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  استبيان عن تنفيذ بروتوكول 
  ا مكّوناهتمكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها و

  هبا بصورة غري مشروعة، جتار  واالوالذخرية
  عرب الوطنيةاجلرمية املنظَّمةاملكّمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة 

        
   :التايل العنوان إىل بعد اإلجابة عنها االستبيانات رسلُت

 
Conference Support Section 
Organized Crime and Illicit Trafficking Branch  
Division for Treaty Affairs  
United Nations Office on Drugs and Crime  
Vienna International Centre  
PO Box 500  
1400 Vienna, Austria  
Attn: Ivan Restrepo 

  رستريبو إيفان :السيد لعناية
  3198-26060 (1) (43) +: اهلاتف
  73198-26060 (1) (43) +: الفاكس

        untoc.cop@unodc.org: الربيد اإللكتروين
 معلومات عامة

مكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوناهتا والذخرية بروتوكول  على التصديق عن عامة معلومات تقدمي ُيرجى
 يف تنفيذه ةحال وعن ،ة األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنيةواالجتار هبا بصورة غري مشروعة، املكمل التفاقي

 ).بالغاإل لصيغة منوذج على العلالطّ اإلجابة حقل يف" أجوبة مناذج استخدام "زر استخدم(. بلدكم

  التصديق على بروتوكول األسلحة النارية

رئيس [، ووقّعه ]التاريخ[يف ] هيئة أخرى/الربملان[ق عليه وصّد] التاريخ[يف بروتوكول األسلحة النارية على توقيع ال متّ
 عليه لدى األمني العام لألمم املتحدة اصك تصديقه] الدولة العضواسم  [وأودعت]. التاريخ[يف ] رئيس الدولة/اجلمهورية

  ].التاريخ[يف 
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 ]الدولة العضواسم [لـ والنظام القانوين بروتوكول األسلحة النارية 

 قواعد القانون الدويل املقبولة عموما واالتفاقيات الدولية اليت يصّدق عليها  من الدستور على أنَّ] املادةرقم[ املادة تنّص
ة أحكام خمالفة هلا يف ، وتعلو على أّي]الدولة العضواسم [لـ أ من القانون الداخلي ل جزءا ال يتجّزبقانون ويبدأ نفاذها، تشكّ

 .القانون الداخلي

ق بعد أن صّد] اسم الدولة العضو[لـ أ من القانون الداخلي جزءا ال يتجّز بروتوكول األسلحة النارية ، أصبح على ذلكوبناًء
وفقا للمادة ] التاريخ [ه، وبدأ نفاذ]التاريخ[يف ] رئيس الدولة/رئيس اجلمهورية[عه ، ووقّ]التاريخ[يف ] هيئة أخرى/الربملان[عليه 
  . ما للقوانني من حجية قانونيةللقرارات القضائية نفس] ال يكون/يكون[ من الدستور، ]رقم املادة[ووفقا للمادة  . منه١٨

وبناء  .القوانني األخرىأعلى مرتبةً من   لكنه،فهو يأيت بعد الدستور مباشرةً  بني الصكوك القانونية، رفيعةٌمكانةٌربوتوكول ولل
 .ة هلا يف القانون الداخلي على أية أحكام خمالفتعلو الربوتوكول أحكام على ذلك، فإنَّ

 والـذخرية ا  مكّوناهتـ كافحـة صـنع األسـلحة الناريـة وأجزائهـا و          مل التدابري اليت اختـذمتوها   هل سبق أن أجريتم تقييما لفعالية       
، الثغراتحتليالت  : مثل( وثائق ذات صلة يف حال توافرها        ُيرجى إرفاق أيِّ    يف بلدكم؟  هبا بصورة غري مشروعة   واالجتار  
  ).الدولية واإلقليمية األخرى، والدراسات ذات الصلة بالسياساتاالستعراض آليات وتقارير 

ُيرجى تقدمي اسم السلطة املعنية املسؤولة عـن مكافحـة االجتـار غـري املـشروع باألسـلحة الناريـة وأجزائهـا ومكوناهتـا والـذخرية                          
  : االتصال هباتفاصيلو

  .هناوإرفاقه ، ُيرجى ذكره "الح الناريالس"لـ  تعريفا يتضّمنإذا كان قانونكم الداخلي 

اإلسـبانية،  ) (األخـرى (بواحـدة أو أكثـر مـن لغـات األمـم املتحـدة الرمسيـة                تـوافره،   يرجى إيراد ذلك التعريـف، يف حـال         
  .)اإلنكليزية، الروسية، الصينية، العربية، الفرنسية

  .رجى ذكره وإرفاقه هنا، ُي"كّوناتاألجزاء وامل"لـ  تعريفا يتضّمنإذا كان قانونكم الداخلي 

اإلسـبانية،  ) (األخـرى (يرجى إيراد ذلك التعريـف، يف حـال تـوافره، بواحـدة أو أكثـر مـن لغـات األمـم املتحـدة الرمسيـة                          
  ).اإلنكليزية، الروسية، الصينية، العربية، الفرنسية

  .، ُيرجى ذكره وإرفاقه هنا"الذخرية"لـ  تعريفا يتضّمنإذا كان قانونكم الداخلي 

اإلسـبانية،  ) (األخـرى (جى إيراد ذلك التعريـف، يف حـال تـوافره، بواحـدة أو أكثـر مـن لغـات األمـم املتحـدة الرمسيـة                          ير
  ).اإلنكليزية، الروسية، الصينية، العربية، الفرنسية
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  .، ُيرجى ذكره وإرفاقه هنا"مشروعةالصنع بصورة غري "لـ  تعريفا يتضّمنإذا كان قانونكم الداخلي 

اإلسـبانية،  ) (األخـرى (لك التعريـف، يف حـال تـوافره، بواحـدة أو أكثـر مـن لغـات األمـم املتحـدة الرمسيـة                        يرجى إيراد ذ  
  ).اإلنكليزية، الروسية، الصينية، العربية، الفرنسية

  .، ُيرجى ذكره وإرفاقه هنا"مشروعةاالجتار بصورة غري "لـ  تعريفا يتضّمنإذا كان قانونكم الداخلي 

اإلسـبانية،  ) (األخـرى (يـف، يف حـال تـوافره، بواحـدة أو أكثـر مـن لغـات األمـم املتحـدة الرمسيـة                       يرجى إيراد ذلك التعر   
  ).اإلنكليزية، الروسية، الصينية، العربية، الفرنسية

  .، ُيرجى ذكره وإرفاقه هنا"اقتفاء األثر"لـ  تعريفا يتضّمنإذا كان قانونكم الداخلي 

اإلسـبانية،  ) (األخـرى (واحـدة أو أكثـر مـن لغـات األمـم املتحـدة الرمسيـة                يرجى إيراد ذلك التعريـف، يف حـال تـوافره، ب          
  ).اإلنكليزية، الروسية، الصينية، العربية، الفرنسية

اليت توّدون أن تؤخـذ   أو التدابري األخرى    /أو السياسات و  /و القوانني    مسودات مشاريعإرفاق   عند انطباق احلال، يرجى   
  .يف االعتبار يف هذا االستعراض

    
 ٥من املادة ) أ( ١فقرة ال

 السلوك التايل، لتجرمي على كل دولة طرف أن تعتمد ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى يتعّين  - ١  
  :عند ارتكابه عمدا

 ؛ا والذخرية غري املشروعمكّوناهتصنع األسلحة النارية وأجزائها و  )أ(  
  

 ةإلزامي: مستوى اإللزام
    

 ).توضع عالمة على جواب واحد(لتنفيذ احلكم املستعَرض؟ ) تدابري( تدبرياًبلدكم اختذ هل 

 معلوماتال تتوافر   (  ) ال  (  ) جزئياً نعم(  )   نعم(  ) 

  .وإرفاقهاأو التدابري األخرى املنطبقة /و )القوانني(القانون أو / و)اتالسياس(ة ُيرجى ذكر السياس

  .)النصوص(النص إيراد رجى ُي
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  .)النصوص(ص النإرفاق رجى ُي

) األخــرى(بواحــدة أو أكثــر مــن لغــات األمــم املتحــدة الرمسيــة   ،)توافرهــا( يف حــال تــوافره ،)النــصوص(ُيرجــى إرفــاق الــنص 
  .)اإلسبانية، اإلنكليزية، الروسية، الصينية، العربية، الفرنسية(

تخـذها الـسلطات الداخليـة أو غريهـا مـن           اليت يلزم أن ت   ) وإطارها الزمين (ُيرجى تقدمي وصف ُمجَمل للخطوات أو اإلجراءات        
  .حلكم املستعَرضتنفيذ االسلطات لكفالة 

  :اخلطوات أو التدابري التالية)] أو أمساء السلطات(اسم السلطة [تعتمد /بغية تنفيذ احلكم املستعَرض تنفيذا تاما، يلزم أن تتخذ

١ -  ]XXX ،اعتماده حبلول /زمع اختاذهوهو ما ُي...[ 

٢ -  ]XXX ،اعتماده حبلول /زمع اختاذه ُيوهو ما...[ 

٣-  ]XXX ،اعتماده حبلول /زمع اختاذهوهو ما ُي...[ 

  .ُيرجى بيان اجلهود اليت بذهلا بلدكم حىت تارخيه لتنفيذ احلكم املستعَرض

  :الربوتوكول، اخلطوات التالية من أجل تنفيذ احلكم املستعَرض] انضمامه إىل/توقيعه على[ منذ ،]اسم البلد[اختذ 

١ -  ]XXX[ 

٢ -  ]XXX[ 

٣-  ]XXX[ 

  [.....].بسبب ] غري ناجحة/ناجحة جزئيا/ناجحة متاما[أنَّ هذه اخلطوات وتبّين 

اليت يلزم أن تتخـذها الـسلطات الداخليـة أو غريهـا مـن            ) وإطارها الزمين (ُيرجى تقدمي وصف ُمجَمل للخطوات أو اإلجراءات        
  .لحكم املستعَرضاالمتثال التام لالسلطات لكفالة 

  :اخلطوات أو التدابري التالية)] أمساء السلطاتأو (اسم السلطة [تعتمد /بغية كفالة االمتثال التام للحكم املستعَرض، يلزم أن تتخذ

١ -  ]XXX ،اعتماده حبلول /زمع اختاذهوهو ما ُي...[ 

٢ -  ]XXX ،اعتماده حبلول /زمع اختاذهوهو ما ُي...[ 

٣-  ]XXX ،ه حبلول اعتماد/زمع اختاذهوهو ما ُي...[  
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وعلـى القـضايا املعروضـة     ضستعَراملـ  للحكـم ُيرجى تقدمي أمثلة على حاالت النجاح يف تنفيذ التدابري املعتمـدة مـن أجـل االمتثـال       
  .على احملاكم أو غريها من القضايا ذات الصلة

 يف ذلــك العــدد اإلمجــايل مبــا( يف بلــدكم ائم املــذكورة يف هــذه املــادةلجــرلُيرجــى تقــدمي تفاصــيل عــن املالحقــة القــضائية  
  ).الرباءة/وأحكام اإلدانةللتحقيقات واملالحقات القضائية 

قـضية، يف حـني بلـغ عـدد         ] العدد[يف إطار   ] العدد[، بلغ عدد األشخاص اخلاضعني للتحقيق       ]آخر عام تتوافر عنه البيانات    [يف  
املتـهم  ] بـرباءة /بإدانـة [لـيت أفـضت إىل صـدور حكـم          قضية، وعـدد القـضايا ا     ] العدد[القضايا اليت جرت مالحقة الضالعني فيها       

  .قضية] العدد) [املتهمني(

وإرفاق السوابق القضائية أو الوثائق أو املواد األخـرى ذات  اليت تنطبق يف إطار هذه املادة        القضايا   عنُيرجى تقدمي أمثلة    
  .الصلة بالقضايا

  :التالية) اياالقض( يف القضية ة املستعَرضاملادةاسُتفيد من جناح تنفيذ 
  ]١ القضية [-١

  :رقمها املرجعي/ القضيةعنوان
  :احلكمصدور تاريخ 

 :تفاصيل القضية
 :النتيجة

 ]٢ القضية[ -٢
  :رقمها املرجعي/ القضيةعنوان

 :تاريخ صدور احلكم
 :تفاصيل القضية

  :النتيجة
  .)مالحقات قضائية، ُيرجى بيان سبب ذلك/إذا مل ُتجر أيُّ حتقيقات(

  
 ٥من املادة ) ب( ١الفقرة 

  
 السلوك التايل، لتجرمي على كل دولة طرف أن تعتمد ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى يتعّين  - ١  

  :عند ارتكابه عمدا
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  …  
 ؛ا والذخريةمكّوناهتاألسلحة النارية وأجزائها وب غري املشروع االجتار  )ب(  

 ةإلزامي: مستوى اإللزام

  
 ).توضع عالمة على جواب واحد(ض؟ ستعَرلتنفيذ احلكم امل) تدابري(برياً بلدكم تداختذ هل 

 معلوماتال تتوافر   (  ) ال  (  ) جزئياً نعم(  )   نعم(  ) 

  .أو التدابري األخرى املنطبقة وإرفاقها/أو القوانني و/و) السياسات(ُيرجى ذكر السياسة 

  .)النصوص(ُيرجى إيراد النص 

  .)النصوص(النص إرفاق رجى ُي

ــوافره  ) النــصوص(ُيرجــى إرفــاق الــنص   ــة    ) توافرهــا(يف حــال ت ــر مــن لغــات األمــم املتحــدة الرمسي ) األخــرى(بواحــدة أو أكث
  .)اإلسبانية، اإلنكليزية، الروسية، الصينية، العربية، الفرنسية(

 الداخليـة أو غريهـا مـن    اليت يلزم أن تتخـذها الـسلطات      ) وإطارها الزمين (ُيرجى تقدمي وصف ُمجَمل للخطوات أو اإلجراءات        
  .حلكم املستعَرضتنفيذ االسلطات لكفالة 

  :اخلطوات أو التدابري التالية)] أو أمساء السلطات(اسم السلطة [ تعتمد/بغية تنفيذ احلكم املستعَرض تنفيذا تاما، يلزم أن تتخذ

١ -  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[ 

٢ -  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[ 

٣-  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[ 
  

  .ُيرجى بيان اجلهود اليت بذهلا بلدكم حىت تارخيه لتنفيذ احلكم املستعَرض

  :الربوتوكول، اخلطوات التالية من أجل تنفيذ احلكم املستعَرض] انضمامه إىل/توقيعه على[ منذ ،]اسم البلد[اختذ 

١ -  ]XXX[ 

٢ -  ]XXX[ 
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٣ -  ]XXX[ 
  

  [.....].بسبب ] غري ناجحة/ناجحة جزئيا/ناجحة متاما[أنَّ هذه اخلطوات وتبّين 

اليت يلزم أن تتخـذها الـسلطات الداخليـة أو غريهـا مـن            ) وإطارها الزمين (ُيرجى تقدمي وصف ُمجَمل للخطوات أو اإلجراءات        
  .لحكم املستعَرضاالمتثال التام لالسلطات لكفالة 

  :اخلطوات أو التدابري التالية)] أمساء السلطاتأو (اسم السلطة [تعتمد /ة االمتثال التام للحكم املستعَرض، يلزم أن تتخذبغية كفال

١ -  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[ 

٢ -  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[ 

٣-  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[ 
  

 ٥من املادة ) ج( ١الفقرة 
  

 السلوك التايل، لتجرمي على كل دولة طرف أن تعتمد ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى يتعّين  - ١  
  :عند ارتكابه عمدا

  …  
أو  من هذا الربوتوكول، ٨، اليت تقتضيها املادة الوسم على السالح الناري) عالمات(تزوير عالمة   )ج(  

 .التها أو حتويرها بصورة غري مشروعةطمسها أو إز
  

 ةإلزامي: مستوى اإللزام
  

 ).توضع عالمة على جواب واحد(لتنفيذ احلكم املستعَرض؟ ) تدابري (تدبرياًبلدكم اختذ هل 

 معلوماتال تتوافر   (  ) ال  (  ) جزئياً نعم(  )   نعم(  ) 

  .ري األخرى املنطبقة وإرفاقهاأو التداب/أو القوانني و/و) السياسات(ُيرجى ذكر السياسة 

  .)النصوص(ُيرجى إيراد النص 

  .)النصوص(النص إرفاق رجى ُي
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ــوافره  ) النــصوص(ُيرجــى إرفــاق الــنص   ــة    ) توافرهــا(يف حــال ت ــر مــن لغــات األمــم املتحــدة الرمسي ) األخــرى(بواحــدة أو أكث
  .)اإلسبانية، اإلنكليزية، الروسية، الصينية، العربية، الفرنسية(

اليت يلزم أن تتخـذها الـسلطات الداخليـة أو غريهـا مـن          ) وإطارها الزمين ( تقدمي وصف ُمجَمل للخطوات أو اإلجراءات        ُيرجى
  .حلكم املستعَرضتنفيذ االسلطات لكفالة 

  :تعتمد اخلطوات أو التدابري التالية/أن تتخذ)] السلطاتأو (للسلطة [، ينبغي تنفيذا تامااملستعرض حلكم تنفيذ ابغية 

١ -  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[ 

٢ -  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[ 

٣-  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[ 

  .ُيرجى بيان اجلهود اليت بذهلا بلدكم حىت تارخيه لتنفيذ احلكم املستعَرض

  :الربوتوكول، اخلطوات التالية من أجل تنفيذ احلكم املستعَرض] انضمامه إىل/توقيعه على[ منذ ،]اسم البلد[اختذ 

١ -  ]XXX[ 

٢ -  ]XXX[ 

٣-  ]XXX[ 
  

  [.....].بسبب ] غري ناجحة/ناجحة جزئيا/ناجحة متاما[أنَّ هذه اخلطوات وتبّين 

ليـة أو غريهـا مـن     اليت يلزم أن تتخـذها الـسلطات الداخ       ) وإطارها الزمين (ُيرجى تقدمي وصف ُمجَمل للخطوات أو اإلجراءات        
  .لحكم املستعَرضاالمتثال التام لالسلطات لكفالة 

  :اخلطوات أو التدابري التالية)] أمساء السلطاتأو (اسم السلطة [تعتمد /بغية كفالة االمتثال التام للحكم املستعَرض، يلزم أن تتخذ

١ -  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[ 

٢ -  ]XXX ، اعتماده حبلول /اختاذهوهو ما ُيزمع...[ 

٣-  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[ 
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 ٥من املادة ) أ( ٢الفقرة 

السلوك لكي ُتجّرم ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى أيضا  على كل دولة طرف أن تعتمد يتعّين  - ٢  
  :التايل

 من ، الشروع أو املشاركة كطرف متواطئ يف ارتكاب أيٍّرهنا باملفاهيم األساسية يف نظامها القانوين  )أ(  
  من هذه املادة؛١ وفقا للفقرة قّررةاجلرائم امل

  
 ةإلزامي: مستوى اإللزام

  
 ).توضع عالمة على جواب واحد(لتنفيذ احلكم املستعَرض؟ ) تدابري (تدبرياًبلدكم اختذ هل 

  معلوماتال تتوافر   (  ) ال  (  ) جزئياً نعم(  )   نعم(  ) 

  .أو التدابري األخرى املنطبقة وإرفاقها/أو القوانني و/و) السياسات(ُيرجى ذكر السياسة 

  .)النصوص(ُيرجى إيراد النص 

  .)النصوص(النص إرفاق رجى ُي

ــوافره  ) النــصوص(ُيرجــى إرفــاق الــنص   ــة    ) توافرهــا(يف حــال ت ــر مــن لغــات األمــم املتحــدة الرمسي ) األخــرى(بواحــدة أو أكث
  .)بانية، اإلنكليزية، الروسية، الصينية، العربية، الفرنسيةاإلس(

اليت يلزم أن تتخـذها الـسلطات الداخليـة أو غريهـا مـن          ) وإطارها الزمين (ُيرجى تقدمي وصف ُمجَمل للخطوات أو اإلجراءات        
  .حلكم املستعَرضا تنفيذالسلطات لكفالة 

  :تعتمد اخلطوات أو التدابري التالية/أن تتخذ)] السلطاتأو (سلطة لل[، ينبغي املستعَرضلحكم كفالة التنفيذ التام لبغية 

١ -  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[ 

٢ -  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[ 

٣-  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[ 

  .يذ احلكم املستعَرضُيرجى بيان اجلهود اليت بذهلا بلدكم حىت تارخيه لتنف

  :الربوتوكول، اخلطوات التالية من أجل تنفيذ احلكم املستعَرض] انضمامه إىل/توقيعه على[ منذ ،]اسم البلد[اختذ 
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١ -  ]XXX[ 

٢ -  ]XXX[ 

٣-  ]XXX[ 

  [.....].بسبب ] غري ناجحة/ناجحة جزئيا/ناجحة متاما[أنَّ هذه اخلطوات وتبّين 

اليت يلزم أن تتخـذها الـسلطات الداخليـة أو غريهـا مـن            ) وإطارها الزمين ( أو اإلجراءات    ُيرجى تقدمي وصف ُمجَمل للخطوات    
  .لحكم املستعَرضاالمتثال التام لالسلطات لكفالة 

  :اخلطوات أو التدابري التالية)] أمساء السلطاتأو (اسم السلطة [تعتمد /بغية كفالة االمتثال التام للحكم املستعَرض، يلزم أن تتخذ

١ -  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[ 

٢ -  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[ 

٣-  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[ 

 

 ٥من املادة ) ب( ٢الفقرة 

  :السلوك التايلم لكي ُتجرِّما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى أيضا  على كل دولة طرف أن تعتمد يتعّين  -٢  
  …    
أو توجيهه أو املساعدة أو  من هذه املادة، ١ وفقا للفقرة قّررة املتنظيم ارتكاب جرم من اجلرائم  )ب(  

 .التحريض عليه أو تسهيله أو إسداء املشورة بشأنه
  

 ةإلزامي: مستوى اإللزام
  

 ). على جواب واحدتوضع عالمة(لتنفيذ احلكم املستعَرض؟ ) تدابري (تدبرياًبلدكم اختذ هل 

  معلوماتال تتوافر   (  ) ال  (  ) جزئياً نعم(  )   نعم(  ) 

  .أو التدابري األخرى املنطبقة وإرفاقها/أو القوانني و/و) السياسات(ُيرجى ذكر السياسة 

  .)النصوص(ُيرجى إيراد النص 
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  .)النصوص(النص إرفاق رجى ُي

