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040417    040417    V.17-01748 (A)

*1701748* 

 سلحة الناريةالفريق العامل املعين باأل
  ٢٠١٧أيار/مايو  ١٠- ٨فيينا، 
  *من جدول األعمال املؤقَّت ٢البند 

        إعداد استبيان الستعراض تنفيذ بروتوكول األسلحة النارية
الستعراض تنفيذ بروتوكول مكافحة صنع األسلحة مشروع استبيان     

هبا بصورة غري مشروعة،  تِّجارالنارية وأجزائها ومكوناهتا والذخرية واال
اجلرمية ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة  ٨/٢وفقاً للقرار 

      عرب الوطنية املنظَّمة
    مذكِّرة من األمانة    

عــرب الوطنيــة، يف دورتــه  اجلرميــة املنظَّمــةفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة قــرَّر مــؤمتر األطــراف يف ات
الثامنة، مواصـلة العمـل علـى إنشـاء آليـة اسـتعراض تنفيـذ اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة             
ــة تــدرجييا مجيــع املــواد       ــة والربوتوكــوالت امللحقــة هبــا، وأن تعــاجل تلــك اآللي املنظَّمــة عــرب الوطني

  ).٨/٢يف االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا (قرار املؤمتر  الواردة
وقرَّر املؤمتر أيضاً أن ُتنفَّذ آلية االستعراض ضمن إطـار املـؤمتر وأفرقتـه العاملـة القائمـة الـيت يـتعني        
عليها أن تضيف هذه املسألة كبند ُيدرج يف جداول أعماهلا، حسـب جمـاالت اختصاصـها ودون    

لراهنة لكل منها، وأن يضع كل فريق عامـل معـين، حتقيقـاً هلـذا الغـرض، خـالل       املساس بالوالية ا
  موجزاً ودقيقاً ومركَّزاً. ذايتٍّالعامني املقبلني ومبساعدة األمانة، استبيانَ تقييم 

وقد ُوضع هذا االستبيان عمالً هبذه الوالية جلمع املعلومات مـن الـدول األطـراف يف بروتوكـول     
هبـا بصـورة غـري مشـروعة      تِّجـار ناهتا والذخرية واالالنارية وأجزائها ومكوِّ مكافحة صنع األسلحة

  .٨/٢(بروتوكول األسلحة النارية)، وفقاً لقرار املؤمتر 
ويستند االستبيان إىل االستبيانات السابقة جلمـع املعلومـات الـيت أعـدهتا األمانـة واعتمـدها املـؤمتر        

  كام ذات الصلة من الربوتوكول.وهو يشمل مجيع األح )١(يف دورته الثانية،
__________ 

  * CTOC/COP/WG.6/2017/1. 
 )١( http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/review-questionnaires.html. 
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  وهو يستند إىل املبادئ العامة التالية:
          من أجل تفادي احلاجـة إىل تفسـريات مطوَّلـة، تتضـمن األسـئلة عبـارات تتعلـق بالتـدابري

  امللموسة بدالً من اإلشارات العامة إىل أحكام الربوتوكول واالتفاقية.
  ) ــرد بعــد بعــض   *تشــري عالمــة النجمــة ــيت ت ــرادى األســئلة إىل الطــابع   ) ال األقســام أو ف

االختياري حلكم الربوتوكول الذي يستند إليه السؤال (األسـئلة)، أو الطـابع االختيـاري    
  للتدابري اليت وضعتها الدول بغية تنفيذ أحكام حمددة من الربوتوكول.

    سـئلة  بغية كفالة االتساق بني األسئلة وعلى نطاق االستبيان، وتيسـرياً لفهـم مضـمون األ
وسياقها، ُيتَبع سؤال متهيدي عموماً بسؤال أو أكثر (أ، ب، ج) حـول التفاصـيل بشـأن    

  تنفيذ الصك قيد االستعراض.
     هتــدف األســئلة إىل تــوفري أســاس الســتعراض نقــل التشــريعات وكــذلك التنفيــذ العملــي

  للتدابري املنصوص عليها يف الربوتوكول.
  بيـق االتفاقيـة مـع إجـراء التغـيريات الالزمـة علـى        تتعلق األسئلة أيضاً، عند االقتضـاء، بتط

  املسائل احملددة اليت تقع ضمن نطاق تطبيق الربوتوكول.
    

   معلومات عامة  - أوالً  
التصــديق علــى وعــن  معلومــات عامــة عــن النظــام القــانوين يف بلــدكم  ُيرجــى تقــدمي   -١

 .هبروتوكول األسلحة النارية/قبوله/إقراره/االنضمام إليه وحالة تنفيذ
  

: تتعلق املعلومات املطلوبة حبالة الربوتوكول يف النظام القانوين لبلدكم، وما إذا كان إرشادات
ميكن تطبيق الربوتوكول مباشرة أو ما إذا كان حيتاج إىل تشريعات تنفيذية. ُيرجى وصف القانون 
 الذي مت مبوجبه التصديق على الربوتوكول/قبوله/االنضمام إليه يف بلدكم؛ وتاريخ

التصديق/القبول/اإلقرار/االنضمام وبدء النفاذ؛ واإلجراءات املتبعة من أجل التصديق على 
 االتفاقيات الدولية/قبوهلا/إقرارها/االنضمام إليها.

  
 
 
بشـأن األسـلحة   متعـددة األطـراف    أخـرى صـكوك  ُيرجى بيان ما إذا كـان بلـدكم طرفـاً يف      - ٢

  اخلفيفة/األسلحة التقليدية، أو موقِّعاً عليها. ُيرجى حتديدها:األسلحة بشأن النارية/األسلحة الصغرية و
  

االلتزامات الصك
  احلالة: [مل يوقِّع/وقَّع/طرف]؛معاهدة جتارة األسلحة

 بدء النفاذ: [التاريخ]
الصك القانوين اإلقليمي

  (الصكوك القانونية اإلقليمية)
[اسم الصك]
  [اسم الصك]
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املعمـول بـه يف بلـدكم، وتقـدمي      الـوطين ملراقبـة األسـلحة الناريـة    وصف النظـام  ُيرجى   -٣
املسـؤولة   السلطة (السلطات) الوطنية ذات الصـلة وتفاصيل (اسم ووالية وهيكل) املؤسسات 

عـن مراقبــة األســلحة الناريــة وأجزائهــا ومكوناهتــا والـذخرية، وكــذلك عــن التحــري عــن صــنعها   
 حقة القائمني على ذلك.هبا على حنو غري مشروع ومال تِّجارواال

  ُيرجى بيان ما إذا كان بلدكم قد أنشأ سلطة (سلطات) خمتصة مسؤولة عن:
  صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوناهتا والذخريةل أذونإصدار تراخيص أو   

  
 

 أو عبورها سترياد تلك األصناف أو تصديرهاال أذونإصدار تراخيص أو   
  
 

 تلك األصناف بشأنتسجيل وحفظ السجالت   
  
 

 واملصادرةاحلجز   
  
 

حنـو غـري مشـروع ومجعهـا وإدارهتـا       علـى وسم األسـلحة الناريـة املتََّجـر هبـا أو املصـنوعة        
 والتصرف فيها

  
 

 التحقيق يف اجلرائم اليت تنطوي على تلك األصناف ومالحقة مرتكبيها  
  
 
ــدكم    -٤ ــام بل ــدابري الــيت اختــذها  هــل ق ــة الت ــيم فعالي ــة    بتقي ملكافحــة صــنع األســلحة الناري

 هبا على حنو غري مشروع؟ تِّجاروأجزائها ومكوناهتا والذخرية واال

  ال    نعم    
(وثــائق) ذات صــلة (مثــل التقييمــات، وحتليــل الثغــرات،   وثيقــةأيِّ ُيرجــى بيــان   (أ)  

قليمية األخرى، والدراسات ذات الصـلة  وتقارير آليات االستعراض الدولية واإل
  بالسياسات، وما إىل ذلك).
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لتعزيز مراقبـة األسـلحة الناريـة علـى      خطة عمل وطنيةأو  استراتيجيةهل اعتمد بلدكم   -٥
هبا على حنـو غـري مشـروع، أو تنفيـذ      تِّجارالصعيد الوطين، أو مكافحة صنع األسلحة النارية واال

 الصكوك اإلقليمية أو الدولية ذات الصلة يف هذا امليدان؟

  ال    نعم    
بيـان االسـتراتيجية أو خطـة العمـل ذات الصـلة       فُيرجىإذا كان اجلواب "نعم"،   (أ)  

  نطوي عليه من تدابري.وتقدمي توضيحٍ موجز لنطاقها و/أو ما ت
  
 
 
ــوائح أو      -٦ ــا بصــدد وضــع/اعتماد تشــريعات أو ل ــادرات تشــريعية أيِّ هــل بلــدكم حالي مب

 أخرى جديدة فيما يتعلق باألسلحة النارية؟

  ال    نعم    
مشــاريع قــوانني و/أو أيِّ تقــدمي تفاصــيل عــن  فُيرجــىإذا كــان اجلــواب "نعــم"،   (أ)  

  يف االعتبار يف هذا التقييم. سياسات و/أو تدابري أخرى تودون أن تؤخذ
  
 
 
وإرفاق مجيع القوانني و/أو السياسات و/أو الوثـائق والتـدابري األخـرى ذات     سردُيرجى   -٧

الصلة املذكورة يف الردود واليت تودون أن تؤخذ يف االعتبار يف هذا التقيـيم، إىل جانـب توضـيحٍ    
ات الصـلة، إذا كانـت متاحـة علـى     موجز لنطاقها. كما ُيرجى إرفاق نسخة من مجيـع القـوانني ذ  

اإلنترنت، و/أو تـوفري وصـلة تشـعبية إىل الصـفحات الشـبكية حيـث ميكـن االطـالع علـى الـنص           
 الكامل.

