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*0590547* 

    
  استبيان عن تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنّظمة     

  عبر الوطنية
    

الغرض من هذا االستبيان هو مجع معلومات من الدول األطراف يف اتفاقية األمم   
  املتحدة ملكافحة اجلرمية املنّظمة عرب الوطنية والدول املوّقعة عليها (قرار اجلمعية العامة 

رفق األول)، وفقا للتوجيه املقّدم من مؤمتر األطراف يف االتفاقية خالل دورته الثانية ، امل٥٥/٢٥
). ٢/١املقّرر ، CTOC/COP/2005/8ويف سياق برنامج العمل املوافق عليه خالل تلك الدورة (

وستكون املعلومات املزمع تقدميها ذات صلة بااالت التالية، اليت حّددها مؤمتر األطراف، 
  النظر فيها خالل دورته الثالثة:ألجل 

  من االتفاقية)؛ ٧تدابري مكافحة غسل األموال (املادة  ) أ(

التدابري ذات الصلة بالتحقيق يف قضايا اجلرمية املنّظمة عرب الوطنية، مع إيالء   (ب)  
 من االتفاقية اهتماما خاصا؛ ٢٦و  ٢٠و  ١٩املواد 

  )؛٢٥و  ٢٤املادتان املسائل ذات الصلة حبماية الشهود والضحايا (  (ج)

 )؛٢٧املسائل ذات الصلة بالتعاون الدويل على إنفاذ القانون (املادة   (د)

  ).٣١املسائل ذات الصلة بتدابري املنع (املادة   (ه)
  

 هل يحتاج بلدكم إلى مساعدة في توفير المعلومات المطلوبة في هذا االستبيان؟

 ال  (   ) نعم (   ) 
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  يةالجوانب الداخل  - أوال  
    

    تدابير مكافحة غسل األموال  -ألف  
هل أنشأ بلدكم نظاما داخليا للرقابة واإلشراف على املصارف واملؤسسات   - ١

املالية غري املصرفية أو اهليئات األخرى املعّرضة بوجه خاص لغسل األموال، 
 ٧(أ) من املادة ١من أجل كشف وردع مجيع أشكال غسل األموال (الفقرة 

  من االتفاقية)؟

 (   ) ال  (   ) نعم
  

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

 
 
 

  
إذا كان اجلواب "نعم"، فريجى حتديد املؤسسات اليت ينطبق   (ب)  

  )1(عليها ذلك النظام
  

 
 
 

  
إذا كان اجلواب "نعم"، فهل يقتضي النظام  املعمول به يف   (ج)  

  بلدكم القيام باألمور التالية:

  التعرف على هوية العميل؟  ‘١‘    

 (   ) ال  (   ) نعم
  

                                                                 
تفسريية للوثائق الرمسية ("األعمال التحضريية") لعملية التفاوض حول اتفاقية األمم الملحوظات وفقا لل (1)    

، أن تفهم عبارة "سائر اهليئات"ميكن  ،كوالت امللحقة ااملتحدة ملكافحة اجلرمية املنّظمة عرب الوطنية والربوتو 
على أا تشمل الوسطاء الذين ميكن يف بعض النظم القانونية من االتفاقية،  ٧(أ) من املادة  ١الواردة يف الفقرة 

لعمالت أن يشملوا شركات السمسرة يف األوراق املالية وسائر اجلهات اليت تتاجر باألوراق املالية ومكاتب صرف ا
  .)A/55/383/Add.1من الوثيقة  ١٤(انظر الفقرة  ومساسرة العملة
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  إذا كان اجلواب "نعم"، فريجى حتديد ذلك.  
  

 
 
 

  
  حفظ السجالت؟  ‘٢‘    

 (   ) ال  (   ) نعم
  

  إذا كان اجلواب "نعم"، فريجى حتديد ذلك.  
  

 
 
 

  
  اإلبالغ عن املعامالت املشبوهة؟  ‘٣‘    

 (   ) ال  (   ) نعم
    
واب "نعم"، فريجى حتديد ذلك وتقدمي أي معلومات متاحة تشمل، يف إذا كان اجل    

 )2(مجلة أمور، املعلومات املتعلقة باملعايري املستخدمة للتعّرف على املعامالت املشبوهة
  أو اجلزاءات اليت تفرض على عدم االمتثال ملقتضيات اإلبالغ.