ــوافره  ) النــصوص(ُيرجــى إرفــاق الــنص   ــة    ) توافرهــا(يف حــال ت ــر مــن لغــات األمــم املتحــدة الرمسي ) األخــرى(بواحــدة أو أكث
  .)اإلسبانية، اإلنكليزية، الروسية، الصينية، العربية، الفرنسية(

اليت يلزم أن تتخـذها الـسلطات الداخليـة أو غريهـا مـن          ) وإطارها الزمين (ُيرجى تقدمي وصف ُمجَمل للخطوات أو اإلجراءات        
  .حلكم املستعَرضاتنفيذ السلطات لكفالة 

  :تعتمد اخلطوات أو التدابري التالية/أن تتخذ] )أو السلطات(للسلطة [، ينبغي املستعَرضلحكم التنفيذ التام لبغية 

١ -  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[ 

٢ -  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[ 

٣-  ]XXX ،حبلول اعتماده/وهو ما ُيزمع اختاذه ...[ 
  

  .ُيرجى بيان اجلهود اليت بذهلا بلدكم حىت تارخيه لتنفيذ احلكم املستعَرض
  :الربوتوكول، اخلطوات التالية من أجل تنفيذ احلكم املستعَرض] انضمامه إىل/توقيعه على[ منذ ،]اسم البلد[اختذ 
١ -  ]XXX[ 

٢ -  ]XXX[ 

٣-  ]XXX[ 
  

  [.....].بسبب ] غري ناجحة/حة جزئياناج/ناجحة متاما[أنَّ هذه اخلطوات وتبّين 

اليت يلزم أن تتخـذها الـسلطات الداخليـة أو غريهـا مـن            ) وإطارها الزمين (ُيرجى تقدمي وصف ُمجَمل للخطوات أو اإلجراءات        
  .لحكم املستعَرضاالمتثال التام لالسلطات لكفالة 

  :اخلطوات أو التدابري التالية)] أمساء السلطاتأو (م السلطة اس[تعتمد /بغية كفالة االمتثال التام للحكم املستعَرض، يلزم أن تتخذ

١ -  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[ 

٢ -  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[ 

٣-  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[ 
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  املساعدة التقنية
توضـع عالمـة علـى مجيـع األجوبـة املنطبقـة وُيقـدَّم              . (يـا يف تنفيـذ املـادة املـستعَرضة         اليت واجهتكم عمل   تحّدياتُيرجى وصف ال  
  .")التعليقات"شرح يف حقل 

  
)NONE (ال يوجد  
)JUDG (سوء تفسريهم لهأو / وعدم إملام القضاة بالربوتوكول  
)FORMUL ( التشريعاتمشاكل يف صياغة  
)INAD (ة احلاجة إىل املزيد من التشريعات التنفيذي)قوانني ولوائح ومراسيم وغريها(  
)RELUC (تردُّد املمارسني يف استخدام التشريعات  
)DISSEM (قصور يف تعميم التشريعات  
)INTACO ( بني األجهزةالتنسيق  
)MYSYS (خصوصيات نظامنا القانوين  
)COMPRI ( األولوياتتنازع  
)LIRIM ( حمدودية املوارد املخّصصة للتنفيذ)ُيرجى التحديد(  
)LICOS ( أو عدمهالدول األخرى تعاون حمدودية  
)AWARE (االفتقار إىل الوعي  
)ISSUE ( مسائل أخرى)ُيرجى التحديد(  

  ).توضع عالمة على جواب واحد(؟ )تنفيذا تاما(هل حتتاجون إىل مساعدة تقنية من أجل تنفيذ هذه املادة 

  ال (  )  نعم(  ) 

 احلـصول عليـه؟   لـه إذا أتـيح   ) تنفيـذاً تامـاً   (سيساعد بلدكم على تنفيـذ هـذه املـادة          أيٌّ من أشكال املساعدة التقنية التالية       
  ).توضع عالمة على مجيع األجوبة املنطبقة(

)ADV (إسداء املشورة القانونية  
)DRAFT (تقدمي الدعم يف صياغة التشريعات  
)MOLEG (لوائح منوذجية/توفري تشريعات  
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)MOARR (توفري اتفاقات منوذجية  
)SOP ( ةموّحدتوفري إجراءات تشغيلية  
)PLAN (سياسات، مبا فيها خطط عمل/وضع استراتيجيات  
)BEST (دروس مستخلصة/توفري ممارسات جيدة  
)CAPB ( تدريب املدرِّبنيأو / واملمارسني/املدعني العامنيبناء القدرات من خالل تدريب  
)CAPJ (توعية اجلهاز القضائيبناء القدرات من خالل   
)EXREL (مساعدة ميدانية من خبري يف اجملال املعين قدميت  
)INSTB (تعزيز املؤسسات/بناء  
)PREV (التوعية/الوقاية  
)TECH (تقدمي مساعدة تكنولوجية  
)MSHAR (إنشاء قاعدة بيانات  
)REGCOP (اختاذ تدابري لتعزيز التعاون اإلقليمي  
)INTCOP (اختاذ تدابري لتعزيز التعاون الدويل  
)OTHER (مساعدات أخرى تقدمي )ُيرجى حتديدها(  

  يف هذه اجملاالت؟هل تتلقّون بالفعل أيَّ مساعدة تقنية 

  معلوماتال تتوافر   (  ) ال  (  ) جزئياً نعم(  )   نعم(  ) 

  هذه املساعدة؟تقدم لكم ما هي اجلهة اليت 

املمارسـات  : مثـال [و] اخلـربة القانونيـة   :مثـال [ تـوفري  مـن خـالل  ] اسـم الدولـة العـضو   [املـساعدة إىل  ] اسم اجلهـة املاحنـة   [ُتقدِّم  /قدَّمت
  ].الفُضلى

  ].اسم الدولة العضو[خطة عمل للتنفيذ بالتعاون مع سلطات ] نظّمةامل/اسم املؤسسة[تضع /وضعت

  .ذات الصلة به) الوثائق(فُيرجى وصفه وإرفاق الوثيقة  أو مشروع،إذا كانت هذه املساعدة ُتقدَّم يف سياق برنامج 



 

14  
 

 

  :املشروع/ان الربنامجعنو
  :تاريخ البدء

  :ةتوقّعاملدة امل
 :اجلهة اليت ُتقدِّم الدعم املايل

 ):بدوالرات الواليات املتحدة(امليزانية 
 :اجلهة القائمة بالتنفيذ

 :ةتوقّعالنهائية امل) النتائج(النتيجة 
      :النتائج حىت تارخيه

 

 ٦من املادة  ١الفقرة 

 على الدول األطراف أن تعتمد، إىل أقصى مدى ممكن ضمن يتعّيناالتفاقية،  من ١٢دون مساس باملادة   - ١  
ا والذخرية مكّوناهتللتمكني من مصادرة األسلحة النارية وأجزائها وإطار نظمها القانونية الداخلية، ما قد يلزم من تدابري 
  .اليت جرى صنعها أو االجتار هبا بصورة غري مشروعة

 ةإلزامي: مستوى اإللزام
  

 ).توضع عالمة على جواب واحد(لتنفيذ احلكم املستعَرض؟ ) تدابري(ل اختذ بلدكم تدبرياً ه
    

  معلوماتال تتوافر   (  ) ال  (  ) جزئياً نعم(  )   نعم(  ) 

  .أو التدابري األخرى املنطبقة وإرفاقها/أو القوانني و/و) السياسات(ُيرجى ذكر السياسة 

  .)النصوص(ُيرجى إيراد النص 

  ).النصوص(النص إرفاق رجى ُي

ــوافره  ) النــصوص(ُيرجــى إرفــاق الــنص   ــة    ) توافرهــا(يف حــال ت ــر مــن لغــات األمــم املتحــدة الرمسي ) األخــرى(بواحــدة أو أكث
  .)اإلسبانية، اإلنكليزية، الروسية، الصينية، العربية، الفرنسية(

  :ُيرجى تقدمي معلومات عما يلي

، مبـا يف ذلـك       يف إطارهـا   والـذخرية ا  مكّوناهتـ هـا و  ؤحة الناريـة وأجزا   لاليت صودرت األسـ   عدد وأنواع القضايا     
  ؛اإلحصاءات السنوية لتلك القضايا
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  .، مبا يف ذلك اإلحصاءات السنوية اليت صودرتوالذخريةا مكّوناهتاألسلحة النارية وأجزائها وعدد وأنواع  

ليت يلزم أن تتخـذها الـسلطات الداخليـة أو غريهـا مـن          ا) وإطارها الزمين (ُيرجى تقدمي وصف ُمجَمل للخطوات أو اإلجراءات        
  .حلكم املستعَرضتنفيذ االسلطات لكفالة 

  :اخلطوات أو التدابري التالية)] أو أمساء السلطات(اسم السلطة [تعتمد /بغية تنفيذ احلكم املستعَرض تنفيذا تاما، يلزم أن تتخذ

١ -  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[ 

٢ -  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[ 

٣-  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[ 

  .ُيرجى بيان اجلهود اليت بذهلا بلدكم حىت تارخيه لتنفيذ احلكم املستعَرض

  :م املستعَرضالربوتوكول، اخلطوات التالية من أجل تنفيذ احلك] انضمامه إىل/توقيعه على[ منذ ،]اسم البلد[اختذ 

١ -  ]XXX[ 

٢ -  ]XXX[ 

٣-  ]XXX[ 

  [.....].بسبب ] غري ناجحة/ناجحة جزئيا/ناجحة متاما[أنَّ هذه اخلطوات وتبّين 

اليت يلزم أن تتخـذها الـسلطات الداخليـة أو غريهـا مـن            ) وإطارها الزمين (ُيرجى تقدمي وصف ُمجَمل للخطوات أو اإلجراءات        
  .حكم املستعَرضلاالمتثال التام لالسلطات لكفالة 

  :اخلطوات أو التدابري التالية)] أمساء السلطاتأو (اسم السلطة [تعتمد /بغية كفالة االمتثال التام للحكم املستعَرض، يلزم أن تتخذ

١ -  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[ 

٢ -  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[ 

٣-  ]XXX ، اعتماده حبلول /اختاذهوهو ما ُيزمع...[  
وعلـى القـضايا املعروضـة     ةاملـستعَرض للمـادة  ُيرجى تقدمي أمثلة على حاالت النجاح يف تنفيذ التدابري املعتمدة من أجل االمتثال            

 .على احملاكم أو غريها من القضايا ذات الصلة
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 ٦من املادة  ٢الفقرة 

ر نظمها القانونية الداخلية، ما قد يلزم من تدابري ملنع  على الدول األطراف أن تعتمد، ضمن إطايتعّين  - ٢  
ر هبا بصورة غري مشروعة، يف أيدي أشخاص غري جا والذخرية، املصنوعة واملتَّمكّوناهتوقوع األسلحة النارية وأجزائها و

  …ا والذخرية مكّوناهتتلك األسلحة النارية وأجزائها و...  بضبطمأذون هلم، وذلك 
  

 ةإلزامي: مستوى اإللزام

  
  هبا بصورة غري مشروعة؟املتَّجرا والذخرية املصنوعة ومكّوناهتاألسلحة النارية وأجزائها وللتمكني من ضبط بلدكم تدابري لدى هل 

  معلوماتال تتوافر   (  ) ال  (  ) جزئياً نعم(  )   نعم(  ) 

  .نطبقة وإرفاقهاأو التدابري األخرى امل/أو القوانني و/و) السياسات(ُيرجى ذكر السياسة 

  ).النصوص(ُيرجى إيراد النص 

  ).النصوص(النص إرفاق رجى ُي

ــوافره  ) النــصوص(ُيرجــى إرفــاق الــنص   ــة    ) توافرهــا(يف حــال ت ــر مــن لغــات األمــم املتحــدة الرمسي ) األخــرى(بواحــدة أو أكث
  .)اإلسبانية، اإلنكليزية، الروسية، الصينية، العربية، الفرنسية(

تقـدمي أرقـام عـن      وُيرجى  . ُضبطت اليت   والذخريةا  مكّوناهتاألسلحة النارية وأجزائها و    ت عن أعداد وأنواع   معلوماُيرجى تقدمي   
  .يف حال توافرهاكل سنة 

اليت يلزم أن تتخـذها الـسلطات الداخليـة أو غريهـا مـن          ) وإطارها الزمين (ُيرجى تقدمي وصف ُمجَمل للخطوات أو اإلجراءات        
  . املستعَرضحلكمتنفيذ االسلطات لكفالة 

  :اخلطوات أو التدابري التالية)] أو أمساء السلطات(اسم السلطة [تعتمد /بغية تنفيذ احلكم املستعَرض تنفيذا تاما، يلزم أن تتخذ

١ -  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[ 

٢ -  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[ 

٣-  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[ 

  .ُيرجى بيان اجلهود اليت بذهلا بلدكم حىت تارخيه لتنفيذ احلكم املستعَرض



 

 17 
 

 

  :الربوتوكول، اخلطوات التالية من أجل تنفيذ احلكم املستعَرض] انضمامه إىل/توقيعه على[ منذ ،]اسم البلد[اختذ 

١ -  ]XXX[ 

٢ -  ]XXX[ 

٣-  ]XXX[ 

  [.....].بسبب ] غري ناجحة/ناجحة جزئيا/ماناجحة متا[أنَّ هذه اخلطوات وتبّين 

اليت يلزم أن تتخـذها الـسلطات الداخليـة أو غريهـا مـن            ) وإطارها الزمين (ُيرجى تقدمي وصف ُمجَمل للخطوات أو اإلجراءات        
  .لحكم املستعَرضاالمتثال التام لالسلطات لكفالة 

  :اخلطوات أو التدابري التالية)] أمساء السلطاتأو (اسم السلطة [مد تعت/بغية كفالة االمتثال التام للحكم املستعَرض، يلزم أن تتخذ

١ -  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[ 

٢ -  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[ 

٣-  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[ 
  

 

 ٦من املادة  ٢الفقرة 

راف أن تعتمد، ضمن إطار نظمها القانونية الداخلية، ما قد يلزم من تدابري ملنع  على الدول األطيتعّين  - ٢  
 هبا بصورة غري مشروعة، يف أيدي أشخاص غري املتَّجرا والذخرية، املصنوعة ومكّوناهتوقوع األسلحة النارية وأجزائها و

مل يكن قد صدر إذن رمسي بالتصّرف فيها ما  ا والذخريةمكّوناهت تلك األسلحة وأجزائها وبتدمري... مأذون هلم، وذلك 
بطريقة أخرى، شريطة أن تكون األسلحة النارية قد ومست بعالمات، وأن تكون طرائق التصرف يف تلك األسلحة النارية 

  .والذخرية قد ُسجِّلت
  

 ةإلزامي: مستوى اإللزام
  

 هبـا بـصورة غـري       املتَّجـر ا والـذخرية املـصنوعة و     اهتـ مكّوناألسـلحة الناريـة وأجزائهـا و      للتمكني من تـدمري     بلدكم تدابري   لدى  هل  
 ؟مشروعة

  معلوماتال تتوافر   (  ) ال  (  ) جزئياً نعم(  )   نعم(  ) 

  .ُيرجى بيان اجلهود اليت بذهلا بلدكم حىت تارخيه لتنفيذ احلكم املستعَرض
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  . وإرفاقهاأو التدابري األخرى املنطبقة/أو القوانني و/و) السياسات(ُيرجى ذكر السياسة 

  ).النصوص(ُيرجى إيراد النص 

  ).النصوص(النص إرفاق رجى ُي

ــوافره  ) النــصوص(ُيرجــى إرفــاق الــنص   ــة    ) توافرهــا(يف حــال ت ــر مــن لغــات األمــم املتحــدة الرمسي ) األخــرى(بواحــدة أو أكث
  .)اإلسبانية، اإلنكليزية، الروسية، الصينية، العربية، الفرنسية(

  .لذلكواملتطلبات القانونية تلك املواد تدمري ) طرائق(طريقة ُيرجى بيان 

الـيت  حتديـد الطريقـة   مـع  ُدّمـرت   الـيت  والـذخرية ا  مكّوناهتـ األسـلحة الناريـة وأجزائهـا و       معلومات عن أعداد وأنواع   ُيرجى تقدمي   
  .يف حال توافرهاتقدمي أرقام عن كل سنة ُيرجى و. اتُّبعت

ف أخـرى، ُيرجـى حتديـدها وبيـان املتطلبـات القانونيـة لـإلذن هبـا، وخـصوصا                   ّرتـص ) طرائـق (طريقـة    أيَّق  إذا كان بلدكم يطبّـ    
  .املتطلبات احملددة للوسم والتسجيل

جــرى الــيت املــضبوطة واملــصادرة  والــذخريةا مكّوناهتــاألســلحة الناريــة وأجزائهــا وُيرجــى تقــدمي معلومــات عــن أعــداد وأنــواع  
  .يف حال توافرها أرقام عن كل سنة ُيرجى تقدميو. التدمريخالف التصرف فيها بطرائق 

اليت يلزم أن تتخـذها الـسلطات الداخليـة أو غريهـا مـن          ) وإطارها الزمين (ُيرجى تقدمي وصف ُمجَمل للخطوات أو اإلجراءات        
  .حلكم املستعَرضتنفيذ االسلطات لكفالة 

  :اخلطوات أو التدابري التالية)] أمساء السلطاتأو (اسم السلطة [تعتمد /بغية تنفيذ احلكم املستعَرض تنفيذا تاما، يلزم أن تتخذ

١ -  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[ 

٢ -  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[ 

٣-  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[ 
  

  .ضُيرجى بيان اجلهود اليت بذهلا بلدكم حىت تارخيه لتنفيذ احلكم املستعَر

  :الربوتوكول، اخلطوات التالية من أجل تنفيذ احلكم املستعَرض] انضمامه إىل/توقيعه على[ منذ ،]اسم البلد[اختذ 
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١ -  ]XXX[ 

٢ -  ]XXX[ 

٣-  ]XXX[ 

  [.....].بسبب ] غري ناجحة/ناجحة جزئيا/ناجحة متاما[أنَّ هذه اخلطوات وتبّين 

اليت يلزم أن تتخـذها الـسلطات الداخليـة أو غريهـا مـن            ) وإطارها الزمين (ُيرجى تقدمي وصف ُمجَمل للخطوات أو اإلجراءات        
  .لحكم املستعَرضاالمتثال التام لالسلطات لكفالة 

  :اخلطوات أو التدابري التالية)] أمساء السلطاتأو (اسم السلطة [تعتمد /بغية كفالة االمتثال التام للحكم املستعَرض، يلزم أن تتخذ

١ -  ]XXX ،اعتماده حبلول / اختاذهوهو ما ُيزمع...[ 

٢ -  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[ 

٣-  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[ 
    

  املساعدة التقنية
توضـع عالمـة علـى مجيـع األجوبـة املنطبقـة وُيقـدَّم              . ( اليت واجهتكم عمليـا يف تنفيـذ املـادة املـستعَرضة           تحّدياتُيرجى وصف ال  
  .")التعليقات"شرح يف حقل 

  
)NONE (ال يوجد  
)JUDG (أو سوء تفسريهم له/ وعدم إملام القضاة بالربوتوكول  
)FORMUL ( التشريعاتمشاكل يف صياغة  
)INAD ( احلاجة إىل املزيد من التشريعات التنفيذية)قوانني ولوائح ومراسيم وما إىل ذلك.(  
)RELUC (شريعاتتردُّد املمارسني يف استخدام الت  
)DISSEM (قصور يف تعميم التشريعات  
)INTACO (التنسيق بني األجهزة  
)MYSYS (خصوصيات نظامنا القانوين  
)COMPRI (تنازع األولويات   
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)LIRIM ( حمدودية املوارد املخّصصة للتنفيذ)ُيرجى التحديد(  
)LICOS ( أو عدمهالدول األخرى تعاون حمدودية  
)AWARE (االفتقار إىل الوعي  
)ISSUE ( مسائل أخرى)ُيرجى التحديد(  

  ).توضع عالمة على جواب واحد(؟ )تنفيذا تاما(هل حتتاجون إىل مساعدة تقنية من أجل تنفيذ هذه املادة 

  ال(  )   نعم(  ) 

يـه؟   احلـصول عل لـه إذا أتـيح   ) تنفيـذاً تامـاً   (سيساعد بلدكم على تنفيـذ هـذه املـادة          أيٌّ من أشكال املساعدة التقنية التالية       
  ).توضع عالمة على مجيع األجوبة املنطبقة(

)ADV (إسداء املشورة القانونية  
)DRAFT (تقدمي الدعم يف صياغة التشريعات  
)MOLEG (لوائح منوذجية/توفري تشريعات  
)MOARR (توفري اتفاقات منوذجية  
)SOP ( ةموّحدتوفري إجراءات تشغيلية  
)PLAN (ط عملسياسات، مبا فيها خط/وضع استراتيجيات  
)BEST (دروس مستخلصة/توفري ممارسات جيدة  
)CAPB (أو تدريب املدرِّبني/املمارسني و/بناء القدرات من خالل تدريب املدعني العامني  
)CAPJ (توعية اجلهاز القضائيبناء القدرات من خالل   
)EXREL ( مساعدة ميدانية من خبري يف اجملال املعينتقدمي  
)INSTB (تتعزيز املؤسسا/بناء  
)PREV (التوعية/الوقاية  
)TECH (تقدمي مساعدة تكنولوجية  
)MSHAR (إنشاء قاعدة بيانات  
)REGCOP (اختاذ تدابري لتعزيز التعاون اإلقليمي  
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)INTCOP (اختاذ تدابري لتعزيز التعاون الدويل  
)OTHER ( تقدمي مساعدات أخرى)ُيرجى حتديدها(  

  ه اجملاالت؟يف هذهل تتلقّون بالفعل أيَّ مساعدة تقنية 

  معلوماتال تتوافر   (  ) ال  (  ) جزئياً نعم(  )   نعم(  ) 

  هذه املساعدة؟تقدم لكم ما هي اجلهة اليت 

: مثــال[و] اخلــربة القانونيــة :مثــال[مــن خــالل تــوفري  ] اســم الدولــة العــضو [املــساعدة إىل ] اســم اجلهــة املاحنــة [ُتقــدِّم /قــدَّمت
  ].املمارسات الفُضلى

  ].اسم الدولة العضو[خطة عمل للتنفيذ بالتعاون مع سلطات ] نظّمةامل/سم املؤسسةا[تضع /وضعت