    
: ُيرجى العودة إىل هذا السؤال بعد االنتهاء من تقييمكم الذايت للتأكد من أنَّ مجيع إرشادات

 ذكرمتوها واردة يف القائمة.التشريعات و/أو السياسات و/أو التدابري األخرى اليت 

عند اإلجابة على أسئلة التقييم، ُيرجى ذكر املقطع أو احلكم احملدد (األحكام احملددة) يف القوانني 
 أو السياسات أو التدابري املدرجة أعاله ذات الصلة بالسؤال احملدد.
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   )٣استخدام املصطلحات والتعاريف (املادة   - ثانياً  
 :علىتشريعاتكم الداخلية بشأن األسلحة النارية  تنطبقهل   -٨

  األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة    األسلحة النارية  
  األجزاء واملكونات    األسلحة التقليدية 
  املتفجرات واألجهزة األخرى    الذخرية 
 غري ذلك (ُيرجى التحديد)  

 
من العبارات التاليـة؟ ُيرجـى ذكـر     يٍّأل تعريف قانوينهل يوجد يف تشريعاتكم الداخلية   -٩

  القوانني أو اللوائح والتعاريف ذات الصلة.
  (أ)). ٣األسلحة النارية (املادة   (أ)  

  ال    نعم    
  ُيرجى ذكره:  ‘١‘    

  
 

هــل تســتخدم تشــريعاتكم مصــطلحات أو تصــنيفات أو فئــات خمتلفــة،    ‘٢‘    
داها (مثل األسلحة الصـغرية واألسـلحة   إضافة إىل األسلحة النارية أو ع

 اخلفيفة واألسلحة العسكرية وأسلحة الصيد، وما إىل ذلك)؟

  ال    نعم    
  
 

ُيرجى بيان التعـاريف أو القـانون (القـوانني) أو السياسـات ذات الصـلة        ‘٣‘    
 هبذه املصطلحات والتصنيفات والفئات هنا:

  
 

حتديـد مـا إذا كـان     فُيرجى(أ) "نعم"،  ٩إذا كان اجلواب على السؤال   ‘٤‘    
 تعريف األسلحة النارية املستخدم يف تشريعاتكم الداخلية يستند إىل:

ــا           ــيت تتســم هب ــة أو الشــرعية ال ــل   اخلصــائص املادي ــة (مث األســلحة الناري
احلجم؛ قابلية احلمل؛ نوع احللزنة؛ نوع آلية التشـغيل أو اإلطـالق ومـا    

  إىل ذلك)  
الفئـات (مثــل األسـلحة احملظــورة أو املقيَّــدة؛ الفئـات املســتندة إىل نظــام          

  لألسلحة وما إىل ذلك)قانوين معني 
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النعــوت الــيت تــبني التطبيــق الــذي ُصــمِّمت مــن أجلــه األســلحة الناريــة         
  ية عسكرية أو رياضية أو ترفيهية)(كأن تكون أسلحة نار

 فات أو االسـتعماالت ُيرجى توضيح تلك اخلصـائص أو الفئـات أو التصـني     ‘٥‘    
  وتقدمي أمثلة عليها:

  
 

 هل ُتعرَّف األسلحة النارية العتيقة ومناذجها املقلَّدة وُتنظَّم يف تشريعاتكم الداخلية؟  (ب)  

  ال    نعم    
  معلومات متاحة عن:أيِّ ُيرجى حتديد وإيراد   ‘١‘    
 عتبـة ُتســتخَدم السـتبعاد األســلحة الناريـة العتيقــة مـن نطــاق تطبيــق    أيِّ      

القــوانني الوطنيــة بشــأن األســلحة الناريــة (عــدد حمــدد مــن الســنوات أو  
  تاريخ زمين حمدد)

معايري ُتسـتخدم السـتبعاد النمـاذج املقلَّـدة لألسـلحة الناريـة العتيقـة        أيِّ       
لـك  الوطنية بشأن األسلحة النارية (قـدرات ت من نطاق انطباق القوانني 

  النماذج املقلَّدة أو مظهرها)
  
 

 (ب)). ٣أجزاء األسلحة النارية ومكوناهتا (املادة   (ج)  

  ال    نعم    
  ُيرجى ذكرها:  ‘١‘    

  
 
 

 (ج)). ٣الذخرية املستخدمة يف األسلحة النارية (املادة   (د)  

  ال    نعم    
ُيرجى إدراج وبيان ما إذا كانت مكونات الذخرية املشار إليها يف الفقرة   ‘١‘    

  ختضع هي ذاهتا لإلذن يف بلدكم أم ال. ٣ املادةالفرعية (ج) من 
  
 

 (د)). ٣الصنع غري املشروع لألسلحة النارية وأجزائها ومكوناهتا والذخرية (املادة   )ه(  

  ال    نعم    
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  ُيرجى ذكرها:  ‘١‘    
  
 

غــري املشــروع باألســلحة الناريــة وأجزائهــا ومكوناهتــا والــذخرية        تِّجــاراال  (و)  
 )).ه( ٣(املادة 

  ال    نعم    
  ُيرجى ذكرها:  ‘١‘    

  
 

 (و)). ٣اقتفاء األثر (املادة   (ز)  

  ال    نعم    
  ُيرجى ذكرها:  ‘١‘    

  
 

 .السمسار أو نشاط السمسرة  (ح)  

  ال    نعم    
  ذكرها: ُيرجى  ‘١‘    

  
 

 ذكرها): ُيرجىغري ذلك (  (ط)  
  
     

      التجرمي  - ثالثاً  
    )٥(أ) من املادة  ١جترمي الصنع غري املشروع (الفقرة   - ألف  

 أجزاء أو مكوِّنات متََّجر هبا بشكل غـري مشـروع  هل جترِّم تشريعات بلدكم استعمال   -١٠
، ٥(أ) مـن املـادة    ١األسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناهتـا أو الـذخرية (الفقـرة     جتميع أو صنعيف 

 )؟٣من املادة ‘ ١‘اقتراناً بالفقرة الفرعية (د) 

  ال    نعم جزئيا    نعم    
  "ال"، فُيرجى توضيح ذلك.إذا كان اجلواب   (أ)  
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ــا يف ذلــك        (ب)   ــة، مب ــدابري األخــرى املنطبق ــوانني) و/أو الت ــانون (الق ُيرجــى ذكــر الق
العقوبات املنطبقة على هذه اجلرمية، مـع تقـدمي أمثلـة علـى قضـايا حديثـة العهـد        

  وعلى النجاح يف إنفاذ األحكام الصادرة خبصوص هذه اجلرمية.
األســلحة الناريــة وأجزائهــا ومكوناهتــا أو   جتميــع أو صــنعهــل جتــرِّم تشــريعات بلــدكم    -١١

، اقترانــاً ٥(أ) مــن املــادة  ١(الفقــرة  دون تــرخيص أو إذن مــن ســلطة وطنيــة خمتصــة الــذخرية 
  )؟٣من املادة ‘ ٢‘بالفقرة الفرعية (د) 

  ال    نعم جزئيا    نعم    
  "ال"، فُيرجى توضيح ذلك.إذا كان اجلواب   (أ)  

  
 
 

ــا يف ذلــك        (ب)   ــة، مب ــدابري األخــرى املنطبق ــوانني) و/أو الت ــانون (الق ُيرجــى ذكــر الق
العقوبات املنطبقة على هذه اجلرمية، مـع تقـدمي أمثلـة علـى قضـايا حديثـة العهـد        

 وعلى النجاح يف إنفاذ األحكام الصادرة خبصوص هذه اجلرمية.
  
 
 

وقت صنعها أو مـع   دون ومسهاأسلحة نارية  صنع أو جتميعبلدكم هل جترِّم تشريعات   -١٢
، اقترانـاً  ٥(أ) مـن املـادة    ١مـن الربوتوكـول (الفقـرة     ٨ومسها بعالمات ال تفي مبقتضـيات املـادة   

 )؟٨(أ) من املادة  ١والفقرة  ٣من املادة ‘ ٣‘بالفقرة الفرعية (د) 

  ال    نعم جزئيا    نعم    
  "ال"، فُيرجى توضيح ذلك.إذا كان اجلواب   (أ)  

  
 
 

ــا يف ذلــك        (ب)   ــة، مب ــدابري األخــرى املنطبق ــوانني) و/أو الت ــانون (الق ُيرجــى ذكــر الق
العقوبات املنطبقة على هذه اجلرمية، مـع تقـدمي أمثلـة علـى قضـايا حديثـة العهـد        

 وعلى النجاح يف إنفاذ األحكام الصادرة خبصوص هذه اجلرمية.
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   )٥(ب) من املادة  ١غري املشروع (الفقرة  تِّجارجترمي اال  - باء  
األسلحة الناريـة وأجزائهـا ومكوناهتـا أو الـذخرية أو      استريادهل جترِّم تشريعات بلدكم   -١٣

مــن إقلــيم دولــة أو عــربه إىل  تصــديرها أو اقتناءهــا أو بيعهــا أو تســليمها أو حتريكهــا أو نقلــها
(ب)  ١(الفقـرة   صحيح لنقل األصناف املعنية دون رخصة صحيحة أو إذنإقليم دولة أخرى 

 )؟١٠واملادة  ٣من املادة (ه) ، اقتراناً بالفقرة الفرعية ٥من املادة 

  ال    نعم جزئيا    نعم    
  إذا كان اجلواب "ال"، فُيرجى توضيح ذلك.  (أ)  

  
 
 

ــا يف ذلــك        (ب)   ــة، مب ــدابري األخــرى املنطبق ــوانني) و/أو الت ــانون (الق ُيرجــى ذكــر الق
اجلرمية، مـع تقـدمي أمثلـة علـى قضـايا حديثـة العهـد        العقوبات املنطبقة على هذه 

 وعلى النجاح يف إنفاذ األحكام الصادرة خبصوص هذه اجلرمية.
  
 
 

هل جترِّم تشريعات بلدكم استرياد األسلحة الناريـة أو تصـديرها أو اقتناءهـا أو بيعهـا أو       -١٤
أخــرى إذا كانــت هــذه  تســليمها أو حتريكهــا أو نقلــها مــن إقلــيم دولــة أو عــربه إىل إقلــيم دولــة  

مـن  (ه) ، اقترانـاً بـالفقرة الفرعيـة    ٥(ب) مـن املـادة    ١األسلحة غري موسومة كما ينبغي (الفقرة 
 )؟٨واملادة  ٣املادة 

  ال    نعم جزئيا    نعم    
  إذا كان اجلواب "ال"، فُيرجى توضيح ذلك.  (أ)  

  
 
 

ــا يف ذلــك        (ب)   ــة، مب ــدابري األخــرى املنطبق ــوانني) و/أو الت ــانون (الق ُيرجــى ذكــر الق
العقوبات املنطبقة على هذه اجلرمية، مـع تقـدمي أمثلـة علـى قضـايا حديثـة العهـد        

 وعلى النجاح يف إنفاذ األحكام الصادرة خبصوص هذه اجلرمية.
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 حركـة عـرب احلـدود   غري املشروع اجملرَّم مبوجب تشريعاتكم الداخليـة   تِّجاراال يتطلبهل   -١٥
اً غـري مشـروع مبوجـب    اتِّجـار لكي ُيعتـرب   دولة أخرىمن إقليم دولة أو عربه إىل إقليم لألصناف 

 ؟)٣) من املادة ه، اقتراناً بالفقرة الفرعية (٥(ب) من املادة  ١تشريعاتكم الداخلية (الفقرة 

  ال    نعم    
توضـيح وإيـراد القـانون (القـوانني) و/أو التـدابري       فُيرجـى إذا كان اجلواب "ال"،   (أ)  

  .الداخلي تِّجاراالاألخرى املنطبقة، مبا يف ذلك العقوبات املنطبقة على جرمية 
  
 
 

ــد بشــأن        (ب)   ــة العه ــة وحــاالت وأحكــام حديث ــدمي أمثل ــاذ  ُيرجــى تق ــذ واإلنف التنفي
 الناجحني لألحكام الصادرة خبصوص هذه اجلرمية.

  
 
 
    

   )٥(ج) من املادة  ١اجلرائم اجلنائية املتصلة بوسم األسلحة النارية (الفقرة   - جيم  
أو طمسـها  على السالح النـاري   تزوير عالمة (عالمات) الوسمهل جترِّم تشريعات بلدكم   - ١٦

 ؟)٨، اقتراناً باملادة ٥(ج) من املادة  ١(الفقرة  غري مشروعةأو إزالتها أو حتويرها بصورة 

  ال    نعم جزئيا    نعم    
  "ال"، فُيرجى توضيح ذلك.إذا كان اجلواب   (أ)  

  
 
 

ــا يف ذلــك        (ب)   ــة، مب ــدابري األخــرى املنطبق ــوانني) و/أو الت ــانون (الق ُيرجــى ذكــر الق
العقوبات املنطبقة على هذه اجلرمية، مـع تقـدمي أمثلـة علـى قضـايا حديثـة العهـد        

 وعلى النجاح يف إنفاذ األحكام الصادرة خبصوص هذه اجلرمية.
  
