سريَّ

الطائرات ادث و حمواجهة كيفية يف  األعضاء  بلدانإنفاذ القانون يف ال أجهزةُ تسرتشد به أن يف اإلطار الذي نأمل 
ةامل  .سريَّ

من ستقاة ملكيفية التعامل معه دارة مسرح اجلرمية و ة إلساسياملبادئ األمقتطفات من  اهذا اإلطار أيضتضمن يو 
Crime Scene Responder Guide معهد الواليات املتحدة الوطين للعدالة.صادر عن ال 

 األولني ستجيبمللعمل اإلنرتبول حلقة ستيف واتسون الذي استضاف من يود اإلنرتبول أن يتقدم بشكر خاص و 
ةالطائرات امل ة يف جمالالرقمي األدلة اجلنائيةمعاينة و  هذا  وضعلالالزمة  عملال، اليت استكشفت وأوجدت مساحة سريَّ

لوثيقة بنية وحمتوى هذه امعاً إلنشاء عضاء يف اإلنرتبول العمل من البلدان األ 9 لـ ورشة العمل هذهوأتاحت اإلطار. 
 .لياحمل على اجملتمع هابيانات الواردة فيالو حمتوى هذه الوثيقة تطبيق مبا يتيح لنا التأكد من 

ةملالطائرات امواقع ملفات عن معلومات  هتوفري لويلز، ساوث جامعة  من أن نشكر: هاري بالكيأيضا نود و   سريَّ
ةجمموعة بيانات ستيف واتسون للطائرات امل مناملستقاة  مات "و ،Steve Watson's Drone Datasets سريَّ
ةالطائرات املعن مقدمة "إلنشاء حمتوى  Matt Service "سريفيس م  خدالذي استُ  Introduction to Drones" سريَّ

 يندسه اهلخمططإدراج لنا ب هلسماح Dronelogbook.comالشبكي  ه الوثيقة، واملوقعَ كمصدر مرجعي يف هذ
ةلطائرات املل  .سريَّ

مات ال اهسما أضافوه من إ، نود أن نشكر املراجعني النظراء هلذه الوثيقة، الذين ساعدوا إىل حد كبري يف اأخري و 
وضع اللمسات  يفكذلك   ساعدو  الفجوات املعرفية ما سدَّ هذا اإلطار، وقدموه من آراء نرية إضافية إىل ر بثمن تقدَّ 
، وهم: هذه الوثيقةخرية على األ

، ألربت يزمينغدو  غريغألكسندرا كلري ألدر، جيمي آالن، بريسيال كابويو، كريستوفر تشرش، توريان دينيس، 
ت، جوزف فييل هاليويل، غرامي هورمسان، بروس كيبل، ديفيد كوفار، آالن مكونل، آالن مكدافوت، دانيدرجي

يل ريتشاردز، فهد سالمه، آالن تان، وأنتونيو اأولستورن، دنسنت ف ،لوسكيغنايشال ماجرسكي، جيف مور، م
 الماس.ساوسا 

ةالطائرات املأوساط العاملني يف جمال لنشكر ساحنة أن نغتنم هذه ال انود أيضو  ، وإن مل ذينوإنفاذ القانون ال سريَّ
كوينه. ساعدوا يف تشكيل هذا اإلطار وتيؤَت على ذكرهم، 
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 مقدمة .1

 من الوثيقة  الغرض 1.1

ةامل اتطائر وادث الحواجهة إطار اإلنرتبول مليوفر  املني يف جمال األدلة العو  األولني مستجيبمبادئ توجيهية لل سريَّ
ة ةطائر اسُتخدمت فيها  ةحادثمواجهة حول كيفية  ةالرقمياجلنائية   توجيهاتتوفري  وهإلطار والغرض من هذا ا. مسريَّ
 .ة من هذا النوع وكيفية التعامل معهاإدارة حادثكيفية تقنية يف  

واجهة مل املطلوبةذات الصلة املعلومات بادئ التوجيهية التأكد من امتالك البلدان األعضاء اهلدف من هذه املو 
ةالطائرات املوادث ح  نيملستوياعلى جع أن ُتستخدم كمر هو املشورة املقدمة من القصد و . على أفضل وجه سريَّ

إليها عودة اللبلدان لوثيقة منوذجية ميكن بادئ التوجيهية إال كاستخدام هذه املوال ينبغي االسرتاتيجي والتكتيكي. 
ةالطائرات املادث و حلمواجهتها بلورة كيفية بقيام هذه األخرية لدى  مع نسجم غيريها مبا يتعديلها أو تبغي وين. سريَّ

 .على أفضل وجه لدالبهذا احتياجات على حنو يليب  هوإجراءات هوممارساتاملعين للبلد العضو احمللية التشريعات 

 اجلمهور املستهدف 2.1

فئتني رتكيز على لبغية اطار وقد ُوضع اإلالبلدان األعضاء يف اإلنرتبول.  ها من قبلهذه الوثيقة الستخدامأُعدت 
عاملون يف جمال الو  ،ةاحلادثمكان إىل لشرطة الذين حيضرون ضباط او  األولون ستجيبمها املر و اجلمهأساسيتني من 
 .ةبعد احلادث ةاإللكرتونيدلة األتعاملون مع الذين ي ةالرقمياألدلة اجلنائية 

ضل من هذه الوثيقة من خالل الوصول إىل فهم أف وايستفيدأن  ني والقضاة واحملامني العامنيلمدعوميكن أيضا ل
ةاملللطائرات  ةالطائرات املادث و اآللية املواكبة حلو  سريَّ لة صالت املتلفهم احلا امفيداألمر قد يكون هذا و . سريَّ

ةالطائرات املب  وجوانبها الفريدة. سريَّ

 العملي هلذه الوثيقة تطبيق ال 3.1

ما متليه عليهم  أو املوظفني التقنيني الذين يتعني عليهم اتباع األولني ستجيباملال يهدف اإلطار إىل فرض قيود على 
أو  اتريعتعارض مع أي تشالال هتدف املشورة املقدمة يف اإلطار إىل كما .  متطلباتة من الوطني ةالقانونيأطرهم 

 وطنية. توجيهات

ةالطائرات املنظرة عامة على  .2  سريَّ

ةاملطائرات ال 1.2  العامل احلديث يف سريَّ

ةالطائرات املحتظى  اعتمادها من وصوال إىل  ،الرتفيهي من قبل األطفال هامن استخدام؛ بدءاً بشعبية كبريةاليوم  سريَّ
تغاضي ستحيل الإنه يال ف وباستخدام التكنولوجيا أ نيمهتم مسواء كنتمشروعة. و اجملرمني لتوزيع مواد غري قبل عتاة 

ةاملالوجود املستمر للطائرات  عن وسائل استخدامها يف و يف أمنتزه، هواية ترفيهية يف كسواء   -يف حياتنا اليومية  سريَّ
هناك و األفالم.  يفو منصات وسائط التواصل االجتماعي أو التلفزيون رب لقطات علتصوير أو  ،اإلعالم الرئيسية

ةالطائرات املعن استخدام  ،إجيابية وسلبية على حد سواء ،بانتظام قصص إخبارية أن تتيحه من  عما ميكنو  ،سريَّ
 .واءعلى حد س الصناعات الرائدة وعامة الناسبالنسبة إىل هتديدات حتمله من خماطر و تشكله من فرص و 
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ةألجهزة الطائرات امل التغري يف التصور العاموتضافرت عوامل   املتاحة اتز اوالطر هلا ة عالشركات املصنِّ  تزايُد عددو  ،سريَّ
جهزة يف حوزة هذه األاتت يث بحب، املرتبطة هبا التطوراملتسارعة والتكنولوجيا  ،جتارية سلعةها كواخنفاض أسعار  ،منها

رئيسية وسائل اإلعالم العموما و امة الناس تشيع يف أوساط عويف حني العديد من الناس يف مجيع أحناء العامل. 
ةالطائرات املباسم "منتظم  شكلٍ عموما ويف  هذه األجهزة إىل اإلشارةُ  إنفاذ  زةأجهستخدم العديد من ي ،"سريَّ

دون من  ةجوي ةمو نظمو  ،)UAVدون طيار (من مثل مركبة جوية  -القانون يف مجيع أحناء العامل مصطلحات خمتلفة 
م ستخدَ سيُ و ). RPASعد (ن بُ مهة موجَّ  ةطائر منظومة ) و sUASدون طيار (من  ةصغري  ةجويمنظومة و  ،)UASطيار (

ةا "طائرة مصطلحه الوثيقة هذيف   تبادل.شكٍل ميف " دون طيارمن مركبة جوية " و "مسريَّ

ةيف اعتماد اإلمجالية تربز الزيادة وُ  يف مجيع أحناء العامل  اءعلى حد سو  لرتفيهي والتجاريلغرضني ال الطائرات املسريَّ
أجهزة ات الشرطة و قو كون شائعا يف شكٍل متزايد بالنسبة إىل مالكيها ومشغليها سيمع هذه األجهزة و عامل مع أن الت

 قبلة. يف السنوات امل إنفاذ القانون

ةالطائرات املحوادث  2.2  سريَّ

ةالطائرات املصنَّع ت وير اجلوي من التص ابدء ،شىت وميكن استخدامها يف عملياتعدة يف أشكال وأحجام  سريَّ
ةملا اتطائر الر وفُّ وما برح ت من مكان إىل آخر.سلع إىل نقل المن اجلو وصوال الفيديو م الالتقاط أفو  ها واستخدام سريَّ

ها من امبدوره إىل استخدذلك على مدى السنوات القليلة املاضية. وقد أدى االزدياد يف  ينآخذاجلمهور من قبل 
ات اإلرهابية اخلصوصية وهتريب املخدرات والعمليانتهاك شروعة مثل أعمال غري مالقيام باجملرمني للمساعدة يف  قبل

 من األمثلة الشائعة ما يلي:و التحتية احليوية.  وتعطيل البىن
مثل  ،مناطق حمظورةداخل قل بضائع مهربة إىل ن •

 السجون.
يديو فأفالم الطريان يف مناطق حمظورة اللتقاط صور أو  •

 .استخبارية أو جلمع معلومات ،لالستخدام الشخصي
ةالطائرات املاستخدام  • احلياة ورة دكتهديد لتعطيل   سريَّ

ةة طائر اليومية مثل حتليق  يف و أيف أجواء مطار  مسريَّ
 جواره. 

ة حمطمة تنقل محولة من املخدرات1الشكل   : طائر مسريَّ
 

ةطائرات عدة تنطوي على حوادث وقد ُسجلت  على سبيل ف يف السنوات القليلة املاضية. يالعاملالصعيد على  مسريَّ
ديسمرب األول/ كانونيف   ،اململكة املتحدة ،اتويكغيف مطار دون طيار من ركبة جوية مل ةخطري  ةحادث توقع ،املثال

 ت اجلوية يفرحالالاملطار وعلى مسار أذون هلا يف أجواء غري مدون طيار من مركبة جوية  حلقتعندما  ،2018
ف ف األشخاص وكلَّ ما أثر على آال ،ايف تعطيل عمليات املطار ملدة ثالثة أيام تقريب ةاحلادث ههذ تبتسبَّ و . أجوائه

تني تنيطائر بني تحادث سنغافورةيف شانغي كما شهد مطار ماليني اجلنيهات.    وحزيران/يونيواحد يف  يف أسبوع مسريَّ
وعلى العديد من  جوية رحلة 65 وحنعلى  اأثر و  ،عدة املطار املزدحم لساعاتك ذلالعمل يف  عطال ،2019

 األشخاص.
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ةالطائرات املأخرى بعدة حوادث ووقعت   يف والناس يف مجيع أحناء العاملقطاعات أثرت على العديد من ال سريَّ
حوادث أفادت وسائل اإلعالم عن  ،مثال وحده 2019في األشهر الستة األوىل من عام فالسنوات األخرية. 

ةالطائرات املب  . على املطارات والسجون يف البلدان التالية تثر أ سريَّ

 املطارات:

 ،املكسيك ،الواليات املتحدة األمريكية ،ديب ،يطالياإ ،أملانيا ،كندا  ،تلنداو اسك ،أيرلندا ،لرتاكإن ،سنغافورة •
 والنرويج. ،نيوزيلندا

 السجون:

 لرتا وكندا.كإن، يرلنداأ ،تلنداو اسك، إيطاليا، الواليات املتحدة األمريكية •

ستخدام االاملذكورة أعاله تتصدر عناوين الصحف بشكل منتظم، فإن حاالت وادث يف حني أن احلو ومع ذلك، 
تقريبا.  مصراعيها علىها على حد سواء مفتوحة منعيف يف ارتكاب اجلرمية و دون طيار من وية ات اجلمركبلاحملتملة ل

ةامل الطائراتتكنولوجيا املستمر لتطوير ويف ظل ال ما سيحمل  ،هاعتماداتزايد ، سيهاواستمرار اخنفاض أسعار  سريَّ
 إنفاذ القانون.جهزة يف أوساط أالرقمي، يف جمال التحقيق رباء اخلصوال إىل و  األولني مستجيبحتديات جديدة للمعه 

  دون طيارمن وية ات اجلركباملفئات  3.2

حلادة يف السعر، اأوجه التفاوت يف السوق، باإلضافة إىل املتوفر دون طيار من وية ات اجلمركبللإن احلجم اهلائل 
عليا حصر أنواع ه ميكن فنا أنحبثُ وقد أثبت املتاحة. األجهزة من نواع املختلفة األفهم عسري عل من الجتميكن أن 

 يف ثالث فئات: دون طيارمن وية ات اجلركبامل

ةالطائرات املأ) (  الرتفيهية سريَّ
ةاملالطائرات ممت صُ  البا ما تكون هي غاألطفال، و و  اهلواةعشاق هذا اجملال و  الرتفيهية لالستخدام من قبل سريَّ

ةالطائرات املوحتتل منخفضة السعر.   20أقل من املواصفات، وميكن شراؤها بمكانة دنيا من حيث الرتفيهية  سريَّ
ما  اغالبلعمر. و قصرية ابطارية هي مزودة بالطلق، و استخدامها يف اهلواء هو  االغرض منها عمومو جنيهاً اسرتلينياً. 

هناك اآلن اآلالف من و . اغرام 250ن عوز�ا ما يقل أ�ا "ترفيهية" عندبدون طيار من وية ات اجلركباملف تصنَّ 
ةالطائرات امل من عاب، وكذلك التكنولوجيا ومتاجر األلبيع خمازن يف السوق من جمموعة من وفرة الرتفيهية املت سريَّ

 اإلنرتنت.ال تعد وال حتصى عرب متاجر 

ة  استخداموجهة أن وبالنظر إىل  ا مل ودحدما من ا، هباملتعلقة تشريعات الهي اليت حتكم ا اهتقدر  الالطائرة املسريَّ
ةلطائرات املامواصفات أحدث ميكن أن تبلغه  باهظة الثمن تندرج يف الاألجهزة  بعض، فإن الرتفيهية. وبالتايل سريَّ

 إىل آالف اجلنيهات.وتتفاوت أسعارها مبا يصل هذه الفئة 



 األدلة اجلنائية الرقميةخاص باملستجيبني األول والعاملني يف جمال   
 
 

  15/133 الصفحة 

 

 

ةطائرات : 2الشكل   ترفيهية مسريَّ

ةالطائرات املب) (  التجارية سريَّ
ةالطائرات امل تممصُ  دون من وية ات اجلركباملعادة ما حتمل أجهزة و تجارية. الألغراض لالتجارية الستخدامها  سريَّ

تفتيش أو الحملرتف استخدم يف التصوير الفوتوغرايف تُ مثل كامريا  –استخدامها من  غرضَ  التبنيِّ هذه محولة طيار 
ةالطائرات املوعلى غرار الصناعي أو مسح األرضي.  ةالطائرات املحتكم تصميَم الرتفيهية، ال  سريَّ  التجارية قدرةُ  سريَّ

 ةَ الطائر  لُ املشغِّ خدم ما استأ�ا "جتارية" إذا بأرخص األجهزة حىت ميكن تصنيف عليه فإنه نية املستخدم، و بل اجلهاز 
ةامل ة اعلى الصعيد الدويل، هناك العديد من الشركات املصّنعة للطائرات فجتاري. ومع ذلك، لغرض  سريَّ املعدة ملسريَّ

ةالطائرات املالستخدام الرتفيهي، ومعظم ال ل لالستخدام التجاري اأساس  ي تكلفجار تعدة لالستخدام الامل سريَّ
 من اجلنيهات. ا عدةآالف

 

ةطائرات : 3الشكل   جتارية مسريَّ

ةالطائرات املج) (    حسب الطلب املصمَّمة سريَّ
ةالطائرات امل يصمم املالكُ  هيدا جلمعها متيتم شراؤها بشكل فردي  اتناستخدام مكوِّ ب حسب الطلبصمَّمة امل سريَّ

ةالطائرات املتوفر يف حني و متكاملة. جاهزة منظومة كشراؤها  عوض ، الحقا درات على قالرتفيهية والتجارية  سريَّ
ةالطائرات املمزيج "جاهز لالستخدام" من إطار وظائف رائعة يف القيام ب الطائرات إن سوق ، فالتحكم جمياتاوبر  سريَّ

ةامل وسع أر جمموعة توفُ ل يف ظيف السنوات األخرية  ةسريعوترية بما برح آخذا بالتوسع  حسب الطلب املصمَّمة سريَّ
 .هاخفض تكاليفما أسهم يف ، ومعروضة للبيع متاحةيت باتت ال اتمن املكون
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ةالطائرات املُمتكِّن و  الطائرات تلفة من خممكونات من شراء أجزاء جر هبا أو املت املستخدمَ  حسب الطلب املصمَّمة سريَّ
ةامل وال حيد وفرة. لميزانية املتلتبعاً أو حتياجات كل منهما ال اوفقركيبه اجلهاز وتمتهيدا لبناء من مصادر خمتلفة،  سريَّ

ايد رف ومهارة األشخاص الذين يبنو�ا، واليت تتز ااملكونات املتاحة ومعحمدودية قدرات إال نظومات هذه املمن قدرة 
 أضعافا مضاعفة. 

ةالطائرات املبناء ميكن و  ةالطائرات املزهيد ألن بسعر  حسب الطلب املصمَّمة سريَّ ة مصممة كألعاب الرتفيهي سريَّ
وية ات اجلركباملاء خرب و من ِقبل عشاق تركيبها و زويدها مبواصفات ميكن تصميمها وت، يف املقابل، لألطفال، ولكن

 تها إىلتكلفتصل  تامكونبتضمينها عة التجارية الرائدة، يف القدرة حىت مع الشركات املصنِّ تنافس للدون طيار من 
 ات.نيهاجلآالف 

ةطائرات : 4الشكل   حسب الطلب مصمَّمة مسريَّ

 دون طيارمن وية ات اجلركباملمكونات  4.2

ةطائرة أي ألف تت  من النوعني التاليني من املكونات: مسريَّ

 املكونات املادية 1.4.2

ة ةطائر ميكن تقسيم املكونات املادية ألي  بيد أنه لن تالية. إىل الفئات ال ،الطريان ةآليهليكل و االيت تشكل  ،مسريَّ
ة ةطائر حتتوي كل  من نصر ، ولكن ميكن حتديد كل عشار إليهاأجزاء املكونات املكل على  تها صادفميكن م مسريَّ

ة ةطائر العناصر املوجودة يف أي   كواحد مما يلي:  مسريَّ

ةامل ةالطائر جسم  ‘1’  سريَّ
ةامل ةلطائر لسم األساسي اجل  . املكوناتحتواء سائر ستخدم اليُ  سريَّ

 الطريانجهاز التحكم ب ‘2’
ةالطائرة امل سيعمل هذا اجلهاز على تثبيتتحكم بالطريان. و ستخدم لليُ  مدخالت تتعلق  اومعموهو يتلقى  سريَّ

ن بُعد يف ريان مبالطالتحكم التحكم جبهاز األكثر تطوراً، ميكن نظومات يف املو من جهاز حتكم السلكي. باملالحة 
 مستقل.تحليق بشكل لل اميكن برجمته مسبقكما الوقت الفعلي،  

 السرعةبالدوارات/ املراوح/األجنحة، وأجهزة التحكم و احملركات،  ‘3’
ةاملطائرة لاللتني حتتاجهما االدفع قوَة الرفع و  قوةَ  نة جمتمعةً توفر هذه األجزاء املكوِّ  للطائرات على سبيل املثال، . و سريَّ

ة تصاميم   متخصصة يف زيادة السرعة أو مدة الرحلة.املسريَّ
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 واقيالغالف ال ‘4’
ة ةطائر يف أي عرضة ن األكثر (املكوِّ واملراوح  آمن احملركات بشكلٍ ا الغالف مي هذحي صطدام وفقدان ) ملنع االمسريَّ
 نظومة نتيجة لذلك. مللحق من ضرر باتحكم، وما ميكن أن يال

 GPS النظام العاملي لتحديد املواقعل مستقبِ  ‘5’
ةالطائرات امليف مجيع  اضروريهذا اجلهاز ليس  يدير يف ذا املكون لستخدم ه، ولكنه شائع يف احللول الرائدة. يُ سريَّ

ةامل ةالطائر  عَ موقشكٍل فعال    .لذايتالتحليق مسارات او يف شكل منظَّم،  إىل نقطة االنطالق العودةَ ، و سريَّ

 املستقِبل الالسلكي  ‘6’
 الت التحكم الواردة من جهاز اإلرسال األرضي.دخِ ستخدم لتلقي إشارات مُ يُ 

  اإلرسال جهاز ‘7’
ةالطائرة امل ل على األرض إىلمن املشغِّ  ةاليدويدخالت ينقل امل  . سريَّ

 )LED( الثنائي الباعث للضوءمصابيح  ‘8’
ةالطائرات املبعض  كن استخدامها عادة ما تكون خضراء ومحراء) مي(من نوع الثنائي الباعث للضوء  مزود مبصابيح سريَّ

ةامل ةلطائر اتوجيه ملساعدة طيار  ةامل ةالطائر ة هويمجال اجلوي على حتديد  آخرين للساعدة مستخدمنيمل، و سريَّ  .سريَّ

 جمياتاالرب  2.4.2

ةالطائرات املمجيع  طائرة من كل ومع أن  . اهتشغيل عندباملنظومة ستخدم للتحكم جميات تُ اتطبيق أو بر مزودة ب سريَّ
ةالطائرات امل التحكم اخلاصني  لّ حبأو  ةاملعدَّ جمياهتا رب تأيت على األغلب مزودة بأو جتارية  يةرفيهاملعدة ألغراض ت سريَّ

ةالطائرات املإىل بالنسبة أما هبا،  خص الذي يقوم على عاتق الشتقع املسؤولية فإن ، حسب الطلب املصمَّمة سريَّ
الطريان بكم تطبيقات التحهناك العديد من لدعم هذا النموذج، و ن يعمل بفعالية. شاء أو دمج مكوِّ إلناجلهاز ببناء 

 داء أي مهام.ألوتعديلها بسهولة  افتوحة املصدر اليت ميكن تنزيلها جماناملوالتحكم األرضي 

يات الطائرات جما، ميكن تصنيف حلول بر ياتمكونات الربجمإعداد أو كيفية  ةاملستخدم ةمو نظالنظر عن امل بغضّ و 
ةامل  فئتني أساسيتني:يف  سريَّ

 إدارة الطريان ياتجمابر  (أ)
ةالطائرات املالطريان داخل بالتحكم  جهازىل إ ياتالرباجم هل هذمَّ حت التحكم  ، وكذلك داخل جهازمن ناحية سريَّ
ةملا ةالطائر بللتحكم ، هاعند تشغيل هذه الرباجمياتستخدم تُ و . أخرىمن ناحية ن بعد للمستخدم م أثناء اإلقالع  سريَّ

حتليَق الطائرة لطريان إدارة ا ياتبراجمحل ا بواسطة هبالتحكم رى اليت جيعادية تشمل الوظائف الو واهلبوط. تحليق وال
ةامل   .ةاليدويمدخالت املالحة تثبيت اجلهاز، و و ، سريَّ

  التحكم األرضي اتيبراجم (ب)
الطيار أن ما كلتخطيط الفعال جلداول الرحالت،  لو  امسبق ةاحملددباملالحة للتحكم  ياتالرباجم هم هذستخدَ تُ 
ةامل ةالطائر تكون عندما مها على أفضل وجه ستخدي . طرياناإلعداد للالتخطيط و مرحليت يف جامثة على األرض  سريَّ
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غري قبل أشخاص من د عمن بُ للمستخدمني ية املراقبة احل تعزيزَ التحكم األرضي  ياتل براجمسهِّ تإىل ذلك،  إضافةً و 
ةامل ةالطائر أثناء حتليق الطيار  ن ألجهزة الذكية مان طريق وإما عمباشرة اخلاصة هبم واسيب احلعن طريق إما  - سريَّ
 لوية. اللوحية أو اهلواتف اخل واسيباحلقبيل 

أن ء االعتبار إىل إيالنبغي يفإنه ين للمهارات، تقلتطوير الاعم دات هامة وتابتكار قق حتمع أن هذه الرباجميات و 
ةالطائرات امل ة، حيث من استخدام أكثر خطور على املخاطر و يف زيادة على نطوي قد ت حسب الطلب املصمَّمة سريَّ

وظائف ميزات و إىل فقدا�ا ذلك ؤدي قد يو عوض السالمة. لراحة والتكلفة اا يراعي إعدادها مبأن يتم األغلب 
بالتحليق فوق املناطق )، مثل التحكم COTSالتجارية اجلاهزة (املنظومات يف العديد من دجمة السالمة األساسية امل

ات يف املخاطر على األشخاص واملمتلكمن هذه امليزات  قللتو لألعطال. دارة اآلمنة اإلو  ،وجتنب العوائق ،ظورةاحمل
 نظومة. يف املعطل حصول أو من الطيار حال حدوث خطأ 

ةلطائرات امللأن بعض هذه التصنيفات املقرتحة ومع  يف  -ال ميكن أن تصبح غري واضحة، على سبيل املث سريَّ
ةطائرات فيها املستخدمون الرتفيهيون األثرياء  ياحلاالت اليت يشرت  غراض التجارية، يوصى خمصصة لألمتطورة  مسريَّ

ةالطائرات املعريف عند ت هالتصنيف هذمقاربة باستخدام    كل منها.   قدراتتقدير و  سريَّ

ةالطائرات املمحوالت  5.2  سريَّ

ةالطائرات اململها أن حتميكن اليت ر خمتلفة اسعأهناك العديد من احلموالت املتاحة ب عادة تندرج وهي ة. التجاري سريَّ
 الفئات التالية.إحدى يف 

 والفيديومحوالت الكامريا  (أ)

ةالطائرات املمعظم  تمميف حني صُ  ةالطائرات املحلمل كامريا، ستحمل  سريَّ وير أكثر تطوراً التجارية أجهزة تص سريَّ
عاينة املاخلاصة بلتطبيقات ل، والتكبري البصري 4K)، وفيديو FPVاألول (املسريِّ نة ميكن أن تشمل: يزات حمسَّ مزودة مب

 منظوماتحتوي وميكن أن . ثالثية األبعاد رسم خرائطل GPSالنظام العاملي لتحديد املواقع ، ووضع عالمات ةتجاريال
أثناء التحليق هلا حركة أي  زيلمما يها يتوضعو الكامريا قادرة على تثبيت مستوى للكامريا  حمورانيةً الكامريا األكثر تطوراً 

 ي اجلودة. عاليَ فيديو مقطع صورة ثابتة و التقاط ويؤدي إىل 

مراء احلدون األشعة محوالت الرؤية األمامية بو احلمراء دون األشعة واحلموالت موالت احلرارية احل (ب)
)FLIR( 

املسح ينها االت، بحلا، وميكن استخدامه يف جمموعة متنوعة من طورةاملتمنظومات لل االتصوير احلراري خمصص تقليدي
أجهزة  ميكن أن تكون محوالتو الزراعي، والصحة والسالمة، وإنفاذ القانون، وتطبيقات البحث واإلنقاذ الرقمية. 

ةلطائرات املاحلمراء مفيدة بشكل خاص للتشغيل الفعال ل دوناألشعة  التحليق مظلمة أو  التحليق يف أحوالأثناء  سريَّ
شعاع حراري تستشعر أدىن التباينات يف اإلتصوير كامريا   )FLIRاحلمراء (دون األشعة األمامية ب الرؤيةُ ستخدم وت. ليال

كشف املركبات   اتالي ارى نطاقات تردد خمتلفة، وميكنهتأن احلمراء دون األشعة للرؤية األمامية بميكن و محر. األدون 
ات بينها واملسافاألشياء قع امو تحديد ) لLiDARالضوء (وحتديد املدى بواسطة الكشف وسيلة الكيميائية باستخدام 

 بدقة.
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 والت التسليممح (ج)
ةالطائرات املاستخدام  أصبح آخذا  ستثمارا الجماملتسمة بالكفاءة ويف الوقت املناسب تسليم يف عمليات ال سريَّ

بفضل ين العناو تتصدر شكل خاص بأمازون ة كباتت شر متزايد يف السنوات األخرية، حيث باالتساع بشكل 
 .Prime Airاهتا للتسليم اجلوي خدم

من بُعد لنشر فإن االعتمادها على نطاق واسع، التجزئة توفر فرصة تسليم أن عمليات التسليم التجارية و ومع 
ةائرات املالطفقطاعات أخرى مثل الرعاية الصحية، إىل حد كبري  اأن تعزز  اأيضميكن تكنولوجيا التسليم و  قادرة  سريَّ

لطائرات افإن استخدام يف املقابل، أجهزة إزالة الرجفان عند الطلب. و  مثلت يوقتلاعلى نقل خدمات حساسة 
ةامل ات واألسلحة وغريها من نقل املخدر ل مبتكرة هلم حلوالتيح يإذ للمجرمني،  افرص التسليم يوفر أيضيف جمال ا سريَّ

 دويل.الصعيد العلى هذا التكتيك يف السجون صودف املواد. وقد 

 محوالت األسلحة (د)
ةالطائرات املمتتلك  ةلطائرات املاهجمات باستخدام ميكن شن ، أو هاتوزيعغرض القدرة على نقل األسلحة ل سريَّ  سريَّ

هذه ار اختيجيرى العسكري حيث ام ستخداآلن بشكل منتظم يف حاالت االف هذا األسلوب وُيصادَ نفسها. 
ة اليت يقودها األرواح مقارنًة بأساليب القتال التقليدي انفقدة خماطر وقلاملتزايدة  تهالدق انظر األجهزة كوسيلة للهجوم 

ةسالطائرات امليشار إىل أن  عمليايتال هاماستخداملرتتب على ااخلطر ولتكوين فكرة عن اإلنسان.  توسطة امل ريَّ
ذلك مكافئا ميكن أن يكون و الثانية. /امرت  16دقيقة بسرعة  16ملدة لغ ك 3نقل محولة زنتها درة على ااملواصفات ق

 م.لك  16مسافة ن املتفجرات لغ مك  3 زنتها ةلو محتنقل مستقلة ركبة مل

 محوالت االتصاالت (ه)

 اتصاالت اتشبكبدء استخدام مع  اصبح أكثر شيوعيشائع حىت اآلن، ولكنه قد غري محوالت االتصاالت نقل 
ةامللطائرات وتقدر ا. 5Gاجليل اخلامس من  أو طع قمحوالت اتصاالت ميكن استخدامها لرصد أو على نقل  سريَّ

ة أو نقاط األبراج اخللويبانتحال صفة القيام مثال من خالل وذلك قانونية اتصال السلكية خاصة شبكات حماكاة 
  الوصول الالسلكية.

ةالطائرات املفهم  6.2  هبا املرتبطةمن مصادر األدلة ذلك  وغري سريَّ

ةتتطلب الطائرات امللعديد من األجهزة اإللكرتونية األخرى، خالفا ل عملياتية قدرة الالهلا توفر  أجهزة دعمٍ  سريَّ
 املكونات التالية:شمل أن تهبا ذه األجهزة املرتبطة هلميكن و املناسبة. 

 عدن بُ مم حتكُّ ز جهأ (أ)

ةالطائرات املتحكم بللهذه األجهزة ستخدم تُ   عد.ن بُ م سريَّ
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ةطائرات أجهزة حتكم من بُعد ب: 5الشكل   .مسريَّ

 اجلهاز احملمول/اللوحي (ب)
ةامل ةالطائر كامريا/فيديو ما تنقله  شاهدة ستخدم هذه األجهزة ملتُ   .سريَّ

 

ةبالطائرات املعد ن بُ محتكم أجهزة : 6الشكل   هبا. لوحية مرفقةحواسيب واتف/مزودة هب سريَّ
 )FPVاألول (الرؤية االفرتاضية للمسريِّ  نظارات (ج) 
ةامل ةالطائر كامريا/فيديو شاهدة ما تنقله  ملاالفرتاضية  نظاراتهذه الُتستخدم  الطائرة بتتحكم أن يضا أ هاميكن، و سريَّ

ةامل  م.حتكُّ ما يرتبط بذلك من أدوات حركات الرأس أو عن طريق  سريَّ

 األولالرؤية االفرتاضية للمسريِّ  نظارات: 7لشكل ا
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 بطاقات الذاكرة د) (

ةسامل ةالطائر لتقاطها باستخدام مت اصور ومقاطع فيديو فظ حل ميكن نزعهاميكن استخدام وسائط  وميكنها أن . ريَّ
 على بيانات مسار الرحلة، باإلضافة إىل حتديد املوقع اجلغرايف للصور الفوتوغرافية باستخدام بيانات احتتوي أيض

  ) داخل الصور.EXIFتبديل (ملفات الصور القابلة لل

 Micro SD نوع من ذاكرة بطاقة: 8 الشكل

 سحابة التخزين ه)(
ةامل ةالطائر تستخدم ميكن أن  يو يف خدمات ختزين فيدمقاطع صور أو فظ حلهبا احملمول املرتبط  يدويهاز الاجل سريَّ

 .Google Photosأو  iCloudسحابية مثل 

 
 ختزين سحابيةأيقونة : 9 الشكل

 دليل الرطبال و)(

ةامل ةلطائر ميكن لأي دليل آخر من األدلة املادية، ك مثل بصمات  ارطبدليال حتمل أن واألجهزة املرتبطة هبا  سريَّ
 والبصمة الوراثية وما إىل ذلك. األصابع، 

 
 ات األصابع: بصم10الشكل 

  

 تنبيه

 أدلة جنائية رطبة

 تنبيه

ابع بصمات أص    بصمة وراثية 
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ةامل ةلطائر أن اومع  هاز جستكون املصدر الرئيسي لألدلة، فمن األمهية مبكان تأمني مصادر األدلة الثانوية مثل  سريَّ
ملعين االصورة األكثر مشوًال للحدث تكوين اللوحي، وبطاقات الذاكرة لضمان اخللوي/اجلهاز التحكم، واهلاتف 

 به. ةبطعلومات االستخبارية املرتوامل

ة ةطائر اسُتخدمت فيها  ةحادثمواجهة عند و  واألحداث  ةاحلادثعن ، من املهم التقاط أكرب قدر من املعلومات مسريَّ
هذه غري ضرورية اصر التعريف عنبدو بعض تقد و ، مثل حتديد الشهود الرئيسيني واملواقع والظروف البيئية. ااملرتبطة هب

 صبح عامال بالغ األمهية.تالتحقيق، قد سري مع تطور  ها،يف البداية، ولكن

ةالطائرات امل بيانات 7.2  سريَّ

ةامل ةالطائر استخدام حتما سيفضي احللول واألجهزة الرقمية، على غرار سائر  نشاء تيجًة إلنإىل بصمة رقمية  سريَّ
 ةثانوي ةجياألساسية أو كنت اتاخلدم اتقدر يف إطار من قبل املستخدم  امقصودذلك سواء كان  - هاوختزينالبيانات 

ةامل ةالطائر الستخدام   االستخدام.تاريخ ، مثل سجالت سريَّ

 أنواع البيانات 1.7.2

ةالطائرات املساعد يف التحقيق يف حوادث ت أنواع خمتلفةعلى لبيانات ا  :ليما يتشمل هي . و سريَّ

 سمعي البصري احملتوى ال )أ(
ةالطائرات امليت حتفظها كرب للبيانات الاألاملصدر الرئيسي و كون يف معظم احلاالت، سي لرتفيهية أو التجارية ا سريَّ

 التصوير مبا يفممكنة جودة معظم املشغلني إىل تسجيل أعلى اليوم يسعى و من صور رقمية أو مقاطع فيديو. مكونا 
ميات كبرية من كاستخدام  قد يؤدي بدوره إىل وميزة جتارية على منافسيهم، ما يف البيع فريدة قوة نحهم نقطة مي

 صور.لكثف لألفالم أو اتصوير املالسعة التخزين املطلوبة، حىت يف فرتات قصرية من زيادة البيانات و 

 التحليق جداول  )ب(
ةامل ةالطائر بالتحكم منظومة وفر تعندما  من االستقاللية  درجةً و تحليق داول الاملسبق جلتخطيط العلى  القدرةَ  سريَّ

تكرار لأو  ،اط سابقنشستعراض الالعودة إليها للمستخدم، يتم االحتفاظ هبذه البيانات بانتظام وميكن للمستخدم 
بالبيانات اليت داً املشغِّل عمتفظ حييف كثري من األحيان، و . سابقةحتليق  تعديل جداوللأو حتليق موجود، جدول 
، تحليقول الاجدض استعرامنصة إىل التحكم أو منظومة  الحقا إىلتنزيلها كان قد جرى واليت  تحليق أثناء التُلتقط 

ةكة الطائرة املحر ع للمستخدمني تتبُّ ا يتيح ، مباملقاَرن باخلرائطاالستخدام وذلك هبدف مراجعة واستعراض  والتقدم  سريَّ
 احملرز.