  .ذات الصلة به) الوثائق(فُيرجى وصفه وإرفاق الوثيقة  أو مشروع،إذا كانت هذه املساعدة ُتقدَّم يف سياق برنامج 

  :املشروع/عنوان الربنامج
  :تاريخ البدء

  :ةتوقّعاملدة امل
 :دعم املايلاجلهة اليت ُتقدِّم ال

 ):بدوالرات الواليات املتحدة(امليزانية 
 :اجلهة القائمة بالتنفيذ

 :ةتوقّعالنهائية امل) النتائج(النتيجة 
      :النتائج حىت تارخيه

 ٧من املادة  )أ( الفرعية الفقرة

 باملعلومات املتعلقة، عشر سنوات، ملدة ال تقل عن االحتفاظ على كل دولة طرف أن تضمن يتعّين  - ١  
، حيثما يكون ذلك مناسبا وممكنا، الالزمة القتفاء أثر تلك ا والذخريةمكّوناهتبأجزائها وباألسلحة النارية، وكذلك 
ا والذخرية، املصنوعة أو مكّوناهتتها، وكذلك، حيثما يكون ذلك مناسبا وممكنا، أجزائها واألسلحة النارية وحتديد ماهّي

  : تلك املعلوماتتتضّمنوجيب أن .  وكشف أي أنشطة من هذا القبيلجر هبا بصورة غري مشروعة، وملنعاملتَّ
   من هذا الربوتوكول؛٨ املناسبة اليت تقتضيها املادة عالمات الوسم  )أ(  

  
 ةإلزامي: مستوى اإللزام
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 ).جواب واحدتوضع عالمة على ( ؟املستعَرضلتنفيذ احلكم  )تدابري (بلدكم تدبرياًاعتمد هل 

  معلوماتال تتوافر   (  ) ال  (  ) زئياًج نعم(  )   نعم(  ) 

  .أو التدابري األخرى املنطبقة وإرفاقها/أو القوانني و/و) السياسات(ُيرجى ذكر السياسة 

  ).النصوص(ُيرجى إيراد النص 

  ).النصوص(النص إرفاق رجى ُي

ــوافره  ) النــصوص(ُيرجــى إرفــاق الــنص   ــر مــن لغــات األمــم  ) توافرهــا(يف حــال ت ــة  بواحــدة أو أكث ) األخــرى( املتحــدة الرمسي
  .)اإلسبانية، اإلنكليزية، الروسية، الصينية، العربية، الفرنسية(

  .ُيرجى حتديد املعلومات احملتفظ هبا يف السجالت

  . املدة اليت حيتفظ خالهلا بلدكم بسجالت عن األسلحة الناريةبيانُيرجى 

اليت يلزم أن تتخـذها الـسلطات الداخليـة أو غريهـا مـن          ) لزمينوإطارها ا (ُيرجى تقدمي وصف ُمجَمل للخطوات أو اإلجراءات        
  .حلكم املستعَرضتنفيذ االسلطات لكفالة 

  :اخلطوات أو التدابري التالية)] أو أمساء السلطات(اسم السلطة [تعتمد /بغية تنفيذ احلكم املستعَرض تنفيذا تاما، يلزم أن تتخذ

١ -  ]XXX ،اعتماده حبلول/وهو ما ُيزمع اختاذه... [ 

٢ -  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[ 

٣-  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[ 

  .ُيرجى بيان اجلهود اليت بذهلا بلدكم حىت تارخيه لتنفيذ احلكم املستعَرض

  :فيذ احلكم املستعَرضاخلطوات التالية من أجل تنالربوتوكول، ] انضمامه إىل/توقيعه على[ منذ ،]اسم البلد[اختذ 

١ -  ]XXX[ 

٢ -  ]XXX[ 

٣-  ]XXX[ 
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  [.....].بسبب ] غري ناجحة/ناجحة جزئيا/ناجحة متاما[أنَّ هذه اخلطوات وتبّين 

اليت يلزم أن تتخـذها الـسلطات الداخليـة أو غريهـا مـن            ) وإطارها الزمين (ُيرجى تقدمي وصف ُمجَمل للخطوات أو اإلجراءات        
  .لحكم املستعَرض التام لاالمتثالالسلطات لكفالة 

  :اخلطوات أو التدابري التالية)] أمساء السلطاتأو (اسم السلطة [تعتمد /بغية كفالة االمتثال التام للحكم املستعَرض، يلزم أن تتخذ

١ -  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[ 

٢ -  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[ 

٣-  ]XXX ، اعتماده حبلول /ما ُيزمع اختاذهوهو...[  
وعلـى القـضايا املعروضـة     ةاملـستعرض  للمـادة ُيرجى تقدمي أمثلة على حاالت النجاح يف تنفيذ التدابري املعتمدة من أجل االمتثال            

  .على احملاكم أو غريها من القضايا ذات الصلة
  

 ٧من املادة ) ب(  الفرعيةالفقرة

 عن عشر سنوات، باملعلومات املتعلقة باألسلحة من االحتفاظ، ملدة ال تقلّ على كل دولة طرف أن تضيتعّين  
ا والذخرية، حيثما يكون ذلك مناسبا وممكنا، الالزمة القتفاء أثر تلك األسلحة النارية مكّوناهتالنارية، وكذلك بأجزائها و

جر هبا بصورة غري  والذخرية، املصنوعة أو املتَّامكّوناهتتها، وكذلك، حيثما يكون ذلك مناسبا وممكنا، أجزائها ووحتديد ماهّي
  : تلك املعلوماتتتضّمنوجيب أن .  أنشطة من هذا القبيلمشروعة، وملنع وكشف أيِّ

  …  
، عند وبلدان العبورصدار وانقضاء الرخص أو األذون اخلاصة هبا، والبلد املصدِّر والبلد املستورد إتواريخ   )ب(  

، يف احلاالت اليت تشتمل على صفقات دولية من األسلحة النارية وكميتها األصناف ووصف ،واملستلم النهائياالقتضاء، 
  .ا والذخريةمكّوناهتوأجزائها و

  
 ةإلزامي: مستوى اإللزام

  
 ).توضع عالمة على جواب واحد(لتنفيذ احلكم املستعَرض؟ ) تدابري (تدبرياًبلدكم اختذ هل 

  معلوماتال تتوافر  )   ( ال  (  ) جزئياً نعم(  )   نعم(  ) 

  .أو التدابري األخرى املنطبقة وإرفاقها/أو القوانني و/و) السياسات(ُيرجى ذكر السياسة 
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  ).النصوص(ُيرجى إيراد النص 

  ).النصوص(النص إرفاق رجى ُي

ــوافره  ) النــصوص(ُيرجــى إرفــاق الــنص   ــة    ) توافرهــا(يف حــال ت ــر مــن لغــات األمــم املتحــدة الرمسي ) األخــرى(بواحــدة أو أكث
  .)اإلسبانية، اإلنكليزية، الروسية، الصينية، العربية، الفرنسية(

  .ُيرجى حتديد املعلومات احملتفظ هبا يف السجالت

  . املدة اليت حيتفظ خالهلا بلدكم بسجالت عن األسلحة الناريةبيانُيرجى 

ن تتخـذها الـسلطات الداخليـة أو غريهـا مـن        اليت يلزم أ  ) وإطارها الزمين (ُيرجى تقدمي وصف ُمجَمل للخطوات أو اإلجراءات        
  .حلكم املستعَرضتنفيذ االسلطات لكفالة 

  :اخلطوات أو التدابري التالية)] أو أمساء السلطات(اسم السلطة [تعتمد /بغية تنفيذ احلكم املستعَرض تنفيذا تاما، يلزم أن تتخذ

١ -  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[ 

٢ -  ]XXX ،اعتماده حبلول / ما ُيزمع اختاذهوهو...[ 

٣-  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[ 

  .ُيرجى بيان اجلهود اليت بذهلا بلدكم حىت تارخيه لتنفيذ احلكم املستعَرض

  :ضالربوتوكول، اخلطوات التالية من أجل تنفيذ احلكم املستعَر] انضمامه إىل/توقيعه على[ منذ ،]اسم البلد[اختذ 

١ -  ]XXX[ 

٢ -  ]XXX[ 

٣-  ]XXX[ 

  [.....].بسبب ] غري ناجحة/ناجحة جزئيا/ناجحة متاما[أنَّ هذه اخلطوات وتبّين 

اليت يلزم أن تتخـذها الـسلطات الداخليـة أو غريهـا مـن            ) وإطارها الزمين (ُيرجى تقدمي وصف ُمجَمل للخطوات أو اإلجراءات        
  .َرضلحكم املستعاالمتثال التام لالسلطات لكفالة 

  :اخلطوات أو التدابري التالية)] أمساء السلطاتأو (اسم السلطة [تعتمد /بغية كفالة االمتثال التام للحكم املستعَرض، يلزم أن تتخذ
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١ -  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[ 

٢ -  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[ 

٣-  ]XXX ،ماده حبلول اعت/وهو ما ُيزمع اختاذه...[ 
  

  املساعدة التقنية
توضـع عالمـة علـى مجيـع األجوبـة املنطبقـة وُيقـدَّم              . ( اليت واجهتكم عمليـا يف تنفيـذ املـادة املـستعَرضة           تحّدياتُيرجى وصف ال  
  .")التعليقات"شرح يف حقل 

  
)NONE (ال يوجد  
)JUDG (أو سوء تفسريهم له/ وعدم إملام القضاة بالربوتوكول 

)FORMUL (التشريعاتشاكل يف صياغة م  
)INAD ( احلاجة إىل املزيد من التشريعات التنفيذية)قوانني ولوائح ومراسيم وغريها (  
)RELUC (تردُّد املمارسني يف استخدام التشريعات  
)DISSEM (قصور يف تعميم التشريعات  
)INTACO (التنسيق بني األجهزة  
)MYSYS (خصوصيات نظامنا القانوين  
)COMPRI (زع األولوياتتنا   
)LIRIM ( حمدودية املوارد املخّصصة للتنفيذ)ُيرجى التحديد(  
)LICOS ( أو عدمهالدول األخرى تعاون حمدودية  
)AWARE (االفتقار إىل الوعي  
)ISSUE ( مسائل أخرى)ُيرجى التحديد(  

  ).لى جواب واحدتوضع عالمة ع(؟ )تنفيذا تاما(هل حتتاجون إىل مساعدة تقنية من أجل تنفيذ هذه املادة 

  ال(  )   نعم(  ) 
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 احلـصول عليـه؟   لـه إذا أتـيح   ) تنفيـذاً تامـاً   (سيساعد بلدكم على تنفيـذ هـذه املـادة          أيٌّ من أشكال املساعدة التقنية التالية       
  ).توضع عالمة على مجيع األجوبة املنطبقة(

)ADV (إسداء املشورة القانونية  
)DRAFT (تقدمي الدعم يف صياغة التشريعات  
)MOLEG (لوائح منوذجية/توفري تشريعات  
)MOARR (توفري اتفاقات منوذجية  
)SOP ( ةموّحدتوفري إجراءات تشغيلية  
)PLAN (سياسات، مبا فيها خطط عمل/وضع استراتيجيات  
)BEST (دروس مستخلصة/توفري ممارسات جيدة  
)CAPB (يب املدرِّبنيأو تدر/املمارسني و/بناء القدرات من خالل تدريب املدعني العامني  
)CAPJ (توعية اجلهاز القضائيبناء القدرات من خالل   
)EXREL ( مساعدة ميدانية من خبري يف اجملال املعينتقدمي  
)INSTB (تعزيز املؤسسات/بناء  
)PREV (التوعية/الوقاية  
)TECH (تقدمي مساعدة تكنولوجية  
)MSHAR (إنشاء قاعدة بيانات  
)REGCOP (تعاون اإلقليمياختاذ تدابري لتعزيز ال  
)INTCOP (اختاذ تدابري لتعزيز التعاون الدويل  
)OTHER ( تقدمي مساعدات أخرى)ُيرجى حتديدها(  

  يف هذه اجملاالت؟هل تتلقّون بالفعل أيَّ مساعدة تقنية 

  معلوماتال تتوافر   (  ) ال  (  ) جزئياً نعم(  )   نعم(  ) 

  هذه املساعدة؟ لكم تقدِّمما هي اجلهة اليت 
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: مثــال[و] اخلــربة القانونيــة :مثــال[مــن خــالل تــوفري  ] اســم الدولــة العــضو [املــساعدة إىل ] اســم اجلهــة املاحنــة [ُتقــدِّم /قــدَّمت
  ].املمارسات الفُضلى

  ].اسم الدولة العضو[خطة عمل للتنفيذ بالتعاون مع سلطات ] نظّمةامل/اسم املؤسسة[تضع /وضعت

  .ذات الصلة به) الوثائق(فُيرجى وصفه وإرفاق الوثيقة  أو مشروع،ق برنامج إذا كانت هذه املساعدة ُتقدَّم يف سيا

  :املشروع/عنوان الربنامج
  :تاريخ البدء

  :ةتوقّعاملدة امل
 :اجلهة اليت ُتقدِّم الدعم املايل

 ):بدوالرات الواليات املتحدة(امليزانية 
 :اجلهة القائمة بالتنفيذ

 :ةتوقّعالنهائية امل) النتائج(النتيجة 
  : حىت تارخيهالنتائج

  
 ٨من املادة ) أ( ١ الفقرة

  : على الدول األطرافيتعّينلغرض حتديد هوية كل سالح ناري واقتفاء أثره،   - ١  
 اسم الصانع وبلد أو مكان الصنع تتضّمنا أن تشترط، وقت صنع كل سالح ناري، ومسه بعالمة فريدة إّم  )أ(  

 رموزا هندسية بسيطة مقرونة تتضّمنالمة وسم فريدة بديلة تكون سهلة االستعمال وعيِّ ا أن حتتفظ بأوالرقم املسلسل، وإّم
  ؛متكّن كل الدول من التعّرف مباشرة على بلد الصنعأو أجبدية /بشيفرة رقمية و

  ةإلزامي: اإللزاممستوى 
    

   .)واحد جواب على عالمة توضع( املستعَرض؟ احلكم لتنفيذ) تدابري (تدبرياًبلدكم اختذ هل 

  معلوماتال تتوافر   (  ) ال  (  ) جزئياً نعم(  )   نعم(  ) 

  .أو التدابري األخرى املنطبقة وإرفاقها/و) القوانني(أو القانون /و) السياسات(ُيرجى ذكر السياسة 

  ).النصوص(ُيرجى إيراد النص 

  ).النصوص(النص إرفاق رجى ُي
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ــوافره  ) النــصوص(ُيرجــى إرفــاق الــنص   ــ(يف حــال ت ــة    ) اتوافره ــر مــن لغــات األمــم املتحــدة الرمسي ) األخــرى(بواحــدة أو أكث
  .)اإلسبانية، اإلنكليزية، الروسية، الصينية، العربية، الفرنسية(

  :عالمات الوسمتوفّرها اليت ُيرجى حتديد املعلومات 

  الصانعاسم 

  بلد أو مكان الصنع

  املسلسلرقم ال

  ية رقمية أو أجبدةرموز هندسية بسيطة مقرونة بشيفر

  )هاُيرجى حتديد(معلومات أخرى 

اليت يلزم أن تتخـذها الـسلطات الداخليـة أو غريهـا مـن              ) وإطارها الزمين (ُيرجى تقدمي وصف ُمجَمل للخطوات أو اإلجراءات        
  .حلكم املستعَرضتنفيذ االسلطات لكفالة 

  :اخلطوات أو التدابري التالية)] مساء السلطاتأو أ(اسم السلطة [ تعتمد/بغية تنفيذ احلكم املستعَرض تنفيذا تاما، يلزم أن تتخذ

١ -  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[ 

٢ -  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[ 

٣-  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[ 

  .ُيرجى بيان اجلهود اليت بذهلا بلدكم حىت تارخيه لتنفيذ احلكم املستعَرض

  :الربوتوكول، اخلطوات التالية من أجل تنفيذ احلكم املستعَرض] انضمامه إىل/توقيعه على[ منذ ،]اسم البلد[اختذ 

١ -  ]XXX[ 

٢ -  ]XXX[ 

٣-  ]XXX[ 

  [.....].بسبب ] غري ناجحة/ناجحة جزئيا/ناجحة متاما[أنَّ هذه اخلطوات وتبّين 
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اليت يلزم أن تتخـذها الـسلطات الداخليـة أو غريهـا مـن            ) ارها الزمين وإط(ُيرجى تقدمي وصف ُمجَمل للخطوات أو اإلجراءات        
  .لحكم املستعَرضاالمتثال التام لالسلطات لكفالة 

  :اخلطوات أو التدابري التالية)] أمساء السلطاتأو (اسم السلطة [تعتمد /بغية كفالة االمتثال التام للحكم املستعَرض، يلزم أن تتخذ

١ -  ]XXX ،اعتماده حبلول /اذهوهو ما ُيزمع اخت...[ 

٢ -  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[ 

٣-  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[  
وعلـى القـضايا املعروضـة       ةاملـستعَرض  للمـادة ُيرجى تقدمي أمثلة على حاالت النجاح يف تنفيذ التدابري املعتمدة من أجل االمتثال              

  .ها من القضايا ذات الصلةعلى احملاكم أو غري
  

 

 ٨من املادة ) ب( ١ الفقرة

  : على الدول األطرافيتعّينلغرض حتديد هوية كل سالح ناري واقتفاء أثره،   - ١  
  …    
ف على هوية بلد االسترياد،  مناسبة، ُتتيح التعّروسم كل سالح ناري مستورد بعالمة بسيطة تشترطأن   )ب(  

 ومتكّن السلطات املختصة يف ذلك البلد من اقتفاء أثر السالح الناري، وكذلك وسم وحيثما أمكن على سنة االسترياد،
وليس من الضروري تطبيق مقتضيات هذه الفقرة . السالح الناري بعالمة فريدة اذا مل يكن حيمل عالمة وسم من هذا القبيل

  د منها؛تا ألغراض مشروعة ميكن التأكّالفرعية على األسلحة النارية اليت تستورد مؤقّ

  إلزامية: اإللزاممستوى 
    

 ).جواب واحدتوضع عالمة على ( ؟املستعَرضلتنفيذ احلكم  )تدابري (بلدكم تدبرياًاعتمد هل 

  معلوماتال تتوافر   (  ) ال  (  ) جزئياً نعم(  )   نعم(  ) 

  .هاأو التدابري األخرى املنطبقة وإرفاق/أو القوانني و/و) السياسات(ُيرجى ذكر السياسة 

  ).النصوص(ُيرجى إيراد النص 

  ).النصوص(النص إرفاق رجى ُي
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ــوافره  ) النــصوص(ُيرجــى إرفــاق الــنص   ــة    ) توافرهــا(يف حــال ت ــر مــن لغــات األمــم املتحــدة الرمسي ) األخــرى(بواحــدة أو أكث
  .)اإلسبانية، اإلنكليزية، الروسية، الصينية، العربية، الفرنسية(
  

  :عالمات الوسمفّرها توُيرجى حتديد املعلومات اليت 

  بلد االسترياد

  سنة االسترياد

  سنة الوسم

  )هاُيرجى حتديد(أخرى معلومات 

اليت يلزم أن تتخـذها الـسلطات الداخليـة أو غريهـا مـن              ) وإطارها الزمين (ُيرجى تقدمي وصف ُمجَمل للخطوات أو اإلجراءات        
  .حلكم املستعَرضتنفيذ االسلطات لكفالة 

  :اخلطوات أو التدابري التالية)] أو أمساء السلطات(اسم السلطة [ تعتمد/تعَرض تنفيذا تاما، يلزم أن تتخذبغية تنفيذ احلكم املس

١ -  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[ 

٢ -  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[ 

٣-  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[ 

  .هود اليت بذهلا بلدكم حىت تارخيه لتنفيذ احلكم املستعَرضُيرجى بيان اجل

  :الربوتوكول، اخلطوات التالية من أجل تنفيذ احلكم املستعَرض] انضمامه إىل/توقيعه على[ منذ ،]اسم البلد[اختذ 

١ -  ]XXX[ 

٢ -  ]XXX[ 

٣-  ]XXX[ 

  ....].[.بسبب ] غري ناجحة/ناجحة جزئيا/ناجحة متاما[أنَّ هذه اخلطوات وتبّين 

اليت يلزم أن تتخـذها الـسلطات الداخليـة أو غريهـا مـن            ) وإطارها الزمين (ُيرجى تقدمي وصف ُمجَمل للخطوات أو اإلجراءات        
  .لحكم املستعَرضاالمتثال التام لالسلطات لكفالة 
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  :اخلطوات أو التدابري التالية] )أمساء السلطاتأو (اسم السلطة [تعتمد /بغية كفالة االمتثال التام للحكم املستعَرض، يلزم أن تتخذ

١ -  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[ 

٢ -  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[ 

٣-  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[ 
  

 

 ٨من املادة ) ج( ١ الفقرة

  :على الدول األطراف يتعّينلغرض حتديد هوية كل سالح ناري واقتفاء أثره،   - ١  
  …    
ىل االستعمال املدين الدائم، ومسه بعالمة إ من املخزونات احلكومية سالح ناريأن تكفل، وقت نقل   )ج(  

  .ف على هوية البلد الناقل تتيح لكل الدول األطراف أن تتعّرفريدة مناسبة

  إلزامية: زاملاإلمستوى 
    

 ).توضع عالمة على جواب واحد(املستعَرض؟ لتنفيذ احلكم ) تدابري (تدبرياًبلدكم اختذ هل 

  معلوماتال تتوافر   (  ) ال  (  ) جزئياً نعم(  )   نعم(  ) 

  .أو التدابري األخرى املنطبقة وإرفاقها/أو القوانني و/و) السياسات(ُيرجى ذكر السياسة 

  ).النصوص(ُيرجى إيراد النص 

  ).النصوص(النص إرفاق رجى ُي

ــوافره  ) لنــصوصا(ُيرجــى إرفــاق الــنص   ــة    ) توافرهــا(يف حــال ت ــر مــن لغــات األمــم املتحــدة الرمسي ) األخــرى(بواحــدة أو أكث
  .)اإلسبانية، اإلنكليزية، الروسية، الصينية، العربية، الفرنسية(