  
 
 
 

  

                                                                 
تفسريية للوثائق الرمسية ("األعمال التحضريية") لعملية التفاوض حول اتفاقية اجلرمية املنّظمة الملحوظات وفقا لل (2) 

مل املعامالت غري املعتادة، "املعامالت املشبوهة" على أا تش أن تفهم عبارةميكن  ،والربوتوكوالت امللحقة ا
سق، حبكم حجمها وخصائصها وتواترها، مع النشاط التجاري للزبون أو تتجاوز بارامرتات السوق اليت ال تتّ 

أنشطة غري مشروعة أو ترتبط بأنشطة غري  املقبولة عادة أو ال يكون هلا أساس قانوين واضح، وميكن أن تعدّ 
  ).A/55/383/Add.1من الوثيقة  ١٥(انظر الفقرة  مشروعة على وجه العموم
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ارية والرقابية وأجهزة إنفاذ األجهزة اإلدهل ميّكن اإلطار القانوين لبلدكم   - ٢
 منمكافحة غسل األموال  املسؤولة عن جهود السلطات القضائية أوالقانون 

  )؟٧ (ب) من املادة ١(الفقرة  التعاون وتبادل املعلومات على الصعيد الوطين

 (   ) ال  (   ) نعم
  

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

 
 
 

  
اب "نعم"، فهل أنشئت وحدة استخبارات مالية إذا كان اجلو   (ب)  

يف بلدكم لتكون مركزا وطنيا جلمع وحتليل وتعميم املعلومات 
  املتعلقة بأنشطة غسل األموال؟

 (   ) ال  (   ) نعم
  

  إذا كان اجلواب "نعم"، فريجى حتديد ذلك.
  

 
 
 
    

للتداول  تدابري لكشف ورصد حركة النقد والصكوك القابلةهل نّفذ بلدكم   - ٣
  )؟٧من املادة  ٢(الفقرة  ذات الصلة عرب حدوده

 (   ) ال  (   ) نعم
    
إذا كان اجلواب "نعم"، فريجى حتديد ذلك، وأن توّفروا، على وجه اخلصوص، أي     

معلومات متاحة عن الضمانات اليت تكفل سالمة استخدام املعلومات وعدم عرقلة 
  حركة رأس املال املشروع.
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توفري نسخة من تشريعات بلدكم ذات الصلة (ولوائحه وقواعده اإلدارية ذات الصلة، يرجى 
حسبما يكون مناسبا)، يف شكل إلكرتوين، إذا أمكن، أو عناوين ملواقع على الشبكة 
العاملية، إن وجدت، حيث يتسّىن االطالع على تلك التشريعات (أو اللوائح أو القواعد، 

 حسبما يكون مناسبا).
  

 

  التدابير المتعلقة بالتحقيق في قضايا الجريمة المنّظمة عبر الوطنية  - ءبا  
  
هل تسمح تشريعات بلدكم باالستخدام املالئم ألساليب التحّري اخلاصة   - ٤

 ١املكافحة الفّعالة للجرمية املنّظمة، وال سيما استخدام ما يلي (الفقرة بغرض 
  ):٢٠من املادة 

  التسليم اخلاضع للمراقبة؟  (أ)  

 (   ) ال  (   ) نعم

  و/أو    

  ؟املراقبة اإللكرتونية أو غريها من أشكال املراقبة  (ب)  

 (   ) ال  (   ) نعم

  و/أو    

  العمليات السرية؟  (ج)  

 (   ) ال  (   ) نعم
    
أو مجيعها هو "نعم"،  ٤إذا كان اجلواب على أي من األقسام الفرعية للسؤال   - ٥

عن الظروف احملّددة املنصوص عليها يف  فريجى توفري أي معلومات متاحة
 تشريعات بلدكم واليت يسمح فيها باستخدام أساليب التحّري اخلاصة؟

  
 
 
 

    



 

6  
 

 