 أخرى  تمحوالالناشئ عن توى احمل )ج(
ة ةطائر بدمج محوالت أخرى تُ عندما  ادر وتسجيل مصبالتقاط هذه احلموالت تقوم  أنمن املرجح جدا ، مسريَّ

حمولة املعنية، ولكن لتبعاً لخيتلف نوع البيانات و . ما مستخدم أو مؤسسةعرضها على متهيدا لالبيانات اخلاصة هبا 
ةالطائرات املاألمثلة على ذلك من  جلهات التدقيق يف اك مطلوبا من تلون يكسو تسليم.  دواتستخدم كأاليت تُ  سريَّ

 هبا تلك الطائرات. امت اليت ق هامكل من امل  ونتائجأماكن و أوقات 
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 املؤمتتة سجالت االستخدام )د(

ةالطائرات املال ختتلف  ند استخدامها عبشكل روتيين من حيث أ�ا تقوم عن معظم األجهزة الرقمية األخرى  سريَّ
غري يانات ن هذه البومع أ. توخىبيانات رقمية تساعدها على االستمرار يف العمل على النحو املبإنشاء وحفظ 

ةطائرات املالغري معروفة ملعظم األشخاص، فإن بعض واقع كون يف البل هي ستاملستخدم، معدَّة ألن يقرأها   سريَّ
وتاريخ أوقات و ، مةامله فاصيلت ن قبيلميكن أن تتضمن تفاصيل م سجالت استخدام بشكل روتيينفظ ستنشئ وحت

م العاملي النظامن مواقع  اعموممكونة هذه البيانات كون ستو الستخدام. خالل ااملالحية سار ونقاط امل ،العمليات
  االجتاه.عن ومعلومات  ،واالرتفاع ،وسرعات احملرك ،GPSلتحديد املواقع 

 البيانات املختلفةحفظ الوصول إىل وسائط  2.7.2

هائلة من  قد تتاح هلم فرصة الوصول إىل كميات كبرية للمحققني الذين  ااألجهزة/مصادر األدلة املتعددة فرصتوفر 
بذلك عند  قد يقومون ،ما من مصادر ختزين بيانات متعددةجهاز املالك أو املستخدم استخدام  عنالبيانات الغنية 

ةالطائرة املعة ومواصفات املصنِّ تبعاً للجهة بشكل كبري  انأظهر حبثنا أن ختزين البيانات وحفظها يتغري و . االقتضاء  سريَّ
لرقمية املتاحة من اخالص البيانات ستال، ت، إن وجداجد ةالقليلفرص البني هذا التغيري املعنية. ميكن أن يرتاوح 

ليها من خالل إ ائل من البيانات املعقدة اليت ميكن الوصولاهلكم ال، وصوًال إىل غري املتطورةاألجهزة الرتفيهية 
ةالطائرة املشكيالت ت  .حسب الطلبملصممة االتجارية و  سريَّ

واصفات اجلهاز بعا ملتموقع البيانات بشكل كبري يتباين أن أيضا من البيانات، ميكن املتباينة حجام األإضافة إىل و 
ةالطائرات املن ماملستقاة عند النظر يف البيانات  ،ملستخدم. لذلك من األمهية مبكانمن قبل ااملختار  شكيلوالت  ،سريَّ

، ومواصفات الرقمية هتوكفاء مستخدمنطاقا للاألوسع  ةالتقنيواصفات : املبغية استعراضاعتماد مبدأ التنميط الرقمي 
ةامل ةالطائر  ةلطائرة املااملزودة به الطريان بالتحكم شكيل جهاز ، وتةستخدمم، وأية محوالت املستخدمة سريَّ  سريَّ

انات من هذه العوامل، ميكن عندئذ إجراء تقييم مستنري لألماكن اليت ميكن فيها حفظ البي النظر يف كلٍ وبعد . عنيةامل
 .اجلاري ذات الصلة بالتحقيق

 :تشمل، وهي بيانات أثناء التحقيقميكن أن حتوي اليت ماكن هناك العديد من األ

ةامل ختزين البيانات على منت الطائرة أ) (  سريَّ
ةامل اتالطائر تقوم بعض أجهزة  هيكل يف بيَّتة ملاالبيانات ات بتخزين وحفظ املعلومات داخل الذاكرة ومعاجلِ  سريَّ

ةالطائرة امل ةامل ةالطائر واصفات وتبعًا ملالطريان. بأو جهاز التحكم  سريَّ طريقة تفاوت ا، قد تواملنافذ املرتبطة هب سريَّ
ستخدمة يف ممثل "التوصيل والتشغيل"، إىل تقنيات تدمريية متقدمة  اهذه البيانات من طرق بسيطة نسبي اسرتجاع

 ".نزع الرقاقةمثل " األدلة اجلنائيةجمال 

  كن نزعهامي يتأجهزة التخزين ال ب) (
ةالطائرات امل، فإن معظم ذات الصلةحلجم امللفات  انظر  عالية الدقة  فيديومة اللتقاط صور ومقاطع صمَّ امل سريَّ

) micro SD( الرقمية املأمونة الدقيقة بطاقاتالأن إىل  نظروبال. نزعستوفر القدرة على دمج جهاز ختزين قابل لل
حيزا ل غَ شْ ويأكرب قدر من القيمة والسعة تيح تريابايت، فإن هذا النطاق ي 2سعة ختزين تصل إىل ب احاليوفرة مت

ةالطائرات املاحلل الرئيسي لتخزين البيانات يف يوفر ، و اصغري  الغرض  وإن كان هبار أنيف االعتوينبغي األخذ . سريَّ



 األدلة اجلنائية الرقميةخاص باملستجيبني األول والعاملني يف جمال   
 
 

  24/133 الصفحة 

 

ون متاحة قد تكأخرى من البيانات  اأنواعفإن األساسي من التخزين اخلارجي هو حفظ ملفات متعددة الوسائط، 
 . على اجلهازأيضا 

 األجهزة احملمولة والتطبيقات ج) (

ةالطائرات املتوفر العديد من  أو صلة شبكية و اجلهاز أو احلمولة عرب بالقدرة على التحكم الكامل أو اجلزئي  سريَّ
ةالطائرات املكمصدر حمتمل لبيانات ذلك  ال ينبغي التغاضي عن و تطبيق أصلي على جهاز ذكي.  عند إجراء و . سريَّ

، وما الذي ميكن أن للشخص املعين احملمولاز هاجلعتبارك التطبيقات اليت حيتوي عليها ضع يف االرقمي،  نميطتال
ةاملة لطائر اوجود تطبيق متصل بقدمه إىل التحقيق ي  . سريَّ

 عدن بُ مالتحكم أجهزة  د)(

ةالطائرات املمعظم  ميكن أن تبقية على بيانات مهذا اجلهاز توي حيقد و عد. ن بُ متحكم جهازا حمددا للتتطلب  سريَّ
ةالطائرات املالتعرف إىل تساعد يف  شاهدة مل تخدمستُ الوحية حواسيب املقرتنة هبا، وكذلك أي هواتف أو  سريَّ

ةامل لقطات الطائرة  .سريَّ

 احملطات األرضية  ه)(

أن لمراقبة املرئية لأو  )FPVاألول (للمسريِّ  ألنظمة التحكم اليت هلا رابط أرضي لتخطيط املسار أو اميكن أيض
ول على هذه ميكن احلصو . للحاسوب صلبالقرص الأو لقطات حية على جهاز ختزين حملي مثل  اتسجل بياناهت

كن ذلك مل يما البيانات يف مصدرها املقصود أو، دجمة من أجل مشاهدة م ياتجمااستخدام بر بالبيانات الغنية 
 .ألدلة اجلنائية الرقميةل تقنيات التقليديةالأو اسوب ، من خالل الفرز باحلامتاح

 ة يسحابمنصات البيانات ال  و)(

التغاضي نه ال ميكن أيعين الوصول إليه وتزايد القدرة على  سحايبالاستمرار إضفاء الطابع السلعي على التخزين إن 
ةالطائرات املكمصدر حمتمل لبيانات عنه    صة تقليالبيانات السحابيمن م املستخدِ قصد ميكن أن يكون و . سريَّ

ة طائرةة سحابنصة تستضيفها ج ثانوي ملنتَ كماستخدامها   الطلب على سعة التخزين احمللية، أو تفظ بالبيانات حت مسريَّ
 .انيابة عن عمالئه

 اتالشبكة من بيانات حزم ز) (

ةاملالتحكم الالسلكية أوامر إىل الطائرة  أجهزةر صدِ ما تُ  اغالب بيانات تشكل و وتتواصل عرب شبكات السلكية.  سريَّ
إىل زيادة  5G بدء استخدام شبكةيؤدي رجح أن من املو ألدلة اجلنائية. من ا اإضافي اهذه مصدر  اتالشبك ةحزم

ةامل اتالطائر داخل تحكم ال ال حمتمال  دلةأ اخللوية مصدر اتبيانات الشبكمن ، ما جيعل الشبكات اخللويةب سريَّ
 ر بثمن.يُقدَّ 

ةلطائرات املالتحقيق املستقاة من ابيانات متعلقة باعتبارات  3.7.2  سريَّ

ةالطائرات امللطبيعة بيانات  انظر  ةالطائرات املالستخدام ، و سريَّ   مراعاة ما يلي:غي نبإضافية، ي ةعماأجهزة د سريَّ
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ةالتحقيق املستقاة من ابيانات متعلقة باعتبارات   لطائرات املسريَّ

 يف العديد من املواقع املادية، وأحيانا عرب البلدان. البيانات مبعثرة ميكن أن تكون •

 ثوان معدودة.غضون دون جهد ويف من القضائية الواليات ميكن نقل البيانات عرب حدود  •

و أإحلاق ضرر هبا أو تبديلها أو التالعب هبا بسهولة كن مي -التقلب هب على درجة عالية من البيانات  •
 .واحدةكبسة زر إتالفها ب

 املس جبودهتا.دون من ميكن نسخ البيانات  •

 ةح عدميصبتاألدلة اجلنائية، قصري قبل أن جماالت ي جمال آخر من خالفا ألعمر األدلة اإللكرتونية،  •
 يح.بشكل صحقد ال يعمل تعذر تشغيل اجلهاز أو صبح من املبعد مخس سنوات، قد يفالفائدة. 

ةاملستقاة من الطائرات املبيانات التحقيق املتعلقة بعتبارات الا - 1اجلدول   .سريَّ

ةائرات املالطاملستقاة من دلة توخي احلرص يف جتهيز وتناول األهذه احلقائق، جيب وعليه، واستنادا إىل   .سريَّ

ةائرات املالطاملستقاة من بيانات ال ما يتعلق بتحديد معلومات إضافية واعتبارات متقدمة يفصبح ستو  وحيازهتا  سريَّ
ةملدلة اجلنائية املستقاة من الطائرات الأللإلنرتبول يف وحدة متقدمة قريباً متاحة  هاوتفسري  هاوحتليل جيرى العمل  – سريَّ
 . هاعدادعلى إحاليا 

ةالطائرات املاستخدام عند املخالفات احملتملة  8.2  سريَّ

ةالطائرات املاستخدام ن عردًا على التهديد الناشئ  ا مل م، واملخاطر اليت تشكلها على اجلمهور واملمتلكات سريَّ
لطائرات اوتتباين خمالفات خالفات. عدد من املمؤخرا اسُتحدث ، هاوإجراءات ترخيصنظمتها أل ام وفقستخدَ تُ 
ةامل ةالطائرات املقوانني بعلى األقل إملام  األول نيستجيبامللدى كون يينبغي أن لذا القضائية،  ةلواليتبعا ل سريَّ  سريَّ

 املعمول هبا.

ةالطائرات املخمالفات ميكن أن تشمل و   ما يلي: سريَّ
ةامل ةالطائر باحلفاظ على اتصال مرئي مباشر عدم  •  .سريَّ
يف اململكة املتحدة  تحليقاألقصى املسموح به للرتفاع االمثال، ( افوق االرتفاع املسموح به حمليتحليق ال •

  قدم). 400والواليات املتحدة هو 
  دون إذن.من يف جمال جوي تحليق ال •
تية حيوية  بنية حتمنشآت مطار أو قاعدة عسكرية أو مثل ، صور التحليق فيهيف جمال جوي حمتحليق ال •

 نووية.الطاقة للمحطة ك
  جوية سيئة).أحوال وجود لقيام بذلك (مثل امن اآلغري من عندما يكون تحليق ال •
ةة طائر استخدام ك(ستطالع لطائرة ابه أذون االستخدام غري امل •   صوصية).اخلانتهاك /ستطالعلال مسريَّ
التحليق  ورصمطار أو جمال جوي حميف أجواء أو  عالعلى ارتفاع التحليق كتعريض طائرة مدنية للخطر ( •

 ).فيه
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نقل ، لاحلشودوق فاصة خبو  -التحليق فوق الناس يف بعض الواليات القضائية إضافة إىل ذلك، من غري القانوين و 
ةاملة لطائر تكن امحولة مل  ةامل ةالطائر بضائع من رمي ، ولة حلملهاصممم سريَّ  .سريَّ

ةالطائرات املويف ضوء خمالفات   ، ينبغي النظر يف النقاط التالية:سريَّ
 ا؟إثباهتَ ود اليت توقائع ما هي ال 
 خالفة. موقع امل 
  ها. وتارخياملخالفة وقت 
  واملشتبه فيهم اآلخرين واحتجازهم؟هل مت حتديد هوية الطيار  
 ةامل ةالطائر حتليق الغرض من ذا كان ما   ؟سريَّ
  ةامل ةالطائر ل نية مشغِّ كانت وما  اهلدف ن/ما كان مَ ويف هذه احلال، هدف مقصود؟ من هل كان هناك  ؟سريَّ

ةامل ةلطائر مراعاهتا هو أنه على الرغم من أن اتعني مة األخرى اليت يااجلوانب اهلومن  فإنه د املتصور، هي التهدي سريَّ
 تعاونني معه. هم املفيالطيار واملشتبه على لقبض اأن يكون لهدف الفعلي ينبغي ل

ةالطائرات املالقوانني املتعلقة بنظرة عامة على  9.2  سريَّ

ةملالطائرات اوضع تنظيم إزاء  يف أحناء العاملالتباين الكبري يف املقاربات املتبعة على الرغم من  عناصر البعض فإن ، سريَّ
 "السالمة أوالً " يخّ بلدان مقاربًة تقضي بتو عتمدت معظم الفقد امن بلد إىل آخر. الناظمة تكاد تكون هي نفسها 

ةامل ةلطائر وقد تتطلب تسجيل ا متعلقة بالطائرات  البلدان اليت لديها تشريعاتيف حىت و . معا مهاأو الطيار أو كال سريَّ
ةامل ةلطائرات املاقواعد تنظم وضع كون هناك تقد و عادة تقييم. إلباستمرار ، فإن تلك القوانني ختضع سريَّ نفسها  سريَّ

ظر بعض ني واألنظمة. وحتقوانمعظم ال املعين هيئة الطريان املدين يف البلد. وتضع فيهلق وكذلك اجملال اجلوي الذي حت
ةالطائرات املاستخدام بلدان ال ملصادرة ، تلك البلدانإىل إحدى  سافرتَ وعليه، فأنت عرضة، إذا بالكامل،  سريَّ

ةاملطائرتك  ةطائرة حتلق أنت يف اجلمارك، أو إذا مت القبض عليك و  سريَّ غرامات ك دفع يرتتب على ذل، قد مسريَّ
 ضخمة أو السجن.

ةاملطائرات الظر حتاليت  البلدانتشمل و   ):2019أغسطس حىت آب/( سريَّ

ومدغشقر فوار وكوت ديوالعراق وقريغيزستان وكوبا وسوريا واجلزائر والسنغال وبروين دار السالم إيران وبربادوس 
 .واملغرب ونيكاراغوا

كلفت وقد  لدك. يف باملرعية اإلجراء القوانني إىل أن تكون ملما ببصفتك ضابط إنفاذ القانون، ة، و وأنت مدعو بق
 دون طيار.من وضع التشريعات الالزمة للطائرات بلطريان املدين لديها ل هيئةَ  البلدانغالبية 

ةات متعلقة بالطائرات املعدم وجود تشريعبيد إن  أو كيفما حيلو أينما ا هحتليقيف إمكانك  ال يعين بالضرورة أن سريَّ
ةالطائرات املأن السلطات تعارض بشكل عام استخدام ذلك يف الواقع، قد يعين لك. و  من السيما ، اهيف بالد سريَّ

ةة طائر ليص ختاملالحظة التحذيرية نفسها عند وتسري هذه بل السياح. ق يف بعض األحيان، و عرب اجلمارك.  مسريَّ
ةاملطائرات القوانني خاصة بالبلد كون لدى تعندما ال  ةامل رةلطائااجلمارك مصادرة وظفي بعض مرتأي ، يسريَّ ، سريَّ

اصة بالطائرات ات خلبلدان اليت لديها تشريعإىل ابالنسبة و القيام بذلك. يف حني قد حيجم بعضم اآلخر عن 
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ةامل وضع  عادةً اليت تتوىل  املعين هيهيئة الطريان الوطنية أو املدنية يف البلد فإن ، املنظومات اجلوية من دون طيار/سريَّ
ةوإنفاذ األنظمة املتعلقة بالطائرات امل  . سريَّ

ةالطائرات املاخلاصة بتشريعات المن  اإذا مل تكن متأكدو  ية للطريان يف بلدك، نوصيك باالتصال باهليئة الوطن سريَّ
متاجر تطبيقات  عرباحة متألجهزة احملمولة لالعديد من البلدان اآلن تطبيقات ولدى . توجيهاتللتحقق من أحدث ال
استخدامها ، ميكن iPhone هلواتف Apple App Storeو ،Androidهلواتف  Google Playاألجهزة احملمولة مثل 

ةالطائرات امليت ُيسمح بتحليق رائط املناطق المشاهدة خاحمللية ذات الصلة، و نظمة للتحقق من األ  .هايف أجوائ سريَّ

ةالتشغيل اآلمن للطائرات امل بشأن اتتوجيه 10.2   سريَّ

ة ةدىن، عند حتليق طائر األد ، يف احليكون من احلكمةقد  طائرات بشأن ال ةعروفم اتتشريعيفتقر إىل يف بلد  مسريَّ
ةامل ةالطائرات املاخلاصة ب االستشاريةاهليئة هذه التوجيهات من اسُتقيت التالية (توجيهات اتباع ال، سريَّ التابعة  سريَّ

ةالطائرات املمن قانون و  الواليات املتحدةلإلدارة االحتادية للطريان يف   ): اململكة املتحدةالطريان املدين يف هليئة سريَّ
 

ة اتتوجيه  التشغيل اآلمن للطائرات املسريَّ

ة ضمن  ةالطائر إبقاء  1  لبصر.مرمى ااملسريَّ

ة  ةالطائر حتليق  2  عة.املصنَّ  هةاجلهتا حددليت الطقس اضمن أحوال املسريَّ

 .شخاصمباشرة فوق األوعدم التحليق واملمتلكات. األشخاص ن ا مقدم 150على بعد البقاء  3
 قدم من احلشود واملناطق املبنية. 500البقاء على بعد  4

 قدم (الواليات املتحدة). 400قدم (سنغافورة) /  200دون أو التحليق على ارتفاع  5

 خالل النهار أو الشفق املدين.التحليق  6

 ميل يف الساعة. 100 دونأو التحليق بسرعة  7

 للطائرات املأهولة.منح أفضلية املرور  8

ة  9  من مركبة متحركة.عدم إطالق الطائرة املسريَّ

اقة طللبنية حتتية حيوية مثل حمطة منشآت مطار أو أجواء م من لك  5عدم التحليق ضمن مسافة  10
 .املعين البلده ددعلى حنو ما حي -صور التحليق فيها النووية أو قاعدة عسكرية أو منطقة حم

ةالتشغيل اآلمن للطائرات امل توجيهات - 2اجلدول   سريَّ
 
 املشورة من هيئة الطريان املدين.لتمس امل تكن متأكدا، إذا و 

ةامللتشغيل اآلمن للطائرات املتعلقة باعلى مزيد من التوصيات أدناه ميكن االطالع   .12و 11كلني يف الش سريَّ



 األدلة اجلنائية الرقميةخاص باملستجيبني األول والعاملني يف جمال   
 
 

  28/133 الصفحة 

 

 
ةاملاالستخدام اآلمن للطائرات خمطط معلومات بياين عن : 11الشكل   سنغافورةيف هيئة الطريان صادر عن  سريَّ
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 ات املتحدةيف الواليلطريان الحتادية ليئة ااهل من دون طيار صادر عنتصنيف املركبات خمطط معلومات بياين عن : 12الشكل 

ةالطائرات املعينة من  11.2  واملعدات املرتبطة هبا سريَّ

 
ةبطائرة عد ن بُ متحكم جهاز متكامل لل: 13الشكل   مسريَّ
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ة رباعية املراوح (: نظرة عامة على مكونات 14الشكل   )كوادكوبرتطائرة مسريَّ
 

 

ةطائرة : نظرة عامة على مكونات 15الشكل   األجنحة ثابتة مسريَّ
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ة من عد بن بُ م: جهاز حتكم 16 الشكل  دون شاشةطائرة مسريَّ
 

 

ة ب من بُعدحتكم جهاز : 17 الشكل  خلوياتف هلمع مرفق طائرة مسريَّ
 

 

نزر وضع الطريا وقف التشغيل/زر بدء

ةزر وظيف/الزر اخللفي

USB منفذ مايكروفون

ص زر قابل للتخصي/زر التأكيد
ألي وظيفة

ةعصا التحكم بالطائرة املسريَّ 

يقزر اإليقاف املؤقت للتحل

زر العودة إىل نقطة االنطالق

هاتف ذكي

تشغيل/زر إيقاف

LEDمستوى شحنة البطارية 

زر وظيفة

وضعية التحليق

زر وقف مؤقت للتحليق

اهلوائي LED الوضع

العودة إىل نقطة 
االنطالق
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ةجهاز حتكم بجهاز حممول  : تطبيق18 الشكل  طائرة مسريَّ
 

 

يةتنبيه بمستوى حرج لشحنة البطار 

الطاقة المطلوبة للعودة إلى نقطة االنطالق

الطاقة المطلوبة للهبوط

تنبيه بمستوى منخفض لشحنة البطارية
الوقت المتبقي للتحليق

)بين نقطة االنطالق والطائرة(المسافة األفقية 

األفقيةالسرعة 

االرتفاع السرعة العمودية
المسافة بينك وبين الطائرة

حالة وضعية الرؤية
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ة ةطائر همة ملط : خمطَّ 19الشكل   مسريَّ
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 توجيهات للمستجيبني األُول .3

 لناس.اضمان سالمة احملقق وعامة إىل أقصى حد ول التحقيق احملتملةقنوات لزيادة  اتالتوجيه ههذُوضعت 
 

 مسرح اجلرميةاإلجراءات املتبعة يف  تسلسل

 استالم املعلوماتاألويل/تحرك ال 1

 إجراءات السالمة 2

 الطوارئيف حاالت رعاية تقدمي ال 3

 يف مسرح اجلرمية والسيطرة عليهم  األشخاص ضمان أمن  4

 ضبطهاو  تهاومحاي ؤهاوإنشا دودحتديد احل 5

 املسؤول بالوضعاحملقق مسرح اجلرمية وإحاطة السيطرة على تسليم  6

 اإلجراءات واملالحظاتتوثيق  7

 تقدمي البالغات) و قيادة للحادثةمركز قيادة (نظام استحداث  8

 إدارة الشهود 9

 مسرح اجلرميةتقييم  10

 ةاألولي توثيقعمليُة الو القياُم جبولة يف مسرح اجلرمية  11
 تدوين املالحظاتالسجالت و  12

 مسرح اجلرميةاإلجراءات املتبعة يف تسلسل  - 3اجلدول 

 استالم املعلوماتاألويل/تحرك ال 1.3

. العبث به أو من املاديدليل لا تلوثأدىن حد من بيه مسرح اجلرمية هو احلفاظ علضبط أحد أهم جوانب  املبدأ:
 .اومنهجي اسريعيكون  ة أنحلادثإزاء ا األويلتحرك لوينبغي ل

 اباعتباره ة، عند الوصول، تقييم مسرح اجلرمية والتعامل مع احلادثستجيبنياملتوىل أول الضباط : يالعامة السياسة
أي يراقب  هو، و يهإلول دخوالمسرح اجلرمية إىل االقرتاب من ، مع توخي احلرصلكن يسارع، و مسرحا للجرمية. و 

 حمتمل أو ظرف بيئي. يلو دلادثة أأو ح ةشخص أو مركب

 :اتجراءاإل
 ستجيبني مبا يلي:امليقوم أول الضباط 

 إرسال معلومات (مثل العنوان/املوقع، الوقت، التاريخ، نوع االتصال، األطراف املعنية).تدوين أو  أ.

 على علم بأي أشخاص أو مركبات يغادرون مسرح اجلرمية.أن يكون  ب.

شكٍل كاف بمسرح اجلرمية لتقييم سرها منطقة بأللمسح توخي احلرص يف مقاربة مسرح اجلرمية، إجراء  ج.
 جرمية ثانوية حمتملة.سارح أي م ةالحظم، و وواف



 األدلة اجلنائية الرقميةخاص باملستجيبني األول والعاملني يف جمال   
 
 

  35/133 الصفحة 

 

 ستجيبني مبا يلي:امليقوم أول الضباط 

والقيام رمية. باجلعلى عالقة  ونكونيقد يطة على علم بأي أشخاص أو مركبات يف املنطقة احمل ونكأن ي د.
 .ضي يف ذلكاملاط قبل بوالتأكد من سالمة الضمسرح اجلرمية الحظات أولية (نظر، مسع، شم) لتقييم مب

 ك.ذلتأكيد خالف أن اجلرمية مستمرة إىل أن يتم بض افرت وااليف حالة تأهب ويقظة. البقاء  هـ.

 أنه خالف ذلك.ه بيتم تقييمه وحتديدإىل أن جرمية باعتباره مسرح املوقع مع تعامل ال .و

 وقع للعمل بشكٍل آمن.وحدات االستجابة اإلضافية يف املتوجيه  ز.

 األويل / استالم املعلوماتتحرك الاإلجراءات املتعلقة ب – 4اجلدول 

اخلروج عند االقرتاب من مسرح اجلرمية والدخول إليه و ستجيبني متنبها املأول الضباط : من املهم أن يكون اخلالصة
 لى مقربة منه. عإنفاذ القانون وعامة الناس يف مسرح اجلرمية أو العاملني يف جمال سالمة وينبغي له التأكد من منه. 

 إجراءات السالمة 2.3

ألول ولوية األا يف مسرح اجلرمية وحوهلاملوجودين للضباط واألفراد اآلخرين عافية البدنية سالمة والتشكل ال املبدأ:
 .ستجيبنياملالضباط 

أشخاص  أوطرة خبتحديد أي حاالت سرح اجلرمية إىل مالذي يصل  ستجيبنياملأول الضباط يقوم  :العامة السياسة
 .والسيطرة عليهم خطرين

 :اتجراءاإل
 ستجيبني مبا يلي:امليقوم أول الضباط 

أصوات وروائح مشاهدات و تأكد من عدم وجود هتديد فوري للمستجيبني اآلخرين؛ مسح املنطقة حبثًا عن ال أ.
تفجرات ماحلموالت اليت حتتوي على ن قبيل (مثل املواد اخلطرة ماألفراد العاملني قد تشكل خطرًا على 

ديدات طوي على محولة أو أسلحة بيولوجية أو هتت احلالة تنإذا كانو ). خطرة بيولوجيةمواد أو يدوية الصنع 
 سرح اجلرمية.مقبل دخول ختصة املجهزة /األفراد املختصنياالتصال باألينبغي إشعاعية أو كيميائية، 

فري أقصى و يلحق بالضابط، مع تقد تقليل خطر األذى الذي مقاربة مسرح اجلرمية على حنو يهدف إىل  ب.
 كان.لضحايا والشهود وغريهم يف امللسالمة حد من ال

 أشخاص خطرين والسيطرة على الوضع.حبثا عن مسرح اجلرمية مسح  ج.

 .دعموطلب املساعدة / الاملوظفني املشرفني إخطار  د.
 لسالمةإجراءات ا - 5اجلدول 

 ضمن سالمة الضباط وغريهم من احلاضرين.ادية تالتهديدات املالسيطرة على  :اخلالصة

 الطوارئيف حاالت رعاية تقدمي ال 3.3

التأكد يف  تجيبنيساملالتالية ألول الضباط  املسؤوليةكمن أو أشخاص خطرين، تأوضاع بعد السيطرة على أي  املبدأ:
 من تلوث مسرح اجلرمية.حد ملصابني مع التقليل إىل أدىن إىل اتقدمي العناية الطبية من 
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من تلوث حد  العناية الطبية مع التقليل إىل أدىنقدمي تالتأكد من  ستجيبنياملتوىل أول الضباط ي :العامة السياسة
 مسرح اجلرمية.

 :اتجراءاإل
 ستجيبني مبا يلي:امليقوم أول الضباط 

طبية لعناية الااالحتياجات الطبية وتقدمي تقييم حياة و وجود تقييم الضحية (الضحايا) حبثًا عن عالمات  أ.
 .فوريةال

 موظفني طبيني.طلب حضور  ب.

العبث اجلرمية/ مسرح تلوثإىل أدىن حد من لتقليل ني إىل مكان وجود الضحايا لالطبيعاملني توجيه ال ج.
 .به

المسة هذه األدلة مإىل أدىن حد من تقليل اإليعاز إليهم بالاحملتملة للعاملني الطبيني و  األدلة املاديةإبراز  د.
ثقوب  القصها عربدون من املالبس واألمتعة الشخصية كل لى  ع نيالعاملني الطبيحفاظ التأكد من ك(

قوم هبا ي واد اليتوثيق حركة األشخاص أو املوتالسكني وما إىل ذلك). الطعن بالرصاص أو النامجة عن 
 ون.الطبيالعاملون 

ياء موجودة يف ريك مواد أشأو حتنقل ، وجتنب مسرح اجلرميةعدم تنظيف ني بالعاملني الطبياإليعاز إىل  .هـ
 .سرح اجلرميةم

واسم  ،العاملني احلاضرينل على اسم ووحدة ورقم هاتف حصِ ستالطبيون أوًال، اعاملون وصل الإذا  .و
 إليه.ايا الضحُتنقل س الطيب اليتكان املرفق وم

، يف بعض احلاالتو حاول احلصول على "إعالن وفاة". ايا، الضحأحد لوفاة إمكانية إذا كانت هناك  .ز
ستبعادها من تهم لغرض اأحذيالعالمات اليت ختلفها و العاملني الطبيني قد يلزم أخذ بصمات أصابع 

 العالمات األخرى.

 جلرمية.سرح اهم أو الشهود يف مفي/ تعليقات أدىل هبا الضحايا أو املشتبه  إفاداتتوثيق أي  .ح

ضحية أو املشتبه الوظفي إنفاذ القانون مع مأحد ضحية أو مشتبه فيه إىل منشأة طبية، أرسل مت نقل  ذاإ ط.
ضحية/املشتبه فيه، ضباط ملرافقة اليف حال عدم وجود وحلفظ األدلة. (يُدىل هبا ه لتوثيق أي تعليقات في

أو ايا حالطبيني حفظ األدلة وتوثيق أي تعليقات أدىل هبا الضعاملني واطلب من المسرح اجلرمية يف ابَق 
 ).ماملشتبه فيه

مصادرة ور عهدة فع إجراءات سلسلة الا اتبتصبح يف عهدة القضاء. و األدلة، مثل احلمولة اليت حفظ  ي.
 الدليل.

 الطوارئيف حاالت رعاية إجراءات تقدمي ال - 6اجلدول 

ن خطر التلوث قلل متاملصابني ونقل أثناء رعاية هم واإليعاز إليهم وتوجيهالعاملني الطبيني : مساعدة اخلالصة
 وفقدان األدلة.

 واألدلة احملتملة يف مسرح اجلرمية والسيطرة عليهم األشخاص ضمان أمن  4.3

شخاص الذين عدد األاحلد من ، و نقلهممسرح اجلرمية وحتديد هوياهتم و  يفاألشخاص سيطرة على التشكل : املبدأ
 اجلرمية.سرح يف محاية مستجيبني املألول الضباط مة ايدخلون مسرح اجلرمية، مهمة ه
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 م.حركتهضبط اجلرمية ويسرح األشخاص يف مهوية  ستجيبنياملأول الضباط : حيدد العامة السياسة

 :اتجراءاإل
 ستجيبني مبا يلي:امليقوم أول الضباط 

وذلك ادية تغيري / إتالف األدلة امل إحداث منع األفراد من -سرح اجلرمية السيطرة على مجيع األفراد يف م أ.
 ة.سرح اجلرميعن طريق تقييد احلركة واملوقع والنشاط مع ضمان السالمة واحلفاظ عليها يف م

 سرح اجلرمية من قبيل:مجيع األفراد يف مهوية د يدحت ب.

 ضمان أمنهم وفصلهم عن اآلخرين.هم: فياملشتبه  •

 .هم عن اآلخرينفصلضمان أمنهم و الشهود:  •
ى النحو هم علعامل معويف حال كانوا شهودا، التأم ال. هودا د ما إذا كانوا شيدعابرو السبيل: حت •

 سرح اجلرمية.من مإجالؤهم ، وا كذلكنو مل يكالوارد آنفا؛ ويف حال 

 .معهم يف الوقت نفسه إظهار التعاطفضبط الوضع و لضحايا / األسرة / األصدقاء: ا •
 هم.: حتديدلعاملنين وغريهم من او الطبيعاملون إنفاذ القانون، والالعاملون يف  •

غري نفاذ القانون إكالعاملني يف جمال (سرح اجلرمية غري املصرح هلم وغري الضروريني من معاملني استبعاد ال ج.
 .اإلعالميني)والسياسيني و  ،القضيةاملعنيني ب

 يف مسرح اجلرمية والسيطرة عليهماألشخاص ضمان أمن إجراءات  - 7اجلدول 

حركة األشخاص يف مسرح اجلرمية واحلد من عدد األشخاص الذين يدخلون مسرح اجلرمية ضبط  اخلالصة:
  .إىل أدىن حد للحفاظ على سالمة مسرح اجلرمية ومحاية األدلة وتقليل التلوث نضروريا

 املسؤول بالوضعاحملقق مسرح اجلرمية وإحاطة السيطرة على تسليم  5.3

مزيد من حتديد  يفيف السيطرة على مسرح اجلرمية، و يساعد املسؤولية  توىلالذي من املزمع أن ي: إحاطة احملقق املبدأ
 التحقيق، ويف إدارة املوارد.أثناء سؤوليات امل

املسؤول حملقق ىل اإلة عن مسرح اجلرمية إحاطة مفصَّ مسرح اجلرمية يف  ستجيبنياملأول الضباط : يقدم العامة السياسة
 مسرح اجلرمية. عن 
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 :اتجراءاإل
 ستجيبني مبا يلي:امليقوم أول الضباط 

 احملقق.تقدمي إحاطة إىل  أ.

 السيطرة على مسرح اجلرمية.املساعدة يف  ب.

 .تسليم املسؤولية عن وثائق الدخول / اخلروج ج.
 إعفائه من هذه املهمة.حىت سرح اجلرمية يف مالبقاء  د.

 املسؤول بالوضعاحملقق مسرح اجلرمية وإحاطة السيطرة على إجراءات تسليم  - 8اجلدول 

ولية ملسرح اجلوانب األمسؤول الالحق كي يطَّلع على للمسرح اجلرمية هي الفرصة الوحيدة يف حاطة اإل: اخلالصة
 .ةالحقال اتتحقيقالاجلرمية قبل إجراء 

 اإلجراءات واملالحظاتتوثيق  6.3

عد مالحظات يف مسرح اجلرمية يف أقرب وقت ممكن بوُسجل من أنشطة كل ما اضطُلع به من جيب توثيق   املبدأ:
 للحفاظ على املعلومات. ةثادحصول احل

 .ادائم سجالستندات باعتبارها بامل ستجيبنياملأول الضباط : حيتفظ العامة السياسة

 :اتجراءاإل
 ستجيبني مبا يلي:امليقوم أول الضباط 

مسرح  األشخاص واألشياء املوجودة داخلأماكن مسرح اجلرمية، مبا يف ذلك املسجلة يف الحظات املتوثيق  أ.
 عند الوصول.مسرح اجلرمية هيئة وحالة اجلرمية، و 

 توحة/مرفوعة، مف/الستائر مسدلة؛ مطفأة/مضاءة األنوارما إذا كانت عند الوصول (مثل حوال توثيق األ ب.
؛ الطقس؛ همن مكان ، السوائل؛ األثاث املنقولليد؛ الروائح؛ اجلمفتوحة/مغلقة األبواب والنوافذمغلقة؛ 

 الشخصية). غراضدرجة احلرارة؛ األ

 هبا.دَيل أُ أو تعليقات إفادات هم وأي فيتوثيق املعلومات الشخصية من الشهود والضحايا واملشتبه  ج.

 هم وغريهم.فيتوثيق تصرفات الشهود والضحايا واملشتبه  د.

 توثيق اإلجراءات واملالحظاتب اإلجراءات املتعلقة - 9اجلدول 

يف مسرح اجلرمية تقدمي معلومات واضحة وموجزة وموثقة تشمل  ستجيبنياملأول الضباط جيب على : اخلالصة
 .احملاكمإجراءات ضرورية لعمليات التحقيق الالحقة و ستندات . هذه املما اختذه من إجراءاتمالحظاته و 



 األدلة اجلنائية الرقميةخاص باملستجيبني األول والعاملني يف جمال   
 
 

  39/133 الصفحة 

 

 تقدمي البالغات) و قيادة للحادثةمركز قيادة (نظام استحداث  7.3

للقاءات اتنسيق أنشطة التحقيق يف مسرح اجلرمية، وعقد انطالقا منه إنشاء موقع ميكن من األمهية مبكان  املبدأ:
يما ركزيا ألنشطة التحقيق يف مسرح اجلرمية وتقيكانا ميوفر موقع القيادة هذا مو اجتماعات الفريق. و  عالميةاإل

ستجدات قيق مبحقيادة على ضمان إبالغ املشاركني الرئيسيني اآلخرين يف التللمركز استحداُث يساعد كما للموارد.  
 .عند االقتضاءيف األنشطة شراكهم التحقيق وإ

سيق أنشطة التحقيق تنانطالقا منه موقع ميكن استحداث ب )(احملققون املسؤولوناملسؤول يقوم احملقق  :العامة السياسة
 اجتماعات الفريق.و  عالميةاللقاءات اإليف مسرح اجلرمية، وعقد 

 :اتجراءاإل
 ستجيبني مبا يلي:امليقوم أول الضباط 

ون تعريض دمنه التقاط الصور الضرورية اإلعالم  للوسائتيح مركز قيادة مؤقت يف موقع ياستحداث  أ.
 أمن مسرح اجلرمية (واألدلة) للخطر.

لومات اليت ) باملعاألشخاص قتلاإلدارات املعنية مباحملققني أو اإلدارة (اإلدارات) املختصة (مثل إبالغ  ب.
 ذه اخلطوة.القيام هبتفاصيل مسرح اجلرمية خالل  ةناقشوماجلرمية. سرح يف م تعمجُ 

 رسال) بأرقام هواتف مركز القيادة.اإلارة االتصاالت (إبالغ إد ج.

عيدين على الصربقيات احمليطة هبا وإرسال الجهزة األبإبالغ رسال) اإلطلب من إدارة االتصاالت (ال د.
تضمن وصفا للمشتبه ذه التنبيهات أن توينبغي هل. سرح اجلرميةفيه من ماإلقليمي والوطين عند فرار مشتبه 

تصال به إذا االنبغي لتلك األجهزة لشخص الذي يبا، ومعلومات االتصال مستخدمةه، وأي مركبات في
 املشتبه فيه.متكنت من حتديد مكان 

 حسب االقتضاء.إحاطة املشرف  .هـ

 املستجيبني والضباط/احملققني.أول ن ستخالص املعلومات ما .و

 ل كل منها على ورقة مهمة رمسية.يسجتالالزمة، و التكليف بالقيام باملهام  .ز

لعاملني يف ورقة املهمة هذه لوإتاحة التحقيق. طوال فرتة املهمة دوين مستجدات لتهمة استخدم ورقة امل .ح
أيضا عن حفظ جدول زمين  مسؤواليكون تعيني مسجل أدلة، ومسجل دخول/خروج (و القضية. 

