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  ياناتبفريق اخلرباء املعين جبمع ال
  ٢٠١٠ أكتوبر/تشرين األول ١٣- ١١فيينا، 
  *املؤقت  من جدول األعمال٣البند 

  وضع الصيغة النهائية ملضمون وهيكل
        نظام إبالغ منقّح وبسيط وكفؤ

  :مشروع االستبيان املنقّح اخلاص بالتقارير السنوية   
      سي اإلطار التشريعي واملؤّس-اجلزء األول 

         رة من األمانةمذكّ   

─────────────────  
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  مشروع االستبيان املنقح اخلاص بالتقارير السنوية    
E/NR/___/1 

     :تقرير حكومة
    :السنة املشمولة بالتقرير

        :تاريخ الرد
 املـسؤولة عـن تنـسيق مجـع البيانـات عـن اإلجـراءات               اهليئـة اسـم   رجى إدراج   ُي ،يف اجلدول التايل  

ــة   ــشريعية واإلداري ــذ ا خــذةاملتَّالت ــة  ال مــن أجــل تنفي ــة تفاقيــات الدولي  وعنواهنــا ،املخــدراتملراقب
، وكـذلك اسـم    اإللكتـروين  ها هبا وعنـوان بريـد     ةاهلاتف والفاكس اخلاص  وأرقام  الربيدي الكامل   
 .تاالتصاالاملوظف املكلَّف ب

 
  اهليئةاسم 

  باالتصاالتاملكلّفاملوظف اسم 

 العنوان الربيدي الكامل

 اهلاتفرقم 

 الفاكسرقم 

 الربيد اإللكتروينعنوان 
  

 مــا إذا كـان هنـاك سـلطة وطنيــة مركزيـة ملراقبـة املخـدرات ينبغــي أن       بيـان يرجـى مـن احلكومـة    
يف و.  الدوليـة ملراقبـة املخـدرات      املعاهـدات ل إليهـا نـسخة مـن اإلشـعارات الرمسيـة مبقتـضى              رَسُت

تفاصـيل   إدراج كامـل      يرجـى  عـاله،  املـذكورة أ   اهليئـة  عـن    حال وجـود هـذه الـسلطة واختالفهـا        
 .، يف اجلدول التايل مبا يف ذلك عنوان الربيد اإللكترويناالتصال هبا،بيانات 

 
 الوطنية املركزية ملراقبة املخدرات اسم السلطة

  باالتصاالتاملكلَّفاملوظف اسم 

  الكاملالعنوان الربيدي

 اهلاتفرقم 

 الفاكسرقم 

 الربيد اإللكتروينعنوان 
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    اص بالتقارير السنويةاخلستبيان اال    
    سي واملؤّساإلطار التشريعي -اجلزء األول    

رات العقليـة أو الـسالئف   أو املـؤثّ باملخدرات تتعلق تنظيمية  أي قوانني أو لوائح    تهل ُسنّ   -١
 :يلـي  مـا التنظيمية  هذه القوانني واللوائح     ميكن أن تشمل  الكيميائية خالل السنة املشمولة بالتقرير؟      

، الطبيـة اللـوائح التنظيميـة    اجلمركيـة أو    التنظيميـة   اللـوائح    وأ أو الـصحية     عقابيـة الالقـوانني   مدونات  
الــيت تــشمل جمــاالت مــن قبيــل غــسل األمــوال واملــصادرة واملــساعدة القانونيــة   نــصوص  الوكــذلك

  .ن طريق البحراملخدرات عهتريب املتبادلة وتسليم املطلوبني وعائدات اجلرمية والتسليم املراقب و
  نعم 
   ال 

 من كـل نـص تـشريعي جديـد بإحـدى لغـات األمـم                ريجى إرفاق نسخةٍ  ف ،نعمكان اجلواب   إذا  
اإلنكليزيـة أو الفرنـسية أو اإلسـبانية،        ق عليهـا مـن احلكومـة إىل          مـصدّ   أو ترمجةٍ  ،املتحدة الرمسية 

 . املخدراتلغات عمل جلنةوهي 

  اجلديدةالتنظيمية الالئحة  أو  القانون اجلديداليت أسفر عنهاى تلخيص التغيريات الرئيسية يرج
  
  
    
 خيــّصخــالل الــسنة املــشمولة بــالتقرير فيمــا  ذات أمهيــة تــدابري إداريــة خــذت أّيهــل اتُّ  -٢