 األشخاص الذين يشاركون أو كانواهل يقوم بلدكم باختاذ تدابري لتشجيع   - ٦
ألجهزة لاإلدالء مبعلومات مفيدة  يشاركون يف مجاعات إجرامية منّظمة على

ميكن أن التحقيق واإلثبات أو أي مساعدة ملموسة أخرى راض املختصة ألغ
تساهم يف جتريد اجلماعات اإلجرامية املنّظمة من مواردها أو من عائدات 

 )؟٢٦من املادة  ١(الفقرة  اجلرمية

 (   ) ال  (   ) نعم
    
هو "نعم"، فهل ينص النظام القانوين املعمول  ٦إذا كان اجلواب على السؤال   - ٧

م عونا كبريا يف ختفيف عقوبة املتهم الذي يقدّ بلدكم على إمكانية به يف 
 شمولة ذه االتفاقيةمجرائم جرمية أو إجراءات التحقيق أو املالحقة بشأن 

  )؟٢٦من املادة  ٢(الفقرة 

 (   ) ال  (   ) نعم
    
هو "نعم"، فهل ينص النظام القانوين املعمول  ٦إذا كان اجلواب على السؤال   - ٨

م عونا منح احلصانة من املالحقة ألي شخص يقدّ يف بلدكم على إمكانية به 
أو جرائم مشمولة كبريا يف عمليات التحقيق أو املالحقة املتعلقة جبرم مشمول 

  )؟٢٦من املادة  ٣(الفقرة  ذه االتفاقية

 (   ) ال  (   ) نعم
    
 أي معلومات هو "نعم"، فريجى توفري ٨و  ٧إذا كان اجلواب على السؤالني   - ٩

متاحة عن الظروف احملّددة املنصوص عليها يف تشريعات بلدكم واليت خيضع 
  هلا التعاون مع سلطات إنفاذ القانون وسلطات التحقيق.
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يرجى توفري نسخة من تشريعات بلدكم ذات الصلة (ولوائحه وقواعده اإلدارية ذات الصلة، 
إذا أمكن، أو عناوين ملواقع على الشبكة  حسبما يكون مناسبا)، يف شكل إلكرتوين،

العاملية، إن وجدت، حيث يتسّىن االطالع على تلك التشريعات (أو اللوائح أو القواعد، 
 حسبما يكون مناسبا).

    
  التدابير ذات الصلة بحماية الشهود والضحايا  - جيم  

  
د الذين يدلون محاية للشهو هل يتيح النظام القانوين املعمول به يف بلدكم توفري   - ١٠

من  يف اإلجراءات اجلنائية بشهادة خبصوص اجلرائم املشمولة ذه االتفاقية
  )؟٢٤من املادة  ١(الفقرة  تملاحملرتهيب النتقام أو اال

 (   ) ال  (   ) نعم
    

  هو "ال"، فريجى توضيح ذلك. ١٠إذا كان اجلواب عن السؤال   - ١١
  

 
 
 

    
يشمل النظام القانوين هو "نعم"، فهل  ١٠كان اجلواب عن السؤال إذا    - ١٢

الشهود أو األشخاص اآلخرين الذين  أقارب باحلمايةاملعمول به يف بلدكم 
 تكون هلم صلة وثيقة م؟

 (   ) ال  (   ) نعم
  

  إذا كان اجلواب "نعم"، فريجى حتديد ذلك.  
  

 
 
 

    
م القانوين املعمول هو "نعم"، فهل يتيح النظا ١٠إذا كان اجلواب عن السؤال   - ١٣

  به يف بلدكم القيام مبا يلي:
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مبا يف ، للشهود البدنيةوضع قواعد إجرائية لتوفري احلماية   (أ)  
تغيري أماكن إقامتهم وعدم إفشاء املعلومات املتعلقة  ذلك

(الفقرة  ويتهم وأماكن وجودهم أو فرض قيود على إفشائها
 )؟٢٤(أ) من املادة  ٢

 (   ) ال  (   ) نعم
  

إذا كان اجلواب "نعم"، فريجى حتديد ذلك وتوفري أي معلومات متاحة عن   
املقتضيات الدستورية أو املقتضيات القانونية األساسية األخرى املوجودة يف 
النظام القانوين لبلدكم، إن وجدت، واملتعلقة حبماية احلقوق األساسية للمتهم 

  خالل تنفيذ تدابري محاية الشهود.
  

