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الجريمة المنظمة  البرنامج العالمي لتعزيز قدرات الدول األعضاء على منع ومكافحة
 (GPTOC – GLOT32)والخطيرة 

لمركزية امبادرة وسط آسيا وجنوب القوقاز إلنشاء/تعزيز شبكة أعضاء النيابة العامة والسلطات 
سطى ية في آسيا الو في بلدان المصدر والعبور والمقصد للتصدي للجريمة المنظمة عبر الوطن

 وجنوب القوقاز

نصائح أساسية للمحققين وأعضاء النيابة العامة فيما يخص طلب البيانات أو األدلة 
 (1)الرقمية/اإللكترونية من واليات قضائية أجنبية

أجنيب، تأكد من أنك استنفدت مجيع املصادر الداخلية أو قبل إرسال أي طلب إىل بلد  -
لة ميكن بأن هذه البيانات/األد الوطنية للحصول على البيانات/األدلة اإللكرتونية الالزمة. علما  

احلصول عليها بوسائل منها املصادر املفتوحة )أي املعلومات املتاحة للعامة( أو مباشرة من 
نأأة أو املجَّللة  ي بلد  كأركات منتجبة إىل مقدم  جهات تقدمي خدمات اإلنرتنت امل

 .(2)خلدمات اإلنرتنت يقع مقره  ي اخلارج
انظر  ي خطورة اجلرمية عند طلب املجاعدة، ألن بعض البلدان لن تنفذ الطلبات األجنبية فيما  -

 ترفض يتعلق بالقضايا الصغرية بجبب بعض القيود اليت تفرضها القوانني أو املمارسات )مثال  
 دوالر( ٥ ٠٠٠ علق بأضرار تقل عنالواليات املتحدة عادة تنفيذ أي طلب يت

اختذ اخلطوات الكفيلة حبفظ البيانات أو األدلة الرقمية/اإللكرتونية قبل إرسال طلب للكأف  -
، خبالف األدلة التقليدية، (3)عنها، ألن األنواع املختلفة من البيانات أو األدلة الرقمية/اإللكرتونية

ميكن حذفها بأكل دائم أو مؤقت خالل وقت قصري. فعلى سبيل املثال، ال تأرتط القوانني 
احلالية  ي الواليات املتحدة ومعظم بلدان غرب أوروبا على مقدمي خدمات اإلنرتنت االحتفاظ 

                                                      
تقدمي و قد  هذه النصائح األساسية املأاركون  ي االجتماع األقاليمي الثاين بأأن تبادل املمارسات اخلاصة بطلب   (1)

 الفرتة  ي تبليجي  ي دعق الذي املنظلمة، باجلرمية الصلة ذات القضائية واملالحقات التحقيقات  ي الرقمية اإلثباتية األدلة
 سياآ لوسط واجلرمية باملخدرات املعين املتحدة األمم مكتب مبادرة إطار  ي ٢٠١٤ ديجمرب/األول كانون  11 إىل 9 من

 واملقصد بوروالع املصدر بلدان  ي املركزية والجلطات العامة النيابة أعضاء شبكة تعزيز/إنأاء بأأن القوقاز وجنوب
 .القوقاز وجنوب آسيا وسط  ي الوطنية عرب املنظمة للَّرمية للتصدي

 لأج من االجتماعي التواصل شبكات ذلك  ي مبا اخلدمات تقد  منظمة هو اإلنرتنت، خدمات( مزود أو) مقد   (2)
 ولينكدإن (+Google+ )وغوغل فيجبو  مثال ، منها. فيها املأاركة استخدامها أو أو اإلنرتنت شبكة إىل الوصول

(LinkedIn ) وإنجتاغرا (Instagram )وتويرت (Twitter( )األمريكية املتحدة الواليات)؛ Vkontakte (روسيا)، Delphi, 

Draugiem.lv (التفيا)، Hyves (هولندا) - انظر :http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_service_provider 
 .http://en.wikipedia.org/wiki/Social_networking_serviceو
 ومعلومات ،واملجتقبلة ملرسلةا البيانات سَّالت مثل املخزنة احلاسوبية البيانات على خاص بوجه هذا ينطبق ( 3)

 الأبكية. املواقع على املوجودة واملعلومات اإللكرتونية، الرسائل ومضمون املأرتكني،

http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_service_provider
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ا من مقد  اسرتجاعهبالبيانات لفرتة معينة. ومبَّرد حذف هذه البيانات، ال ميكن بوجه عا  
 24/7إذا كان بلد  والبلد الذي يقد  الطلب إليه عضوين  ي شبكة و خدمات اإلنرتنت. 

