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*2002534*  

 الفريق العامل المعني بالتعاون الدولي

 2020تموز/يوليه  8و 7فيينا، 

 *من جدول األعمال المؤقت 3البند 

    التعاون الدولي الذي ينطوي على استخدام أساليب التحري الخاصة
 التعاون الدولي الذي ينطوي على استخدام أساليب التحري الخاصة   

 
 ورقة معلومات أساسية من إعداد األمانة  

 
 مقدمة  - أول  

وفك طبيعة  وتحسيااشـــــــــاد  اليـــــــــنوا  األ يسة تحو  سبيسا فك ااـــــــــت دا   اـــــــــالي  ا ت ـــــــــا  ال سا م  -1
ا اــتباقية الموجاة ااــت باأاتياض وفنــل عن  ل ،   التحسيا التحقيقا  التك اتيــمت دقدأ   بس من التسسيع ع   

ــت دا   ــسيعا، وتك سميسا ما تن و  ع   ااــــ ــ ن اــــــس  تقدما اــــ ــا ن التينولوجية ل مل المع وما  د ــــ حققت الواــــ
وتحسياا سمين، يتعين  ينـا ت ويس  اـالي  الي ـن عن ال سا م  اـالي  التحس  ال اةـةض ومل ت وأ قدأا  الم 

 وتيييفاا من  جن موا بة  ل  الت وأض

وت ت ن  اــالي  التحس  ال اةــة عن  اــالي  التحس  العاهية، وتك تتنــمن  اــالي  اــسية وااــت دا    -2
جماعا  إجسامية منظمة محنية،  التينولوجيا ع   حد اـــــواذض وتسا األاـــــالي  مفيدة  تـــــوةـــــا فك التعامن مل

العم ـيا  اججسامـية وجمل المع وـما  واألهـلة  اــــــــــــــت ـداماـا فك    تساقنظسا لأل  ـاأ والتــــــــــــــعوـ ا  الملزـمة 
 الملحقا  القنا ية المح ية واججساذا  ال نا يةض

المنظمـــة عبس  ال سا م لـــ  وينبغك تحقيق التوازن مـــا  ين الحـــاجـــة إل  التحس  عن ال سا م، دمـــا فك  -3
الوطنية، واحتسا  حقوق وحسيا  األفساه عند ااــــت دا   اــــالي  التحس  ال اةــــةض وفك معظم الو يا  القنــــا ية، 

ــمانا   ــاأ  دعده من النــــ ــاذة ج ل تتــــــد يت    جمل األهلة دااــــــت دا  تسا األاــــــالي  ا لتعا  التــــ م انية إاــــ
ــت دا  اليــــ  ةض وعلوة ع    ل ، يتعين تقييم ــالي  التحس  دعناية لنــــمان  ن تفك   ااــ ــت دا   اــ التواــــل فك ااــ

ــاليـــ   لل  دـــالمت  بـــا  اج بـــاتيـــة المن بقـــة فك اججساذا   التحسيـــا األهلـــة الم معـــة عن طسيق ت ـــ  األاــــــــــــــ
 اللحقةض ال نا ية

دول األعمال  من ج 3و عد  األمانة وأقة المع وما  األاـااـية تسا لتيـاين المناق ـا  فك إطاأ البند   -4
من اتفاقية  20المؤقت للجتماع الحاه  ع ــــــــــــس ل فسيق العامن المعنك دالتعاون الدولكض وتك تسسع ع   الماهة 

 
 * CTOC/COP/WG.3/2020/1 ض 
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األمم المتحـدة لم ـافحـة ال سيمـة المنظمـة عبس الوطنيـة، وتساعك فك الوقـت نفيـــــــــــــــه الت وأا  المتع قـة دـاجطـاأ 
ــا ك الدوليين،  اد  هعم إجسا ــ ن م ت ن القانونك والفقه القنــــــ ــا  ها ن الفسيق العامن د ــــــ ذ معيد من المناق ــــــ

ــا ن العم ية لتععيع التعاون الدولك الس  ين و  20ال وان  القانونية والعم ية لتنفيس الماهة  ــبن والواــ ، وسسل  اليــ
 ع   ااـت دا   اـالي  التحس  ال اةـة، دما فك  ل  التدا يس المتع قة دالنـمانا  الميـت دمة فك  شـ ال التعاون 
 الدولك المعنيةض ولعن الفسيق العامن يوه النظس،  لل ت   المناق ا ، فك الميا ن التالية، ضمن جم ة  موأ:

ــة فك  ) (  ــالي  التحس  ال اةـ ــت دا   اـ ــتفاهة من ااـ المنظمة    ال سا م تحس  ما تك الدأوس الميـ
 عبس الوطنية؟

ــياق  )ب(  ــالي  التحس  ال اةــــة فك اــ  ال سا م تحس  ما تك المماأاــــا  ال يدة المتع قة دةهاأة  اــ
  ن دحقوق وحسيا  الم تبه فيام واألطسا  المالمة؟ي  ع   نحو المنظمة عبس الوطنية 

 ال سا مما تك التحديا  المتع قة  تنفيس  اـــالي  التحس  ا اـــتباقية عند ت بيقاا ع   قنـــايا  )ج( 
 المنظمة عبس الوطنية؟

ــالي   )ه(  ــوذ ااـــــت دا   اـــ ــمانا  فعالية وشـــــيوعا لمواجاة اـــ ما تك   مس التدا يس المتع قة دالنـــ
 عبس الوطنية؟المنظمة  ال سا مالتحس  ال اةة فك اياق قنايا 

ما تك المماأاـــــا  ال يدة التك تيفن مقبولية األهلة الم موعة عن طسيق ااـــــت دا   اـــــالي   )تـ( 
 المنظمة عبس الوطنية فك و يا  قنا ية   سى؟ ال سا مالتحس  ال اةة فك قنايا 

  
 المرتبطة بالتعاريف الجوانب  - ثانيا  

ــالي  التحس  ال اةـــــــــة  يوجد تعسيف مقبول هوليا  -5 اتفاقية  ، و  يسه تعسيف لاا فك للما ي ـــــــــ ن ل اـــــــ
ال سيمة المنظمة  و اتفاقية األمم المتحدة لم افحة ا ت اأ غيس الم ـــــسوع فك الم دأا  والمؤ سا  العق ية ليـــــنة 

ض وجس  محـــاو   لتحـــديـــد المفاو   اتفـــاقيـــة األمم المتحـــدة لم ـــافحـــة ال سيمـــة المنظمـــة عبس الوطنيـــة و  1988
الم افئ لـــــــــــــــــلواــا ن التحس  ال اةــةل التك ينظس إلياا ع    ناا الواــا ن  و األاــالي  الميــت دمة ل مل األهلة 

 (1)ضال اأ  تحسياموالمع وما  ا ات باأية والمع وما  د سيقة اسية لعد  إ اأة انتباا األش اص 

إل  الدول   Rec(2005)10   ن ل نة وزأاذ م  س  وأو ا قامت، فك توةـــــــــــــيتاا وت دأ اجشـــــــــــــاأة إل -6
ال اةـةل فيما يتع ق دال سا م ال  يسة دما فك  ل   عمال اجأتاب المعتمدة فك  التحس  األعنـاذ د ـ ن ل اـالي  

،  تعسيف ل اـالي  التحس  ال اةـةل د ناا األاـالي  التك ت بقاا اليـ  ا  الم تتـة فك 2005نييـان/  سين   20
وإجساذ التحسيا   ا   م ـــــتبه  امال سا م ال  يسة واألشـــــ اص العن اـــــياق التحقيقا  ال نا ية دغسش الي ـــــن 

 ،  اد  جمل المع وما  د سيقة   تميس انتباا األش اص الميتادفينضالت ة

ــافة إل   ل ، تعس  الفقسة )ل( من الماهة  -7 ــ يم  2و اجضـــــ من اتفاقية ال سيمة المنظمة متـــــــ  ل لالتيـــــ
ة دال سوج من إق يم هولة  و   مس المساق ل تحديدا د نه لاألاـــ وب الس  ييـــمل ل ـــحنا  غيس م ـــسوعة  و م ـــبوت

ــة وتحت مساقبتاا، دغية التحس  عن جس  ما وس ــــــن توية  ــ  اته الم تتــــ  و المسوأ عبسا  و ه وله، دمعسفة اــــ
 األش اص النالعين فك اأتيادهلض

  

 
 ض Council of Europe, The Deployment of Special Investigative Means (Belgrade, 2013), p. 12: انظس (1) 

https://www.coe.int/t/dg1/legalcooperation/economiccrime/organisedcrime/Rec_2005_10.pdf
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 أنواع أساليب التحري الخاصة  - ثالثا  

هال  هناا(،   -لمساق  )انظس القيـم أادعات ـيس اتفاقية ال سيمة المنظمة إل  ا اـت دا  المنااـ  ل تيـ يم ا -8
وتنص ع   ا اــت دا  المنااــ  ألاــالي  تحس  اةــة   سى، ع   نحو ما تساا اليــ  ا  الم تتــة فك الدولة 

 ال س  مناابا، ع   النحو المبين  هنااض

  
 المراقبة اإللكترونية -ألف 

وعاهة ما تنظم   (2)تتنــــــمن المساقبة اجليتسونية الواــــــا ن اليــــــمعية والبتــــــسية والتتبل ومساقبة البيانا ض -9
الت ـــــسيعا  ااـــــت دا   اـــــالي  جمل األهلة اجليتسونية، وفك معظم الب دان، ي ون  ل  من  لل ااـــــت دا  نظا  

 (3)ية فك األما ن ال اةةضييتند إل  األوامس القنا ية، و  ايما فك حا   المساقبة اجليتسون

ــداأ  مس دااــــــــــت دا  المساقبة اجليتسونية  -10 ــسول إةــــــــ دا اــــــــــتعانة وتعس  القوانين الوطنية ظسو  وشــــــــ
دمتـ  حا  م ت فةض ويتعين  وجه عا   ن تيون تنا   اباب معقولة للعتقاه د ن جسيمة  ا  ة ة قد اأتيبت 

، والقيمة المتحسى أل سى التك ينبغك النظس فياا   وأة ال س   و ي س  اأتيا اا  و اــــــتستي ض وت ــــــمن العوامن ا
اج باتية لألهلة التك يحتمن الحتــول ع ياا من  لل المساقبة، وما إ ا سانت تنا  واــا ن  دي ة ل حتــول ع   

 (4)األهلة الم  و ة، وما إ ا سان إةداأ األمس فك مت حة إقامة العدلض

طس التنظيمية  ح اما  اةــة تتع ق دقنــايا عاج ة  و ميــتع  ة تيــتوج  ال  وذ وسميسا ما تتنــمن األ -11
الفوأ  ل مل األهلة اجليتسونية  و اعتساش ا تتا  ض وعاهة ما تيون القنايا الميتع  ة متع قة  تاديد   يس  

