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 تحليل األدلة الجنائية الكمبيوتريةب مختصةاستحداث وحدة لألنتربول : الموضوع

 
 فGGي سGGانت بترسGGبورغ،   77 أنتربGGول المنعقGGدة فGGي دورتهGGا الGGـ     -إن الجمعيGGة العامGGة للGGـ م د ش ج   

 :  2008أآتوبر /تشرين األول 10 إلى 7روسيا، من 

ء أفرقة عاملة خاصة بجرائم تكنولوجيGا المعلومGات    السرعة التي يجري فيها إنشا     بارتياح الحظإذ ت 
في جميع مناطق األنتربول، واستحداث مرآز األنتربول التعليمي العالمي بهدف جمع وحفGظ ونGشر المGواد                 

 ،)ريو دي جانيرو، البرازيل(المتعلق باإلجرام السيبري  AG-2006-RES-11 لقرارل ًاالتدريبية تطبيق

إلجGرام الGسيبري   مكافحGة ا لGدورات التدريبيGة المخصGصة ل    لمختلGف ا    أيGضاً  تعرب عن ارتياحها  وإذ  
  التي ييسرها مدربو األنتربول في سائر أرجاء العالم،

 الذي ييGسر أساسGًا شGامًال        "دليل األنتربول الخاص بجرائم تكنولوجيا المعلومات     " وجود   إذ تالحظ و
 تطGوير برنGامج     -في مجال اإلجرام الGسيبري      التحقيق  "لمحتوى البرامج التدريبية المماثلة، فضًال عن دليل        

 أبGGرزبرعايGGة المفوضGGية األوربيGGة، والGGذي  AGIS  الGGذي أعGGد فGGي إطGGار برنGGامج"تGGدريبي دولGGي للمGGستقبل
 ،الحاجة إلى برامج تدريبية من هذا القبيل وبّين محتواها

ناسGب بGشأن     على ضرورة استفادة وحدات الشرطة المكلفة بالرد األولي مGن التGدريب الم             وإذ تشدد 
آيفية الدخول إلى األدلة اإللكترونية المحفوظة في أجهGزة الكمبيGوتر ومعGدات تخGزين البيانGات اإللكترونيGة                   

 وآيفية معاملتها،

أن بعض البلدان األعضاء قد وجهت مؤخرًا إلى األنتربول طلبGات مGساعدة            في اعتبارها    وإذ تضع 
  آميات آبيرة من األدلة الكمبيوترية،لةمعامبشأن األدلة الجنائية الكمبيوترية فيما يخص 

 بGGأن األنتربGGول، باعتبGGاره منظمGGة دوليGGة مGGستقلة، يجGGب أن يGGولي أهميGGة بالغGGة لموضGGوع       وإذ تقHHر
  مواصلة تطوير قدرته على تلبية طلبات المساعدة من هذا القبيل،

 التغيGرات الGسريعة   واآبGة  أنه يتعGذر علGى مجموعGة إنفGاذ القGانون بمفردهGا م      إذ تضع في اعتبارها   و
هGذا الGشأن   فGي   التعGاون  سGبل تقGّصي   المGضي قGدمًا فGي     في مجال تكنولوجيا المعلومات، وأنه ينبغي مستقبًال        
 ،مع األوساط األآاديمية والكيانات الخاصة المناسبة

 أدلGة إلكترونيGة ناتجGة عGن         تGشمل  أيضًا الزيادة المستمرة في عدد التحقيقGات الدوليGة التGي             وإذ تدرك 
تزايGGد عGGدد المGGسافرين إلGGى  عGGن سGGتخدام المتزايGGد لإلنترنGGت والمعGGدات اإللكترونيGGة لتبGGادل المعلومGGات و   اال

تدعو إلى وضع معايير خاصة باألدلة الرقمية بغية تطبيقها عالميGًا لGضمان قبGول تلGك األدلGة فGي                     و،  الخارج
 . القضايا عبر الوطنية
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ختGصة بتحليGل األدلGة الجنائيGة الكمبيوتريGة مGن            مقترح األمانة العامGة بGشأن اسGتحداث وحGدة م           تؤيد
  :أجل

 
تبGGين وتيGGسير التGGدريب المناسGGب للبلGGدان األعGGضاء، وال سGGيما وحGGدات الGGشرطة المكلفGGة بGGالرد    •

 األولي؛
كمبيوترية، بصفة حيادية ومGستقلة، ،      الجنائية  الدلة  األفحص  المساعدة في   مهام  تنظيم وتنسيق    •

مختلGف  ا فGي ذلGك مGن خGالل تبGين الخبGراء المناسGبين فGي            بناء على طلب البلدان األعضاء، بم     
  الميادين؛

إنمGGGاء معGGGايير دوليGGGة، فGGGي سGGGياق مبGGGادرة التGGGدريب والمعGGGايير الميدانيGGGة، للبحGGGث عGGGن األدلGGGة   •
  اإللكترونية وضبطها والتحقيق بشأنها؛

 .  في هذا المجالالشرآاء الدوليين الرئيسيين سبل التعاون مع تقّصيمواصلة  •
 

 . لتمويل هذه الوحدةأرصدة مخصصة يتضمن 2009ن مشروع ميزانية األنتربول لعام  أتالحظ
 
 

  اعتمد  
 