  .عالمات الوسمتوفّرها ُيرجى حتديد املعلومات اليت 

  .لوسميف وضع عالمات ااملستخَدمة ) الطرائق(الطريقة ُيرجى حتديد 

اليت يلزم أن تتخـذها الـسلطات الداخليـة أو غريهـا مـن          ) وإطارها الزمين (ُيرجى تقدمي وصف ُمجَمل للخطوات أو اإلجراءات        
  .حلكم املستعَرضتنفيذ االسلطات لكفالة 
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  :ابري التاليةاخلطوات أو التد)] أو أمساء السلطات(اسم السلطة [ تعتمد/بغية تنفيذ احلكم املستعَرض تنفيذا تاما، يلزم أن تتخذ

١ -  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[ 

٢ -  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[ 

٣-  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[ 

  .ُيرجى بيان اجلهود اليت بذهلا بلدكم حىت تارخيه لتنفيذ احلكم املستعَرض

  :الربوتوكول، اخلطوات التالية من أجل تنفيذ احلكم املستعَرض] انضمامه إىل/ه علىتوقيع[ منذ ،]اسم البلد[اختذ 

١ -  ]XXX[ 

٢ -  ]XXX[ 

٣-  ]XXX[ 

  [.....].بسبب ] غري ناجحة/ناجحة جزئيا/ناجحة متاما[أنَّ هذه اخلطوات وتبّين 

ها الـسلطات الداخليـة أو غريهـا مـن      اليت يلزم أن تتخـذ    ) وإطارها الزمين (ُيرجى تقدمي وصف ُمجَمل للخطوات أو اإلجراءات        
  .لحكم املستعَرضاالمتثال التام لالسلطات لكفالة 

  :اخلطوات أو التدابري التالية)] أمساء السلطاتأو (اسم السلطة [تعتمد /بغية كفالة االمتثال التام للحكم املستعَرض، يلزم أن تتخذ

١ -  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[ 

٢ -  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[ 

٣-  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[ 
  

 ٨من املادة  ٢ الفقرة

استحداث تدابري مضادة إلزالة  شركات صنع األسلحة النارية على تشّجع على الدول األطراف أن يتعّين  - ٢  
  .عالمات الوسم أو حتويرها

  إلزامية: اإللزاممستوى 
    

 ).توضع عالمة على جواب واحد(لتنفيذ احلكم املستعَرض؟ ) تدابري (تدبرياًبلدكم اختذ هل 
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  معلوماتال تتوافر   (  ) ال  (  ) جزئياً نعم(  )   نعم(  ) 

  .أو التدابري األخرى املنطبقة وإرفاقها/أو القوانني و/و) السياسات(ُيرجى ذكر السياسة 

  ).النصوص(ُيرجى إيراد النص 

  ).النصوص(النص إرفاق رجى ُي

ــوافره  ) النــصوص(ُيرجــى إرفــاق الــنص   ــة    ) توافرهــا(يف حــال ت ــر مــن لغــات األمــم املتحــدة الرمسي ) األخــرى(بواحــدة أو أكث
  .)اإلسبانية، اإلنكليزية، الروسية، الصينية، العربية، الفرنسية(

القـضايا املعروضـة    وعلـى املـستعَرض   للحكمن أجل االمتثال حاالت النجاح يف تنفيذ التدابري املعتمدة م   على  أمثلة  ُيرجى تقدمي   
  .على احملاكم أو غريها من القضايا ذات الصلة

اليت يلزم أن تتخـذها الـسلطات الداخليـة أو غريهـا مـن          ) وإطارها الزمين (ُيرجى تقدمي وصف ُمجَمل للخطوات أو اإلجراءات        
  .حلكم املستعَرضتنفيذ االسلطات لكفالة 

  :اخلطوات أو التدابري التالية)] أو أمساء السلطات(اسم السلطة [ تعتمد/حلكم املستعَرض تنفيذا تاما، يلزم أن تتخذبغية تنفيذ ا

١ -  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[ 

٢ -  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[ 

٣-  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[ 

  .ى بيان اجلهود اليت بذهلا بلدكم حىت تارخيه لتنفيذ احلكم املستعَرضُيرج

  :الربوتوكول، اخلطوات التالية من أجل تنفيذ احلكم املستعَرض] انضمامه إىل/توقيعه على[ منذ ،]اسم البلد[اختذ 

١ -  ]XXX[ 

٢ -  ]XXX[ 

٣-  ]XXX[ 

  [.....].بسبب ] غري ناجحة/ناجحة جزئيا/ناجحة متاما[أنَّ هذه اخلطوات وتبّين 
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اليت يلزم أن تتخـذها الـسلطات الداخليـة أو غريهـا مـن            ) وإطارها الزمين (ُيرجى تقدمي وصف ُمجَمل للخطوات أو اإلجراءات        
  .لحكم املستعَرضاالمتثال التام لالسلطات لكفالة 

  :اخلطوات أو التدابري التالية)]  السلطاتأمساءأو (اسم السلطة [تعتمد /بغية كفالة االمتثال التام للحكم املستعَرض، يلزم أن تتخذ

١ -  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[ 

٢ -  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[  
٣-  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[ 
    

  املساعدة التقنية
توضـع عالمـة علـى مجيـع األجوبـة املنطبقـة وُيقـدَّم              . (ة املـستعَرضة   اليت واجهتكم عمليـا يف تنفيـذ املـاد         تحّدياتُيرجى وصف ال  
  .")التعليقات"شرح يف حقل 

  
)NONE (ال يوجد  
)JUDG (أو سوء تفسريهم له/ وعدم إملام القضاة بالربوتوكول 
)FORMUL ( التشريعاتمشاكل يف صياغة  
)INAD ( احلاجة إىل املزيد من التشريعات التنفيذية) ومراسيم وغريهاقوانني ولوائح (  
)RELUC (تردُّد املمارسني يف استخدام التشريعات  
)DISSEM (قصور يف تعميم التشريعات  
)INTACO (التنسيق بني األجهزة  
)MYSYS (خصوصيات نظامنا القانوين  
)COMPRI (تنازع األولويات   
)LIRIM ( حمدودية املوارد املخّصصة للتنفيذ)ُيرجى التحديد(  
)LICOS ( أو عدمهالدول األخرى تعاون حمدودية  
)AWARE (االفتقار إىل الوعي  
)ISSUE ( مسائل أخرى)ُيرجى التحديد(  

  ).توضع عالمة على جواب واحد(؟ )تنفيذا تاما(هل حتتاجون إىل مساعدة تقنية من أجل تنفيذ هذه املادة 
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  ال(  )   نعم(  ) 

 احلـصول عليـه؟   لـه إذا أتـيح   ) تنفيـذاً تامـاً   (لى تنفيـذ هـذه املـادة        سيساعد بلدكم ع  أيٌّ من أشكال املساعدة التقنية التالية       
  ).توضع عالمة على مجيع األجوبة املنطبقة(

)ADV (إسداء املشورة القانونية  
)DRAFT (تقدمي الدعم يف صياغة التشريعات  
)MOLEG (لوائح منوذجية/توفري تشريعات  
)MOARR (توفري اتفاقات منوذجية  
)SOP ( ةموّحدتشغيلية توفري إجراءات  
)PLAN (سياسات، مبا فيها خطط عمل/وضع استراتيجيات  
)BEST (دروس مستخلصة/توفري ممارسات جيدة  
)CAPB (أو تدريب املدرِّبني/املمارسني و/بناء القدرات من خالل تدريب املدعني العامني  
)CAPJ (توعية اجلهاز القضائيبناء القدرات من خالل   
)EXREL ( دانية من خبري يف اجملال املعينمساعدة ميتقدمي  
)INSTB (تعزيز املؤسسات/بناء  
)PREV (التوعية/الوقاية  
)TECH (تقدمي مساعدة تكنولوجية  
)MSHAR (إنشاء قاعدة بيانات  
)REGCOP (اختاذ تدابري لتعزيز التعاون اإلقليمي  
)INTCOP (اختاذ تدابري لتعزيز التعاون الدويل  
)OTHER ( تقدمي مساعدات أخرى)ُيرجى حتديدها(  

  يف هذه اجملاالت؟هل تتلقّون بالفعل أيَّ مساعدة تقنية 

  معلوماتال تتوافر   (  ) ال  (  ) جزئياً نعم(  )   نعم(  ) 

  هذه املساعدة؟تقدم لكم ما هي اجلهة اليت 
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: مثــال[و] اخلــربة القانونيــة :مثــال[مــن خــالل تــوفري  ] اســم الدولــة العــضو [املــساعدة إىل ] اســم اجلهــة املاحنــة [ُتقــدِّم /قــدَّمت
  ].املمارسات الفُضلى

  ].اسم الدولة العضو[خطة عمل للتنفيذ بالتعاون مع سلطات ] نظّمةامل/اسم املؤسسة[تضع /وضعت

  .ذات الصلة به) الوثائق(فُيرجى وصفه وإرفاق الوثيقة  أو مشروع،إذا كانت هذه املساعدة ُتقدَّم يف سياق برنامج 

  :شروعامل/عنوان الربنامج
  :تاريخ البدء

  :ةتوقّعاملدة امل
 :اجلهة اليت ُتقدِّم الدعم املايل

 ):بدوالرات الواليات املتحدة(امليزانية 
 :اجلهة القائمة بالتنفيذ

 :ةتوقّعالنهائية امل) النتائج(النتيجة 
      :النتائج حىت تارخيه

 ٩من املادة  )أ( الفرعية الفقرة

تعترب السالح الناري املعطَّل سالحا ناريا وفقا لقانوهنا الداخلي أن تتخذ التدابري  على الدولة الطرف اليت ال يتعّين  
نة، اذا اقتضى األمر، ملنع إعادة التشغيل غري املشروعة لألسلحة جرامية معّيإالالزمة، مبا يف ذلك إقرار أحكام بشأن أفعال 

  :مع مبادئ التعطيل العامة التاليةمبا يّتسق لة، النارية املعطّ
 جعل مجيع األجزاء األساسية من السالح الناري املعطَّل غري قابلة بصفة دائمة للتشغيل وغري قابلة يتعّين  )أ(  

   طريقة من الطرق؛للنـزع أو التبديل أو التعديل على حنو من شأنه أن يسمح بإعادة تشغيل السالح الناري بأيِّ

  إلزامية: اإللزاممستوى 
 ).توضع عالمة على جواب واحد(لتنفيذ احلكم املستعَرض؟ ) بريتدا (تدبرياًبلدكم اختذ هل 

  معلوماتال تتوافر   (  ) ال  (  ) جزئياً نعم(  )   نعم(  ) 

  .أو التدابري األخرى املنطبقة وإرفاقها/أو القوانني و/و) السياسات(ُيرجى ذكر السياسة 

  ).النصوص(ُيرجى إيراد النص 

  ).النصوص(النص إرفاق رجى ُي
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ــوافره ) النــصوص(رجــى إرفــاق الــنص  ُي ــة    ) توافرهــا(يف حــال ت ــر مــن لغــات األمــم املتحــدة الرمسي ) األخــرى(بواحــدة أو أكث
  .)اإلسبانية، اإلنكليزية، الروسية، الصينية، العربية، الفرنسية(

القـضايا املعروضـة     وعلـى ض  املستعَر للحكمحاالت النجاح يف تنفيذ التدابري املعتمدة من أجل االمتثال          على  أمثلة  ُيرجى تقدمي   
  .على احملاكم أو غريها من القضايا ذات الصلة

اليت يلزم أن تتخـذها الـسلطات الداخليـة أو غريهـا مـن            ) وإطارها الزمين (ُيرجى تقدمي وصف ُمجَمل للخطوات أو اإلجراءات        
  .حلكم املستعَرضتنفيذ االسلطات لكفالة 

  :اخلطوات أو التدابري التالية)] أو أمساء السلطات(اسم السلطة [ تعتمد/يلزم أن تتخذبغية تنفيذ احلكم املستعَرض تنفيذا تاما، 

١ -  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[ 

٢ -  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[ 

٣-  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[ 

  .كم حىت تارخيه لتنفيذ احلكم املستعَرضُيرجى بيان اجلهود اليت بذهلا بلد

  :الربوتوكول، اخلطوات التالية من أجل تنفيذ احلكم املستعَرض] انضمامه إىل/توقيعه على[ منذ ،]اسم البلد[اختذ 

١ -  ]XXX[ 

٢ -  ]XXX[ 

٣-  ]XXX[ 

  [.....].بسبب ] غري ناجحة/ناجحة جزئيا/ناجحة متاما[أنَّ هذه اخلطوات وتبّين 

اليت يلزم أن تتخـذها الـسلطات الداخليـة أو غريهـا مـن            ) وإطارها الزمين (وصف ُمجَمل للخطوات أو اإلجراءات      ُيرجى تقدمي   
  .لحكم املستعَرضاالمتثال التام لالسلطات لكفالة 

  :ري التاليةاخلطوات أو التداب)] أمساء السلطاتأو (اسم السلطة [تعتمد /بغية كفالة االمتثال التام للحكم املستعَرض، يلزم أن تتخذ

١ -  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[ 

٢ -  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[  
٣-  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[  



 

38  
 

 

 القـضايا املعروضـة   وعلـى  ةاملـستعَرض  للمـادة ُيرجى تقدمي أمثلة على حاالت النجاح يف تنفيذ التدابري املعتمدة من أجل االمتثال            
  .على احملاكم أو غريها من القضايا ذات الصلة

  
 

 ٩من املادة  )ب( الفرعية الفقرة

 على الدولة الطرف اليت ال تعترب السالح الناري املعطَّل سالحا ناريا وفقا لقانوهنا الداخلي أن تتخذ التدابري يتعّين  
نة، اذا اقتضى األمر، ملنع إعادة التشغيل غري املشروعة لألسلحة ة معّيجراميإالالزمة، مبا يف ذلك إقرار أحكام بشأن أفعال 

  :مع مبادئ التعطيل العامة التاليةمبا يّتسق النارية املعطلة، 
  …    
 ة، حيثما اقتضى األمر، لضمان أنَّ خمتّصمن جانب هيئة، للتحقّق من تدابري التعطيل اختاذ ترتيبات يتعّين  )ب(  

   السالح الناري جتعله بصفة دائمة غري قابل للتشغيل؛التعديالت املدخلة على

  إلزامية: اإللزاممستوى 
    

 ).توضع عالمة على جواب واحد(لتنفيذ احلكم املستعَرض؟ ) تدابري (تدبرياًبلدكم اختذ هل 

 معلوماتال تتوافر   (  ) ال  (  ) جزئياً نعم(  )   نعم(  ) 

  .أو التدابري األخرى املنطبقة وإرفاقها/نني وأو القوا/و) السياسات(ُيرجى ذكر السياسة 

  ).النصوص(ُيرجى إيراد النص 

  ).النصوص(النص إرفاق رجى ُي

ــوافره ) النــصوص(ُيرجــى إرفــاق الــنص   ــة    ) توافرهــا(يف حــال ت ــر مــن لغــات األمــم املتحــدة الرمسي ) األخــرى(بواحــدة أو أكث
  .)لفرنسيةاإلسبانية، اإلنكليزية، الروسية، الصينية، العربية، ا(

اليت يلزم أن تتخـذها الـسلطات الداخليـة أو غريهـا مـن            ) وإطارها الزمين (ُيرجى تقدمي وصف ُمجَمل للخطوات أو اإلجراءات        
  .حلكم املستعَرضتنفيذ االسلطات لكفالة 

  : أو التدابري التاليةاخلطوات)] أو أمساء السلطات(اسم السلطة [ تعتمد/بغية تنفيذ احلكم املستعَرض تنفيذا تاما، يلزم أن تتخذ
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١ -  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[ 

٢ -  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[ 

٣-  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[ 

  .ُيرجى بيان اجلهود اليت بذهلا بلدكم حىت تارخيه لتنفيذ احلكم املستعَرض

  :الربوتوكول، اخلطوات التالية من أجل تنفيذ احلكم املستعَرض] انضمامه إىل/توقيعه على[نذ  م،]اسم البلد[اختذ 

١ -  ]XXX[ 
٢ -  ]XXX[ 
٣-  ]XXX[ 

  [.....].بسبب ] غري ناجحة/ناجحة جزئيا/ناجحة متاما[أنَّ هذه اخلطوات وتبّين 

م أن تتخـذها الـسلطات الداخليـة أو غريهـا مـن           اليت يلز ) وإطارها الزمين (ُيرجى تقدمي وصف ُمجَمل للخطوات أو اإلجراءات        
  .لحكم املستعَرضاالمتثال التام لالسلطات لكفالة 

  :اخلطوات أو التدابري التالية)] أمساء السلطاتأو (اسم السلطة [تعتمد /بغية كفالة االمتثال التام للحكم املستعَرض، يلزم أن تتخذ

١ -  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[ 
٢ -  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[  
٣-  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[ 
  

 

 ٩من املادة  )ج( الفرعية الفقرة

 على الدولة الطرف اليت ال تعترب السالح الناري املعطَّل سالحا ناريا وفقا لقانوهنا الداخلي أن تتخذ التدابري يتعّين  
نة، اذا اقتضى األمر، ملنع إعادة التشغيل غري املشروعة لألسلحة جرامية معّيإا يف ذلك إقرار أحكام بشأن أفعال الالزمة، مب

  :مع مبادئ التعطيل العامة التاليةمبا يّتسق النارية املعطلة، 
  …    
اقعة تعطيل ن فيه و ُتدوَّشهادة أو سجلصدار إ أن يشتمل التحقق من جانب اهليئة املختصة على يتعّين  )ج(  

  .السالح الناري، أو على دمغ ذلك السالح بعالمة مرئية بوضوح عن هذه الواقعة

  إلزامية: اإللزاممستوى 
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 ).توضع عالمة على جواب واحد(لتنفيذ احلكم املستعَرض؟ ) تدابري (تدبرياًبلدكم اختذ هل 

  معلوماتال تتوافر   (  ) ال  (  ) جزئياً نعم(  )   نعم(  ) 

  .أو التدابري األخرى املنطبقة وإرفاقها/أو القوانني و/و) السياسات(كر السياسة ُيرجى ذ

  ).النصوص(ُيرجى إيراد النص 

  ).النصوص(النص إرفاق رجى ُي

ــوافره  ) النــصوص(ُيرجــى إرفــاق الــنص   ــة    ) توافرهــا(يف حــال ت ــر مــن لغــات األمــم املتحــدة الرمسي ) األخــرى(بواحــدة أو أكث
  .)ية، الروسية، الصينية، العربية، الفرنسيةاإلسبانية، اإلنكليز(

اليت يلزم أن تتخـذها الـسلطات الداخليـة أو غريهـا مـن          ) وإطارها الزمين (ُيرجى تقدمي وصف ُمجَمل للخطوات أو اإلجراءات        
  .حلكم املستعَرضتنفيذ االسلطات لكفالة 

  :اخلطوات أو التدابري التالية)] أو أمساء السلطات(سلطة اسم ال[ تعتمد/بغية تنفيذ احلكم املستعَرض تنفيذا تاما، يلزم أن تتخذ

١ -  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[ 

٢ -  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[ 

٣-  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[ 

  . املستعَرضُيرجى بيان اجلهود اليت بذهلا بلدكم حىت تارخيه لتنفيذ احلكم

  :الربوتوكول، اخلطوات التالية من أجل تنفيذ احلكم املستعَرض] انضمامه إىل/توقيعه على[ منذ ،]اسم البلد[اختذ 

١ -  ]XXX[ 

٢ -  ]XXX[ 

٣-  ]XXX[ 

  [.....].بسبب ] غري ناجحة/ناجحة جزئيا/ناجحة متاما[أنَّ هذه اخلطوات وتبّين 

اليت يلزم أن تتخـذها الـسلطات الداخليـة أو غريهـا مـن          ) وإطارها الزمين (راءات  ُيرجى تقدمي وصف ُمجَمل للخطوات أو اإلج      
  .لحكم املستعَرضاالمتثال التام لالسلطات لكفالة 
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  :اخلطوات أو التدابري التالية)] أمساء السلطاتأو (اسم السلطة [تعتمد /بغية كفالة االمتثال التام للحكم املستعَرض، يلزم أن تتخذ
١ -  ]XXX ،اعتماده حبلول /ا ُيزمع اختاذهوهو م...[ 

٢ -  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[  
٣-  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[ 
    

  املساعدة التقنية
قـدَّم  توضـع عالمـة علـى مجيـع األجوبـة املنطبقـة ويُ            . ( اليت واجهتكم عمليـا يف تنفيـذ املـادة املـستعَرضة           تحّدياتُيرجى وصف ال  
  .")التعليقات"شرح يف حقل 

)NONE (ال يوجد  
)JUDG (أو سوء تفسريهم له/ وعدم إملام القضاة بالربوتوكول 
)FORMUL ( التشريعاتمشاكل يف صياغة  
)INAD ( احلاجة إىل املزيد من التشريعات التنفيذية)قوانني ولوائح ومراسيم وغريها (  
)RELUC (تشريعاتتردُّد املمارسني يف استخدام ال  
)DISSEM (قصور يف تعميم التشريعات  
)INTACO (التنسيق بني األجهزة  
)MYSYS (خصوصيات نظامنا القانوين  
)COMPRI (تنازع األولويات   
)LIRIM ( حمدودية املوارد املخّصصة للتنفيذ)ُيرجى التحديد(  
)LICOS ( أو عدمهالدول األخرى تعاون حمدودية  
)AWARE (االفتقار إىل الوعي  
)ISSUE ( مسائل أخرى)ُيرجى التحديد(  

  ).توضع عالمة على جواب واحد(؟ )تنفيذا تاما(هل حتتاجون إىل مساعدة تقنية من أجل تنفيذ هذه املادة 

  ال(  )   نعم(  ) 
ليـه؟   احلـصول ع لـه إذا أتـيح   ) تنفيـذاً تامـاً   (سيساعد بلدكم على تنفيـذ هـذه املـادة          أيٌّ من أشكال املساعدة التقنية التالية       

  ).توضع عالمة على مجيع األجوبة املنطبقة(
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)ADV (إسداء املشورة القانونية  
)DRAFT (تقدمي الدعم يف صياغة التشريعات  
)MOLEG (لوائح منوذجية/توفري تشريعات  
)MOARR (توفري اتفاقات منوذجية  
)SOP ( ةموّحدتوفري إجراءات تشغيلية  
)PLAN (طط عملسياسات، مبا فيها خ/وضع استراتيجيات  
)BEST (دروس مستخلصة/توفري ممارسات جيدة  
)CAPB (تدريب املدرِّبنيأو / واملمارسني/بناء القدرات من خالل تدريب املدعني العامني  
)CAPJ (توعية اجلهاز القضائيبناء القدرات من خالل   
)EXREL ( مساعدة ميدانية من خبري يف اجملال املعينتقدمي  
)INSTB (تعزيز املؤسسات/بناء  
)PREV (التوعية/الوقاية  
)TECH (تقدمي مساعدة تكنولوجية  
)MSHAR (إنشاء قاعدة بيانات  
)REGCOP (اختاذ تدابري لتعزيز التعاون اإلقليمي  
)INTCOP (اختاذ تدابري لتعزيز التعاون الدويل  
)OTHER ( تقدمي مساعدات أخرى)ُيرجى حتديدها(  