 ).ةدثاللح

 هم.فيالضحايا واملشتبه أماكن حتديد حالة و  .ط

لتنبيهات تعميم ا تأكد منوالهم. فيخبصوص الضحايا واملشتبه جرى تعميمها حتديد حالة النشرات اليت  ي.
يع وضع جدول زمين الجتماعات فريق التحقيق (مبا يف ذلك مجو . يناملفقودفيهم املشتبه خبصوص 
ري ذلك من غ تبادلتُعرض فيه حالة النشرات، ومستجدات املهام وجيرى خالله )، النظامينيالضباط 

 املعلومات الرئيسية.

 بتقدمي البالغات ) و قيادة للحادثةمركز قيادة (نظام اإلجراءات املتعلقة باستحداث  - 10اجلدول 

وغريهم ممن إلرسال اللتواصل بني املستجيبني يف مسرح اجلرمية و باألمهية قيادة للمركز : يتسم استحداث اخلالصة
 اجلرمية.يبني يف مسرح ستجامليقدمون معلومات إىل 
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 إدارة الشهود 8.3

 حلل اجلرمية.بأمهية بالغة الشهود يف الوقت املناسب يتسم استجواب : املبدأ

، إن سرح اجلرميةم يفيستجوهبم و ضمان أمنهم، و اجلرمية شهود املكلف حتديد هوية احملقق توىل ي :العامة السياسة
 نظمة اإلدارة املعنية. وفقا أليتعامل معهم أمكن، و 

 :اتجراءاإل
 ستجيبني مبا يلي:امليقوم أول الضباط 

سرح اجلرمية على حدة لإلفادة على أحسن وجه من جتارهبم اليت أبلغوا عنها مبا أي شهود يف ماستجواب  أ.
 ككل.التحقيق  يعود بالنفع على 

 نقل كل شاهد إىل مركز الشرطة مبعزل عن الشهود أو املشتبه فيهم اآلخرين. ب.

 /مسجلة من كل شاهد يف مركز الشرطة.إفادات خطيةل على و صاحل ج.

 املهام التالية:املشرف، مىت أمكن، بقيام الضابط  د.

 .مشتبه فيها واملياضحمن ال كلٍ كان  حتديد حالة وم •
أكد من توال. مشتبه فيهاملو  اياضحمن ال كلٍ جرى تعميمها عن  حتديد حالة النشرات اليت  •

 .ينفقودفيهم املشتبه الزمة تتعلق باملأي تنبيهات املسارعة إىل تعميم 
 إدارة الشهودب املتعلقةاإلجراءات  - 11اجلدول 

 أي جرمية.ن عللحصول على معلومات باألمهية يف الوقت املناسب على حدة الشهود : يتسم استجواب اخلالصة

 تقييم مسرح اجلرمية 9.3

ومستوى التحقيق  افيه التحقيقة املزمع حتديد نوع احلادثاملكلَّف تقييم مسرح اجلرمية من ِقبل احملقق تيح : ياملبدأ
 الذي يتعني إجراؤه.

ضع ولية، وياملعلومات األطلع اجلهات األخرى على املسؤوليات احملددة، ويُ املكلَّف : حيدد احملقق العامة السياسة
 اإلدارة والقوانني احمللية واالحتادية وقوانني الواليات.ات خطط التحقيق وفقا لسياس

 :اتجراءاإل
 ستجيبني مبا يلي:امليقوم أول الضباط 

 األول بشأن املالحظات/األنشطة. نيالتحدث مع املستجيب أ.

تقييم املسائل املتصلة بالسالمة اليت ميكن أن تؤثر على العاملني الذين يدخلون مسرح اجلرمية (كاألمراض  ب.
 املنقولة بالدم، واألخطار احملدقة).

لبحث لوافقة معرفة مع إذا كان من الضروري احلصول على ملجز متهيدا البحث واحلاملسائل املتصلة بتقييم  ج.
 تفتيش.مذكرة على ستحصال واال

 .عاملني املأذون هلمالستخدامه من قبل السرح اجلرمية م مندخول/اخلروج لتقييم وحتديد مسار  د.
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 ستجيبني مبا يلي:امليقوم أول الضباط 

 .سرح اجلرميةاألولية ملدود احلتقييم  .هـ
 .ةاألولويرتيبها من حيث اجلرمية وت(مسارح) حتديد عدد/حجم مسرح  .و
 املعدات.رَْكن للتشاور و اجلرمية ) سارح(مسرح منطقة آمنة على مقربة من ماستحداث  .ز

يف تلك املني عمع التُفتح أقنية تواُصل، وجيرى اإلبقاء عليها، متعددة،  جرمية سارحيف حال وجود م .ح
 ماكن.األ

 العهدة. سلسلتوفقا لقواعد اإلثبات/منطقة آمنة لتخزين األدلة مؤقتا استحداث  .ط

القانونية/ شورة /الوحدات املتخصصة، واملاملوظفنيكحتديد وطلب موارد حتقيق إضافية حسب االقتضاء ( ي.
 املدعني العامني، واملعدات).

ارتياد م، ومنع أذون هلاملعاملني /خروج التوثيق دخولمستمر (مثل بشكٍل تأكد من سالمة مسرح اجلرمية ال .ك
 ).هلمح غري املصرَّ مسرح اجلرمية من قبل 

 احلصول على بطاقة هوية صاحلة).ك(عن اآلخرين وفصلهم  ةشهود احلادثحتديد هوية من التأكد  .ل

سرح مل /تصوير أويلوثيقوالتأكد من القيام بتوتوثيق النتائج. سرح اجلرمية ملنطقة احمليطة مبمتشيط اتأكد من ال م.
 واملركبات.اجلرمية وللجرحى 

 تقييم مسرح اجلرميةإجراءات  - 12اجلدول 

ومجعها ادية حتديد األدلة املمن أجل العمل بشكٍل منسق على تقييم مسرح اجلرمية وضع خطة تيح ي اخلالصة:
اسرتاتيجيات وضَع انون و القإنفاذ العاملني يف جمال املعلومات بني  تبادلَ أنه يتيح وحفظها وحتديد هوية الشهود. كما 

 .التحقيق

 ضبطها و  تهاومحاي ؤهاوإنشا هاحلدود: حتديدا 10.3

اجلرمية سارح دد معوُحيدَّد ) اجلرمية. سارحمسرح (مضبط : يوفر حتديد احلدود والسيطرة عليها وسيلة حلماية و املبدأ
ة على أن يكون ) اجلرميسارحاألويل ملسرح (ماحلدود خارج النطاق وُتستحدث اجلرمية.  نوعلقعها و او تبعاً ملوحدودها 
 سهولة.من ال بالقدر نفسه ال ميكن توسيعهعند االقتضاء إال أنه احلدود يف اإلمكان تقليص نطاق هذه  مفهوما أن

متهيدا ) اجلرمية ارحس(مسرح منطاق ل اأولي اتقييممسرح اجلرمية يف  ستجيبنياملري أول الضباط : جيالعامة السياسة
 ا.  حدودهوضبط تحديد ل

 :اتجراءاإل
 ستجيبني مبا يلي:امليقوم أول الضباط 

 ل:ىل اخلارج لتشمالبؤرة احملورية [للحادثة] وامتدادا إمن  ، بدءاً اجلرمية) مسارح(مسرح د حدود يدحت أ.

 اجلرمية.مكان وقوع  •
 روج ودخول املشتبه فيهم والشهود.خلسارات احملتملة املالنقاط و  •
أثناء تقييم  عأدلة التتبُّ انتبه إىل اآلثار و /األدلة (اياالضح إليها قلاليت قد يكون قد نُ األماكن  •

 ).مسرح اجلرمية
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 ستجيبني مبا يلي:امليقوم أول الضباط 

ركبات وشريط حاجز مسرح اجلرمية، واملوخماريط السالمة،  حواجز مادية (مثل احلبال،إقامة . ضبط مسرح اجلرمية ب.
 األبواب واجلدران والبوابات).ك(وجودة احلدود املم ا) أو استخداألخرى املتاحة، واألفراد، واملعدات

 ، مبجرد حتديد احلدود.هتوثيق دخول/خروج مجيع األشخاص الذين يدخلون مسرح اجلرمية ويغادرون ج.

على  احفاظه ادرونويغمسرح اجلرمية تدفق األفراد واحليوانات الذين يدخلون سيطرة على محاية مسرح اجلرمية. ال د.
 سالمة مسرح اجلرمية.

(املطر طبيعة عوامل المن تها حمايكللخطر ( ةرضكون عاختاذ تدابري حلفظ/محاية األدلة اليت قد تضيع أو ت .هـ
 اإلطارات ورشاشات املياه).عالمات اخلطوات و آثار والثلج والرياح) و 

 تغيري موضعها.تالحظ أنه يتم لضحية أو أي أشياء وجود ااألصلي لكان توثيق امل .و

 تفتيش.مذكرة  لىعللبحث و ة على موافقستحصال لتحديد ضرورة االجز متهيدا البحث واحلمسائل النظر يف  .ز

 ضبطهاو  تهاومحاي ئهاوإنشا حلدودبتحديد ا اإلجراءات املتعلقة - 13جلدول ا

يء شأي نقل  وأشرب، الأو  كلاألاهلاتف أو احلمام، أو استعمال أو عدم التدخني ألشخاص : ينبغي لملحوظة
سرح  ميفاملوجودين األشخاص عافية لسالمة و  اضروريذلك كن ي، مبا يف ذلك األسلحة (ما مل سرح اجلرميةمن م
وعدم )، لى حالهعمسرح اجلرمية اإلبقاء على أو فتح النوافذ أو األبواب (العبث جبهاز التحكم باحلرارة، )، أو اجلرمية

ا ضمن هتغيري موضعإعادة األشياء اليت جرى أي عناصر مت نقلها)، و دوَّن ووثَّق ( دون داعٍ غرض من ملس أي 
شيط متمشتبه فيه باستخدام مرافق احلمام أو تغيري مظهره، مبا يف ذلك ي ال تسمح ألسرح اجلرمية. احلدود احملددة مل

 يدين. الشعر بالفرشاة أو غسل ال

 ثبات. سالمة مواد اإلبالغ األمهية من السيطرة على احلدود هو جانب : حتديد اخلالصة

 ةاألوليتوثيق العمليُة مسرح اجلرمية و ولة يف جب القيامُ  11.3

سالمة مسرح س متمسرح اجلرمية نظرة عامة على مسرح اجلرمية بأكمله، وحيدد أي هتديدات يف تجول عطي ال: ياملبدأ
إذا   قيام باجلولة إالوال ينبغي الوالتصويري سجال دائما. توثيق اخلطي وفر الوياجلرمية، ويضمن محاية األدلة املادية. 

القيام مع األدلة قبل جبو  ةتوثيق فوريمن الضروري القيام بعملية كون يقد و . عبث باألدلةأي كان ذلك ال يتسبب ب
 باجلولة. 

مسرح معاملة عن  سؤولنياملفراد األمع ولة يف مسرح اجلرمية. وتتم اجلولة جباملكلَّف : يقوم احملقق العامة السياسة
 اجلرمية.
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 :اتجراءاإل
 ستجيبني مبا يلي:امليقوم أول الضباط 

 باستخدام مسار الدخول احملدد.وذلك جتنب تلويث مسرح اجلرمية  أ.

 ما إذا كان ينبغي استخدام معدات الوقاية الشخصية. النظر يف ب.

 .شوهدمسرح اجلرمية كما عن الرسومات التقريبية) و ، املدوَّنة املالحظاتكأويل (توثيق إعداد  ج.
تأكد من الو املناخية، احلشود/البيئة املعادية). حوال األكمراعاة حتديد ومحاية األدلة اهلشة والقابلة للتلف ( د.

 .تكون عرضة للخطراألدلة اليت قد  كل  توثيق وتصوير ومجعالعمل فورا على 
مل املالحظات ذات الصلة، اليت قد تشدوَّن ، الحظ حالة مسرح اجلرمية. ةاألولي ةاملشاركة يف اجلوللدى  .هـ

 :ما يلي
 قاعد.املو إشارات الطرق، أعمدة و  خارجية مثل أعمدة اإلنارةثابتة جتهيزات  •
 مداخل وخمارج املباين احمليطة والظروف البيئية احمللية. •
 ؟احملليةملباين أو البيئة باأي ضرر حلق موقع التحطم: هل  •
 ؟مضاءةكانت اليت  ألنوار كانت مضاءة، ما هي ا؟ إذا  هل هي مضاءة أو مطفأةالشارع: إنارة  •
 .، وما إىل ذلكسرعة الرياحو الطقس احمللي، احلادثة، و اجلوية: وقت حوال األ •
 أحوال الطرق.  •
 اخلارجية.أحوال اإلنارة  •
 وما إىل ذلك. عطور، بارود، الروائح: دخان سجائر، غاز،  •
 وصف مرتكب اجلرمية (عند وجوده). •
  املرتبطني باجلرمية.املوجودين وصف األشخاص  •
 وصف أفراد الطوارئ الطبيني أو العاملني يف جمال البحث واإلنقاذ املوجودين. •
 .املشاَهدة األسلحة •
 مسرح اجلرمية.جممل لضحية، و إىل ابالنسبة مكا�ا ، مبا يف ذلك املوجودة ثاثقطع األ •
 جلرمية.عن اعامة نظرية تكوين  •

 ةاألوليتوثيق العملية مسرح اجلرمية و ولة يف إجراءات القيام جب - 14اجلدول 

ولة وفر اجلكما ت.  مسرح اجلرمية بأكمله لىنظرة عامة عاملكلَّف احملقق عطي مسرح اجلرمية ي: القيام جبولة يف اخلالصة
اينة منهجية تيح إمكان إجراء معإجراءات التحقيق األولية، وتمة واهلشة، وحتدد فرصة األوىل لتحديد األدلة القيِّ ال

، مما يوفر سجًال وىلألشوهد للمرة اوالتصويري حالة مسرح اجلرمية كما التوثيق اخلطي ل سجِّ ويوتوثيق مسرح اجلرمية. 
 ما.ادائما ه
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 تدوين املالحظات و  السجالت 12.3

 مسرح اجلرمية.املضطلع هبا يف نشطة باألتدوين املالحظات سجالً دائما توفر السجالت و : املبدأ

عن سجالت مبالحظات مدونة و اجلرمية  سرحمجيع املوظفني املكلفني بالتحقيق يف متفظ : حيالعامة السياسة
 أنشطتهم.

ستخدم سجل دخول/خروج لتوثيق األشخاص الذين يأتون يُ و سجالت دخول/خروج مفصلة. تُنشا  :اتجراءاإل
اجلرمية  رحسأيضا األشخاص الذين كانوا يف مويدوَّن يف هذا السجل أثناء التحقيق. منه إىل مسرح اجلرمية ويذهبون 

 . قبل بدء التحقيق
 ستجيبني مبا يلي:امليقوم أول الضباط 

هذه املهمة ام متعن إ مسؤوالويكون ، من قبل الضابط املشرف السجلمبهمة مراقبة  السجل كلَّف ضابطُ ي أ.
، دقةملء السجل بالتأكد من عن  السجل مسؤوالكما يكون ضابط ومراقبة السجل يف مجيع األوقات.  

 ن دخوله.غرض ممسرح اجلرمية قد أورَد يف السجل الوأن أي شخص يدخل 

كون جاهزا ليستخدمه الداخلون إىل مسرح ليإعداد السجل و السجل حبيث يكون مرئيا بوضوح. عرض  ب.
 مسرح اجلرمية:عن املعلومات التالية مغادرهتم. سجِّل عند اجلرمية عند وصوهلم واخلارجون منه 

 مسرح اجلرمية.كان م •
 الشهود. اءمسأ •
 الضحايا. اءمسأ •
 األشخاص احملتجزين. اءمسأ •
 التقريبية. موأوقات وصوهلاُألَول املستجيبني  اءمسأ •
سبَق  هالوقت التقرييب إذا كان وقت وصولدوَّن التقرييب (يُ  هاملشرف ووقت وصولضابط اسم ال •

 السجل).عرض 
جل رمسي م دفرت ساستخدسرح اجلرمية. ويف حال عدم اكل شخص يف معن  ل املعلومات الواردة أدناه يسجت ج.

 :التاليةتسجيل املعلومات فيها مسافات ميكن ُترتك ، استمارة رمسيةأو 
 تاريخ الوصول. •
 وقت الوصول. •
 سم.الا •
 .ةالوحدرقم اهلوية و رقم بطاقة  •
 التحقيق).املكلفة بدارة تابعا لإلاملنظمة (إن مل يكن  •
وصول قات أو السجل أن تتضمن الواردة يف معلومات ينبغي لليف مسرح اجلرمية (وجوده سبب  •

اجلنائية  عي أو أخصائي األدلةيف مكان اجلرمية، مبا يف ذلك الطبيب الشر عاملني ومغادرة مجيع ال
 األساسيني).وظفني من امل اأو غريمه ةالرقمي
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 ستجيبني مبا يلي:امليقوم أول الضباط 

 نيتجيبأمساء املسة؛ و رقم احلادثو  هناك؛سبب وجوده اجلرمية و سرح يف مموجود هو عمن معلومات  •
دات، أرقام الوحو ، شارات الشخصية (الدروع)أرقام الالضابط املشرف، و و  ،السجلوضابط ول، األُ 

 وما إىل ذلك.الضحايا واملشتبه فيهم والشهود،  اءمسأاجلرمية، و وموقع مسرح 
ية (الوقت، تسجيل البيانات اللوجستبسجل الدخول/اخلروج لزوار مسرح اجلرمية، ة قبل إتاحالقيام،  •

 ).، وما إىل ذلكاملشتبه فيهم والشهودو  مسرح اجلرمية، أمساء الضحايا كانم
ص هذا الشخبكون قبل أن مسرح اجلرمية غادر ألي شخص ياخلروج تأكد من تسجيل وقت ال •

 فعل.بالغادر قد 
السجل، ميكن هلذا الضابط أن ضابط دون إبالغ من خرج شخص من مسرح اجلرمية يف حال  •

 .هتقدير  الذي استنَد إليه يفألساس املنطقي رد امالحظة تو تدوين مع  امغادرة تقديري وقتَ ون يد
 .اإلدارة عمال بأنظمةالسجل يف مكان آمن، و حفظ  •

 السجالتبتدوين املالحظات و اإلجراءات املتعلقة ب - 15اجلدول 

ل األشخاص املوجودين يف مسرح اجلرمية يسجتسجل دخول/خروج إنشاء تدوين املالحظات و : يتيح اخلالصة
 ألغراض التحقيق واالدعاء.

 ضبط طائرة مسرية  13.3

ة التأكد من أن أغلبية عمليات ضبط التوجيهات التالية الغرض من  فضل املمارسات وفقا ألجترى الطائرات املسريَّ
 املعرتف هبا.

ة و  ةطراز الطائر نوع و حتديد تتيح طوات قم، حيثما أمكن، خب، اختاذ أي إجراءقبل  حث حىت تكون البأكمل املسريَّ
 ةالرقمية علومات االستخباريذات الصلة وامل البياناتكل من ومواقع ختزين  أمامك قدرة اجلهاز الذي بيِّنة من على 

ة، فكر يف كيفيمعاملٍة جلمع املستخدم أو عاٍط قبل أي تو املتاحة. اإلثبات أو فرص  التوصل إىل ة هاز الطائرة املسريَّ
 عيَت إىل مواجهتها. أفضل دليل على املخالفة اليت شاهدهتا أو اليت دُ 

ة وترغب يف ةجهاز الطائر  ضبط منذه اخلطوة، أن هناك فائدة ، بعد قيامك هبتعتقد إذا كنتَ و  القيام بذلك،  املسريَّ
 ذلك باتباع اخلطوات التالية:عندئذ القيام بينبغي 
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ةعملية   ضبط طائرة مسريَّ

عاملة مادية موبصمات األصابع) قبل أي بصمة الوراثية (ال ةأدلة جنائية رطبفرص احلصول على النظر يف  1
ة و  ةلطائر ل ظ هذه حلفمراعية ألجهزة إجراءات معاملة اتأكد من أن كل ال. جهاز التحكم من بُعداملسريَّ

األكثر احتماال  ارتداء القفازات، والنظر يف النقاطالتغليف، كخيارات الضبط ويف الفرص عند التفكري يف 
ما إىل و  ،ت، وعصا التحكمالكابالوأماكن وصل ، تشغيل(أزرار ال ةأدلة جنائية رطبألن يُعثر فيها على 

 .توخي احلرص أثناء التغليف)، و ذلك
ة مو صو األجهزة امل ربَ قُ يعا ضع يف اعتبارك سر  2 جيرى ا أو صولة هبو لة أو املرتبطة اليت قد تكون الطائرة املسريَّ

ة نطاق حتكُّ وملعظم . هبا عربهاالتحكم  كم/اهلوائيات لذا فإن أجهزة التح املدى، م قصريالطائرات املسريَّ
 حتديد موقع الطيار. لْ حاوِ لذا . منها تكون عادة على مقربة

ة  ةإذا أمكن، اقرتب من الطائر  3  ة من رؤيتكاملسريَّ  ةأي كامريات ملنع طيار الطائر  بْ واحجُ من اخللف املسريَّ
أو نوار ن األم عادةً كن بيان ذلك إذا كان اجلهاز يف وضع التشغيل (ميانتبه إىل ما . وأنَت تقرتب منها

منذ شغيل قيد الته قد شاهدتَ  اجلهاز وما إذا كنتَ تشغيل قم بتوثيق حالة مطفأ. الوحدة) أو ضجيج 
ن م أي معلومات متاحة على أيٍ فورا  وسجلْ استعِرْض  . إذا كان اجلهاز يف وضع التشغيل،كوصول

أو شبكة على ة كإلقاء سرت   -التالعب به كن ال ميدبري ختاذ تالطريان (باعلى قدرة اجلهاز  لشاشاته. عطِّ 
حملدد من اطراز طفاء هذا النوع/الكيفية إتصبح متأكدا من  )، إىل أن رأسا على عقب هاجلهاز، أو قلبِ 

ة بأمان   البيانات.يف تلف دون التسبب من الطائرات املسريَّ

ة مبا يف ذلك ة لطائر املعرِّفات الرئيسية لل سجِّ  4 هذه قد تظهر و . يلسلالتس هورقم هطراز نوع اجلهاز و املسريَّ
ة رموز. وقد حتوي للطرازتبعًا املعرفات يف مواقع خمتلفة  (رموز  تجابة السريعةاالس بعض الطائرات املسريَّ

QR (التعرف إليها. ميكن مسحها لتسهيل 

ة  ةإذا كانت الطائر  5 قابلة طارية غري بويف حال وجود من اجلهاز. نزعها نزعها، قم ببطارية ميكن حتوي املسريَّ
إلبقاء على االضغط مرة أخرى مع بمرة واحدة، مث طاقة الضغط على زر البتشغيل اجلهاز للنزع، أوقف 

ل وقت (حسب الطراز). سجِّ ) ”off“" (ل إىل "إيقاف التشغيل)، أو بدِّ DJIلطراز ملدة ثانيتني (لالضغط 
ركها ية، ال حتلبطار على اب ف أو تسرُّ لَ يف حال وجود أي عالمات تَـ  - تنبيههذه اخلطوات. من  أيٍ إمتام 
 إصابة أو انفجار.بألن البطارية قد تتسبب هبا عبث تأو 

ة، أوسجِّل أية تعديالت ميكن التعرف إليها بسهولة أُدخلت على  6 افية ومحوالت حلول إض الطائرة املسريَّ
 ميكن أن تقوم بوظائف إضافية، موجودة على اجلهاز/بالقرب من اجلهاز.

ة و غلِّف  7 اراداي ف أكياسجهاز التحكم هبا من بُعد، كٌل منهما على حدة يف حاويات/الطائرة املسريَّ
 ة يف أكياس/املرتبطة اإلضافيوصولةاألجهزة املغلِّف من بُعد. الذاكرة ملنع تلوث اهلواء ومسح منفصلة 
 ولكنتصلة هزة املاألجينبغي معاملة . من اجلهاز ثر عليها على مقربةأنه عُ بل منفصلة، ولكن سجِّ فاراداي 

 وفقا لذلك.ها غليفمستقلة وتمستندات إثبات وجودة بشكل منفصل/على مسافة من اجلهاز على أ�ا امل

ة ةالطائر ضبط عملية  - 16اجلدول   املسريَّ
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ة واملعدات املرتبطة هبا  ا يضمن زيادة مباحلد األدىن من البيانات بفقدان من األمهية مبكان اسرتداد الطائرات املسريَّ
ادث و حلاألول  مساعدة املستجيبنيوبغية . واملستخدمني املاضنيالبيانات القدرة إىل أقصى حد على التعرف إىل 

ة، م اتطائر ال ة ميّكن  الطائراتحلوادث ول األُ ني ملسرح اجلرمية للمستجيباإلنرتبول سجال استحدَث سريَّ املسريَّ
 تذييل جيم. انظر ال -املستجيب األول من تسجيل وتوثيق اجلرمية واألحداث املرتبطة هبا 

ة، من األمهية مبكان أن تؤخذ يف االعتبار اجلوانب التا ةائر ة تتعلق طحادثإىل مكان يشهد ضور احلعند و   لية. مسريَّ

 واجلمهور.خرين خدمات الطوارئ اآلسالمات مقدمي و تك سالمهي تك اأولويىل أو 

اإلصابة  تأكد من عدم تعرض أي شخص خلطرتم مسرح اجلرمية و تقيِّ أن ، جيب عليك مسرح اجلرميةعند الوصول إىل 
ة عليك أن تقرر، ملاذا الطائر  ةعند التفكري يف االقرتاب من الطائر و . وتأو امل ة املس ةاملسريَّ  هناك؟وجودة مريَّ

 هل حتطمت أم أ�ا هبطت من تلقاء نفسها؟ -
 هل ميكنك حتديد اهلدف املقصود؟ -
ة؟ ةالطائر  ميكنك حتديد موقع طيارهل  -  املسريَّ
ة محولة،  ةلطائر لهل  - ة الصنع من قبيل املتفجرات اليدويخطر هل يرتبط هبا إذا كان األمر كذلك، و املسريَّ

 ؟أو خطر بيولوجي
 

 
ة يف حادث ةقبل االقرتاب من طائر التدابري االحرتازية اليت يتعني اختاذها : 20الشكل   ةمسريَّ

خدمات ي قدممن عدم وجود خطر عليك أو على ممىت أصبحَت متأكدا و مسرح اجلرمية مبجرد إجراء التقييم يف 
ة. ةالطوارئ اآلخرين أو اجلمهور، ميكنك التفكري يف االقرتاب من الطائر   املسريَّ

ر تذكَّ
 اخلارجية راتاإلشا عن اعزله أو الطاقة مصدر عطِّل .بُعد من املسرية الطائرات ذاكرة مسح ميكن

.تشتعل أن أو احلمض تسرب أن التالفة للبطاريات ميكن .أمكن إذا

غالبا ) ، وسوى ذلكاألدلة البيولوجية أو البصمة الوراثية أو بصمات األصابع(األدلة اجلنائية الرطبة 
.ما تكون أفضل مصدر لتحديد هوية شخص ما

.  تناوْل كل األدلة وأنت ترتدي قفازات للحفاظ على تلك األدلة

 عبوة خطر أو جيابيولو  خطرا احلمولة هذه تشكل هل – محولة تنقل املسرية الطائرة كانت  حال يف
.الصنع؟ يدوية متفجرة

ة بالطائرات عادة التحكم جيرى .الطيار مكان حتديد حتاول أن تنسَ  ال  – أخرى أجهزة واسطةب املسريَّ
 عن اعزهلاو  األجهزة تلك مكان حدِّد – اللوحية واحلواسيب واهلواتف بُعد من التحكم كأجهزة
الشبكة

1

2

3

4
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ة،  ةالقرتاب من الطائر عند ا ة املس ةطيار الطائر شاهدك من اخللف حىت ال يها االقرتاب منحاول املسريَّ وأنت تقرتب ريَّ
 الكامريا.ما تنقله من خالل ها من

ة  ةالطائر اليت تشكلها الرئيسية خطار ستكون األ إذا  ة دوران. يف حالإذا كانت ال تزال ها مراوحنامجة عن املسريَّ
ة ةالطائر كانت  دم حدوث عك منها. وللتأكد من فجأة عند اقرتاب قد حتاول اإلقالعَ هي ، فال تزال شّغالة املسريَّ

ة  ةالطائر لقي على تأن ذلك، ميكنك إما  ل بساطة قلب بك، أو ميكنك هاأو بطانية ملنع إقالع ةثقيلسرتة املسريَّ
ة  ةالطائر   قدرهتا على اإلقالع.رأسا على عقب للحؤول دون املسريَّ

الشخص وية ههي تأمني مسرح اجلرمية وأي دليل رقمي حمتمل قد يساعد يف حتديد يف هذه احلالة إن أولويتك 
  .ةاحلادث هاملسؤول عن هذ

 
ة  أخطار الطائرات املسريَّ

إذا مل و ألفراد. إصابة اها أو ، ضع بطانية أو سرتة ثقيلة فوق الطائرة ملنع إقالعدّوارةنت ال تزال اإذا ك -املراوح 
ة  ةقلب الطائر أإما يف حركة دوران تكن املراوح   الع.من اإلق هااملراوح ملنعانزع أو رأسا على عقب املسريَّ

ة بواسطة بطارياتتعمل  -البطاريات  قد تصبح غري مستقرة يف حال وهي بطاريات  LiPo اليبو الطائرات املسريَّ
ا أي عالمات تظهر عليه البطارية ال تزال سليمة وال إذا كانتو بشكل صحيح. مناولتها أو عدم أصيبت بتلف 

طلب ذلك فا يفشك تإذا كنت أما بذلك. واثقا من قدرتك على القيام  البطارية إذا كنتَ انزع ب، تلف أو تسرُّ 
 املشورة.

ة أخطار - 17اجلدول   الطائرات املسريَّ

 
 

أوالً  السالمة
اُألَولبين تشكل الطائرات المسيَّرة مجموعة فريدة من األخطار على سالمة المستجي

جلهاز رأسا أو اقلب ا) إذا كان من اآلِمن القيام بذلك(ما إن تتوقف املراوح عن الدوران، انزع البطارية من اجلهاز 
.على عقب

. ال تنزع البطارية إال إذا مل تكن تظهر عليها عالمات تلف أو خاليا متضررة
. إن مناولة بطارية تالفة ميكن أن يتسبب حبروق أو إصابات بالغة

  اليبوما إن تُنزع البطارية أوِدعها يف حاوية مستقلة أو حاوية نقل بطاريات 
تمزيق اخلاليا أو ميكن أن تكون البطاريات التالفة غري مستقرة بدرجة عالية وأي رطوبة أو صدمة قد تتسبب ب

  . إشعاهلا

. ِمن القيام بذلكإن يتم تعطيل اجلهاز ملنعه من الطريان، فكِّر يف إمكان نزع املراوح إذا كان من اآلما 
وثِّق األوقات اليت جيرى فيها القيام بأي من اخلطوات أعاله 
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ةلسالمة عند التعامل مع التدابري االحرتازية ل: 21الشكل   الطائرات املسريَّ

 
ة النامجة عن ااملخاطر الرئيسية تكمن  يتطلب  و الطائرات. تلك  لاليت تشغِّ  يبوال  املراوح وبطارياتيفلطائرات املسريَّ

اإلصابة  اآلخرين خلطرتعريض خاصة لضمان عدم تعريض نفسك أو معاملتها معاملًة كل عنصر من هذه العناصر 
 أذى.ب
 

 
ةمراحل التعامل مع : خمطط 22الشكل   الطائرات املسريَّ

 

 ات اليبوبطارييف معاملة المة نبيه يتعلق بالس: ت23الشكل 
 

أوالً  السالمة
اُألَولبين تشكل الطائرات المسيَّرة مجموعة فريدة من األخطار على سالمة المستجي

لة، تزال ال املسرية الطائرة طاقة كانت  إذا•  أضرارا تلحق نوأ الدوران تبدأ أن للمراوح ميكن شغّا
 .اجلهاز مالمسة حياول شخص بأي

 بإلقاء هازاجل تعطيل حاول دوران، حركة يف واملراوح شغالة املسرية الطائرة طاقة كانت  إذا•
  .املراوح ولتعطيل اإلقالع من ملنعه عليه ثقيلة بطانية أو واسعة شبكة

ة الطائرات لتشغيل املستخدمة اليبو لبطاريات ميكن•  عالية بدرجة مستقرة غري تكون أن املسريَّ
 .انفجار أو حبريق يتسبب قد لسوائلها تعرُّض أو صدمة وأي

 .هاحميط يف يتواجد أو يالمسها ملن خطرا تشكل أن املسرية الطائرة حلمولة ميكن•
ة طائرة مع التعامل عند•  اهلاجس تكون أن ةللسالم ينبغي ما، موقع يف منها االقرتاب أو مسريَّ

  .األول

األجهزة اجمع  -
قها المقترنة بها، ووث

وابحث عنها 

مكان الطيارحدد  -

عدم  في حال. انزع البطارية إذا كان من اآلِمن القيام بذلك
ية قلبه تأكدك من ذلك، الِق على الجهاز بطانية أو اركله بغ

رأسا على عقب
الجهاز شغّال  ال

المراوح شغّالةال

عطِّل المراوحنعم

احفظ أي 
حمولة في أمان 

إذا كان من 
اآلمن القيام 

بذلك

نعم

نعم

عدم  في حال. انزع البطارية إذا كان من اآلِمن القيام بذلك
ية قلبه تأكدك من ذلك، الِق على الجهاز بطانية أو اركله بغ

رأسا على عقب

عدم  في حال. انزع البطارية إذا كان من اآلِمن القيام بذلك
ية قلبه تأكدك من ذلك، الِق على الجهاز بطانية أو اركله بغ

رأسا على عقب



 األدلة اجلنائية الرقميةخاص باملستجيبني األول والعاملني يف جمال   
 
 

  50/133 الصفحة 

 

 
 ةالرقميدلة : حفظ األ24الشكل 

 

 
 : مجع األدلة الرقمية25الشكل 

 

الجهاز يحويهاحَفْظ أي دليل رقمي يمكن أن 

من المهم عدم العبث . داخل الجهاز) أو اللوحة الرئيسية(أو على رقاقة داخلية على اللوحة األم  SDللجهاز أن يخزِّن بيانات على بطاقة يمكن 
.قدر اإلمكانبالجهاز 

.ط، وثِّق ذلكوفي حال التعرض ألي ضرر قبل أو خالل عملية الضب. عند التغليف والنقل، احفظه بمنأى عن أي ضرر يمكن أن ينجم عن سقوط أو صدمة

.استِشر معايني األدلة الجنائية الرقمية لمعرفة كيفية حفظ ومعاملة ونقل أي أجهزة رقمية أخرى يجري العمل على ضبطها

.في حال عدم اليقين، التمس توجيهات من موظفين مدرَّبين

احفظْ 

اجمعْ 
خْذ كل شيء

والحواسيب ) FPV(يِّر األول للمسية تستلزم الطائرات المسيَّرة عادًة أجهزة أخرى للتحكم بها ولمشاهدة محتواها كأجهزة التحكم والهواتف الخلوية ونظارات الرؤية االفتراض
اللوحية والحواسيب حجرية وما إلى ذلك

ة وجهاز التحكم واهلواتف اخللوية واحلواسيب وسحابة كل طائرة م‒ ة ميكن العثور على بيانات ذات قيمة إثبات على الطائرة املسريَّ سريَّ
ة ‒ ، USB الوميضيةغِّل الذاكرة أجهزة حتكُّم، هواتف خلوية، حواسيب حجرية، حواسيب، بطاقات ذاكرة، مش(خذ أي جهاز ميكن تزويج برجمته مع الطائرة املسريَّ

)  وما إىل ذلك
. بُعد ومنع فقدان البيانات منالبيانات واهلدف من ذلك منع حمو . أطفئ تشغيلها –عند مجع املعدات املرتبطة هبا وخباصة أجهزة التحكُّم واهلواتف اخللوية ‒

في حال عدم اليقين، التمس المشورة
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 يف مسرح اجلرمية توثيق : ال26الشكل 

 عملية التحقيق 14.3

إثبات ضرورة جابة إىل تركيز التحقيق من االستتحول ، يهاإلجراءات املناسبة فيمبجرد حتليل مسرح اجلرمية واختاذ مجيع 
 .ةادثوراء احليف وقوفهم املشتبه هوية سباب وحتديد األن وملاذا وأين ومىت، مما سيساعد على إثبات مَ 

حقيقات تستخدم ا إذا كانت التوذلك تبعاً ملمجعها رى احملققون واملواد اليت جيقوم به نوع النشاط الذي يويتفاوت 
هو موضح يف  ، كماتشاهبةمبراحل م مترّ فإن كل هذه األنشطة االستباقية. ومع ذلك، الطريقة أو رد الفعل طريقة 

 ." أدناهعملية التحقيقل عامخطط الامل"

ال، يف بعض بيل املثعلى سفمسار خمتلف خالل العملية. ما يعين أنه يستدعي سلوك ، عن غريهكل حتقيق وخيتلف  
يف و ارة املشتبه فيه. يف مرحلة إد اعيسر يدخل التحقيق بالتايل فإن منذ البداية، و معروفة هوية اجلاين تكون احلاالت، 

 إال بعد إجراء مزيد من التحقيقات.ال ُتكتشف هوية اجلاين أبدا، أو عرف حاالت أخرى، قد ال تُ 
 

ْق  وثِّ
دوِّن حالة الطائرة المسيرة لدى العثور عليها 

مطفأة؟/هل كانت شغّالة-
هل كانت املراوح دّوارة؟ -
ة مضاءة أو مطفأة؟ - هل كانت مصابيح إشارات الطائرة املسريَّ
هل كانت على متنها محولة؟ -
هل يف إمكانك حتديد اهلدف املتوخى؟ -
هل حلق هبا أي ضرر أو هل من مؤشر على سبب سقوطها؟-
هل يف إمكانك حتديد الطيار أو معاونني له مشتبه فيهم؟ -

ما هي معرِّفات الطائرة المسيَّرة؟ 
ة، البطاريات(األرقام التسلسلية - )الطائرة املسريَّ

أرقام الطراز
األرقام التسلسلية الصادرة عن هيئة الطريان 

:  صوِّر
ة واملنطقة احمليطة- .  كل أجزاء الطائرة املسريَّ
ة أو تعديالت أُدخلت عليها- . أي ضرر حلق بالطائرة املسريَّ
. أي معدات مرتبطة هبا ُعثر عليها-
.  يف حال كانت املعدات املرتبطة هبا شغّالة، صوِّر حالة تشغيلها وسجِّل التاريخ والوقت-



 األدلة اجلنائية الرقميةخاص باملستجيبني األول والعاملني يف جمال   
 
 

  52/133 الصفحة 

 

 
 عملية التحقيقلعام خمطط : 27الشكل 

 ما يلي: تشمل اليت  مرحلة التحقيق األويل عند االنتهاء من بعض اإلجراءاتُختتتم 

 .وجودين يف حينهااملشهود من الأي  وأمن الضحية رواية املستجيب األول أو احملقق على حصول  •
 تلبية االحتياجات الفورية للضحايا والشهود. •
 موقع اجلرمية.الشروع يف معاينة  •
 املستحصل عليها. املواد اليت تستدعيها السريع إجراءات املسار  كلاختاذ   •
 . احملليةالعامة السجالت املطلوبة مبوجب السياسة  إجناز ومراجعة كل •
 خالل التحقيق األويل. تعاملعلومات االستخبارية اليت مجُ تقدمي كل  •