  رات العقلية؟واملؤثّاملخدرات مراقبة 
  نعم 
 ال 

 من نص كـل تـدبري إداري جديـد بإحـدى لغـات األمـم                ريجى إرفاق نسخةٍ  ف ،نعمكان اجلواب    إذا
وهـي  اإلنكليزيـة أو الفرنـسية أو اإلسـبانية،        ق عليها مـن احلكومـة إىل         مصدّ املتحدة الرمسية أو ترمجةٍ   

 . اللجنةلغات عمل

 ديدةالتدابري اإلدارية اجل ت عنهاأسفراليت يرجى تلخيص التغيريات الرئيسية 
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املـواد املدرجـة يف اجلـدولني األول        ( رةعقـاقري املخـدّ   ال بـصنع     إالّ ٥إىل   ٣  مـن  األسـئلة تعلق  تال  
املـواد املدرجـة يف    (واملـؤثرات العقليـة     ) ١٩٦١والثاين من االتفاقية الوحيدة للمخـدرات لـسنة         

ــسنة     ــة ل ــة املــؤثرات العقلي ــع مــن اتفاقي ــاين والثالــث والراب ــواد )١٩٧١ اجلــدول األول والث  وامل
اجلدول األول من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة االجتـار غـري املـشروع يف املخـدرات                 (السليفة  

ــسنة    ــة لـ ــؤثرات العقليـ ــافةً)١٩٨٨واملـ ــا  إضـ ــنع أمالحهـ ــئلة  ال و.  إىل صـ ــق األسـ ــصنع تتعلـ بـ
تركيبــها أو بــأي جتهيــز ملستحــضرات وأقــراص     بمستحــضرات حتتــوي علــى هــذه املــواد أو     

بــشأن هــذه  البيانــات الــيت تقــّدمها احلكومــات تردوســ.  ومــا إىل ذلــكت وأمبــوالتوكبــسوال
يف السلــسلة الــيت "( واملــؤثرات العقليــة وســالئفهااتصــنع املخــدر"  املعنــوننــشورامليف األســئلة 

 . سنوياًداًصدر جمّدويُيحّدث  الذي ،).../ST/NAR.4 حتمل الرمز

 علـى حنـو  أو أمالحهـا  العقاقري املخـدرة    صنع فيها منشآت تُ مؤسسات أو   هل توجد أي      -٣
  ؟مشروع

  نعم 
 ال 

 .)مرفقة (١ريجى ملء االستمارة فنعم، كان اجلواب إذا 

 علـى حنـو   تصنع فيها املؤثرات العقلية أو أمالحها       منشآت  مؤسسات أو   هل توجد أي      -٤
  ؟مشروع

  نعم 
 ال 

 .)مرفقة (٢ريجى ملء االستمارة فنعم، كان اجلواب إذا 

 مـن   اجلـدول األول  تصنع فيهـا املـواد املدرجـة يف         منشآت  مؤسسات أو   هل توجد أي      -٥
 ؟ مشروععلى حنو أو أمالحها )١(١٩٨٨سنة اتفاقية 

  نعم 
  ال 

 .)رفقةم (٣تمارة ريجى ملء االسفنعم، كان اجلواب إذا 

  )١(وطنية؟اللمراقبة ل أيضاً هل مجيع املواد ذات التأثري النفساين اخلاضعة للمراقبة الدولية ختضع  -٦

─────────────────  
 .www.incb.org: ، انظر املوقعاخلاضعة للمراقبة الدوليةع على قوائم املخدرات واملؤثرات العقلية لالطال  )1(  
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 :العقاقري املخدرة  )أ(  

  نعم 
   ال 

 الـيت    املخدرة  الكيميائية الدقيقة للعقاقري   ات األمساء والتركيب  ، فريجى إدراج  الكان اجلواب   إذا  
  :وطنيةاللمراقبة ل ختضع بعُد ال

  
  
    

 :املؤثِّرات العقلية  )ب(  

  نعم 
    ال 

لمـؤثرات العقليـة    ل الكيميائيـة الدقيقـة   والتركيبـات   األمسـاء   ، فريجـى إدراج     الكان اجلـواب    إذا  
 :وطنيةاللمراقبة ل اليت ال ختضع بعُد

  
  
    
دوليــة حتــت اللمراقبــة لخاضــعة حاليــا غــري ضــعت أي مــواد ذات تــأثري نفــساين  ُوهــل  -٧
   املشمولة بالتقرير؟الفترةوطنية للمرة األوىل خالل الراقبة امل

 :عقاقري املخدرةال  )أ(  

  نعم 
    ال 

ــم، فريجــى إدراج  كــان اجلــواب  إذا  ــات  مســاءاألنع ــة الكيميائوالتركيب ــة الدقيق ــوادل ي ــيت لم  ال
 : املشمولة بالتقريرالفترة خالل وضعت حتت املراقبة الوطنية
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  :املؤثرات العقلية  )ب(  
  نعم 
    ال 