  يف هذه اجملاالت؟ مساعدة تقنية هل تتلقّون بالفعل أيَّ

  معلوماتال تتوافر   (  ) ال  (  ) جزئياً نعم(  )   نعم(  ) 

  هذه املساعدة؟تقدم لكم ما هي اجلهة اليت 

: مثــال[و] اخلــربة القانونيــة :مثــال[مــن خــالل تــوفري  ] اســم الدولــة العــضو [املــساعدة إىل ] اســم اجلهــة املاحنــة [ُتقــدِّم /قــدَّمت
  ].لفُضلىاملمارسات ا

  ].اسم الدولة العضو[خطة عمل للتنفيذ بالتعاون مع سلطات ] نظّمةامل/اسم املؤسسة[تضع /وضعت
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  .ذات الصلة به) الوثائق(فُيرجى وصفه وإرفاق الوثيقة  أو مشروع،إذا كانت هذه املساعدة ُتقدَّم يف سياق برنامج 

  :املشروع/عنوان الربنامج
  :تاريخ البدء

  :ةتوقّعاملدة امل
 :جلهة اليت ُتقدِّم الدعم املايلا

 ):بدوالرات الواليات املتحدة(امليزانية 
 :اجلهة القائمة بالتنفيذ

 :ةتوقّعالنهائية امل) النتائج(النتيجة 
    :النتائج حىت تارخيه

 

 ١٠من املادة  ١ الفقرة

 واالسترياد، ديراال إلصدار رخص أو أذون للتصنظاما فّع على كل دولة طرف أن تنشئ أو تصون يتعّين  - ١  
  .ا والذخريةمكّوناهت نقل األسلحة النارية وأجزائها ووكذلك الختاذ تدابري بشأن العبور الدويل، فيما خيّص

  إلزامية: اإللزاممستوى 
  

 ).توضع عالمة على جواب واحد(لتنفيذ احلكم املستعَرض؟ ) تدابري (تدبرياًبلدكم اختذ هل 

  معلوماتال تتوافر   (  ) ال  (  ) جزئياً نعم(  )   نعم(  ) 

  .أو التدابري األخرى املنطبقة وإرفاقها/أو القوانني و/و) السياسات(ُيرجى ذكر السياسة 

  ).النصوص(ُيرجى إيراد النص 

  ).النصوص(النص إرفاق رجى ُي

ــوافره  ) النــصوص(ُيرجــى إرفــاق الــنص   ــر مــن لغــات األمــم املتحــدة الرمس   ) توافرهــا(يف حــال ت ــة بواحــدة أو أكث ) األخــرى(ي
  .)اإلسبانية، اإلنكليزية، الروسية، الصينية، العربية، الفرنسية(

اليت يلزم أن تتخـذها الـسلطات الداخليـة أو غريهـا مـن          ) وإطارها الزمين (ُيرجى تقدمي وصف ُمجَمل للخطوات أو اإلجراءات        
  .حلكم املستعَرضتنفيذ االسلطات لكفالة 

  :اخلطوات أو التدابري التالية)] أو أمساء السلطات(اسم السلطة [ تعتمد/ تاما، يلزم أن تتخذبغية تنفيذ احلكم املستعَرض تنفيذا
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١ -  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[ 

٢ -  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[ 

٣-  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[ 

  .هلا بلدكم حىت تارخيه لتنفيذ احلكم املستعَرضُيرجى بيان اجلهود اليت بذ

  :الربوتوكول، اخلطوات التالية من أجل تنفيذ احلكم املستعَرض] انضمامه إىل/توقيعه على[ منذ ،]اسم البلد[اختذ 

١ -  ]XXX[ 

٢ -  ]XXX[ 

٣-  ]XXX[ 

  [.....].بسبب ] غري ناجحة/ناجحة جزئيا/ناجحة متاما[أنَّ هذه اخلطوات وتبّين 

اليت يلزم أن تتخـذها الـسلطات الداخليـة أو غريهـا مـن            ) وإطارها الزمين ( تقدمي وصف ُمجَمل للخطوات أو اإلجراءات        ُيرجى
  .لحكم املستعَرضاالمتثال التام لالسلطات لكفالة 

  : التدابري التاليةاخلطوات أو)] أمساء السلطاتأو (اسم السلطة [تعتمد /بغية كفالة االمتثال التام للحكم املستعَرض، يلزم أن تتخذ

١ -  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[ 

٢ -  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[  
٣-  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[  

وعلـى القـضايا املعروضـة     ةضاملـستعرَ  للمـادة ُيرجى تقدمي أمثلة على حاالت النجاح يف تنفيذ التدابري املعتمدة من أجل االمتثال            
  .على احملاكم أو غريها من القضايا ذات الصلة

  
 
 

 ١٠من املادة ) ب(و) أ (٢ الفقرة

 يتعّينا والذخرية، مكّوناهتقبل إصدار رخص أو أذون التصدير للشحنات من األسلحة النارية وأجزائها و  - ٢  
  :ق مما يليعلى كل دولة طرف أن تتحقّ

  وردة بإصدار رخص أو أذون االسترياد؛قيام الدول املست  )أ(  
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، العبور أدىن، بتوجيه إشعار مكتوب، قبل الشحن، بأنه ليس لديها اعتراض على قيام دول العبور، كحّد  )ب(  
  .دة األطراف لصاحل دول غري ساحلية اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعّدوذلك دون إخالل بأيِّ

  إلزامية: اإللزاممستوى 
    

 ).جواب واحدتوضع عالمة على ( ؟املستعَرضلتنفيذ احلكم  )تدابري (لدكم تدبرياًباعتمد هل 

  معلوماتال تتوافر   (  ) ال  (  ) جزئياً نعم(  )   نعم(  ) 

  .أو التدابري األخرى املنطبقة وإرفاقها/أو القوانني و/و) السياسات(ُيرجى ذكر السياسة 

  ).النصوص(ُيرجى إيراد النص 

  ).النصوص(النص إرفاق رجى ُي

ــوافره ) النــصوص(ُيرجــى إرفــاق الــنص   ــة    ) توافرهــا(يف حــال ت ــر مــن لغــات األمــم املتحــدة الرمسي ) األخــرى(بواحــدة أو أكث
  .)اإلسبانية، اإلنكليزية، الروسية، الصينية، العربية، الفرنسية(

تتخـذها الـسلطات الداخليـة أو غريهـا مـن         اليت يلزم أن    ) وإطارها الزمين (ُيرجى تقدمي وصف ُمجَمل للخطوات أو اإلجراءات        
  .حلكم املستعَرضتنفيذ االسلطات لكفالة 

  :اخلطوات أو التدابري التالية)] أو أمساء السلطات(اسم السلطة [ تعتمد/بغية تنفيذ احلكم املستعَرض تنفيذا تاما، يلزم أن تتخذ

١ -  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[ 

٢ -  ]XXX ،اعتماده حبلول /ا ُيزمع اختاذهوهو م...[ 

٣-  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[ 

  .ُيرجى بيان اجلهود اليت بذهلا بلدكم حىت تارخيه لتنفيذ احلكم املستعَرض

  :الربوتوكول، اخلطوات التالية من أجل تنفيذ احلكم املستعَرض] انضمامه إىل/توقيعه على[ منذ ،]اسم البلد[اختذ 

١ -  ]XXX[ 

٢ -  ]XXX[ 

٣-  ]XXX[ 
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  [.....].بسبب ] غري ناجحة/ناجحة جزئيا/ناجحة متاما[أنَّ هذه اخلطوات وتبّين 

اليت يلزم أن تتخـذها الـسلطات الداخليـة أو غريهـا مـن            ) وإطارها الزمين (ُيرجى تقدمي وصف ُمجَمل للخطوات أو اإلجراءات        
  .ضلحكم املستعَراالمتثال التام لالسلطات لكفالة 

  :اخلطوات أو التدابري التالية)] أمساء السلطاتأو (اسم السلطة [تعتمد /بغية كفالة االمتثال التام للحكم املستعَرض، يلزم أن تتخذ

١ -  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[ 

٢ -  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[  
٣-  ]XXX ،ده حبلول اعتما/وهو ما ُيزمع اختاذه...[  
    

 ١٠من املادة  ٣ة الفقر

  والوثائق املرفقة هبا معا معلومات تشمل، كحّدرخص أو أذون التصدير واالسترياد تتضّمن أن يتعّين  - ٣  
صدار، وتاريخ االنقضاء، وبلد التصدير، وبلد االسترياد، واملستلم النهائي، ووصفا لألسلحة مكان وتاريخ اإلأدىن، 
 مسبقا دول العبور وجيب تزويد. ، حيثما يكون هناك عبوروكميتها، وبلدان العبورا والذخرية مكّوناهت و وأجزائهاالنارية

  .باملعلومات الواردة يف رخصة االسترياد

  إلزامية: اإللزاممستوى 
    

 ).جواب واحدتوضع عالمة على ( ؟املستعَرضلتنفيذ احلكم  )تدابري (بلدكم تدبرياًاعتمد هل 

  معلوماتال تتوافر   (  ) ال  (  ) جزئياً نعم (  )  نعم(  ) 

  .أو التدابري األخرى املنطبقة وإرفاقها/أو القوانني و/و) السياسات(ُيرجى ذكر السياسة 

  ).النصوص(ُيرجى إيراد النص 

  ).النصوص(النص إرفاق رجى ُي

ــوافره  ) النــصوص(ُيرجــى إرفــاق الــنص   ــر مــن لغــات  ) توافرهــا(يف حــال ت ــة  بواحــدة أو أكث ) األخــرى( األمــم املتحــدة الرمسي
  .)اإلسبانية، اإلنكليزية، الروسية، الصينية، العربية، الفرنسية(
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اليت يلزم أن تتخـذها الـسلطات الداخليـة أو غريهـا مـن          ) وإطارها الزمين (ُيرجى تقدمي وصف ُمجَمل للخطوات أو اإلجراءات        
  .حلكم املستعَرضتنفيذ االسلطات لكفالة 

  :اخلطوات أو التدابري التالية)] أو أمساء السلطات(اسم السلطة [ تعتمد/كم املستعَرض تنفيذا تاما، يلزم أن تتخذبغية تنفيذ احل

١ -  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[ 

٢ -  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[ 

٣-  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[ 

  .بيان اجلهود اليت بذهلا بلدكم حىت تارخيه لتنفيذ احلكم املستعَرضُيرجى 
  :الربوتوكول، اخلطوات التالية من أجل تنفيذ احلكم املستعَرض] انضمامه إىل/توقيعه على[ منذ ،]اسم البلد[اختذ 
١ -   ]XXX[ 

٢ -  ]XXX[ 

٣-  ]XXX[ 

  [.....]. بسبب ]غري ناجحة/ناجحة جزئيا/ناجحة متاما[أنَّ هذه اخلطوات وتبّين 

اليت يلزم أن تتخـذها الـسلطات الداخليـة أو غريهـا مـن          ) وإطارها الزمين (ُيرجى تقدمي وصف ُمجَمل للخطوات أو اإلجراءات        
  .لحكم املستعَرضاالمتثال التام لالسلطات لكفالة 

  :اخلطوات أو التدابري التالية)] السلطاتأمساء أو (اسم السلطة [تعتمد /بغية كفالة االمتثال التام للحكم املستعَرض، يلزم أن تتخذ

١ -  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[ 

٢ -  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[  
٣-  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[ 

  :ير ويف الوثائق املصاحبةُيرجى حتديد املعلومات اليت يلزم إدراجها يف رخصة أو إذن االسترياد أو التصد

  مكان اإلصدار وتارخيه
  تاريخ االنقضاء
  بلد التصدير
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  بلد االسترياد
  )لدى االنطباق(بلد العبور 

  املستلم النهائي
  وصف املواد

  ا والذخريةمكّوناهتكمية األسلحة النارية وأجزائها و
  )هاُيرجى حتديد(معلومات أخرى 

  
 

 ١٠من املادة  ٤ة الفقر

 باستالم الشحنة على طلبها،  الدولة الطرف املصّدرة، بناًءتبلّغ املستوردة أن الدولة الطرفى  عليتعّين  - ٤  
  .ا أو الذخريةمكّوناهتاملرسلة من األسلحة النارية وأجزائها و

  إلزامية: اإللزاممستوى 
    

 ).جواب واحدتوضع عالمة على ( ؟املستعَرضلتنفيذ احلكم  )تدابري (بلدكم تدبرياً اعتمدهل 

  معلوماتال تتوافر   (  ) ال  (  ) جزئياً نعم(  )   نعم(  ) 

  .أو التدابري األخرى املنطبقة وإرفاقها/أو القوانني و/و) السياسات(ُيرجى ذكر السياسة 

  ).النصوص(ُيرجى إيراد النص 

  ).النصوص(النص إرفاق رجى ُي

ــوافره  ) النــصوص(ُيرجــى إرفــاق الــنص   ــة    بواحــدة ) توافرهــا(يف حــال ت ــر مــن لغــات األمــم املتحــدة الرمسي ) األخــرى(أو أكث
  .)اإلسبانية، اإلنكليزية، الروسية، الصينية، العربية، الفرنسية(

اليت يلزم أن تتخـذها الـسلطات الداخليـة أو غريهـا مـن          ) وإطارها الزمين (ُيرجى تقدمي وصف ُمجَمل للخطوات أو اإلجراءات        
  .حلكم املستعَرضتنفيذ االسلطات لكفالة 

  :اخلطوات أو التدابري التالية)] أو أمساء السلطات(اسم السلطة [ تعتمد/بغية تنفيذ احلكم املستعَرض تنفيذا تاما، يلزم أن تتخذ

١ -  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[ 
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٢ -  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[ 

٣-  ]XXX ،لول اعتماده حب/وهو ما ُيزمع اختاذه...[ 

  .ُيرجى بيان اجلهود اليت بذهلا بلدكم حىت تارخيه لتنفيذ احلكم املستعَرض

  :الربوتوكول، اخلطوات التالية من أجل تنفيذ احلكم املستعَرض] انضمامه إىل/توقيعه على[ منذ ،]اسم البلد[اختذ 

١ -  ]XXX[ 

٢ -  ]XXX[ 

٣-  ]XXX[ 

  [.....].بسبب ] غري ناجحة/ئياناجحة جز/ناجحة متاما[أنَّ هذه اخلطوات وتبّين 

اليت يلزم أن تتخـذها الـسلطات الداخليـة أو غريهـا مـن          ) وإطارها الزمين (ُيرجى تقدمي وصف ُمجَمل للخطوات أو اإلجراءات        
  .لحكم املستعَرضاالمتثال التام لالسلطات لكفالة 

  :اخلطوات أو التدابري التالية)] أمساء السلطاتأو (لطة اسم الس[تعتمد /بغية كفالة االمتثال التام للحكم املستعَرض، يلزم أن تتخذ

١ -  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[ 

٢ -  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[  
٣-  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[ 

 ١٠من املادة  ٥ة الفقر

ملوارد املتاحة، أن تتخذ ما قد يلزم من تدابري لضمان أن تكون  على كل دولة طرف، يف حدود ايتعّين  - ٥  
د من ق منها أو التأكّقابلة للتحقّ الترخيص أو اإلذن وثائق، وأن تكون ثبوتّية اإلذن مأمونة أو الترخيصإجراءات 
  .صالحيتها

  إلزامية: اإللزاممستوى 
    

 ).جواب واحدتوضع عالمة على ( ؟املستعَرضلتنفيذ احلكم  )تدابري (بلدكم تدبرياًاختذ هل 

  معلوماتال تتوافر   (  ) ال  (  ) جزئياً نعم(  )   نعم(  ) 

  .أو التدابري األخرى املنطبقة وإرفاقها/أو القوانني و/و) السياسات(ُيرجى ذكر السياسة 



 

50  
 

 

  ).النصوص(ُيرجى إيراد النص 

  ).النصوص(النص إرفاق رجى ُي

ــوافره يف حــا) النــصوص(ُيرجــى إرفــاق الــنص   ــة    ) توافرهــا(ل ت ــر مــن لغــات األمــم املتحــدة الرمسي ) األخــرى(بواحــدة أو أكث
  .)اإلسبانية، اإلنكليزية، الروسية، الصينية، العربية، الفرنسية(

اليت يلزم أن تتخـذها الـسلطات الداخليـة أو غريهـا مـن          ) وإطارها الزمين (ُيرجى تقدمي وصف ُمجَمل للخطوات أو اإلجراءات        
  .حلكم املستعَرضتنفيذ االة السلطات لكف

  :اخلطوات أو التدابري التالية)] أو أمساء السلطات(اسم السلطة [ تعتمد/بغية تنفيذ احلكم املستعَرض تنفيذا تاما، يلزم أن تتخذ

١ -  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[ 

٢ -  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[ 

٣-  ]XXX ، اعتماده حبلول /ما ُيزمع اختاذهوهو...[ 

  .ُيرجى بيان اجلهود اليت بذهلا بلدكم حىت تارخيه لتنفيذ احلكم املستعَرض

  :الربوتوكول، اخلطوات التالية من أجل تنفيذ احلكم املستعَرض] انضمامه إىل/توقيعه على[ منذ ،]اسم البلد[اختذ 

١ -  ]XXX[ 

٢ -  ]XXX[ 

٣-  ]XXX[ 

  [.....].بسبب ] غري ناجحة/ناجحة جزئيا/ناجحة متاما[طوات أنَّ هذه اخلوتبّين 

اليت يلزم أن تتخـذها الـسلطات الداخليـة أو غريهـا مـن          ) وإطارها الزمين (ُيرجى تقدمي وصف ُمجَمل للخطوات أو اإلجراءات        
  .لحكم املستعَرضاالمتثال التام لالسلطات لكفالة 

  :اخلطوات أو التدابري التالية)] أمساء السلطاتأو (اسم السلطة [تعتمد /لزم أن تتخذبغية كفالة االمتثال التام للحكم املستعَرض، ي

١ -  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[ 

٢ -  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[  
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٣-  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[ 
  

 
 

 ١٠من املادة  ٦ة الفقر

 وأجزائها إجراءات مبّسطة بشأن استرياد وتصدير األسلحة النارية للدول األطراف أن تعتمد جيوز  - ٦  
، مثل الصيد أو رياضة الرماية أو ألغراض مشروعة ميكن التحقق منها، عبورهاتا وكذلك بشأن ا والذخرية مؤقّمكّوناهتو

  .صالحاإلالتقييم أو املعارض أو 

  ةاختياري: اإللزاممستوى 
 ).جواب واحدتوضع عالمة على ( ؟املستعَرضلتنفيذ احلكم  )تدابري (بلدكم تدبرياًاعتمد هل 

  معلوماتال تتوافر   (  ) ال  (  ) جزئياً نعم(  )   نعم(  ) 

  .أو التدابري األخرى املنطبقة وإرفاقها/أو القوانني و/و) السياسات(ُيرجى ذكر السياسة 

  ).النصوص(ُيرجى إيراد النص 

  ).النصوص(النص  إرفاقرجى ُي

ــوافره  ) النــصوص(ُيرجــى إرفــاق الــنص   ــة    ) توافرهــا(يف حــال ت ــر مــن لغــات األمــم املتحــدة الرمسي ) األخــرى(بواحــدة أو أكث
  .)اإلسبانية، اإلنكليزية، الروسية، الصينية، العربية، الفرنسية(

 تتخـذها الـسلطات الداخليـة أو غريهـا مـن        اليت يلزم أن  ) وإطارها الزمين (ُيرجى تقدمي وصف ُمجَمل للخطوات أو اإلجراءات        
  .حلكم املستعَرضتنفيذ االسلطات لكفالة 

  :اخلطوات أو التدابري التالية)] أو أمساء السلطات(اسم السلطة [ تعتمد/بغية تنفيذ احلكم املستعَرض تنفيذا تاما، يلزم أن تتخذ

١ -  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[ 

٢ -  ]XXX ، اعتماده حبلول /ما ُيزمع اختاذهوهو...[ 

٣-  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[ 

  .ُيرجى بيان اجلهود اليت بذهلا بلدكم حىت تارخيه لتنفيذ احلكم املستعَرض

  :الربوتوكول، اخلطوات التالية من أجل تنفيذ احلكم املستعَرض] انضمامه إىل/توقيعه على[ منذ ،]اسم البلد[اختذ 
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١ -  ]XXX[ 

٢ -  ]XXX[ 

٣-  ]XXX[ 

  [.....].بسبب ] غري ناجحة/ناجحة جزئيا/ناجحة متاما[أنَّ هذه اخلطوات وتبّين 

اليت يلزم أن تتخـذها الـسلطات الداخليـة أو غريهـا مـن          ) وإطارها الزمين (ُيرجى تقدمي وصف ُمجَمل للخطوات أو اإلجراءات        
  .ضلحكم املستعَراالمتثال التام لالسلطات لكفالة 

  :اخلطوات أو التدابري التالية)] أمساء السلطاتأو (اسم السلطة [تعتمد /بغية كفالة االمتثال التام للحكم املستعَرض، يلزم أن تتخذ

١ -  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[ 

٢ -  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[  
٣-  ]XXX ،اده حبلول اعتم/وهو ما ُيزمع اختاذه...[ 
  

  املساعدة التقنية
توضـع عالمـة علـى مجيـع األجوبـة املنطبقـة وُيقـدَّم              . ( اليت واجهتكم عمليـا يف تنفيـذ املـادة املـستعَرضة           تحّدياتُيرجى وصف ال  
  .")التعليقات"شرح يف حقل 