 
 
    

   (أ) و(ب))  ٢، الفقرة ٥اجلرائم الفرعية (املادة   - دال  
 هل جترِّم تشريعات بلدكم اجلرائم الفرعية التالية:  -١٧
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 ١٣و ١٢و ١١املشـار إليهـا يف األسـئلة     الشروع يف ارتكاب أيٍّ مـن اجلـرائم    (أ)  
  )؟٥(أ) من املادة  ٢أعاله (الفقرة  ١٦و ١٥و ١٤و

  ال    نعم جزئيا    نعم    
ــواب   ‘١‘     ــان اجلـ ــا"،   إذا كـ ــم جزئيـ ــم" أو "نعـ ــى"نعـ ــانون   فُيرجـ ــر القـ ذكـ

ــات     ــا يف ذلـــك العقوبـ ــة، مبـ ــرى املنطبقـ ــدابري األخـ ــوانني) و/أو التـ (القـ
املنطبقــة، مــع تقــدمي أمثلــة علــى قضــايا حديثــة العهــد وعلــى النجــاح يف 

  إنفاذ األحكام الصادرة خبصوص هذه اجلرمية.
  
 
 

ــئلة     املســامهة كشــريك   (ب)   ــا يف األس  ١٤و ١٣و ١٢و ١١يف اجلــرائم املشــار إليه
 )؟٥(أ) من املادة  ٢أعاله (الفقرة  ١٧و ١٦و ١٥و

  ال    نعم جزئيا    نعم    
ذكر القانون (القـوانني   فُيرجى"نعم" أو "نعم جزئيا"،  إذا كان اجلواب  ‘١‘    

ــة، مــع      ــات املنطبق ــا يف ذلــك العقوب ــة، مب ــدابري األخــرى املنطبق و/أو الت
تقدمي أمثلة على قضايا حديثـة العهـد وعلـى النجـاح يف إنفـاذ األحكـام       

  الصادرة خبصوص هذه اجلرمية.
  
 
 

جرم من اجلرائم املشار إليها يف األسئلة  ارتكابتنظيم هل جترِّم تشريعاتكم الداخلية   (ج)  
أو توجيهه أو املساعدة أو التحريض أعاله  ١٦و ١٥و ١٤و ١٣و ١٢و ١١و ١٠

 )؟٥املادة   (ب) من ٢(الفقرة عليه أو تسهيله أو إسداء املشورة بشأنه 

  ال    نعم جزئيا    نعم    
ــا"،      ‘١‘     ــم جزئيـ ــم" أو "نعـ ــواب "نعـ ــان اجلـ ــىإذا كـ ــانون   فُيرجـ ــر القـ ذكـ

ــات     ــا يف ذلـــك العقوبـ ــة، مبـ ــرى املنطبقـ ــدابري األخـ ــوانني) و/أو التـ (القـ
املنطبقــة، مــع تقــدمي أمثلــة علــى قضــايا حديثــة العهــد وعلــى النجــاح يف 

  ذ األحكام الصادرة خبصوص هذه اجلرمية.  إنفا
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   جرائم أخرى متعلقة باألسلحة النارية*  - هاء  
 اجلرميـة املنظَّمـة  من اتفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة     ٣٤من املادة  ٣الفقرة أنَّ مع مراعاة   -١٨

ــالفقرة    ــةً ب ــة، مقترن ــادة   ٢عــرب الوطني ــدول     ١مــن امل ــأذن لل ــة، ت مــن بروتوكــول األســلحة الناري
ة مــن تلــك املنصــوص عليهــا يف األطــراف يف الربوتوكــول أن تعتمــد تــدابري أكثــر صــرامة أو شــدَّ 

 الربوتوكول، هل جترِّم تشريعاتكم الداخلية أيا من أنواع السلوك التالية:

باألســلحة الناريــة، وكــذلك بأجزائهــا   بعــدم حفــظ ســجالت األفعــال املتصــلة   (أ)  
ــاً،     ــباً وممكنـ ــون ذلـــك مناسـ ــا يكـ ــذخرية، حيثمـ ــا والـ ــر تلـــك ومكوناهتـ وتزويـ

  من الربوتوكول)؟ ٧(انظر املادة  السجالت وإتالفها
  ال    نعم جزئيا    عمن    

ــا"،      ‘١‘     ــم جزئيـ ــم" أو "نعـ ــواب "نعـ ــان اجلـ ــىإذا كـ ــانون   فُيرجـ ــر القـ ذكـ
ــوانني) و/أو ال ــات   (القـ ــا يف ذلـــك العقوبـ ــة، مبـ ــرى املنطبقـ ــدابري األخـ تـ

املنطبقـة علــى هــذه اجلرميـة، مــع تقــدمي أمثلــة علـى قضــايا حديثــة العهــد    
  وعلى النجاح يف إنفاذ األحكام الصادرة خبصوص هذه اجلرمية.

  
 
 

مــن شــأهنا أن تــؤثر دون  تقــدمي معلومــات خاطئــة أو مضــلِّلةاألفعــال املتمثلــة يف   (ب) 
ا لصنع األسـلحة الناريـة وأجزائهـا    وجوب يف إصدار الترخيص أو اإلذن الالزم إمَّ

 ومكوناهتا أو الذخرية أو لتجميعها أو لتصديرها أو استريادها أو نقلها العابر؟

  ال    نعم جزئيا    نعم    
ُيرجى ذكر القانون (القوانني) و/أو التدابري األخرى املنطبقة، مبا يف ذلك   ‘١‘    

املنطبقة على هذه اجلرمية، مـع تقـدمي أمثلـة علـى قضـايا حديثـة       العقوبات 
  العهد وعلى النجاح يف إنفاذ األحكام الصادرة خبصوص هذه اجلرمية:

  
 
 

ــدار        (ج)  ــرض استصـ ــتعماهلا لغـ ــاءة اسـ ــائق أو إسـ ــر وثـ ــلة بتزويـ ــال ذات الصـ األفعـ
الـذخرية  ا لصـنع األسـلحة الناريـة وأجزائهـا ومكوناهتـا أو      الترخيص أو اإلذن إمَّ

 أو لتجميعها أو لتصديرها أو استريادها أو نقلها العابر؟

  ال    نعم جزئيا    نعم    
ُيرجى ذكر القانون (القوانني) و/أو التدابري األخرى املنطبقة، مبا يف ذلك   ‘١‘    

العقوبات املنطبقة على هذه اجلرمية، مـع تقـدمي أمثلـة علـى قضـايا حديثـة       
  اجلرمية:العهد وعلى النجاح يف إنفاذ األحكام الصادرة خبصوص هذه 
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حيازة أو اسـتعمال رخـص زائفـة فيمـا يتعلـق بصـنع األسـلحة الناريـة وأجزائهـا            (د) 
 ومكوناهتا أو الذخرية أو بتجميعها أو تصديرها أو استريادها أو نقلها العابر؟

  ال    نعم جزئيا    نعم    
نون (القوانني) و/أو التدابري األخرى املنطبقة، مبا يف ذلك ُيرجى ذكر القا  ‘١‘    

العقوبات املنطبقة على هذه اجلرمية، مـع تقـدمي أمثلـة علـى قضـايا حديثـة       
  العهد وعلى النجاح يف إنفاذ األحكام الصادرة خبصوص هذه اجلرمية:

  
 
 

حماولــة ، مبــا يف ذلــك لألســلحة الناريــة املعطَّلــةغــري املشــروعة  إعــادة التشــغيل  )ه(  
 )؟٩(انظر املادة  إعادة تشغيلها

  ال    نعم جزئيا    نعم    
ــا"،      ‘١‘     ــم جزئيـ ــم" أو "نعـ ــواب "نعـ ــان اجلـ ــىإذا كـ ــانون   فُيرجـ ــر القـ ذكـ

ــات     ــا يف ذلـــك العقوبـ ــة، مبـ ــرى املنطبقـ ــدابري األخـ ــوانني) و/أو التـ (القـ
املنطبقـة علــى هــذه اجلرميـة، مــع تقــدمي أمثلــة علـى قضــايا حديثــة العهــد    

  وعلى النجاح يف إنفاذ األحكام الصادرة خبصوص هذه اجلرمية.
  
 
 

باألســلحة الناريــة وأجزائهــا ومكوناهتــا أو الــذخرية    السمســرة غــري املشــروعة   (و)  
 )؟  ١٥وعدم توفري املعلومات املطلوبة عن أنشطة السمسرة (انظر املادة 

  ال    نعم جزئيا    نعم    
ــا"،      ‘١‘     ــم جزئيـ ــم" أو "نعـ ــواب "نعـ ــان اجلـ ــىإذا كـ ــانون   فُيرجـ ــر القـ ذكـ

ــات     ــا يف ذلـــك العقوبـ ــة، مبـ ــرى املنطبقـ ــدابري األخـ ــوانني) و/أو التـ (القـ
جلرميـة، مــع تقــدمي أمثلــة علـى قضــايا حديثــة العهــد   املنطبقـة علــى هــذه ا 

  وعلى النجاح يف إنفاذ األحكام الصادرة خبصوص هذه اجلرمية.
  
 
 



CTOC/COP/WG.6/2017/2

 

14/41 V.17-01748 
 

 غري ذلك؟ ُيرجى التحديد.  (ز)  
  
 
 
    

   األفعال اجملرَّمة وفقاً لالتفاقية املطبَّقة على احلاالت اخلاصة باألسلحة النارية  - واو  
 اجلرمية املنظَّمة/املشـاركة يف مجاعـة إجراميـة منظَّمـة    هل تنطبق تشريعات بلدكم بشأن   -١٩

مـن   ٥أعـاله (املـادة    ١٦و ١٥و ١٤و ١٣و ١٢و ١١و ١٠على اجلرائم املشار إليها يف األسئلة 
 من االتفاقية)؟ ٥من املادة  ٣الربوتوكول اقتراناً بالفقرة 

  ال    نعم جزئيا    نعم    
ذكـر القـانون (القـوانني) والتـدابري      فُيرجـى إذا كان اجلواب "نعم" أو "نعم جزئيـا"،    (أ)  

ذات الصلة وتقدمي أمثلة على النجاح يف إنفاذ األحكام الصادرة بشأن هـذه اجلرميـة   
لحة الناريـة املـذكورة أعـاله. وإذا أمكـن، ُيرجـى      (اجلرائم) فيمـا يتعلـق جبـرائم األسـ    

  اإلشارة إىل القضايا األحدث عهداً أو األكثر أمهية مع إرفاق األحكام.
  