ــم، فريجــى إدراج  كــان اجلــواب  إذا  ــات  مســاءاألنع ــة والتركيب ــة الدقيق ــوادل الكيميائي ــيت لم  ال
  : املشمولة بالتقريرالفترة خالل وطنيةوضعت حتت املراقبة ال

  
  
    
  جري تقييم للمخاطر قبل وضع املواد حتت املراقبة الوطنية؟هل أُ  -٨

  نعم 
    ال 

مـن كـل نـص بإحـدى لغـات           ،إذا كـان مناسـباً     ،فريجـى إرفـاق نـسخة      ،نعـم كان اجلواب   إذا  
اإلنكليزيـــة أو الفرنـــسية ق عليهـــا مـــن احلكومـــة إىل  مـــصّداألمـــم املتحـــدة الرمسيـــة أو ترمجـــة

  .اإلسبانية، وهي لغات عمل اللجنة أو
يشترط القانون ذكر أّي حتذيرات على العبوات أو أي معلومات يف الوريقة املرفقـة            هل    -٩

  :هبا من أجل وقاية مستعِملي املستحضرات اليت حتتوي على
  نعم     ال      عقاقري خمّدرة؟
    نعم      ال      مؤثرات عقلية؟

ُتعتــرب الوصــفة الطبيــة اشــتراطاً لتــوفري أو صــرف املستحــضرات الــيت حتتــوي علــى  هــل   -١٠
  عقاقري خمّدرة؟
  نعم 
  ال 

 ؟وفري أو صرف هذه املستحضراتفكيف تتّم مراقبة ت ،الكان اجلواب إذا 
  
  
   



 

V.10-55431 7 
 

  UNDOC/CND/EG.1/2010/10

ُتعتــرب الوصــفة الطبيــة اشــتراطاً لتــوفري أو صــرف املستحــضرات الــيت حتتــوي علــى  هــل   -١١
  ؟مؤثّرات عقلية
  نعم 
    ال 

 فكيف تتّم مراقبة توفريها أو صرفها؟ ،الكان اجلواب إذا 
  
  
      

   ؤثرات العقلية واملالعقاقري املخدرة    
صالحية الـ  مـن احلكومـة      املفّوضـة إليهـا   الـسلطات الوطنيـة املختـصة       عـن    ١٢الـسؤال   يستفسر  

 مـن   ١٨املـادة    مـن    )د (١الفقـرة   ( العقـاقري املخـدرة   صدار شهادات وأذون استرياد وتصدير      إل
ن  مـ ١٦ مـن املـادة   ٢الفقـرة  (واملـؤثرات العقليـة    )١٩٦١االتفاقية الوحيدة للمخـدرات لـسنة    

 املعلومات اليت تقدمها احلكومات رداً على هـذا  ردوست ).١٩٧١اتفاقية املؤثرات العقلية لسنة 
ــة     " املعنــونالــسؤال يف املنــشور ــة ملراقب ــة املختــصة مبوجــب املعاهــدات الدولي الــسلطات الوطني

  . سنوياًداًصدر جمّد ويُيحّدثالذي  ،).../ST/NAR.3يف السلسلة اليت حتمل الرمز ("املخدرات
 الـسلطات الوطنيـة  " املعنونمن املنشور   عدد   آخر  صدور هل حدثت أي تغيريات منذ      -١٢

 ؟"املختصة مبوجب املعاهدات الدولية ملراقبة املخدرات

  نعم 
    ال 

 .يحةصحال املعلوماتأن أحدث قائمة منشورة حتتوي على ستفترض  األمانة فإن ال،كان اجلواب إذا 

  . يف اجلدول الوارد أدناه فريجى إيراد املعلومات اجلديدةنعم،كان اجلواب إذا 
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 ةاملخدرالعقاقري السلطة املختصة ب
  اسم السلطة

    باالتصاالتاملكلَّفاملوظف اسم 
  العنوان الربيدي الكامل

  اهلاتفرقم 
  الفاكسرقم 

  عنوان الربيد اإللكتروين
  )عقاقري املخدرةاملختصة بالإذا كانت خمتلفة عن السلطة (ؤثرات العقلية السلطة املختصة بامل

   اسم السلطة
  باالتصاالتاملكلَّف املوظف اسم 

  العنوان الربيدي الكامل
  اهلاتفرقم 
  الفاكسرقم 

      عنوان الربيد اإللكتروين
   تسليم املطلوبني    

صالحية الـ  املفّوضة إليهـا  لطات املختصة   السأو  السلطة  بشأن  أي تغيريات   حدثت  هل    -١٣
 مـن اتفاقيـة سـنة       ٦ مبوجـب املـادة      ،ومعاجلتـها تلقي طلبـات تـسليم املطلـوبني واالسـتجابة هلـا            ل