 35( )اليت أنأئت وفقا  للمادة Network 24/7اليت تعمل دون انقطاع على مدار الجاعة )
  ي، أرسل طلبا  حلفظ البيانات عن طريق جهة االتصال الرمسي لبلد  (4)من اتفاقية بودابجت

 ادعاء، أرسل طلبا  إىل هيئة حتقيق/٢٤/٧. وإذا مل يكن بلد  عضوا   ي شبكة 24/7شبكة 
للبلد الذي يقد  إليه الطلب. قم بالتأاور مع جهات االتصال  ي شبكة وسط  معنية تابعة

آسيا وجنوب القوقاز و/أو موظفي إنفاذ القانون املعنيني باالتصال األجنيب  ي بلد  فيما يتعلق 
يان الذي ينبغي إرسال الطلب إليه، واإلجراءات/القنوات اليت ينبغي اتباعها )القنوات غري بالك

أو القنوات الرمسية للمجاعدة القانونية املتبادلة(، وحمتوى “ من الأرطة إىل الأرطة”الرمسية 
وقائع أساسية موجزة للغاية عن ‘ ١’الطلب. كن على استعداد لتقدمي ما يلي: 

( IPف دقيق للبيانات اليت ينبغي حفظها )أي احلجاب/بروتوكول اإلنرتنت )وص‘ ٢’التحقيق 
احملددين، والعنوان/املوقع الأبكي، ومجيع التواريخ واألوقات املرتبطة بذلك مبا  ي ذلك املناطق 

توضيح ألسباب/كيفية أمهية األدلة امللتمجة )البيانات اليت يجعى ‘ ٣’الزمنية املجتخدمة، إخل( 
يفيد بأن طلب املجاعدة القانونية املتبادلة من أجل اإلفصاح  بيانا  ‘ ٤’( للتحقيق، إىل حفظها

 عن البيانات سريسل بعد أن يتم حفظ البيانات.
وبالنظر إىل أن بعض مقدمي خدمات اإلنرتنت ميكن أن يقبلوا طلبات حفظ البيانات مباشرة  -

من سلطات إنفاذ القانون أو االدعاء األجنبية، حتقق مباشرة مع مقد  خدمة اإلنرتنت املعين 
ومن جهات االتصال املذكورة أعاله ما إذا كان ذلك ممكنا ، وإذا كان األمر كذلك، أرسل 

دعاء هيئة التحقيق أو االإىل شرة إىل مقد  خدمة اإلنرتنت وأرسل نجخة من الطلب الطلب مبا
املذكورة أعاله  ي الدولة اليت يقد  الطلب إليه. والحظ أن بعض مقدمي خدمات اإلنرتنت 

حيبون التعامل مع سلطات إنفاذ القانون. ولذلك تأاور مع الجلطات  ي البلد الذي يقد   ال
 سال الطلب مباشرة إىل مقد  خدمات إنرتنت غري معروف.الطلب اليه قبل إر 

حتقق بواسطة الجلطة اليت يقد  إليها الطلب مما إذا كان صاحب احلجاب سيعلم بطلب حفظ  -
البيانات )إما بجبب تصميم تقين  ي اخلوادمي اليت يجتعملها مقد  خدمات اإلنرتنت أو ألن 

مها ظر وفقا  لذلك  ي االسرتاتيَّية اليت تجتخداإلنرتنت خيطر عمالءه بذلك(، وان ةمقد  خدم
  ي التحقيق.

 لب.اجلوانب التقنية للط بأأنتأاور مع الوحدة املعنية باجلرائم اإللكرتونية  ي بلد   -
رس أو استخد  واد ك للمجاعدة القانونية املتبادلة.بعد أن حتفظ البيانات، أعد على الفور طلب -

قوائم التحقق أو التوجيهات املعدة من البلد الذي يقد  الطلب إليه فيما يتعلق باحلصول على 
 .(5)املجاعدة القانونية املتبادلة، إذا توفرت مثل هذه القوائم أو التوجيهات أو عند توفرها

                                                      
 .2001 اإللكرتونية، باجلرمية املتعلقة أوروبا جملس اتفاقية ( 4)
-E.g. Requesting Mutual Legal Assistance in Criminal Matters from G20 Countries: A Step-by: مثال   ( 5)

Step Guide, 2012 (خطوة متدرج دليل العأرين جمموعة بلدان من اجلنائية املجائل  ي املتبادلة القانونية املجاعدة طلب 
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حتقيق  بدء أو فتح قم بالتأاور مع الجلطة/الجلطات اليت يقد  الطلب إليها بأأن إمكانية -
جنائي من طرفها. فبعض البلدان لن تتمكن من تلبية طلبك للمجاعدة القانونية املتبادلة فيما 