قدان  هلة قيمة ووشـــي  لألمن القومك  و األشـــ اص  و الممت يا ، وقد ت ـــمن  ينـــا القنـــايا التك يحتمن فياا ف
 (5)إ ا لم تيت د  المساقبةض

  
 أشكال المراقبة األخرى  -باء 

اتيــــــاما دال ادل  ، وتما عموما  قن ين من جاةالسةــــــد والمساقبة الماهي ت ــــــمن  شــــــ ال المساقبة األ سى  -12
من قد ت ـــــــــمن و  ،أتن المساقبة الماهية  ال اة الميـــــــــتدفةمن المساقبة اجليتسونية وين ويان ع   وضـــــــــل  التد  ك

 الماليةض  التحسيا أةد الحيادا  المتسفية فك اياق  ينا  ناحية   سى 

  
 العمليات السرية وعمليات الستدراج -جيم 

إن ااـت دا  العملذ اليـسيين، السين قد ي ونون  و   ي ونون جعذا من عم ية ااـتدأاج شـام ة،  اـ وب   -13
قيم فك الحا   التك يتـع  فياا جدا التوةـن دالواـا ن التق يدية إل   ن ـ ة الم سمين  و ال ماعا  اججسامية 

انتحال هوأ الم سمين دغسش الي ــن  المنظمة، ومن  م ي ون من النــسوأ  التيــ ن إل  ال ــب ا  اججسامية  و
 عن  ن  ة إجساميةض 

 
 (2) Current Practices in Electronic Surveillance in the Investigation of Serious and Organized Crime (United 

Nations publication, Sales No. E.09.XI.19), p. 2 ض 
 (3) Sheelagh Brady, “Policing TOC: the national perspective – challenges, strategies, tactics” in International 

Law and Transnational Organized Crime, Pierre Hauck and Sven Peterke, eds. (Oxford, Oxford University 

Press, 2016), p. 482 ض 
 (4) Current Practices in Electronic Surveillance, p. 19 ض 
 ض26المسجل نفيه، التفحة  (5) 
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،  ن تيون مستيعا حيويا فك اويم ن ل ـــــــااهة لطس  ها  كل، اـــــــواذ سان شـــــــسطيا اـــــــسيا  و حت  مت مس  -14
ــا ل تعاون واعتسافا  المتامين  ــتدعك تسا األهلة القاطعة عسوضـــ إن اح الملحقةض وفنـــــل عن  ل ، سميسا ما تيـــ

من  26ما يغنك عن عم ـيا  المـقاضــــــــــــــاة ال ويـ ة والـباتظـة التـيالين )انظس  ينــــــــــــــا  الـماهة داأتـياب ال سيـمة، م
اتفاقية ال سيمة المنظمة(ض ومل  ل  فقد تن ــــ  م ــــا ن فيما يتع ق دم ــــسوعية ااــــت دا  عملذ اــــسيين وعم يا  

 هناا(، و  اةـة ديـب   داذ-دااـت دا  ت   األاـالي  )انظس القيـم اـاهاـا ااـتدأاج،  و مقبولية األهلة التك ت مل
ال واغن المتع قة دالتتيد  و ا نتاا ا  المحتم ة لحقوق اجنيان، وسسل  د  ن المواأه وطول  مد تسا العم يا  

 وتي فتااض

  
 أساليب التحري الخاصة األخرى  -دال 

ل االي  تحس  اةة   سىل من اتفاقية ال سيمة المنظمة ل 20من الماهة    1إن األمم ة الواأهة فك الفقسة  -15
 غيس شام ة، وفيما ي ك  االي    سى يم ن اات داماا، حيمما سان  ل  منااباض  

  
 الستعانة بالمخبرين -1 

ال سا م ومنل وقوعااض وي ت ن هوأتم عن  تحس  يعد ااــت دا  الم بسين لدى ال ــسطة عنتــسا تاما فك  -16
ــتدعون لإ ــاوه، ألنام   ييـ ــسوأ ، فك دعد الب دان، هوأ ال ـ ــااهة فك المح مة، سما  نه ليس من النـ ه ذ د ـ

 (6)  ن المياعدة التك يقدمونااض

والم بس تو شــــــــ ص يقيم علقة شــــــــ تــــــــية  و علقة   سى مل شــــــــ ص   س،  و يحاف  ع   ت    -17
   و  هلة  و العلقة، دغسش تييـــيس ات ا  إجساذ ييـــت د  تسا العلقة ع   نحو ميـــتتس ل حتـــول ع   مع وما

جتاحة وةــــــول شــــــ ص  الو إل     مع وما   و هلينر  و الي ــــــن اــــــسا عن المع وما   و األهلة التك جسى 
 (7)الحتول ع ياا من  لل ممن تسا العلقة  و نتي ة لوجوه ممن تسا العلقةض

والتعامن،  ناذ ع    ل ، مل   ين المع وما  اليــــــــسية وغيس اليــــــــسية، ومن النــــــــسوأ  فام ا  تل   -18
بط ع   نحو و يق دالن ـال اججسامكض وع    ية حال، تاجفتـاح عن توية الم بسين،  اةـة إ ا سان الم بس يس 

ــت دا   ــا ية فيما يتع ق دااـ ي   التماس الم ـــوأة من ميـــؤول  ع   أتبة  و من المدعك العا   و من الايضة القنـ
ــايا ال سيمة المنظمة   الم بسين، دما ي فن مقبولية األهلة الم موعةض وتت    ال بيعة عبس الوطنية ل عديد من قنـ

عبس الوطنية  ن ي ون المحققون ع   هأاية دالت ــــسيعا  ال اةــــة  ب دانام داجضــــافة إل  ت ــــسيعا  الب دان التك 
 يتعاونون معااض

  
 المالية بالتحرياتاألساليب المرتبطة  -2 

دالمؤاـــــيـــــا  المالية  اـــــتبانة المعامل  المالية الم ـــــبوتة وما تقدمه من تقاأيس إل    توفس ا اـــــتعانة -19
وحدا  ا اــت باأا  المالية ل محققين مع وما  عن حسسة األموال غيس الم ــسوعة وةــ تاا دالم ــتبه فيامض وفك 

وامس التفتيش، تسا اليـــــــــياق، فةن ااـــــــــت دا   اـــــــــالي  التحس  ال اةـــــــــة )التنتـــــــــت ع   الم الما  الااتفية، و 
والمقا ل  مل ال ـــــــاوه، و وامس التفتيش والح ع، و وامس تقديم األهلة، و وامس أةـــــــد الحيـــــــادا ( يتع ق دفحص 
اليــــــ ل  المالية  و الوةــــــول إل  الو ا ق التك يحتف   اا المحققون السين لديام  بسة فك لاقتفاذ   س األموالل، 

 
  دال سا مالمماأاا  ال يدة د  ن حماية ال اوه فك اججساذا  ال نا ية المتع قة م ت  األمم المتحدة المعنك دالم دأا  وال سيمة،  (6) 

 ض22 التفحة(، 2008) المنظمة
 (7) Council of Europe, The Deployment of Special Investigative Means, p. 43 ض 
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ــت باأية الت اأية والم الية، والي ــــــــــن عن الم   ا  غيس الم ــــــــــسوعة المعقدة، والعمن وجمل المع وما  ا اــــــــ
 (8)ديسعة لت ن  تبديد الموجوها ض

  
 أساليب جمع األدلة اإللكترونية  -3 

ي  ن فحص األااس القانونك ل تلحيا  التحقيقية الميت دمة فك جمل األهلة اجليتسونية عن تنوع  -20
 بيس فك الناج الوطنـيةض ومل  ـل ، يـبدو  ن تـنا  فامـا م ــــــــــــــتسـسا ألنواع الـتدا يس التحقيقـية التك ينبغك  ن تيون 

لتع ـين دحف  البـياـنا  الحـااــــــــــــــو ـيةر مـتاحـة من  جـن جمل األهـلة اجليتسونـيةض ويم ن  ن ت ـــــــــــــــمن تـسا الـتدا يس ا
وإةــــــداأ األوامس دالحتــــــول ع    يانا  المحتوى الما عتنة  و  يانا  حسسة ا تتــــــا   الم عتنة  و الحتــــــول 
ع   مع وما  الم ـتسسينر وجمل  يانا  المحتوى و يانا  حسسة ا تتـا   فك الوقت الحقيقكر وإةـداأ  وامس  

بيانا  الحااـــــــو يةر ومتـــــــاهأة المعدا   و البيانا  الحااـــــــو يةر والوةـــــــول عبس  البحو المتع قة دالمعدا   و ال
 (9)الحدوه إل  النظم  و البيانا  الحااو يةر واات دا   هوا  التح ين ال نا ك عن دعدض

ــة لتو يقاا وجمعاا وحفظاا   -21 ــة د بيعتاا، ينبغك ات ا  احتياطا   اةـــــــ و ما  ن األهلة اجليتسونية ت ـــــــ
من ال ادل غيس الميـــــــــــتقس لألهلة اجليتسونية  ينـــــــــــا تحديا   ما  التعاون الدولك، مناا حا   وفحتـــــــــــااض ويم

الت  يس فك ا اــت ادة ل   با ، وعد  ا لتعا  والمسونة من جان  اليــ  ة التك ت    مناا األهلة، وال ــ ن الس  
 تقد  ده األهلة إل  الو ية القنا ية ال البةض

الب دان شـسعت فك إن ـاذ تيا ن مت تـتـة ل تحس  عن ال سا م المن وية ع    هلة ومل  ن العديد من  -22
إليتسونية، فةن تموين تسا الايا ن فك دعد الب دان يعانك من نقص التموين والقدأا ض ومل زياهة انت ــاأ األهلة 

ن ا تيــــــــاب وااــــــــت دا   اجليتسونية فك م ال التحس  عن ال سا م لالتق يديةل، قد يتعين ع   اــــــــ  ا  إنفا  القانو 
 (ض12، الفقسة CTOC/COP/WG.3/2015/2المااأا  األاااية اللزمة ل تعامن معاا )

  
 من اتفاقية الجريمة المنظمة  20اإلطار المعياري: المادة   - رابعا  

 
أسللو  التسلليم المراقب وأسلاليب التحري الخاصلة األخرى في األطر   :20من المادة   1الفقرة  -ألف 

 القانونية الداخلية

من اتفــاقيــة ال سيمــة المنظمــة، ي  ــ  من الــدول األطسا ، إ ا ســانــت   20من المــاهة  1دموجــ  الفقسة  -23
ــمل  سل ، ات ا  ما ي ع  من تدا يس جتاحة  ــية لنظماا القانونية الوطنية تيــ ــااــ ــ  المباهئ األاــ ــت دا  المنااــ ا اــ