 مـن  ١٧ و٧ و٦ مبوجـب املـواد    املعّينـة ، الـسلطات املختـصة  لقائمـة  منذ آخـر إصـدار       ،١٩٨٨
 )٢(؟ة على اإلنترنت املنشورة يف دليل السلطات الوطنية املختص،١٩٨٨اتفاقية سنة 

  نعم 
    ال 

 .صحيحةال املعلوماتأن أحدث قائمة منشورة حتتوي على ستفترض  األمانة فإن ال،كان اجلواب إذا 

  . يف اجلدول الوارد أدناه، فريجى إيراد املعلومات اجلديدةنعمكان اجلواب إذا 

─────────────────  
 .www.unodc.org/compauth/index.htmlمتاحة يف املوقع   )2(  
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  السلطة

  اسم السلطة
   الربيدي الكاملالعنوان
  الدائرة اليت ينبغي االتصال هبااسم 
  الذي ينبغي االتصال بهاملوظف اسم 
  اللقب
  اهلاتفرقم 
  الفاكسرقم 

 يعمل على  الساخن الذيطرقم اخل
 )إن وجد( الساعةمدار 

 

  عنوان الربيد اإللكتروين
  ساعات العمل
  اللغات املقبولة

  )نعم أم ال (ولقبول طلبات من اإلنترب
  املعلومات الالزمة لتنفيذ الطلب

     والقنوات املقبولةالشكليةالصيغ 
أو مـذكرات تفـاهم مَربمـة مـع        أو متعـددة األطـراف      بلـدكم اتفاقـات ثنائيـة      لـدى هل    -١٤

  ؟ خالل السنة املشمولة بالتقريرتسليم املطلوبنيبلدان أخرى فيما يتعلق ب
  ال 
    نعم 

  :نعمكان اجلواب إذا 
  ما هي البلدان اليت أبرم معها بلدكم اتفاقات من هذا القبيل؟  )أ(  

  
  
      

 الــسنة املــشمولة خــاللمــا هــي البلــدان الــيت أُبرمــت معهــا اتفاقــات مــن هــذا القبيــل   )ب(  
  بالتقرير؟
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 مبوجـــب تلـــك مـــا هـــي البلـــدان الـــيت كانـــت معنيـــةً يف إجـــراءات اُتخـــذت   )ج(  
  االتفاقات خالل السنة املشمولة بالتقرير؟

  
  
      

   املساعدة القانونية املتبادلة    
صالحية الـ  املفّوضة إليهـا  السلطات املختصة   أو  هل حدثت أي تغيريات بشأن السلطة         -١٥
فاقيـة   من ات  ٧مبوجب املادة    ،ومعاجلتهاتلقي طلبات املساعدة القانونية املتبادلة واالستجابة هلا        ل

 ١٧ و ٧ و ٦ مبوجـب املـواد       املعّينـة  ، الـسلطات املختـصة    لقائمـة  منذ آخر إصـدار      ،١٩٨٨سنة  
 )٢(؟ املنشورة يف دليل السلطات الوطنية املختصة على اإلنترنت،١٩٨٨من اتفاقية سنة 

  نعم 
  ال 

 .صحيحةال املعلوماتمة منشورة حتتوي على أن أحدث قائستفترض  األمانة فإن ال،كان اجلواب إذا 

  . يف اجلدول الوارد أدناه، فريجى إيراد املعلومات اجلديدةنعمكان اجلواب إذا 
  

 السلطة
  اسم السلطة

  العنوان الربيدي الكامل
  الدائرة اليت ينبغي االتصال هبااسم 
  الذي ينبغي االتصال بهاملوظف اسم 
  اللقب
  اهلاتفرقم 
  الفاكس رقم

 يعمل على مدار  الساخن الذيطرقم اخل
 )إن وجد(الساعة 

 

  عنوان الربيد اإللكتروين
  ساعات العمل
  اللغات املقبولة

  )نعم أم ال (قبول طلبات من اإلنتربول
  املعلومات الالزمة لتنفيذ الطلب

     والقنوات املقبولةالصيغ الشكلية
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مـة مـع   أو مـذكرات تفـاهم مربَ   متعـددة األطـراف       أو يـة  بلـدكم اتفاقـات ثنائ     لـدى هل    -١٦
  ؟ السنة املشمولة بالتقريرخالل املساعدة القانونية املتبادلةبلدان أخرى فيما يتعلق ب