 
 

 ١٣و ١٢و ١١و ١٠هل َتعترب تشريعات بلدكم أيا من اجلرائم املشـار إليهـا يف األسـئلة      -٢٠
من الربوتوكـول   ٥(املادة  والغسل األمأعاله يف عداد اجلرائم األصلية جلرمية  ١٦و ١٥و ١٤و

 من االتفاقية)؟ ٦من املادة  ٢اقتراناً بالفقرة 

  ال    نعم جزئيا    نعم    
ذكر القانون (القـوانني) والتـدابري    فُيرجىإذا كان اجلواب "نعم" أو "نعم جزئيا"،   (أ)  

مثلــة علــى النجــاح يف إنفــاذ األحكــام الصــادرة بشــأن هــذه   ذات الصــلة وتقــدمي أ
اجلرمية (اجلرائم) فيما يتعلق جبرائم األسلحة النارية املـذكورة أعـاله. وإذا أمكـن،    

  ُيرجى اإلشارة إىل القضايا األحدث عهداً أو األكثر أمهية مع إرفاق األحكام.
  
 
 
    

    التدابري الوقائية  - رابعاً  
   الصنع  - ألف  

 بلدكم: يصنعهل   -٢١

  األسلحة النارية (ِحَرفيا)        األسلحة النارية (صناعيا) 
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  األجزاء واملكونات (ِحَرفيا)      األجزاء واملكونات (صناعيا)  
  الذخرية (ِحَرفيا)        الذخرية (صناعيا) 
  ُيرجى تقدمي مزيد من التفاصيل:  (أ)  

  
 
 
األسلحة هل تتطلب تشريعاتكم الداخلية أن يكون لدى الصانعني ترخيص أو إذن آخر لصنع   - ٢٢

 )؟٣، والفقرة الفرعية (د) من املادة ٥(أ) من املادة  ١النارية وأجزائها ومكوناهتا والذخرية (الفقرة 

  ال    نعم جزئيا    نعم    
  "ال"، فُيرجى توضيح ذلك:إذا كان اجلواب   (أ)  

  
 
 

تقـدمي تفاصـيل عـن الشـروط      فُيرجـى إذا كان اجلـواب "نعـم" أو "نعـم جزئيـا"،       (ب)  
واملتطلبات القانونية والعملية املنشأة للحصول على تلـك التـراخيص أو األذون،   

 وكذلك مدة وشروط وقف أو إلغاء الترخيص.
  
 
 

تراخيص صنع األسـلحة الناريـة وأجزائهـا    ُيرجى تقدمي معلومات عن حجم وطبيعة   (ج)  
 .ومكوناهتا والذخرية املوجودة وقت االستعراض يف بلدكم، حسب االقتضاء

  
 
 

هــل تتضــمن التشــريعات الداخليــة يف بلــدكم تعريفــاً قانونيــا و/أو الئحــة فيمــا خيــص   (د)  
 ؟*مفاهيم مماثلةأو  األسلحة املصنَّعة ِحَرفياأو  )٢(األسلحة النارية القابلة للتحويل

  ال    نعم    
__________ 

ي، السالح القابل للتحويل هو سالح ميكن حتويله ليطلق طلقة أو رصاصة أو مقذوفاً، له مظهر السالح النار )٢(  
: تشمل هذه األسلحة أساساً توضيحوميكن حتويله على هذا النحو نتيجة لتركيبه أو املواد اليت ُصنع منها. 

األسلحة القصرية السبطانة (األسلحة النارية من قبيل املسدسات والطبنجات) املصنوعة إلطالق ذخرية الغازات 
ثل مسدسات اإلشارة واالنطالق واإلنذار، وكذلك املهيِّجة، وأسلحة الصوت اليت ُيطلق عليها أمساء خمتلفة م

بعض األسلحة النارية املعطَّلة جزئيا املستخَدمة كمستلزمات يف إنتاج األفالم مثالً. ومن األمثلة األخرى البندقية 
  اهلوائية اليت ميكن حتويلها إلطالق اخلراطيش.
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ذكــر القــانون (القــوانني) أو الالئحــة  فُيرجــىإذا كــان اجلــواب "نعــم"،   ‘١‘    
 ها:(اللوائح) املنطبقة، وتقدمي أمثلة على تنفيذ

  
 
 

لألشكال اجلديدة واملسـتجدة مـن   هل تسمح التشريعات الداخلية يف بلدكم بالتصدي   -٢٣
 مثل استخدام الطابعات الثالثية األبعاد أو ما شابه؟ الصنع غري املشروع

  ال    نعم جزئيا    نعم    
ذكـر القـانون (القـوانني) أو الالئحـة (اللـوائح)       فُيرجـى إذا كان اجلواب "نعم"،   (أ)  

  لى تنفيذها:املنطبقة، وتقدمي أمثلة ع
  
 
 
   

   )٧حفظ السجالت (املادة   - باء  
املتعلقة باألسـلحة الناريـة وأجزائهـا     نظاماً لتسجيل وحفظ املعلوماتهل أرسى بلدكم   -٢٤

 ومكوناهتا والذخرية؟

  ال    نعم جزئيا    نعم    
  "ال"، فُيرجى توضيح ذلك:إذا كان اجلواب   (أ)  

  
 
 

ذكــر السياســة (السياســات)  فُيرجــىإذا كــان اجلــواب "نعــم" أو "نعــم جزئيــا"،   (ب)  
 و/أو القانون (القوانني) و/أو التدابري األخرى املنطبقة.

  
 
 

ُيرجى وصف نظامكم الـوطين حلفـظ السـجالت. وُيرجـى توضـيح مـا إذا كـان          (ج)  
بني خمتلف املؤسسـات؛ أو مرقمنـاً أو يـدويا؛ مـع ذكـر       النظام مركزيا أو موزَّعاً

 السلطة (السلطات) املختصة واملدة الدنيا حلفظ املعلومات.
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  السجالت توفِّر املعلومات التاليةُيرجى حتديد ما إذا كانت   (د)  
 ).١٥(ج) من املادة  ١(أ) و(ب)، والفقرة  ٧(املادة 

  عالمات وسم األسلحة النارية    
  تاريخ إصدار وانقضاء ترخيص أو إذن النقل    
  البلدان املشاركة يف النقل (بلدان التصدير واالسترياد والعبور)    
  املستلم النهائي لألصناف املنقولة    
  اسم ومكان السماسرة املشاركني يف املعاملة    
  وصف األصناف املنقولة وكميتها    
  ُيرجى التحديد أدناه: -غري ذلك     

  
 
 
    

   )٨الوسم (املادة   - جيم  
ــترط بلـــدكم    -٢٥ ــدة  هـــل يشـ ــة فريـ ــة بعالمـ ــلحة الناريـ ــم األسـ ــنع وسـ ــاً  وقـــت الصـ وفقـ

 ؟٨(أ) من املادة   ١  للفقرة

  ال    نعم جزئيا    نعم    
  إذا كان اجلواب "ال"، فُيرجى توضيح ذلك:  (أ)  

  
 
 

ذكــر السياســة (السياســات)  فُيرجــىإذا كــان اجلــواب "نعــم" أو "نعــم جزئيــا"،   (ب)  
 و/أو القانون (القوانني) و/أو التدابري األخرى املنطبقة.

  
 
 

 الوسم املطبَّقة يف بلدكم توفِّر املعلومات التالية: ُيرجى حتديد ما إذا كانت عالمات  (ج)  

  اسم الصانع    
  بلد أو مكان الصنع    
  الرقم التسلسلي    
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  رموزاً هندسية بسيطة مقرونة برموز رقمية أو أجبدية ورقمية    
  غري ذلك (ُيرجى التحديد)    

  
 
 

واملعـايري املطبَّقـة يف الوسـم، واألجـزاء      األسـلوب (األسـاليب)  ُيرجى وصـف    (د)  
 من األسلحة النارية. ُيرجى تقدمي أمثلة وصور.اليت يتعني ومسها 

  
 
 

فيمـا يتعلـق بتنفيـذ    ُيرجى وصف ما لـديكم مـن خـربة ودروس مسـتفادة وأمثلـة        )ه(  
 هذا احلكم.

  
 
 
 ؟)٨(الفقرة (ب) من املادة  وسم األسلحة النارية عند االستريادهل تشترط تشريعات بلدكم   - ٢٦

  ال    نعم جزئيا    نعم    
  إذا كان اجلواب "ال"، فُيرجى توضيح ذلك:  (أ)  

  
 
 

حتديـد مـا إذا كانـت عالمـات      فُيرجـى إذا كان اجلواب "نعم" أو "نعم جزئيـا"،    (ب)  
 االسترياد املطبَّقة يف بلدكم توفِّر املعلومات التالية:

  بلد االسترياد    
  سنة االسترياد    
  ومساً فريداً (إذا كانت األسلحة النارية ال حتمل بالفعل ذلك الوسم)  
  غري ذلك (ُيرجى التحديد)  

  
 
 

 ؟املستوردة مؤقتاًهل وسم الواردات مطلوب أيضاً فيما خيص األسلحة النارية   (ج) 

  ال    نعم    
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ــا"،     ‘١‘     ــم جزئيـ ــم" أو "نعـ ــواب "نعـ ــان اجلـ ــىإذا كـ ــة  فُيرجـ ــر السياسـ ذكـ
(السياسات) و/أو القانون (القوانني) و/أو التدابري األخرى املنطبقة مـع  

ة. تقــدمي تفاصــيل الوســم املطبَّــق فيمــا خيــص األســلحة الناريــة املســتورد 
ُيرجى أيضاً وصف ما لديكم مـن خـربة ودروس مسـتفادة وأمثلـة فيمـا      

  يتعلق بالتنفيذ الناجح هلذا احلكم.
  
 
 

وسم األسلحة النارية املنقولة مـن املخزونـات احلكوميـة    هل تشترط تشريعات بلدكم   -٢٧
 )؟٨(ج) من املادة  ١(الفقرة  إىل االستعمال املدين الدائم

  ال    نعم جزئيا    نعم    
  إذا كان اجلواب "ال"، فُيرجى توضيح ذلك:  (أ)  

  
 
 

ذكــر السياســة (السياســات)  فُيرجــىإذا كــان اجلــواب "نعــم" أو "نعــم جزئيــا"،   (ب)  
 و/أو القانون (القوانني) و/أو التدابري األخرى املنطبقة.

  
 
 

ُيرجى تقدمي تفاصيل عن الوسم املطبَّق بالنسـبة إىل األسـلحة الناريـة املنقولـة إىل       (ج)  
االســتعمال املــدين الــدائم. ُيرجــى أيضــاً وصــف مــا لــديكم مــن خــربة ودروس     

 التنفيذ الناجح هلذا احلكم.مستفادة وأمثلة فيما يتعلق ب
  
 
 

تــدابري مضــادة إلزالــة هـل عمــل بلــدكم مــع شــركات صــنع األســلحة علــى اســتحداث    -٢٨
 )؟  ٨من املادة  ٢(الفقرة  عالمات وسم األسلحة النارية أو حتويرها

  ال    نعم جزئيا    نعم    
ذكـر تلـك التـدابري مـع تقـدمي       فُيرجـى "نعـم" أو "نعـم جزئيـا"،    إذا كان اجلواب   (أ)  

  أمثلة على تنفيذها.
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مـن االتفاقيـة يف االعتبـار، ُيرجـى بيـان مـا إذا كانـت         ٣٤مـن املـادة    ٣مع وضع الفقـرة    -٢٩
 *:تشريعاتكم الوطنية تنص على تدابري أكثر صرامة أو شدة فيما يتعلق بالوسم، مثل

 اشتراط وضع عالمات إضافية (مثل العالمات األمنية أو التمييزية)      

  اشتراط وسم األجزاء واملكونات      
  اشتراط وسم الذخرية      

ــا يف األســئلة        (أ)   ــا إذا كانــت اجلــرائم املشــار إليه ــد م  ١٦و ١٤و ١٢ُيرجــى حتدي
مـــن  ٣٤مــن املــادة    ٣تنطبــق أيضــاً علــى احلـــاالت املــذكورة أعــاله (الفقـــرة      

  وكول)؟من الربوت ١من املادة  ٢االتفاقية، والفقرة 
  ال    نعم جزئيا    نعم    

تقدمي تفاصيل وكذلك، حيثمـا   فُيرجىإذا كان اجلواب "نعم" أو "نعم جزئيا"،   (ب)  
ات) والقانون (القوانني) املنطبقة مع تقـدمي أمثلـة،   أمكن، ذكر السياسة (السياس

  مبا يف ذلك احلاالت واألحكام، على تنفيذها بنجاح.
  