ألاـ وب التي يم المساق ، وسسل  ما تساا مناابا من اات دا   االي  تحس  اةة   سى، ممن المساقبة اجليتسونية 
 والعم يا  الميتتسة ها ن إق يماا لغسش م افحة ال سيمة المنظمة م افحة فعالةض  

  

 
 (8) Jean-Pierre Brun and others, Asset Recovery Handbook: A Guide for Practitioners (Washington, D.C., World 

Bank, 2011), p. 23ض 
أا  وال سيمة،  (9)   ,Comprehensive Study on Cybercrime (Draft) (February 2013)انظس م ت  األمم المتحدة المعنك دالم د ِّ

p. 125   عدتا الم ت  لينظس فياا فسيق ال بساذ المعنك دةجساذ هأااة شام ة لم   ة ال سيمة الييبسانية، والو يقة  ، التك
E/CN.15/2018/6 ض29، الفقسة 

http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.3/2015/2
http://undocs.org/ar/E/CN.15/2018/6
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 العناصر المكونة للحكم -1 

 عليها في ]القانون[ الداخلي""وفقا للشروط المنصوص  )أ( 

ةـــــــياغة م عمة، فةن ا لتعا  مستون دالمباهئ األاـــــــااـــــــية ل نظا    1ع   السغم من  ن ةـــــــياغة الفقسة  -24
القانونك الدا  ك لين هولة ال س ض ومن  م، ينبغك  ن ي ون  اــــــــــت دا   اــــــــــالي  التحس   اــــــــــاس اــــــــــ يم فك 

تاحة لعامة الناس التك ي ون  اا نظا  قنا ك جةداأ التسا يص الت سيعا  الوطنية،    القانون  و القوانين الم
) و التك تتنـــــــــمن، ع   األقن، إشـــــــــسافا قنـــــــــا يا(ض وينبغك  ن يؤ س التد ن فك دعد الحقوق اجنيـــــــــانية فك 

 )انظس  هناا(ض (11)والحق فك ال توةية (10)ا عتباأ، ممن الحق فك محا مة عاهلة

ــا ك ل مح مة  -25 ــان فيما يتع ق دالماهة ووفقا  ل فقه القنـــــ من ا تفاقية األوأو ية   8األوأو ية لحقوق اجنيـــــ
لحماية حقوق اجنيــــــان والحسيا  األاــــــااــــــية، فةن عباأة لوفقا ل قانونل ت ــــــيس  ينــــــا إل  جوهة القانون المعنكض 

ــياهة القانون، و ن ي ون متاحا لعمو   الناس دغسش ويعنك تسا  ن التد يس المعنك ينبغك  ن ي ون متوافقا مل اــــــــــ
 (12)السقادة العامة، و ن ي ون من المم ن التنبؤ د  اأاض

ــاا القاعدة دما ي فك من الدقة لتم ين   -26 ــتسال المتع ق دةم انية التنبؤ دات اأ  ن تتــ ــوه من ا شــ والمقتــ
من  األفساه من تنظيم اـــ وسامض و اجضـــافة إل   ل ، فةنه يعنك ضـــمنا ضـــسوأة  ن يتنـــمن القانون الدا  ك قدأا

الحماية القانونية من التد ل  التعيــــفية من جان  اليــــ  ا  العموميةض ومتــــ  ل لتعيــــفكل مفاو  أ ييــــك فك 
من العاد الدولك ال اص دالحقوق المدنية واليــــــــيااــــــــية )ل  ي وز تعسيد  حد شــــــــ ص، ع   نحو  17الماهة 

الس  تناقش من  لله ال  نة  تعيــــــــفك  و غيس قانونك، لتد ن فك  تــــــــوةــــــــياته ضضضلض(، وتو اجطاأ القانونك
ــسعية وملذمة تدا يس المساقبة  ــا ن المتع قة دمدى شـ ــفتاا ال اة الوهيعة ل عاد، الميـ ــان، دتـ المعنية دحقوق اجنيـ

سما  شــــاأ  المح مة األوأو ية لحقوق اجنيــــان فك  (13)فك إطاأ  ليتاا  اــــتعساش الت ــــسيعا  دتــــوأة م سهةض
بغك  ن ي ون واضحا دما فيه اليفاية فك  ح امه جع اذ األفساه ه لة سافية عن  قنايا م ت فة إل   ن القانون ين

   (14)الظسو  واألحوال التك ت ول فياا الي  ا  العمومية دال  وذ إل  األاالي  اليسيةض

ــة دالمساقبة،  -27 ــسية ال اةـــــ ــا ية المتع قة دالتدا يس اليـــــ ــوادقاا القنـــــ ــعت المح مة، من  لل اـــــ وقد وضـــــ
ــ  ة فيما يتع ق م موعة من  ــتعمال اليـ ــاذة ااـ ــتحدا اا دموج  قانون لت ن  إاـ ــمانا  الدنيا التك ينبغك ااـ النـ

 
، وا تفاقية األمسي ية لحقوق 14نية والييااية، الماهة ، والعاد الدولك ال اص دالحقوق المد10اجعلن العالمك لحقوق اجنيان، الماهة  (10) 

، وا تفاقية األوأو ية لحماية حقوق اجنيان والحسيا   7، والميماق األفسيقك لحقوق اجنيان وال عوب، الماهة 8اجنيان، الماهة 
 ض 6األاااية، الماهة 

، وا تفاقية األمسي ية لحقوق 17الدولك ال اص دالحقوق المدنية والييااية، الماهة ، والعاد 12اجعلن العالمك لحقوق اجنيان، الماهة  (11) 
 ض6، وا تفاقية األوأو ية لحماية حقوق اجنيان والحسيا  األاااية، الماهة 11اجنيان، الماهة 

 ,European Commission of Human Rights, Malone v. United Kingdom, application No. 8691/79: انظس (12) 

judgment of 2 August 1984, paras. 66–67ر و Leander v. Sweden, application No. 9248/81, judgment of 26 

March 1987, paras. 50–51ر و Kopp v. Switzerland, application No. 23224/94, judgment of 25 March 1998, 

paras. 63–64 ض 
)حسية األش اص   9( د  ن الماهة 2014) 35حقوق اجنيان تعسيف مت  ل لالتعينل فك تع يقاا العا  أقم  عاه  ال  نة المعنية د (13) 

و منام(، وإن سان  ل  فك اياق ي ت ن عن لا حت از التعيفكل، ع   النحو التالك: ل  ي وز اعتباأ مفاو  لالتعينل ةنوا لمفاو   
 من عناةس م الفة األعسا  والظ م وعد  قا  ية التنبؤ وعد  اتباع اججساذا  القانونية  لم الفة القانونل،  ن ي   تفييسا د  ن  وال لي 

 (ض ويبدو  ن ت بيق تسا المعياأ12، الفقسة CCPR/C/GC/35الواجبة، علوة ع   عناةس عد  المعقولية وانعدا  النسوأة والتناا ضل )
  القانونك عند ااتعساش لالتعينل فك المساقبة اجليتسونية يؤه  إل  تقييم إم انية التنبؤ  ت بيق ةلحيا  المساقبة، وعدالة اججساذا 

 التك تنظم ت بيقاا، وإم انية اات داماا ع   نحو مفسل، وتوافس ضمانا  لمواجاة إااذة ا اتعمالض 
 (14) European Commission of Human Rights, Kopp v. Switzerland, para. 64; Khan v. United Kingdom, 

application No. 35394/97, judgment of 12 May 2000, para. 26ر و Taylor-Sabori v. United Kingdom, 

application No. 47114/99, judgment of 22 October 2002, para. 18 ض 

https://www.undocs.org/ar/CCPR/C/GC/35
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ــ اص السين ي ونون  ــداأ  مس دالمساقبةر وفضا  األشـــــــ ــتتـــــــ دما ي ك: طبيعة ال سا م التك يم ن  ن تؤه  إل  ااـــــــ
الواج  اتباعاا لدأااــــة عسضــــة ل  نــــوع لتدا يس من تسا القبينر ووضــــل حد  قتــــ  لمدة المساقبةر واججساذا  

ــين البيانا  إل   ــت داماا وت عيناار وا حتياطا  التك يتعين ات ا تا عند توةــــــ ــن ع ياا وااــــــ البيانا  المتحتــــــ
ــافة إل   ل ، ينبغك  ن   طسا    سىر والظسو  التك ي وز  و ي   فياا محو التيـــ يل   و تدميستاض و اجضـ

و ن ي نــل ن ــال الايضة المتــدأة إما ل ــ ن من  شــ ال السقادة  (15)تيون الايضة التك تتــدأ التسا يص ميــتق ة،
و  يفك اعتساش ا تتــــا   دموج   مس من النيادة العامة فقط،   (16)القنــــا ية  و لسقادة من قبن تيضة ميــــتق ةض

 (17)هون إم انية السقادة الميبقة من قاش، دمعاييس ا اتقلل الم  و ةض

  
 ها في ]القانون[ الداخلي""وفقا للشروط المنصوص علي ) ( 

ــاأة إل  لال ــــــــــــسول المنتــــــــــــوص ع ياا فك  القانون    -28 تدعو اتفاقية ال سيمة المنظمة، من  لل اجشــــــــــ
الدا  كل، الدول األطسا  إل  تعسيف الظسو  وال ـــــــسول التك ت ول ل يـــــــ  ا  الم تتـــــــة ااـــــــت دا   اـــــــالي  

 التحس  ال اةة فك ت سيعاتاا الوطنيةض

التحس  ال اةــــة  اــــالي  تد  ية  دأجة سبيسة وقد تؤه  إل  ةــــعو ا  هاــــتوأية فيما  ومعظم  اــــالي  -29
يتع ق  توافقاا مل الحقوق والحسيا  األاـــااـــيةض ولسل ، قد تقسأ الدول األطسا  عد  اليـــماح دااـــت دا   اـــالي  

منتـــــوص ع ياا فك معينة دموج  نظماا القانونية الدا  يةض و اجضـــــافة إل   ل ، فةن اجشـــــاأة إل  ال ـــــسول ال
القانون الدا  ك تم ن الدول األطسا  من إ نــاع ااــت دا   اــالي  التحس  ال اةــة تسا أل بس عده مم ن من 

 النمانا  واليفا   اللزمة لحماية حقوق اجنيان والحسيا  األااايةض

تـــــــا  ،  نه وقسأ  المح مة األوأو ية لحقوق اجنيـــــــان، فك فقااا القنـــــــا ك المتع ق داعتساش ا ت -30
ينبغك ل قانون الس  ينظم الن ـــــــــــــال اليـــــــــــــس   ن ينص ع   الحد األهن  التالك من النـــــــــــــمانا : تعسيف فضا  
األشـــــ اص السين ي ونون عسضـــــة ل تنتـــــت ع   م الماتام الااتفية دموج   مس قنـــــا كر وطبيعة ال سا م التك 