  ال 
    نعم 

  :نعمكان اجلواب إذا 
  ما هي البلدان اليت أبرم معها بلدكم اتفاقات من هذا القبيل؟  )أ(  

  
  
    

 الــسنة املــشمولة خــاللمــا هــي البلــدان الــيت أُبرمــت معهــا اتفاقــات مــن هــذا القبيــل   )ب(  
  بالتقرير؟

  
  
    

مـــا هـــي البلـــدان الـــيت كانـــت معنيـــةً يف إجـــراءات اُتخـــذت مبوجـــب تلـــك     )ج(  
  االتفاقات خالل السنة املشمولة بالتقرير؟

  
  
    

   عن طريق البحر التهريب    
الـصالحية   املفّوضـة إليهـا   الـسلطات املختـصة     أو  الـسلطة   بشأن  ريات   أي تغي  حدثتهل    -١٧
 مـن اتفاقيـة     ١٧مبوجـب املـادة      ،ومعاجلتهاتلقي طلبات اعتالء السفن واملصادرة واالستجابة هلا        ل

 مـن   ١٧ و ٧ و ٦ مبوجـب املـواد       املعّينة ، السلطات املختصة  لقائمة منذ آخر إصدار     ،١٩٨٨سنة  
 )٢(؟ يف دليل السلطات الوطنية املختصة على اإلنترنتاملنشورة ،١٩٨٨ اتفاقية سنة

  نعم 
    ال 

 .صحيحةال املعلوماتأن أحدث قائمة منشورة حتتوي على ستفترض  األمانة إنف ال،كان اجلواب إذا 
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  . يف اجلدول الوارد أدناه، فريجى إيراد املعلومات اجلديدةنعمكان اجلواب إذا 
  

 السلطة
  اسم السلطة

  العنوان الربيدي الكامل
  الدائرة اليت ينبغي االتصال هبااسم 
  الذي ينبغي االتصال بهاملوظف اسم 
  اللقب
  اهلاتفرقم 
  الفاكسرقم 

 يعمل على  الساخن الذيطرقم اخل
 )إن وجد(مدار الساعة 

 

  عنوان الربيد اإللكتروين
  ساعات العمل

  قبولةاللغات امل
  )نعم أم ال (قبول طلبات من اإلنتربول

  املعلومات الالزمة لتنفيذ الطلب
     والقنوات املقبولةالصيغ الشكلية

مـع  ثنائيـة أو متعـّددة األطـراف أو مـذكرات تفـاهم مَربمـة              بلـدكم اتفاقـات      لـدى هل    -١٨
  عن طريق البحر؟ بالتهريبفيما يتعلق بلدان أخرى 

  ال 
    نعم 

  :نعمكان اجلواب إذا 
  ما هي البلدان اليت أبرم معها بلدكم اتفاقات من هذا القبيل؟  )أ(  

  
  
      

   السنة املشمولة بالتقرير؟خاللما هي البلدان اليت أُبرمت معها اتفاقات من هذا القبيل   )ب( 
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 اُتخـــذت مبوجـــب تلـــك مـــا هـــي البلـــدان الـــيت كانـــت معنيـــةً يف إجـــراءات   )ج(  
  االتفاقات خالل السنة املشمولة بالتقرير؟

  
  
      

    محاية الضحايا والشهود    
  والشهود؟ الضحايا حبمايةخاصة   جديدةهل لدى بلدكم تشريعات أو قواعد أو إجراءات  -١٩

  ال 
    نعم 

ل نــص بإحــدى لغــات األمــم املتحــدة فريجــى إرفــاق نــسخة مــن كــنعــم، كــان اجلــواب إذا 
اإلنكليزية أو الفرنـسية أو اإلسـبانية، وهـي         ق عليها من احلكومة إىل       مصدّ  أو ترمجةٍ  ،الرمسية

  .لغات عمل اللجنة
    

    جترمي غسل األموال    
  هل ُيعّد غسل األموال ُجرماً جنائياً يف بلدكم؟  -٢٠

  ال 
    نعم 

خطة العمـل بـشأن     (ل متّ جترمي غسل األموال يف بلدكم خالل السنة املشمولة بالتقرير            ه  -٢١
ــدويل صــوب   ــة   التعــاون ال ــة ملواجهــة مــشكلة املخــدرات العاملي ــة ومتوازن  )٣(،اســتراتيجية متكامل

  ؟))أ (٥١الفقرة 
  ال 
    نعم 

صـك قـانوين يـنّص علـى       مـن كـل      ، حيثمـا أمكـن،    ةفريجى إرفاق نسخ  نعم،  إذا كان اجلواب    
ــة  جتــرمي غــسل األمــوال،  ق عليهــا مــن   مــصّد أو ترمجــٍة، بإحــدى لغــات األمــم املتحــدة الرمسي