باط الدوريات ملواطنني وضي مع اتوجِّه السياسة العامة للقوة املعنية املوظفني متلقي املكاملات اهلاتفية وموظفي التعاط
لبالغات، عند استالم او . هااختاذاليت يتعني ، واإلجراءات الالحقة هااملعلومات اليت حيتاجون إىل مجعيف ما يتعلق ب

وينبغي التحقيق.  إىل ضابطها وكشفها متهيدا لتمريرها حفظمن املواد و تسجيلهم كل لموظفني التأكد من نبغي لي
ّكنهم من بالضحايا والشهود، ألن ذلك مييف ما يتصل على دراية باسرتاتيجيات التحقيق أن يكونوا  نيلمحققل

 غ عن اجلرمية.استجواب الشخص الذي يبلِّ عرب استغالل الفرص املبكرة جلمع املواد 

 عن طريق: التحقيق جممل سري يعزز ذلك استكمال السجالت الشاملة، ألن ويتعني 

مواصلة 

التحقيق

التهمة

إدارة القضية

تقييم 
التحقيق

تقييم
األدلة 

ال حاجة إلى مواصلة 
إسهام –التحقيق 

ماستخباري في النظا

عدم توجيه 
إسقاط التهم /تهم

األخرى

المحكمة

 وتمثل الرئيسية، راراتالق مفاصل الداكن باألزرق الملونة الخانات وتمثل التحقيق، استراتيجيات أنشطة الفاتح باألزرق الملونة الخانات تمثل
  .تحقيقها يمكن التي النتائج البيضاء الخانات

مواصلة 

التحقيق

التحقيقفتح 

األولي التحقيق

إدارة المشتبه فيه
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 راء تقييم التحقيق.مساعدة احملقق يف إج •
 ملناطق اجلرمية.ي االستخبار شهد املرسم يف اإلسهام  •
 متكني املشرفني من تقييم جودة التحقيق. •
 .به حمقق آخريف حال تكليف التحقيق ملف تسليم تيسري  •

 التحقيقواصلة م 1.14.3

 يعتزمون هبا حول الطريقة اليتوضع خطة واضحة  لمحققنينبغي لالتحقيق، يزيد من جرمية ملقرر إخضاع عندما يت
، وأن تارخيهحىت  تعإىل تقييم دقيق للمواد اليت مجُ  ةستندتكون مطة التحقيق أن وينبغي خلالتحقيق بنجاح. إمتام 

 تتضمن العوامل التالية:
 

 التحقيقواصلة ملالثالثة  عتباراتاال

 األهداف احملددة للتحقيق. •

 تلك األهداف.بلوغ اتباعها لزمع اسرتاتيجيات التحقيق امل •

 .، وحملل استخباراتةحمقق، فاحص مسرح اجلرمية، أخصائي أدلة جنائية رقمي: املواردمن  لتحقيقاحتياجات ا •

 التحقيقالثالثة ملواصلة عتبارات اال - 18اجلدول 

ذا اإلطار تغطية هوليس القصد من لكنها هتدف إىل توجيه احملقق. و  حصريةاالعتبارات املذكورة أعاله ليست إن 
 يتجاوز نطاق هذه الوثيقة.األمر اسرتاتيجيات التحقيق، ألن هذا 

والتقييم.  التحقيق األويل يتهذا اإلطار حىت اآلن مرحلاملخطط العام لعملية التحقيق، فقد غطى  كما ترون منو 
الطائرات املتعلقة بادث و احليف  تحقيقالستغطي األقسام التالية تقييم اإلثبات والعمليات املرتبطة به اليت ستساعد يف و 

ة.  تحليل بيانات ل ةاألدلة اجلنائية الرقميوآليات  التايل من اإلطار اسرتاتيجيةَ  القسمُ بالتفصيل سيوضح و املسريَّ
ة مبا ميكِّن  اجلنائية األدلة آلية هم من ف ةاألدلة اجلنائية الرقميالعاملني يف جمال املستجيبني األول و الطائرات املسريَّ

 .ةالرقمي

 يهاعامة عل ونظرةٌ  ةاألدلة اجلنائية الرقميمبادئ  .4

 نظرة عامة 1.4

أو جهاز  حاسوب يفالبيانات املخزنة التعرف إىل فرع من فروع علم األدلة اجلنائية يركز على  ةاألدلة اجلنائية الرقمي
ألدلة اجلنائية هدف او وحتليلها واإلبالغ عنها. معاملتها واحلصول عليها و  ،رقمي أو أي وسائط ختزين رقمية أخرى

رُض االستنتاجات عمعلومات مفيدة، و لتصبح البيانات ملةُ اإللكرتوين، ومعادليل هو اسرتجاع البيانات من ال ةالرقمي
 ألدلةليمة يف جمال اسن تستخدم تقنيات لذا، ينبغي لكل العمليات املتبعة أاحملكمة. اليت جرى التوصل إليها على 

 يف احملكمة.تضمن أن كل االستنتاجات اليت جرى التوصل إليها ستكون مقبولة اجلنائية 
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ة واملعدات املرتبطة هب ةاألدلة اجلنائية الرقميطبيق تقنيات اهلدف من ت هو حتديد مسارات  اعلى الطائرات املسريَّ
يف فهم الطائرات  ساعد، على حنٍو ياألجهزةيت حتويها تلك والصور ومقاطع الفيديو ال ،وبيانات املستخدم ،الرحلة

ة واستخدامها.  املسريَّ

ثوان غضون يف  وحبدوثهاود بانعدام احلداألدلة الرقمية االستعانة باحلاالت اليت تنطوي على ابُع عموما طويتسم 
ملبادئ التوجيهية االنتائج املستخلصة من األدلة اإللكرتونية أن تتبع جمموعة معيارية من على معدودة. ومن مث، جيب 

 أيضا يف نظام العدالة اجلنائية الدويل.بلد حمدد فحسب، بل يف حمكمة  لضمان مقبوليتها ال

ة ة الفضلى يف استحدد الفصول التالية املمارسو  يها سواء كانت لعوهي تسري  –لتعامل مع أجهزة الطائرات املسريَّ
فصل حمتواه  كلكون لسيو الطريان. بم حتكُّ ومات جهاز ظنأو مصمَّمة حسب الطلب أو مجتارية  وأترفيهية أجهزة 

الستخدام  ناظمةالخالفات التشريعات واملومتدرجة تتعلق بالصلة، مبا يف ذلك توجيهات واضحة وموجزة  وذ
ة.  هاز الطائرة سالمة جحفظ قسما يوضح كيفية إدارة و كل فصل باإلضافة إىل ذلك، يتضمن  و الطائرات املسريَّ

ة   .ةاجلنائيمعاينة األدلة الفرز أو حلظة التعامل معه ألول مرة وصوال إىل من اعتبارا املسريَّ

تخبارية املعلومات االسمع  جيب التعامل بشكل خمتلفوإن كان من األمهية مبكان أن يفهم احملقق الرقمي أنه و 
واألدلة الرقمية  ةقميالر تخبارية املتعلقة باملعلومات االسإثبات، فإن املبادئ الشاملة احلصول على وفرصة  ةالرقمي

 مرحلة احملكمة.بدءاً من ضبط اجلهاز يف املرحلة األولية ووصوال إىل طوال عملية إدارة القضية، سري ت

 مبادئ األدلة اإللكرتونية  2.4

ةة طائر وهم يعاينون  ةاألدلة اجلنائية الرقميعاينو م: 28 الشكل  مسريَّ
 

 باملبادئ التالية:تقيَد الَمن يقوم بذلك إلكرتوين، جيب أن يضمن معاملة دليل عند 
 

 األدلة الرقميةاملتعلقة ببادئ امل

 1املبدأ 
 احلصول على األدلة اإللكرتونية بطريقة قانونية.

 2املبدأ 

 اإللكرتونية. األدلة معاملةتدرييب مناسب قبل  ربنامج لاألدلة اإللكرتونية معاينة  يف ني املشاركنياملوظفخضوع 

 3املبدأ 

لى عصول حلمن الضروري ا إذا كانو بياناهتا. أياً من اإلجراءات املتخذة بشأن األدلة اإللكرتونية أُي من غري يأال 
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 األدلة الرقميةاملتعلقة ببادئ امل

أن يكون ب جي األكفاء، و نياملوظفإال  يقوم بذلك الستحسن أيُ ، نظومةالبيانات األصلية أو تغيري إعداد امل
 تلك اإلجراءات. املوظفون قادرين على تربير

 4املبدأ 

أن يكون و ها. يف تدقيقالاألدلة اإللكرتونية حبيث ميكن معاملة اإلجراءات املتخذة عند بكل سجل وحفظ إنشاء 
 .هانفس طرف ثالث مستقل قادرا على تكرار تلك اإلجراءات وحتقيق النتيجة

 األدلة الرقميةاألساسية املتعلقة ببادئ امل - 19اجلدول 

ة واملعدات املرتبطة هبا أمر حضبط ، فإن وعليه من األدلة د االستفادة إىل أقصى حلضمان يوي الطائرات املسريَّ
  الرقمية.

 ةنظرة عامة على خمترب األدلة اجلنائية الرقمي 3.4

ة واملعدات املرتبطة هبا إىل  ةإرسال الطائر  عند  اتإجراء ملختربلدى اكون تن أخمترب لألدلة اجلنائية الرقمية ينبغي املسريَّ
يل يف الشكل التابني سبع خطوات كما هو مت على إدارة احلاالتنطوي بشكل عام، و إلدارة احلاالت. راسخة 

 هامتثالباعه و نبغي للمخترب أن يضمن اتّ قضية، يالشروع يف أي قبل و . الحقةيف األقسام الستفاٌض يف شرحه وم
اهلدف و رمسية. ت مستنداأو مبعاملة الدليل مبوجب مذكرات د من وجود إذن التأكعاِين لمدير أو املوينبغي ل. قواننيلل

ائق املتنازع إلثبات أو دحض احلقدليل هو استخدام ال ةاألدلة اجلنائية الرقميالتشخيص باتباع تقنيات من إجراء 
مل األدلة اجلنائية ععلى حنو ممتثل للقوانني. ولدى انتهاء اإللكرتوين  دليلعليها، وبالتايل جيب احلصول على ال

 اإللكرتوين مقبول وأن تقرير األدلة اجلنائية مقبول يف احملكمة.دليل ، جيب التأكد من أن الةالرقمي
 

 ةخمترب األدلة اجلنائية الرقميآلية عمل : 29الشكل 

 تلقي الطلب 1.3.4

هذا الطلب رد ن أن يميكو عند تلقي طلب رمسي من مقدم الطلب. (املخترب) عمله يبدأ خمترب األدلة اجلنائية الرقمية 
ملعنية، املعلومات املقدمة يف الطلب الرمسي اجلرمية اوتتضمن أو بريد إلكرتوين أو فاكس. رسالة الرمسي يف شكل 

 .ة بشأ�اقضائية الصادر ذكرة الاملهدف القضية ورمبا و اإللكرتوين،  دليلتفاصيل الو ، االفعل املرتبط هبو 

ة، بناًء قضيالمن اجملدي التحقيق يف  دد ما إذا كانحيطلب و ين عندئذ مراجعًة للمدير املخترب أو املوظف املعري جي
 على املعايري التالية:

ال العكس  اإللكرتوين يلبالدلمتصل الدليل أن  ، أيةنطاق األدلة اجلنائية الرقميضمن دخل تالقضية  .أ
 وبصمات األصابعكالبصمة الوراثية   –

 الطريقة واألدوات املتاحة .ب
 ون إلدارة القضيةاملتاحن و املوظف .ج

تسجيل مستند  تسجيل القضية تلقي الطلب
 إغالق القضية إجراء التحليل اإلثبات

مستند  تصوير
 اإلثبات

مستند  إعادة
 اإلثبات
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 ةط القانونيو الشر ستيفاء ا .د

حيدد القبول،  هرار ق وإذا كانالقضية أم ال. استالَم  لَ قبِ باإلبالغ مبا إذا الطلب رمسيا  على هذاعندئذ خترب رّد املي
 . لتسليم الدليل اإللكرتوينتارخيا ملقدم الطلب خترب امل

 ل القضيةيسجت 2.3.4

حامال خترب املطلب إىل مقدم الضر ة، حيقضيالمن اجملدي التحقيق يف ن أقرر خمترب لألدلة اجلنائية الرقمية يمبجرد أن 
 للقضية. سجيل ة تاستمار  ألميو فريدا  ارقم عندئذ القضية قيد التحقيقخترب فيعطي املالدليل اإللكرتوين. معه 

. بفتح قضية ن مقدم الطلبمدَّد واضح وحم بطلبٍ ينني اعتزويد املتعني يبشكٍل فعال،  اإللكرتوينوبغية معاينة الدليل 
و واالتصاالت املستندات ومقاطع الفيديمن قبيل  البيانات املوجودة يف جهاز ماة من تنوعواملعديدة ألنواع الل نظراً و 

من رقمي   جهازٍ يفاملوجودة البيانات معاينة  يناعيستحيل على املماكن وسوى ذلك، وبيانات املراقبة الصحية واأل
 دون طلب واضح وحمدد.

 .دليلة اللماستخدامها ملعاتعني واألدوات اليت يوسائل أن خيطط لل ينامعاملعلومات، ميكن لل تلكبناًء على و 

فتح بعد ذلك، يو العمل بدأ رمسيا اآلن. ما يعين أن  االستمارةَ ، على خترباملالطرفان، مقدم الطلب وموظفو ويوقِّع 
 .لفذا املهقضية يف لة بالصالبيانات املنطقية املتمن أجل ختزين كل يف وسائط ختزين لفا خترب مامل

  مستند اإلثباتتسجيل  3.3.4

ودحضا خترب. إمكان نقله إىل عهدة املقبل املستند )، من املهم ختم مستند اإلثباتاإللكرتوين (الدليل تلقي عند 
 مل ف آخرطر عاين أن يثبتا أن أي الطلب وامليف وسع مقدم ، جيب أن يكون دليلسالمة ال يفي شك معقول أل
عض كلفة بالنسبة لبأن هذه املمارسة جديدة ومُ العهدة. ومع عملية نقل دليل خالل تمكن من الوصول إىل الي

 جهزة املعنية. هذا اإلجراء مع األاتباع  جدوال زمنيا ثابتا لبدءة بذلك و مستمر يقدم توعية خترب سامل، إال أن جهزةاأل

تفاصيل م توثيقها مع تيفريدة ستند إثبات م له بطاقة تعريفص وختصَّ  تقدميهجيرى  إلكرتويندليل ل كل سجَّ وي
 التسجيل.استمارة يف املستند 

وينبغي وبطاقات الذاكرة.  SIMبطاقات من مستندات اإلثبات، مثل  هذا التسجيل العناصر الفرعية لكلٍ ويشمل 
ل ُخصصت  حايفتيح إمكانية معرفة العنصر األصل الذي يعود إليه أي عنصر فرعي. فمثال، أن ت لبطاقات التعريف

-(2)20190105التابعة له عالمة  SIMبطاقة ميكن عندئذ أن ختصًّص ل، MP01-(2)20190105خلوي عالمة اتف هل
MP01-SIM01. 

اإلثبات. والغرض  مستندتسجيل تشوب مستند االثبات يف استمارة الحظة أنه جيب توثيق أي عيوب املمن املهم و 
 ستقبل.سلبية يف املمزاعم خترب من أي املمحاية من هذا اإلجراء هو 

 ستند اإلثبات. مباإللكرتوين املتصلة  نسخالشكل من أشكال أي  وحيمَّل إىل ملف القضية

 االستمارة. ء لا املستندات مبن الذين تلقو و املوظفعهدة مستندات اإلثبات، يقوم سلسلة وقد انطلقت اآلن أما 
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 تصوير مستند اإلثبات  4.3.4

يف املستقبل. ستند ديد املحتستند وللتمكن عمليا من لتسجيل حالة امل :التاليةلألسباب جيرى تصوير مستند اإلثبات 
شاشة ه الما تعرضقم بتصوير  شّغالة،. إذا كانت الشاشة أيضا عن قربصورا و التقاط صورة عامة للمستند قم ب

حبيث ىل مقدم الطلب إقبل إعادته ستند يُنصح بتصوير امللف اخلاص باملستند. املالصور إىل حتمَّل بعد ذلك أيضا. 
 حلالة املستند.   امستقبليا مرجعتكون الصور 

  تحليلإجراء ال 4.3.5

على طالع لال 5إىل القسم ة عوداليرجى خمترب األدلة اجلنائية الرقمية. املتبع يف تحليل الالتحليل وفقا لنموذج رى جيُ 
أي يبلغون عن الطلب و اجلهة مقدمة ل مع تواصُ لى ظل املعاينون عأثناء هذه العملية، يو تفاصيل إجراء التحليل. 

رف يف انوات من املعستلك ميعاينني بعض املعاينة. إن قيود قد تنشأ أثناء امليف املسار املتبع أو عن أي احنرافات 
قادرون على ختصيص البيانات الصحيحة عند إجراء اتصاالت فعالة بني تاليا ، وهم ةاألدلة اجلنائية الرقميجمال 

 الطلب.اجلهة مقدمة و عاينني امل

  إعادة مستند اإلثبات 6.3.4

الشائعة يف  من املمارساتقدوم الستعادة الدليل. و الطلب لل ةمقدماجلهة خترب بتصل املالتحليل، يإجناز مبجرد 
يستغرقه لوقت الذي ل االطلب توفري  ةمقدماجلهة تقرير األدلة اجلنائية إىل مستند اإلثبات مشفوعا بخترب إعادة امل

ملوظف األحرف األوىل السم ااخلتم وحيمل خترب ختمه. امل، جيب على ستندقبل إعادة املالقدوم أكثر من مرة. و 
 ه. وتاريخ ووقت ختماملستند وبطاقة تعريف وشهرته، 

 ق القضيةغالإ 7.3.4

رفان على أن إغالق القضية، يتفق الطوبغية . قضيةمخترب إغالق اللوميكن لقد اكتملت العملية تكون بعد ذلك، 
 استمارة. توقيع بميكن القيام بذلك و الطلب.  ةمقدماجلهة إىل م لوأن التقرير قد سُ أُجنز العمل قد 

ة األدلة اجلنائية الرقمية .5  للطائرات املسريَّ

ة األدلة اجلنائية الرقمية للطائرات املتعلقة بعملية نتطرق إىل اليف هذا القسم س الطائرات بة التحكم وأجهز املسريَّ
ة. يف حال وجود أجهزة مرتبطة  عملية تكون للوحية، ااحلواسيب أو لوية أو اهلواتف اخلهبا كاحلواسيب احلجرية املسريَّ

 INTERPOL Global ةإلنرتبول التوجيهية العاملية اخلاصة مبختربات األدلة اجلنائية الرقميامبادئ معاينتها مشمولة يف 

Guidelines for Digital Forensics Laboratories. 

 نظرة عامة 1.5

ة يف اإللكرتوين املتعلللدليل  ةحتليل األدلة اجلنائية الرقمياملتبعة يف جراءات اإليغطي هذا الفصل  ق بالطائرات املسريَّ
العمليات على  شاملة عطاء نظرة عامةإل الزمينحبسب الرتتيب  يةمنوذجوسُتعرض عملية . ةخمترب األدلة اجلنائية الرقمي

ة. األدلة اجلنائية الرقمياليت ينطوي عليها حتليل الرئيسية   ة للطائرات املسريَّ

التحليل واذ واملعاينة و هي: االستحأربع مراحل  األدلة اإللكرتونية يف خمترب األدلة اجلنائية الرقمية عادةً  حتليلُ ويشمل 
جيب ما جهة العهدة كت كلما تغريَّ دليل  العهدة تحديث سلسلة بدائما قيام الطوال العملية، جيب و  .والعرض
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ة من الطلب املقدم حتقيق الغاية املرجو والتحليل حىت عاينة امل يتْ تكرار مرحلوز جية الدليل طوال الوقت. و ضمان سالم
  يف القضية.

مع ذلك و أعمال األدلة اجلنائية الرقمية ينطوي عموما على هذه املراحل األربع، تنفيذ من املفهوم عموما أن ويكون 
ستحواذ طي مرحلة اال، ميكن ختقضايا معينةفي فاملراحل. تلك ميع قضايا تستدعي املرور جبمجيع الفهذا ال يعين أن 

وعات كبرية من جمموجود  هو عندة هذه احلالمثال على و . عاينةمرحلة املخالل إجراء الفرز متهيدا لالنتقال فورا إىل 
 على كل بند من األدلة.االستحواذ  اتإجراءمن اجملدي تطبيق قد ال يكون ما يعين أنه البيانات، 

  املخترب:املتبع يف يوضح الشكل التايل منوذج التحليل و 

 
 ةخمترب األدلة اجلنائية الرقمياملتبع يف تحليل ال: منوذج 30الشكل 

ةأجهزة  1.1.5  الطائرات املسريَّ

ترب األدلة اجلنائية خماملتبع يف تحليل اليوضح بالتفصيل القسم التايل من هذه الوثيقة كل مرحلة من مراحل منوذج 
  والتحليل على نوعني من األجهزة:ستحواذ واملعاينة تشرح هذه الوثيقة عملية إجراء االو الرقمية. 

ة ‘1’  الطائرات املسريَّ
ة أجهزة  ‘2’  التحكم من بُعد بالطائرات املسريَّ

ةه الوثيقة، لمن هذ 5.2يف القسم بني كما هو م وسائط ختزين يف  نزَّ ختُ  بياناتالمن عدة أنواع خمتلفة  لطائرات املسريَّ
ة نفسها، ووسائط ختزين ميكن نزعها، وأجهزة تشمل لبيانات، ل خمتلفة سحابة، وما إىل وال حممولة،الطائرات املسريَّ

ة  ةالتحكم من بُعد بالطائر جهاز  أنوتدل التجربة على ذلك.  وعند تبقية. بيانات مأن حيوي أحيانا ميكن املسريَّ
ما  لبياناتميكن أن تشمل هذه او التحكم من بُعد. جهاز استعادة البيانات من االقتضاء، ينبغي للمعاين أن حياول 

  :يلي
 

ةأجهزة التحكم من بُعد ب فوظة يفأنواع البيانات احمل  الطائرات املسريَّ
النظام العاملي ة مثل املسريَّ  ةلة برحالت الطائر صحتتفظ هذه البيانات بالبيانات املت القياس من بُعد

) والسرعة GPS الـ من إشارةُيسَتقيان والوقت والتاريخ ( ،GPSلتحديد املواقع 
 املستخدمالت واالجتاه واالرتفاع وسرعات احملرك ومدخِ 

اسوب و احلأاخللوي التحكم مثل اهلاتف هاز أي أجهزة مت إقرا�ا أو توصيلها جب هبا األجهزة املرتبطة
اخللوي أو للهاتف ) IMEIوفر ذلك اهلويَة الدولية للجهاز احملمول (قد يو . اللوحي

 للجهاز.اهلوية الفريدة 

سلسلة العهدة وسالمة الدليل
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حسابات املستخدم 
 ةاملسجل

سجل حساب م ل أو اسمَ بريد إلكرتوين مسجَّ  املستخدم عنوانَ  قد يكون حسابُ 
ة ةلطائر لعة املصنَّ هة اجلأُنشئ لدى   املسريَّ

االتصاالت بني عناصر إشارة 
ة وجهاز التحكم الطائرة  املسريَّ
 من بُعد

 وة اإلشارةقمع سجالت بعلى بيانات التشوير أن حتتوي ذه السجالت ينبغي هل
ة وجهاز التحكم الطائرة بني   من بُعداملسريَّ

ةالتحكم من بُعد يف أجهزة أنواع البيانات املوجودة  - 20اجلدول   بالطائرات املسريَّ

ة، مثل  للحصول على توجيهات حمددة بشأن التحليل اجلنائي الرقمي لألجهزة األخرى املرتبطة بالطائرات املسريَّ
ألدلة اجلنائية التوجيهية العاملية اخلاصة مبختربات اإلنرتبول اإىل مبادئ عودة ، يرجى الاخللوية واحلواسيباهلواتف 

  .INTERPOL Global Guidelines for Digital Forensics Laboratoriesة الرقمي

  االستحواذ 2.5

للدليل ة جنائيأدلة عملية إنشاء نسخة  وهيُعَرف بشكل أفضل، االستحواذ على البيانات،  أو، كما االستحواذ
ة أو جهاز التحكم أو اهلاتف اخل ةمثل الطائر  اإلثبات)مستند اإللكرتوين ( ، يف حلجرياسوب اأو احل لوياملسريَّ

ية االستحواذ وُجترى عململف/ملفات الصورة بعد ذلك يف مرحلة التحليل. وُيستخدم . صورة شكل ملف أو ملفات
دليل ى الانات دون تغيري حمتو إنتاج نسخة مطابقة من البيواهلدف منها اإللكرتوين. دليل من أجل حفظ سالمة ال

نسخة  –إنشاء نسختني سليمة املتبعة يف هذه العملية، من املمارسات الو اإللكرتوين بأي شكل من األشكال. 
 الستخدامها يف حتليل األدلة اجلنائية.نسخة أخرى رئيسي، و اللف باعتبارها املتفظ هبا حيُ 

 امللموس للبيانات غريفالطابع اجلنائية. األدلة ة من ناحية اإللكرتوين بطريقة سليمدليل احلصول على الويتعني 
بث هبا مقارنًة عأكثر عرضة للكما جيعلها من السهل التالعب هبا  جيعل إلكرتوين  واملعلومات املخزنة يف شكلٍ 

 جمرَّبة يف االستحواذ. إجراءات حمددة و اتباع من املهم ا األشكال التقليدية لألدلة. لذب

جزئة التستخدم وتُ وملف الصورة. ) ملستند اإلثبات hash value( ملف صورة، جيب تسجيل قيمة جتزئةمبجرد إنشاء 
اجلنائية  عديد من خوارزميات التجزئة يف األدلةوُيستخدم ال. ستندملف الصورة مطابق متاما حملتوى املإلثبات أن 

  يزة توليد التجزئة.دة مبمزو وأجهزة األدلة اجلنائية  ياتمعظم براجمو . Sha-256مثل  ةالرقمي

دون ظروف ل حتاألصلي، ما مل املأخوذة عن الدليل نائية األدلة اجلعلى نسخة إال والتحليل عاينة جيب إجراء املوال 
لدليل لنسخة األدلة اجلنائية حفظ جيب و . دليلمهم للحفاظ على سالمة الاألمر هذا و بذلك. قيام املعاينني 

نسخة  وضع بطاقة تعريف متييز واضحة علىجيب و نفسه.  الدليلعلى ال أخرى، حفظ اإللكرتوين على وسائط 
أخرى. عود إىل قضايا تنسخ أدلة جنائية بينها وبني أو  األصليبينها وبني الدليل  زجاملدلة اجلنائية لضمان عدم األ
 ا. قضايلقبل استالم افظ بعض وسائط احلأن حيضِّر  ةجيب على خمترب األدلة اجلنائية الرقميا لذ

ة. احملفوظة يف اسرتجاع البيانات كيفية ما يلي تفاصيل   يفو  إىل حد كبري ها مشاهبة اعطريقة اسرتجو الطائرات املسريَّ
ة و معاينة مشرتكة بني نظرا لوجود أوجه شبه ، لويةاهلواتف اخلالسرتجاعها من    .لويةاهلواتف اخلعاينة مالطائرات املسريَّ
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 البياناتأنواع اسرتجاع  1.2.5

من ل عليها أوراق معامالت القضية املستحص مراجعةعاين ، جيب على املةالرقمي ةاجلنائياألدلة قبل الشروع يف عمل 
يف حتديد عايَن املذلك ميكن أن يساعد مستند اإلثبات. و للتأكد من أنواع البيانات املطلوبة من اجلهة مقدمة الطلب 

 .املعنية ضيةلقيف ما يتعلق باسرتجاع سبل االأفضل 

من  ناه بدءاً أربعة مستويات خمتلفة يرد وصفها أدعلى دون طيار من لطائرات احملفوظة يف ااسرتجاع البيانات ويتم 
 البيانات.قدر من  أقلع سرتجَ يُ ، وترتاوح نزوالً إىل املستوى الذي معظم البياناتالذي ُتستخرج فيه املستوى 

 

 
ةة : طائر 31الشكل   قيد املعاينة مسريَّ

 ي سرتجاع املاداال )أ(

هذه البيانات ليل ويتعني حتاجلهاز. احلفظ يف من وسائط أولية هو احلصول على بيانات ثنائية  ادياالسرتجاع امل
عادًة بالوصول إىل ن معايتسمح هذه الطريقة للو األدلة اجلنائية.  ياتيف مرحلة الحقة بواسطة براجمومعاملتها األولية 

 ها عادًة.اجلهاز اليت ال ميكن للمستخدم الوصول إلياالت عمل وملفات نظام التشغيل وجم ية واحملذوفةاحلبيانات ال

  امللفاتنظام تفريغ  )ب(
ملفات اجلهاز ظاَم إذ يسرتجع هذا التفريُغ نهو مزيج من االسرتجاع الفعلي واالسرتجاع املنطقي ات لفتفريغ نظام امل

يانات اليت ، على سبيل املثال، قواعد البمعاين أن يسرتجعذلك للمعاملتها. ويتيح مرحلة خالل فسر البيانات يو 
ال  الوسائط احملذوفة اليت قد ال تكون متاحة عند االسرتجاع املنطقي وقدبيانات / املعلومات الُبعديةحتتوي على 

  و أنه ال يسرتجعهيعاين منها التفريغ اليت  قيودالأحد ادي. إال أن الوصول إليها أثناء االسرتجاع امليكون من املمكن 
 .اديالبيانات احملذوفة بالطريقة اليت ميكن أن يقوم هبا االسرتجاع املكل 

  املنطقي السرتجاعا )ج(
ة والسماح للجهاز بتقدمي البيانات  ةتلقي املعلومات من الطائر على االسرتجاع املنطقي نطوي ي لتحليلها. هيدا متاملسريَّ
للمعاين طريقة هذه الوال تتيح للوصول إىل البيانات املوجودة على اجلهاز نفسه. األمر موازيا غالبا ما يكون هذا و 

الطائرات خلاصة بااألدلة اجلنائية  ياتمعظم براجمموجود يف هذا النوع من امليزات احلية. و البيانات إال االطالع على 
ة إذا كانت البيانات غري م ي يف أنه ال مشكلة االسرتجاع املنطق. وتكمن نزعها يف بطاقة وسائط ميكنوجودة املسريَّ
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ة  ةطريقة للتحقق من البيانات املوجودة على الطائر  ة شاشات معظم الطائرات اه ليست لدى ألننفسها املسريَّ ملسريَّ
ة.يف البيانات املوجودة معاينة أو عرض ل  الطائر املسريَّ

 رقاقة نزع ال )د(
ة لطائرات إىل ابالنسبة  السرتجاع الرقاقة  نزع ميكن استخدام طرقمتأذية، أو ذاتية اليت حتتوي على ذاكرة املسريَّ

تطلب ت ااجلهاز، ولكنه يفتخزين نطقة المن مولية أيضا اسرتجاع البيانات الثنائية األالطريقة هذه  تيحوتالبيانات. 
ون اجلهاز فمن احملتمل أن يكهذه الطريقة  لجأ املعاين إىلعندما يو إزالة دائمة لرقاقة ذاكرة اجلهاز من لوحة الذاكرة. 

طريقة نزع  داماستخاملعلَّقة على التوقعات أن تكون إضافة إىل ذلك، جيب و تالفا ومل يعد من املمكن استخدامه. 
ة متواضعة، فلطائرات الرقاقة ل  خلاصة هبا.الذاكرة ارقاقة بيانات مشفرة على ختزِّن احلديثة  األجهزةُ املسريَّ

ةالتحكم من بُعد أجهزة يتعلق بما  يفو  جهاز لذاكرة على لوحة ارقاقة حتديد كون على املعاين ، سيبالطائرات املسريَّ
قد تكون هناك طرق نزع الرقاقة. و  أو JTAGأو  USBوصلة التحكم من بُعد واحلصول على البيانات باستخدام 

أي وسائط ل كما تعامَ د، وجيب التعامل معها  التحكم من بُع جهازستخدمة يف مٌ ميكن نزعها أيضا بطاقات وسائط 
 .ميكن نزعها عادية

عاينة اليت طريقة املاتباع  إىلجاهدين  واسعسرتجاع البيانات باألمهية. وينبغي للمعاينني أن يترتيب حماوالت اويتسم 
تكون تعرضت د قسرتجاع جماالت اويتيح ذلك للمعاينني تنتج معظم البيانات.  ولكنتسبب أقل قدر من الضرر 

طرق اسرتجاع اع النظر يف اتبال ينبغي و يف مراحل الحقة. اسُتبدلت فيها معلومات قدمية بأخرى جديدة ضرر أو لل
 تلحق ضررا ال ميكن إصالحه. العملية ميكن أن تكون مدمرة و هذه خري، ألن مالذ أإال كن قبيل نزع الرقاقة م

ة جاع السرت  JTAG طريقة الفحص استخدامواعُترب أن  اصة مع اكل وخبشيتسبب مبالبيانات من الطائرات املسريَّ
ةاملاركات الشائعة للطائرات  إثبات، قها على مستند تطبيهذه الطريقة على جهاز اختبار قبل وينبغي جتربة . املسريَّ

بيانات من  أيوحيول تاليا دون اسرتجاع املعاين  microcontrollerالدقيق م املتحكِّ من شأن ذلك أن يعطل ألن 
 هذه الوحدة.