 
 
 

تتيح اإلدالء  باإلثباتخاصة  داخلية قواعد وضع أو تعديل  (ب)  
(ب)  ٢(الفقرة  بالشهادة على حنو يكفل سالمة الشاهد

  )؟٢٤من املادة 

 (   ) ال  (   ) نعم
  

إذا كان اجلواب "نعم"، فريجى التحديد وتوفري أي معلومات متاحة عن   
األخرى املوجودة يف املقتضيات الدستورية أو املقتضيات القانونية األساسية 

النظام القانوين لبلدكم، إن وجدت، واملتعلقة حبماية احلقوق األساسية للمتهم 
  خالل تنفيذ تدابري احلماية للشهود.

  
 
 
 

    
توفري املساعدة واحلماية لضحايا اجلرائم املشمولة هل تتيح تشريعات بلدكم   - ١٤

 باالنتقام أو للرتهيبضهم للتهديد ذه االتفاقية، خصوصا يف حاالت تعرّ 
  )؟٢٥من املادة  ١(الفقرة 
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 (   ) ال  (   ) نعم
    

  هو "ال"، فريجى توضيح ذلك. ١٤إذا كان اجلواب على السؤال   - ١٥
  

 
 
 

  
فر لضحايا اجلرائم املشمولة مالئمة توّ  إجراءاتهل تضع تشريعات بلدكم   - ١٦

من املادة  ٢(الفقرة  ذه االتفاقية سبل احلصول على التعويض وجرب األضرار
  )؟٢٥

 (   ) ال  (   ) نعم
    
  إذا كان اجلواب "نعم"، فريجى حتديد ذلك.    

  
 
 
 

    
عرض آراء الضحايا وشواغلهم وأخذها بعني هل تتيح تشريعات بلدكم   - ١٧

املتوّرطني  االعتبار يف املراحل املناسبة من اإلجراءات اجلنائية املتخذة حبق اجلناة
  )؟٢٥من املادة  ٣امية منّظمة (الفقرة يف أنشطة إجر 

 (   ) ال  (   ) نعم
  

إذا كان اجلواب "نعم"، فريجى التحديد وتوفري أي معلومات متاحة عن   
املقتضيات الدستورية أو املقتضيات القانونية األساسية األخرى املوجودة يف 

سية للمتهم النظام القانوين لبلدكم، إن وجدت، واملتعلقة حبماية احلقوق األسا
  خالل تنفيذ تدابري محاية الشهود.
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يرجى توفري نسخة من تشريعات بلدكم ذات الصلة (ولوائحه وقواعده اإلدارية ذات الصلة، 
حسبما يكون مناسبا) ، يف شكل إلكرتوين، إذا أمكن، أو عناوين ملواقع على الشبكة 

تشريعات (أو اللوائح أو القواعد، العاملية، إن وجدت، حيث يتسّىن االطالع على تلك ال
 حسبما يكون مناسبا).

    
    تدابير المنع  - دال  

هل قام بلدكم بإعداد أي مشاريع وطنية أو إرساء وتعزيز أفضل املمارسات   - ١٨
من املادة  ١(الفقرة  الرامية إىل منع اجلرمية املنّظمة عرب الوطنيةوالسياسات 

  )؟٣١

 (   ) ال  (   ) نعم
  

  اجلواب "نعم"، فريجى حتديد ذلك. إذا كان  
  

 
 
 

    
تقليل الفرص اليت تتاح حاليا أو مستقبال للجماعات هل اعتمد بلدكم تدابري ل  - ١٩

(الفقرة  اإلجرامية املنّظمة لكي تشارك يف األسواق املشروعة بعائدات اجلرائم
  )، مبا يف ذلك ما يلي:٣١من املادة  ٢

فاذ القانون أو أعضاء النيابة تدعيم التعاون بني أجهزة إن  (أ)  
 ؟العامة وبني اهليئات اخلاصة املعنية، مبا فيها قطاع الصناعة