  .اإلنكليزية أو الفرنسية أو اإلسبانية، وهي لغات عمل اللجنةاحلكومة إىل 
─────────────────  

  )3(  A/64/92-E/2009/28ألف-، القسم الثاين.  
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 )ب( ٢٦و) ب( ٢٤خطـة العمـل، الفقـرات       (هل متّ جترمي متويـل اإلرهـاب يف بلـدكم             -٢٢
  ؟))أ( ٥١و

  ال 
    نعم 

صـك قـانوين يـنّص علـى       مـن كـل      ، حيثمـا أمكـن،    فريجى إرفاق نسخة  نعم،  إذا كان اجلواب    
ق عليهــا مــن  مــصّد أو ترمجــٍة، بإحــدى لغــات األمــم املتحــدة الرمسيــة جتــرمي متويــل اإلرهــاب، 

  .سبانية، وهي لغات عمل اللجنةاإلنكليزية أو الفرنسية أو اإلاحلكومة إىل 
  

  ؟)٥١الفقرة (هل لدى بلدكم تدابري إلدارة التصّرف باملوجودات املالية املضبوطة   -٢٣
  ال 
    نعم 

ــشأن           -٢٤ ــراف ب ــّددة األط ــة أو متع ــات ثنائي ــرام اتفاق ــى إب ــانون عل ــنّص الق ــل ي ــمه  تقاس
  ؟)‘٣‘) أ (٥١ الفقرة ،خطة العمل (املوجودات املالية املضبوطة

  ال 
    نعم 

أو توجيـه  صـك قـانوين    إرفـاق نـسخة مـن كـل        ، حيثمـا أمكـن،    فريجـى نعم،  إذا كان اجلواب    
ق عليهـا مـن    مـصدّ  أو ترمجـةٍ ، بإحـدى لغـات األمـم املتحـدة الرمسيـة      ،إداري أو أي صك آخر    

  . الفرنسية أو اإلسبانية، وهي لغات عمل اللجنةاإلنكليزية أواحلكومة إىل 
  

 صكوك قانونيـة جديـدة تـنّص علـى جتـرمي           السنة املشمولة بالتقرير  مدت خالل   هل اعتُ   -٢٥
غسل األموال املتأتية من االجتار باملخدرات وتسريب السالئف الكيميائية وغريها مـن اجلـرائم              

  ؟))أ (٥١رة خطة العمل، الفق (اخلطرية ذات الطابع عرب الوطين
  ال 
    نعم 

صـك قـانوين يـنّص علـى       إرفـاق نـسخة مـن كـل          ، حيثما أمكن،  فريجىنعم،  إذا كان اجلواب    
ــة  جتــرمي غــسل األمــوال،  ق عليهــا مــن   مــصّد أو ترمجــٍة، بإحــدى لغــات األمــم املتحــدة الرمسي

  .، وهي لغات عمل اللجنةاإلنكليزية أو الفرنسية أو اإلسبانيةاحلكومة إىل 
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هــل ُنفِّــذت خــالل الــسنة املــشمولة بــالتقرير تــدابري ملكافحــة غــسل األمــوال يف ســياق    -٢٦
اجلرائم الناشئة مثل اجلرائم املرتبطة بإساءة استخدام التكنولوجيات اجلديدة والفضاء الـسيرباين            

بــشأن التعــاون الــدويل اإلعــالن الــسياسي (والــنظم اإللكترونيــة لتحويــل األمــوال  ) احلاســويب(
، وخطـة   ٢٨الفقـرة    )٤(صوب استراتيجية متكاملة ومتوازنة ملواجهة مشكلة املخدرات العاملية،       

  ؟)‘١‘) أ (٥١ ةالعمل، الفقر
  ال 
    نعم 

  . ذات الصلةالتدابري إرفاق نسخة من ، حيثما أمكن،فريجىنعم، إذا كان اجلواب 
  

 وجتميـدها   املتأتية من اجلرمية  خذت تدابري قانونية جديدة بشأن كشف العائدات        اتُّهل    -٢٧
ــصادرهتا   ــسيا (وضــبطها وم ــرة اإلعــالن ال ــرة  ٢٩سي الفق ــل، الفق ــة العم  ‘٢‘) أ (٥١ ، وخط

  ؟)‘٥‘ )ج(و
  ال 
    نعم 

الكـشف  بـشأن  صـك قـانوين   مـن كـل    إرفاق نسخة ، حيثما أمكن،فريجىنعم،  إذا كان اجلواب    
بإحــدى لغــات األمــم املتحــدة  ، وجتميــدها وضــبطها ومــصادرهتااملتأتيــة مــن اجلرميــةعــن العائــدات 