 سرتجاعاالأدوات  2.2.5

ة عادةً  تتطلب تقنيات ما كوكابالت طاقة وكابالت بيانات.  يات خاصة استخدام براجم يتطلب حتليل الطائرات املسريَّ
 دوات معدات نزع حلام القصدير/ إعادةتشمل هذه األ. و أدوات إضافيةنزع الرقاقة،  األكثر تقدماً، مثلعاينة امل

 ةالطائر ولدى معاينة من رقائق ذاكرة اجلهاز.  وليةلقراءة البيانات األ jigsمتخصصة التلحيم بالقصدير وأدوات 
ة يات تفي رب براجمعتال تُ وإن كانت الشركة املصّنعة،  ياتبراجمجمموعة أيضا قد يكون من الضروري استخدام  املسريَّ

 لى البيانات.حلصول عمعاين من أجل االوحيدة املتاحة للجاع ، إذا كانت هذه هي طرق االسرت األدلة اجلنائيةبأغراض 

 السرتجاعملف اصيغة  3.2.5

ات اسرتجاع البيانات، غالبا ما يتم اسرتجاع بيانمن أجل استخدام أدوات خمصصة إىل الشرط الذي يقضي بنظرا 
ة  ةالطائر  تفادة من مكامن من أجل االسبني أدوات خمتلفة صيغ غالبا ما ميكن نقل هذه الو . يف صيغة مسجلةاملسريَّ

 .rawوملفات  binاألخرى غري املسجلة ملفات صيغ تتضمن الو قوة قدرات فك التشفري املختلفة. 
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 العمليةسري  4.2.5
 

ة و يف ما يتعلق بسرتجاع اال: عملية 32الشكل  ةأجهزة التحكم من بُعد ببالطائرات املسريَّ  الطائرات املسريَّ

 حدِّد مستند اإلثبات ووسائط التخزين )أ(
 قبل االنتقال إىل العملية التالية.عاين مستند اإلثبات املوجود لديه يراقب امل

ة ةالطائر  ‘1’  املسريَّ
ة ة الطائر تثبَّت بطاقة تعريف مستند اإلثبات إىل ة، ية للطائرة املالداخل، من اجلهة املسريَّ على ُتطَبع أو سريَّ

ة. و  ظهر معرِّفات سلسلي و ورقم الطراز والرقم التبطاقُة التعريف اسمَ اجلهة املصنعة قد تتضمن الطائرة املسريَّ
 .WiFi Mac Addressمثل  -االتصال 

ة  بالطائرةتحكم من بُعد جهاز ال ‘2’  املسريَّ
تضمن وتارية. التحكم، أو داخل حجرة البطجهاز على اجلزء اخللفي من تثبَّت بطاقة تعريف مستند اإلثبات 

 أيضان االسم املستخدم لالقرتان بأجهزة أخرى. وميكاجلهاز وطرازه والرقم التسلسلي و  وعَ التعريف نبطاقة 
معاينة بادئ ميف هذه احلال ُتطبَّق ، و آندرويد تشغيل مثل اتمو نظمستخدم أن يمن بُعد جلهاز التحكم 
 .األجهزة احملمولة

 

 
ة ةالطائر بطاقة تعريف : 33الشكل   املسريَّ

 ة.علتخزين البيانات املسرتج وسائط التخزينجيرى إعداد بعد ذلك، 

 مستند اإلثبات عن الشبكة عزل  )ب(

  تشغيل اجلهاز.تعني عملية االسرتجاع، يالقيام بعند 
  

الرقم التسلسلي

اسم الشبكة 

الجهة المصنعة والطراز 

رقم الطراز 

 حدِّد
مستند اإلثبات ووسائط 

 التخزين

  اعزل
مستند اإلثبات عن 

 الشبكة

  اسرتِجع
 البيانات ذات الصلة

 حتقَّق
 من مستند اإلثبات

 والبيانات املسرتجعة

 وثِّق
 كل اإلجراءات املتخذة
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ة ةالطائر  ‘1’  املسريَّ
مستند اإلثبات  عزل تعنيأي بيانات، يعلى تغيريات درءاً خلطر إدخال بشبكة وبالتايل ربط ملنع أي حماولة 

 مع مستند اإلثبات.م خدالذي استُ لوي مثل اهلاتف اخل امرتبطة هبوصالت شبكة أو أي عن 

ة تحكم من بُعد بجهاز ال ‘2’  الطائرة املسريَّ
مثل به أجهزة مقرتنة بأو  GPSسواتل النظام العاملي لتحديد املواقع مستند اإلثبات بوصل أي حماولة ملنع 

ة أو األجهزة احملمولة املرتبطة هبا ةالطائر  غيريات على أي تُحيتمل أن حتمل معها خطر إدخال واليت  ،املسريَّ
إشارات  عدم التقاط أيوغريها من األجهزة لضمان  GPSعن سواتل ستند تعني عزل املبيانات، ي

GPS/WIFIلة األدبيانات/ملفات جديدة من شأ�ا أن تكشف موقع خمترب أي إنشاء وعدم  /شبكية
 .ةاجلنائية الرقمي

 :، منهاخمتلفةخالل وسائل  العزلة منهذه لميزانية، ميكن حتقيق وتبعاً ل
 

ة / وسائل   التحكم من بُعدأجهزة عزل الطائرات املسريَّ
من غرفة حممية 

 يشبكالربط ال
وميكن ثمن باهظ الل احلهذا بيد أن ة. يشارات الشبكخمترب مزود بعوازِل فارادي ملنع اإل

 اعتبار استخدام أكياس فاراداي األصغر بديالً فعاال

تشويش أجهزة 
 تشويشالسلكية/

 اتشار اإل

. يف بعض GPS/WiFiلوي/اهلاتف اخل اتشبكالواردة من شارات حتجب هذه األجهزة اإل
طلب تداخل أيضا مع أجهزة أخرى تتوهي تا غري قانوين. هالواليات القضائية، استخدام

 إلرسال البيانات واستقباهلا. GPS/WiFiلوي/اهلاتف اخل اتإشارات شبك

قائق استخدام ر للتشكيل. وهي تنطوي على األرخص واألكثر سهولة وسيلة هذه هي ال اليدوية وسيلةال
ة/جهاز على هوائيات توضع ألومنيوم  ساتلية شارات الإلاالتحكم من بُعد لتقييد الطائرة املسريَّ

أن عاين على املني يتع هألنُحمكمة هذه الطريقة ليست بيد أن مستند اإلثبات. تلقاها اليت ي
ة/جهاز احمليطة واملنطقة اهلوائيات تأكد من أن ي مغطاة  عدن بُ مالتحكم بالطائرة املسريَّ

 بالكامل.
ة ةالحظة أن الطائر املمن املهم و  لقي إشارة تعلى  بدايةً عمل ست ها،عند تشغيل، املسريَّ

GPS قق من استخدام هذه البيانات للتحعندئذ ميكن و تاريخ. الوقت و الموقعها و تأكيد ل
ة مثل قاعدة بيانات  ةبيانات الطائر  ةصحة جمموع [اليت حتدد منطقة  NoFlyZoneاملسريَّ

ة، قد يؤدي امل ةيف كل مرة يتم فيها تشغيل الطائر ، وغريها، وبالتايلحظر الطريان]  سريَّ
ة، وقد يظهر  ةملفات الطائر نظام انات جديد يف ذلك إىل إنشاء ملف بي يف لك ذاملسريَّ

ة. ةطائر معاينة للأي   املسريَّ

ة/  - 21اجلدول   التحكم من بُعدأجهزة طرق عزل الطائرات املسريَّ

 اسرتجاع البيانات ذات الصلة )ج(

بعض و الروتينغ [للوصول إىل منظومات تشغيل حمددة] بعض تقنيات االسرتجاع احملددة وأجهزة ن نظرا أل
ة ة اليت تستخدم براجمبالتحكم من بُعد /أجهزة الطائرات املسريَّ تشغيل نظومات ة ملمشاهب ياتالطائرات املسريَّ
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-writeتعديل حظر الطبيق برنامج )، ال ميكن دائما تAndroid OSاصة نظام التشغيل وخب(واتف اخللوية اهل

blocking ة أو جهاز ى عل ةحتكم من بُعد بطائرة مسريَّ تعديل حظر ال نبغي تطبيقحيثما أمكن، يو . طائرة مسريَّ
 يست ممكنةً لتعديل على بطاقات الذاكرة. ومع ذلك، من املعرتف به على نطاق واسع أن طريقة حظر المثال 

ة/أجهزة الدائما  أو عمليةً  يكون  ذا السبب، من الضروري أنتحكم من بُعد. هلبالنسبة إىل الطائرات املسريَّ
ة/أجهزة العند تبعات ما يقوم به لى دراية تامة بعاين عامل قادرا يكون أن د و تحكم من بُعمعاملة الطائرات املسريَّ

 أفعاله. شرح وتربير على 

ة أو أجهزة ال معاملة قنيات ت انتطلبين من وسائط التخزين ان خمتلفانوع تحكم من بُعدوللطائرات املسريَّ
 يف اجلدول التايل:هو مبني منفصلة، كما 

 
ة/أجهزة ال وسائط التخزين  تحكم من بُعديف الطائرات املسريَّ

 البيان الوسائط

ملنطقي ا االسرتجاعُ أن يطبَّق عليها ميكن حاسوب. و صلب لل كقرصٍ معاينتها  ميكن  بطاقات الذاكرة
ى املعاين ويتعني علاملادي طاملا أن أدوات األدلة اجلنائية تدعم هذه امليزة. االسرتجاع و 

 بعضُ ختزِّن و الوصول إىل البطاقة واسرتجاع البيانات مث إعادهتا إىل اجلهاز قبل تشغيله. 
كن أن يتسبب ميلبيانات يف بطاقة الذاكرة، وإذا اكتشفت أن البطاقة غري متوفرة، ااألجهزة 
ة ةيانات من الطائر الب انفقدذلك ب مسح ما ذا إ. وينبغي، التحكم من بُعد/جهاز املسريَّ

ات البتبطاقة الذاكرة وإدخال كل بّت من بّتات ، استنساخ  بذلك الوقت واملوارد
 يف اهلاتف.املستنسخة 

 تا/األدلة اجلنائية متوافقة مع الطائر صنعةاملالشركة أدوات ذلك أن تكون يتطلب  الذاكرة الداخلية
ة/ ا يتيح مبأدوات األدلة اجلنائية مدعوم من بعض األجهزة إن . اهلواتف اجلوالةاملسريَّ

االسرتجاع قوم بتأدوات األدلة اجلنائية اجلهاز بطريقة معينة و وستشغِّل السرتجاع املادي. ا
 هاز.اجليف ستخدم املعلى بيانات عديالت دون إجراء أي تغيريات أو تادي من امل

ة/أجهزة ال وسائط التخزين - 22اجلدول   تحكم من بُعديف الطائرات املسريَّ
 

ة ةالطائر قد حتتوي عليها بيانات اليت احملتملة للثار اآل  التحكم من بُعد/جهاز املسريَّ
ة ةالطائر ن تلقائيا يف زَّ ختاليت اآلثار  اآلثار كبري حىت  احتمال العثور على هذه. إن التحكم من بُعد/جهاز املسريَّ

 اليت ميكن كشفها:بعض اآلثار آثاره. ويف ما يلي تغطية  لو حاول املشتبه فيه
 آثار مستند اإلثبات الرقمي العادي:

 احليز غري املستخَدم  •
  غري املخصصاحليز   •
 ازن للوسائط املصغرة خم •
 السجل  ملفات •

ة:  اآلثار اخلاصة بالطائرات املسريَّ
 حمدَّث تاريخ •
  التشخيص  سجالت •
 الربيد اإللكرتوين املسجلةحسابات  •
 األجهزة املقرتنة •
 ات الوسائط املتعددةملف •
 معلومات بُعدية سجالت الطريان/ •
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ة خامل •  ازن للوسائط املصغرة يف الطائرات املسريَّ
، ونقاط اإلحداثيات اجلغرافيةآثار متصلة باخلريطة من قبيل  •

 نقاط االنطالق ومواقع سار، امل
ة راجمب • إدارة  اتيمثل براجميات خمصصة للطائرات املسريَّ

ة ة الطائر   الصادرة عن الشركة املصنِّعةاملسريَّ
ة للطائر  اديدج تسجيالبني رسائل الربيد اإللكرتوين اليت ت •

ة   ةعالشركة املصنِّ حمدَّثة صادرة عن أو إخطارات املسريَّ
 أو تشخيصاتمعلومات بُعدية حتتوي على  CSVملفات  •

 GPSأو إحداثيات 
ة ةالطائر قد حتتوي عليها بيانات اليت احملتملة للثار اآل - 23اجلدول   التحكم من بُعد/جهاز املسريَّ

اء الذي عظم أدوات األدلة اجلنائية دليل يشرح اإلجر وملداة االسرتجاع املختارة. تبعا ألستختلف عملية االسرتجاع 
ة/جهاز امل ةوحتليل الطائر معاينة تطلب تيف بعض احلاالت، و سرتجاع ناجح. حتقيقا الجيب اتباعه  إدخال تحكم السريَّ

 ان فقدميكن أن تتسبب هذه العملية يفو ملفات النظام أو نظام التشغيل من أجل اسرتجاع البيانات. على تعديل 
ميكن تدنية. و م قيمة إثباتاليت هلا  ملفات النظامإال على يؤثر إىل األبد. بيد أن هذا األمر ال بعض البيانات 
من هذه العمليات من خالل احلصول على شهادات التدريب  ما يتم تغيريه بواسطة أيٍ بشأن اكتساب املعرفة 

ةاملساألدلة اجلنائية للطائرات  ياتعة لرباجمالشركات املصنِّ ه قدمذي تاملناسبة، مثل التدريب ال ، أو اهلواتف اخللوية/ريَّ
 اهلاتف اخللوي. /املسرية العملية اليت تنطوي على اختبار اسرتجاع جهاز الطائرةاخلربة 

ة، وامل ةلطائر لمصدر غين آخر لألدلة اجلنائية هو النسخ االحتياطي ومثة  وملفات التشخيص.  ،علومات الُبعديةاملسريَّ
ة واألجهزة املرتبطة ف حاسوب ال يف زة أخرى، كما هو احلاحتياطية على أجه انسخهبا تنشئ بعض الطائرات املسريَّ

ميكن جدول زمين لألدلة، و تكوين ميكن أن تساعد هذه النسخ االحتياطية يف و سحابة.  يفأو حجري/حاسوب، 
ة.  يفغري موجودة ماضية استخدامها للوصول إىل بيانات أيضا  ل بعض النسخ من املمكن أيضا حتليو الطائرات املسريَّ

 زا فعليا.االحتياطية كما لو كانت جها

ة/و   هالبيانات وحتليلاسرتجاع ا عاديةالتحكم، قد ال تدعم أدوات األدلة اجلنائية الأجهزة نظرا لطبيعة الطائرات املسريَّ
ة.  ليلها. اسرتجاع البيانات وحتمن أجل جاهزة  ياتقد يكون من الضروري استخدام براجملذا، من الطائرات املسريَّ

حقق الفحص وضمان اجلودة للتأكد من التاملناسبة يف جمايل عمليات الإذا كان ذلك مطلوبا، يُنصح باستكمال و 
استخدام ولدى ذا احلل. ه تباعتقييم التأثري على مستند اإلثبات قبل البدء يف امن ة و جعمن صحة البيانات املسرت 

د يرسل بيانات أو نسخا قاملستخدم التطبيق العتبار أن يتعني أيضا أن يوضع يف ابالشركة املصنعة،  ةخاص ياتبراجم
  ة إىل خوادم بيانات الشركة املصنعة للرجوع إليها.جعمن امللفات املسرت 

 مستند اإلثبات ومن البيانات املسرتجعة التحقق من )د(

البيانات ب تهاقابلوذلك مب تعالتحقق من البيانات اليت مجُ عاين مبجرد أن يتم اسرتجاع البيانات، جيب على امل
ية، فحص معلومات مثل التاريخ والوقت، واإلحداثيات اجلغرافعلى املعاين جيب كما املوجودة يف مستند اإلثبات.  

ظرا لعدم وجود نو أثناء عملية االسرتجاع. صيغة أخرى يتم حتويلها أحيانا إىل إذ املستخدم/النظام، عن ومعلومات 



 األدلة اجلنائية الرقميةخاص باملستجيبني األول والعاملني يف جمال   
 
 

  66/133 الصفحة 

 

ة تطائرات يف الواجهة مستخدم  حلصول على ايوصى، إذا أمكن، بالتحقق من البيانات على اجلهاز، تيح املسريَّ
ه الطريقة بـ"التحقق ذوتُعرف هأدوات األدلة اجلنائية. ما ال يقل عن اثنتني من بواسطة  وحتليلهاجعة البيانات املسرت 

 املزدوج األدوات".  

 كل اإلجراءات املتخذةتوثيق   )ه(

وينبغي ية. هي التأكد من توثيق العمل م من بُعدحتكُّ طائرة مزدوجة/جهاز اخلطوة األخرية يف احلصول على بيانات 
 يات، وبراجمعاينةتاريخ ووقت إجراءات املفيدوِّن ، عملية االستحواذأثناء تتعلق بالقضية  مالحظاتللمعاين أن يدون 

عادية حصلت  أمور غريء أو وأي أخطاعملية االستحواذ، يف والرباجميات ذات الصلة اليت اسُتخدمت األدلة اجلنائية 
يف حمكمة. ليل الدخدم استُ يف حال أيضا طلب إبرازه ، وسيُ عهدةضروري لسلسلة الالتوثيق هذا و أثناء العملية. 

لذا، التحليل واملقاضاة، و االستحواذ واملعاينة كون هناك فجوة كبرية يف الوقت بني تأن يتذكر أنه قد وينبغي للمعاين 
 شاملة قدر اإلمكان. وَّنة أن تكونينبغي للمالحظات املد



 األدلة اجلنائية الرقميةخاص باملستجيبني األول والعاملني يف جمال   
 
 

  67/133 الصفحة 

 

 
ة ةالطائر مراحل معاينة : خمطط 34الشكل   املسريَّ

 
 

المسيَّرة الطائرة

مرحلة ما 
ينةقبل المعا

نزع المراوح

ابحث عن وسائط 
التخزين واستحوذ 

عليها 

استحوذ على 
ي التخزين الداخل

ة • د نوع وطراز الطائرة املسريَّ حدَّ
ة والحظ أي ضرر فيها  • صوِّر الطائرة املسريَّ
البطاريةالبطارية واحبث عن أي ضرر أو انتفاخ يف خاليا انزع  •

منهاجلناح الذي نُزعت /على كل مروحة مع اإلشارة إىل الذراع تعريفضع بطاقة •
ل وصوِّر أي ضرر حلق بأي جناح• ذراع أو مروحة /سجِّ

ة عن أي وسائط ختزين خارجي، مثل • SDبطاقاتاحبث يف الطائرة املسريَّ
خارجيصوِّر وَضْع بطاقة تعريف على أي وسائط ختزين •
جلنائية املناسبةاألدلة ا براجميات/احصل على صورة مادية عن وسائط التخزين اخلارجي باستخدام أجهزة•

ة بآلة األدلة اجلنائية واستحوذ على التخزين ال•  /داخلي باستخدام أجهزةقم بتوصيل الطائرة املسريَّ
األدلة اجلنائية املناسبة /البائع براجميات

ة بالكامل قبل بدء عملية االستحواذ • اشحن الطائرة املسريَّ

االستحواذ وسائل

USB كابل ركمجموعة عمل االختبار المشت نتالشركة المزودة بخدمة اإلنتر  قة رقا نزع ال

اسوب قم بتوصيله باحل•
الشخصي 

ات استحوذ على البيان•
باستخدام 

  الرباجميات/األجهزة
املناسبة

ل حدِّد رؤوس توصي•
اجملموعة 

لبة قم بتوصيلها بع•
االستحواذ على 

 اجملموعة واستخرج
البيانات 

حدد نقاط الربط •
بالشركة 

استحوذ على •
لة البيانات بالوسي

املناسبة

حدد رقاقة الذاكرة •
ها انزع الرقاقة، نظف•

أعد تلحيمها 
بالقصدير عند 

االقتضاء
واِئم صوِّر باستخدام مُ •

وُمربمج الرقاقة 
املناسبـَْني 

استعرض 
االستنتاجات 

 وتثبَّت من
صحتها 

حلل االستنتاجات وتثبَّت من صحتها •
أعّد تقريرا يورد بالتفصيل االستنتاجات واملالحظات•
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 مراحل معاينة جهاز التحكم: خمطط 35الشكل 

  ألدلةأخرى لمصادر  5.2.5

ةميكن أن تتواجد مع   اراتنظّ و  احلموالت، واإللكرتونيات املساعدة،هبا بدءاً من أجهزة مرتبطة عدة  الطائرات املسريَّ
ة  تعديالت على الطائرةأي إضافة إىل ، األولالرؤية االفرتاضية للمسريِّ  لمحقق وينبغي ل. إليها أو إضافاتاملسريَّ

و املطلوبة للتحقيق أما هي مستندات اإلثبات املتسمة باألمهية بشأن ي الذهن متفتح أن يظالمعاين األدلة اجلنائية و 
 بشكل كامل يف القضية.

 
 

ابحث عن وسائط 
يها التخزين واستحوذ عل

مرحلة ما قبل 
المعاينة

استحوذ على 
 التخزين الداخلي

د نوع وطراز جهاز التحكم • حدَّ
صوِّر جهاز التحكم والحظ أي ضرر فيه •
انزع البطارية واحبث عن أي ضرر أو انتفاخ يف خاليا البطارية•

 SDاحبث يف جهاز التحكم عن أي وسائط ختزين خارجي، مثل بطاقات •
خارجيصوِّر وَضْع بطاقة تعريف على أي وسائط ختزين •
األدلة  ياتبراجم/احصل على صورة مادية عن وسائط التخزين اخلارجي باستخدام أجهزة•

اجلنائية املناسبة

  /البائع راجمياتب/وصِّل جهاز التحكم بآلة األدلة اجلنائية واستحوذ عليه باستخدام أجهزة•
املناسبةاجلنائية األدلة 

اشحن جهاز التحكم بالكامل قبل بدء عملية االستحواذ •

االستحواذ وسائل

USB كابل ركمجموعة عمل االختبار المشت نتالشركة المزودة بخدمة اإلنتر  قة رقا نزع ال

اسوب قم بتوصيله باحل•
الشخصي 

ات استحوذ على البيان•
باستخدام 

 الرباجميات/األجهزة
املناسبة

ل حدِّد رؤوس توصي•
اجملموعة 

لبة قم بتوصيلها بع•
االستحواذ على 

 اجملموعة واستخرج
البيانات 

حدد نقاط الربط •
بالشركة 

استحوذ على •
لة البيانات بالوسي

املناسبة

حدد رقاقة الذاكرة •
د انزع الرقاقة، نظفها أع•

ند تلحيمها بالقصدير ع
االقتضاء

اِئم صوِّر باستخدام ُمو •
بـَْني املناسوُمربمج الرقاقة 

جهاز التحكم
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 ألدلةأخرى ل: مصادر 36الشكل 

ز مرتبط مثل اهلاتف جهاتوجد يف البيانات اإللكرتونية احليوية املطلوبة للتحقيق كانت كان من املعروف أحيانا أن 
اولة فرز على األقل حمينبغي كاملة لألجهزة، تعذَّر عليك أن جتري معاينات  إذا اخللوي أو احلاسوب احلجري. و 

  .وتوثيقها البيانات املخزنة داخل اجلهاز

  املعاينة 3.5

ة (ملف دائما على نسخة األدلة اجلنائيعاين جيب أن يعمل امل. و األصليدليل المعاينة جتنب ينبغي، مىت أمكن، 
 عديل. ت، فيجب محاية الوصول إىل البيانات باستخدام أداة حظر الذلك كان ال مفر منللدليل. أما إذا  صورة) 

ام باملعاينة، كما هي احلال لقيمسبقا لعدَّة بيئة معزولة أو بيئة ميتعني على املعاينني العمل يف يف بعض احلاالت، و 
تقنية احملاكاة اينون عذلك، قد يستخدم املل احتقيقو ألعاب.  ياتحماكاة نظام قاعدة بيانات أو براجممثال بالنسبة إىل 

كان د مييعين أن إمتام املعاينة، ميكن للمعاعند معزولة. و بيئة عمل  يفصرون التعامل مع هذه القضية االفرتاضية وحي
 العمل إىل حالته السابقة باستخدام صورة معروفة، أو باستخدام ميزة يقدمها نظام التشغيل.

اصة اخلالتوجيهية العاملية اإلنرتبول من مبادئ  2-5 األدلة الرقمية، انظر القسمعن وسائل معاينة ملزيد من املعلومات 
 .ةات األدلة اجلنائية الرقميخترب مب

 تحليلال 4.5

 الرقميةاخلاصة باآلثار إجراءات التحليل  1.4.5

ة اليت يستخدمها اجملرم ال ةمسرح اجلرمية، فإن الطائر مادية يف آثارا خلفه متاما كما يرتك اجملرم  رمية اجلرتكاب املسريَّ
  طة هبا.األجهزة األخرى املرتبومصادرة ا هتصادر ملدالئل على أماكنها وما قامت به متهيدا آثارا و خلفها رتك تس

ة/جهاز اسرتجاعها من تعني البيانات واملعلومات اليت يوتعتمد  قضية نوع ال التحكم من بُعد علىالطائرة املسريَّ
  .املطروحة

التعديالت شاشات 
مأجهزة التحك

األدوات 
والمعدات

ية نظّارات الرؤ 
ة االفتراضي
ألول للمسيِّر ا

ت اإللكترونيا
المساِعدة 

دليل الحمولة
إضافي/ثانوي
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 الفيديومقاطع الصور و  )أ(

الطلب عما دمة اجلهة مقفكرة واضحة من ى املعاين كون لدتأوًال أن تعني لصور ومقاطع الفيديو، يلإلجراء حتليل 
حتليل ؤشر من خالل عن معلى اجلهاز، أو أُنشئت هل يبحث احملقق عن الوسائط املتعددة اليت فلبحث عنه. تعني اي
فهم طبيعة ى عايَن علامل ةنالفيديو املخزَّ مقاطع الصور و مشاهدُة ساعد تسو فيديو لعمل إجرامي؟ الصور ومقاطع ال

ة، وكذلك املناطق اليت   ةاستخدام الطائر  ة ةالطائر كانت املسريَّ  تعمل فيها. املسريَّ

يف مستند اإلثبات ودة املوجالصور معاين البحث يف بعد ذلك، ميكن للو حتليل الصور بتحليل التوقيع.  عادةً ويبدأ 
 الصور املصغرة.دليل باستخدام 

صور، ص عدد من ال ،، مثالتة من مقاطع الفيديوميزة اسرتجاع صور ثاب ياتلتحليل الفيديو، تقدم بعض الرباجمو 
ذلك مبشاهدة  يسمحجمموعة صور. و أيضا مشاهدة هذه الصور املستخرجة يف عندئذ ميكن و ثانية/دقيقة. س يف كل 

 كفاءة مللفات الفيديو.تتسم بقدر أكرب من ال

لنظر يف اين اينبغي للمعمة، اهها تفاصيل إنتاجأو الفيديو مكان ملفات الصور و يف احلاالت اليت يكون فيها و 
ات أخرى لبيانات الوصفية هي جمموعات من البيانات اليت تصف بيانفااسرتجاع البيانات الوصفية لتلك امللفات. 

ووقت حيث مت التقاط الصورة وتاريخ  GPSالنظام العاملي لتحديد املواقع إحداثيات مثل ، عنهاوتعطي معلومات 
ة، فستكون املسريَّ  ةإذا مت أخذ الوسائط املتعددة على الطائر و دم اللتقاط الصورة. اإلنشاء، وكذلك اجلهاز املستخ

ة س ةهناك عالمات جغرافية ألن الطائر  ة. ةطائر الشكيل تلقائيا ما مل يغري املستخدم تذلك بدأ تاملسريَّ  املسريَّ

البحث عاين ستحيل على املعلى اآلالف من الصور ومقاطع الفيديو، ومن املمستندات اإلثبات قد حتتوي بعض و 
مجيع الصور  اسرتجاعرب أفضل طريقة للقيام بذلك هي عكا�ا. إن وحتديد مة أو صور معينحمدد عن ملف فيديو 

 هاو الصورة نفسأ هنفس الفيديومقطع كون هناك أيضا نسخ متعددة من تقد و الطلب. اجلهة مقدمة مث متريرها إىل 
ة، حيث ميكن استخدامها لتحسني جتربة املستخدِ  ةعلى الطائر  مقاطع م من خالل استخدام صور مصغرة و املسريَّ

 فيديو مضغوطة للقطات األصلية.

ربة يف األدلة اجلنائية أي خال يتطلب الفيديو  مقاطعحمتويات الصور/مشاهدة املهمة البسيطة املتمثلة يف إن القيام ب
ديو ذات الصور/مقاطع الفيميكن من املمكن حتديد عندما و طلب القيام هبا. ال جهة مقدمةللتاليا وميكن  ةالرقمي
وإنشاء  GPSت مثل إحداثيااجملدية اسرتجاع مزيد من البيانات  بغيةإجراء مزيد من التحليل ، ميكن للمعاين الصلة

 بيانات أو تعديلها.

 طريان  سجالت ال )ب(

ة ذات قيمة   الية:إثباتية يف كثري من احلاالت. حتتوي عادًة على القطع األثرية التسجالت طريان الطائرات املسريَّ

 GPSع حبسب النظام العاملي لتحديد املواقع وقامل •
 الوقت والتاريخ •
 واالرتفاع واالجتاه) ،ارالبيانات (مثل سرعة الدوَّ عناصر  •
ة املعلومات  •  الُبعدية للطائرة املسريَّ
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  تشخيصرموز أخطاء ال •
 هبا املرتبطة طوسائالسجالت  •

ة الطريان سجالت آثار ميكن أن يكون حتليل  مثال على ذلك هو و . بالّنيةالغرض أو للتكهن بمهما للطائرة املسريَّ
ة يف نقطة معينة، وال ةموقع الطائر  ة دخول جما ةنية مستخدم الطائر يبني ي ميكن أن ذاملسريَّ حممي أو ل جوي املسريَّ

 الطريان فيه. ور صحم

ولوجي الذي يتم نظرا للتطور التكنو سجل الطريان. ومع ذلك، ل حتليل األدلة اجلنائية حتليالبراجميات يقدم معظم و 
ةمبوجبه  نائية بعض الوقت األدلة اجل ياتستغرق بعض براجمقد ت، من وقت إىل آخر حتديث بعض الطائرات املسريَّ

ومبا أن جالت الطريان. سة اليت تستند إليها األساسيبنية النون عايمن املهم أن يفهم املا. لذا، بياناهتواعد لتحديث ق
ة تستخدم ق دويا ياآلثار حتليل نظر املعاينون يف ، فقد يCSVأو ملفات  SQLiteبيانات واعد المعظم الطائرات املسريَّ

  لعرض البيانات. ةناسبيات املرباجمالباستخدام 

التثبت من أيضا  تيح هلمفحسب، بل ي ةمعين ياتعن براجمسمح ذلك للمعاينني بأن يعملوا بصورة مستقلة ال يو 
 طريان. سجالت اليات بنتائج الرباجممقارنة 

 الرباجميات تطبيقات/ال )ج(

ن بسبب تنوعها، إال أن التحليل يتم بشكل شائع عاآلثار لكيفية حتليل مجيع موحدة رغم عدم وجود إجراءات 
عندئذ ميكن التحقق و  .ثبَّتالتطبيق املعن أو يات لرباجميُعتد هبا عن آثار امصادر موثوقة من ق مجع املعلومات طري

ارات حماكاة أو تثبيت التطبيق على جهاز اختبار وإجراء اختب من خالل إجراءاليت جرى التوصل إليها، من النتائج 
لتطبيقات يف استخدم فهماً أفضل حلقوق املذلك املعايَن سيمنح و بيانات. لل هومجعللقيام مبهام  التطبيققابلية لفهم 

 وما إذا كانت بيانات التسجيل مطلوبة الستخدام التطبيق.

 نشاط املستخدم )د(

 عدة، ومن األمثلة على ذلك:  املستخدم يف أماكن خمتلفة نشاطَ الطائرة املسرية ع نظام تشغيل يتتبَّ 

ة  ةالطائر وإطفاء طاقة تشغيل أوقات  •  املسريَّ
ة ةإعدادات الطائر  •  املسريَّ
 استخدام اجلهاز •
 املستخدم تسجيالت دخول/حسابات •
  /اجلهازWi-Fiوصالت شبكة  •
 الُبعديةاملعلومات  سجالت •

يساعد حتليل نشاط املستخدم هذا يف احلصول على فهم أفضل لسلوك املستخدم وميكن أن يثبت أنشطة إثباتية. و 
 التشغيل، يتم ختزين القطع األثرية يف ملفات ومواقع خمتلفة.اعتمادا على نظام 
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 خصصاملغري احليز  )ه(

ملفات عن أنواع  البحثأمتتة ميكن و جلميع أنواع األدلة املذكورة أعاله. آثارا ري املخصصة ماكن غميكن أن حتتوي األ
حتديد لمعاين يات االستخراج الدقيق. وينبغي لباستخدام براجممتهيدا الستخراجها،  غري املخصصةماكن معينة يف األ

ن االستخراج الدقيق طويال. بيد ألبيانات مهمة تستغرق وقتا االستخراج الدقيق لنوع امللفات اليت يبحث عنها ألن 
ة غري املخصصاألماكن  يت يُعثر عليها يفمعظم البيانات الزمنية الو لبيانات ال يعمل بشكل جيد على امللفات اجملزأة. ل

 مبكان معني داخل بنية ملف ما. أو حىت  ،أو طوابع زمنية ،مبستخدم معنيربطها ال ميكن 

 سحابة والتخزين من بُعدال  )و(

ة، ميكن أن يشري ة عندما يكتشف املعاين آثار خدمات سحابية يف طائر   إىل أي مما يلي:ذلك مسريَّ

ة ومن بُعد  ةالطائر  يفحمليا خمزنة البيانات أن  •  أو ؛سحابةيف املسريَّ
ة على قد ال حتتوي و سحابة.  يفبالكامل خمزنة البيانات أن  •  ات على اإلطالق.أي بيانالطائرة املسريَّ

خوادم  يفزينها ختأيضا ميكن بل م واحد فقط، و خادخمزنًة يف البيانات املخزنة من بُعد تكون يف الواقع، قد ال و 
حمدد أو م و لخدمة السحابية معرفة أي خادل ةملزودللجهة ايف معظم األوقات، ال ميكن حىت و متعددة يف السحابة. 

 ختزين أجزاء معينة من البيانات.جرى مركز بيانات معني أو يف أي بلد 

عض املسائل القانونية بفثمة يف السحابة، ة املوجودة االفرتاضيلة نسخة أدلة جنائية لآلصنع أنه من السهل تقنيا ومع 
قانوين مناسب ذن إحتديد هذه البيانات واحلصول على فإن لتشريعات املعمول هبا، وتبعًا لاليت جيب مراعاهتا. 

ا مبا ينسجم قد اسُتحصل عليهالبيانات التأكيد أن قد يكون من الصعب أيضا و إىل مشكلة. ان قد يؤدي ها،العرتاض
 الطلب.مقدم إلجراءات القانونية يف البلد مع ا

يف الواقع، إذا و اسرتجاعها. ميكن كون هناك بيانات أقل قابلية لالسرتداد تآخر هو أنه من احملتمل أن عيب ومثة 
ل على اإلطالق فقد ال يكون هناك أي دليتلك اآللة،  أنشأ مشتبه فيه آلة افرتاضية مؤقتة الرتكاب جرائمه مث حذف

 جاعه. السرت 

في بعض ف. ةقضائيالوالية وال اتعلى التشريعتتوقف بيانات خمزنة من بُعد وحتليلها ستحواذ على إمكانية االإن 
د املشتبه يف ظروف معينة باالتصال بالتخزين من بُعد باستخدام بيانات اعتمامعاين ُيسمح للمثال  الواليات القضائية

ة من أجل احلصول على البيانات. و  ةفيه من الطائر  هبذه الطريقة.  اقضائية أخرى استحواذ تقبل والياتال قد املسريَّ
 دمة البيانات. اجلهة مقمن  يهايف هذه احلاالت، ميكن استخدام القنوات الرمسية لطلب حفظ البيانات والوصول إلو 

 العرض 5.5

بالنسبة إىل فهومة ومحسنة التقدمي بطريقة اليت جرى التوصل إليها  االستنتاجاتتتطلب مرحلة العرض جتميع 
النتائج تعني على املعاين إدراج االستنتاجات اليت جرى التوصل إليها و مرحلة التحليل، يإمتام عند املعنية. و اجلهات 

حقائق ميكن للقضاة واملدعني  إىل تهانية املعقدة وترمجتقتوضيح السياقات الوينبغي للمعاين يف تقرير األدلة اجلنائية. 
ما رأي يف بداء إقد يُتوقع منهم أيضا تفسري هذه احلقائق، و فلة. العامني واألطراف املعنية األخرى فهمها بسهو 

على املعاين  سيكون من الصعبمستندات اإلثبات، حتليل عدد كبري من عندما جيرى يف بعض احلاالت تعنيه. و 
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بيانات الرقمي مع دليل بقة المطاة بغية تيسري حتليلي ياتيوصى باعتماد براجملذا لى فريق التحقيق. عالنتيجة عرض 
بات مستندات اإلثميكن أيضا استخدام هذا النوع من األدوات لفهرسة مجيع و من التحقيقات. مستقاة أخرى 

 قضية. والبحث فيها، مما يوفر لفريق التحقيق نظرة شاملة على ال

 اإللكرتوين يلالدل يةقبولم 1.5.5

لمعاين مراعاة املعايري ل ينبغيبشكل عام، و اإللكرتوين من والية قضائية إىل أخرى. دليل قد ختتلف معايري مقبولية ال
 إلكرتوين للمحاكمة:دليل التالية عند تقييم 

 
 اإللكرتويندليل املعايري العامة ملقبولية ال

الته دَّما حبأن يكون مقو دحضها الدليل أن يثبت احلقائق بطريقة ال ميكن على جيب  طابعه األصيل
 األصلية.

كون القصة وأال يروي كامل أو أي رأي قائم عليه، أن يالدليل، حتليل جيب على  طابعه الشامل 
 .مرغوب أكثرملطابقة منظور أكثر مالءمة أو خصيصا مصمما 

ثري مبا ال يحقا الملته ومعادليل مجع الجرى هبا اليت  الطريقةَ تشوب شائبة جيب أال  تهموثوقي
 .أو صحتهأصالته حول  اشكوك

 اكون قادر يأن  ثلها، وجيبميما يتعلق بالوقائع اليت  يفا مقنعدليل كون اليجيب أن  قناعقدرته على اإل
 باحلقيقة يف احملكمة.اجلهة املعنية على إقناع 

ة: منصفة ومتناسبة مع مصاحل العدالدليل جيب أن تكون الطرق املستخدمة جلمع ال هتناسب
قوق أي طرف حذي يتسبب به إزاء اإلكراه) ال أودخل التلتحيز (أي مستوى ينبغي ل

 ).إثبات(أي قيمته كدليل أال تفوق القيمة اإلثباتية لل

 اإللكرتويندليل املعايري العامة ملقبولية ال - 24اجلدول 

 كتابة التقرير  2.5.5

وفر أيضا ي جيب تلخيص النتيجة بشكل صحيح وجيب أنو جيب كتابة تقرير األدلة اجلنائية بلغة واضحة ومفهومة. 
 الطلب.اجلهة مقدمة طلب القضية، املقدم من  لىإجابة موجزة ع

فهم ن ذلك تيسري منت التقرير. والغرض ميف عوض إدراجها  تذييالتنية يف قسم التقالتفاصيل ال كليوصى بإدراج  و 
 قراءة التقرير. لدىالشخص العادي 

امللف بالعبث به فيملشتبه اقام على سبيل املثال، "و . اال ميكن إثباهتالدفع بإفادة االمتناع عن ين عاعلى املأيضا جيب و 
 الكمبيوتر املوجود يفلف امللف أجرى العبث ب" ة هي التاليةمجلة مناسبوميكن يف هذا السياق استخدام ". لفأ
 ".اءب
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 استخدامإن لتقرير. الواردة يف استنتاجات التعبري عن االلقضية، يصعب على املعاين أحيانا لطابع املعقد لل نظراً و 
طرق ي هاملرئي مثل الرسوم املتحركة والشرائح والصور والعروض التوضيحية احلية عرض املرئية والالوسائل املساِعدة 

 الفهم.يسري جيدة لت

 برياخلشاهد ال  3.5.5

املعاين جلسة حضور  وهو يغين عنيف بعض الواليات القضائية، يكون تقرير األدلة اجلنائية املقدم كافياً يف احملكمة 
ته بصفة شهاداإلدالء باحملكمة. ومع ذلك، يف واليات قضائية أخرى، يُطلب من املعاين حضور جلسة احملكمة و 

 بالقضية.خبري يف ما يتعلق 

رف متخصصة اربة ومعخب، جتربتهأو  اتهأو مهار  هأو تدريبحتصيله العلمي ، حبكم متعيت الشاهد اخلبري هو شخصو 
ه رف الشاهد كافية حبيث ميكن لآلخرين االعتماد رمسياً وقانونياً على رأياتكون معو تتجاوز خربة الشخص العادي. 

رأي عتبارها املشار إليها بنطاق خربته اواقعة تقع ضمن أو دليل تقين أو غريه) املتخصص بشأن الالعلمي أو ال(
 خبري. 

ذه الصفة لشخص ها، وال حيمل هذا يف كل قضيةبصفة اخلبري قاضي احملاكمة بت يف بعض الواليات القضائية، يو 
 مسؤوالاملعين الشخص  يكوناخلبري املؤسسة القانونية، و تضفي صفة يف واليات قضائية أخرى، و يف هذه القضية.  إال

 خربته.قضية يف حدود عن أي 

، بلدهم شريعاتتكونوا ملمني بمن املهم للمعاينني أن يو حقوق وواجبات الشاهد اخلبري من بلد إىل آخر. وختتلف 
  ذا الدور.أثناء اضطالعهم هبدورهم وحقوقهم وواجباهتم بوإجراءات احملاكم، و 

ة اجلنائية الرقمية، ألدلليف خمترب ذي جرى إعداده اإللكرتوين الدليل ضمان جودة ومقبولية العن ملزيد من املعلومات 
مبادئ ( INTERPOL Global Guidelines for Digital Forensics Laboratoriesمن  2-6و  1-6 انظر القسمني

 .ة)الرقمي ختربات األدلة اجلنائيةاخلاصة مبالتوجيهية العاملية اإلنرتبول 

ةعلى أمثلة  . 6  بيانات الطائرات املسريَّ

ة  لشائع ايف اجلداول أدناه، نعرض املواقع الشائعة لسجالت الطريان والوسائط املتعددة لبعض الطائرات املسريَّ
 حاليا يف السوق.امها ستخدا
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 طريان سجالت ال 1.6
 

صنع/منوذج الطائرة 
ة  املسريَّ

 االسم التلقائي نوع امللف مكان البيانات

DJI Phantom 3  بطاقةSD داخلية .dat FLYXXX 

DJI Phantom 4 Pro  بطاقةSD داخلية .dat 
استحداث سجلني 

إضافيني امسهما 
PHARM.LOG 

 USER.LOGو

FLYXXX 

DJI MAVIC 2  بطاقةeMMC داخلية .dat  

YNEEX Q500 4K  بطاقة SD  
(عند حفظها يف جهاز 

 التحكم) 

.csv Remote/RemoteGPS/Telemetry 

Parrot ANAFI  بطاقةSD يةخارج 
آيفون عندما أو جهاز (

 )يستخدم مع جهاز حتكم

.bin (.json) Log.bin (XXDate&TImeXX.json) 

ة الشعبيةطريان يف سجل الأماكن  – 25اجلدول   بعض الطائرات املسريَّ

  ملفات الوسائطأماكن   2.6
 

ة  االسم التلقائي نوع امللف ممر امللف املكان  صنع/منوذج الطائرة املسريَّ

 
DJI Phantom 3 

 DCIM\ .jpg/.dng FLYXXX\ يةخارج SD بطاقة صور 

 DJI\dji.pilot\DJI_REC ORD\ .mp4/.mov FLYXXX\ يةخارج SD بطاقة فيديو 

 
DJI Phantom 4 

 DCIM\ .jpg/.dng FLYXXX\ يةخارج SD بطاقة صور 

 DCIM\ .mov/.mp4 FLYXXX\ يةخارج SD بطاقة فيديو 
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DJI MAVIC 2 

 صور 
eMMC داخلية/ 

 يةخارج SD بطاقة
\DCIM\ .jpg/.dng FLYXXX 

 External SD \DCIM\ .mov/.mp4 FLYXXX فيديو  

 

 
YUNEEC Q500 4K 

  SD \DCIM\ .jpg/.dngكامريا  صور 

  SD \DCIM\ .mp4كامريا  فيديو  

 
Parrot ANAFI 

  100MEDIA\DCIM\ .jpg/.dng يةخارج SD بطاقة صور 

  100MEDIA\DCIM\ .mp4 يةخارج SD بطاقة فيديو  

 avc.الصيغة  باستخدام \FPV-Video\Local\ يف الدليلدقيقة ال SDتحكم يف بطاقة جهاز الميكن العثور على لقطات إضافية * 
 لقطات الفيديو.ل

ة الشعبيةيف الوسائط املتعددة أماكن  – 26اجلدول   بعض الطائرات املسريَّ

 املراِفق تطبيقات اهلاتف احملمول  3.6

ة كون ت ة أو امل ةالطائر قيادة مول مصاحبة إما لللهاتف احملتطبيقات مزودة بغالبية الطائرات املسريَّ مشاهدة ما سريَّ
ة  ةالكامريا وموقع الطائر تبثه  سجيل حساب تتطلب هذه التطبيقات عموما من املستخدم تو على خريطة. مبينا املسريَّ

ايسبوك وغوغل فلكن قد يكون من املمكن أيضا استخدام حسابك على و بريد إلكرتوين صاحل للوصول إىل التطبيق، 
متجر التطبيقات طريق  نمجيع التطبيقات من قبل املستخدم عويتعني تثبيت بعض هذه التطبيقات. وآبل وآوتلوك مع 

 لوصول إىل بعضتتيح له امستخدم للتتطلب أذونات معينة هي و  Apple Storeو  Google Play Storeمثل 
ة طائراتالنظرة عامة على  يف اجلداول أدناهونعرض وظائف اهلاتف.   .Yuneecو  Parrotو  DJI املسريَّ

  



 األدلة اجلنائية الرقميةخاص باملستجيبني األول والعاملني يف جمال   
 
 

  77/133 الصفحة 

 

ة ائرة الطبللتحكم طرف ثالث املمكن استخدام تطبيق أن من من على بينة  يكون لمعاين أنوينبغي ل أو املسريَّ
لتحقق من اللوحي، جيب على املعاين ااسوب أو احلاسوب احلجري أو احللوي اهلاتف اخللذا فلدى معاينة مراقبتها، 

 ةتطبيقات بالطائر عدم ارتباط أي من العلى القيام بالوظيفة املطلوبة منها وذلك للتأكد من التطبيقات املثبتة قدرة 
ة اجل ة ملة بطائرات صيُظهر معلومات متأن تحليل التطبيق ل أيضاة معاينتها. وميكن ارياملسريَّ مسجلة أخرى داخل سريَّ
  التطبيق.