)NONE (ال يوجد  
)JUDG (أو سوء تفسريهم له/ وعدم إملام القضاة بالربوتوكول 
)FORMUL (التشريعاتكل يف صياغة مشا  
)INAD ( احلاجة إىل املزيد من التشريعات التنفيذية)قوانني ولوائح ومراسيم وغريها (  
)RELUC (تردُّد املمارسني يف استخدام التشريعات  
)DISSEM (قصور يف تعميم التشريعات  
)INTACO (التنسيق بني األجهزة  
)MYSYS (خصوصيات نظامنا القانوين  
)COMPRI (األولوياتتنازع    
)LIRIM ( حمدودية املوارد املخّصصة للتنفيذ)ُيرجى التحديد(  
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)LICOS ( أو عدمهالدول األخرى تعاون حمدودية  
)AWARE (االفتقار إىل الوعي  
)ISSUE ( مسائل أخرى)ُيرجى التحديد(  

  ). جواب واحدتوضع عالمة على(؟ )تنفيذا تاما(هل حتتاجون إىل مساعدة تقنية من أجل تنفيذ هذه املادة 

  ال(  )   نعم(  ) 
 احلـصول عليـه؟   لـه إذا أتـيح   ) تنفيـذاً تامـاً   (سيساعد بلدكم على تنفيـذ هـذه املـادة          أيٌّ من أشكال املساعدة التقنية التالية       

  ).توضع عالمة على مجيع األجوبة املنطبقة(

)ADV (إسداء املشورة القانونية  
)DRAFT (تقدمي الدعم يف صياغة التشريعات  
)MOLEG (لوائح منوذجية/توفري تشريعات  
)MOARR (توفري اتفاقات منوذجية  
)SOP ( ةموّحدتوفري إجراءات تشغيلية  
)PLAN (سياسات، مبا فيها خطط عمل/وضع استراتيجيات  
)BEST (دروس مستخلصة/توفري ممارسات جيدة  
)CAPB (املدرِّبنيأو تدريب/املمارسني و/بناء القدرات من خالل تدريب املدعني العامني   
)CAPJ (توعية اجلهاز القضائيبناء القدرات من خالل   
)EXREL ( مساعدة ميدانية من خبري يف اجملال املعينتقدمي  
)INSTB (تعزيز املؤسسات/بناء  
)PREV (التوعية/الوقاية  
)TECH (تقدمي مساعدة تكنولوجية  
)MSHAR (إنشاء قاعدة بيانات  
)REGCOP (اون اإلقليمياختاذ تدابري لتعزيز التع  
)INTCOP (اختاذ تدابري لتعزيز التعاون الدويل  
)OTHER ( تقدمي مساعدات أخرى)ُيرجى حتديدها(  

  يف هذه اجملاالت؟هل تتلقّون بالفعل أيَّ مساعدة تقنية 
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  معلوماتال تتوافر   (  ) ال  (  ) جزئياً نعم(  )   نعم(  ) 

  

  هذه املساعدة؟تقدم لكم ما هي اجلهة اليت 

: مثــال[و] اخلــربة القانونيــة :مثــال[مــن خــالل تــوفري  ] اســم الدولــة العــضو [املــساعدة إىل ] اســم اجلهــة املاحنــة [ُتقــدِّم /متقــدَّ
  ].املمارسات الفُضلى

  ].اسم الدولة العضو[خطة عمل للتنفيذ بالتعاون مع سلطات ] نظّمةامل/اسم املؤسسة[تضع /وضعت

  .ذات الصلة به) الوثائق(فُيرجى وصفه وإرفاق الوثيقة  أو مشروع،رنامج إذا كانت هذه املساعدة ُتقدَّم يف سياق ب

  :املشروع/عنوان الربنامج
  :تاريخ البدء

  :ةتوقّعاملدة امل
 :اجلهة اليت ُتقدِّم الدعم املايل

 ):بدوالرات الواليات املتحدة(امليزانية 
 :اجلهة القائمة بالتنفيذ

 :ةتوقّعالنهائية امل) النتائج(النتيجة 
      :لنتائج حىت تارخيها

 

 ١١من املادة ) أ(ة الفرعية الفقر

ا والذخرية، وكذلك صنعها مكّوناهتسعيا اىل كشف حوادث سرقة أو فقدان أو تسريب األسلحة النارية وأجزائها و  
  :ة على كل دولة طرف أن تتخذ التدابري املناسبيتعّينمنعها والقضاء عليها، ىل إوواالجتار هبا غري املشروعني، 

ا والذخرية، وقت الصنع واالسترياد والتصدير وكذلك مكّوناهتأمن األسلحة النارية وأجزائها والقتضاء   )أ(  
  ؛وقت عبور إقليمها

  ةإلزامي: اإللزاممستوى 
    

 ).جواب واحدتوضع عالمة على ( ؟املستعَرضلتنفيذ احلكم  )تدابري (بلدكم تدبرياًاختذ هل 

  معلوماتال تتوافر   (  ) ال  )   (جزئياً نعم(  )   نعم(  ) 
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  .أو التدابري األخرى املنطبقة وإرفاقها/أو القوانني و/و) السياسات(ُيرجى ذكر السياسة 

  ).النصوص(ُيرجى إيراد النص 

  ).النصوص(النص إرفاق رجى ُي

ــوافره  ) النــصوص(ُيرجــى إرفــاق الــنص   ــر مــن لغــات األمــم املتحــدة   ) توافرهــا(يف حــال ت ــة بواحــدة أو أكث ) األخــرى( الرمسي
  .)اإلسبانية، اإلنكليزية، الروسية، الصينية، العربية، الفرنسية(

اليت يلزم أن تتخـذها الـسلطات الداخليـة أو غريهـا مـن          ) وإطارها الزمين (ُيرجى تقدمي وصف ُمجَمل للخطوات أو اإلجراءات        
  .حلكم املستعَرضتنفيذ االسلطات لكفالة 

  :اخلطوات أو التدابري التالية)] أو أمساء السلطات(اسم السلطة [ تعتمد/نفيذا تاما، يلزم أن تتخذبغية تنفيذ احلكم املستعَرض ت

١ -  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[ 

٢ -  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[ 

٣-  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[ 

  .يت بذهلا بلدكم حىت تارخيه لتنفيذ احلكم املستعَرضُيرجى بيان اجلهود ال

  :الربوتوكول، اخلطوات التالية من أجل تنفيذ احلكم املستعَرض] انضمامه إىل/توقيعه على[ منذ ،]اسم البلد[اختذ 

١ -  ]XXX[ 

٢ -  ]XXX[ 

٣-  ]XXX[ 

  [.....].بسبب ] غري ناجحة/ناجحة جزئيا/ناجحة متاما[أنَّ هذه اخلطوات وتبّين 

اليت يلزم أن تتخـذها الـسلطات الداخليـة أو غريهـا مـن          ) وإطارها الزمين (ُيرجى تقدمي وصف ُمجَمل للخطوات أو اإلجراءات        
  .لحكم املستعَرضاالمتثال التام لالسلطات لكفالة 

  :ات أو التدابري التاليةاخلطو)] أمساء السلطاتأو (اسم السلطة [تعتمد /بغية كفالة االمتثال التام للحكم املستعَرض، يلزم أن تتخذ

١ -  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[ 



 

56  
 

 

٢ -  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[  
٣-  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[  

وعلـى القـضايا املعروضـة     ةستعَرضاملـ  للمـادة ُيرجى تقدمي أمثلة على حاالت النجاح يف تنفيذ التدابري املعتمدة من أجل االمتثال          
 .على احملاكم أو غريها من القضايا ذات الصلة

  
 ١١من املادة ) ب(ة الفرعية الفقر

ا والذخرية، وكذلك صنعها مكّوناهتسعيا اىل كشف حوادث سرقة أو فقدان أو تسريب األسلحة النارية وأجزائها و  
  : على كل دولة طرف أن تتخذ التدابري املناسبةيتعّينيها، منعها والقضاء علىل إوواالجتار هبا غري املشروعني، 

  …    
، مبا يف ذلك، عند االقتضاء، تدابري مراقبة احلدود، لزيادة فعالية تدابري مراقبة االسترياد والتصدير والعبور  )ب(  

  .وفعالية التعاون عرب احلدود بني أجهزة الشرطة واجلمارك

  ةإلزامي: اإللزاممستوى 
    

 ).جواب واحدتوضع عالمة على ( ؟املستعَرضلتنفيذ احلكم  )تدابري (لدكم تدبرياًباختذ هل 

  معلوماتال تتوافر   (  ) ال  (  ) جزئياً نعم(  )   نعم(  ) 

  .أو التدابري األخرى املنطبقة وإرفاقها/أو القوانني و/و) السياسات(ُيرجى ذكر السياسة 

  ).النصوص(ُيرجى إيراد النص 

  ).النصوص(النص إرفاق رجى ُي

ــوافره  ) النــصوص(ُيرجــى إرفــاق الــنص   ــة    ) توافرهــا(يف حــال ت ــر مــن لغــات األمــم املتحــدة الرمسي ) األخــرى(بواحــدة أو أكث
  .)اإلسبانية، اإلنكليزية، الروسية، الصينية، العربية، الفرنسية(

تتخـذها الـسلطات الداخليـة أو غريهـا مـن       اليت يلزم أن    ) وإطارها الزمين (ُيرجى تقدمي وصف ُمجَمل للخطوات أو اإلجراءات        
  .حلكم املستعَرضتنفيذ االسلطات لكفالة 

  :اخلطوات أو التدابري التالية)] أو أمساء السلطات(اسم السلطة [ تعتمد/بغية تنفيذ احلكم املستعَرض تنفيذا تاما، يلزم أن تتخذ
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١ -  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[ 

٢ -  ]XXX ،اعتماده حبلول /ا ُيزمع اختاذهوهو م...[ 

٣-  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[ 

  .ُيرجى بيان اجلهود اليت بذهلا بلدكم حىت تارخيه لتنفيذ احلكم املستعَرض

  :الربوتوكول، اخلطوات التالية من أجل تنفيذ احلكم املستعَرض] انضمامه إىل/توقيعه على[ منذ ،]اسم البلد[اختذ 

١ -  ]XXX[ 

٢ -  ]XXX[ 

٣-  ]XXX[ 

  [.....].بسبب ] غري ناجحة/ناجحة جزئيا/ناجحة متاما[أنَّ هذه اخلطوات وتبّين 

اليت يلزم أن تتخـذها الـسلطات الداخليـة أو غريهـا مـن          ) وإطارها الزمين (ُيرجى تقدمي وصف ُمجَمل للخطوات أو اإلجراءات        
  .ضلحكم املستعَراالمتثال التام لالسلطات لكفالة 

  :اخلطوات أو التدابري التالية)] أمساء السلطاتأو (اسم السلطة [تعتمد /بغية كفالة االمتثال التام للحكم املستعَرض، يلزم أن تتخذ

١ -  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[ 

٢ -  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[  
٣-  ]XXX ،ده حبلول اعتما/وهو ما ُيزمع اختاذه...[ 
  

  املساعدة التقنية
توضـع عالمـة علـى مجيـع األجوبـة املنطبقـة وُيقـدَّم              . ( اليت واجهتكم عمليـا يف تنفيـذ املـادة املـستعَرضة           تحّدياتُيرجى وصف ال  
  .")التعليقات"شرح يف حقل 

)NONE (ال يوجد  
)JUDG (أو سوء تفسريهم له/ وعدم إملام القضاة بالربوتوكول 
)FORMUL (التشريعاتل يف صياغة مشاك  
)INAD ( احلاجة إىل املزيد من التشريعات التنفيذية)قوانني ولوائح ومراسيم وغريها (  
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)RELUC (تردُّد املمارسني يف استخدام التشريعات  
)DISSEM (قصور يف تعميم التشريعات  
)INTACO (التنسيق بني األجهزة  
)MYSYS (خصوصيات نظامنا القانوين  
)COMPRI ( األولوياتتنازع   
)LIRIM ( حمدودية املوارد املخّصصة للتنفيذ)ُيرجى التحديد(  
)LICOS ( أو عدمهالدول األخرى تعاون حمدودية  
)AWARE (االفتقار إىل الوعي  
)ISSUE ( مسائل أخرى)ُيرجى التحديد(  

  ).جواب واحدتوضع عالمة على (؟ )تنفيذا تاما(هل حتتاجون إىل مساعدة تقنية من أجل تنفيذ هذه املادة 

  ال(  )   نعم(  ) 

 احلـصول عليـه؟   لـه إذا أتـيح   ) تنفيـذاً تامـاً   (سيساعد بلدكم على تنفيـذ هـذه املـادة          أيٌّ من أشكال املساعدة التقنية التالية       
  ).توضع عالمة على مجيع األجوبة املنطبقة(

)ADV (إسداء املشورة القانونية  
)DRAFT (تقدمي الدعم يف صياغة التشريعات  
)MOLEG (لوائح منوذجية/توفري تشريعات  
)MOARR (توفري اتفاقات منوذجية  
)SOP ( ةموّحدتوفري إجراءات تشغيلية  
)PLAN (سياسات، مبا فيها خطط عمل/وضع استراتيجيات  
)BEST (دروس مستخلصة/توفري ممارسات جيدة  
)CAPB (املدرِّبني أو تدريب/املمارسني و/بناء القدرات من خالل تدريب املدعني العامني  
)CAPJ (توعية اجلهاز القضائيبناء القدرات من خالل   
)EXREL ( مساعدة ميدانية من خبري يف اجملال املعينتقدمي  
)INSTB (تعزيز املؤسسات/بناء  
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)PREV (التوعية/الوقاية  
)TECH (تقدمي مساعدة تكنولوجية  
)MSHAR (إنشاء قاعدة بيانات  
)REGCOP (ون اإلقليمياختاذ تدابري لتعزيز التعا  
)INTCOP (اختاذ تدابري لتعزيز التعاون الدويل  
)OTHER ( تقدمي مساعدات أخرى)ُيرجى حتديدها(  

  يف هذه اجملاالت؟هل تتلقّون بالفعل أيَّ مساعدة تقنية 

  معلوماتال تتوافر   (  ) ال  (  ) جزئياً نعم(  )   نعم(  ) 

  هذه املساعدة؟ لكم تقدِّمما هي اجلهة اليت 

: مثــال[و] اخلــربة القانونيــة :مثــال[مــن خــالل تــوفري  ] اســم الدولــة العــضو [املــساعدة إىل ] اســم اجلهــة املاحنــة [ُتقــدِّم /متقــدَّ
  ].املمارسات الفُضلى

  ].اسم الدولة العضو[خطة عمل للتنفيذ بالتعاون مع سلطات ] نظّمةامل/اسم املؤسسة[تضع /وضعت

  ..ذات الصلة به) الوثائق( فُيرجى وصفه وإرفاق الوثيقة أو مشروع،رنامج إذا كانت هذه املساعدة ُتقدَّم يف سياق ب

  :املشروع/عنوان الربنامج
  :تاريخ البدء

  :ةتوقّعاملدة امل
 :اجلهة اليت ُتقدِّم الدعم املايل

 ):بدوالرات الواليات املتحدة(امليزانية 
 :اجلهة القائمة بالتنفيذ

 :ةتوقّعالنهائية امل) النتائج(النتيجة 
    :النتائج حىت تارخيه
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 ١٢من املادة  ١ة الفقر

 فيما بينها، مبا تتبادل على الدول األطراف أن يتعّين من االتفاقية، ٢٨ و٢٧دون مساس بأحكام املادتني   - ١  
 عن أمور مثل منتجي األسلحة النارية املعلومات ذات الصلة حباالت معينةدارية الداخلية، سق ونظمها القانونية واإليّت
  .ا والذخرية وجتارها ومستورديها ومصّدريها، وكذلك ناقليها حيثما أمكن ذلك، املأذون هلممكّوناهتأجزائها وو

  إلزامية: اإللزاممستوى 
    

 ).جواب واحدتوضع عالمة على ( ؟املستعَرضلتنفيذ احلكم  )تدابري (بلدكم تدبرياًاعتمد هل 

  معلوماتوافر ال تت  (  ) ال  (  ) جزئياً نعم(  )   نعم(  ) 

  .أو التدابري األخرى املنطبقة وإرفاقها/أو القوانني و/و) السياسات(ُيرجى ذكر السياسة 

  ).النصوص(ُيرجى إيراد النص 

  ).النصوص(النص إرفاق رجى ُي

ــوافره  ) النــصوص(ُيرجــى إرفــاق الــنص   ــة    ) توافرهــا(يف حــال ت ــر مــن لغــات األمــم املتحــدة الرمسي ) األخــرى(بواحــدة أو أكث
  .)اإلسبانية، اإلنكليزية، الروسية، الصينية، العربية، الفرنسية(

اليت يلزم أن تتخـذها الـسلطات الداخليـة أو غريهـا مـن          ) وإطارها الزمين (ُيرجى تقدمي وصف ُمجَمل للخطوات أو اإلجراءات        
  .حلكم املستعَرضتنفيذ االسلطات لكفالة 

  :اخلطوات أو التدابري التالية)] أو أمساء السلطات(اسم السلطة [ تعتمد/ن تتخذبغية تنفيذ احلكم املستعَرض تنفيذا تاما، يلزم أ

١ -  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[ 

٢ -  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[ 

٣-  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[ 

  . تارخيه لتنفيذ احلكم املستعَرضُيرجى بيان اجلهود اليت بذهلا بلدكم حىت

  :الربوتوكول، اخلطوات التالية من أجل تنفيذ احلكم املستعَرض] انضمامه إىل/توقيعه على[ منذ ،]اسم البلد[اختذ 

١ -  ]XXX[ 
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٢ -  ]XXX[ 

٣-  ]XXX[ 

  [.....].بسبب ] غري ناجحة/ناجحة جزئيا/ناجحة متاما[أنَّ هذه اخلطوات وتبّين 

اليت يلزم أن تتخـذها الـسلطات الداخليـة أو غريهـا مـن          ) وإطارها الزمين (جَمل للخطوات أو اإلجراءات     ُيرجى تقدمي وصف مُ   
  .لحكم املستعَرضاالمتثال التام لالسلطات لكفالة 

  :اليةاخلطوات أو التدابري الت)] أمساء السلطاتأو (اسم السلطة [تعتمد /بغية كفالة االمتثال التام للحكم املستعَرض، يلزم أن تتخذ

١ -  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[ 

٢ -  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[  
٣-  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[  

يا املعروضـة  وعلـى القـضا   ةاملـستعَرض  للمـادة ُيرجى تقدمي أمثلة على حاالت النجاح يف تنفيذ التدابري املعتمدة من أجل االمتثال          
 .على احملاكم أو غريها من القضايا ذات الصلة

  
 

 ١٢من املادة ) د(-)أ (٢ الفقرة

سق  على الدول األطراف أن تتبادل فيما بينها، مبا يّتيتعّين من االتفاقية، ٢٨ و٢٧دون مساس باملادتني   - ٢  
  :دارية الداخلية، املعلومات ذات الصلة بأمور مثلونظمها القانونية واإل

ا مكّوناهت اليت ُيعرف أو ُيشتبه بأهنا تشارك يف صنع األسلحة النارية وأجزائها ونظّمةجرامية املاجلماعات اإل  )أ(  
  والذخرية أو االجتار هبا بصورة غري مشروعة؛

 ا والذخرية أو االجتار هبا بصورة غريمكّوناهتخفاء املستعملة يف صنع األسلحة النارية وأجزائها ووسائل اإل  )ب(  
  مشروعة، وسبل كشف تلك الوسائل؛

 نظّمةجرامية املسال والوصول والدروب اليت تستخدمها عادة اجلماعات اإلرالطرائق والوسائل ونقاط اإل  )ج(  
  ا والذخرية؛مكّوناهتالضالعة يف االجتار غري املشروع باألسلحة النارية وأجزائها و

مية إىل منع ومكافحة واستئصال صنع األسلحة النارية وأجزائها اخلربات التشريعية واملمارسات والتدابري الرا  )د(  
  .ا والذخرية واالجتار هبا بصورة غري مشروعةمكّوناهتو

  إلزامية: اإللزاممستوى 
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 ).جواب واحدتوضع عالمة على ( ؟املستعَرضلتنفيذ احلكم  )تدابري (بلدكم تدبرياًاعتمد هل 

  معلوماتال تتوافر  )   ( ال  (  ) جزئياً نعم(  )   نعم(  ) 

  .أو التدابري األخرى املنطبقة وإرفاقها/أو القوانني و/و) السياسات(ُيرجى ذكر السياسة 

  ).النصوص(ُيرجى إيراد النص 

  ).النصوص(النص إرفاق رجى ُي

ــوافره  ) النــصوص(ُيرجــى إرفــاق الــنص   ــة    ) توافرهــا(يف حــال ت ــر مــن لغــات األمــم املتحــدة الرمسي ) األخــرى(بواحــدة أو أكث
  .)اإلسبانية، اإلنكليزية، الروسية، الصينية، العربية، الفرنسية(

  . بتلك املسائلاملعنيةأجهزهتا  بشأهنا معلومات مع الدول األطراف األخرى وتتبادلوناليت املسائل ُيرجى تقدمي معلومات عن 

أن تتخـذها الـسلطات الداخليـة أو غريهـا مـن        اليت يلزم   ) وإطارها الزمين (ُيرجى تقدمي وصف ُمجَمل للخطوات أو اإلجراءات        
  .حلكم املستعَرضتنفيذ االسلطات لكفالة 

  :اخلطوات أو التدابري التالية)] أو أمساء السلطات(اسم السلطة [ تعتمد/بغية تنفيذ احلكم املستعَرض تنفيذا تاما، يلزم أن تتخذ

١ -  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[ 

٢ -  ]XXX ،اعتماده حبلول /و ما ُيزمع اختاذهوه...[ 

٣-  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[ 

  .ُيرجى بيان اجلهود اليت بذهلا بلدكم حىت تارخيه لتنفيذ احلكم املستعَرض

  :ضالربوتوكول، اخلطوات التالية من أجل تنفيذ احلكم املستعَر] انضمامه إىل/توقيعه على[ منذ ،]اسم البلد[اختذ 

١ -  ]XXX[ 

٢ -  ]XXX[ 

٣-  ]XXX[ 

  [.....].بسبب ] غري ناجحة/ناجحة جزئيا/ناجحة متاما[أنَّ هذه اخلطوات وتبّين 
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اليت يلزم أن تتخـذها الـسلطات الداخليـة أو غريهـا مـن          ) وإطارها الزمين (ُيرجى تقدمي وصف ُمجَمل للخطوات أو اإلجراءات        
  .عَرضلحكم املستاالمتثال التام لالسلطات لكفالة 

  :اخلطوات أو التدابري التالية)] أمساء السلطاتأو (اسم السلطة [تعتمد /بغية كفالة االمتثال التام للحكم املستعَرض، يلزم أن تتخذ

