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مرشوع LEADER
بناء القدرات يف مجال األدلة الجنائية الرقمية لدعم التحقيقات الجنائية والعمليات واملالحقات القضائية
يف بعض البلدان اآلسيوية
الوضع العام
تمثل األدوات الرقمية مصدرا حيويا للمعلومات خالل التحقيقات يف الجرائم ،عىل
اختالف أنواعها .وقد يصعب استخراج أو فهم األدلة املتاحة بصيغة إلكرتونية
(تُعرف باسم ’أدلة إلكرتونية‘ أو ’أدلة رقمية‘).
ويف غياب قدرات رقمية فعالة يف مجال األدلة الجنائية ،قد يتعذر عىل أجهزة
إنفاذ القانون الحصول عىل أدلة حاسمة أو قد تيسء فهمها أو إدراك أهميتها،
أو حتى تتلفها دون قصد.

�

مرشوع LEADER

ملخص املرشوع
يهدف مرشوع  LEADERإىل توطيد املعارف والقدرات املتعلقة باألدلة الجنائية
الرقمية يف مجاالت أربعة هي تح ّرك أوائل املتدخلني ،والتحليل املتخصص لألدلة
الجنائية الرقمية ،والتحقيقات ،واملالحقات القضائية.
واالستدامة هي إحدى امليزات الرئيسية ملرشوع  .LEADERويمكن تحقيقها
بفعل تعزيز التعاون مع أكاديميات الرشطة ،وتطبيق نهج يقوم عىل تدريب
املدربني ،وتطوير البنى التحتية ،وتوفري الدعم التقني.
ويشجّ ع املرشوع أيضا عىل استخدام التعلم عن بُعد وتوخي املهنية واملساواة بني
الجنسني يف العمل الرشطي.
ويعزز التعاون بني أجهزة الرشطة عىل كل من الصعيد اإلقليمي واألقاليمي والدويل
من خالل التشجيع عىل االستفادة من قدرات اإلنرتبول الرشطية وشبكة املكاتب
املركزية الوطنية التابعة له.

الرقمية واملحققني تزود املشاركني باألدوات الالزمة لتدريب زمالئهم يف اإلدارات
الوطنية يف بلدانهم.
تحديد املعايري والتشجيع عىل التعاون:
	•حلقات عمل تتناول إعداد إجراءات تشغيل موحدة عىل املستوى الوطني
ملعاملة األدلة الرقمية وتحليلها؛
	•التدريب عىل قدرات اإلنرتبول الرشطية لتحسني تبادل املعلومات .وهذا
التدريب بالغ األهمية ألن األدلة اإللكرتونية غالبا ما تقود إىل بلدان غري البلدان
التي ُ
ضبطت فيها ،أو ال يمكن الحصول عليها إال عن طريق تلك البلدان؛
	•تمارين تقوم عىل سيناريوهات مشرتكة بني أجهزة متعددة؛
	•ندوات دولية بشأن األدلة الجنائية الرقمية.
توفري األدوات والتجهيزات:

•

أوائل املتدخلني للتدريب عىل كيفية ضبط األدلة الرقمية وحفظها؛

	•إعداد قائمة بأدوات األدلة الجنائية الرقمية – من الرضوري أن يكون يف وسع
الخرباء املختصني الوصول إىل املعلومات املتعلقة برشيحة واسعة من تلك
األدوات ،وتعميمها .ووجود منظومة مرجعية إلكرتونية تتعلق باألدلة الجنائية
الرقمية سيكفل الوصول إىل قدر أكرب من املعلومات والحفاظ عىل استدامتها.

•

مختربات األدلة الجنائية الرقمية؛

	•توفري تجهيزات األدلة الجنائية الرقمية تبعا الحتياجات البلدان املستفيدة.

األنشطة املنفذة يف إطار املرشوع
تقديم دورات تدريبية متكيّفة مع االحتياجات لـ::

ا مل ّد عني ا لعا مني – تركز ا لد ورة عىل ا ملفا هيم
•
ا لحا سو بية
ا لجنا ئية
و ا أل د لة
للحو سبة
ا أل سا سية
واألدلة اإللكرتونية.

البلدان املشاركة
بروني ،وبنغالديش ،وبوتان ،ورسي النكا ،وكمبوديا ،وملديف ،ومنغوليا ،ونيبال

دورات تدريب املدربني املوجهة ألوائل املتدخلني والخرباء املختصني باألدلة الجنائية

قدرات اإلنرتبول
الرشطية

الضبط
أفراد إنفاذ القانون
العاملون يف الخطوط
األمامية

املالحقات
القضائية

INTERPOL Global Complex for Innovation
18 Napier Road
285510 Singapore

املدّعون العامون

LEADER@interpol.int

التحليل
الخرباء املختصون
باألدلة الجنائية الرقمية

الخرباء املختصون

@INTERPOL_CBT

التحقيق

www.interpol.int

املحققون املختصون من
أجهزة إنفاذ القانون

بدعم من:

املكاتب املركزية
الوطنية