نتـــــــت ع   الم الما  الااتفيةر يم ن  ن تؤه  إل  ااـــــــتتـــــــداأ ممن تسا األمسر ووضـــــــل حد  قتـــــــ  لمدة الت
واججساذ ال اص  وضــــــــل تقاأيس موجعة تتنــــــــمن ا تتــــــــا   التك جسى اعتساضــــــــاار وا حتياطا  التك يتعين 
ات ا تا لتوةـــــــين التيـــــــ يل  د  م اا اـــــــالمة ليتم ن القاضـــــــك  و الدفاع من فحتـــــــاار والظسو  التك ي وز  

 اــــــــــيما عندما ي  ق اــــــــــساح المتام من قبن قاش  و ي   فياا محو التيــــــــــ يل   و تدميس األشــــــــــسطة، و   و
 المح مةض تبس ه

  
 "اتخاذ ما يلزم من تدابير" )ج( 

إن ميـ لة تحديد لما ي ع ل وما ي ـ ن لا اـت دا  المنااـ ل ألاـالي  التحس  ال اةـة )انظس  هناا( تك   -31
األوأو ية لحقوق اجنيــــان، يعتبس التد ن فك حقوق  ميــــ لة تقديسيةض ووفقا ل يــــوا ق القنــــا ية الميــــتقسة ل مح مة 

اجنيـان ضـسوأيا لتحقيق تد  م ـسوع إ ا سان ي بك ما ييـم  لحاجة اجتماعية م حةل، و اةـة إ ا سان متنااـبا 
 مل الاد  الم سوع المن وه، وإ ا سانت األاباب التك تقدماا الي  ا  الوطنية لتبسيسا لوجياة وسافيةلض

 
 (15) Malone v. United Kingdom, para. 67ض 
 (16) European Commission of Human Rights, Huvig v. France, application No. 11105/84, judgment of 24 April 

1990, para. 33 ر وAmann v. Switzerland, application No. 27798/95, judgment of 16 February 2000, para. 60  ر 
 ض Iordachi and others v. Moldova, application No. 25198/02, judgment of 10 February 2009, para. 40و

 (17) European Commission of Human Rights, Dumitru Popescu v. Romania (No. 2), application No. 71525/01, judgment 

of 26 April 2007, paras. 70–73 ض 
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المساقبة اليـسية، أ   المح مة  ن اليـ  ا  الوطنية تتمتل  اامش تقديس وااـل إل  حد ما  وفيما يتع ق د -32
وي ت ن اتيـــــاع تسا   (18)فك ا تياأ الواـــــا ن اليفي ة  تحقيق الاد  الم ـــــسوع المتممن فك حماية األمن الوطنكض

ــة ــية  الاامش تبعا لعده من العوامن، مناا طبيعة الحق المنتــــــوص ع يه فك ا تفاقية العسضــــ للنتاا  فك قنــــ
 معينة، و تميته دالنيبة ل فسه، وطبيعة التد ن، وما تو من وه من التد نض 

  
 "ضمن حدود إمكانيات ]الدولة الطرف[" )د( 

يساعك تــسا البنــد  ن العــديــد من الــدول األطسا  تعــانك من محــدوهيــة القــدأا  والمواأه التقنيــة اللزمــة  -33
، 20من الماهة  1وب تحس معينض ويععز تسا الح م م حوظة تفيــيسية ل فقسة للضــ لع دعم ية تن و  ع    اــ 

ي ـــــــــــاأ فياا إل   ن ت   الفقسة ل  تعنك ضـــــــــــمنا فسش التعا  ع   الدول األطسا  د ن تنـــــــــــل  ح اما من  جن 
   (19)اات دا  جميل األش ال المسسوأة من  االي  التحس  ال اةةلض

  
 "الستخدام المناسب" ()ه 

ــة اأتباطا و يقا دالتنااـــ   ين ات اأ النات ة عن  يستب -34 ــالي  التحس  ال اةـ ــت دا  المنااـــ ل ألاـ ط لا اـ
ااـــت داماا و ين الاد  منااض وينبغك ا تباأ تسا التنااـــ  والت  د منه قبن ال  وذ إل  ت   األاـــالي ض وفك تسا 

ــالي ،   ــت دا  تسا األاــ ــ  ا  الم تتــــة، عند البت فك ااــ ــوذ التــــده، ينبغك ل يــ ن ت س  تقييما لألمس فك ضــ
   وأة ال س  المعنك، و ن تقيم ما إ ا سان ال ادل التد  ك ألا وب التحس  ال اص المحده له ما يبسأاض

ومن العوامن التك يتعين النظس فياا عند تحديد ما إ ا سان التد يس اليـــس  متنااـــبا مل الاد  المن ـــوه  -35
وما إ ا سانت قد قدمت  (20)  وأة ال س  مقاأنة دال ادل التد  ك ألاــالي  التحس  ال اةــة المحدهة الميــت دمة،

ديـ ة  ـقن ـتد ل، وـما إ ا ـسان  مـة ـقدأ من  اـــــــــــــــباب وجياـة وـسافـية ـلدعم  ـل  الـتد يس، وـما إ ا ـساـنت  مـة ـتدا يس  ـ 
العدالة اججسا ية فك عم ية ةـــنل القساأا ، وما إ ا سانت تنا  ضـــمانا  سافية لمواجاة إاـــاذة ا اـــتعمال، وما 

   (21)إ ا سان التقييد قيد الفحص يدمس جوتس الحق المعنكض

  
 "من جانب ]السلطات[ المختصة" )و( 

التــاهأة عن ل نة وزأاذ الدول األعنــاذ التادعة لم  س  وأو ا   Rec(2005)10فك اــياق التوةــية   -36
ــةل فيما يتع ق دال سا م ال  يسة، دما فك  ل  األعمال اجأتا ية، تعنك ــالي  التحس  ال اةـــــــــ ــ ن ل اـــــــــ عباأة   د ـــــــــ

لاليـــ  ا  الم تتـــةل اليـــ  ا  القنـــا ية واـــ  ا  الملحقة القنـــا ية واـــ  ا  التحقيق المعنية دات ا  القساأ 
   (22)د  ن  االي  التحس  ال اةة  و اجشسا  ع ياا  و اات داماا وفقا ل ت سيعا  الوطنيةض

 
 (18) Malone v. United Kingdom, para. 81, and Leander v. Sweden, para. 59 ض 
األعمال التحنيسية عن المفاوضا  د  ن وضل اتفاقية األمم المتحدة لم افحة ال سيمة المنظمة عبس الوطنية والبسوتوسو    انظس  (19) 

 David McClean, Transnational :ض انظس  ينا237( التفحة A.06.V.5)من وأا  األمم المتحدة، أقم المبيل  الم حقة  اا

Organized Crime: A Commentary on the UN Convention and its Protocols, Oxford Commentaries on 

International Law Series (Oxford, Oxford University Press, 2007), p. 244 ض 
 (20) Recommendation Rec(2005)10 of the Council of Europe Committee of Ministers to member States on “special 

investigation techniques” in relation to serious crimes including acts of terrorism, appendix, chap. II, para. 5ض 
 ض Council of Europe, The Deployment of Special Investigative Means, p. 17: انظس (21) 
 ض recommendation Rec(2005)10, appendix, chap. I: انظس (22) 

https://www.coe.int/t/dg1/legalcooperation/economiccrime/organisedcrime/Rec_2005_10.pdf
https://www.coe.int/t/dg1/legalcooperation/economiccrime/organisedcrime/Rec_2005_10.pdf
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ال تـــوص دميـــ لة ما إ ا سان ط    وتستبط ةـــلحيا  اليـــ  ا  المعنية دالتيـــ يم المساق  ع   وجه  -37
الميـــاعدة القانونية المتباهلة شـــسطا ميـــبقا ل تتـــسيل دالتيـــ يم المساق      ض وي ون تسا ال     زما  اـــااـــا فك 
الو يا  القنــــا ية فك  وأو ا القاأيةض وفك دعد الو يا  القنــــا ية،   ي ون تسا ال ــــسل شــــسطا ميــــبقا إلعاميا 

 و قنــية جنا ية جاأيةض و  ي ــتسل وجوه ط با   المساق  فك اــياق تحقيق جنا ك جاأعندما ي    التيــ يم  إ 
ــ يم المساق  مستب ا دم ن تحقيق عم ياتكض ومن ناحية   سى، فةن ط    ــاعدة المتباهلة عندما ي ون التيــــــــ الميــــــــ

طا   غن  عنه ل تتـسيل الميـاعدة القانونية المتباهلة فك معظم الو يا  القنـا ية الم بقة ل قانون العا  ليس شـس 
دعم يا  التيــــ يم المساق ض وتيتفك اليــــ  ا  فك ت   الو يا  القنــــا ية دال  با  المقدمة من جااز شــــسطة إل  

 جااز شسطة   سض  

  
 "داخل ]إقليم دولة طرف[" )ز( 

اججساذا  ألاــالي  التحس  ال اةــة، وت ــيس إل    ية االدع   ال وان   20من الماهة   1تسسع الفقسة  -38
ــ ــة التك يتعين ات ــا تــا ها ــن إق يم ســن هولــة طس  فك ا تفــاقيــةض وتتنــاول الفقستــان  ال وانــ   3و 2 ا  التــــــــــــ

 الدولية،    التعاون الدولك اللز   ات دا  ممن تسا األاالي ض

  
 التنفيذ واإلنفاذ  -2 

ــ لة  -39 ــن  اا م التحسيا اــــــو  ي س  دحو ميــــ ــتسسة وما يتتــــ ــتعساش لتنفيس الماهة الم ــــ من   20ن ااــــ
ــتعساش تنفيس اتفاقية  ــ ة حديما  اــ ــا ك التادعة ل لية المن ــ ا تفاقية فك إطاأ م موعة إنفا  القانون والنظا  القنــ
األمم المتحدة لم افحة ال سيمة المنظمة عبس الوطنية والبسوتوسو   الم حقة  اا )األعوا  من اليادل إل  العاشس  

واـــــــتعمن اتلية ع    اـــــــاس اججساذا  والقواعد التك  (23)المتعدهة اليـــــــنوا  لت ـــــــغين اتلية(ضمن   ة العمن 
فك  9/1اعتـمدتا مؤتمس األطسا  فك اتـفاقـية األمم المتحـدة لمـ افحـة ال سيـمة المنظـمة عبس الوطنـية دموج  قساأا 

 ض2018هوأته التااعة فك ت سين األول/  تو س 

ــة، فك  -40 إطـاأ الـدوأة األول  من  ليـة  وألغساش المقـاأنـة،  فـاه  غـالبيـة اـلدول األطسا  الميــــــــــــــتعس ضــــــــــــ
ااتعساش تنفيس اتفاقية األمم المتحدة لم افحة الفياه، د ناا تنظم ن اق  االي  التحس  ال اةة، وسسل  ال سول  
ــتقسةض وعموما، سانت معظم الب دان  ــا  الميــ ــسيعا   و المماأاــ ــت داماا، من  لل الت ــ واججساذا  المتع قة دااــ