 
 
    

   )٩تعطيل األسلحة النارية (املادة   - دال  
 ؟األسلحة النارية تعطيلتشريعات بلدكم  تنظمهل   -٣٠

  ال    نعم    
  إذا كان اجلواب "ال"، فُيرجى توضيح ذلك.  (أ)  

  
 
 

ــا إذا كانـــت تشـــريعاتكم تعتـــرف   فُيرجـــىإذا كـــان اجلـــواب "نعـــم"،   (ب)   بيـــان مـ
 باألسلحة النارية املعطَّلة كأسلحة نارية، مع وصف النظام القانوين املنطبق.

  
 
 

غري قابلة للتشغيل علـى  هل تشترط تشريعات بلدكم أن ُتجعل األسلحة النارية املعطَّلة   -٣١
 ؟حنو دائم

  ال    نعم    
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وصــف التــدابري واملعــايري احملــددة الــيت اعتمــدها  فُيرجــىإذا كــان اجلــواب "نعــم"،   (أ)  
  ة ومنع إعادة تشغيلها على حنو غري مشروع.بلدكم لتنظيم تعطيل األسلحة الناري

  
 
 

ــدابري       (ب)   ــوانني) و/أو التـ ــانون (القـ ــات) و/أو القـ ــة (السياسـ ــر السياسـ ــى ذكـ ُيرجـ
 األخرى املنطبقة، مع تقدمي أمثلة عن حاالت النجاح يف تنفيذ هذه التدابري.

  
 
 

هيئــة خمتصــة مــن عمليــة التعطيــل (الفقــرة الفرعيــة (ب)   تتحقــقهــل يشــترط بلــدكم أن   -٣٢
 )؟٩املادة   من

  ال    نعم    
ذكــر السياســة (السياســات) و/أو (القــوانني)  رجــىفُيإذا كــان اجلــواب "نعــم"،   (أ)  

 و/أو التدابري األخرى املنطبقة.
  
 
 

رجى وصف عملية التحقق وحتديد السـلطة املختصـة املسـؤولة. وُيرجـى تقـدمي      ُي  (ب)  
أمثلة على حاالت النجاح يف تنفيذ هذا احلكم مع إرفاق مثـال علـى الشـهادات    

املختصـة لـدى التحقـق بنجـاح مـن التعطيـل       أو السجالت اليت تصدرها السلطة 
 ).٩(الفقرة الفرعية (ج) من املادة 

  
 
 
    

  التصرف يف األصناف املصادرة واألصناف األخرى وتدمريها  - هاء  
   )٦من املادة  ٢(الفقرة 

هل اعتمد بلدكم سياسـة (سياسـات) أو تـدابري للتصـرف يف األسـلحة الناريـة وأجزائهـا          -٣٣
 املصادرة وغريها (العتيقة واملستَردَّة واجملمَّعة مثالً)؟ومكوناهتا والذخرية 

  ال    نعم جزئيا    نعم    
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وصـــف وإيـــراد السياســـة  فُيرجـــىإذا كـــان اجلـــواب "نعـــم" أو "نعـــم جزئيـــا"،   (أ)  
(السياسات) و/أو القانون (القوانني) و/أو التدابري األخرى املنطبقة املعمـول هبـا   

  بيقها العملي.فيما يتعلق بالتصرف يف تلك املواد، وتقدمي أمثلة على تط
  
 
 

ــذخرية املصــادرة        (ب)   ــا وال ــا ومكوناهت ــة وأجزاءه ــدكم األســلحة الناري ــدمِّر بل هــل ي
 )؟٦من املادة  ٢(الفقرة 

  ال    نعم جزئيا    نعم    
  "ال"، فُيرجى توضيح ذلك:إذا كان اجلواب   (ج)  

  
 
 

 املطبَّقة يف بلدكم: طريقة (طرائق) التدمريُيرجى بيان   -٣٤

    القطع    التغليف باإلمسنت        احلرق  
  التقطيع        التفجري    اإللقاء يف أعماق البحار  
  غري ذلك      الصهر وإعادة التدوير  
ــا       (أ)  ــا ومكوناهتــ ــة وأجزائهــ ــلحة الناريــ ــجالت باألســ ــدكم بســ ــتفظ بلــ ــل حيــ هــ

  املدمَّرة؟  والذخرية
  ال    نعم جزئيا    نعم    

ــا"،     (ب)   تقــدمي معلومــات عــن أعــداد   فُيرجــىإذا كــان اجلــواب "نعــم" أو "نعــم جزئي
وأنواع األسلحة النارية وأجزائها ومكوناهتا والذخرية اليت ُدمِّرت خالل السنوات 

  الثالث املاضية والطريقة املستخدمة لذلك. ُيرجى تقدمي أرقام عن كل سنة.
  
 
 

ــا والـــذخرية  إذا كـــان بلـــدكم ال يـــدمِّر األســـلحة ا   (ج)   لناريـــة وأجزاءهـــا ومكوناهتـ
حتديــد الطريقــة (الطرائــق) األخــرى املــأذون هبــا    فُيرجــىاملضــبوطة واملصــادرة، 

 للتصرف وكذلك شروطها القانونية.

  وما إىل ذلك) ،واجلمارك واجليش التخصيص للمؤسسات الوطنية (مثل قوات الشرطة  
التخصــيص ملــوظفني عمــوميني ُيســمح هلــم مبوجــب التشــريعات الوطنيــة حبمــل      

  سالح ناري من أجل أمنهم الشخصي
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  البيع أو اهلبة أو النقل إىل بلد آخر  
  البيع أو النقل لالستعمال املدين الدائم  
  غري ذلك    
هل خيضـع تطبيـق أسـاليب أخـرى للتصـرف يف األسـلحة الناريـة املصـادرة أليٍّ           (د)  

  ):٦من املادة  ٢من املتطلبات الواردة أدناه؟ (الفقرة 
  لسلطة املختصةا إذن  
  األسلحة النارية املصادرة وسم  
  اإلذن والوسم وأسلوب التصرف تسجيل  
، مبا يف ذلـك، حيثمـا أمكـن،    ُيرجى تقدمي أمثلة على التنفيذ الناجح هلذه التدابري )ه(  

  صور العالمات املطبَّقة على تلك األسلحة النارية
  
 
 
    

   )١٠ضوابط االسترياد والتصدير والعبور (املادة   -واو  
، نظاماً فعاالً إلصدار رخص أو أذون للتصـدير واالسـترياد  هل أنشأ بلدكم أو يصون   -٣٥

خيص نقل األسلحة النارية وأجزائها ومكوناهتـا   ، فيماتدابري املرور الدويل العابروكذلك الختاذ 
 )؟١٠من املادة  ١والذخرية (الفقرة 

  ال    نعم جزئيا    نعم    
  "ال"، فُيرجى توضيح ذلك:إذا كان اجلواب   (أ)  

  
 
 

ــا"،      (ب)   ــم جزئي ــم" أو "نع ــل    فُيرجــىإذا كــان اجلــواب "نع ــة النق وصــف نظــامكم ملراقب
 والشروط املعمول هبا إلصدار ترخيص أو إذن االسترياد أو التصدير واإلذن بالعبور.

  
 
 

ــدابري       (ج)   ــوانني) و/أو التـ ــانون (القـ ــات) و/أو القـ ــة (السياسـ ــر السياسـ ــى ذكـ ُيرجـ
نظـام مراقبـة النقـل املعمـول بـه يف       فعاليـة األخرى املنطبقة مـع تقـدمي أمثلـة علـى     

 بلدكم واخلربة والدروس املستفادة يف هذا اجملال.
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 هل ميتثل نظام مراقبة النقل يف بلدكم للمتطلبات التالية؟  -٣٦

ــة املســتوردة رخصــة أو إذن        التحقــق، قبــل إصــدار رخصــة التصــدير، مــن إصــدار الدول
  )١٠(أ) من املادة  ٢استرياد (الفقرة 

التحقق، قبل إصدار رخصة التصدير، من توجيه دول العبور، كحد أدىن، إشعاراً مكتوباً،   
  )١٠(ب) من املادة  ٢بور (الفقرة قبل الشحن، بأنه ليس لديها اعتراض على الع

  توضيح ذلك: فُيرجىإذا كان أحد الشرطني ال ينطبق،   (أ)  
  
 
 

ــات) و/أو     (ب)   ــة (السياسـ ــر السياسـ ــى ذكـ ــدابري  ُيرجـ ــوانني) و/أو التـ ــانون (القـ القـ
 األخرى املنطبقة.

  
 
 

هـــل تتضـــمن رخـــص أو أذون االســـترياد أو التصـــدير، كحـــد أدىن، النـــوع التـــايل مـــن   -٣٧
 )؟١٠من املادة  ٣املعلومات (الفقرة 

  تاريخ االنقضاء      مكان اإلصدار وتارخيه  
  بلد االسترياد        بلد التصدير  
  )*١٥ اسم ومكان السماسرة املشاركني (املادة    بلد العبور (إذا انطبق ذلك)  
  ألصنافوصف ا        املستلم النهائي  
  كمية األسلحة النارية وأجزائها ومكوناهتا والذخرية  
  )التحديدذلك* (ُيرجى  غري  

  
 
 

بلدكم أيا من التدابري املدرجة أدناه لكفالة أمن إجـراءات التـرخيص أو اإلذن   هل اعتمد   -٣٨
 )؟١٠من املادة  ٥و ٤وثبوتية وثائق الترخيص أو اإلذن (الفقرتان 

  )١٠من املادة  ٤االشتراط بأن تبلِّغ البلدان املستوردة بلدكم باستالم الشحنة املرَسلة (الفقرة   
  استخدام شهادات االستخدام النهائي أو غريها من وسائل التحقق لضمان أمن عمليات نقلها*  
  :توضيح ذلك فُيرجىإذا كان اجلواب "ال"،   (أ)  
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ــوانني) و/أو التـــ      (ب)   ــانون (القـ ــات) و/أو القـ ــة (السياسـ ــر السياسـ ــى ذكـ دابري ُيرجـ
 األخرى املنطبقة، مع تقدمي أمثلة عن حاالت النجاح يف تنفيذ تلك التدابري.