١ -  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[ 

٢ -  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[  
٣-  ]XXX ،تماده حبلول اع/وهو ما ُيزمع اختاذه...[ 
  

 

 ١٢من املادة  ٣ة الفقر

املعلومات العلمية ، حسب االقتضاء، تتقاسم بعضها البعض أو تزّود على الدول األطراف أن يتعّين  - ٣  
ز قدرات بعضها البعض على منع صنع األسلحة ، لكي تعّزوالتكنولوجية ذات الصلة اليت تفيد سلطات إنفاذ القانون

ي عنهما ومالحقة األشخاص ا والذخرية واالجتار هبا بصورة غري مشروعة، وعلى كشفهما والتحّرّوناهتمكالنارية وأجزائها و
  .الضالعني يف هذين النشاطني غري املشروعني

  إلزامية: اإللزاممستوى 
    

 ).جواب واحدتوضع عالمة على ( ؟املستعَرضلتنفيذ احلكم  )تدابري (بلدكم تدبرياًاعتمد هل 

  معلوماتال تتوافر   (  ) ال  (  ) جزئياً نعم(  )   نعم(  ) 

  .أو التدابري األخرى املنطبقة وإرفاقها/أو القوانني و/و) السياسات(ُيرجى ذكر السياسة 

  ).النصوص(ُيرجى إيراد النص 

  ).النصوص(النص إرفاق رجى ُي

ــوافره  ) النــصوص(ُيرجــى إرفــاق الــنص   ــر مــن لغــات   ) توافرهــا(يف حــال ت ــة  بواحــدة أو أكث ) األخــرى(األمــم املتحــدة الرمسي
  .)اإلسبانية، اإلنكليزية، الروسية، الصينية، العربية، الفرنسية(

اليت يلزم أن تتخـذها الـسلطات الداخليـة أو غريهـا مـن          ) وإطارها الزمين (ُيرجى تقدمي وصف ُمجَمل للخطوات أو اإلجراءات        
  .حلكم املستعَرضتنفيذ االسلطات لكفالة 
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  :اخلطوات أو التدابري التالية)] أو أمساء السلطات(اسم السلطة [ تعتمد/م املستعَرض تنفيذا تاما، يلزم أن تتخذبغية تنفيذ احلك

١ -  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[ 

٢ -  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[ 

٣-  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[ 

  .يان اجلهود اليت بذهلا بلدكم حىت تارخيه لتنفيذ احلكم املستعَرضُيرجى ب

  :الربوتوكول، اخلطوات التالية من أجل تنفيذ احلكم املستعَرض] انضمامه إىل/توقيعه على[ منذ ،]اسم البلد[اختذ 

١ -  ]XXX[ 

٢ -  ]XXX[ 

٣-  ]XXX[ 

  [.....].سبب ب] غري ناجحة/ناجحة جزئيا/ناجحة متاما[أنَّ هذه اخلطوات وتبّين 

اليت يلزم أن تتخـذها الـسلطات الداخليـة أو غريهـا مـن          ) وإطارها الزمين (ُيرجى تقدمي وصف ُمجَمل للخطوات أو اإلجراءات        
  .لحكم املستعَرضاالمتثال التام لالسلطات لكفالة 

  :اخلطوات أو التدابري التالية)] سلطاتأمساء الأو (اسم السلطة [تعتمد /بغية كفالة االمتثال التام للحكم املستعَرض، يلزم أن تتخذ

١ -  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[ 

٢ -  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[  
٣-  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[ 
  

 

 ١٢من املادة  ٤ة الفقر

ا مكّوناهتلى اقتفاء أثر األسلحة النارية وأجزائها وتتعاون فيما بينها ع على الدول األطراف أن يتعّين  - ٤  
 تقدمي ردود سريعة أن يشمل هذا التعاون يتعّينو. والذخرية اليت رمبا تكون قد ُصنِّعت أو اتُّجر هبا بصورة غري مشروعة

  .وارد املتاحةا والذخرية ضمن حدود املمكّوناهتعلى طلبات املساعدة يف اقتفاء أثر تلك األسلحة النارية وأجزائها و

  إلزامية: اإللزاممستوى 
  

 ).جواب واحدتوضع عالمة على ( ؟املستعَرضلتنفيذ احلكم  )تدابري (بلدكم تدبرياًاعتمد هل 
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  معلوماتال تتوافر   (  ) ال  (  ) جزئياً نعم(  )   نعم(  ) 

  .رفاقهاأو التدابري األخرى املنطبقة وإ/أو القوانني و/و) السياسات(ُيرجى ذكر السياسة 

  ).النصوص(ُيرجى إيراد النص 

  ).النصوص(النص إرفاق رجى ُي

ــوافره  ) النــصوص(ُيرجــى إرفــاق الــنص   ــة    ) توافرهــا(يف حــال ت ــر مــن لغــات األمــم املتحــدة الرمسي ) األخــرى(بواحــدة أو أكث
  .)اإلسبانية، اإلنكليزية، الروسية، الصينية، العربية، الفرنسية(

اليت يلزم أن تتخـذها الـسلطات الداخليـة أو غريهـا مـن          ) وإطارها الزمين (طوات أو اإلجراءات    ُيرجى تقدمي وصف ُمجَمل للخ    
  .حلكم املستعَرضتنفيذ االسلطات لكفالة 

  :اخلطوات أو التدابري التالية)] أو أمساء السلطات(اسم السلطة [ تعتمد/بغية تنفيذ احلكم املستعَرض تنفيذا تاما، يلزم أن تتخذ

١ -  ]XXX ،اعتماده حبلول /ا ُيزمع اختاذهوهو م...[ 

٢ -  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[ 

٣-  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[ 

  .ُيرجى بيان اجلهود اليت بذهلا بلدكم حىت تارخيه لتنفيذ احلكم املستعَرض

  :ل، اخلطوات التالية من أجل تنفيذ احلكم املستعَرضالربوتوكو] انضمامه إىل/توقيعه على[ منذ ،]اسم البلد[اختذ 

١ -  ]XXX[ 

٢ -  ]XXX[ 

٣-  ]XXX[ 

  [.....].بسبب ] غري ناجحة/ناجحة جزئيا/ناجحة متاما[أنَّ هذه اخلطوات وتبّين 

 مـن  اليت يلزم أن تتخـذها الـسلطات الداخليـة أو غريهـا        ) وإطارها الزمين (ُيرجى تقدمي وصف ُمجَمل للخطوات أو اإلجراءات        
  .لحكم املستعَرضاالمتثال التام لالسلطات لكفالة 

  :اخلطوات أو التدابري التالية)] أمساء السلطاتأو (اسم السلطة [تعتمد /بغية كفالة االمتثال التام للحكم املستعَرض، يلزم أن تتخذ
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١ -  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[ 

٢ -  ]XXX ،ده حبلول اعتما/وهو ما ُيزمع اختاذه...[  
٣-  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[ 
    

 

 ١٢من املادة  ٥ة الفقر

أن  اتفاقات دولية أخرى،  على كل دولة طرف، رهنا باملفاهيم األساسية لنظامها القانوين أو بأيِّيتعّين  - ٥  
مبا يف ذلك املعلومات املشمولة حبق ملكية ، اها من دولة طرف أخرى عمال هبذه املادة معلومات تتلقّأيِّ يةتكفل سّر

طلبت منها ذلك الدولة ذا إواملتعلقة باملعامالت التجارية، وأن متتثل للتقييدات املفروضة على استخدام تلك املعلومات، 
قبل ملعلومات مت ا الدولة الطرف اليت قدَّ إبالغيتعّينية، ر احلفاظ على تلك السّرذا تعذَّإو. مت املعلوماتالطرف اليت قدَّ

  .إفشائها

  إلزامية: اإللزاممستوى 
 ).جواب واحدتوضع عالمة على ( ؟املستعَرضلتنفيذ احلكم  )تدابري (بلدكم تدبرياًاعتمد هل 

  معلوماتال تتوافر   (  ) ال  (  ) جزئياً نعم(  )   نعم(  ) 

  .طبقة وإرفاقهاأو التدابري األخرى املن/أو القوانني و/و) السياسات(ُيرجى ذكر السياسة 

  ).النصوص(ُيرجى إيراد النص 

  ).النصوص(النص إرفاق رجى ُي

ــوافره  ) النــصوص(ُيرجــى إرفــاق الــنص   ــة    ) توافرهــا(يف حــال ت ــر مــن لغــات األمــم املتحــدة الرمسي ) األخــرى(بواحــدة أو أكث
  .)اإلسبانية، اإلنكليزية، الروسية، الصينية، العربية، الفرنسية(

اليت يلزم أن تتخـذها الـسلطات الداخليـة أو غريهـا مـن          ) وإطارها الزمين (َمل للخطوات أو اإلجراءات     ُيرجى تقدمي وصف ُمج   
  .حلكم املستعَرضتنفيذ االسلطات لكفالة 

  :اخلطوات أو التدابري التالية)] أو أمساء السلطات(اسم السلطة [ تعتمد/بغية تنفيذ احلكم املستعَرض تنفيذا تاما، يلزم أن تتخذ

١ -  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[ 

٢ -  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[ 



 

 67 
 

 

٣-  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[ 

  .ُيرجى بيان اجلهود اليت بذهلا بلدكم حىت تارخيه لتنفيذ احلكم املستعَرض

  :ربوتوكول، اخلطوات التالية من أجل تنفيذ احلكم املستعَرضال] انضمامه إىل/توقيعه على[ منذ ،]اسم البلد[اختذ 

١ -  ]XXX[ 

٢ -  ]XXX[ 

٣-  ]XXX[ 

  [.....].بسبب ] غري ناجحة/ناجحة جزئيا/ناجحة متاما[أنَّ هذه اخلطوات وتبّين 

و غريهـا مـن   اليت يلزم أن تتخـذها الـسلطات الداخليـة أ       ) وإطارها الزمين (ُيرجى تقدمي وصف ُمجَمل للخطوات أو اإلجراءات        
  .لحكم املستعَرضاالمتثال التام لالسلطات لكفالة 

  :اخلطوات أو التدابري التالية)] أمساء السلطاتأو (اسم السلطة [تعتمد /بغية كفالة االمتثال التام للحكم املستعَرض، يلزم أن تتخذ

١ -  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[ 

٢ -  ]XXX ،اعتماده حبلول /هوهو ما ُيزمع اختاذ...[  
٣-  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[ 
  

  املساعدة التقنية
توضـع عالمـة علـى مجيـع األجوبـة املنطبقـة وُيقـدَّم              . ( اليت واجهتكم عمليـا يف تنفيـذ املـادة املـستعَرضة           تحّدياتُيرجى وصف ال  
  .")التعليقات"شرح يف حقل 

)NONE (ال يوجد  
)JUDG (أو سوء تفسريهم له/ وام القضاة بالربوتوكولعدم إمل 
)FORMUL ( التشريعاتمشاكل يف صياغة  
)INAD ( احلاجة إىل املزيد من التشريعات التنفيذية)قوانني ولوائح ومراسيم وغريها (  
)RELUC (تردُّد املمارسني يف استخدام التشريعات  
)DISSEM (قصور يف تعميم التشريعات  
)INTACO ( األجهزةالتنسيق بني  
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)MYSYS (خصوصيات نظامنا القانوين  
)COMPRI (تنازع األولويات   
)LIRIM ( حمدودية املوارد املخّصصة للتنفيذ)ُيرجى التحديد(  
)LICOS ( أو عدمهالدول األخرى تعاون حمدودية  
)AWARE (االفتقار إىل الوعي  
)ISSUE ( مسائل أخرى)ُيرجى التحديد(  

  ).توضع عالمة على جواب واحد(؟ )تنفيذا تاما(من أجل تنفيذ هذه املادة هل حتتاجون إىل مساعدة تقنية 

  ال(  )   نعم(  ) 

 احلـصول عليـه؟   لـه إذا أتـيح   ) تنفيـذاً تامـاً   (سيساعد بلدكم على تنفيـذ هـذه املـادة          أيٌّ من أشكال املساعدة التقنية التالية       
  ).توضع عالمة على مجيع األجوبة املنطبقة(

)ADV (رة القانونيةإسداء املشو  
)DRAFT (تقدمي الدعم يف صياغة التشريعات  
)MOLEG (لوائح منوذجية/توفري تشريعات  
)MOARR (توفري اتفاقات منوذجية  
)SOP ( ةموّحدتوفري إجراءات تشغيلية  
)PLAN (سياسات، مبا فيها خطط عمل/وضع استراتيجيات  
)BEST (دروس مستخلصة/توفري ممارسات جيدة  
)CAPB (املدرِّبنيأو تدريب/املمارسني و/رات من خالل تدريب املدعني العامنيبناء القد   
)CAPJ (توعية اجلهاز القضائيبناء القدرات من خالل   
)EXREL ( مساعدة ميدانية من خبري يف اجملال املعينتقدمي  
)INSTB (تعزيز املؤسسات/بناء  
)PREV (التوعية/الوقاية  
)TECH (تقدمي مساعدة تكنولوجية  
)MSHAR (إنشاء قاعدة بيانات  
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)REGCOP (اختاذ تدابري لتعزيز التعاون اإلقليمي  
)INTCOP (اختاذ تدابري لتعزيز التعاون الدويل  
)OTHER ( تقدمي مساعدات أخرى)ُيرجى حتديدها(  

  يف هذه اجملاالت؟هل تتلقّون بالفعل أيَّ مساعدة تقنية 

  معلوماتر ال تتواف  (  ) ال  (  ) جزئياً نعم(  )   نعم(  ) 

  هذه املساعدة؟تقدم لكم ما هي اجلهة اليت 

: مثــال[و] اخلــربة القانونيــة :مثــال[مــن خــالل تــوفري  ] اســم الدولــة العــضو [املــساعدة إىل ] اســم اجلهــة املاحنــة [ُتقــدِّم /قــدَّمت
  ].املمارسات الفُضلى

  ].لدولة العضواسم ا[خطة عمل للتنفيذ بالتعاون مع سلطات ] نظّمةامل/اسم املؤسسة[تضع /وضعت

  .ذات الصلة به) الوثائق(فُيرجى وصفه وإرفاق الوثيقة  أو مشروع،إذا كانت هذه املساعدة ُتقدَّم يف سياق برنامج 

  :املشروع/عنوان الربنامج
  :تاريخ البدء

  :ةتوقّعاملدة امل
 :اجلهة اليت ُتقدِّم الدعم املايل

 ):بدوالرات الواليات املتحدة(امليزانية 
 :ئمة بالتنفيذاجلهة القا
 :ةتوقّعالنهائية امل) النتائج(النتيجة 
    : حىت تارخيهالنتائج

 

 ١٣من املادة  ١ة الفقر

قليمي والدويل يف جمال منع أن تتعاون معا على املستوى الثنائي واإل الدول األطراف  علىيتعّين  - ١  
  .االجتار هبا بصورة غري مشروعةا والذخرية ومكّوناهت وأجزائها وومكافحة واستئصال صنع األسلحة النارية

  إلزامية: اإللزاممستوى 
 ).جواب واحدتوضع عالمة على ( ؟املستعَرضلتنفيذ احلكم  )تدابري (بلدكم تدبرياًاعتمد هل 

  معلوماتال تتوافر   (  ) ال  (  ) جزئياً نعم(  )   نعم(  ) 
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  .خرى املنطبقة وإرفاقهاأو التدابري األ/أو القوانني و/و) السياسات(ُيرجى ذكر السياسة 

  ).النصوص(ُيرجى إيراد النص 

  ).النصوص(النص إرفاق رجى ُي

ــوافره  ) النــصوص(ُيرجــى إرفــاق الــنص   ــة    ) توافرهــا(يف حــال ت ــر مــن لغــات األمــم املتحــدة الرمسي ) األخــرى(بواحــدة أو أكث
  .)اإلسبانية، اإلنكليزية، الروسية، الصينية، العربية، الفرنسية(

اليت يلزم أن تتخـذها الـسلطات الداخليـة أو غريهـا مـن          ) وإطارها الزمين ( وصف ُمجَمل للخطوات أو اإلجراءات       ُيرجى تقدمي 
  .حلكم املستعَرضتنفيذ االسلطات لكفالة 

  :اخلطوات أو التدابري التالية)] أو أمساء السلطات(اسم السلطة [ تعتمد/بغية تنفيذ احلكم املستعَرض تنفيذا تاما، يلزم أن تتخذ

١ -  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[ 

٢ -  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[ 

٣-  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[ 

  .ُيرجى بيان اجلهود اليت بذهلا بلدكم حىت تارخيه لتنفيذ احلكم املستعَرض

  :الربوتوكول، اخلطوات التالية من أجل تنفيذ احلكم املستعَرض]  إىلانضمامه/توقيعه على[ منذ ،]اسم البلد[اختذ 

١ -  ]XXX[ 

٢ -  ]XXX[ 

٣-  ]XXX[ 

  [.....].بسبب ] غري ناجحة/ناجحة جزئيا/ناجحة متاما[أنَّ هذه اخلطوات وتبّين 

داخليـة أو غريهـا مـن    اليت يلزم أن تتخـذها الـسلطات ال      ) وإطارها الزمين (ُيرجى تقدمي وصف ُمجَمل للخطوات أو اإلجراءات        
  .لحكم املستعَرضاالمتثال التام لالسلطات لكفالة 

  :اخلطوات أو التدابري التالية)] أمساء السلطاتأو (اسم السلطة [تعتمد /بغية كفالة االمتثال التام للحكم املستعَرض، يلزم أن تتخذ

١ -  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[ 
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٢ -  ]XXX ،اعتماده حبلول /مع اختاذهوهو ما ُيز...[  
٣-  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[  

وعلـى القـضايا املعروضـة       ةاملـستعَرض  للمـادة ُيرجى تقدمي أمثلة على حاالت النجاح يف تنفيذ التدابري املعتمدة من أجل االمتثال              
  .على احملاكم أو غريها من القضايا ذات الصلة

    
 ١٣دة من املا ٢ة الفقر

د هيئة وطنية أو حتّد على كل دولة طرف أن يتعّين من االتفاقية، ١٨ من املادة ١٣دون مساس بالفقرة   - ٢  
  . بشأن املسائل املتعلقة هبذا الربوتوكولنقطة اتصال واحدة، لكي تعمل كحلقة وصل بينها وبني سائر الدول األطراف

  إلزامية: اإللزاممستوى 
 ).جواب واحدتوضع عالمة على ( ؟املستعَرضلتنفيذ احلكم  )تدابري (بلدكم تدبرياًاعتمد هل 

  معلوماتال تتوافر   (  ) ال  (  ) جزئياً نعم(  )   نعم(  ) 

  .أو التدابري األخرى املنطبقة وإرفاقها/أو القوانني و/و) السياسات(ُيرجى ذكر السياسة 

  ).النصوص(ُيرجى إيراد النص 

  ).النصوص(النص إرفاق رجى ُي

ــوافره  ) النــصوص(ُيرجــى إرفــاق الــنص   ــة    ) توافرهــا(يف حــال ت ــر مــن لغــات األمــم املتحــدة الرمسي ) األخــرى(بواحــدة أو أكث
  .)اإلسبانية، اإلنكليزية، الروسية، الصينية، العربية، الفرنسية(

الربيــد اإللكتــروين ) عنــاوين(لــديكم، مبــا يف ذلــك عنــوان  ةالوطنيــ) أو اهليئــات(باهليئــة ُيرجــى تقــدمي تفاصــيل االتــصال اخلاصــة 
  . اهلاتف والفاكس) أرقام(ورقما ) العناوين(والعنوان ) شبكيةلاملواقع ا(واملوقع الشبكي 

اليت يلزم أن تتخـذها الـسلطات الداخليـة أو غريهـا مـن          ) وإطارها الزمين (ُيرجى تقدمي وصف ُمجَمل للخطوات أو اإلجراءات        
  .حلكم املستعَرضتنفيذ االسلطات لكفالة 

  :اخلطوات أو التدابري التالية)] أو أمساء السلطات(اسم السلطة [ تعتمد/بغية تنفيذ احلكم املستعَرض تنفيذا تاما، يلزم أن تتخذ

١ -  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[ 
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٢ -  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[ 

٣-  ]XXX ،لول اعتماده حب/وهو ما ُيزمع اختاذه...[ 

  .ُيرجى بيان اجلهود اليت بذهلا بلدكم حىت تارخيه لتنفيذ احلكم املستعَرض

  :الربوتوكول، اخلطوات التالية من أجل تنفيذ احلكم املستعَرض] انضمامه إىل/توقيعه على[ منذ ،]اسم البلد[اختذ 

١ -  ]XXX[ 

٢ -  ]XXX[ 

٣-  ]XXX[ 

  [.....].بسبب ] غري ناجحة/زئياناجحة ج/ناجحة متاما[أنَّ هذه اخلطوات وتبّين 

اليت يلزم أن تتخـذها الـسلطات الداخليـة أو غريهـا مـن          ) وإطارها الزمين (ُيرجى تقدمي وصف ُمجَمل للخطوات أو اإلجراءات        
  .لحكم املستعَرضاالمتثال التام لالسلطات لكفالة 

  :اخلطوات أو التدابري التالية)] أمساء السلطاتأو (سلطة اسم ال[تعتمد /بغية كفالة االمتثال التام للحكم املستعَرض، يلزم أن تتخذ

١ -  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[ 

٢ -  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[  
٣-  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[ 
  

 

 ١٣من املادة  ٣ة الفقر

ا مكّوناهت األسلحة النارية وأجزائها وتمس الدعم والتعاون من صانعيأن تل على الدول األطراف يتعّين  - ٣  
ارها ومستورديها ومصّدريها ومساسرهتا وناقليها التجاريني، من أجل منع وكشف األنشطة غري املشروعة وجتّوالذخرية 

  . من هذه املادة١ليها يف الفقرة إاملشار 

  إلزامية: اإللزاممستوى 
 ).جواب واحدتوضع عالمة على ( ؟املستعَرضلتنفيذ احلكم  )تدابري( بلدكم تدبرياًاعتمد هل 

  معلوماتال تتوافر   (  ) ال  (  ) جزئياً نعم(  )   نعم(  ) 

  .أو التدابري األخرى املنطبقة وإرفاقها/أو القوانني و/و) السياسات(ُيرجى ذكر السياسة 
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  ).النصوص(ُيرجى إيراد النص 