ــالي  التحس  ال ــيل ااــــت دا  ت   األاــــالي  فك اــــياق ع   هأاية د اــ  التحسيا  اةــــة وت    إلياا، وإن سان ي ــ
المتتــــــ ة دال سيمة المنظمة وا ت اأ دالم دأا ، و دأجة  قن، الفيــــــاهض ومن العوا ق الميــــــتبانة ع   الميــــــتوى 

ــت دا  تسا األ ــالي ض وا ت اا العا  فك التنفيس  نقص القدأا  وال بسا  فك اليميس من الب دان فيما يتع ق دااـــــ اـــــ
 ميس من الو يا  القنـا ية تو ال  وذ إل  تسا األاـالي  فيما يتع ق دال سا م األ مس   وأة، ع   النحو المحده 

 (24)فك القانون الوطنكض

  

 
 ض2، التسيين، ال دول 9/1 ، القساأCTOC/COP/2018/13انظس الو يقة  (23) 
حالة تنفيس اتفاقية األمم المتحدة لم افحة الفياه:  انظس تح ين النتا ج  ا  الت ة الميتبانة فك إطاأ ا اتعساضا  الق سية، الواأه فك  (24) 

 ض255(، التفحة 2017)الت سيم وإنفا  القانون والتعاون الدولك، ال بعة المانية 

http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2018/13
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المتعددة األطراف )الجانب المتعلق  و التفاقات أو الترتيبات الثنائية  :20من المادة  2الفقرة  - باء 
 بالتعاون الدولي(

 ولوية للتفاقا  الدولية المعنية دااـــت دا   اـــالي  تحس  اةـــة، و التالك  20من الماهة  2تمنل الفقسة  -41
ت ــــــ ل الدول األطسا  ع   إ سا  اتفاقا   و تستيبا   نا ية  و متعدهة األطسا  لتععيع التعاون فك تسا الم ال، 

 طنيةض  مل ا حتسا  الواج  ل واغن اليياهة الو 

ــنة  -42 ــعيد الدولك، سانت اتفاقية اـــــــ ــ يم   1988وع   التـــــــ ــ وب التيـــــــ  ول اتفاق متعده األطسا  يقس  اـــــــ
من اتفاقية م افحة الفياه الميا ن   50وتنظم الماهة   (25)(ض11المساق ، وتو من  االي  التحس  ال اةة )الماهة 

 من اتفاقية ال سيمة المنظمةض 20اتاا الماهة المتع قة د االي  التحس  ال اةة، ااتناها إل  اليادقة التك  أ 

ــينغين   -43 ــة فك ا تفاقية المنفسة  تفاق شـ ــالي  التحس  ال اةـ ــتوى اجق يمك،  هأج عده من  اـ وع   الميـ
 ين ح ومـا  هول اتحــاه  ني وسس ا قتتـــــــــــــــاه  وجماوأيـة  لمــانيــا ا تحــاهيـة  1985حعيسان/يونيــه  14المؤأخ 

 41-39اجلـغاذ الـتدأي ك ججساذا  التفتيش ع   حـدوهتـا الم ــــــــــــــتسـسة )المواه  وال ماوأـية الفسنيـــــــــــــــية د ــــــــــــــ ن
ــة  (26)(ض73و ــالي  التحس  ال اةـــــ ــت دا   اـــــ ومن األمم ة األ سى ع   ا تفاقيا  اجق يمية التك تنص ع   ااـــــ

ــاهأتاا )الماهة  ــب اا ومتــــــ ــن العا دا  المت تية من ال سيمة والبحو عناا وضــــــ ــة دغيــــــ   (27)(،4ا تفاقية ال اةــــــ
 12ا تفاقية د ــــ ن الميــــاعدة المتباهلة فك الميــــا ن ال نا ية  ين الدول األعنــــاذ فك ا تحاه األوأو ك )المواه و 
والبسوتوسول اجضــــــــافك المانك الم حق دا تفاقية األوأو ية د ــــــــ ن الميــــــــاعدة المتباهلة فك  (28)(،20-17و 14و

 ن عم يــا، اتفــاقيــة م  س  وأو ـا د ـــــــــــــــ ن ال سيمـة وإل  المــدى المم (29)(،19-17الميـــــــــــــــا ـن ال نــا يــة )المواه 
  (30)الييبسانيةض

ــيس التحقيق عبس الحدوه، وتو التوجيه أقم  -44 ــ  جديد دغسش تييـــ ــياق ا تحاه األوأو ك،  عد ةـــ وفك اـــ
EU/2014/41   د ـ ن  2014نييـان/  سين  3التـاهأ عن البسلمان األوأو ك وم  س ا تحاه األوأو ك، المؤأخ ،

ــت دا   ــ ن ل تحقيق األوأو ك مس األااــــــ ــمن التوجيه  ح اما د ــــــ ــا ن ال نا يةض ويتنــــــ اليــــــــسية   التحسيا فك الميــــــ
 (ض 32-30( واعتساش ا تتا   الي يية واللا يية )المواه 29 )الماهة

ــيس متـــ  ل لتستيبا ل إل   نواع التفاعن األقن  -45 ــاما دال ادل الساـــمكوي ـ ــا  اتيـ ، وقد يتنـــمن المماأاـ
الموحدة التك ت بقاا اليــ  ا  الم تتــة فك سن هولة طس  ع   نحو تباهلك فك القنــايا  ا  التــ ة، دما فك 

  تو ة أاميةض ل  التعاون  ين ميؤولك ال سطة، هون الحاجة إل  اتفاقا  م

 
سا  العق ية شسوح ع   اتفاقية األمم المتحدة لم افحة ا  (25)  أا  والمؤ  ِّ )من وأا  األمم المتحدة، أقم   ۱۹۸۸ت اأ غيس الم سوع فك الم د ِّ

 من التع يقا  العامةض 2-11، الفقسة 11(، الماهة A.98.XI.5المبيل  
 Hans G. Nilsson, “Special investigation techniques and developments in mutual legal assistance: the: انظس (26) 

crossroads between police cooperation and judicial cooperation”, in Resource Material Series No. 65 (Tokyo, 

Asia and Far East Institute for the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, 2005), pp. 42–43 ض 
 (27) United Nations, Treaty Series, vol. 1862, No. 31704 ض للطلع  1993 ي ول/ابتمبس  1ض وه  ت ا تفاقية حيع النفا  فك

 ,the Explanatory Report to the Convention on Laundering: ع   معيد من التح ين د  ن طبيعة ت   التدا يس، انظس

Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime, para. 30ض 
 (28) Official Journal of the European Communities, C 197/1, 12 July 2000ض انظس  ينا: the Explanatory Report on 

the Convention of 29 May 2000 on Mutual Assistance in Criminal Matters between the Member States of the 

European Union (Official Journal of the European Communities, C 379/7, December 2000)ض 
 (29) United Nations, Treaty Series, vol. 2297, No. 6841 ض 2004شبال/فبسايس  1ض وه ن البسوتوسول حيع النفا  فك 
 (30) Council of Europe, European Treaty Series, No.185 ض 2004تموز/يوليه  1ض وه  ت ا تفاقية حيع النفا  فك 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0041&from=EN
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من توةـــــيا  فسقة العمن المعنية داججساذا  المالية ةـــــلحيا  اـــــ  ا  إنفا   31وتتناول التوةـــــية   -46
 التحسيا القانون وا  ا  التحقيق، وتنص ع    نه ينبغك ل ب دان  ن تيفن قدأة الي  ا  الم تتة التك ت س  

جسا م غيــن األموال وال سا م األةــ ية المستب ة  لتحس  ع   ااــت دا  طا فة وااــعة من  اــالي  التحس  المنااــبة 
 (31) اا وتموين اجأتابض

ــتوى التنفيس واجنفا ، يم ن هعم التعاون الدولك من  لل اتفاقا   و تستيبا  محدهة  و من   -47 وع   ميـــــــ
نونية المتباهلةض ويم ن فك سميس من األحيان ااـــت دا   اـــالي  تحس غيس قيـــسية من  لل اتفاقا  الميـــاعدة القا

 لل الميـــــــاعدة غيس الساـــــــمية، فك حين  ن  اـــــــالي  التحس  القيـــــــسية والتدا يس القنـــــــا ية تت    عاهة ط   
ــاعدة القانونية المتباهلةض ــمية (32)الميــــ ــمية والساــــ المؤلفة من   وعلوة ع    ل ، تعهاه  تمية ال ــــــب ا  غيس الساــــ

 ال سا م من  جن تفعين التعاون الي س عبس الحدوهض تحس  الم اأسين فك 

  
 استخدام أساليب التحري الخاصة لكل حالة على حدة  :20من المادة  3الفقرة  -جيم 

التعيد إل  المماأاة المتمم ة فك اات دا   االي  التحس  ال اةة ع     20من الماهة    3ت يس الفقسة   -48
الدولك فك حال عد  وجوه اتفاقا   و تستيبا    سىض ويدعو تسا الح م الدول األطسا  إل  التعاون ع    ااس  
 ن حالة ع   حدةض واـو  ي فك تسا الح م وحدا دالنيـبة إل  عده من الدول سمتـدأ ل يـ  ة القانونية اللزمة 

 ل تعاون ع    ااس سن حالة ع   حدةض

ــافة إل   -49 ــتبين عاملن محدهان فك الفقسة و اجضــ ــغي ية ال  ية، ااــ أ ما يتعين إيلؤتما   3التستيبا  الت ــ
ا نتبااض ويتع ق العامن األول دالتستيبا  المالية، ومناا تيالين ااــــت دا  ت   األاــــالي ، ع    ن تساع ، فنــــل 

الحتول ع   األهلة فك ش ن عن المواأه التك او  تدعو الحاجة إلياا، احتياجا  سن هولة طس  )ممل، إل  
معين(ض وع   السغم من وجوه ةـــــ ة فك دعد الحا    ين ااـــــت دا   اـــــالي  التحس  ال اةـــــة ع   التـــــعيد 
الدولك والميـاعدة القانونية المتباهلة، فةن تيالين تسا ا اـت دا  لن تيون عموما لتيالين عاهيةل ألغساش الفقسة 

شـ ن تعقد تسا الميـا ن  ن ي عن من الميـتتـوب وجوه تستيبا  ها مة  ومن (33)من ا تفاقيةض 18من الماهة  28
  و مسسسا  تفاتم، دالنظس إل  احتمال    ي ون تنا  وقت ججساذ مفاوضا  مفت ة د  ن دعد القناياض