  
 
 

األسـلحة   إجـراءات مبسَّـطة بشـأن اسـترياد وتصـدير     هل تنص تشريعات بلدكم علـى    -٣٩
، ألغـراض مشـروعة ميكـن    وكـذلك بشـأن عبورهـا   النارية وأجزائها ومكوناهتـا والـذخرية مؤقتـاً    

 )*١٠من املادة  ٦التحقق منها (الفقرة 

  ال    نعم جزئيا    نعم    
  "ال"، فُيرجى توضيح ذلك:إذا كان اجلواب   (أ)  

  
 
 

حتديـد مـا ُيعتـرب يف تشـريعاتكم      فُيرجىإذا كان اجلواب "نعم" أو "نعم جزئيا"،   (ب)  
 الوطنية أغراضاً مشروعة ميكن التحقق منها من بني ما يلي:

  التصليح    رياضة الرماية      الصيد   
  غري ذلك      املعارض      التقييم   

  
 
 

ــدابري       (ج)   ــوانني) و/أو التـ ــانون (القـ ــات) و/أو القـ ــة (السياسـ ــر السياسـ ــى ذكـ ُيرجـ
 .املنطبقةاألخرى 

  
 
 

 ُيرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ اإلجراءات املبسَّطة يف بلدكم.  (د)  
  
 
 
    

   (أ)) ١١تدابري األمن والسالمة (املادة   -زاي  
الناريـة وأجزائهـا ومكوناهتـا    تدابري الشـتراط أمـن وسـالمة األسـلحة     هل اختذ بلدكم   -٤٠

وكــذلك وقــت عبــور إقليمــه (الفقــرة (أ) مــن   والــذخرية وقــت الصــنع واالســترياد والتصــدير 
 من الربوتوكول)؟ ١١  املادة

  ال    نعم جزئيا    نعم    
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وصـف التـدابري األكثـر أمهيـة      فُيرجـى "نعـم" أو "نعـم جزئيـا"،    إذا كان اجلـواب    (أ)  
  .وقت الصنعوجناحاً املتخذة فيما يتعلق بأمن وسالمة تلك األصناف 

  
 
 

ُيرجى وصـف التـدابري األكثـر أمهيـة وجناحـاً املتخـذة فيمـا يتعلـق بـأمن وسـالمة             (ب)  
 .االسترياد أو التصدير أو العبور وقتتلك األصناف 

  
 
 

ووصف التدابري واملمارسات اجليدة اليت اعتمـدها بلـدكم يف جمـال     إدراجُيرجى   (ج)  
مــن األســلحة الناريــة وأجزائهــا ومكوناهتــا والــذخرية  أمــن وســالمة املخزونــات

 اليت حتتفظ هبا الدولة.
  
 
 

 ُيرجى إيراد وإرفاق القواعد والسياسات ذات الصلة.  (د)  
  
 
 
    

   (أ) إىل (ج))* ١، الفقرة ١٥والسمسرة (املادة معلومات عن أنشطة السماسرة   - حاء  
هل أرسى بلدكم أو نظر يف إرساء تدابري أو نظام لتنظيم أنشطة مـن يعملـون يف أنشـطة      -٤١

 )؟١٥السمسرة (املادة 

  ال    نعم    
  إذا كان اجلواب "ال"، فُيرجى توضيح ذلك:  (أ)  

  
 
 

 توضيح ما إذا كان ذلك النظام يشمل ما يلي: فُيرجىإذا كان اجلواب "نعم"،   (ب)  

  السماسرة العاملني داخل إقليمه. تسجيل  ‘١‘    
  ال    جزئيانعم     نعم    

  .الترخيص أو اإلذن مبمارسة السمسرة  ‘٢‘   
  ال    نعم جزئيا    نعم    
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ذون االســترياد والتصــدير، أو املســتندات املصــاحبة  إفصــاح الــرخص وأ  ‘٣‘    
  السماسرة املشمولني يف املعاملة. هلا، عن أمساء ومواقع

  ال    نعم جزئيا    نعم    
  .التوضيح فُيرجىمن هذه النقاط "نعم جزئيا" أو "ال"،  ة على أيٍّإذا كانت اإلجاب  (ج)  

  
 
 

ــدابري       (د)   ــوانني) و/أو التـ ــانون (القـ ــات) و/أو القـ ــة (السياسـ ــر السياسـ ــى ذكـ ُيرجـ
 األخرى املنطبقة.

  
 
 

ُيرجــى تقــدمي أمثلــة علــى التنفيــذ النــاجح للتــدابري املعتمــدة لالمتثــال هلــذا احلكــم   )ه(  
واحلاالت القضائية أو غريها مـن احلـاالت ذات الصـلة، مبـا يف ذلـك أمثلـة علـى        

 حتقيق أو مقاضاة أو حاالت اإلدانة/الرباءة املتعلقة بتنفيذ هذه املادة.أيِّ 
  
 
 

املمارسات اليت تعتربوهنا من املمارسـات اجليـدة   ُيرجى إبراز واحدة أو أكثر من   (و)  
يف تنفيذ نظم مراقبـة السماسـرة، والـيت قـد تكـون أيضـاً جـديرة باهتمـام الـدول          

 األخرى لتنفيذ الربوتوكول.
  
 
 
 إذا كان بلدكم قد أنشأ نظاماً ملنح األذون للسماسرة، هل املعلومات بشأن السماسرة مدَرجة:  - ٤٢

مــن الربوتوكــول  ٧ة بشــأن األســلحة الناريــة وفقــاً للمــادة يف الســجالت الوطنيــ  (أ)  
  )؟١٥من املادة  ٢(الفقرة 

  ال    نعم جزئيا    نعم    
مـن الربوتوكـول    ١٢يف إطار عمليـات تبـادل املعلومـات املنشـأة مبوجـب املـادة         (ب)  

  )؟١٥من املادة  ٢(الفقرة 
  ال    نعم جزئيا    نعم    

  التوضيح  فُيرجى"نعم جزئيا" أو "ال"، ‘ ٢‘أو ‘ ١‘إذا كان اجلواب على   ‘١‘    
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ُيرجى ذكر السياسة (السياسات) و/أو القانون (القوانني) و/أو التـدابري    ‘٢‘    
 .األخرى املنطبقة

  
 
 

ُيرجى تقدمي أمثلة على التنفيذ الناجح للتدابري املعتمـدة واحلـاالت القضـائية      ‘٣‘    
احلاالت ذات الصـلة، مبـا يف ذلـك أمثلـة علـى التحقيقـات أو        أو غريها من

 .املالحقات أو حاالت اإلدانة/الرباءة املتعلقة بتنفيذ هذه املادة
  
 
 
  

التدابري الوقائية األخرى، مبا يف ذلك تطبيق أحكام االتفاقية على منع   - خامساً  
   )*ملنظَّمةاجلرمية امن اتفاقية  ٣٤و ٣١حاالت األسلحة النارية (املادتان 

ــدكم أيَّ    -٤٣ ــذ بل ــل ينف ــا        ه ــة وأجزائه ــلحة الناري ــع صــنع األس ــرامج أخــرى ملن ــدابري أو ب ت
 هبا على حنو غري مشروع؟ تِّجارومكوناهتا والذخرية واال

 )٣( ٣٤اعتماد تدابري أكثر صرامة أو شدة من تلك املنصوص عليها يف الربوتوكـول (املـادة     
  )اجلرمية املنظَّمةمن اتفاقية 

  ) من االتفاقية)  ١( ٣١املشاريع الوطنية (املادة  تقييم  
  ) من االتفاقية)١( ٣١إرساء وتعزيز أفضل املمارسات والسياسات (املادة   
التقيــيم الــدوري للصــكوك القانونيــة واملمارســات اإلداريــة والسياســة (السياســات) العامــة    

وخطط العمل والتدابري األخرى املتعلقة مبراقبة األسلحة النارية، بغية استبانة مدى قابليتـها  
  ) من االتفاقية)٤( ٣١ماعات اإلجرامية املنظمة (املادة إلساءة االستغالل من جانب اجل

هبـا بصـورة غـري مشـروعة      تِّجـار زيادة وعي اجلماهري بوجـود صـنع األسـلحة الناريـة واال      
  ) من االتفاقية)٥( ٣١وأسباهبما وجسامتهما واخلطر الذي يشكالنه (املادة 

  محالت مجع األسلحة أو تسليمها طوعيا/إعادة شرائها  
  التدمري العلين لألسلحة العتيقة و/أو اجملمَّعة و/أو املصادرة  
  إجراء استقصاءات خبصوص األسلحة النارية  
 تِّجـار وتـدفقات اال  اجلرميـة املنظَّمـة  مجع وتبادل وحتليـل البيانـات واملعلومـات عـن طبيعـة        

  من االتفاقية) ٢٨غري املشروع ودروهبا وأمناطها (املادة 
  تدابري أخرى (ُيرجى التحديد)  
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وصـف التـدابري امللموسـة املتخـذة      فُيرجـى إذا أشَّرمت على واحد أو أكثر من اخليارات أعاله،   - ٤٤
  مع ذكر السياسة (السياسات) أو القانون (القوانني) املنطبقة وتقدمي أمثلة على تنفيذها الناجح.

  
 
 

 التدابري وكفاءهتا. رجى تقييم فعالية هذهُي  (أ)  
  
 
 
    

    من الربوتوكول) ١٤التدريب واملساعدة التقنية (املادة   -ألف  
هل يتعاون بلدكم مع البلدان واملنظمات الدولية األخرى لكي يتسىن للدول األطـراف أن    -٤٥

تتلقــى، بنــاًء علــى طلبــها، التــدريب واملســاعدة التقنيــة الالزمــة لتعزيــز قــدرهتا علــى منــع ومكافحــة  
 هبا بصورة غري مشروعة؟ تِّجارواستئصال صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناهتا والذخرية واال

  ال    نعم    
  ُيرجى وصف نوع املساعدة اليت تقدموهنا واجلهة املتلقية:  (أ)  

  
 
 
   

إنفاذ القانون، مبا يف ذلك مراقبة احلدود وغريها من تدابري العدالة اجلنائية   - سادساً  
من  ٢٦و ٢٤و ٢٠و ١٩(ب) من الربوتوكول، واملواد  ١١(املادة 
    )اجلرمية املنظَّمةاتفاقية 

   )٦من املادة  ٢و ١املصادرة والضبط (الفقرتان   -ألف 
األسلحة النارية وأجزائها ومكوناهتـا والـذخرية الـيت     مصادرةتشريعات بلدكم  تتيحهل   -٤٦

 )؟٦من املادة  ١هبا بصورة غري مشروعة (الفقرة  تِّجارجرى صنعها أو اال

  ال    نعم    
  إذا كان اجلواب "ال"، فُيرجى توضيح ذلك  (أ)  
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ذكــر السياســة (السياســات) و/أو (القــوانني)  فُيرجــىإذا كــان اجلــواب "نعــم"،   (ب)  
 و/أو التدابري األخرى املنطبقة.