 (   ) ال  (   ) نعم

  و/أو    

العمل على وضع معايري وإجراءات بقصد صون سالمة   (ب)  
اهليئات العامة واهليئات اخلاصة املعنية، وكذلك لوضع 

خصوصا مدونات لقواعد السلوك للمهن ذات الصلة، و 
اب العدل وخرباء الضرائب االستشاريني احملامني وكتّ 

 ؟واحملاسبني
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 نعم (   )  ال (   )

  و/أو    

منع إساءة استخدام اهليئات االعتبارية من جانب اجلماعات   (ج)  
  :وخصوصا من خالل اإلجراءات التالية ،اإلجرامية املنّظمة

إنشاء سجالت عامة عن اهليئات االعتبارية   ‘١‘    
 يف إنشاء املشاركنيشخاص الطبيعيني واأل

وتبادل  اهليئات االعتبارية وإدارا ومتويلها
  املعلومات الواردة ضمنها؟

 نعم (   )  ال (   )

  و/أو      

استحداث إمكانية القيام، بواسطة أمر   ‘٢‘    
صادر عن حمكمة أو أية وسيلة أخرى 
مناسبة، بإسقاط أهلية األشخاص املدانني 

ة ذه االتفاقية للعمل  جبرائم مشمول
كمديرين للهيئات االعتبارية املنشأة ضمن 

وذلك لفرتة  لبلدكم القضائية ةواليالنطاق 
  ؟زمنية معقولة

 نعم (   )  ال (   )

  و/أو      

إنشاء سجالت وطنية عن األشخاص   ‘٣‘    
كمديرين  الذين أسقطت أهليتهم للعمل

ة وتبادل املعلومات الوارد للهيئات االعتبارية
 ضمنها؟

 نعم (   )  ال (   )
  

  إذا كان اجلواب "نعم"، فريجى حتديد ذلك.  
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إعادة إدماج األشخاص املدانني بأفعال إجرامية هل تتيح تشريعات بلدكم   - ٢٠

  )؟٣١من املادة  ٣(الفقرة  مشمولة ذه االتفاقية يف اتمع

 نعم (   )  ال (   )

  جى حتديد ذلك.إذا كان اجلواب "نعم"، فري   
  

 
 
 

جراء تقييم دوري هل اختذت السلطات املختصة يف بلدكم أي تدابري إل  - ٢١
القانونية واملمارسات اإلدارية القائمة ذات الصلة بغية استبانة مدى  للصكوك

 ٤(الفقرة  قابليتها إلساءة االستغالل من جانب اجلماعات اإلجرامية املنّظمة
  )؟٣١من املادة 

 نعم (   )  ال (   )
  

  إذا كان اجلواب "نعم"، فريجى حتديد ذلك.  
  

 
 
 

    
 اجلمهورزيادة وعي هل اختذت السلطات املختصة يف بلدكم أي تدابري ل  - ٢٢

، لهبوجود اجلرمية املنّظمة عرب الوطنية وأسباا وجسامتها واخلطر الذي تشكّ 
من  ٥(الفقرة  يف منع هذه اجلرمية ومكافحتها اجلمهورتعزيز مشاركة وكذلك 

  )؟٣١املادة 

 نعم (   )  ال (   )
  

  إذا كان اجلواب "نعم"، فريجى حتديد ذلك.  
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  التعاون الدولي  -ثانيا  

  
    تدابير مكافحة غسل األموال  -ألف  

قدرة األجهزة هل يكفل اإلطار القانوين والتنفيذي املعمول به يف بلدكم   - ٢٣
املسؤولة عن  أو السلطات القضائيةالقانون  اإلدارية والرقابية وأجهزة إنفاذ

كافحة غسل األموال على التعاون وتبادل املعلومات على الصعيد م جهود
  )؟٧(ب) من املادة  ١(الفقرة  الدويل

 نعم (   )  ال (   )
  

  إذا كان اجلواب "نعم"، فريجى حتديد ذلك.  
 