ويتع ق العامن المانك دمماأاــة ا  تتــاص القنــا ك فك القنــايا التك تبين فياا األهلة الم معة عن   -50
ي  التحس  ال اةـــــــــة  ن األفعال اججسامية تستبط  ينـــــــــا  دول   سىض وألغساش الوضـــــــــوح، يم ن طسيق  اـــــــــال

ــوذ    تنازع ع    ــمل الوقت  سل ، قبن ن ــ ــة  ن ت  س تسا اجم انية فك ا عتباأ، عندما ييــ ــ  ا  الم تتــ ل يــ
جساذاتاا وتيــــــوية ا  تتــــــاصض وع      حال، قد ي ع  إجساذ م ــــــاوأا   ين الدول األطسا  المعنية لتنيــــــيق إ

 من اتفاقية ال سيمة المنظمةض 15من الماهة  5التناأب د  ن ا  تتاص القنا ك، تماشيا مل الفقسة 

وألغساش المقاأنة، فك اـياق  لية ااـتعساش تنفيس اتفاقية م افحة الفيـاه،  ظاس  البيانا  المب ن عناا   -51
ــة ع   التـــــع ــالي  التحس  ال اةـــ ــت دا   اـــ يد الدولك، حت  فك غياب ا تفاقا  الدولية  ا  إل   نه يم ن ااـــ

التــــــ ة وع    اــــــاس سن حالة ع   حدة فك عده سبيس من الدول األطسا  فك ا تفاقيةض و  تيــــــمل دعد ت   
 الدول داات دا  ت   األاالي  اوى د سل المعام ة دالممنض

  
 

 Financial Action Task Force, International Standards on Combating Money-Laundering and the: انظس (31) 

Financing of Terrorism & Proliferation: The FATF Recommendations (Paris, June 2019)ض 
 (32) Brun and others, Asset Recovery Handbook, p. 131 ض 
،  1988شسوح ع   اتفاقية األمم المتحدة لم افحة ا ت اأ غيس الم سوع فك الم دأا  والمؤ سا  العق ية لينة  ألغساش المقاأنة، انظس  (33) 

 ض18-11، الفقسة 11من الماهة  2الفقسة 



 CTOC/COP/WG.3/2020/3 

 

12/17 V.20-02534 

 

 ة التسليم المراقب واألساليب ذات الصل :20من المادة  4الفقرة  -دال 

 ن طسا ق التيـــــــ يم المساق  التك ي وز ت بيقاا ع   التـــــــعيد الدولك   20من الماهة  4توضـــــــل الفقسة  -52
ت ـــمن اعتساش اـــبين البنـــا ل واليـــماح لاا دمواةـــ ة اليـــيس اـــالمة،  و اعتساش اـــبي اا وإزالتاا،  و اعتساش 

 تياأ ال سيقةض ابي اا وإ دالاا س يا  و جع ياض ويتس  الح م ل دولة ال س  المعنية ا 

ميـــــــتقن فك حد  اته، ع   السغم من  نه سميسا ما   تحسوليس  اـــــــ وب  تحسوالتيـــــــ يم المساق  تو  هاة  -53
ــا ن  ــت د  عاهة م موعة من واـــــ ــ وب ييـــــ ــة، غالبا ما تيون  التحس  يوةـــــــن ع   تسا النحوض وتو  اـــــ ال اةـــــ

 المساقبة، والن س اليس  وا عتساش )ل غسش وا تتا   ع   حد اواذ(ض

ــ يم المساق  مفيد فك الحا   التك ي  ــــــن فياا  -54 ــبي اا   ناذ العبوأ،  والتيــــ عن الماس ا   و يعتسش اــــ
تيــــ م تحت المساقبة من  جن س ــــن توية المت قين المقتــــوهين  و أةــــد توزيعاا دعد  ل  عن طسيق منظمة   م

إجساميةض وعلوة ع    ل ، فةن التي يم المساق  لألموال التك يعس   و ي تبه فك  ناا عا دا  جسا م من  االي  
يحة والفعالة ل حتــــــــول ع   المع وما  واألهلة، و تــــــــوةــــــــا فك اــــــــياق عم يا  غيــــــــن إنفا  القانون التــــــــح

 الدوليةض  األموال

وفك قنـايا تاسي  المااجسين، يم ن  ينـا ااـت دا  عم يا  التيـ يم المساق  داليـماح ل ماعة إجسامية  -55
عاهة ما تتم عم يا  منظـمة  نـقن المـااجسين دغسش ا ت ــــــــــــــا  توية الم سمين  و تحـديد الموقل الميــــــــــــــت د ض و 

ــ يم المساق   ــتسسة، نظسا ل  بيعة عبس الوطنية ل  سيمة، حيو ي ون التعاون فيما  ين فك إطاأ تحسيا   التيـــــ م ـــــ
اــــــــــــــ  ــا  الا سة واــــــــــــــ  ــا  إنفــا  القــانون ضــــــــــــــسوأيــا وحيــو ي ــ  الحتــــــــــــــول ع   األ ون المنــااــــــــــــــبــة 

(CTOC/COP/WG.7/2013/2 ض 27، الفقسة) 

وسميسا ما ي ع  وجوه  ح ا  ت ــــــــسيعية تيــــــــمل  اسا التتــــــــس ، حيو إن تيــــــــ يم الماس ا  من قبن  حد  -56
ـقد ي ون فك حـد  اـته جسيمـة دمقتنــــــــــــــ  القـانون  العـام ين فك جاـاز من  جاعة إنفـا  القـانون  و شــــــــــــــ ص   س

وليك يم ن ااــــــت دا  األهلة التك يتحتــــــن ع ياا   ناذ التيــــــ يم المساق  فك اججساذا  القنــــــا ية،  (34)الدا  كض
العديد من الدول وجوه اــ  ة قانونية محدهة ضــمن  طستا القانونية الدا  ية لممن تسا العم يا ، وت ــتسل  ــتسل ي

 الم اأسة فك عم يا  التي يم المساق ض  فك  حيان   سى وجوه تسا الي  ة فك األطس الدا  ية ل دول األ سى 

ومن النـــسوأ  الت  يط دالتفتـــين ميـــبقا لنـــمان إهاأة العم يا  المعتمدة حيـــ  األةـــول ومساقبتاا   -57
ع   نحو اـ س وفعالض وفك تسا التـده، تيون ججساذا  التعاون  ين الوسا   المح ية  تمية دالغةض وقد   بتت 

عية لتيييس التنييق ومنل ا لتباس والمواجاا  والم اطس فك العديد من الب دانض المماأاة فا دة تعيين ا  ة مسس
ــيق ها  ية، وأ ما  ــاذ  لية تنيـ ــا ية التك   ي ون فياا تسا ال ياأ مل ما، يم ن النظس فك إن ـ وفك الو يا  القنـ

  ا  طادل مؤايكض  
  

 قانون غير ملزم  - خامسا  

، التك وضــــــــــــــعـاا م ـت  األمم المتحـدة النمو جـية لمـ افحـة ال سيـمة المنظمـةاألحـ ا  الت ــــــــــــــسيعـية  توفس  -58
المعنك دالم دأا  وال سيمة لتععيع جاوه الدول األعنــاذ وتقديم الميــاعدة لاا اــعيا إل  اننــماماا إل  اتفاقية 
ال سيمة المنظمة والبسوتوسو   الم حقة  اا ولتنفيس  ح اماا، معيدا من اجأشاها  د  ن وضل ت سيعا  فك تسا 

السادل من األح ا  الت ــسيعية النمو جية جم ة  موأ، مناا ع   وجه ال تــوص إطاأ   الم الض ويتنــمن الفتــن

 
،  لمتحدة لم افحة ال سيمة المنظمة عبس الوطنيةالدلين الت سيعك لتنفيس اتفاقية األمم ام ت  األمم المتحدة المعنك دالم دأا  وال سيمة،  (34) 

 ض 443(، الفقسة 2016)فيينا، 

http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2013/2
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قانونك  اـــــااـــــك لدعم ااـــــت دا   اـــــالي  التحس  ال اةـــــة التك يم ن  ن تيـــــاعد ع   التتـــــد  دفعالية ل  سا م 
ــن ع   التيــــــــــــــ يم المساـق ، والمـاه 13المعـقدة العـا سة ل حـدوه الوطنـيةض وتسسع المـاهة  ع    14ة من  ـل  الفتــــــــــــ

ع    16ع   عم يـــا  ا  تساق، والمـــاهة  15الحتــــــــــــــول ع   تويـــة ميــــــــــــــتعـــاأة وااــــــــــــــت ـــداماـــا، والمـــاهة 
 اجليتسونيةض المساقبة

  
 اعتبارات حقوق اإلنسان  - سادسا  

ــة، فةناا قد  -59 ــالي  التحس  ال اةــ ــان ع   م ت ن  نظسا لتعده  نواع  اــ ــا ن تتع ق دحقوق اجنيــ تميس ميــ
ابين الممال، قد ي ون من المناا   ن يؤ ن د ا وب التي يم المساق  من قبن سباأ الميؤولين  الميتويا ض فع    

ــا يينض وتبعا لسل ، ينبغك  ــسافا قنــــــــــ الم  فين دةنفا  القانون، فك حين تت    المساقبة ا ليتسونية عاهة إ نا وإشــــــــــ
 ظا  مناا  لين منااضتناول سن من  االي  التحس  ال اةة الس ييية سن ع   حدة حت  يم ن وضل ن

فك م  س   ، المسسوأة  علا، التـاهأة عن ل نة وزأاذ الدول األعنـاذRec(2005)10وتوفس التوةـية  -60
تع ق دال سا م ال  يسة، دما فك  ل  األعمال اجأتا ية،  هاة مسجعية د  ن ل االي  التحس  ال اةةل فيما ي  وأو ا

مفيدة دغسش مواةــــ ة النظس فك األمسض وت ــــيس ل نة الوزأاذ فك ت   التوةــــية إل  ضــــسوأة الحفا  ع   توازن 
 ين ضــــمان اليــــلمة العامة من  لل إنفا  القوانين وضــــمان حقوق األفساهض وتيــــ م  ينــــا د ن من شــــ ن وضــــل 

ييس م ـتسسة  ن ييـام فك  ناذ  قة ال ماوأ فك ااـت دا   اـالي  التحس  ال اةـةض وتحده ل نة الوزأاذ عدها معا
من المباهئ لتوجيه الدول عند ةـــوا قوانين واـــيااـــا  وطنية، مناا  تمية المساقبة الوافية لتنفيس  اـــالي  التحس  

ــتق ــا ية  و غيستا من الايضا  الميـ ــ  ا  القنـ ــة من قبن اليـ ــسا   ال اةـ ــبق واجشـ  ة و ل  من  لل اج ن الميـ
  ناذ التحقيق  و ا اـــتعساش فك مسح ة  حقةر و تمية ضـــمان تنااـــ   اـــ وب التحس  ال اص الميـــت د ، عند 