  
 
 

ُيرجى تقدمي تفاصيل عن عدد ونوع حاالت املصادرة، وعن مقـدار ونـوع املـواد      (ج)  
 يف السنوات الثالث املاضية. ُيرجى تقدمي أرقام عن كل سنة. صودرتاليت 

  
 
 

األسـلحة الناريـة وأجزائهـا ومكوناهتـا والـذخرية الـيت        ضـبط هل تتيح تشـريعات بلـدكم     -٤٧
 )؟٦من املادة  ٢ُيشتبه يف كوهنا ُصنعت واتُّجر هبا على حنو غري مشروع (الفقرة 

  ال    نعم    
  :إذا كان اجلواب "ال"، فُيرجى توضيح ذلك  (أ)  

  
 
 

ذكــر السياســة (السياســات) و/أو القــانون     فُيرجــىإذا كــان اجلــواب "نعــم"،     (ب)  
(القوانني) و/أو التدابري األخرى املنطبقة. ُيرجى تقدمي تفاصيل عـن عـدد ونـوع    
ــثالث املاضــية.       ــواد املضــبوطة يف الســنوات ال ــوع امل ــدار ون احلــاالت، وعــن مق

 ُيرجى تقدمي أرقام عن كل سنة.
  
 
 

 باألسلحة النارية وأجزائها ومكوناهتا والذخرية املضبوطة؟ بسجالتهل حيتفظ بلدكم   (ج)  

  ال    نعم جزئيا    نعم    
  "ال"، فُيرجى توضيح ذلك. إذا كان اجلواب  ‘١‘    

  
 
 

توضيح مـا إذا كانـت هـذه     فُيرجىإذا كان اجلواب "نعم" أو "نعم جزئيا"،   ‘٢‘    
البيانــات ُتحفــظ مركزيــا، والســلطة (الســلطات) الــيت تتــوىل ذلــك، ونــوع    

 املعلومات احملفوظة.
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   (ب)) ١١النقل واحلدود (املادة  التدابري املتخذة لزيادة فعالية مراقبة  -باء  

تـدابري أو إجـراءات تشـغيل موحـدة لزيـادة فعاليـة تـدابري مراقبـة          هل اعتمد بلـدكم أيَّ   -٤٨
مـن   االسترياد والتصدير والعبور، مبا يف ذلك تـدابري مراقبـة احلـدود و/أو التعـاون عـرب احلـدود      

هبـا بطريقـة غـري مشـروعة (انظـر أيضـاً        تِّجـار أجل منع ومكافحة جرائم صنع األسـلحة الناريـة واال  
 (ب))؟ ١١املادة 

  ال    نعم جزئيا    نعم    
  إذا كان اجلواب "ال"، فُيرجى توضيح ذلك:  (أ)  

  
 
 

 املزيــد مــن املعلومــات تقــدمي فُيرجــىإذا كــان اجلــواب "نعــم" أو "نعــم جزئيــا"،   (ب)  
وكذلك، حيثما أمكن، إرفاق اإلجراءات والتدابري األخـرى وتقـدمي أمثلـة علـى     

 تنفيذها الناجح وتقييم فعاليتها:
  
 
 
    

أحكام العدالة اجلنائية وإنفاذ القوانني األخرى املطبَّقة على حاالت خاصة   - جيم  
   )اجلرمية املنظَّمةمن اتفاقية  ٢٦و ٢٠باألسلحة النارية (املادتان 

للتحقيـق يف صـنع    أسـاليب التحـري اخلاصـة   هل تنص تشريعات بلدكم على اسـتخدام    -٤٩
 ٢٠هبا بطريقة غـري مشـروعة (املـادة     تِّجاراألسلحة النارية وأجزائها ومكوناهتا والذخرية و/أو اال

 من االتفاقية)؟

  ال    نعم    
  عن أساليب التحري املطبَّقة وتقدمي أمثلة على تنفيذها الناجح. تفاصيلُيرجى تقدمي   (أ)  

  
 
 
، مثـل  تدابري لتعزيز التعـاون مـع سـلطات إنفـاذ القـانون     هل تنص تشريعات بلدكم على   -٥٠

إمكانية ختفيف عقوبة املتهم الذي يقدم عوناً كـبرياً أو منحـه احلصـانة، يف حـاالت صـنع األسـلحة       
 ؟من االتفاقية) ٢٦هبا بطريقة غري مشروعة (املادة  تِّجارالنارية وأجزائها ومكوناهتا والذخرية واال

  ال    نعم    
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تقــدمي تفاصــيل حــول تلــك   فُيرجــىإذا كــان اجلــواب "نعــم" أو "نعــم جزئيــا"،    (أ)  
  مثلة على تنفيذها.التدابري مع تقدمي أ

  
 
 
    

    تبادل املعلومات وتنسيقها والتعاون الدويل  - سابعاً  
  من الربوتوكول، ١٢من املادة  ٢و ١تبادل املعلومات (الفقرتان   - ألف  

   )اجلرمية املنظَّمةاتفاقية من  ٢٨واملادة 
األحكـام   هل اعتمد بلدكم تدابري لتعزيز تبادل املعلومات مع الدول األخرى على تنفيـذ   -٥١

 من الربوتوكول؟ ١٢املنصوص عليها يف املادة 

  ال    نعم جزئيا    نعم    
 إذا كان اجلواب "ال"، فُيرجى توضيح ذلك:  (أ)  

  
 
 

إدراج ووصف أهم وأجنـح التـدابري    فُيرجى، "إذا كان اجلواب "نعم" أو "نعم جزئيا  (ب)  
فيمـا يتعلـق بصـنع     تبـادل املعلومـات  واملمارسات اجليدة اليت اعتمدها بلدكم لدعم 

 .هبا بطريقة غري مشروعة تِّجاراألسلحة النارية وأجزائها ومكوناهتا والذخرية واال
  
 
 

ــدابري      (ج)   ــوانني) و/أو التـ ــانون (القـ ــات) و/أو القـ ــة (السياسـ ــر السياسـ ــى ذكـ  ُيرجـ
األخرى املنطبقة. وُيرجى وصف خرباتكم والدروس اليت استفدمتوها مـع تقـدمي   

 بعض األمثلة على التنفيذ الناجح للممارسات الفعالة لتبادل املعلومات.
  
 
 

 اجلرميـة املنظَّمـة  جبمع املعلومات عن االجتاهات واألمنـاط السـائدة يف   هل يقوم بلدكم   -٥٢
بصــورة دوريــة مــع البلــدان     ليــل تلــك املعلومــات وتبادهلــا   باألســلحة الناريــة وحت  تِّجــارواال

 من االتفاقية)؟ ٢٨واملنظمات األخرى (املادة 

  ال    نعم جزئيا    نعم    
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ذكـر تلـك التـدابري مـع تقـدمي       فُيرجـى إذا كان اجلواب "نعـم" أو "نعـم جزئيـا"،      (أ)  
  أمثلة على حاالت طُبقت فيها بنجاح.

  
 
 
    

   )١٣التعاون والتنسيق بشأن األسلحة النارية (املادة   -باء  
 للتعـاون الثنـائي واإلقليمـي والـدويل    هل اعتمد بلدكم تدابري أو دخـل يف أيِّ ترتيبـات     -٥٣

هبــا  تِّجــارملنــع ومكافحــة واستئصــال صــنع األســلحة الناريــة وأجزائهــا ومكوناهتــا والــذخرية واال  
 بطريقة غري مشروعة.

 ال    نعم    

  إذا كان اجلواب "ال"، فُيرجى توضيح ذلك  (أ)  
  
 
 

وصف تلك التدابري والترتيبات وذكـر السياسـة    فُيرجىإذا كان اجلواب "نعم"،   (ب)  
 (السياسات) و/أو القانون (القوانني) و/أو التدابري األخرى املنطبقة.

  
 
 

تعمل كحلقة وصل بينـه وبـني   هل حدد بلدكم هيئة وطنية أو نقطة اتصال واحدة لكي   -٥٤
 )؟١٣من املادة  ٢سائر الدول األطراف بشأن املسائل املتعلقة هبذا الربوتوكول (الفقرة 

  ال    نعم    
  إذا كان اجلواب "ال"، فُيرجى توضيح ذلك:  (أ)  

  
 
 

 ُيرجى تقدمي اسم ومهام اهليئة الوطنية أو جهة االتصال املعيَّنة:  (ب)  
  
 
 

 ٢خبالف التعاون على مكافحة إزالة وسم األسـلحة الناريـة املتوخـاة يف الفقـرة       (ج)  
كال أخـرى مـن الـدعم    ، هل أرسى بلـدكم أو سـعى إىل إرسـاء أشـ    ٨من املادة 
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(مثل صانعي األسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناهتـا   والتعاون مع القطاع اخلاص
والذخرية وجتارها ومستورديها ومصـدريها ومساسـرهتا وناقليهـا التجـاريني) مـن      

 )؟١٣من املادة  ٣أجل منع األنشطة غري املشروعة وكشفها (الفقرة 

  ال    نعم    
وصـف نـوع التعـاون الـذي أسسـه بلـدكم مـع         فُيرجـى إذا كان اجلواب "نعم"،   (د)  

ــة املــذكورة أعــاله، وذكــر     السياســة (السياســات) و/أو  خمتلــف اجلهــات الفاعل
  القانون (القوانني) و/أو التدابري األخرى املنطبقة املعمول هبا.

  
 
 
    

   من الربوتوكول) ١٢من املادة  ٤و ٣(الفقرتان  التعاون يف جمال اقتفاء األثر  -جيم  
هـــل يقـــوم بلـــدكم دوريـــا بتســـجيل األســـلحة الناريـــة وأجزائهـــا ومكوناهتـــا والـــذخرية   -٥٥

املضــبوطة أو املعثــور عليهــا أو املســتردة والــيت ُيشــتبه يف كوهنــا ُصــنعت أو اتُّجــر هبــا بصــورة غــري  
 ؟*وبتعقُّبها يف السجالت الوطنية والدوليةمشروعة أو رمبا تكون كذلك، 

  ال    نعم جزئيا    نعم    
  "ال"، فُيرجى توضيح ذلك:إذا كان اجلواب   (أ)  

  
 
 

السياسـة (السياسـات)   ذكـر   فُيرجـى إذا كان اجلواب "نعـم" أو "نعـم جزئيـا"،      (ب)  
 و/أو التدابري األخرى املنطبقة. القانون (القوانني)و/أو 

  
 
 

 واإلجـراءات القانونيـة  واملتطلبـات   املختصـة  السلطة (السـلطات) ُيرجى بيان   (ج)  
 اليت تنطبق يف بلدكم من أجل التعقُّب على الصعيدين احمللي والدويل.*

  
 
 

واألسـلحة   بسـجالت طلبـات التعقُّـب الـواردة والصـادرة     هل حيـتفظ بلـدكم     (د)  
 النارية واألصناف األخرى اليت جرى تعقُّبها؟*
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مـــع وصــف الـــدروس املســـتفادة   أمثلــة علـــى التعقُّـــب النــاجح  ُيرجــى تقـــدمي    )ه(  
 والتحديات وفعالية ممارسات التعقُّب احمللية والدولية لديكم.