 ي الوقت ”، من طرفها. فعلى سبيل املثال يتعلق بأنواع معينة من املجاعدة ما مل تفتح حتقيقا  
ئل احلاسوبية اتفية والرساالراهن ال يجمح قانون الواليات املتحدة باعرتاض حمتوى االتصاالت اهل

 ي الوقت احلقيقي عمال  بطلب للمجاعدة يتعلق جبرمية أجنبية متاما . وال يتاح اعرتاض 
املتحدة  وإذا كانت سلطات الواليات اليت جتري  ي الواليات املتحدةاالتصاالت إال للتحقيقات 

دة أن تطلع يات املتحوالجلطات األجنبية حتقق  ي املجألة نفجها، فقد ميكن لجلطات الوال
اصة  ي سياق التحقيقات اخل الجلطات األجنبية على معلومات االتصاالت اليت تعرتضها

 .(6)“هبا
يعتمد مضمون طلبك للمجاعدة القانونية على أنواع املجاعدة املطلوبة )أي األدلة اإللكرتونية  -

وختتلف الأروط  يقد  إليه الطلب.البلد الذي  املطلوبة(، والتدابري القجرية اليت يلز  اختاذها  ي
القانونية الالزمة لتلبية الطلبات األجنبية للحصول على األدلة اإللكرتونية باختالف البلدان. 
وبوجه عا ، كلما كانت التدابري القجرية أكثر تدخال ، سيلزمك قدر أكرب من األدلة لتلبية 

 احلصول ل املثال، إذا كنت حتتاج إىلالطلب األجنيب للمجاعدة القانونية املتبادلة. فعلى سبي
على احملتوى )رسائل الربيد اإللكرتوين مثال ( من حجاب الربيد اإللكرتوين، سيلزمك لتلبية طلب 
املجاعدة القانونية املتبادلة، كقاعدة عامة، قدر أكرب من األدلة من تلك اليت ستلزمك لو كنت 

ور مع الجلطة اليت يقد  إليها الطلب . تأا(7)حتتاج للحصول على معلومات املأرت  فقط
بأأن تعليل/أسباب طلبك والظروف اليت ميكنك فيها أن حتصل على البيانات/األدلة )مبا  ي 

 ذلك طلبك للبيانات/األدلة  ي حاالت الطوارئ(.
 قم باإلشارة إىل ضرورة احملافظة على الجرية. -
 لطلبك.ح الضرورة امللحة إذا طلبت التنفيذ العاجل وضم  -
وضمح ما إذا كان يتعني التصديق على األدلة لكي تكون مقبولة لدى حمكمتك، وإذا كان األمر   -

 كذلك، اشرح الطريقة اليت يلز  أن تتم هبا عملية التصديق.

                                                      
 Requests for Mutual Legal Assistance in Criminal Matters: Guidelines for Authorities ؛(2012 خبطوة،

outside of the United Kingdom, 2012 (توجيهيةال املبادئ: اجلنائية املجائل  ي املتبادلة القانونية املجاعدة طلبات 
 (.2012 املتحدة، اململكة خارج للجلطات

(6 ) Brief Guide to Obtaining Mutual Legal Assistance in Criminal Matters from the United States (as of 25 May 

2012), Section IV, Paragraph G  

 مايو/أيار 25 من ارا  اعتب) املتحدة الواليات من اجلنائية املجائل  ي املتبادلة القانونية املجاعدة على للحصول موجز دليل)
2012.) 

(7 ) Investigative Guide for Obtaining Electronic Evidence form the United States (as of 25 May 2012) .
 أنواع وصف ويتضمن( ٢٠١٢ مايو/أيار ٢٥ تاريخ) املتحدة الواليات من إلكرتونية األدلة على للحصول التحقيق دليل)

 .واحملتوى امالتواملع باملأرتكني يتعلق فيما اإلنرتنت خدمات مقدمي من املتاحة واآلنية املخزنة املختلفة املعلومات
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 تأكد من جودة الرتمجة التحريرية لطلبك. -
ا جيري تنفيذ لب بينمحافظ على االتصاالت مع نظري  أو نظرائك  ي البلد الذي يقد  إليه الط -

 طلبك.
 قد   ي طلبك تفاصيل االتصال، لالتصاالت الرمسية وغري الرمسية على حد سواء. -
 اجعل طلبك حمددا  ومتناسبا  مع الغرض منه. ال تطلب إال ما يلز  فعال . -
 أرسل/ناقش مأروع طلب قبل إرساله عرب القنوات الرمسية. -
 اطلب إقرارا  باستال  طلبك. -
تابع مع الجلطة اليت يقد  الطلب إليها واستفجر عن سبب عد   - ترت  طلبك دون إجابة ال -

 حصولك على إجابة.