)وفقا ل مبد  الس  يقنــــــــك د ن ييــــــــت د   قن  اــــــــ وب تد  ك سفين  تحقيق   تحسيهمقاأنته داليــــــــ و  الس  ي س  
الاد (ر وضــسوأة  ن تقو  الدول ديــن قوانين تيــمل دة ساز األهلة التك تحتــن ع ياا من  لل  اــالي  التحس  
ال ـاةــــــــــــــة فك المح ـمة، مل احتسا  الحق فك محـا مـة عـاهـلةر و تمـية توفيس مـباهئ توجياـية وـتدأـي  فك الم ـال 

لعم ياتك د ــــ ن ااــــت دا   اــــالي  التحس  ال اةــــةر وضــــسوأة  ن تيــــتفيد الدول د  بس قدأ مم ن من التستيبا  ا
الدولية القا مة د ـ ن التعاون القنـا ك وال ـسطك فيما يتع ق دااـت دا   اـالي  التحس  ال اةـة، ع    ن تيـتيمن 

  تستيبا  إضافية عند النسوأةض 

 اــالي  التحس  ال اةــة إل  ميــتوى معين من التدقيق، لتفاه  إاــاذة ومن األتمية دم ان  ن ت نــل  -61
د ن ي    من  حد سباأ الميــؤولين األح ا  الت ــسيعية النمو جية لم افحة ال سيمة المنظمة ااــتعمالااض وتوةــ  

عـده  و جاـة م ـافـضة، عن عـده األ وـنا  الم  وـ ة وعـده األ وـنا  الممنوحـة و  ،تـقديم تقسيس اــــــــــــــنو  إل  البسلـمان
الملحقا  القنـــا ية التك ااـــت دمت فياا  هلة  و مع وما  تم الحتـــول ع ياا من  لل األ ونا ض وفك دعد 
النظم القانونية، قد يفنـــــــــــــن مماأاـــــــــــــة معيد من التدقيق من  لل قيا  تيضة إشـــــــــــــسا  ميـــــــــــــتق ة ممل داج لا 

ــدهض وفك تسا الحالة، من المسجل  ن تدعو الحاج ــتعساش فك تسا التـــــــــ ــتعساش ع   وا اـــــــــ ة إل  إجساذ ا اـــــــــ
ميــتويين، يتيل األول لايضة ااــتعساش ميــتق ة لدياا و ية ت ــسيعية محدهة  ن ت س  ااــتعساضــا سامل دما ي ــمن 
الحتول ع   مع وما  عم ياتية حيااةر فك حين ي من الميتوى المانك ااتعساضا ع نيا يعسش ع   البسلمان 

 (35)ن المع وما  العم ياتية، دما فك  ل  األاالي  والمتاهأض و غيسا من الايضا ، مل مساعاة عد  س 

  

 
 ض64(، التفحة 2013)األح ا  الت سيعية النمو جية لم افحة ال سيمة المنظمة م ت  األمم المتحدة المعنك دالم دأا  وال سيمة،  (35) 

https://www.coe.int/t/dg1/legalcooperation/economiccrime/organisedcrime/Rec_2005_10.pdf
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داعتباأتا عناةــــــــس    التحسيا قد يتبين  ن األهوا  القا مة ع   التينولوجيا التك يم ن ااــــــــت داماا فك  -62
مبتيسة ألاــالي  التحس  ال اةــة المت وأة مدا ن مفيدة ل تتــد  ل تاديدا  المتتــ ة دال سيمةض ومل  ل ، تنا  
حاجة إل  تو ك الحسأ فك الت بيق المحده لاسا األهوا  لنــــــــــــمان ا اــــــــــــت دا  الميــــــــــــؤول واأل لقك وت ن  

دالنظس إل   ن العديد من التينولوجيا  الحالية والمقب ة   العواق  غيس المقتـوهةض وي تيـك تسا األمس  تمية دالغة
  (36)قد تيون لاا   اأ   يسة ع   ال توةية ال  تية والحسيا  المدنيةض

ويم ن  ن ي ون  نت ـــاأ البيانا  البيومتسية ونظم جمل البيانا    اأ و يمة ع   ال تـــوةـــية إ ا لم  -63
ةض وعلوة ع    ل ، ييـت د  المانيون الم  فون دةنفا  القانون  سامج تتوفس السقادة واجشـسا ،  و إ ا سانت ضـعيف

التعس  ع   الوجه لتحديد الم ـــــتبه فيام ديـــــسعة   بس د ميسض ومل  ل ، ي  ـــــ  النقاه من  ن تسا قد يؤه  إل  
ضـــــسوب من المساقبة الح ومية التعيـــــفية والتلع  المؤاـــــيـــــك والقنـــــاذ ع   ال تـــــوةـــــيةض سما  ن  اةـــــية 

 (37)ا  دالبيانا  فك النظم البيومتسية قد تقوش ال توةية من  لل احتمال إااذة اات دا  البيانا ضا حتف

ومن  م، ي ع  ت بيق ناج متوازن جي ـاه ح ول فك الحـا   التك قـد يتعـاأش فياـا ت بيق التينولوجيـا  -64
ــت دا  التينولو  ــانض ولتفاه  ااــــــ ــية  و غيستا من حقوق اجنيــــــ جيا  ل تحاين ع   انتاا  مل احتسا  ال تــــــــوةــــــ

 د من أةـــــــد ت وأ التينولوجيا وتقييم   اأا ع   نحو  الحقوق األاـــــــااـــــــية سما لو سانت لحتـــــــان طسواهةل، فل
 (38)ميتمسض

الحق فك ال تـــــــــوةـــــــــية فك العتـــــــــس   د ـــــــــ ن  68/167و  د  ال معية العامة من جديد، فك قساأتا  -65
ــم ــية الس    ييـ ــوةـ ــان فك ال تـ ــفك  و غيس قانونك فك السقمك، حق اجنيـ ل  تعسيد    شـــ ص لتد ن تعيـ

 تــوةــياتهض و تا ت دالدول:  ن تعيد النظس فك إجساذاتاا ومماأاــاتاا وت ــسيعاتاا المتع قة دمساقبة ا تتــا   
ــية، دما فك  ل  مساقبة ا تتـــــا   واعتساضـــــاا وجمل البيانا  ع   ن اق   واعتساضـــــاا وجمل البيانا  ال ـــــ تـــ

ت  يد الحق فك ال تـوةـية عن طسيق ضـمان تنفيس جميل ا لتعاما  المتستبة ع ياا دموج  وااـل، و ل   اد  
القانون الدولك لحقوق اجنيـان تنفيسا سامل وفع يار و ن تن ـئ  ليا  أقادة مح ية ميـتق ة فعالة قاهأة ع   ضـمان  

وجمل البيانا  ال ـ تـية،  و  ال ـفافية، حيـ  ا قتنـاذ، والميـاذلة د ـ ن مساقبة الدولة للتتـا   واعتساضـاا
 تقو   تعاد  ليا  السقادة القا مةض

  
 مقبولية األدلة والعتبارات المتعلقة بالمحاكمة العادلة -باء 

من العوامن الاامة فيما يتع ق دااـت دا   اـالي  التحس  ال اةـة ضـسوأة ا متمال ل نـمانا  اججسا ية  -66
ألاـالي  فك المحا م، دما فك  ل  األهلة التك تت    ااـت دا  التينولوجيا لمقبولية األهلة المتحتـن ع ياا  ت   ا

الحديمةض وفك معظم الو يا  القنـــــا ية، تت    عم ية جمل األهلة التقيد التـــــاأ  دعده من النـــــمانا  لمواجاة 
الي  ومساعاة  إم انية إاـاذة ااـت دا  اليـ  ة، دما فك  ل  اجشـسا  القنـا ك  و الميـتقن ع   ااـت دا  ت   األاـ 

 (39)مباهئ ال سعية والنسوأة والتناا ض

 
 (36) A/CONF.234/11 ض70، الفقسة 
 Max Snijder, Biometrics, Surveillance and Privacy: ERNCIP Thematic Group Applied Biometrics for: انظس (37) 

the Security of Critical Infrastructure (Luxembourg, Publications Office of the European Union, 2016), p. 4 ض 
 (38) A/CONF.234/11 ض78، الفقسة 
 (39) Dimosthenis Chrysikos, “Special investigative techniques”, in The United Nations Convention against 

Corruption: A Commentary, Cecily Rose, Michael Kubiciel and Oliver Landwehr, eds., Oxford 

Commentaries on International Law Series (Oxford, Oxford University Press, 2019), p. 507 ض 

http://undocs.org/ar/A/RES/68/167
http://undocs.org/ar/A/RES/68/167
http://undocs.org/ar/A/CONF.234/11
http://undocs.org/ar/A/CONF.234/11
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وي ــــــــــــتسل لمقبولية األهلة اجليتسونية، ع   وجه ال تــــــــــــوص، ا متمال لإجساذا  المعمول  اا التك  -67
(ض وعند تقييم مقبولية األهلة اجليتسونية، ينبغك الت ـــــــديد 30، الفقسة E/CN.15/2018/6تساعك حقوق اجنيـــــــان )

ــالي  التحس  ال اةـــة فك  ال سا م اليـــيبسانية، دما فك  تحس  ع    تمية ا متمال لمبد  التنااـــ  عند ااـــت دا   اـ
ال نا ك عن دعد، و  اـــــــــــيما د ـــــــــــ ن ال ـــــــــــب ة ال فية   ا اـــــــــــتد ل وتحسيا العملذ اليـــــــــــسيين  ل  ااـــــــــــت دا  

(UNODC/CCPCJ/EG.4/2019/2 ض37، الفقسة) 

ــا ك الوطنك فيما وعلوة ع    ل ، فةن ت بيق المباهئ العامة ل قوانين اججسا ي -68 ة المح ية والفقه القنـــــــــ
ا اـــتد ل ال نا ك د ـــ ن العمل  الم ـــفسة تو م ال   تحسيا اـــياق يتع ق دمقبولية األهلة المتحتـــن ع ياا فك 

ــالي  المبتيسة الميـــــت دمة فك  جديد ين و  ع   تحديا  ويت    المعيد من الدأااـــــة وتباهل ال بسا  نظسا لألاـــ
   (40)تسا اليياقض

دقبول من اتفاقية ال سيمة المنظمة الدول األطسا  دات ا  تدا يس تيــمل   20من الماهة  1و  ت ع  الفقسة  -69
 50من الماهة  1األهلة الميـتمدة من ااـت دا   اـالي  التحس  ال اةـة فك المح مة، مم ما تنص ةـساحة الفقسة 

ــيس تسا العنتــــــــس إل  ا لتعا  اجي ا ك من جان  هولة طس  د ن تيون لدياا  ــاهض وي ــــــ من اتفاقية م افحة الفيــــــ
لة وحماية حقوق اجنيان ع   نحو ا يم، ومقبولية قوانين ولوا ل تنظيمية وإجساذا  ل تم ين من حين ايس العدا