 INTERPOLإىل ودة ع، يرجى اللويةللهواتف اخل ةعلى توجيهات حمددة بشأن حتليل األدلة اجلنائية الرقميلالطالع 

Global Guidelines for Digital Forensics Laboratories ) ختربات اخلاصة مبالتوجيهية العاملية اإلنرتبول مبادئ
 .ة)األدلة اجلنائية الرقمي

  املصمَّم للهاتف اخللوي DJI تطبيق 1.3.6

ة. و طائرات الجلميع مرافقة للهاتف اخللوي تطبيقات  DJIلـ   DJIكثر استخداما هو األاهلاتف اخللوي تطبيق املسريَّ

Go 4. 
 

 DJI Go 4 اسم التطبيق

 أيقونة التطبيق

 
 DJI Technology الناشر

   iOS ،Android              املنصات املدعومة

 الناشر وصف
 Phantomوهي تشمل  DJIأحدث منتجات كل لبالشكل األمثل  DJI GO 4.0العامل من فوق. مت حتسني انظر إىل 

عدادات سوية إلتو بثاً للصور يف الوقت احلقيقي تقريبا وفر ي و. وهInspire 2و  Phantom 4 Proو  Mavic Proو  4
 ر اجلوي.يصو تالوتبادل الكامريا، باإلضافة إىل حترير 

 :املميزات
 تان بالكامل جديدواجهة مستخدم رئيسية و شاشة  •
 تقريبا الوقت احلقيقي يف  عالية الدقة ةصور بث  •
  ضبط إعدادات الكامريا •
 عرض الإعادة حتديث واجهة  •
• Editor  َّحمسَّنة  ث مع واجهة مستخدمحمد 
  Editorيف واملقاطع املوسيقية نماذج القدر أكرب من  •
  الفيديومسة مرحية لتنزيل ومونتاج وتبادل مقاطع  •
 مدمج مباشر تدفقي بث  •
 تقريبا يف الوقت احلقيقيطريان سجيل بيانات الت •

 الشاشة لقطات

 In-Flight Controls تطبيق الشاشة الرئيسية
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 لويللهاتف اخلاملصمَّم  DJI Go 4تطبيق  – 27اجلدول 

  املصمَّم للهاتف اخللوي Parrot تطبيق 2.3.6
 

 Free Flight Pro اسم التطبيق

  أيقونة التطبيق

 
 

 Parrot SA الناشر

   iOS ،Android            املنصات املدعومة

 وصف الناشر
ة لطائرات لالرمسي التحليق تطبيق   . Parrotاملسريَّ

ة تك طائر طريِّ   لوحي.حاسوب هاتف ذكي أو بواسطة املسريَّ
 ك، التطبيق اجملاين الذي يسمح لك بالوصول إىل إعدادات الطريان املتقدمة وقيادة طائراتFreeFlight Proقم بتنزيل 

ة  .Discoو  Bebop 2و  Parrot Bebop املسريَّ
 اجلديد. Freeflight 6استخدام تطبيق يرجى ، ANAFIقيادة ل

 .Parrot Discoو  Parrot Bebop 2مع جمموعة  Freeflight 6الحظة أنه ال ميكن استخدام امليرجى 
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 ةبديهيقيادة 
ة طائراتقيادة الجتعل  FreeFlight Proلضوابط اليت تعمل باللمس يف اإن  سهلة جلميع الطيارين،  Parrot املسريَّ

ميكن ختصيص واجهة التطبيق لتناسب مستوى مهارة كل فرد. إذا كنت تبحث و مبتدئني أو متقدمني. كانوا سواء  
 .Parrot Skycontroller 2اللوحي بـ حاسوبك أكثر دقة، قم بتوصيل هاتفك الذكي أو قيادة عن جتربة 

 رحلة غامرة
ة الطائرة صعد إىل منت ا  FreeFlight! يتضمن Parrot Cockpitglassesاجلديد األول نظّارات املسريِّ مع املسريَّ

Pro  عمل معت ةغامر طريقة قيادة اآلن Parrot Cockpitglasses إثارة عالية وإحساس مذهل. اليت جتعلك تشعر ب
ما عليك سوى إدخال هاتفك الذكي يف النظارات واإلقالع وجتربة سحر الطريان. عند استخدام وضع شغيل، للت

 ناجحة.جتربة لضمان  تكمباشرة على شاش الُبعديةالطريان الغامر، يتم عرض بيانات املعلومات 

 املتقدمة الفيديومقاطع الصور و 
التقاط صور   Photo Modeيتيح لك وضع و مزودا بإعدادات متقدمة للصور والفيديو.  FreeFlight Proيأيت 

 30بسرعة  Full HD 1080p. ميكنك أيضا تسجيل مقاطع فيديو RAW / DNGاحرتافية مثل صيغ عالية اجلودة ب
مين التقاط ل الز يتيح لك وضع الفاصو ابايت/ثانية وختصيص توازن اللون األبيض والتعرض ومعدل التحديث. غمي

يو يف الوقت أخريا، استمتع بتدفق الفيد. و األنفاسمقاطع فيديو ختطف صور على فواصل زمنية جمدولة اللتقاط 
 اللوحي أثناء الطريان.حاسوبك الفعلي على هاتفك الذكي/

  Parrotسحابة 
ة.  لطائراتع مجيع مغامراتك والتواصل مع طيارين آخرين ، ميكنك تتبُّ Parrot Cloudتصبح عضواً يف عندما  مسريَّ
 Googleأو  YouTubeعلى  الها فور ك ومقاطع الفيديو وجلسات البيانات مع طيارين آخرين ومحِّ صورَ  شاركْ 

Photos  أوTwitter كة على البيانات املشرت عن كل . إضافة إىل ذلك، ميكنك احلصول على نسخة احتياطية جمانية
Parrot Cloud. 

 داخل التطبيق)من (شراء  FLIGHT PLANخطة الطريان 
 (شراء Flight Planاللوحي باستخدام حاسوبك قم بإعداد رحالت مستقلة مربجمة مسبقا من هاتفك الذكي أو 

ة لطائر خاصة بك طرق رسم داخل التطبيق). ميكنك  من ق النظام العاملي املسار وفنقاط باختيار بسهولة تك املسريَّ
ة تك طائر  قالع وشاهداإلقم بعلى الشاشة.  GPSلتحديد املواقع  ديو مذهلة ! التقط لقطات فيتقوم بالباقياملسريَّ

)، اليت تتيح لك تركيز Point of Interest )POI باستخدام أوضاع الرحالت الذكية، مبا يف ذلك نقطة االهتمام
 واحد.اليت تقوم هبا على عنصر طريان الجلسة 

 نعطافات احللقات واالاأللعاب البهلوانية و 
دع طائرتك بلمسة واحدة. االنقالب رأسا على عقب أيضا ميزات ممتعة مثل  FreeFlight Proيتضمن تطبيق 

ة   سية.الرئيالقيادة واحدة على شاشة  بنقرةٍ تنقلب رأسا على عقب وحتلق دائريا وتنعطف  Bebopاملسريَّ
 قبل اإلقالع.  Parrot.comواحليل ودروس الفيديو املفيدة، يرجى زيارة يف القيادة ملزيد من النصائح 

 رحلة رائعة!
 
 
 



 األدلة اجلنائية الرقميةخاص باملستجيبني األول والعاملني يف جمال   
 
 

  80/133 الصفحة 

 

 ت الشاشة لقطا

  
 نطريابالتحكم كجهاز لل  التطبيقاستخدام  تطبيق الق توافُ 

 

 

  Cockpit Glasses نظاراتالتطبيق يف 
 هاتف اخللويلل FreePlightنظرة عامة على تطبيق  - 28جلدول ا

  للهاتف اخللوي Yuneec طبيقت 3.3.6
 

 Yuneec Pilot اسم التطبيق
  أيقونة التطبيق

 
 Yuneec International Co.,ltd الناشر

 iOS, Android املنصات املدعومة
 وصف الناشر

ة صغرية  ةطائر وهي ، Mantis Qخصيصا لـ  Yuneec Pilotمت تطوير تطبيق   احلجم وقوية األداء معدَّة مسريَّ
من املؤكد أن . 4Kفيديو لقطات للسفر ميكنها القيام بأكثر من جمرد التقاط اللحظات اجلميلة كصور فريدة و 

Mantis Q  بفضل التحكم الصويت املبتكر، ووضع ستكون ممتعةSport Mode  ،السريع، ووقت الطريان الطويل
 Social Sharingن األوتوماتيكي، والتعرف العملي على الوجه، ووظيفة املشاركة االجتماعية الطرياوضاع وأ

Function اهلواء يب حمل ةمثاليوهي يف أي مكان، محلها كون رفيق سفر غري معقد ميكن تل تمم. صُ دجمة هباامل
 األدرينالني. الساعني وراءالطلق، وعشاق األدوات، و 
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 الشاشة لقطات

  
 املدجمة الوسائط االجتماعية شاشة حساب املستخدم

  
 التطبيقمسات  التطبيقمسات 

 اخللوي لهاتفل Yuneec نظرة عامة على تطبيق - 29اجلدول 
 

ة ةكامريا الطائر للهاتف اجلوال املستخدُم يف   Yuneecتطبيق  4.3.6   املسريَّ
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 CG03 اسم التطبيق
 أيقونة التطبيق

 
 Yuneec International Co.,ltd الناشر

 iOS, Android املنصات املدعومة
 وصف الناشر

CGO  التعرض، بم التحك التالية: الوظائفآندرويد. وهي قادرة على القيام ب أجهزةبلتحكم األرضي لهي حمطة
لديك  تإذا كانمستمر، يف تطور هي  CGOما إىل ذلك. الغالق، و سرعة ن اللون األبيض، ضبط احلساسية، توازُ 

 .http://www.yuneec.com: الشبكيبعض الشكوك، يرجى زيارة موقعنا 
 الشاشة لقطات

 
 شاشة التطبيق الرئيسية

 

 
 شاشة إعدادات الفيديو

 للهاتف اجلوال، املستخدم يف الكامريا Yuneecنظرة عامة على تطبيق  - 30اجلدول 

 يف جهاز التحكم من بُعد.بيتة على الشاشة املمنصة آندرويد أيضا  Yuneecتستخدم و 
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 Yuneec: وحدة التحكم من بُعد يف 37الشكل 

 
ةيف التخزين بشأن أماكن مالحظة   4.6  الطائرات املسريَّ

ة يف ما يصل إىل ثالثة  ةالطائر اليت تولدها للمستخدم ختزين البيانات  Yuneecتتيح   :اكنأماملسريَّ
 كامريا حمورانية ال •
ة ةالطائر  •   املسريَّ
 جهاز التحكم •

 

 
 Yuneec Typhoon Q500 4K يف بياناتأماكن ال: 38الشكل 

ة على بطاقة  ةيف املثال أعاله، قد حتتوي حزمة الطائر  ة ةيف الطائر  SDاملسريَّ . م من بُعدحتكّ ، وجهاز وكامريا ،املسريَّ
ة واألجهزة املرتبطة هبا للتأكد من أن   ةنه من املهم للمعاين أن يفحص بدقة الطائر فإذا السبب وهل وسائط  لكاملسريَّ

 التخزين قد مت حتديدها وحتليلها، حسب الضرورة.

عد جهاز حتّكم من بُ 

SDطاقةب

عدجلهاز حتّكم من بُ  SDبطاقة 

للكامريا  SDبطاقة 

 ذاكرة وميضية

 كامريا

ة طائرة مسريَّ 
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ة، ف ةلوحي مقرتنا بالطائر حاسوب أو خلوي إذا كان هناك هاتف وكذلك األمر،  موجودة ثار آهناك قد تكون املسريَّ
 اخللوي. يف التطبيق األصل املوجود اهلاتف 

 
ة يف األدلة اجلنائية ستخدام الشائعة اال األدوات . 7  للطائرات املسريَّ

ة سوق أدوات األدلة اجلنائية ال تزال  ألدلة اجلنائية لاألوىل، وغالبية األدوات التجارية  ايف مراحلهللطائرات املسريَّ
ة هي  كن أن تتغري مياسوب. و أو احلللهاتف اخللوي جزء من جمموعة أكرب من أدوات األدلة اجلنائية للطائرات املسريَّ

 ةاملناسبة السرتجاع بيانات الطائرات املسريَّ  ياتقدرة هذه األدوات من شهر آلخر، لذلك عند اختيار أداة الرباجم
كنها ميقائمة األجهزة املدعومة إىل جانب أنواع البيانات اليت من عليك دائما التحقق من الشركات املصنعة، و ينبغي 

  از املدعوم.جها من هذا اجلهاستخر ا

1.7 Cellebrite/MSAB XRY/Oxygen/CFID 

ة. ركوب درة على اق • ة،  دعم عددا حمدودا من الطائراتتوحتليل البيانات املستخرجة من الطائرات املسريَّ املسريَّ
ة والبيانات املرتبملة ط معااستخدام ذلك عند االقتضاء ألن ذلك يبسِّ ينبغي لكن  طة هبا. الطائرات املسريَّ

البيانات  أُجرَي علىالتحقق من البيانات لتأكد من أن لتني أداما ال يقل عن استخدام ينبغي النظر يف 
  املستخرجة.

2.7 CsvView and DatCon [http://datfile.net/] 

• DatCon  هي أداة مفتوحة املصدر قادرة على حتليل وحتويل ملفاتDJI .dat إىل صيغ خمتلفة مثل .kml و 
.csv  كما أن لديها القدرة على جتريد بعض البيانات يف ملف سجل منفصل، مثل سجالت التكوين .
 حداث. واأل

• CsvView  ،رغم و . تميكن استخدامها لتحليل بيانات السجالينتجها املصنِّع نفسه، هي أداة مشاهبة
، إال تانمتشاهب نيأن األداتومع أصلية.  dat.سجالت هي تقبل و  CSVقتصر على ملفات هي ال تاالسم، ف

 .بقدرات وميزات خمتلفة انا تتمتعمأ�

 [/https://github.com/unhcfreg] (DROP) املصدر ةفتوحامل DRone أداة التحليل 3.7

. UNH Cyber Forensics Research & Education Groupمع ديفون كالرك بالتعاون  اتطويرهيعمل على  •
ة ائراتطالمن طريان املستقاة سجالت الوحتويل فتوحة املصدر لتحليل املميكن استخدام هذه األداة   املسريَّ

DJI Phantom 3 اتباع بغري كامل هليكل البيانات داخل السجالت، تفصيال الربنامج أيضا هذا . يتضمن
 .DatConمن اهلندسة العكسية 

4.7 Google Earth Pro [https://www.google.co.uk/earth/versions/#download-pro] 

ريان طهذه لعرض بيانات الرسم اخلرائط نقل البيانات عرب اإلنرتنت. ميكن استخدام أداة ادرة على ق •
 .KMLو  CSVبنجاح باستخدام ملفات اخُتربت املستخرجة من السجالت. 

http://datfile.net/
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5.7 ST2Dash and Dashware [https://github.com/ajpierson/st2dash ; 
http://www.dashware.net/] 

 نقل البيانات عرب اإلنرتنت.ادرة على ق •

• ST2Dash  هي أداة مفتوحة املصدر مصممة لتحويل جهاز التحكمST10+  الطريان وسجالتQ500  إىل
 عرضلميكن عن جمموعة حترير جمانية هو كناية   Dashware. وDashware بواسطة اميكن استخدامهصيغة 

األدلة يف جمال دام لالستخ ةغري عمليت ، بدهااختبار  ولدىلقطات الفيديو. ية فوق ُبعداملعلومات البيانات 
 ةكون مفيدتس هالكنو أصال. متوفرة ري غعلومات أِت مباجلنائية ألن مزامنة البيانات تستغرق وقتا طويًال ومل ت

 يف ظل بعض الظروف.

6.7 Assistant DJI  

ة  ةائر يف طللحصول على بيانات موجودة  هاميكن استخدام • تحليل سجالت طريان ل، وكذلك DJIمسريَّ
 .CSVيف ملفات جعة مسرت 

7.7 FTK Imager  

ل برنامج حلظر تعدياستخدام نبغي يلتحليل. مالحظة: غرض ال SDإلنشاء صور لبطاقات ها ميكن استخدام •
  الوسائط.

8.7 VLC Player 

شاهدة مل هاداملفيديو. ميكن استخل تنسيقات وبرامج ترميزعدة وسائط متعددة يدعم متعدد الوظائف لمشغل  •
ة  ةالطائر وّلدهتا وسائط متعددة   قيد املعاينة. املسريَّ

بسهولة معاينتها ، ميكن exFATأو  FAT32الداخلية واخلارجية ميكن أن تكون إما  SDنظرا ألن بطاقات  •
 .Autopsyو  FTKألدلة اجلنائية مثل مبجموعات ل

 مفيدةشبكية موارد  .8

ة وعملية األدلة اجلنائية املرتبطة هباليت ُتظهر أو تُ  الشبكية هناك العديد من املواقع  ما يلي يفو ا. ربز الطائرات املسريَّ
ة.الطائر جمال والتحديات يف اكل إليها اليت ستساعدك يف فهم املشعودة بعض املواقع املفيدة لل  ات املسريَّ

]www.droneforensics.com/ps:/[httDrone Forensics  

ة املوجودة يفإىل حتديد بيانات األدلة اجلنائية الرقمية  Drone Forensicsيسعى برنامج  اليت ميلكها  الطائرات املسريَّ
 VTOشركة ربنامج ال وتدير هذايف التحقيقات.  اتمساعدة أجهزة إنفاذ القانون واحلكومحمرتفون بغية ن و و مستهلك

Inc.   ،كولورادو، الواليات املتحدة األمريكية.الكائنة يف برومفيلد 

]www.forensicfocus.com/https://[sic Focus Foren 

http://www.dashware.net/
http://www.droneforensics.com/
http://www.forensicfocus.com/
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جمال ورات يف على آخر التطكما يطلعك   ةحيوي منتديات نشطة للغاية تناقش األدلة اجلنائية الرقميشبكي موقع 
 .ةاألدلة اجلنائية الرقمي

RPAS Forensic Validation Analysis Towards a Technical Investigation Process: A Case Study 

of Yuneec Typhoon H 

)8220/19/15/3246-https://www.mdpi.com/1424(  

ة باستخدام  صورَ دراسة احلالة هذه لل حت  Computer Forensics Reference Datasetsالطائرات املسريَّ

(CFReDS) ) وتقدم نتائج للمركبة اجلوية احلاسوبية) ألدلة اجلنائية ل يةرجعاملبيانات الجمموعاتTyphoon H  املصنعة
عالوة على ذلك، تستكشف هذه الورقة توافر وقيمة األدلة الرقمية اليت من شأ�ا أن و . .Yuneec, Incمن قبل 

 . جتربة تستند إىل أدلةتكوين لتكون قادرة على  ليةً تسمح بإجراء حتقيق رقمي أكثر عم

 )https://www.icao.int/pages/links.aspx( وكاالت الطريان املدين الوطنية

هبا التصال قد تكون هذه الوكاالت مفيدة لو ميع وكاالت الطريان الوطنية. االتصال جبهذا الدليل تفاصيل تضمن ي
ة. ةعند التعامل مع حادث طائر   مسريَّ

 

 
  

https://www.mdpi.com/1424-8220/19/15/3246
https://www.icao.int/pages/links.aspx
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 التذييالت
ة   التذييل ألف: أنواع الطائرات املسريَّ

 أوجه االستخدام العادية املساوئ احلسنات نوع الطائرة املسَّرة 
 متعددة الدّوارات

 

 
 

 عليها  صولاحلسهولة  •
 سهولة االستخدام •
إقالع وهبوط عموديان وحتليق  •

 ّوامح
 م جيد بالكامرياحتكُّ  •
  صورةحمأماكن  يفقابلية تشغيل  •

 قصريةحتليق  أوقات •
 سعة محولة صغرية •

 

التقاط صور ومقاطع فيديو 
 والتفتيش اجلويجوا 

 

 ثابتة اجلناحني 
 

 
 

 تحمل قدرة طويلة على ال •
 واسعة تغطية مساحة  •
 طريان عاليةسرعة  •

اد واالسرتدطالق قد يتطلب اإل •
 واسعة  مساحة

ال إقالع وهبوط عموديان وال  •
 ّوامححتليق 

 غريحتليق أنواعها يصعب  •
 نتتطلب مزيدا م، ةاملستقل

  التدريب
 باهظة الثمن •

التسليم، ورسم اخلرائط 
خطوط معاينة اجلوية، و 

  الكهرباء وطاألنابيب وخط

 دّوار واحد 
 

 

إقالع وهبوط عموديان وحتليق  •
 ّوامح

  (مىتتحمل درة طويلة على ال •
 كانت مزودة بالوقود) 

 زنا و  محولة أثقلقادرة على نقل  •

 أكثر خطورة •
دا تتطلب مزي أصعب للطريان، •

  ن التدريبم
 باهظة الثمن  •

 لتحديد ليزربالمسح جوي 
 LIDARالضوء املدى بواسطة 

 

  ثابتة اجلناحنيهجني 
 

 

إقالع وهبوط عموديان وحتليق  •
 ّوامح

 تحمل طويلة على القدرة  •

احلوام  تحليقالليست مثالية يف  •
 إىل األماميف التحليق أو 

 قيد التطوير زال تال  •

 التسليم

 إليوس 
 

 

 تتحمل الصدمات  •
مصممة للتشغيل يف األماكن  •

 املغلقة/احملصورة
 لغبار والرشمقاومة ل •

قادرة على الوصول إىل  باهظة الثمن •
يصعب الوصول إليها  أماكن

 لغرض صورةحم/وأماكن مغلقة
 التفتيش

 

 أنواع املروحيات املتعددة الدوارات/مع قدرة على اإلقالع واهلبوط العموديني
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ة   أنواع بطاريات الطائرات املسريَّ
  

 هويب بطارية اليبو خمتومة
 

 أنواع أجهزة التحكم
 

 

 

 

 

 

 جهاز حتكم مراِفق معزَّز  جهاز حتكم مراِفق  جهاز خمصص
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ةة طائر ة لمستجيب األول حلادثلمسرح اجلرمية  سجلّ التذييل باء:   مسريَّ
 

 إجراءات الضابط 
 ة احلادثسجِّل 

وما إىل  ،بنيةاملساحة املو  فوق احلشود،أي ، مبا يف ذلك املناطق احمليطةنظومة الطريان أو فيديو مل االتقط صور 
 .ذلك

نووية أو الطاقة للقاعدة عسكرية أو حمطة فوق أو حمصور أو حمظَّر الطريان فيه، يف مطار حتليق أي ينبغي اعتبار 
  هتديدا للسالمة العامة.لغرض معني، سجن أو منطقة خمصصة 

 الطيارهوية د حدِّ 
ة ةلطائر االتحكم بله تيح ما ييف بقعٍة مشرفة على مسرح اجلرمية، من املرجح أن يكون الطيار موجودا  طوال  املسريَّ

 اأو هاتف اليديحتكم تقجهاز كون يي قد ذتحكم (اللتشغيل جهاز ال هيديكلتا يستخدم   همن املرجح أنالوقت. و 
جها بناظريه يكون متس –جهازه على التحكم يف منصبا  وما إىل ذلك) وسيكون تركيزه ا،لوحيحاسوبا أو  اذكي
أوجه أن تكون جح ر من املو أو ميشي ببطء.  ةثابتيف وضعية قد يكون الطيار و اجلهاز ونادراً ما يغري اجتاهه. إىل 

 حوله.طيارين آخرين هذه خمتلفة بشكل كبري عن التصرف 
 الطيار وتأكد:تعاَط مع 

 ؟الذي كان يقوم به ما
 يصور؟ذا كان ما

 ؟املسرية رتخيص املناسب لتشغيل الطائرةالهل لديه 
 جلرمية:اطبيعة تأكد من 

 من األمثلة على ذلك: 
 إقالق راحة الناس 

 اعتداء 
 ضرر جنائي

  إرهاب
 إعاقة

ية ليبعدها ألرضاوأبلغه بأن يستخدم املنظومة رتكب، قم بالتواصل مع الطيار تُ إذا كنت تعتقد أن هناك جرمية 
 عن املنطقة املزدمحة.
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 التحقيق األويل

ة وهبطت ةمنها الطائر أقلعت حدد النقطة اليت   .فيها املسريَّ
ة ةتعرض أي شخص للخطر من الطائر حبيث ال يكان اضبط امل  املسريَّ

ة: ةم سبب موقع الطائر وقيِّ  ةمنطقة احلادثتوجَّه إىل   املسريَّ
 

ة ةالطائر   املسريَّ
ة؟ ( ةنوع الطائر ما هو   )ة اجلناحنيثابتمتعددة املراوح أو املسريَّ

 ؟تأم هبط تهل حتطم
 ؟شّغالةزال تال أ

 محولة إضافية؟تنقل هل 
 ، محولة جمهولة؟متحركة مراوححبصول انفجار،  : أي هتديدوشيكةهل هناك أي خماطر واضحة و 

 
ةامل  /الطيارتحكَّم بالطائرة املسريَّ

ة؟ ةالطائر الذي يوجه طيار هوية الميكنك حتديد هل   املسريَّ
 ال يزال جهاز التحكم يتصل بالطائرة؟أ

 ؟و ميتثل لتعليماتكهل ه
 ؟معك متعاون وهل ه

ة؟ ةاستخدام الطائر القصد من ما هو   املسريَّ
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 مسرح اجلرميةضبط 

 
  تاريخال

 الوقت

 

 

  املكان

النظام إحداثيات 
العاملي لتحديد املواقع 

GPS  

 خط العرض خط الطول

  

ة أو عالمات اصطدام يف املنطقة احمليطة. ةالطائر بق من وجود عالمات أضرار حلقت حتقَّ   املسريَّ

 مالحظات
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ةيمالتذييل ج  : ورقة سجل حادث الطائرات املسريَّ
 

ة  ورقة سجل حادث الطائرات املسريَّ
 
         املوجودضابط ال

ة  نوع الطائرات املسريَّ

  واحد دوار  نيثابتة اجلناح  اتالدوار  ةمتعدد

         نوع آخر

    الطراز    صنعال

ة ةهل الطائر      ال  نعم ؟شّغالة املسريَّ

ة، يرجى ذكر الطريقة املستخدمة إليقاف تشغيل الطائر  ةتشغيل الطائر أوقفَت إذا  ة ةاملسريَّ  املسريَّ

   طريقة أخرى   اريةنزع البط   إطفاء الطاقة

   الوقت   التاريخ

 ممطر، عاصف)مشمس، غائم، اجلو اجلوية (هل  حوالاأل

 

 مالحظات
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ة واملنطقة احمليطة؟ ةصور للطائر  طتقهل التُ   املسريَّ

   ال   نعم

ة؟ ةل الطائر مشغِّ هل جرى حتديد هوية   املسريَّ

   ال   نعم

 ؟الطائرة املسريةمعدات مرتبطة بهل ُحددت واسُرتجعت 

   ال   نعم

 دةاملعدات املرتبطة احملدَّ 

  لوحيحاسوب   جهاز حممول   حتكمجهاز 

بطاقات وسائط    بطاريات
 إضافية

  أخرى معدات 

 األخرى:تفاصيل املعدات 

 

  رقم االتصال  قام مبلء االستمارة

  توقيع

  التاريخ  التاريخ
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ةمعاينة : سجل دالالتذييل   الطائرات املسريَّ
 

ةمعاينة سجل   الطائرات املسريَّ
 

ة معاينة اعتبارات   ةخمترب األدلة اجلنائية الرقمييف عمليات املعاينة اليت يقوم هبا الطائرات املسريَّ
ة  .1  ارجيللتخزين اخلداخلي و التخزين لل SDبطاقة  على احتواءقادرة الطائرات املسريَّ

ةاملس ةتفكيك الطائر تتطلب طريان وقد الالداخلية أن حتتوي على سجالت  SDبطاقة لميكن  •  .ريَّ
ةتصوير للوصول إىل الذاكرة الداخلية، ميكن  • بعض فإن . ومع ذلك، USBعلى  بعض الطائرات املسريَّ

ة   اكرة الداخلية.يف الذاملوجودة حصول على البيانات ال ميكن حظر تعديلها متهيدا للالطائرات املسريَّ

ة على بيانات خمتلفة على اجلهاز نفسه باإلضافة إىل أجهزة أخرى متصلة بالشبكة (مثل  .2 حتتوي الطائرات املسريَّ
 اللوحية وما إىل ذلك)واسيب واحللوية واهلواتف اخلاحلواسيب احلجرية أجهزة التحكم و 

 اتبع إجراءات االستحواذ املناسبة لألجهزة املتصلة بالشبكة •
ة عمليات االستحواذ من األجهزة املتصلخالل ألدلة اجلنائية الرقمية ل عاملة األساسيةتذكر إجراءات امل •

 بالشبكة.

ة أو عمليات معاينة ل إجراءات عزل الشبكة عند إجراء .3  .وصولة هبااألجهزة امللطائرات املسريَّ

وميضية ذاكرة  رقاقةلوصول إىل ااملعاين تعني على قد ي ،نزعإذا مل يكن هناك وسائط داخلية أو خارجية قابلة لل .4
 على اجلهاز. )فالش(

 

 األدلة األولية/تفاصيل القضيةاحلصول على 
 

  بطاقة هويتهاسم احملقق/

  قضيةرقم تعريف ال

  اجلهاز املكلف بالتحقيق

 األدلة اجلنائيةمعاينة اسرتاتيجية كامل 

 على عناصر األدلة الواردة إىل املخترب)تجرى (قدم شرحا موجزا جلميع االختبارات اليت س

 .القيام هباتم يال يعكس اخلطوات الفعلية اليت وهو ، زمع القيام بهلعمل املعن ا* هذا جمرد ملخص 
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 املاديتقييم مستند اإلثبات األويل/الوصف 
 

 اخلاضع للمعاينة؟اجلهاز هو ما 

 

ةة طائر  ⃝  مسريَّ

 

 جهاز حتكم ⃝

 

 هاتف ⃝

 

 جهاز آخر/حاسوب ⃝

  .ه"، يرجى وصفجهاز آخر"اجلواب إذا كان 

ميع أعمال األدلة اجلنائية جرى القيام جبهل 
البيولوجية، احلمض األدلة ؟ (أي ةالرطب

األخطار النووي، بصمات األصابع، 
 )وما إىل ذلك ،البيولوجية

 
⃝  

 نعم

 
⃝  

 ال

 
⃝  

 ال ينطبق

  ⃝ ؟اخلاضع للمعاينةما هي حالة اجلهاز 

 متضرر

⃝  

 لعدَّ م
⃝ 
 ظاهرا ال ضرر

أو تعديل، يرجى مالحظة ضرر يف حالة 
 .هوصف

 

  ⃝ صور للجهاز؟ تقطالتُ  هل

 نعم

⃝  

 ال
⃝  

 ال ينطبق

 مالحظات املعاين

 غري مشمولة يف هذا اجلدول) (استخدم هذا القسم لتسجيل أي معلومات
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 اجلهازحول معاينة مالحظات 
 

 صنعةاملالشركة 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ة (يرج ةنوع الطائر  ى املسريَّ
الصورة حول وضع دائرة 

 املناسبة)

 

   
 
 
 

   
 
 

 

 

 
 

   
 

 

 رمسهيرجى  -نوع آخر  

 اسم النموذج
 

 اللون

 

  الرقم التسلسلي/
 اجلهاز رقم
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 :يرحى حتديد مكان وجود الرقم 
ةكامريامثال  ( ن م، ، طائرة مسريِّ
على اجلانب اخلارجي،  داخل،ال

 غري ذلك)

 

زع ننوع التخزين القابل لل
دقيقة،  SDبطاقة  (مثل

 )ذلك وغري ،SDبطاقة 

؟ زعنهل هناك أي ختزين قابل لل
(مثل بطاقات الذاكرة، حمرك 

، حمرك القرص USBأقراص 
 الصلب)

 

  ذاكرةسعة رقاقة  

األرقام العالمة التجارية / أرقام  
 :التسلسلية

 

 

 
ة؟ (أدرج هذه املكونات أدناه مع األرقام يسلسلتمطبوعة/أرقام حتمل عالمات هل هناك أي مكونات أخرى 

 )أرقام األجزاءالتسلسلية /
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قطت صور التُ هل 
 ؟نزعقابلة للالمكونات لل

 

 نعم ☐

 

 ال ☐
 

 ال ينطبق ☐

 :حتديد مكان وجود الرقم يرحى 
ةكامريامثال  ( ن م، ، طائرة مسريِّ
على اجلانب اخلارجي،  داخل،ال

 غري ذلك)

 

 
 

نوع التخزين القابل  
 SDبطاقة  (مثلنزع لل

 ،SDدقيقة، بطاقة 
 )ذلك وغري

؟ زعنهل هناك أي ختزين قابل لل
(مثل بطاقات الذاكرة، حمرك 

، حمرك القرص USBأقراص 
 الصلب)

 

 ذاكرةسعة رقاقة  
 

األرقام العالمة التجارية / أرقام  
 :التسلسلية

 

 

 
ة؟ (أدرج هذه املكونات أدناه مع األرقام يسلسلتمطبوعة/أرقام حتمل عالمات هل هناك أي مكونات أخرى 

 )أرقام األجزاءالتسلسلية /

 

قطت صور التُ هل 
 ؟نزعقابلة للالمكونات لل

 

 نعم ☐

 

 ال ☐
 

 ال ينطبق ☐
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 مالحظات املعاين
 

األدلة اجلنائية  )أدواتأداة (أنواع هي ما 
 اليت 

 على البيانات؟ لالستحواذ استخدمت 
اسم أداة األدلة اجلنائية أدرِج (

 )هاوإصدار 

 

بأداة موصوال اجلهاز كان كيف  
 علىستحواذ األدلة اجلنائية لال

 البيانات؟

   ☐كابل 

☐  Wi-Fi  

 ☐     نزع الرقاقة

☐    JTAG/ISP 

 ☐ أخرى بطريقة

، SDبطاقة  (مثالستحواذ مصدر اال
 رقاقات ذاكرة)، داخليةذاكرة 

 

كم استغرق االستحواذ على 
 البيانات؟

 

 عاينة مالحظات امل

 تم مالحظته أثناء االسرتجاع)توأي سلوك ستحصل عليها القيم املكل أي/تدوين (يرجى 

 

  املعاينةتاريخ انتهاء 

  املعاينةانتهاء وقت 

  عيوقت
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 اليبو  بطاريةالستخدام اآلمن ل: بطاقة مرجعية لاءالتذييل هـ
 

 االستخدام اآلمن لبطاريات اليبو

قصر  التلف املادي أو التسبب يفمن شأن اصة ألن ملة خحتتاج بطاريات الليثيوم إىل معا -
 فيها.ار يؤدي إىل اشتعال النأن الدارة 

ضع الكيس يف مكان قادر و  هاعدم استخدامها أو أثناء شحنخاص عند كيس يف  احفظها  -
  حريق.على احتواء 

 يفشحنة كاملة عبئ خ) أو إذا مل تا فتنا(تساع يف اال LiPo بطاريات اليبو إذا بدأت حزمة -
  اليا، ختلص منها.اخلمجيع 

 ةمقاومحنٍة شبالكامل عن طريق توصيلها باليبو  تفريغ بطاريةنبغي قبل التخلص منها، ي -
  (ملبة إضاءة أو وظيفة تفريغ الشاحن).

ان من ك  يف حالالستخدامه االحتفاظ بدلو معدين مملوء بالرمل قد تكون فكرة سديدة  -
 ناجم عن بطارية اليبو. إطفاء حريق الضروري 

من املاء مباشرة  جنييكسو خرج األستالليثيوم ياليبو مشتعلة، ف ال تضع املاء على بطارية -
 ويواصل االحرتاق.