  .)النصوص(النص إرفاق رجى ُي

ــوافره  ) النــصوص(ُيرجــى إرفــاق الــنص   ــة    ) توافرهــا(يف حــال ت ــر مــن لغــات األمــم املتحــدة الرمسي ) األخــرى(بواحــدة أو أكث
  .)اإلسبانية، اإلنكليزية، الروسية، الصينية، العربية، الفرنسية(

ت الداخليـة أو غريهـا مـن    اليت يلزم أن تتخـذها الـسلطا      ) وإطارها الزمين (ُيرجى تقدمي وصف ُمجَمل للخطوات أو اإلجراءات        
  .حلكم املستعَرضتنفيذ االسلطات لكفالة 

  :اخلطوات أو التدابري التالية)] أو أمساء السلطات(اسم السلطة [ تعتمد/بغية تنفيذ احلكم املستعَرض تنفيذا تاما، يلزم أن تتخذ

١ -  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[ 

٢ -  ]XXX ،اعتماده حبلول /هوهو ما ُيزمع اختاذ...[ 

٣-  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[ 

  .ُيرجى بيان اجلهود اليت بذهلا بلدكم حىت تارخيه لتنفيذ احلكم املستعَرض

  :الربوتوكول، اخلطوات التالية من أجل تنفيذ احلكم املستعَرض] انضمامه إىل/توقيعه على[ منذ ،]اسم البلد[اختذ 

١ -  ]XXX[ 

٢ -  ]XXX[ 

٣-  ]XXX[ 

  [.....].بسبب ] غري ناجحة/ناجحة جزئيا/ناجحة متاما[أنَّ هذه اخلطوات وتبّين 

اليت يلزم أن تتخـذها الـسلطات الداخليـة أو غريهـا مـن          ) وإطارها الزمين (ُيرجى تقدمي وصف ُمجَمل للخطوات أو اإلجراءات        
  .لحكم املستعَرضاالمتثال التام لالسلطات لكفالة 

  :اخلطوات أو التدابري التالية)] أمساء السلطاتأو (اسم السلطة [تعتمد / االمتثال التام للحكم املستعَرض، يلزم أن تتخذبغية كفالة

١ -  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[ 

٢ -  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[  
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٣-  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[ 
  

  املساعدة التقنية
توضـع عالمـة علـى مجيـع األجوبـة املنطبقـة وُيقـدَّم              . ( اليت واجهتكم عمليـا يف تنفيـذ املـادة املـستعَرضة           تحّدياتُيرجى وصف ال  
  .")التعليقات"شرح يف حقل 

)NONE (ال يوجد  
)JUDG (أو سوء تفسريهم له/ وعدم إملام القضاة بالربوتوكول 
)FORMUL ( تشريعاتالمشاكل يف صياغة  
)INAD ( احلاجة إىل املزيد من التشريعات التنفيذية)قوانني ولوائح ومراسيم وغريها (  
)RELUC (تردُّد املمارسني يف استخدام التشريعات  
)DISSEM (قصور يف تعميم التشريعات  
)INTACO (التنسيق بني األجهزة  
)MYSYS (خصوصيات نظامنا القانوين  
)COMPRI (تنازع األولويات   
)LIRIM ( حمدودية املوارد املخّصصة للتنفيذ)ُيرجى التحديد(  
)LICOS ( أو عدمهالدول األخرى تعاون حمدودية  
)AWARE (االفتقار إىل الوعي  
)ISSUE ( مسائل أخرى)ُيرجى التحديد(  

  ).توضع عالمة على جواب واحد(؟ )تنفيذا تاما(هل حتتاجون إىل مساعدة تقنية من أجل تنفيذ هذه املادة 

  ال(  )   نعم  ) (
 احلـصول عليـه؟   لـه إذا أتـيح   ) تنفيـذاً تامـاً   (سيساعد بلدكم على تنفيـذ هـذه املـادة          أيٌّ من أشكال املساعدة التقنية التالية       

  ).توضع عالمة على مجيع األجوبة املنطبقة(

)ADV (إسداء املشورة القانونية  
)DRAFT (تقدمي الدعم يف صياغة التشريعات  
)MOLEG (لوائح منوذجية/ريعاتتوفري تش  
)MOARR (توفري اتفاقات منوذجية  
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)SOP ( ةموّحدتوفري إجراءات تشغيلية  
)PLAN (سياسات، مبا فيها خطط عمل/وضع استراتيجيات  
)BEST (دروس مستخلصة/توفري ممارسات جيدة  
)CAPB (املدرِّبنيأو تدريب/املمارسني و/بناء القدرات من خالل تدريب املدعني العامني   
)CAPJ (توعية اجلهاز القضائيبناء القدرات من خالل   
)EXREL ( مساعدة ميدانية من خبري يف اجملال املعينتقدمي  
)INSTB (تعزيز املؤسسات/بناء  
)PREV (التوعية/الوقاية  
)TECH (تقدمي مساعدة تكنولوجية  
)MSHAR (إنشاء قاعدة بيانات  
)REGCOP (اختاذ تدابري لتعزيز التعاون اإلقليمي  
)INTCOP (اختاذ تدابري لتعزيز التعاون الدويل  
)OTHER ( تقدمي مساعدات أخرى)ُيرجى حتديدها(  

  يف هذه اجملاالت؟هل تتلقّون بالفعل أيَّ مساعدة تقنية 

  معلوماتال تتوافر   (  ) ال  (  ) جزئياً نعم(  )   نعم(  ) 

  هذه املساعدة؟ لكم تقدِّمما هي اجلهة اليت 

: مثــال[و] اخلــربة القانونيــة :مثــال[مــن خــالل تــوفري  ] اســم الدولــة العــضو [املــساعدة إىل ] اســم اجلهــة املاحنــة [ُتقــدِّم /قــدَّمت
  ].املمارسات الفُضلى

  ].اسم الدولة العضو[خطة عمل للتنفيذ بالتعاون مع سلطات ] نظّمةامل/اسم املؤسسة[تضع /وضعت

  .ذات الصلة به) الوثائق(فُيرجى وصفه وإرفاق الوثيقة  ع،أو مشروإذا كانت هذه املساعدة ُتقدَّم يف سياق برنامج 

  :املشروع/عنوان الربنامج
  :تاريخ البدء

  :ةتوقّعاملدة امل
 :اجلهة اليت ُتقدِّم الدعم املايل
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 ):بدوالرات الواليات املتحدة(امليزانية 
 :اجلهة القائمة بالتنفيذ

 :ةتوقّعالنهائية امل) النتائج(النتيجة 
      :رخيه حىت تاالنتائج

 

 ١٤املادة 

لكي ، حسب االقتضاء، أن تتعاون فيما بينها ومع املنظمات الدولية ذات الصلة الدول األطراف  علىيتعّين  
 لزيادة قدرهتا على منع ومكافحة  على طلبها، التدريب واملساعدة التقنية الالزمنيى، بناًءى للدول األطراف أن تتلقّيتسّن

ا والذخرية واالجتار هبا بصورة غري مشروعة، مبا يف ذلك املساعدة التقنية مكّوناهتية وأجزائها وواستئصال صنع األسلحة النار
  . من االتفاقية٣٠ و٢٩نة يف املادتني واملالية واملادية يف املسائل املبّي

  إلزامية: اإللزاممستوى 
 ).جواب واحد توضع عالمة على( ؟املستعَرضلتنفيذ احلكم  )تدابري (بلدكم تدبرياًاعتمد هل 

  معلوماتال تتوافر   (  ) ال  (  ) جزئياً نعم(  )   نعم(  ) 

  .أو التدابري األخرى املنطبقة وإرفاقها/أو القوانني و/و) السياسات(ُيرجى ذكر السياسة 

  ).النصوص(ُيرجى إيراد النص 

  ).النصوص(النص إرفاق رجى ُي

ــوافره  ) النــصوص(ُيرجــى إرفــاق الــنص   ــة    ) رهــاتواف(يف حــال ت ــر مــن لغــات األمــم املتحــدة الرمسي ) األخــرى(بواحــدة أو أكث
  .)اإلسبانية، اإلنكليزية، الروسية، الصينية، العربية، الفرنسية(

القـضايا املعروضـة    وعلـى املـستعَرض   للحكمحاالت النجاح يف تنفيذ التدابري املعتمدة من أجل االمتثال    على  أمثلة  ُيرجى تقدمي   
  .ا من القضايا ذات الصلةعلى احملاكم أو غريه

ــذ  ــستعَرضُنفِّـــ ــم املـــ ــن خـــــالل احلكـــ ــدورة [ مـــ ــدورات(الـــ ــة ) الـــ ــة أو احللقـــ ــية) احللقـــــات(التدريبيـــ ــة] الدراســـ   :التاليـــ
  
تلقَّــت التــدريب واجملموعــات املــستهدفة /ُيرجــى ذكــر اســم الدولــة والوكالــة الــيت قــدَّمت]: احللقــة الدراســية/الــدورة التدريبيــة[

  .اجهووترية التدريب ومنه
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اليت يلزم أن تتخـذها الـسلطات الداخليـة أو غريهـا مـن          ) وإطارها الزمين (ُيرجى تقدمي وصف ُمجَمل للخطوات أو اإلجراءات        
  .حلكم املستعَرضتنفيذ االسلطات لكفالة 

  :لتدابري التاليةاخلطوات أو ا)] أو أمساء السلطات(اسم السلطة [ تعتمد/بغية تنفيذ احلكم املستعَرض تنفيذا تاما، يلزم أن تتخذ

١ -  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[ 

٢ -  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[ 

٣-  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[ 

  .ُيرجى بيان اجلهود اليت بذهلا بلدكم حىت تارخيه لتنفيذ احلكم املستعَرض

  :الربوتوكول، اخلطوات التالية من أجل تنفيذ احلكم املستعَرض] انضمامه إىل/قيعه علىتو[ منذ ،]اسم البلد[اختذ 

١ -  ]XXX[ 

٢ -  ]XXX[ 

٣-  ]XXX[ 

  [.....].بسبب ] غري ناجحة/ناجحة جزئيا/ناجحة متاما[أنَّ هذه اخلطوات وتبّين 

تخـذها الـسلطات الداخليـة أو غريهـا مـن       اليت يلزم أن ت   ) وإطارها الزمين (ُيرجى تقدمي وصف ُمجَمل للخطوات أو اإلجراءات        
  .لحكم املستعَرضاالمتثال التام لالسلطات لكفالة 

  :اخلطوات أو التدابري التالية)] أمساء السلطاتأو (اسم السلطة [تعتمد /بغية كفالة االمتثال التام للحكم املستعَرض، يلزم أن تتخذ

١ -  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[ 

٢ -  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[  
٣-  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[  
  

 ١٥املادة من ) ج(-)أ (١الفقرة 

ا والذخرية واالجتار هبا بصورة غري مشروعة، مكّوناهتبغية منع ومكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها و  - ١  
نشاء نظام ألجل التنظيم الرقايب ألنشطة من يعملون يف إمل تفعل ذلك بعد، أن تنظر يف  على الدول األطراف، اليت يتعّين

  :وميكن لنظام من هذا القبيل أن يشمل واحدا أو أكثر من التدابري مثل. السمسرة
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  قليمها؛ أوإاشتراط تسجيل السماسرة العاملني داخل   )أ(  
  اشتراط الترخيص أو اإلذن مبمارسة السمسرة؛ أو  )ب(  
اشتراط أن تفصح رخص أو أذون االسترياد والتصدير، أو املستندات املصاحبة هلا، عن أمساء وأماكن   )ج(  

  .السماسرة املشمولني يف الصفقة

   فيهاُينظر: اإللزاممستوى 
  

 ).جواب واحدتوضع عالمة على ( ؟املستعَرضلتنفيذ احلكم  )تدابري (بلدكم تدبرياًاختذ هل 

  معلوماتال تتوافر   (  ) ال  (  ) ئياًجز نعم(  )   نعم(  ) 

  .أو التدابري األخرى املنطبقة وإرفاقها/أو القوانني و/و) السياسات(ُيرجى ذكر السياسة 

  ).النصوص(ُيرجى إيراد النص 

  ).النصوص(النص إرفاق رجى ُي

ــوافره  ) النــصوص(ُيرجــى إرفــاق الــنص   ــر مــن لغــات األمــم   ) توافرهــا(يف حــال ت ــة  بواحــدة أو أكث ) األخــرى(املتحــدة الرمسي
  .)اإلسبانية، اإلنكليزية، الروسية، الصينية، العربية، الفرنسية(

اليت يلزم أن تتخـذها الـسلطات الداخليـة أو غريهـا مـن          ) وإطارها الزمين (ُيرجى تقدمي وصف ُمجَمل للخطوات أو اإلجراءات        
  .حلكم املستعَرضتنفيذ االسلطات لكفالة 

  :اخلطوات أو التدابري التالية)] أو أمساء السلطات(اسم السلطة [ تعتمد/تعَرض تنفيذا تاما، يلزم أن تتخذبغية تنفيذ احلكم املس

١ -  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[ 

٢ -  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[ 

٣-  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[ 

  .هود اليت بذهلا بلدكم حىت تارخيه لتنفيذ احلكم املستعَرضُيرجى بيان اجل

  :الربوتوكول، اخلطوات التالية من أجل تنفيذ احلكم املستعَرض] انضمامه إىل/توقيعه على[ منذ ،]اسم البلد[اختذ 

١ -  ]XXX[ 
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٢ -  ]XXX[ 

٣-  ]XXX[ 

  ....].[.بسبب ] غري ناجحة/ناجحة جزئيا/ناجحة متاما[أنَّ هذه اخلطوات وتبّين 

اليت يلزم أن تتخـذها الـسلطات الداخليـة أو غريهـا مـن          ) وإطارها الزمين (ُيرجى تقدمي وصف ُمجَمل للخطوات أو اإلجراءات        
  .لحكم املستعَرضاالمتثال التام لالسلطات لكفالة 

  :اخلطوات أو التدابري التالية] )أمساء السلطاتأو (اسم السلطة [تعتمد /بغية كفالة االمتثال التام للحكم املستعَرض، يلزم أن تتخذ

١ -  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[ 

٢ -  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[  
٣-  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[  

 القـضايا املعروضـة      وعلـى  ةاملـستعَرض  ادةللمـ ُيرجى تقدمي أمثلة على حاالت النجاح يف تنفيذ التدابري املعتمدة من أجل االمتثال              
  .على احملاكم أو غريها من القضايا ذات الصلة

  
 ١٥املادة  من ٢ ةالفقر

 من هذه ١ن يف الفقرة ، حسبما هو مبّيأنشأت نظام أذون بشأن السمسرةُتشجَّع الدول األطراف اليت   - ٢  
 من هذا الربوتوكول، معلومات عن ١٢ا يف إطار املادة أن تدرج يف عمليات تبادل املعلومات اليت تقوم هباملادة، على 

  . من هذا الربوتوكول٧السماسرة والسمسرة، وأن حتتفظ بسجالت خاصة بالسماسرة والسمسرة وفقا للمادة 

  اختيارية: اإللزاممستوى 
 ).جواب واحدتوضع عالمة على ( ؟املستعَرضلتنفيذ احلكم  )تدابري (بلدكم تدبرياًاعتمد هل 

  معلوماتال تتوافر   (  ) ال  (  ) جزئياً نعم(  )   نعم(  ) 

  .أو التدابري األخرى املنطبقة وإرفاقها/أو القوانني و/و) السياسات(ُيرجى ذكر السياسة 

  ).النصوص(ُيرجى إيراد النص 

  ).النصوص(النص إرفاق رجى ُي
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ــوافره  ) النــصوص(ُيرجــى إرفــاق الــنص   ــة   بواحــدة أو أكثــ ) توافرهــا(يف حــال ت ) األخــرى(ر مــن لغــات األمــم املتحــدة الرمسي
  .)اإلسبانية، اإلنكليزية، الروسية، الصينية، العربية، الفرنسية(

  .ُيرجى بيان اجلهود اليت بذهلا بلدكم حىت تارخيه لتنفيذ احلكم املستعَرض

سلطات الداخليـة أو غريهـا مـن        اليت يلزم أن تتخـذها الـ      ) وإطارها الزمين (ُيرجى تقدمي وصف ُمجَمل للخطوات أو اإلجراءات        
  .حلكم املستعَرضتنفيذ االسلطات لكفالة 

  :اخلطوات أو التدابري التالية)] أو أمساء السلطات(اسم السلطة [تعتمد /بغية تنفيذ احلكم املستعَرض تنفيذا تاما، يلزم أن تتخذ

١ -  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[ 
٢ -  ]XXX ،اعتماده حبلول /ختاذهوهو ما ُيزمع ا...[ 
٣-  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[ 

  .ُيرجى بيان اجلهود اليت بذهلا بلدكم حىت تارخيه لتنفيذ احلكم املستعَرض

  :الربوتوكول، اخلطوات التالية من أجل تنفيذ احلكم املستعَرض] انضمامه إىل/توقيعه على[ منذ ،]اسم البلد[اختذ 

١ -  ]XXX[ 

٢ -  ]XXX[ 

٣-  ]XXX[ 

  [.....].بسبب ] غري ناجحة/ناجحة جزئيا/ناجحة متاما[وتبّين أنَّ هذه اخلطوات 

اليت يلزم أن تتخـذها الـسلطات الداخليـة أو غريهـا مـن          ) وإطارها الزمين (ُيرجى تقدمي وصف ُمجَمل للخطوات أو اإلجراءات        
  .لحكم املستعَرضاالمتثال التام لالسلطات لكفالة 

  :اخلطوات أو التدابري التالية)] أمساء السلطاتأو (اسم السلطة [تعتمد /فالة االمتثال التام للحكم املستعَرض، يلزم أن تتخذبغية ك

١ -  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[ 

٢ -  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[  
٣-  ]XXX ،اعتماده حبلول /وهو ما ُيزمع اختاذه...[  
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  املساعدة التقنية
توضـع عالمـة علـى مجيـع األجوبـة املنطبقـة وُيقـدَّم              . ( اليت واجهتكم عمليـا يف تنفيـذ املـادة املـستعَرضة           تحّدياتُيرجى وصف ال  
  .")التعليقات"شرح يف حقل 

)NONE (ال يوجد  
)JUDG (أو سوء تفسريهم له/ وعدم إملام القضاة بالربوتوكول 
)FORMUL (التشريعاتغة مشاكل يف صيا  
)INAD ( احلاجة إىل املزيد من التشريعات التنفيذية)قوانني ولوائح ومراسيم وغريها (  
)RELUC (تردُّد املمارسني يف استخدام التشريعات  
)DISSEM (قصور يف تعميم التشريعات  
)INTACO (التنسيق بني األجهزة  
)MYSYS (خصوصيات نظامنا القانوين  
)COMPRI (تتنازع األولويا   
)LIRIM ( حمدودية املوارد املخّصصة للتنفيذ)ُيرجى التحديد(  

) LICOS ( أو عدمهالدول األخرى تعاون حمدودية  
)AWARE (االفتقار إىل الوعي  
)ISSUE ( مسائل أخرى)ُيرجى التحديد(  

  ).حدتوضع عالمة على جواب وا(؟ )تنفيذا تاما(هل حتتاجون إىل مساعدة تقنية من أجل تنفيذ هذه املادة 

  ال(  )   نعم(  ) 

 احلـصول عليـه؟   لـه إذا أتـيح   ) تنفيـذاً تامـاً   (سيساعد بلدكم على تنفيـذ هـذه املـادة          أيٌّ من أشكال املساعدة التقنية التالية       
  ).توضع عالمة على مجيع األجوبة املنطبقة(

)ADV (إسداء املشورة القانونية  
)DRAFT (تقدمي الدعم يف صياغة التشريعات  
)MOLEG (لوائح منوذجية/فري تشريعاتتو  
)MOARR (توفري اتفاقات منوذجية  
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)SOP ( ةموّحدتوفري إجراءات تشغيلية  
)PLAN (سياسات، مبا فيها خطط عمل/وضع استراتيجيات  
)BEST (دروس مستخلصة/توفري ممارسات جيدة  
)CAPB (بني املدرِّأو تدريب/املمارسني و/بناء القدرات من خالل تدريب املدعني العامني  
)CAPJ (توعية اجلهاز القضائيبناء القدرات من خالل   
)EXREL ( مساعدة ميدانية من خبري يف اجملال املعينتقدمي  
)INSTB (تعزيز املؤسسات/بناء  
)PREV (التوعية/الوقاية  
)TECH (تقدمي مساعدة تكنولوجية  
)MSHAR (إنشاء قاعدة بيانات  
)REGCOP (ليمياختاذ تدابري لتعزيز التعاون اإلق  
)INTCOP (اختاذ تدابري لتعزيز التعاون الدويل  
)OTHER ( تقدمي مساعدات أخرى)ُيرجى حتديدها(  

  يف هذه اجملاالت؟هل تتلقّون بالفعل أيَّ مساعدة تقنية 

  معلوماتال تتوافر   (  ) ال  (  ) جزئياً نعم(  )   نعم(  ) 

  هذه املساعدة؟م لكم قدُِّتما هي اجلهة اليت 

املمارسـات  : مثـال [و] اخلـربة القانونيـة   :مثـال [مـن خـالل تـوفري    ] اسـم الدولـة العـضو   [املـساعدة إىل  ] اسم اجلهـة املاحنـة   [قدِّم  ُت/قدَّمت
  ].الفُضلى

  ].اسم الدولة العضو[خطة عمل للتنفيذ بالتعاون مع سلطات ] نظّمةامل/اسم املؤسسة[تضع /وضعت

  .ذات الصلة به) الوثائق(فُيرجى وصفه وإرفاق الوثيقة  أو مشروع،إذا كانت هذه املساعدة ُتقدَّم يف سياق برنامج 

  :املشروع/عنوان الربنامج
  :تاريخ البدء

  :ةتوقّعاملدة امل
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 :اجلهة اليت ُتقدِّم الدعم املايل
 ):بدوالرات الواليات املتحدة(امليزانية 

 :اجلهة القائمة بالتنفيذ
 :ةتوقّعالنهائية امل) النتائج(النتيجة 
      : حىت تارخيهالنتائج
   معلومات أخرى -باء

ُيرجى تقدمي أيِّ معلومات أخرى مل ُتذكر سابقا بشأن جوانب تنفيذ الربوتوكول أو الصعوبات املواجهة يف تنفيذه، واليت تعتقدون 
  .يف هذه املرحلةأنَّ من املهم أن ينظر فيها مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظّمة عرب الوطنية 