  
 
 

وأجزائهـا ومكوناهتـا    عـدد ونـوع األسـلحة الناريـة    ُيرجى تقدمي معلومات عـن    (و)  
والذخرية املتعقَّبة يف بلدكم، ويف بلد آخر، يف السنوات الثالث املاضـية. ُيرجـى   

 ، إن ُوجدت.تقدمي أرقام عن كل سنة
  
 
 

التعـاون الـدويل   وإرسـال طلبـات    م تدابري وترتيبـات لتمكينـه مـن تلقِّـي    هل اعتمد بلدك  -٥٦
األسلحة النارية وأجزائها ومكوناهتا والذخرية اليت رمبا تكون قـد ُصـنعت أو    لغرض حتديد موقع

مـن االتفاقيـة،    ١٨(ز) مـن املـادة    ٣اتُّجر هبا بصورة غري مشروعة أو لغرض اقتفاء أثرها (الفقرة 
 من الربوتوكول)؟ ١٤من املادة  ٤والفقرة 

  ال    نعم جزئيا    نعم    
ذكر السياسـة (السياسـات) و/أو    فُيرجى"نعم" أو "نعم جزئيا"، إذا كان اجلواب   (أ)  

  القانون (القوانني) و/أو التدابري األخرى املنطبقة املعتمدة لتوفري ذلك التعاون.
  
 
 

كم عدد طلبات املساعدة لغرض حتديد موقـع األسـلحة الناريـة وأجزائهـا ومكوناهتـا        (ب)  
بلـدكم يف السـنوات الـثالث املاضـية، وكـم عـدد       اهـا  والذخرية واقتفاء أثرها اليت تلقَّ

 الطلبات اليت قدَّمها بلدكم إىل البلدان األخرى يف السنوات الثالث املاضية؟
  
 
 

بلد (بلدان) أقام بلدكم معظم عالقات التعاون يف جمال التعقُّب اإلجيـايب  أيِّ مع   (ج)  
نـوات  أو السليب على مدى السـنوات اخلمـس املاضـية؟ ُيرجـى كـذلك وصـف ق      

 التعاون املستخدمة.
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من اتفاقية  ٢٧و ١٩و ١٨و ١٦التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية (املواد   - دال  
   )اجلرمية املنظَّمة

تتـــيح للســـلطة  اتفاقـــات أو ترتيبـــات ثنائيـــة أو متعـــددة األطـــرافهـــل أبـــرم بلـــدكم   -٥٧
(الســلطات) املختصــة إنشــاء هيئــات حتقيــق مشــتركة فيمــا يتعلــق مبســائل صــنع األســلحة الناريــة   
وأجزائها ومكوناهتـا والـذخرية الـيت هـي موضـع حتقيقـات أو مالحقـات أو إجـراءات قضـائية يف          

 من االتفاقية)؟ ١٩هبا على حنو غري مشروع (املادة  تِّجاردولة أو أكثر و/أو اال

  ال    نعم    
ــم"،     (أ)   ــاق      فُيرجــىإذا كــان اجلــواب "نع ــن التفاصــيل بشــأن االتف ــد م ــدمي مزي تق

ذكـر أيضـاً السياسـة (السياسـات)     (االتفاقات) وإعطاء أمثلة علـى تنفيـذها، مـع    
  أو القانون (القوانني) املنطبقة.

  
 
 

التعـاون الوثيـق يف جمـال إنفـاذ     هل لـدى بلـدكم تشـريعات تـنص علـى تـدابري لتشـجيع          -٥٨
هبـا علـى    تِّجاربشأن مسائل صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوناهتا والذخرية و/أو اال القانون

 ن االتفاقية)؟م ٢٧حنو غري مشروع (املادة 

  ال    نعم جزئيا    نعم    
وصــف تلــك التــدابري وبيــان  فُيرجــىإذا كــان اجلــواب "نعــم" أو "نعــم جزئيــا"،   (أ)  

  ن (القوانني) املنطبقة.السياسة (السياسات) أو القانو
  
 
 

اتفاقـات ثنائيـة أو متعـددة األطـراف بشـأن التعـاون املباشـر         هل أبرم بلدكم أيَّ  (ب)  
بني أجهزته املعنية بإنفـاذ القـانون ألغـراض التحقيـق يف حـاالت صـنع األسـلحة        

هبـا علـى حنـو غـري مشـروع؟       تِّجارالنارية وأجزائها ومكوناهتا والذخرية و/أو اال
 ُيرجى زيادة التوضيح مع تقدمي أمثلة على تطبيقها.

  
 
 

جـرائم  هل تسمح تشريعات بلدكم بالنظر يف اجلرائم اليت يشملها الربوتوكول بوصـفها    -٥٩
 من االتفاقية؟ ١٦وفقا للمادة  تستوجب تسليم اجلناة

  ال    نعم جزئيا    نعم    
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ذكــر السياســة (السياســات)  فُيرجــى"نعــم" أو "نعــم جزئيــا"، إذا كــان اجلــواب   (أ)  
ــدمي معلومــات       ــع تق ــة م ــدابري األخــرى املنطبق ــوانني) و/أو الت ــانون (الق و/أو الق

املتصـلة بـأيٍّ مـن اجلـرائم املشـمولة       تسـليم اجملـرمني  وأمثلة عملية بشأن حاالت 
الربوتوكـول).  مـن   ٥) و٣( ١مـن االتفاقيـة واملادتـان     ١٦بالربوتوكول (املـادة  

  وُيرجى إرفاق القضايا والقرارات واألحكام ذات الصلة، حيثما توافرت.
  
 
 
علـى   أحكـام املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة الـواردة يف االتفاقيـة      هل تطبِّق تشـريعات بلـدكم     - ٦٠

 من الربوتوكول)؟ ٥) و٣( ١من االتفاقية اقتراناً باملادتني  ١٨اجلرائم املشمولة بالربوتوكول (املادة 

  ال    نعم جزئيا    نعم    
ذكر السياسـة (السياسـات) و/أو    فُيرجىإذا كان اجلواب "نعم" أو "نعم جزئيا"،   (أ)  

القانون (القوانني) و/أو التدابري األخرى املنطبقة مع تقدمي معلومات وأمثلة عملية 
املتصــلة بــأيٍّ مــن اجلــرائم املشــمولة   املســاعدة القانونيــة املتبادلــة بشــأن حــاالت 

  من الربوتوكول). ٥) و٣( ١من االتفاقية واملادتان  ١٨بالربوتوكول (املادة 
  
 
 
    

   الصعوبات املصاَدفة واملساعدة املطلوبة  - ثامناً 
 ُيرجى وصف التحديات املاثلة أمام بلدكم يف تنفيذ أحكام بروتوكول األسلحة النارية.  -٦١

ــي       (أ)   ــا هـ ــول، مـ ــيات الربوتوكـ ــاً ملقتضـ ــة وفقـ ــريعات الداخليـ إذا مل تكيَّـــف التشـ
  زال ينبغي اختاذها؟ ُيرجى التحديد.  اخلطوات اليت ما

  
 
 

  صعوبات فيما يتعلق باعتماد التشريعات الوطنية املالئمة؟ هل توجد أيُّ  (ب) 
  ال    نعم    

  هل ينطبق أيٌّ من املذكور أدناه؟  (ج) 
  حات مؤسسية/إنشاء مؤسسات جديدةاجة إىل إصالاحل    
  املشاكل املتعلقة بصياغة التشريعات    
  وغريها) ،انني واللوائح واملراسيمات (القواحلاجة إىل التوسع يف تنفيذ التشريع    
  املمارسني عن استخدام التشريعات إحجام    
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  نقص الوعي    
  ق بني اهليئاتنقص التنسي    
  ملعارف واملهارات التقنيةنقص ا    
  ة تعاون الدول األخرى أو انعدامهحمدودي    
  خصَّصة للتنفيذ (ُيرجى التحديد)حمدودية املوارد امل    
  مسائل أخرى (ُيرجى التحديد)    

  
 
 

  هل حيتاج بلدكم إىل مساعدة تقنية من أجل تنفيذ الربوتوكول؟  -٦٢
  ال    نعم    

  إذا كان اجلواب "نعم"، ُيرجى التحديد.  (أ)  
  
 
 

  إىل املساعدة التقنية بشأهنا:ُيرجى اإلشارة إىل اجملاالت اليت توجد حاجة   (ب)  
  إنشاء السلطات املختصة    اإلصالحات/اللوائح التشريعية    
  األثرالتحديد واقتفاء       الوسم وحفظ السجالت    
  محالت اجلمع        ضوابط النقل    
  إدارة املخزونات        والتدمريالتعطيل     
  التحقيق واملقاضاة    مراقبة احلدود وتقييم املخاطر    
  التعاون اإلقليمي والدويل        تبادل املعلومات    
  باألسلحة النارية تِّجاريانات عن االمجع وحتليل الب    
  غري ذلك    
  ُيرجى اإلشارة إىل أحكام الربوتوكول احملددة عند تقدمي املعلومات  

  
 
 

  ُيرجى بيان نوع املساعدة املطلوبة لتنفيذ الربوتوكول.  (ج)  
  املشورة القانونية/الدعم يف صياغة التشريعات    
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  التشريعات/اللوائح/االتفاقات النموذجية    
  وضع االستراتيجيات/السياسات وخطط العمل    
  املمارسات اجليِّدة/الدروس املستخلصة    
  بناء القدرات من خالل تدريب املمارسني و/أو تدريب املدرِّبني    
بناء القدرات مـن خـالل توعيـة اجلهـاز القضـائي واملمارسـني اآلخـرين يف جمـال             

  العدالة اجلنائية
  املساعدة امليدانية من خبري خمتص    
  بناء/تعزيز املؤسسات    
  توعيةالوقاية/ال    
  املساعدة واملعدات التكنولوجية (ُيرجى التحديد)  
  تطوير الرباجميات وإنشاء قواعد البيانات  
  قليمي والدويلإلتدابري تعزيز التعاون ا  
األدوات املتخصصــة مثــل منــائط الــتعلُّم اإللكتــروين واألدلــة واملبــادئ التوجيهيــة    

  وإجراءات التشغيل املوحدة
  غري ذلك (ُيرجى التحديد)    

  
 
 
  

يف هذه اجملاالت؟ ُيرجى حتديد جمـال املسـاعدة   هل تتلقون بالفعل مساعدة تقنية   (د)  
  وجهة تقدميها.

  
 
 
    

 معلومات أخرى  - تاسعاً  
  
دة فيما يتعلـق مبراقبـة   ُيرجى وصف املمارسات يف بلدكم اليت تعتقدون أهنا ممارسات جيِّ  -٦٣

 تِّجـار األسلحة النارية، ومنع ومكافحة صنع األسلحة الناريـة وأجزائهـا ومكوناهتـا والـذخرية واال    
للدول األخـرى يف جهودهـا الراميـة إىل تنفيـذ بروتوكـول       غري املشروع هبا، اليت قد تكون مفيدةً

 األسلحة النارية.
  
 
 



CTOC/COP/WG.6/2017/2

 

40/41 V.17-01748 
 

من املهـم النظـر فيهـا بشـأن جوانـب      أنَّ معلومات أخرى ترون أيِّ رجى تقدمي ُي  (أ)  
  تنفيذ الربوتوكول أو الصعوبات اليت تعترضه غري املذكورة أعاله.

  
 
 

   !مع الشكر
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 البلد:
  تاريخ تلقِّي االستبيان:

     ____/____/____  
 (اليوم / الشهر / السنة)      

 املوظف املسؤول (املوظفون املسؤولون) عن الرد على االستبيان:

 :السيدة/السيد  

 :املسمى و/أو املنصب  

  

 اهليئة و/أو املكتب:  

  

 العنوان الربيدي:  

  

  

  

 رقم اهلاتف:  

 رقم الفاكس:  

 عنوان الربيد اإللكتروين:  
  

 