 .هاو سقوطأ هاأو تفريغ هاعند شحنللعطب بشكل خاص تكون عرضة بطاريات الليثيوم  -
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 املسريةجموعة االستجابة األساسية للطائرات مب التذييل واو: قائمة

لقارئ وينبغي لتلكها. مين أ ألدلة اجلنائية الرقميةلخمترب نبغي ألي املعدات األساسية اليت يبما يلي اقرتاح لقائمة  يف
 قضايا الواردة. طبيعة التبعاً لأكثر معدات وقد تتطلب حصرية بأن القائمة ليست أخذ علما ي أن

 
  الصنف الرقم

  حاسوب حممول 1

ةوحتليل براجميات السرتجاع  2   بيانات الطائرات املسريَّ

ة 3   براجميات السرتجاع بيانات الطائرات املسريَّ

  تحليل اجلهاز احملمولل ياتبراجم 4

  تصوير وحتليل ياتبراجم 5

  فارادايكيس/علبة  6

  كامريا 7

  املواد املرتبطة هباو مسرح اجلرمية شريط  8

  حمظِّر نقل [البيانات] 9

وين يف اإللكرت لدليل لتخزين البيانات املستخرجة من ا -وسائط ختزين فارغة  10
 األجلني القصري والطويل:

 فالش ذاكرة  •
 خارجيقرص صلب  •
 قرص صلب •

 

   جمموعة أدوات كهربائية / إلكرتونية 11

  متديد كابل الطاقة 12

  كيس لبطارية اليبو 13
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 ةاألدلة اجلنائية الرقميأخصائيي ل و وَ ألُ المستجيبني لالتذييل زاي: الكفاءات األساسية 

 التقنيني ولاألني ملستجيبيتعلق بايف ما مراعاهتا نبغي ما يلي اقرتاح بالكفاءات األساسية اليت ي يف

 الغرض . 1

، ري التقنينيغاألول ملستجيبني توفُّرها يف ا الغرض من هذه الوثيقة هو وصف الكفاءات األساسية املطلوب
ةللطيار  ةاألدلة اجلنائية الرقميأخصائيي و  ،التقنيني املتقدمني واملستجيبني األول ادث و الذين يستجيبون حل ات املسريَّ

ة. الطائرات  املسريَّ
 

 الكفاءة مستوى

 ينتقغري الاألول املستجيب  أويل
 التقيناألول املستجيب  متوسط

 املتقدم التقيناألول املستجيب  متقدم

ةأخصائي األدلة اجلنائية الرقمي   ة للطائرات املسريَّ

 نطاقال . 2

امليدان. وينبغي  واملعدات املرتبطة هبا يفاملسرية طائرات تعاملون مع الألول الذين يان و املستجيب ماجلمهور املقصود ه
ة. جاع السرت  ياتاستخدام أجهزة أو براجملدى اتباع أفضل املمارسات  تنطبق قد ال و البيانات من الطائرات املسريَّ

ة بيئة املخترب الذين ينحصر تعاملهم  داخلالعاملني على وثيقة ال ههذ  العمل من منطلق يفمع الطائرات املسريَّ
ة.جاع سرت ال على األدلة اجلنائية الاالستحص  حمتوى الطائرات املسريَّ

 تعاريفال . 3

ة األدلة اجلنائية  بدون طيار هو استخدام املنهجيات العلمية الستعادة البيانات املخزنة بواسطة الطائرات املسريَّ
 قانونية.واملعدات املرتبطة هبا مثل أجهزة التحكم من بُعد واألجهزة احملمولة املقرتنة ألغراض 

 القيود . 4

ة حتديا فريدا أل شكلت .  هذا اجملاليف إنفاذ القانون بسبب التغريات السريعة يف التكنولوجياجهزة الطائرات املسريَّ
ة املستخدمة اليوم. و  ة كل جديدة من الطائرات املسخطوط  عادةً وتصنَّع هناك العديد من مناذج الطائرات املسريَّ ريَّ

ة ويشهر. ) أ6) إىل ستة (3ثالثة ( تشغيل مغلقة وواجهات منظومات ستخدم العديد من هذه الطائرات املسريَّ
 .الدليل الرقمي ، ما جيعل من الصعب على األدلة اجلنائية اسرتجاعاستخدام حصرية

ة معدات مرتبطة ول جهاز حتكم من بُعد، وشاشة عرض قد تكون هاتفا حمموال أو شمل قد تهبا لطائرات املسريَّ
ة لطائرةخدمت يف اقد تكون استُ هبا كون هناك أيضا بطاريات وبطاقات ذاكرة مرتبطة تقد و لوحيا. حاسوبا   .املسريَّ
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 ومن القيود اليت ميكن مصادفتها: 

ة واملعدلينبغي بذل حماوالت ملنع اإلشارات الواردة والصادرة  -اإلشارات الواردة والصادرة  ات املرتبطة لطائرات املسريَّ
إشارات جب ي حيؤدوسأجهزة تشويش. بجب الرتدد الالسلكي أو حلاوية االستعانة حبلطرق الشائعة تشمل او هبا. 

يف ي إىل تغيري ؤدتنجح دائما وقد تال هي حماولة مكلفا، و ذلك الرتدد الالسلكي إىل استنزاف البطارية، وقد يكون 
ة.    ه فيه.املشتبمن قبل ات من بُعد سيضمن ذلك أيضا عدم إمكانية مسح البيانو بيانات الطائرات املسريَّ

ةمعني من  نوعلعادة ما تكون  -الكابالت  على  غالبا بالت البياناتاحتتوي كو  .كابالت فريدة  الطائرات املسريَّ
عدد كبري من ويستلزم ذلك تاليا استخدام ). RS-232أو  USBأو  RJ-45(مثل وصالت الربط جمموعة واسعة من 

ة. الكابالت للتحليل اجلنائي للطائرات   املسريِّ

ة حمليا ومن بُعد.تالف هناك طرق إل -إتالف البيانات   بيانات الطائرات املسريَّ

 ،ةصرياحل املشغِّلةامج رب الو قائم، نظام التشغيل النامجة عن الربامج املشغِّلة ل تعارضربز أوجه قد ت - شغِّلةاملالربامج 
العثور على  من العسريكون يقد و اخلاصة بالبائع. املشغِّلة ربامج الو  املشغِّل،ربنامج الدم تناسق إصدار عأوجه و 
تنافس تقد و  بكي.شتنزيلها من موقع ميكن األداة أو املشغِّلة مدرجة يف ربامج تكون القد و املناسبة. املشغِّلة ربامج ال
 التحليل.آلة  علىلألدلة اجلنائية حتميل أكثر من منتج  جرىعلى التحكم يف نفس املورد إذا ربامج املشغِّلة ال

ة (املوجودة يف البيانات إن  -الطبيعة الدينامية للبيانات  طرق وما من تمرار. ) تتغري باسالشغالةالطائرات املسريَّ
ة. طائرات ظر نقل بيانات الحلميكن اتباعها تقليدية   املسريَّ

 .هانع حتليلمبا ميختزين البيانات يف حالة مشفرة ميكن  -فري التش

لتحقق شروط الوكاالت لنظرا لطراز هلا أحدث عمليات املعاينة قد ال تكون املعدات املستخدمة أثناء  -املعدات 
 .ياتالثابتة و/أو الرباجمالرباجميات من األجهزة لألجهزة و 

ة فرزعلى دراية باملخاطر املرتبطة ب وااألول أن يكون نيلمستجيبنبغي لي –التحليل امليداين  . املتحركة الطائرات املسريَّ
ة رز عترب فال يُ و  ة وينبغي . ةكاملاملتحركة معاينة  الطائرات املسريَّ زيد من خضاعها ملإلهيدا متمحاية الطائرات املسريَّ
 عاينة. امل

ة  قد ال توفر األدوات املتاحة جتاريا حلوال - دليلحالة ال  ا أذى مادي. اليت حلق هبللتعامل مع الطائرات املسريَّ

الفيديو) ملفات الصوت و ملفات الرسومات و  البيانات الفردية (مثل ملفاتغالبا مكونات ستحافظ  -قيم التجزئة 
ة. امل ةوقيمة التجزئة اليت أبلغ عنها تطبيق الطائر دلة اجلنائية على االتساق بني حمطة عمل األ نظم لتقلب نظرا و سريَّ

ة، فإن  ظرا لتحسني نظام ن اكون متناسقيمللفات النظام لن قضية ملفات الات جتزئجممل تشغيل الطائرات املسريَّ
 امللفات.

ة إىل طرق موحدة لتخزين البيانات (مثل نظم التشة لصنعالشركات املفتقر ت - القطاعمعايري  غيل لطائرات املسريَّ
 ).صريةالبيانات احلتوصيالت املغلقة و 
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ة بيانات أو العديد من ايفقد قد  -الطاقة  انفقد  فريغها أو إيقافتدابري أمنية إضافية مبجرد تيُطلق لطائرات املسريَّ
 ها.تشغيل

ة ملة معامل حت - زعبطاقات الوسائط القابلة للن لى سبيل املثال، خماطر (عمعها هذه البطاقات داخل الطائرات املسريَّ
 البيانات مبا يف ذلك البيانات احملذوفة، وتغيري طوابع التاريخ/الوقت). عدم احلصول على مجيع

ة واملعدات املرتبطة هبا على ضنبغي ي -التدريب  مان تدريب األفراد الذين يقومون بنسخ البيانات من الطائرات املسريَّ
 سالمة البيانات.

ة إال للطائر وفر العديد من أدوات األدلة اجلنائية ال يقد  -البيانات غري املخصصة / البيانات احملذوفة  ات املسريَّ
 .اديقد ال تكون البيانات احملذوفة قابلة لالسرتداد إال من خالل االستحواذ املو للبيانات.  نطقياالستحواذ امل

ة  ةتطلب الطائر ت -املعدات املرتبطة  ة لمن بُعد الستخدام وظيفة ارض عجهاز م و/أو حتكُّ جهاز املسريَّ طائرات املسريَّ
ة يف مل احمليموجودة وقد ال تكون هذه املعدات  طاريات وبطاقات كون هناك أيضا بتقد و اجلرمية.  سرحلطائرات املسريَّ

ة   جلهاز.غري موجودة يف موقع اذاكرة مرتبطة بالطائرات املسريَّ
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 : الكفاءات األساسية للمستجيبني األولحاء التذييل

  التقين ملستجيب األولة توفرها لدى امراعااليت ينبغي ساسية ات األكفاءالما يلي اقرتاح ب يف
 
ة و بأ�م األول ن و ف املستجيبعرَّ ي . احلد األدىنها بعن معاينتأفراد قد يكونون مسؤولني عن مجع الطائرات املسريَّ
 ثالثة مستويات:هم على  ن األولو املستجيبو 

ةعاينون هم األفراد الذين جيمعون و/أو ي 1املستجيبون األول من املستوى  رتبطة املعدات املو  يدويا الطائرات املسريَّ
 .اهب

السرتجاع البيانات من  ياتهم األفراد الذين يستخدمون أداة أو براجم 2املستوى األول التقنيون من املستجيبون 
ة واملعدات املرتبطة هبا.   اتطائر الانات من األساسية لتنزيل / اسرتجاع البياألدوات  استخدامُ  يستلزمو الطائرات املسريَّ

ة واملعدات املرتبطة هبا إامل  األداة. تلكالتدريب املناسب من قبل الفرد الذي يستخدم متام سريَّ

ات السرتجاع البيان ياتهم األفراد الذين يستخدمون أداة أو براجم 3ن املستوى ماملتقدمون تقنيون الاألول املستجيبون 
ة واملعدات املرتبطة هبا.  ن الطائرات استخدام أدوات متقدمة لتنزيل / اسرتجاع البيانات مويستلزم من الطائرات املسريَّ

ة واملعدات املرتبطة هبا   األداة. تلكالتدريب املناسب من قبل الفرد الذي يستخدم إمتام املسريَّ

ة واملعدات املرتبطة هبال يزال جمال األدلة اجلنائية للطائ املشرتكة املستخدمة يف  وانباجلبعض له ديناميا و  ارات املسريَّ
 .يف جمال احلاسوب األدلة اجلنائية التقليدي

اصل حتديث معارفه و وأن يلألجهزة احملمولة لتحليل األدلة اجلنائية  شامال افهمتلك أن ميوينبغي ملمارس هذه املهنة 
لتعليم ااالخنراط يف و  ،واملشاركة يف منظمات مهنيةحضور الدورات الدراسية، و املهنة، هذه من خالل قراءة جمالت 

 والتدرب أثناء العمل واخلربة العملية. ،املستمر

احلياد شمل التحلي بتدونة أخالق ومب املناسبةوحدة جبميع إجراءات وسياسات التشغيل املالتقيد املعاين على جيب و 
 يف العمليات العلمية.

ن لديه املستوى ينبغي أن يكو لذا مستوى واحد أو أكثر من املستويات التالية، قضية تقع ضمن املعاين تناط بوقد 
 .عاينةاملجراء املناسب من التدريب إل

ات التحليل األعلى تتطلب مستويو مستوى التحليل على الطلب وخصائص التحقيق. توقف ي -مستويات التحليل 
 أكثر مشوال.معاينة 
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 : الكفاءات األساسية للمستجيبني األول غري التقنينيطاءالتذييل 

 قينغري الت األول ملستجيبتوفرها لدى ا ةمراعانبغي ما يلي اقرتاح بالكفاءات األساسية اليت ي يف
 
ة. ةلطائر ل األساسيةشكيالت تالالقدرة على حتديد  . 1  املسريَّ

ة و أن حي جيب .أ  املنظومات اجلوية من دون طيار دد أنواع الطائرات املسريَّ
ة ناسبة للطائرة التشغيل املإجراءات إيقاف  .ب  واملعدات املرتبطة هبااملسريَّ

 بشكل صحيح.ضبط مسرح اجلرمية من أمن مسرح اجلرمية: فهم كيفية اإلفادة  . 2
 مسرح اجلرمية .أ

 هم.في، املشتبه هودالناس: الشاستجواب  . 3

 .تتعلق بالسالمةإجراءات اختاذ  . 4

 .معاملتها وتوضيبهاو  هاكيفية محاية األدلة: مجعفهم   . 5
 سرح اجلرميةملالتقاط صور  .أ

 األدلة وضع بطاقات تعريف مرقمة على  .ب
 األدلة بشكل مناسبتوضيب  .ج

 .العهدةاحلفاظ على سلسلة  . 6

 فهم اإلطار القانوين املناسب. . 7
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 ألول التقنينيالمستجيبني ل: الكفاءات األساسية ياءالتذييل 

 التقين األول ملستجيبة توفرها لدى امراعااليت ينبغي ما يلي اقرتاح بالكفاءات األساسية  يف
 

لتقين األول الذي ااألول املستجيب من الشروط اليت ينبغي أن يستوفيها حتدد الكفاءات املدرجة أدناه احلد األدىن 
ة يف امل ةحتليل الطائر على يدويا عمل ي  معاينة. دون استخدام أداة يدان من املسريَّ

"الكفاءات األساسية للمستجيبني األول غري التقنيني" و"الكفاءات األساسية حتت الكفاءات املدرجة كل  -
 إضافة إىل ما يلي: التقنيني" األول للمستجيبني 

 ناسب.بالشكل امل فظها وضبطهاحو عليها  األدلة ووضع العالماتكيفية معاملة فهم   . 1
ة.عامل مع واملخاطر املرتبطة بالتفهم العواقب  . 2  الطائرات املسريَّ
ة أو طائرات هواتف خلوية أو حواسيب فهم أن وضع بطاقات ذاكرة يف  . 3  يانات.خمتلفة قد يعدل البمسريَّ
ة. ةالطائر  resetإىل إعادة تعيني  انواستبدال البطارية قد يؤديأن نزع فهم  . 4  املسريَّ
 السوابق القضائية.فهم السلطة القانونية املعمول هبا و  . 5
ة: نيالتالينوعني حتديد ال . 6  .ة اجلناحنيثابتاملتعددة الدوارات وال من الطائرات املسريَّ
 سرح اجلرمية.التوثيق املناسب ملفهم أمهية  . 7
ة طائرات اآللية الصحيحة لضبط الفهم  . 8  والتقنيات املرتبطة هبا.املسريَّ
ة واملعدات املرتبطة هبا. ةمن الطائر لتحقق من البيانات املستخرجة اأمهية ضرورة و فهم  . 9  املسريَّ

ة.املستخدمة لعرض لقطات الطائلوية املعدات املرتبطة مثل أجهزة التحكم واهلواتف اخلقدرات فهم  . 10  رات املسريَّ
ة للتأكد من أن البطاريات ملة املعا . 11 ملنع ها حمفوظة بأمان وجرت معاملتالسليمة لبطاريات الطائرات املسريَّ

 انفجار أو تسرب.حدوث 
ة أو املعدات املرتبطة هبا.باملخاطر البيولوجية احملتملة املرتبطة  . 12  الطائرات املسريَّ
 .بصمة الوراثية وما إىل ذلكمثل بصمات األصابع، ال ةحتديد احلاجة إىل األدلة اجلنائية الرطب . 13
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 ول التقنيني املتقدمني: الكفاءات األساسية للمستجيبني األُ كاف  التذييل

 املتقدم ينتقال األول ملستجيبة توفرها لدى امراعااليت ينبغي ساسية ات األلكفاءلما يلي اقرتاح  يف
 

يستخدم أداة  املستجيب األول الذيمن الشروط اليت ينبغي أن يستوفيها حتدد الكفاءات املدرجة أدناه احلد األدىن 
ة واملعدات املرتبطة هبا. معاينة  هو أن يكون وى الثاين املستمن مثال على املستجيب األول و لتحليل الطائرات املسريَّ

انات من الطائرات لتنزيل بي أو جهاز تاييستخدم براجمميل قضية ضابط دوريات / عبصفة تدريب جيد قد خضع ل
ة واملعدات املرتبطة هبا.  املسريَّ

بيانات ميكن  ستحواذأو جهاز ال ياتنظام امللفات استخدام براجمينة املنطقية ومعاينة على املعامثلة األتتضمن 
ملتعلقة ا ، ومعلومات املستخدماإلقالع، ومواقع طريانالوصول إليها من قبل املستخدم / النظام، مثل سجالت ال

 يفخمزنة  اجلهازن ع، ومعلومات الفيديو، والصوت، وبيانات التطبيقمقاطع ، والصور، و بالبيانات الُبعدية للطريان
ة. ةالطائر   املسريَّ

ية ، و"الكفاءات األساس"غري التقنينياألول الكفاءات األساسية للمستجيبني "الكفاءات املدرجة ضمن كل 
 :إضافة إىل ما يليالتقنيني" األول للمستجيبني 

ة املعريف ت . 1  ووظائفها.ختصرات اهلامة املستخدمة لوصف مكونات الطائرات املسريَّ
ة: . 2  .اجلناحني الثابتاملتعددة الدّوارات و  حتديد األنواع التالية من الطائرات املسريَّ
ة واملعدات املرتبطة هبا. . 3  حتديد املعلومات اليت ميكن ختزينها يف الطائرات املسريَّ
 د املعلومات اليت ميكن ختزينها على بطاقة الذاكرة.يدحت . 4
 .خمزَّنة فيها املعلوماتن تكون أميكن اليت األخرى ماكن حتديد األ . 5
ة (على سبيل املثال، نطاق  . 6 ، واملوافقة، ضائيةاملذكرات القفهم القضايا القانونية املرتبطة بالطائرات املسريَّ

 إصدار الشهادات)شروط ، و الصادر عن الدولةوالسوابق القضائية، والرتخيص 
ة ة القدرة على عزل طائر  . 7  ة، باستخدامملسريَّ ة اطريق إيقاف تشغيل الطائر  عنوذلك ن إشارة القيادة عمسريَّ

 االتصاالت الالسلكية. كلأو تعطيل   حجب الرتددات الالسلكية
ة.مزايا وعيوب القدرة على شرح  . 8  إيقاف تشغيل الطائرات املسريَّ
ة واملعدات املرتبطة هبا.ملة وصف الطرق واألدوات الالزمة ملعا . 9  الطائرات املسريَّ

على سبيل ( ةإضافيحتمال بروز حاجة تستدعي القيام مبعاينة واحدود قدراهتا و ، توامعرفة وظائف األد . 10
وفة من الطائرات ع البيانات احملذا سرتجيؤدي إىل االبيانات املنطقية قد ال خلق نسخة احتياطية لكامل املثال، 

ة وأجهزة التحكم وبطاقات الذاكرة).  املسريَّ
 ق.وصيانة وحتقُّ ألداة لفهم احلاجة إىل إجراء اختبار  . 11
ةاخلاصة مبعاينة أفضل املمارسات ( Best Practices for Drone Examinations فهم . 12  .)الطائرات املسريَّ
أو  اتياسرتجاعها باستخدام بعض الرباجمكن من بطاقات الوسائط قد ال مياملستقاة فهم أن البيانات  . 13

 . األجهزة
 .عملةدوات املستيف احملكمة عن استخدام األأن يدافع القدرة على 
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 مسارد املصطلحات
 حملة عامة

ما يعين طور يف التمنظومات الطريان من دون طبار آخذة  لة بعملياتصجتدر اإلشارة إىل أن املصطلحات املت 1.1
ت تعريفاالمزيج من هي املصطلحات الواردة أدناه و أو قاطعا. حصريا ليس املصطلحات هذا مسرد أن 

ترب بدائل عالطريان املدين الدويل الناشئة ومصطلحات "االستخدام املشرتك" األخرى اليت تُ منظمة الصادرة عن 
العرتاف هبا، اتظل حتظى بستوارثة أن هذه املصطلحات املومع ". توارثةمقبولة، وعدد من املصطلحات "امل

  مشرتكة، باستخدام املصطلحات التالية.فإنه يُنصح، حتقيقا الستخدام مصطلحات 

 Regulatoryالنحو احملدد يف ها القوات املسلحة على ستخدمتالتالية هي مصطلحات  املصطلحاتعض ب 2.1

Publications )الصادرة عن املنشورات التنظيمية (Military Aviation Authority )هيئة الطريان العسكري 
 رورة علىعالمة النجمة *) بالضشار إليها ب(املصطلحات ال تنطبق هذه امل[التابعة للمملكة املتحدة]). وقد 

 مدنية.نظمة اليت ختضع ألمنظومات الطائرات من دون طيار 

ن قبل م بشكل متزايد يف مجيع أحناء العامل (مبا يف ذلكا "طيار" و "طيار من بُعد" م مصطلحستخدَ : يُ مالحظة
ة وينعكس هذمنظمة الطريان املدين الدويل) لوصف الشخص الذي يتحكم مباشرة يف الطائرات املس ا االجتاه يف ريَّ

داخل اململكة  على "الطيارين"ذي يسري ال 2016 لعام أمر املالحة اجلوية جتدر اإلشارة إىل أنبيد أنه هذه الوثيقة. 
للكلمة دي على الطيارين باملعىن التقليإال تنطبق إليهم ال  اإلشاراتشروط. غري أن العديد من اليتضمن املتحدة 

حتدد راهن قت اليف الو والذين يتولون قيادهتا. وال شروط قانونية طائرة العلى منت املوجودين شخاص أي على األ –
ة؛ تحكم باملؤهالت الالزمة لل  إجنازه. يتعني عمل ما زال هذا و الطائرات املسريَّ
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 الطريان العامةخمتصرات : األول مسرد املصطلحات
ةجمال الشائعة املستخدمة يف ختصرات امل  الطائرات املسريَّ

 [ال ينطبق على النص العريب] 

AAIB Air Accidents Investigation Branch 

ACAS Airborne Collision Avoidance System 

AIP Aeronautical Information Publication 

ANO Air Navigation Order 

ANSP Air Navigation Service Provider 

AOA Aircraft Operating Authority* 

ATC Air Traffic Control 

ATM Air Traffic Management 

ATS Air Traffic Service 

ATSU Air Traffic Service Unit 

BRS Ballistic Recovery Systems 

BVLOS Beyond Visual Line of Sight 

CAA Civil Aviation Authority 

CFT Certificate for Flight Trials 

CPL Commercial Pilot Licence 

CRM Crew Resource Management 

C-UAV (C-UAS) Counter Unmanned Aircraft Vehicle (System) 

DA Danger Area 

DAP Directorate of Airspace Policy 

EASA European Aviation Safety Agency 

ERF Emergency Restriction of Flying 

EVLOS Extended Visual Line of Sight 

FAA Federal Aviation Administration 

FIR Flight Information Region 

FISO Flight Information Service Officer 

FMC Flight Management Computer 
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FOP Flight Operations Policy 

FRTOL Flight Radio Telephony Operators’ Licence 

GCS Ground Control Station 

HALE High Altitude Long Endurance 

HMI Human-Machine Interface 

ICAO International Civil Aviation Organization 

IFR Instrument Flight Rules 

JAA Joint Aviation Authority 

MAA Military Aviation Authority 

MALE Medium Altitude Long Endurance 

MoD Ministry of Defence 

MOR Mandatory Occurrence Reporting 

MRP MAA Regulatory Publication(s) 

MTOM Maximum Take-off Mass 

NAA National Aviation Authority 

NAS National Airspace 

NOTAM NOtice To AirMen 

RA(T) Restricted Area (Temporary) 

RCS Radar Cross Section 

RPA Remotely Piloted Aircraft 

RPAS Remotely Piloted Aircraft System 

Remotely Piloted Air System* 

RPAS Cdr Remotely Piloted Air System Commander* 

RPS Remote Pilot Station 

RTF Radiotelephony 

RTS Release to Service 

SARPs Standards and Recommended Practices 

SRG Safety Regulation Group 

SSR Secondary Surveillance Radar 

SUA Small Unmanned Aircraft 
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SUAS Small Unmanned Aircraft System 

SUSA Small Unmanned Surveillance Aircraft 

TCAS Traffic Collision Avoidance System 

TDA Temporary Danger Area 

UA Unmanned Aircraft 

UAS Unmanned Aircraft System(s) 

UAS-p UAS Pilot (legacy term) 

UAV Unmanned Aerial Vehicle(s) (legacy term) 

UAV-p UAV Pilot (legacy term) 

UIR Upper Flight Information Region 

VFR Visual Flight Rules 

VLOS Visual Line of Sight 

 
 وترد يف الصفحات أدناه توضيحات أكثر تفصيال للمصطلحات.
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 ختصرات التقنيةالثاين: املاملصطلحات مسرد 
 نية الشائعةتقال ختصراتامل

  [ال ينطبق على النص العريب]

ACC Accelerometer 

AUW All Up Weight 

ARTF Almost Ready to Fly 

AH Altitude Hold 

mAh milliamp Hours. 

Rx Receive (as in receive radio signal) 

Tx Transmit (as in transmit radio signal) 
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ة  مسرد املصطلحات الثالث: مسرد مصطلحات األدلة اجلنائية الرقمية للطائرات املسريَّ
  ةاألدلة اجلنائية الرقميالشائعة يف جمال صطلحات امل

 

A 

 ."صورة"انظر  استحواذ

ن أطويل األجل، ميكن الوسائط مناسبة للتخزين يف نسخة من البيانات موضوعة  نسخة من احملفوظات
 .انسخ عمل الحقُتستنَسخ منها 

ة مطابقة خ، وهي عبارة عن نسالطويل األجلتخزين لوسائط مناسبة ليف أي صورة موضوعة  صورة من احملفوظات
 طويل األجل.لاوسائط مناسبة للتخزين يف للبيانات األصلية املوضوعة متاما وباحلجم نفسه 

 تدعيه. متثيل دقيق ملا يُزعم أ�اهي أن البيانات صحة عملية إثبات  قةمصادَ 

C 

 طريان.عملية تسجيل البيانات، مثل صورة وتسلسل فيديو وبيانات  التقاط

 وحيازته.دليل ومكان حلركة الالزمين بالرتتيب توثيق  عهدةال /استمراريةسلسلة

 استنساخ دقيق للمعلومات. خنسْ 

D 

 .ملتهاأو معابثها أو رقمي ميكن تناظري  معلومات يف شكل بيانات

 تقييم املعلومات الواردة يف وسائل اإلعالم. حتليل بيانات

 عملية حتدد وتسرتد معلومات قد ال تكون ظاهرة على الفور. اسرتجاع بيانات

 على البيانات.ستحواذ أثناء عملية االشغّال  تعديل البيانات بواسطة نظامٍ  بياناتتشويه 

 يف شكل ثنائي.جرى بثها أو نة زَّ خممعلومات ذات قيمة إثباتية  رقمييل دل

قد حتتوي أيضا على معلومات أخرى مثل جهاز معني. قائمة امللفات املوجودة داخل  دليل [امللفات]قائمة 
 وتوارخيها.حجم امللفات 

ليت ا عملية اسرتجاع البيانات الرقمية والصوت والفيديو والصور الثابتة وبيانات املعامالت تنزيل/تصدير
 .ةمفتوحصيغة أو ب حصريةأو  ةأصليصيغة بكون ميكن أن ي .جرت

E 

 امللفات احملذوفةداد عملية اسرت  اسرتداد امللفات املمحاة
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، EnCaseتصفَّح نسخ بيانات من ممثال، البيانات من مصدر (لتصدير متبعة طريقة  اسرتجاع
 ."اسرتجاع البيانات. انظر "البيانات من هاتف خلوي)استخراج و 

F 

 البيانات يف ملف.البنية اليت تنظَّم وفقه  امللفصيغة 

 بالنسبةو مللف. اهلذا وحدة ختزين آخر بني النهاية املنطقية للملف و�اية املوجودة البيانات  املساحة املتبقية بني امللفات
 ، البيانات بني النهاية املنطقية للملف و�اية الكتلة.FATامللفات نظام إىل 

التحقيق يف ما يتعلق ب انوين، ال سيما يفجمال قرف العلمية يف ااستخدام أو تطبيق املع األدلة اجلنائية
 اجلرمية.

 .ىخر أإىل  من وسائط مادية ،لبيانات متاحةإنتاج نسخة مطابقة متاما وباحلجم نفسه عملية  ستنساخ األدلة اجلنائيةا

G 

 .اإلحداثيات اجلغرافية املضافة إىل امللفات كبيانات وصفية GeoTagالوسم اجلغرايف 

GPX  صيغة تبادلية لنظامGPS  لتحديد املواقع صيغة تبادلية للنظام العامليGPS . َّط خمطXML  َّة من شائعصيغة م لمصم
GPS ياتلتطبيقات الرباجم. 

H 

ارنات الرقمي و/أو مقيل ستخدم إلثبات سالمة الدلتُ وظائف جتزئة تولدها  قيم عددية قيمة جتزئةأو جتزئة 
 جموعات قيم معروفة.مبستبعاد اال/لإلدراج

I 

 .هاذمنذ وقت استحوامل جير العبث هلا د أن البيانات املقدمة كاملة و يعملية التأك سالمة [البيانات]التحقق من 

L 

 سجل اإلجراءات واألحداث والبيانات ذات الصلة. ملف السجل

لة، مَّ وحدة ختزين حمكيف وحدة ختزين منطقية (وجودة للمعلومات امل ةدقيقإعادة إنتاج  االستحواذ / النسخ املنطقي
 ).وما إىل ذلكحمرك األقراص املنطقي، ختصيص و 

M 

 ها.فيميكن ختزين البيانات أشياء  لوسائطا

ألماكن اميكن أن يشمل ملفات  داخل ملف يصف ملفا أو دليلعادة بيانات يتم تضمينها  وصفيةبيانات 
 طبيق.ومعلومات وأذونات خاصة بالت ،والتواريخ واألوقات ،اليت يتم ختزين احملتوى فيها

كون يداخلية وقد وذاكرة قدرة على معاملة البيانات، نظام مدمج، و حيوي بنية جهاز حممول  خلويجهاز 
 .ةهاتفيت اتصاالمزودا بقدرة على إجراء 
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 ي.جهاز خلو يف بيانات خمزنة جاع ألغراض قانونية، استخدام منهجيات علمية السرت  األدلة اجلنائية للهاتف احملمول

سبيل املثال ال احلصر، األفالم، والشرائط، وسائط تناظرية أو رقمية، مبا يف ذلك، على  الوسائطمتعدد دليل 
 والوسائط املمغنطة والبصرية و/أو املعلومات الواردة فيها.

N 

يق واحد، اؤه باستخدام تطباألصلي للملف. غالبا ما ميكن لآلخرين قراءة ملف مت إنشالشكل  امللف األصليصيغة 
يف معظم و التطبيق الذي أنشأه. مها  مت قديتالتظل الصيغة للملف  ةألصليالصيغة ا ولكن

) إال ينةاملعتمد يف وثيقة مع خلطمثل املف (ي تغيري السمات احملددة ألاحلاالت، ال ميكن 
 أنشأه.الربنامج الذي بواسطة عند فتحه 

P 

ول املستخدمة لتقييد الوصواألرقام واإلشارات حتديد سلسلة من األحرف إجياد و هي عملية  استعادة كلمة املرور
 إىل البيانات.

ها يف حتتوي على مكونات أو تشري إىل اللوحة نفس ميكن أنلوحة تستخدم يف اإللكرتونيات  مطبوعةارات لوحات د
 .األصليةتها حال

 ثائق.لتقارير واملالحظات والبيانات واالستنتاجات وغريها من الو لرد مؤهل ثاٍن ريه فتقييم جي استعراض تقينالنظراء/استعراض 

 .ادياجلهاز امليت حيويها نسخة دقيقة للمعلومات ال ماديةنسخة 

 جهاز. يفلبيانات موجودة دقيقة بنفس احلجم نسخة  استحواذ ماديصورة مادية/

وير بشكل فردي يف نظام التصملته لصورة ميكن معامكوِّن لأصغر عنصر يف الصورة،  لكسِ بِ 
 .[The Focal Encyclopedia of Photography, 4th Edition 2007]  اإللكرتوين

كامريا فيديو أو مسجل كاسيت أو بتيسري من  ، كما ُسجلتمواد مسجلة  مشاهدة أو مساع  إعادة عرض
 جهاز آخر.

مع و/أو اجلاجة إىل لتقييم احلُتستعَرض فيها بنود بسرعة بواسطة املؤشر فرعية فرز عملية  استعراض
 .عاينةاملمزيد من 

قابالً ا مستقال باعتبارها غرضصورة على أي وسائط فيها  تجل سُ يتال األوىلرة تشري إىل امل وليةصورة أ
صورة رقمية مسجلة على بطاقة فالش أو صورة رقمية مت على ذلك األمثلة ومن  للتحديد.

 تنزيلها من اإلنرتنت.

 أي عملية أخرى.أو ترميم لعملية حتسني أو صورة خضعت  معاَملةٌ  صورةٌ 
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 ربعة أمثلة).أمت د(قُ كالة ألي و ين وأداء جودة تقاختبار لتقييم احملللني وموظفي الدعم ال اختبار الكفاءة

 الختبار.لأ�م خيضعون على علم بين تقوموظفو الدعم الون احملللكون ي - عليناالختبار ال .1

 الختبار.ل أ�م خيضعونعلى علم بين تقوموظفو الدعم الون احملللكون ي - املسترتختبار اال .2

 نفسها.بالوكالة اختبار جتريه  - داخليالختبار اال .3

 اختبارها.اري لوكالة اجللجتريه وكالة مستقلة اختبار  - ارجياخلختبار اال .4

 

 حمدد.ج نتَ تكون حصرية لشركة مصنِّعة حمددة أو مللف صيغة ملأي  حصريةملف صيغة 

Q 

وكالة/خمترب ن مقدم ممنتج أو خدمة  نإجراءات خمططة ومنهجية ضرورية لتوفري ثقة كافية يف أ ضمان اجلودة
 اجلودة احملددة.مستوفيا لشروط يكون س

R 

 اسرتجاع البيانات.مبا يتيح عملية إصالح الوسائط التالفة  الرتميم

التجزئة،  جمموعاتو وثائق األجهزة والربامج، و تشري إىل عناصر مثل املطبوعات املنشورة،  مواد مرجعية
 العناوين، وما إىل ذلك.جمموعات و 

 املعلومات.االعتماد فيه على املدى الذي ميكن  وثوقيةامل

 لتجارب املتكررة.نفسها للنتائج لعملية ما حتققه أي مدى  نتاجاإلقابلية 

 .مللفاتاملساحة املتبقية بني ايف البيانات املوجودة يف مساحة غري خمصصة أو  املخلفات
حة إشـــــــــــــــارة مخملفات    .تهاملرشـــــــــــــــح ومدخالت إشـــــــــــــــار  اترجخمالفرق اجلربي بني  يهرشـــــــــــــــَّ

[Diamond Cut Users Manual] 
ناصر بني جزأين منفصلني أو متجاورين أو حمفزات، مثل علتمييز لالفعل أو العملية أو القدرة  الدقة

 ,The Encyclopedia of Photography منستقاة [م يف صورة أو ألوان متشاهبة. التفاصيل

3rd Edition )الطبعة الثالثةموسوعة التصوير الفوتوغرايف ،([ 

S 

 يات.رباجمالإلنشاء ُتستخدم قائمة تعليمات مكتوبة بلغة برجمة  يةمصدر شفرة 

 بيانات.فيه فظ يند حتُ أي  وسائط ختزين

T 

 وغريها من نات واالستنتاجاتلتقارير واملالحظات والبيالمؤهل ثاٍن  شخصتقييم يقوم به  استعراض تقين/استعراض األقران
 الوثائق.
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 ترتيبا زمنيا. ع مرتبتتابُ وفق عملية ربط صور أو صوت أو بيانات أخرى ببعضها البعض  التسلسل الزمينترتيب إعادة 

 .GPS النظام العاملي لتحديد املواقع أنشأها جهاز، نقاط التتبعبقائمة كاملة  سجل التتبع

حبسب األولوية متهيدا  ها،ليلأو حتترتيب البنود اليت يُنظَر فيها جلمعها عملية اليت يتم مبوجبها ال الفرز
 إن كان ذلك ضروريا.مجعها و/أو حتليلها، وفقه الرتتيب الذي ينبغي لتحديد 

U 

ال هذا املكان أصتوي حيقد من قبل احلاسوب. ختزين بيانات متاحة لالستخدام أماكن  مساحة غري خمصصة
 املساحة احلرة. ختزينها. يشار إليها أيضا باسممعلومات سبق 

V 

 عملية إجراء جمموعة من التجارب، حتدد فعالية وموثوقية أداة أو تقنية أو إجراء أو تعديله. ثبتالت

 .توخىامل على النحوإذا كانت أداة أو تقنية أو إجراء يعمل بشكل صحيح و تقييم لتحديد ما  ثبتلتااختبار 

 أصله.قياسا إىل عملية تأكيد دقة عنصر  .1 التحقق

 كما هو متوقع.تم  ي أو إجراءٍ  أو تقنيةٍ  أداةِ أداَء التأكيد أن  .2

 .اصوتشمل تميكن أن مشاهد ثابتة أو متحركة. تبنيِّ التمثيل اإللكرتوين لسلسلة صور،  فيديو

W 

 استنادا إىل تفاعل املستخدم. GPSزنه جهاز موقع خي مسارنقطة 

 .االحق و/أو التحليلملة لتسجيل أو بيانات ميكن استخدامها للمعاأصلية نسخة أو نسخة  لعملة لنسخ

 ملنع تعديل حمتوى الوسائط. ية/أو أساليب براجمجهاز حظر التعديل/محاية من التعديل

 
 Scientific Working Group on Digital Evidence Digital & Multimedia Evidenceمستقاة من  أعاله التعاريفمالحظة: 

Glossary Version 3.0 (June 23, 2016) ) الذي أعده  3,0، اإلصدار األدلة الرقمية والوسائط املتعددةمصطلحات مسرد
 ).2016 وحزيران/يوني 23( مل العلمي املعنية باألدلة الرقميةاالعالفريق 
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ة  مسرد املصطلحات الرابع: مسرد مصطلحات الطائرات املسريَّ
ةجمال املصطلحات الشائعة يف   الطائرات املسريَّ

 

 9-صفر

بيقاتنا، مبا يف ) يف تطثورالرقمية (الطيف املنالالسلكية الرتدد املستخدم يف االتصاالت  غيغاهرتز 2,4
اهرتز. غيغ 2,4اليت تعمل برتدد  الفيديوبث وبعض معدات أجهزة حتكُّم وبلوتوث  ذلك

 اهرتز الذي يُستخدم يف اتصاالتغمي 72هذا نطاق خمتلف عن النطاق القدمي البالغ و 
استخدام البا غستحسن الالسلكية، يُ  اترتدداللتجنب تعارض و التناظرية. أجهزة التحكم 

ا غيغ 2,4برتدد داخلية فيديو بث  اهرتز عند استخدام أجهزةغمي 72السلكية برتدد أجهزة 
 2,4أجهزة حتكُّم برتدد  اهرتز عند استخدام معداتغمي 900هرتز أو استخدام فيديو برتدد 

 اهرتز عادة ضمن النطاق غري املرخص.غيغ 2,4ويدخل الرتدد  اهرتز.غيغ

ة. تكاألبعاد من طائر إنشاء خرائط ثالثية ية تتيح لك حزمة براجمهو  ثالثي األبعادرسم اخلرائط ال رسم لك بويتيح  املسريَّ
ل أفضل التخطيط بشكمن ملزارعني و ميكِّن ابسرعة وفعالية. وهشاسعة ناطق خرائط مل
دون ن ملشركات التأمني بتقييم األضرار اليت حلقت باملباين تيح ، ويهماصيلحملدوران 
 ديد ارتفاع رؤوسحتللخطر. كما أنه ميّكن شركات إدارة الغابات من أرواح تعريض 

لطوبوغرافيا  ثالثية األبعاددقيقة األشجار ويساعد املهندسني املعماريني على إنشاء خريطة 
 لتخطيط.عتبارات تتعلق باأحد املواقع ال

يف أجهزة امليكروويف أوسع استخدام اهرتز غيغ 2,4 تردد مثلشائع نطاق ُيستخدم  اهرتزغيغ 5,8
ة، وبلوتوث و  ة يف هذا ا تكلذا فقد يؤدي استخدام طائر وما إىل ذلك. الطائرات املسريَّ ملسريَّ

ة. ويدخأجهزة السلكية أخرى أو طائرات ختالالت مصدرها النطاق إىل حدوث ا ل مسريَّ
 اهرتز عادة ضمن النطاق غري املرخص.غيغ 5,8الرتدد 

A 

طوافات الرباعية لتثبيت ا ستخدم للمساعدة يفجهاز يقيس قوى التسارع يف اجتاه معني. يُ  مقياس التسارع
 .أحوال جوية عاصفة، وغالبا يف ظل الدّوارات

لتحكم التحكم من بُعد لفيه جهاز ستخدم " حيث يُ يدويوضع الاليُعرف أيضا باسم " ACROوضع 
ة. يُ ل يةيف السرعة الزاوّ  هبلوانية جوية  القيام حبركاتيف ذلك معظم ستخدم لطائرات املسريَّ

 .دوران)(رأسا على عقب، 

ة يف اهلواء. على سبيل املثال،  ةسرعة اليت تصعد هبا الطائر ال سرعة الصعود ة لاملسريَّ سرعة  Wind 4لمسريِّ
 الثانية (م/ث).يف  أمتار 4صعود تبلغ 
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ة على ارتفاعها من خالل الضغط اجلوي. لن يتم ت ةحتافظ الطائر  يف هذا الوضع احلروضع ال ثبيت املسريَّ
 ةالطائر أسلست يعين أنه إذا ما . Glonass صيغته الروسية أو GPSباستخدام موضعها 
ة  ني عليك إعادة سيتعو ، هنفسموضعها لريح، من احملتمل أال حتافظ على قيادها لاملسريَّ

ة. ةالطائر طريان مسار  ضبط  املسريَّ

 ة طائر 
 )منظمة الطريان املدين الدويل(

سطح ع متفاعالت اهلواء خبالف تفاعالت اهلواء االستفادة يف اجلو من  اميكنهآلة أي 
 األرض.