 
 

    
مية أو دون إقليمية أو ثنائية بلدكم يف أي خمططات عاملية أو إقليهل يشارك   - ٢٤

تعزيز التعاون بني األجهزة القضائية وأجهزة إنفاذ القانون وأجهزة موّجهة إىل 
  )؟٧من املادة  ٤(الفقرة  الرقابة املالية من أجل مكافحة غسل األموال

 نعم (   )  ال (   )
  

  إذا كان اجلواب "نعم"، فريجى حتديد ذلك.  
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    ات الصلة بالتحقيق في قضايا الجريمة المنّظمة عبر الوطنيةالتدابير ذ  - باء  
دة األطراف جتيز اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعدّ هل أبرم بلدكم أي   - ٢٥

للسلطات املختصة املعنية أن تنشئ هيئات حتقيق مشرتكة، فيما يتعلق 
ة باملسائل اليت هي موضع حتقيقات أو مالحقات أو إجراءات قضائية يف دول

 )؟١٩من الدول األطراف (املادة  أو أكثر

 نعم (   )  ال (   )
    

، ٢٥يف حالة عدم وجود أي اتفاق أو ترتيب من النوع املشار إليه يف السؤال   - ٢٦
هل تسمح تشريعات بلدكم بالتحقيقات املشرتكة على أساس كل قضية على 

 حدة؟

 نعم (   )  ال (   )
  

  حتديد ذلك.إذا كان اجلواب "نعم"، فريجى   
  

 
 
 

    
د أو ترتيب متعدّ  ثنائي أو انضم إىل أي اتفاق اتفاقهل أبرم بلدكم أي   - ٢٧

 ٤، كما هو مذكور يف السؤال الستخدام أساليب التحّري اخلاصة األطراف
على مكافحة اجلرمية املنّظمة عرب الوطنية  يف سياق التعاون الدويل أعاله،

  )؟٢٠من املادة  ٢(الفقرة 

 نعم (   )  ال (   )
  

  إذا كان اجلواب "نعم"، فريجى حتديد ذلك.  
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، ٢٧يف حالة عدم وجود أي اتفاق أو ترتيب من النوع املشار إليه يف السؤال   - ٢٨
هل تسمح تشريعات بلدكم باستخدام أساليب التحّري اخلاصة على أساس 

 كل قضية على حدة؟

 نعم (   )  ال (   )

  نعم"، فريجى حتديد ذلك.إذا كان اجلواب "  
  

 
 
 

    
مع دول أطراف  د األطرافاتفاق أو ترتيب ثنائي أو متعدّ هل أبرم بلدكم أي   - ٢٩

أخرى بشأن معاملة (ختفيف العقوبة، احلصانة) األشخاص املذكورين يف 
الذين يستطيعون أن يقّدموا عونا كبريا إىل سلطات إنفاذ القانون  ٦السؤال 

 ٥لتحّري املختصة يف أي من الطرفني املتعاقدين (الفقرة املختصة أو سلطات ا
  )؟٢٦من املادة 

 نعم (   )  ال (   )

  إذا كان اجلواب "نعم"، فريجى حتديد ذلك.  
 
 
 

    
    تدابير حماية الشهود والضحايا  - جيم  

 أخرى مع دول د األطرافاتفاق أو ترتيب ثنائي أو متعدّ هل أبرم بلدكم أي   - ٣٠
الشهود و/أو الضحايا، من حيث إم شهود، بغية  أماكن إقامة بشأن تغيري 

من املادة  ٣كفالة محايتهم البدنية من االنتقام أو الرتهيب احملتمل (الفقرة 
  ؟)٢٤

 نعم (   )  ال (   )

  إذا كان اجلواب "نعم"، فريجى حتديد ذلك.  
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بشأن املساعدة  األطرافد اتفاق أو ترتيب ثنائي أو متعدّ هل أبرم بلدكم أي   - ٣١

عقد جلسة استماع عن طريق الفيديو إذا القانونية املتبادلة ينص على إمكانية 
أمام السلطات القضائية بنفسه  اهدمل يكن ممكنا أو مستصوبا مثول الش

  )؟١٨من املادة  ١٨للدولة األجنبية (الفقرة 

 نعم (   )  ال (   )
    
يد ذلك. وهل تتوافر لبلدكم املرافق التقنية الالزمة إذا كان اجلواب "نعم"، فريجى حتد    

إلجراء جلسات االستماع عن طريق االجتماعات املعقودة بواسطة الفيديو؟ يرجى 
  تقدمي وصف لذلك.