اإلنكليزية أو الفرنسية أو اإلسـبانية، وهـي لغـات          ق عليها من احلكومة إىل       مصدّ  أو ترمجةٍ  ،الرمسية
  .عمل اللجنة

    
   ؤسسات املالية غري املصرفيةالنظم املالية والتنظيمية للمصارف وامل    

 :ما يليبشأن هل اعتمدت املصارف واملؤسسات املالية األخرى يف بلدكم تدابري   -٢٨

اعـرف  "ال سيما تطبيق مبدأ     هوية الزبائن والتحقق منها، و     استبانةاشتراطات    )أ(  
  ؟)‘١‘) ب (٥١خطة العمل، الفقرة  ("زبونك

  ال 
  نعم 

─────────────────  
  )4(  A/64/92-E/2009/28ألف-، القسم الثاين.  
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ــد   )ب(    ــاريني   حتدي ــة خبــصوص األشــخاص االعتب ــة االنتفاعي خطــة ( معلومــات امللكي
 ؟)‘٢‘) ب (٥١العمل، الفقرة 

  ال 
  نعم 

  ؟)‘٣‘) ب (٥١خطة العمل، الفقرة (اشتراط االحتفاظ بسجالت مالية   )ج(  
  ال 
  نعم 

ــالغ   )د(   ــا  اإللزامــي اإلب ــشتبه فيه ــامالت امل ــرة   (عــن املع ) ب (٥١خطــة العمــل، الفق
 ؟)‘٤‘

  ال 
  نعم 

آليــات كــشف ورصــد نقــل النقــود وســائر الــصكوك املاليــة القابلــة للتــداول      )ه(  
 ؟)‘٥‘) ب (٥١ خطة العمل، الفقرة ( حلاملها عرب احلدود اليت تدخل إىل بلدكماملدفوعة

  ال 
  نعم 

ــة  (آليــات كــشف تــدفق أمــوال املخــدرات     )و(   ــة وســائر الــصكوك املالي النقدي
خطـة العمـل،    ()مبـا يف ذلـك املـصارف   (ظام املـايل  إىل الن) القابلة للتداول اليت تدفع حلاملها  

 ؟)‘٥‘  )ب (٥١الفقرة 

  ال 
  نعم 

 علـى   أشـخاص بـارزين سياسـيا      احلرص الواجب عند التعامل مع       تعزيز تدابري   )ز(  
 ؟)٥١خطة العمل، الفقرة  (والدويلالوطين املستويني 

  ال 
      نعم 
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    والدويلالوطينعلى الصعيدين التعاون     
ــالتقرير، الــسنة املــشمول خــالل، بلــدكمنفّــذهــل   -٢٩ خطــة ( مــا يلــي  تــدابري بــشأنة ب

  ؟)‘٢‘) أ (٥١العمل، الفقرة 
  ؟ب موجوداتتعقّ  )أ(  

  ال 
  نعم 

 موجودات؟ضبط   )ب(  

  ال 
  نعم 

  موجودات؟جتميد   )ج(  
  ال 
  نعم 

 موجودات؟صادرة م  )د(  

  ال 
  نعم 

ــوال ُجــ     -٣٠ ــسل األم ــل غ ــدكم   ه ــه يف بل ــسليم مرتكبي ــستوجب ت ــل،   (رم ي ــة العم خط
  ؟)‘٧‘) أ (٥١  الفقرة

  ال 
  نعم 

ائم غـسل   إذا كان اجلواب نعم، فريجـى تبيـان َمـن هـم الـذين ميكـن تـسليمهم فيمـا خيـص جـر                       
  :األموال

  املواطنون فقط  
  غري املواطنني فقط  
  املواطنون وغري املواطنني  
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صكوك قانونيـة جديـدة تـنص علـى إبـرام           السنة املشمولة بالتقرير    مدت خالل   هل اعتُ   -٣١
 ؟)‘٣‘ )أ (٥١خطة العمل، الفقرة  (اتفاقات لتقاسم املوجودات

  ال 
  نعم 

 أمكــن، إرفــاق نــسخة مـن كــل صــك قــانوين بإحــدى  حيثمـا ُيرجــى، فإذا كـان اجلــواب نعــم،  
اإلنكليزيـــة اللغـــة  مـــن احلكومـــة إىل مـــصدَّق عليهـــا أو ترمجـــٍةالرمسيـــة ألمـــم املتحـــدة الغـــات 

 .لجنةال، وهي لغات عمل  أو اإلسبانيةالفرنسية أو
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     صنع العقاقري املخدرة أو أمالحها-١الستمارة ا    
  . نعم٣عن السؤال كان اجلواب  إذا ١متُأل االستمارة  :مالحظة