ة الالزم لتحقيق  ةهو اهليكل املادي واملتكامل للطائر  هيكل الطائرة  م به.طريان ميكن التحكاملسريَّ

 خرى.األجزاء األللطائرة مبا يف ذلك البطارية و مجايل الوزن اإل الوزن الكلي  

ة  للطريانشبه جاهزة  ين هذا املصطلح ويعتشمل كل شيء ولكنها قد تتطلب بعض التجميع. حزم الطائرة املسريَّ
 مشمول باحلزمة.غري ستقِبل املأن دة عا

ة  ةارتفاع الطائر اإلبقاء على  احلفاظ على االرتفاع  ومرتي.ر مقياس االرتفاع البار يستخدم مستشعِ  -املسريَّ

 سارع/مقياس التباستخدام ستوى على نفس املوضع طريان يسمح للطائرة بالبقاء  ستواء التلقائياال
 .اجلريوسكوب

ة ال تسمح بالتدخل التجرييب يف إدارة ال ةطائر  طائرة مستقلة ة من الطائرات فئة فرعيطريان. وهي مسريَّ
ة.  املسريَّ

 .GPS عالعاملي لتحديد املواقبنقاط املسار احملددة بواسطة النظام سرتشد حتليق يمسار  حتليق ذايت

 .طريانطيار يف إدارة الالعملية تعمل خالهلا طائرة موجهة من بُعد دون تدخل  عملية مستقلة

B 

 ة الطائر يتحكم يف -ل مثل املرسِ  -يستخدم الضغط اجلوي  -ر قياس االرتفاع مستشعِ  مقياس االرتفاع البارومرتي
ة/  الطريان من األرض.أثناء الرباعية الدّوارات املسريَّ

ةيف ستخدم تُ  البطارية ارية موجودة على منت بطوفر أنواع خمتلفة من البطاريات. قد ت الطائرات املسريَّ
ل ستقبِ و املالطريان أبالتحكم جهاز تشغيل الطاقَة لبطارية على شكل خرطوشة  الطائرة أو

 الفيديو.بث أو معدات 

 من السواتل.للمالحة يتكون من جمموعتني خمتلفتني  صيين ساتلي نظام BeiDouبيدو نظام 

ة. ةالطائر بتحكم توصيل جهاز الإجراء ل ربطال  املسريَّ

Bind aNd Fly )(َّمنتجات تأيت  اربط وطيBind-N-Fly رات للتحكم يف الطائمرِسل ه باستثناء كل ما حتتاجُ رفقة بم
ة.  املتلقي املتضمن ببطه ر اخلاص بك و املرِسل  ميكنك استخدام نتجاتوبواسطة هذه املاملسريَّ

ة.  مع الطائرات املسريَّ
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ار دور حول حمرك ثابت مما يلغي املشاكل املرتبطة بتوصيل التيت ةدائمانط غيكون مزودا مب عدمي املسفراتحمرك ب
مبسفرات  زودةمن احملركات املوأطول عمرا أكثر كفاءة هي احملركات وهذه باجلزء املتحرك. 

قة يف الثيزيد من ا يصدر عنها من ضجيج و نظرا لعدم االحتكاك، مما يقلل ممت) (شفرا
 االعتماد عليها.

ة اليت عمليات حتليق  إىلهذا املصطلح يشري  املتابعة البصريةأبعد من  مرمى بصر ج نطاق خار تنفَّذ الطائرات املسريَّ
تنص و يف معظم البلدان.  دون إذنمن غري مسموح به أو مقيد للغاية حتليق هذا و لطيار. ا

ة تنفَّذ أن وجوب اململكة املتحدة على حالية يف قواعد  لى مرمى ععمليات الطائرات املسريَّ
 م يف كل اجتاه. 500م) و 122قدم ( 400ارتفاع  يصل إىلما  –العادي البصر 

C 

ة تكلطائر الوسطية توازن النقطة  مركز الثقل  .املسريَّ

رِسل مشري إىل الرتدد الذي يستخدمه جهاز إرسال الفيديو أو وظيفة خمصصة تربط تميكن أن  القناة
ة.  ةالطائر بتحكم الجهاز  لتحكم يف دواسة قناة لصيص على سبيل املثال، قد يتم ختو املسريَّ

ة  تستخدمو . الحةأضواء املإلنارة وإطفاء أو ّناق، اخل قنوات على  6معظم الطائرات املسريَّ
 األقل للتحكم.

ىل عمليات إاحلركة اجلوية بخدمة التحكم تقدَّم ضمنه اجلوي ذو أبعاد حمددة ال نوع من اجمل راقباجملال اجلوي امل
التحليق مبوجب قواعد الطريان اآللية وعمليات التحليق مبوجب قواعد الطريان البصري، 

 حسب تصنيف اجملال اجلوي.

 حىت ارتفاع حمدد مسبقا.معينة نطقة تابع ملقطاع خاضع للمراقبة  مراقبةاملنطقة اخلاضعة لل

ة للتحكم يف جهاز التحكم لدّوارات. طائرة رباعية ا جهاز التحكم الذي يستخدمه طيار الطائرات املسريَّ
 .املرِسلى أيضا سمّ ي

 .تحليقدارة الألغراض إالقيادة من بُعد من بُعد وحمطة وجهة البيانات بني الطائرة املوصلة  يه تحكم القيادة والالصلة بني 

تكنولوجيا مكافحة الطائرات 
 املسرية

ضا يأو/أو اعرتاضها. من دون طيار املستخدمة لكشف الطائرات نظومات تشري إىل امل
 وحتديد"."كشف وتعقب 

D 

ة من السماء. على سبيل املثال، تبلغ سرعة هبوطبط السرعة اليت هت سرعة اهلبوط  هبا الطائرات املسريَّ
 أمتار يف الثانية (م/ث). 3الطائرة 

 التفاديكشف و ال
 )منظمة الطريان املدين الدويل(

 واختاذ أخرى خماطر أو متضاربة حركة اكتشاف أو استشعار أو مشاهدة عمى القدرة
توفر هذه امليزة وظائف الفصل الذايت وجتنب التصادم إلنشاء قدرة   .املناسبة اإلجراءات

 الطائرات املأهولة.مطلوبة لدى " التفاديؤية و الر مماثلة على "
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ة، األجسام املتحركة، مبا يف ذلك الطائرات املسعقب طريقة يف الوقت احلقيقي لكشف وت تحديدالتعقب و الكشف و ال ريَّ
 .هاتحديدمتهيدا لباستخدام واحد أو جمموعة من أجهزة االستشعار 

DJI Aeroscope Aeroscope و تكنولوجيا شركة هDJI من خالل اعرتاض املسرية. فلطائرات كافحة امل
ةة بني طائر قائمة االتصاالت الوصالت  التحكم من بُعد اخلاص هبا، جهاز و  DJI لـ مسريَّ

بث معلومات حتديد اهلوية يف الوقت الفعلي مبا يف ذلك الرمز  Aeroscopeستطيع ت
ة، و  ةلطائر لالتسلسلي  جهاز موقع و ارتفاعها و تها سرعها و وموقع هاطراز صنعها و املسريَّ

 .هبا التحكم األرضي

ة خمتلفة  انواعأ، وهي تشمل دون طيارمن وية املركبات اجلعريف ستخدم لتمصطلح شائع يُ  الطائرات املسريَّ
من دءاً بلعوامل متعددة، م ستخدتُ أو خمتلف األحجام اليت غري املأهولة من الطائرات عدة 

ركبات التصوير الرقمي. تسمى املعشقون إىل اهلواة الذين يوصوال طائرات القوات املسلحة 
 الطائرات املوجهة من بُعدأيضا  دون طيارمن اجلوية 

DSM / DSM2 / DSMX  تشريSpektrum ، ،مهل صريةاحل تهاإىل ملكيالشركة املصنعة ألجهزة التحكم من بُعد 
ط املستقبالت ميكن رب عامليٌ  فريدٌ  معرفٌ  لٍ لطيف الرقمي". لكل مرسِ ضمني ل"تبوصفها 

أخرى. يستخدم قريبة  Spektrum DSMل مع أنظمة به، مما يضمن عدم تداخل أي مرسِ 
DSM الطيف املنثور بالتسلسل املباشر. تقنية 

طيف الات كما هو احلال مع تقنيتقنية تضمني. فالتسلسل املباشر هو ب ثورالطيف املن الطيف املنثور بالتسلسل املباشر
إشارة  ا تستهلكهلة عرض نطاق ترددي أكرب مماألخرى، تستهلك اإلشارة املرسَ نثور امل

طيف اسم "الويدل أو تردد البث. شركة االتصاالت موجة ضمِّن تردد املعلومات اليت ت
عرض النطاق الرتددي (الطيف) شركة االتصاالت على كامل إشارات على نثر " ثوراملن

 جلهاز.اخلاص بالرتدد اإلرسال 
E 

 يف بعض األحيان من مصادر خارجية. -لتداخل الكهربائي ا التداخل الكهرومغناطيسي

 لتحكم يفل اإللكرتويناجلهاز 
 السرعة

إىل طريان لالتحكم يف اجهاز إشارات  رتجميللتحكم يف احملرك يف طائرة كهربائية، جهاز 
لبطارية، اليت ااالستغناء عن عادة دارة وهو يشمل السرعة واجتاه الدوران. تنظم احملركات اليت 

مثل  ،واإللكرتونيات األخرى املوجودة على منت الطائرةالتحكم من بُعد  توفر الطاقة لنظام
 الطيار اآليل.

احملو و ذاكرة قراءة فقط قابلة للربجمة 
 إلكرتونياً 

لتخزين   واألجهزة اإللكرتونية األخرىاحلواسيب نوع من الذاكرة غري املتطايرة املستخدمة يف 
كميات صغرية من البيانات اليت جيب حفظها عند إزالة الطاقة، على سبيل املثال، جداول 

جع. على عكس البايتات يف معظم األنواع األخرى من الذاكرة غري ااملر /املعايرة الثابتة
ستقل مشكل تقليدي من هذه الذاكرة على حنو  املتطايرة، ميكن قراءة البايتات الفردية يف

 وحموها وإعادة كتابتها.
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 إىل تعريفه.عودة "، يرجى الPitchعرف أيضا باسم "يُ  املرتَفع

القواعد األساسية، وأكثرها شيوعا هو اليت تتخطى شكل من أشكال العملية احملّسنة  مرمى البصر املرئي الواسع
 البصرية ابعةباملت التشغيلمسافة  احلد األقصى لطولمتمركز عند استخدام شخص كمراقب 

 البصرية املتابعةب التشغيل. على سبيل املثال، إذا كان حد ةالقضائيالواليات لطيار مبوجب ل
ة ل الطيار يف اجتاه من  م 500بعد املراقب يقف على من الطيار، فإن  م 500لطائرات املسريَّ

ة، وبالتايل عندما  ةالطائر حتليق مسار  ة إىل ةصل الطائر تاملسريَّ  ميكن م 500 سافةم املسريَّ
 لتشغيمسافة الطيار منح ، وبالتايل م 500 البصرية باملتابعة التشغيل أن ميددمراقب لل عملياً 

ليف حتالطيار إلبالغه عن باتصال على عادة كلم. ويكون املراقب   1طوهلا  البصرية باملتابعة
ة، ومع ذلك، فقد يكون لدى  ةالطائر  مهمة  أيضا جهاز حتكم من بُعد لتويلاملراقب املسريَّ

ة، وبالتايل  ةتشغيل الطائر  ، م 500سافة ذهب أبعد من املراقب مبيأن لطيار ميكن لاملسريَّ
 دواليك.وهكذا 

F 

 قياس مقدار البيئة اليت ميكنك رؤيتها من خالل عدسة الكامريا. تقاس عادة بالدرجات. جمال الرؤية

ة  ةكامريا الطائر لالالسلكي  ربطلا األولمشاهدة ما يراه املسريِّ  (هاتف ه بالتحكم أو شاشة متصلة جهاز شاشة باملسريَّ
ة. هناك بعض اجلدل حول  ةتراه الطائر رتى ما ف -لوحي) حاسوب ذكي أو  ا إذا  ماملسريَّ

ة ا ةالطائر بأن تغادر أن يسمح قادر على يعين أيضا أن الطيار املتمرس كان ذلك  ملسريَّ
 توخي احلذر دائما.ينبغي ، على الرغم من أن هذا أمر قابل للنقاش و مرمى بصره

 يف الرحلة. تحكماملسرية الذي يلطائرة اأو "دماغ"  ،الدقيقةات املعاجلِ يعمل بم حتكُّ جهاز  جهاز التحكم يف الطريان

توضع حدود حلركات االلتفاف واالحندار والقدرة على نطاقات القدرة على املناورة حيث  املقدرة يف الطريان
 الطائرة. ثباتاية الدوران احملوري، من أجل مح

ة ال ةالطائر حتليق  احلرالطريان  ل داخُ تتسبب به املشغل. غالبا ما يي ال يتحكم فيه ذاملسريَّ
ة زويد إلكرتوين/مغناطيسي خارجي. يتم ت أنظمة محاية عها بعند تصنيبعض الطائرات املسريَّ

أن  GPS لنظام العاملي لتحديد املواقعالسيطرة، ميكن ل انيف حال فقدو . احلر الطريانمن 
 .نقطة االنطالقبأمان إىل الطائرة املسرية د ييع

 ".طائرة"هيكل ال انظر اهليكل

ادى فوفقا لنمط قفز معني وتكمن ميزة ذلك يف أن اإلشارة تت لة الرتددَ املرسَ  تغري اإلشارةُ  يقفز الرتددال
 مشكلة فشل االتصال على تردد معني.

G 

إطالق ن اجلهاز من متكِّ  GPS ددها النظام العاملي لتحديد املواقعحدود جغرافية افرتاضية حي السياج اجلغرايف
 عندما يدخل اجلهاز منطقة معينة أو يغادرها.استجابة 
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. سريفو)اآللية املنظِّمة (أداة تثبيت خمصصة للكامريا، ميكنها الدوران واإلمالة باستخدام  احملورانية
ة، مما يامل ةبغض النظر عن حركة الطائر وضعية تسمح للكامريا بالبقاء يف نفس ال تيح هلا سريَّ

 جدا واضحة املعامل.صور ثابتة التقاط 

النظام العاملي لتحديد 
 )GPSاملواقع (

ة، لطائلإشارات  بثيف مدار أرضي قريب تسواتل املوزعة عبارة عن سلسلة من ال رات املسريَّ
 ألرض.قياسا لعندما يتم استالمها، حتدد موقعها 

GLONASS Globalnaya Navigazionnaya Sputnikovaya Sisyema  منظومة السواتل للمالحة أو
 ).GPSلنظام العاملي لتحديد املواقع (العاملي ، وهي املنظومة املقابلة ل

 ".قيادة من بُعدانظر "حمطة ال حمطة التحكم األرضية

طلح املصطلح املفضل ألنه يتيح االستخدام املتسق ملص قيادة من بُعد" هوحمطة ال" مالحظة:
ائرة موقعه (على سبيل املثال على منت سفينة أو يف طاملعىن بغض النظر عن واحد بنفس 

 أخرى).

رباعية الطائرة الحماور من الفضاء بالدرجات للحفاظ على اجتاه  3ية حول سرعة الزاوّ اليوفر  (مدوار) جريوسكوب
 الدّوارات.

H 

 إىل أخرى.قيادة من بُعد من حمطة قيادي التحكم السليم ملية تع التسليم

ة. شاشة تظهر مباشرًة أمام الطيار أثناء  ألعلىاشاشة العرض  مرتاكبة  يةت بُعدقد تتضمن بياناحتليقه لطائرة مسريَّ
ة ورأس البوصلة وإحداثيات  ةوالسرعة وزاوية الطائر مثل االرتفاع  . انظر أيضا GPSاملسريَّ

 ".على الشاشة"العرض 

 دوارات للسفر اجلوي.تستخدم ستة دوارات ائرة متعددة الط هيكزاكوبرت (هيكزا)

ة أو املوقع املسجل الذي مت ت ةموقع اإلقالع الذي يتم ختزينه يف الطائر هي  نقطة االنطالق عيينه املسريَّ
قطة نستخدم عندما يقوم املستخدم بتشغيل أمر "الرجوع إىل تُ بواسطة املستخدم. 

 ةقد الطائر عندما تفاآلمن  فشلللأو ، البطاريةمستوى شحن " إما بسبب اخنفاض االنطالق
ة اإلشارة مع  عندما رجوع ذكي إىل نقطة االنطالق أو  ،ثوانٍ  3التحكم ملدة جهاز املسريَّ

 تطبيق.يف الالتحكم أو  على جهاز Homeيضغط املستخدم على زر 

ة  ةلطائر لمصطلح يستخدم لتوضيح املدة اليت ميكن  وقت التحومي  من دونيف السماء  فيها ومحتأن املسريَّ
وقت لما قصَر أثقل كاحلمولة كلما كان وزن وزن احلمولة،  تبعا لوقت التحومي حركة. خيتلف 

 التحومي.

I 

خول أجسام دللحاويات الكهربائية ضد اإلغالق احملكم ستخدم لتحديد مستويات فعالية يُ  IPتصنيف 
هي حاوية  – IP65 مصنفة وما إىل ذلك) والرطوبة. فمثال؛ حاويةغبار األدوات والغريبة (

 فوهة.المن قذوف ضد املاء امل ةوحممي" غبارال""متنع بشكٍل ُحمكم تسلل 
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ثالثة  يقل عن تثبيت ما اللتوجيه واللحتكم وملِدوار موصول جبهاز ع قياس التسارُ يكون مل وحدة قياس املمانعة
املائل قياس الدوران ل(ومدواران ) zو  yو  xقياس متجه اجلاذبية يف أبعاد لع (مقاييس تسارُ 

دقتها  تفقديف حد ذاته ألن مقاييس التسارع أي منهما حول حمور اإلمالة). ال يكفي و 
رور دوار دقته مبيف حني يفقد املاحلركة (أي أ�ا "صاخبة" على فرتات زمنية قصرية)، بسبب 
ضعية الو ديد لتح ياتيف براجمهذين االستشعار جهازي جيب دمج البيانات من لذا الوقت. 
 للطائرة. تنيالصحيحواحلركة 

L 

ة معدات هبوط ثابتة، واليت ستكون أيضا قابلة للسحب للسماح مل معدات اهلبوط عظم الطائرات املسريَّ
ة الثابتة درجة. وليست لدى  360بزاوية  أثناء الطريانشاهدة كاملة مب الطائرات املسريَّ

 على بطنها.جدا اجلناحني معدات هبوط أل�ا هتبط بشكل جيد 

زنا وو أكرب البطارية طاقة هذه ). توفر كيمياء Li-Ionبطارية ليثيوم أيون (ة املتغري من أنواعها  و)(اليب بطارية ليثيوم بوليمر
 .NiCadو  NiMhبطاريات أخف مقارنة ب

إذا مل تكن فدون طيار؛ حتليق طائرات من أساسيا يف هو يشكل ناظما و  ،بصرخمتصر لل مرمى البصر
ؤدي لفقدان السيطرة مما يكون طائرتك عرضة مرأى منك، فمن احملتمل أن تعلى الطائرة 

 أو املمتلكات.قد يلحق بأفراد إىل ضرر 

 فقدت الرابط
 )منظمة الطريان املدين الدويل(

ن الطائرة اليت يتم توجيهها من بُعد، حبيث مل يعد بإمكاتحكم بالقيادة والرابط فقدان 
 الطائرة.حتليق الطيار من بُعد إدارة 

M 

 شري إليه.تالتحكم يف الطريان ملعرفة االجتاه الذي جهاز ستخدمها يإلكرتونية بوصلة  طيسيةاغنمقياس امل

ة  ةاملصطلح العام إىل طائر يشري هذا  طائرة متعددة الدّوارات قوة لتوفري  صصةومروحة خمدّوار أكثر من مزودة بمسريَّ
دوارات أو أكثر، ولكن  4على املسرية الشائعة . حتتوي معظم الطائرات مركبةالرفع والدفع لل

 .دوارا مثال 12يصل إىل  ماميكن أن يكون هلا 
N 

ة مصغرة، وعادة ما  ةطائر  نانو  .بالعاألغرامات وغالبا ما تكون ضمن فئة  8يقل وز�ا عن مسريَّ

(انظر ليق حتمتنع أو تعطل  اقيودتفرض فيها احلكومات مصطلح يشري إىل املناطق اليت  منطقة حظر الطريان
ة فوق املنطقة احملددة مسبقا."السياج اجلغرايف"  ) الطائرات املسريَّ

O 

 دوارات للسفر اجلوي.تستخدم مثانية دّوارات طائرة متعددة ال أوكتوكوبرت
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 املشغل 
 )منظمة الطريان املدين الدويل(

 .تشغيل طائرةيف مشاركون أو يعرضون املشاركة  ،شخص أو منظمة أو مؤسسة

منظومَة  ةر الطائتشغيُل شمل يمالحظة: يف سياق الطائرة اليت يتم توجيهها من بُعد، 
 من بُعد.وجهة الطائرات امل

الذي قيقي ) يف دفق فيديو يف الوقت احليةعلومات الُبعداملطريقة لدمج البيانات (غالبا  شاشةالعلى العرض 
 ترسله الطائرة إىل األرض.

P 

ة. ةالطائر ه م/تسلِّ هسقطت/هرفعتما ميكن أن حتمله/ احلمولة  املسريَّ

 .معنيَّ  يف وقتاملسرية يف الطائرة  هحتكممن خالل الطيار املسؤول قانونا  الطيار املتحكم

ن مراجع أيضا "الطيار  - طائرة من دون طيار الشخص الذي يتحكم بشكل مباشر يف الطيار
 ".بُعد

ة  ةدرجة زاوية الطائر  اإلمالة  رع األخرى.األذتتحكم يف أي ذراع أعلى من  -أثناء التحليق املسريَّ

ة. بدًال من ذلك، قد تكون نقطة  ةاملكان الذي من املفرتض أن تصل إليه الطائر  نقطة اهتمام املسريَّ
ةصور  االهتمام هي املنطقة اليت من املفرتض أن ت  .ت عنهالقطا كامريا الطائرة املسريَّ

 ،رياتستخدم لتنظيم توصيالت الطاقة وتوزيع الطاقة بني البطامطبوعة صغرية تُ ارات لوحة د لوحة توزيع الطاقة
 الطائرة. على منتاملوجودة نظمة غري ذلك من األالسرعة و لتحكم يف ل اإللكرتويناألجهزة و 

ة، ولكنه ةمطلوب تليس ملسرية الرتفيهية اطائرات الأكثر شيوعا يف  اجلميع الطائرات املسريَّ
 الكابالت.نظافة للحفاظ على 

ة رفع هي اليت ت املراوح اليدوية ط تدور يف عالقة مع الضوابإىل اجلو.  ن األرضعالطائرات املسريَّ
ة.شدة  خيلقمما شدة الدوران تبعاً لللطيار و   حركة الطائرات املسريَّ

سبة ثابتة بواسطة جهاز التحكم يف الطريان لتحقيق نمة ستخدإىل العملية احلسابية امليشري  التحكم النسيب املتكامل املشتق
ة. ميكن أن جيعل  ةمن القدرة/االستجابة يف حمركات الطائر   ةالطائر تحكم تعديل هذا الاملسريَّ

ة أكثر أو أقل استجابة، ولكن  .ثباتاميكن أيضا أن جيعلها أقل  هاملسريَّ

Q 

رباعية. هذه الطائرات مصنوعة من كذلك هليكوبرت دون طيار تسمى  مروحية من طائرة  كواد/كوادكوبرت
بُعد مدفوعة  يتم التحكم فيها مناحلجم مماثلة طائرة هليكوبرت بالنسبة إىل أكثر تصميم 

 ني.تاثنمراوح عوض  4 بـ

R 

 اتصال إلكرتوين مباشر دون عائق من نقطة إىل نقطة بني جهاز إرسال وجهاز استقبال. اتصال على مرمى البصر
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ة تعليمات الطريان باستخدام إشارات  السلكيحتكم  . قد سلكيةالالطريقة اليت تتلقى الطائرات املسريَّ
 تالتحكم يف لعبة، أو إذا كان جهازيدويا مثل  حمموالجهازا يستخدم الطيار األرضي 

ة  ةالطائر   لوحي. حاسوب أو حاسوب، فيمكن استخدام Wi-Fiمزودة بقدرات املسريَّ

ة أو مصطلح  جاهزة للطريان "، علبةال كوادكوبرت اليت لديها كل ما حتتاجه، "يفاليشري إىل الطائرات املسريَّ
ة والبطاريات ودل ةتشتمل على الطائر  وعة أننبغي للمجملبدء الطريان. ي يل التعليمات املسريَّ

 .املسرية الطائرةحليق وأجهزة التحكم وأي معدات أخرى مطلوبة لت

ة ة الطائر منت املوجود على بشكل عام، جهاز الالسلكي  املستقِبل ل امر من مرسِ أو الذي يتلقى املسريَّ
ريِّ األول نظارات ملشاهدة ما يراه املسإعداد الفيديو/أيضا إىل قِبل ل. قد يشري املستاملشغِّ 

لفيديو ) لتلقي معلومات ا"مشاهدة ما يراه املسريِّ األول"شغل (انظر امل ا سيستخدمهيتال
ة. ةمن الطائر  قيقييف الوقت احل  املسريَّ

ة. ةالطائر التحكم إىل جهاز من السلكية الواردة شارة الاإلقوة  لةمؤشر قوة اإلشارة املستقبَ   املسريَّ

ة إىل موضع " ةالطائر  عودة نقطة االنطالقالعودة إىل   " حيث أقلعت.نقطة االنطالقاملسريَّ

ة دورة كاملة   ةعدد املرات اليت يدور فيها عمود حمرك الطائر  يف الدقيقةدورات   ثانية. 60 كلاملسريَّ

 من بُعد الطيار 
 )منظمة الطريان املدين الدويل(

د واجبات ضرورية لتشغيل طائرة يتم توجيهها من بُعباملشغل كلف من قبل الشخص امل
 .طريان، حسب االقتضاء، أثناء وقت الضوابط طريا�اويتوىل التحكم يف 

من بُعد والذي حيتوي على املعدات املستخدمة وجهة الطائرات املأحد مكونات منظومة  من بُعدالقيادة حمطة 
 بُعد. منوجهة الطائرة املقيادة ل

دة من العناصر مثل وح اعددوية لقيادة مركبات جوية من دون طيار نظومة اجلاملشتمل ت *دبُعاجلوية للقيادة من نظومة امل
العناصر  بُعد ومجيعاملوجهة من التحكم األرضية ومنظومة اإلطالق األرضي واملركبة اجلوية 

 احليوية املرتبطة بسالمة الطريان.

 طائرة موجهة من بُعد 
 )منظمة الطريان املدين الدويل(

ة يتم توجيهها من حمطة ة من دون طيار طائر   قيادة من بُعد.املسريَّ

املوجهة من منظومة الطائرات 
 بُعد

 )منظمة الطريان املدين الدويل(

لقيادة ووصالت ا ،هبارتبطة من بُعد املقيادهتا من بُعد وحمطة (حمطات) موجهة طائرة 
 تصميم الطائرة.والتحكم املطلوبة وأي مكونات أخرى على النحو احملدد يف 

ةا ةالطائر رك . حيمعني على طول حمورٍ تعبري خاص بالتحليق يصف الدوران  الدوران جنب من  ملسريَّ
 آخر.إىل 

ا هو عليه احلال خالفا مل، اتشفرات الدوار وتكتسب قوة دفع أيضا بفضل جواً مركبة تُرفع  مروحية
ة شفرتان مروحيكون لدى تعلى طائرة. عندما مشاهدهتا األجنحة اليت ميكن بالنسبة إىل 

 دوارات.لددة ااملتعطائرة الالدفع، تُعرف باسم ب هالتزويدأو أكثر من شفرات املراوح 



 األدلة اجلنائية الرقميةخاص باملستجيبني األول والعاملني يف جمال   
 
 

  131/133 الصفحة 

 

 الطائرة املوجهة من بُعد  مراقب
 )منظمة الطريان املدين الدويل(

من وجهة ائرة املللطبصرية ة الراقبنه املشغل يقوم، عن طريق امليعيِّ مؤهل و  شخص مدربهو 
 بُعد، مبساعدة الطيار من بُعد يف تسيري الرحلة بأمان.

رحلة معينة وعن اإلشراف على الشخص الذي يتحكم حتليق وسالمة هو املسؤول عن  *قائد الطائرة املوجهة من بُعد
 .ة. واجباته تعادل واجبات قائد طائر من بُعدالطائرة املوجهة بشكل مباشر يف 

علم احلركة اجملردة يف الوقت 
 )RTKاحلقيقي (

ساتلية مة الدقة المن أنظقاة دقة بيانات املوقع املستحسني لتم ستخدساتلية تُ تقنية مالحة 
 .GPS نظام مثل

ة. ةالطائر حتليق تحكم يف اجتاه ت الدفة  املسريَّ

S 

 .انظر "الكشف والتفادي" االستشعار والتفادي

يف وجودة مأصناف املركبات لتحريك أسطح مادية أو يف جهاز ميكانيكي يستخدم أحيانا  سريفو
ة ماكينات  ة. ال تتطلب معظم الطائرات املسريَّ ألن حركاهتا ها متن علىسريفو الطائرات املسريَّ

صلة  أكثراز هو هذا اجلهمن الدوارات.  كلٍ ة  يتم التحكم فيها عن طريق تغيري سرع
 تحكم هبا.باحملورانية اليت يباألجنحة الثابتة أو 

من الطائرات الصغرية 
 دون طيار

ورقية، ال يزيد وز�ا عن احلد املسموح به الطائرة الأو املنطاد ، عدا من دون طيارطائرات 
إليها الطائرة أو بأي مواد أو معدات مثبتة بل وقودها احملدد تبعاً للبلد وهو ال يشمل للوزن 
 بدء رحلتها.عند 

ن مطائرة مراقبة صغرية 
 دون طيار

حواذ ستأو االستطالع دون طيار جمهزة للقيام بأي شكل من أشكال االمن طائرة صغرية 
 على بيانات.

ة يقودها الذكاء االصطناعي. تتواصل اسم تقين يُطلق على  سربال جمموعة من الطائرات املسريَّ
ة طائرات  ة مع بعضها البعض أثناء الطريان وميكنها االستجابة لظروف متغري السرب املسريَّ

يشكله  امفاجئ اديدهتازير اليت تواجه قطيع كثيف من الزر ها بتشبيهميكن بشكل مستقل. 
جمموعة و ال ينبغي اخللط بني سرب و كائن واحد. يناور السرب بأكمله وكأنه  . مثال صقرٌ 

ة حتلق مع  ا يف تشكيل وتتصرف بشكل مستقل.طائرات مسريَّ

T 

ة البيانات الُبعدية ة والدوران واإلمالالسرعة واالرتفاع، ك  بيانات تشري إىل مجيع جوانب الطائرات املسريَّ
 واملوضع وسوى ذلك.عمر البطارية، والدوران احملوري و 

ملباين الصناعية، امعاينة يف عمليات ها . ميكن استخدامةمجع تصوير وبيانات حراريتتيح لك  احلرارية االكامري 
  حاالت الطوارئ.يفالبحث عن ناجني مثل أكثر رق تقليدية يف طملراقبة عيوب احملاصيل، و و 

از ذلك من قبل جه ريتفسوعند احملركات. /ملراوحعدد دورات ا –سرعة اليتحكم يف  اخلنّاق
ة أو مسار اجتاه ةالطائر  ميكن أن يغري ارتفاعَ التحكم بالطريان،   .الها مثاملسريَّ
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ة  ةيتحكم يف الطائر  -مثل جهاز التحكم  املرِسل  من األرض.لدى حتليقها املسريَّ

 ةائر تحكم. إذا كانت الطالستخدم لتغيري خط األساس لعصا التحكم يف جهاز إرسال يُ  تشذيب
ة متيل إىل "االحن قد يقوم ئذ وعندعصا التحكم، رغم عدم ملس  راف" يف اجتاه واحداملسريَّ

ة يف مكا�ا حىت عندما ال يلمس تشذيب"بـاملشغل  " العصا حبيث تظل الطائرات املسريَّ
 املشغل جهاز التحكم.

خذ أعلى األرض، باإلضافة إىل أماكن منخفضة ، مثايل لتصوير ثابتوضع بطيء جدا و  ثالثيالامل احلوضع 
ملصورون يستخدمه ااألفالم أسلوب دقيق للغاية لتصوير وهو عن قرب. متحركة لقطات 

 واملصورون يف أعماهلم بشكل متكرر.السينمائيون 

U 

UAS-p 

(legacy term) 
 Pilot انظر

UAV Pilot/UAV-p 

(legacy term) 
 Pilot انظر

لطائرات ا منظومةدون وجود طيار بشري على متنها، كجزء من  لتشغيلها من مصممةطائرة  ة من دون طيارطائر 
 فهي:  عالوة على ذلكمن دون طيار. و 

 على الطريان املستمر بالوسائل الديناميكية اهلوائية؛ ةقادر  -
  على التشغيل املستقل؛ ةمن بُعد أو قادر ه توجَّ  -
 قابلة إلعادة االستخدام؛  -
ليم تسواحدة مصمم لُيستخدم مرة  ةجهاز مشاهبكه أو  غري مصنفة كسالح موجَّ  -

 الذخرية.
 .الطائرات من دون طيار جمموعة فرعية منالطائرة املوجهة من بُعد عترب تُ مالحظة: 

ة ةالطائر منظومة  ئرات من الطاكونة "عناصر املنظومة" املفرادى من  منظومة الطائرات من دون طيارتكون ت املسريَّ
ة وأي عناصر منظومة أخرى ضرورية إل عد، ورابط بُ  ، مثل حمطة القيادة منمتام الرحلةاملسريَّ

ة قد يكون هناك العديد منو طالق واالسرتداد. عنصر اإلاالتصال، و   الطائرات املسريَّ
ة.من بُعد أو عناصر التشغيل واالسرتداد داخل القيادة  اتحمطو   منظومة طائرة مسريَّ

V 

هبا عمل ي. هذه هي الطريقة اليت جيب أن "البصرية املتابعةأبعد من هي أساسا عكس " املتابعة البصرية
ة اخلاصة  ة، مما يضمن أن الطائرات املسريَّ  باملتابعة شغيلتالضمن هي مشغلو الطائرات املسريَّ

 .البصرية
اإلقالع واهلبوط 

 العموديان

ةلكوادكوبرت و مة لهو ميزة قيِّ  اناإلقالع واهلبوط العمودي رى ذات الدوارات األخ الطائرة املسريَّ
 يفاملتعددة. ميكن إطالق هذه الطائرات عموديا، األمر الذي يتطلب مساحة صغرية جدا. 

 حتتاج الطائرات ذات األجنحة الثابتة إىل مدرج لإلقالع واهلبوط.حني 
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  التشغيل باملتابعة البصرية
 )منظمة الطريان املدين الدويل(

اتصال بصري  علىمراقب الطائرة املوجهة من بُعد  أو هي عملية حيافظ فيها الطيار من بُعد
 من بُعد.وجهة مباشر دون مساعدة مع الطائرة امل

W 

ة طو  ةستخدم لتوجيه الطائر أو أكثر تُ ات إحداثيجمموعة من ثالث  نقاط املسار سار رحلة ل مااملسريَّ
 ستقلة.مسبقا أثناء املهام املحمددة 

 امل).كخنّاق  ( حىت النهاية ألمامإىل االتحكم جهاز لى نّاق ععصا اخليُدَفع بعندما  فتوحاملق انّ اخل

Y 

ة حول حمورها املركزي. يتحكم يف ةستخدم لوصف دوران الطائر يُ  مصطلح طريان الدوران احملوري  املسريَّ
 كوادكوبرت.الذي تواجهه الجتاه اال

 

- - - - - - - 
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