  
 
 
 

    
    التدابير ذات الصلة بالتعاون الدولي على إنفاذ القانون  - دال  

مع ات االتصال قنو هل أقامت السلطات املختصة يف بلدكم أو عّززت   - ٣٢
من أجل تيسري تبادل املعلومات بصورة  نظرياا يف الدول األطراف األخرى

مأمونة وسريعة عن كل جوانب اجلرائم املشمولة ذه االتفاقية، مبا يف ذلك، 
  )؟٢٧(أ) من املادة  ١(الفقرة  أنشطة إجرامية أخرىب، صالا عند االقتضاء

 نعم (   )  ال (   )
  

  واب "نعم"، فريجى حتديد ذلك.إذا كان اجل  
  

 
 
 

    



 

 17 
 

  

مع الدول  هل اختذ بلدكم أي تدابري لتعزيز التعاون يف جمال إنفاذ القوانني  - ٣٣
األطراف األخرى على إجراء التحّريات فيما يتعلق باجلرائم املشمولة باالتفاقية 

  )، وخصوصا فيما يتعلق مبا يلي:٢٧(ب) من املادة  ١(الفقرة 

شخاص املشتبه يف ضلوعهم يف تلك اجلرائم وأماكن وية األه  (أ)  
  ؟وجودهم وأنشطتهم، أو أماكن األشخاص اآلخرين املعنيني

 نعم (   )  ال (   )

  و/أو        

  ؟ية من ارتكاب تلك اجلرائمحركة عائدات اجلرائم أو املمتلكات املتأتّ   (ب)  

 نعم (   )  ال (   )

  و/أو    

ت أو األدوات األخرى املستخدمة حركة املمتلكات أو املعدا  (ج)  
  ؟استخدامها يف ارتكاب تلك اجلرائم أو املراد

 نعم (   )  ال (   )

  إذا كان اجلواب "نعم"، فريجى حتديد ذلك.  
  

 
 
 

    
لقيام، عند االقتضاء، بتوفري أصناف أو كميات هل اختذ بلدكم أي تدابري ل  - ٣٤

 )؟٢٧(ج) من املادة  ١(الفقرة  املواد الالزمة ألغراض التحليل أو التحقيق

 نعم (   )  ال (   )

  إذا كان اجلواب "نعم"، فريجى حتديد ذلك.  
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مع سلطات إنفاذ القانون ال تسهيل التنسيق الفعّ هل اختذ بلدكم أي تدابري ل  - ٣٥
 تعيني ضباط اتصال أووتشجيع تبادل العاملني  يف الدول األطراف األخرى

 )؟٢٧املادة (د) من  ١(الفقرة 

 نعم (   )  ال (   )

  إذا كان اجلواب "نعم"، فريجى حتديد ذلك.  
  

 
 
 

    
تبادل املعلومات مع الدول األطراف األخرى عن هل اختذ بلدكم أي تدابري لتعزيز   - ٣٦

 دة اليت تستخدمها اجلماعات اإلجرامية املنّظمة، مبا يف ذلكالوسائل واألساليب احملدّ 
فة، أو وسائل رة أو مزيّ فة، أو وثائق مزوّ لنقل، واستخدام هويات مزيّ الدروب ووسائط ا

  )؟٢٧(هـ) من املادة  ١(الفقرة  أخرى إلخفاء أنشطتها

 نعم (   )  ال (   )
  

  إذا كان اجلواب "نعم"، فريجى حتديد ذلك.  
 
 
 

    
مع الدول األطراف  وتنسيق التدابري اإلدارية تبادل املعلوماتهل اختذ بلدكم أي تدابري لتعزيز  - ٣٧

(و) من املادة  ١(الفقرة ر عن اجلرائم املشمولة ذه االتفاقيةلغرض الكشف املبكّ األخرى 
  )؟٢٧

 نعم (   )  ال (   )
  

  إذا كان اجلواب "نعم"، فريجى حتديد ذلك.  
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شر بني د األطراف بشأن التعاون املبااتفاق أو ترتيب ثنائي أو متعدّ هل أبرم بلدكم أي   - ٣٨

  )؟٢٧من املادة  ٢(الفقرة  املعنية بإنفاذ القانون ةجهز األ

 نعم (   )  ال (   )
  

  إذا كان اجلواب "نعم"، فريجى حتديد ذلك.  
  