 املعلومات التالية فيما يتعلق بصنع العقـاقري املخـدرة وأمالحهـا، ولـيس املستحـضرات      تقدميرجى  ُي 
  :اليت حتتوي عليها

رقام اهلاتف والفاكس اخلاصـة هبـا       اسم جهة الصنع وعنواهنا الربيدي الكامل وأ        )أ(  
  وعنوان بريدها اإللكتروين؛

  أو أمالحها املرّخص بصنعها يف السنة املشمولة بالتقرير؛ أمساء العقاقري املخدرة  )ب(  
  .نعت بالفعل خالل السنة املشمولة بالتقريرالعقاقري املخدرة أو األمالح اليت ُص  )ج(  

  
األساسي املخدر  عقارال جهة الصنع  

  امللح املرّخص بصنعهأو
حالة الصنع اخلانة يف توضع عالمة يف 

 يف السنة املشمولة بالتقريرفعالً 
       االسم

   
   
   
   
   

العنوان الربيدي 
 الكامل

  

   
      اهلاتف
      الفاكس

      الربيد اإللكتروين
       
       

       االسم
   
   
   
   
   

العنوان الربيدي 
 الكامل

  

   
      اهلاتف
      الفاكس

        الربيد اإللكتروين
  .ميكن استخدام ُنسخ إضافية من هذه الصفحة إذا لزم ذلك: ملحوظة  
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     صنع املؤثرات العقلية أو أمالحها-٢االستمارة     
  . نعم٤ إذا كان اجلواب عن السؤال ٢متُأل االستمارة  :ةمالحظ

 وأمالحهـا، ولـيس املستحـضرات       املـؤثرات العقليـة   ُيرجى تقدمي املعلومات التالية فيما يتعلق بصنع         
  :اليت حتتوي عليها

اسم جهة الصنع وعنواهنا الربيدي الكامل وأرقام اهلاتف والفاكس اخلاصـة هبـا               )أ(  
  تروين؛وعنوان بريدها اإللك

ص بـــصنعها يف الـــسنة املـــشمولة أمســـاء املـــؤثرات العقليـــة أو أمالحهـــا املـــرّخ  )ب(  
  بالتقرير؛
  .نعت بالفعل خالل السنة املشمولة بالتقريراملؤثرات العقلية اليت ُص  )ج(  

  
أو امللح املؤثر العقلي  جهة الصنع  

 املرّخص بصنعه
حالة الصنع اخلانة يف توضع عالمة يف 

 ة املشمولة بالتقريريف السنفعالً 
       االسم

   
   
   
   
   

العنوان الربيدي 
 الكامل

  

   
      اهلاتف
      الفاكس

      الربيد اإللكتروين
       
       

       االسم
   
   
   
   
   

العنوان الربيدي 
 الكامل

  

   
      اهلاتف
      الفاكس

        الربيد اإللكتروين
 .ميكن استخدام ُنسخ إضافية من هذه الصفحة إذا لزم ذلك: ملحوظة  
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 من اتفاقية األمم املتحدة ١صنع املواد املدرجة يف اجلدول  -٣االستمارة     
  لعقلية املخدرات واملؤثرات ايف ملكافحة االجتار غري املشروع 

    ١٩٨٨لسنة 
  . نعم٥عن السؤال كان اجلواب  إذا ٣ُتمأل االستمارة : مالحظة
األمـم   مـن اتفاقيـة   ١ املعلومات التالية فيمـا يتعلـق بـصنع املـواد املدرجـة يف اجلـدول                تقدمييرجى  

  : وأمالحها١٩٨٨املخدرات واملؤثرات العقلية لسنة يف املتحدة ملكافحة االجتار غري املشروع 
اسم جهة الصنع وعنواهنا الربيدي الكامل وأرقام اهلاتف والفاكس اخلاصـة هبـا               )أ(  

  وعنوان بريدها اإللكتروين؛
  .نعت يف السنة املشمولة بالتقريرأمساء املواد أو أمالحها اليت ُص  )ب(  

  
  أو امللح املصنوع املصنوعةاملادة جهة الصنع  

     االسم
  
  
  
  
  

العنوان الربيدي 
 الكامل

  

  
     اهلاتف
     الفاكس

     الربيد اإللكتروين
     
     

     االسم
  
  
  
  
  

العنوان الربيدي 
 الكامل

  

  
     اهلاتف
     الفاكس

       الربيد اإللكتروين
 .ميكن استخدام ُنسخ إضافية من هذه الصفحة إذا لزم ذلك: ملحوظة  

  