 األهلة الميتمدة من اات دا   االي  التحس  ال اةة  ما  مح مة ما، ضمانا ل يقين القانونكض 

من النــسوأ   ن ينظس واضــعو   إل  تسا العنتــس، فةن 20من الماهة  1وع   السغم من افتقاأ الفقسة  -70
ز تقديم األهلة التك يحتــــــــن ع ياا، ع   اــــــــبين الممال من  لل عم يا  الت ــــــــسيعا  الوطنية فك ميــــــــ لة جوا

ا  تساق  و العم يا  اليسية فك المح مة، وإ ا سان األمس سسل ، ما إ ا سان ع   العمين اليس   ن ي  ن عن  
عـا سة تويتـه الحقيقيـةض ومن المام موازنـة ضــــــــــــــسوأا  العـدالـة )دمـا فك  لـ  الحـاجـة لم ـافحـة ال سيمـة المنظمـة ال

 (41)ل حدوه الوطنية( دنسوأة ضمان محا مة عاهلة ل متامض

ــ لة القيمة القانونية ل مع وما  التك  -71 ــاه إل  ميــ و  تت سق اتفاقية ال سيمة المنظمة واتفاقية م افحة الفيــ
لة فك ت مل من  لل  اـالي  التحس  ال اةـةض و سل ، تاتس   القساأا  د ـ ن ااـت دا  ت   المع وما  س هلة مقبو 

المح مة لتقديس الدولة المعنية، دمساعاة المباهئ األاــــــــــــااــــــــــــية لنظاماا القانونك و اــــــــــــالي  التتــــــــــــديق والتو يق 
 المنتوص ع ياا فك قانونااض 

وقسأ  المح مة األوأو ية لحقوق اجنيــان مساأا، فك فقااا القنــا ك،  ن مقبولية األهلة تك فك المقا    -72
قانون الوطنكض وسقاعدة عامة، يقل ع   عاتق المحا م الوطنية ميــــــــــــؤولية تقييم األول ميــــــــــــ لة يتس  تنظيماا ل 

األهلة المعسوضــــــــــــــة ع يااض ويتممن هوأ المح مة األوأو ية فك النظس فيما إ ا سانت اججساذا  س ن عاهلة، دما 
من ا تفاقية  6فك  ل  ال سيقة التك جسى التحتــــــــــــــن  اا ع   األهلة، وما إ ا سانت قد  ه  إل  انتاا  الماهة 

 األوأو ية لحقوق اجنيانض

من   1و  يممن ت بيق  اــالي  التحس  ال اةــة، و  اــيما العم يا  اليــسية، فك حد  اته انتاا ا ل فقسة  -73
من ا تفاقية األوأو ية لحقوق اجنيـــــــان، وإنما ي نـــــــل ااـــــــت داماا إل  قيوه وضـــــــمانا ض وفيما يتع ق  6الماهة 

اليــــــسيين فك العم يا  اليــــــسية، تميع المح مة األوأو ية لحقوق اجنيــــــان  وضــــــوح  ين دمدى م ــــــاأسة العملذ 
العمين اليــــس  والعمين المحسشض ويقتتــــس ن ــــال األول ع   جمل المع وما ، فك حين يقو  األ يس  تحسيد 

 
  (40 ) Michael Fröwis and others, “Safeguarding the evidential value of forensic cryptocurrency investigations” (June 2019) ض 
 ض70، التفحة األح ا  الت سيعية النمو جيةم ت  األمم المتحدة المعنك دالم دأا  وال سيمة،  (41) 

http://undocs.org/ar/E/CN.15/2018/6
http://undocs.org/ar/UNODC/CCPCJ/EG.4/2019/2
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 أاـــت المح مة    Lithuania،(42)ضـــد   Ramanauskasالناس فع يا ع   اأتياب عمن إجسامكض وفك قنـــية 
 ، ع   النحو التالك:6من الماهة  1مفاو  التتيد الس  ي  ن انتاا ا ل فقسة 

اــواذ من  فساه  -التحسيد من جان  ال ــسطة يحدع عندما   يقتتــس أجال ال ــسطة الم ــاأسون فيه   
د سيقة اـ بية ع   التحس  فك الن ـال اججسامك  -قوا  األمن  و  شـ اص يعم ون دموج  تع يماتام 

 اـااـا، ولينام يماأاـون ت  يسا ع   ال ـ ص الميـتاد  لدأجة التحسيد ع   اأتياب جسيمة ما سان  
 ليستيباا لو   ل ، ليك يتين  إ با  جسيمة،    تقديم  هلة والبدذ فك ملحقة قنا يةض

ل مح مة  ن ال  ص    وينبغك  ن تمتمن    عم ية اسية ل سل التحس  لد سيقة ا بية  اااالض فة ا  بت -74
ــتند إليه  ــال تو الدلين الوحيد الس  تيــ قد حاس ِّش ع   اأتياب فعن إجسامك وسان الدلين الناتج عن ممن تسا الن ــ

 (43)إهانة  ل  ال  ص، ي ون تنا   ااس لإقساأ دانتاا  الحق فك محا مة عاهلةض

ــسيين  تبت ومن العوامن التك ينبغك   ستا فك ا عتباأ عند تقييم ما إ ا س -75 ــسفا  العملذ اليــ انت تتــ
ن ـال إجسامك قا م من قبن، وتسق  إل  حد التحسيد من جان  ال ـسطة، ما لاليـ بك  التحس  إل   دعد من م سه 

ي ك: وجوه  اـــباب معقولة  و وجياة للشـــتباا فك توأل ال ـــ ص فك  عمال تمايدية  أتياب اليـــ و  اججسامك 
ــ وع فك اأتياب فعن إجسامك إل   ن    التــــــــ ة،  و  نه اأت ي  فعل إجساميا ميــــــــبقا،  و سان لديه توجه دالنــــــ

تد  ت ال ـسطةر )وع   نحو مستبط دما اـبق( نق ة ان لق العم ية اليـسيةر وم ـسوعية ن ـال العملذ اليـسيينر 
ا إ ا سان تنا  ون اق توأل العملذ اليـــــسيين )   ما إ ا سانوا المباهأين دا تتـــــال دال ـــــ ص الميـــــتاد ، وم

 تفاوش  و اتفاق قا م من قبن(ض 

ومبـد  تيـافؤ الفسص  ومن وجاـة النظس اججسا يـة، ينبغك  ن تساعك حمـايـة مبـد  إجساذا  ال تــــــــــــــومـة -76
ــافة إل   ل ، تنص  القانونية، و ن تتحمن النيادة العامة ع ذ اج با  ل بستنة ع   عد  وجوه تحسيدض و اجضــــ

من ا تفاقية األوأو ية لحقوق اجنيان ع    نه يتعين ع   النيادة العامة  ن تي ن ل دفاع  6من الماهة    1الفقسة 
 زتاا لتالل المتام  و ضداضفك حو الموجوهة عن األهلة الماهية 

  
 الستنتاجات والتوصيات  - سابعا  

تسسع تسا الوأقة ع   م ت ن  نواع  اــالي  التحس  ال اةــة، و  اــيما ت   التك يم ن ااــت داماا فك  -77
من اتفاقية   20اهة السسن الس ييك وعناةس التنفيس المتع قة دالم ع   المنظمة عبس الوطنية، وسسل   ال سا م تحس  

 ال سيمة المنظمةض

ولعن الفسيق العامن المعنك دالتعاون الدولك يوه  ن ينظس فك م ت ن الميــا ن واألاــض ة الم سوحة فك  -78
 المقدمة )القيم  و ( س ااس لمداو تهض

طسا   ولعن الفسيق العامن يوه  ينــا  ن ييــت د  تسا الوأقة سماهة مسجعية و ن يعسش ع   مؤتمس األ -79
ا اــتنتاجا  الس ييــية ل مناق ــة التك ييــستاا الوأقة،  اد  تيــ يط النــوذ ع   ضــسوأة مواةــ ة العمن فك تسا 

، و ن  5/8الم ال، أتنا  توافس المواأهض ويم ن لاسا العمن تنفيس التوةـــية اليـــادقة ل مؤتمس التك وأه  فك القساأ 
من اتفاقية  20عم ية التك يم ن  ن تماأ لدى تنفيس الماهة يت س من  م شـــ ن متـــفوفة تحده الميـــا ن القانونية وال

 
 (42) European Court of Human Rights, Ramanauskas v. Lithuania, application No. 74420/01, judgment of 5 

February 2008 ض 
 ,Teixeira de Castro v. Portugal, application No. 25829/24, judgment of 9 June 1998 و ر54المسجل نفيه، الفقسة  (43) 

paras. 35–36 and 39 ر و Bannikova v. Russia, application No. 18757/06, judgment of 4 November 2010, para. 34 ر 
 ض Baltiņš v. Latvia, application No. 25282/07, judgment of 8 January 2013, para. 55 و
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ــا ن، دما فك  ل   ــالي  تحس  اةـــــة، وسسل  النظس فك ح ول محتم ة لت   الميـــ ــت دا   اـــ ال سيمة المنظمة وااـــ
 ت ميل  مم ة عن تستيبا   و اتفاقا    سمتاا هول  طسا  د ــــــــ ن ااــــــــت دا  ت   األاــــــــالي ر  و  ن يت س شــــــــ ن 

 ض20ة قانونية وعم ية وتنفيسية د  ن تنفيس الماهة مباهئ توجياي

  :ولعن الفسيق العامن يوه  ينا  ن ينظس فك توةية المؤتمس دما ي ك -80

من اتفاقية ال سيمة المنظمة،   20مواةـــــــ ة ت ـــــــ يل الدول األطسا  ع   ا اـــــــتعانة دالماهة  ) ( 
 ي  التحس  ال اةةرحي  ا قتناذ، س ااس قانونك ل تعاون الدولك ع   تنفيس  اال

ت ــ يل الدول األطسا  ع   تباهل  فنــن المماأاــا  والدأوس الميــتفاهة فك م ال  اــالي   )ب( 
 من ا تفاقيةر  20التحس  ال اةة، و  ايما ما يتع ق مناا  تنفيس الماهة 

ــاة  و المدعين العامين  و موظفك   )ج(  ــيس  ن ــــ ة تدأي  القنــ ــ يل الدول األطسا  ع   تييــ ت ــ
ــالي  التحس  ال اةـــــة  و اجشـــــسا  ع ياا،  إنفا  القانون  و  غيستم من المماأاـــــين الم ـــــاأسين فك ااـــــت دا   اـــ

 وهعوة األمانة، أتنا  توافس المواأه، إل  وضل وتنفيس  ن  ة المياعدة التقنية فك تسا الم الض

 