 
 
 

    
، هل سيعترب بلدكم ٣٨يف حالة عدم وجود أي اتفاق أو ترتيب مشار إليه يف السؤال   - ٣٩

ا (الفقرة  ن فيما يتعلق باجلرائم املشمولةاالتفاقية أساس التعاون يف جمال إنفاذ القانو 
  )؟٢٧من املادة  ٢

 نعم (   )  ال (   )
    

ي للتصدّ هل شاركت السلطات املختصة يف بلدكم يف تعاون دويل على إنفاذ القانون   - ٤٠
من  ٣(الفقرة  للجرائم املنّظمة عرب الوطنية اليت ترتكب باستخدام التكنولوجيا احلديثة

  )؟٢٧املادة 

 نعم (   )  ال )   (
    

    تدابير المنع  -هاء  
ميكنها أن تساعد الدول األطراف األخرى هل لدى بلدكم سلطة أو سلطات   - ٤١

  )؟٣١من املادة  ٦(الفقرة  على وضع تدابري ملنع اجلرمية املنّظمة عرب الوطنية

 نعم (   )  ال (   )
    

توفري أي معلومات هو "نعم" ، فريجى  ٤١إذا كان اجلواب عن السؤال   - ٤٢
  )3(متاحة تتعلق بإسم وعنوان تلك السلطة أو أمساء وعناوين تلك السلطات.

                                                                 
ميكن للدول اليت رّدت بالفعل على هذه األسئلة يف سياق االستبيان القصري بشأن التزامات اإلبالغ األساسية  (3) 

  ملؤمتر األطراف أن جتّدد طّي هذا، إذا رأت ذلك مالئما وضروريا، املعلومات ذات الصلة. ٢-١وفقا للمقّرر 
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هل شارك بلدكم يف خمططات أو مشاريع تعاون مع الدول األطراف األخرى   - ٤٣

دابري منع تتعزيز وتطوير  من أجلمع املنظمات الدولية واإلقليمية املعنية أو 
تخفيف وطأة الظروف اليت جتعل ل وخصوصاالوطنية، اجلرمية املنّظمة عرب 

من املادة  ٧(الفقرة اجلرمية  تلك شة اجتماعيا عرضة ألفعالالفئات املهمّ 
  )؟٣١

 نعم (   )  ال (   )

  إذا كان اجلواب "نعم"، فريجى حتديد ذلك.  
  

 
 
 

  معلومات أخرى  -ثالثا  
  

مة ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم يرجى تقدمي أي معلومات أخرى تعتقدون بأا مه  - ٤٤
املتحدة ملكافحة اجلرمية املنّظمة عرب الوطنية للنظر فيها خالل هذه املرحلة فيما يتعلق 

  جبوانب أو صعوبات يف تنفيذ االتفاقية غري ما هو مذكور أعاله.
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 اسم البلد:  

 ___/___/___ 
 (اليوم/الشهر/السنة)

 :تاريخ تلقي االستبيان

 املوظف املسؤول (املوظفون املسؤولون) عن اإلجابة عن االستبيان:

 السيدة/السيد:    

 اللقب و/أو املنصب:    

   

 أو املكتب:و/اهليئة     

   

 العنوان الربيدي:    

   

   

   

 رقم اهلاتف:    

 رقم التلفاكس:    

 عنوان الربيد اإللكرتوين:    

   
      

    ات املستكملة إىل العنوان التايل:ُترسل االستبيان
  
 United Nations Office on Drugs and Crime 
 Vienna International Centre 
 P.O.Box 500 
 A 1400 Vienna, Austria 
 

  
 
 E-mail: untoc.cop@unodc.org 
         Tel.:                 + 43 (1) 26060 5762  
         Direct fax:       + 43 (1) 26060 73957 
  
   

ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ


