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040917    040917    V.17-05662 (A) 

*1705662*  

  الفريق العامل املعين بالتعاون الدويل 
  ٢٠١٧تشرين األول/أكتوبر  ١٣ - ٩فيينا، 
  *من جدول األعمال املؤقَّت ٥البند 

ة ملتحدإعداد استبيان الستعراض تنفيذ اتفاقية األمم ا
 ٨/٢ لقرارملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، وفقًا ل

  ملؤمتر األطراف يف االتفاقية

  تقنية ة الفريق اخلرباء احلكوميني العامل املعين باملساعد 
  ٢٠١٧تشرين األول/أكتوبر  ١٣- ١١فيينا، 
  *من جدول األعمال املؤقَّت ٢البند 

ة ملتحدإعداد استبيان الستعراض تنفيذ اتفاقية األمم ا
 ٨/٢قرار للملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، وفقًا 

  ملؤمتر األطراف يف االتفاقية
     

اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة  مشروع استبيان الستعراض تنفيذ
        ملؤمتر األطراف يف االتفاقية ٨/٢وفقًا للقرار  الوطنية، عرب

      مذكِّرة من األمانة
ثامنــة، ة، يف دورتــه الرب الوطنياجلرمية املنظمة عقرَّر مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة 

طنية ملنظمة عرب الوجلرمية امواصلة عملية إنشاء آلية الستعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة ا
الــواردة يف د وااملــيــع أن تتنــاول هــذه اآلليــة تــدرجييًّا مج قــرر أيضــًاوالربوتوكــوالت امللحقــة هبــا، و

  ).٨/٢الت امللحقة هبا (قرار املؤمتر االتفاقية والربوتوكو
يتعــني  القائمــة، الــيت العاملــة وقرَّر املؤمتر كذلك أن ُتنفَّذ آلية االستعراض ضمن إطار املؤمتر وأفرقته

ن اصــها ودوعليها أن تضيف هذه املسألة كبنــد ُيــدرج يف جــداول أعماهلــا، حســب جمــاالت اختص
 خــالل العــامني هلــذا الغــرض، ،ل فريــق عامــل معــينمساس بالوالية الراهنة لكل منها، وأن يضع كــ

  .ذايتلاتقييم لل موجزًا ودقيقًا ومركَّزًا قبلني ومبساعدة األمانة، استبيانًاامل
اتفاقية اف يف ول األطروقد ُوضع مشروع االستبيان عمًال هبذه الوالية، بغية مجع املعلومات من الد

  .٨/٢ر  لقرار املؤمت، وفقًااهوالدول املوقِّعة علي لوطنيةاألمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب ا
 مانــة واعتمــدهادهتا األالــيت أعــ ،مــع املعلومــاتستبيان إىل االستبيانات السابقة اخلاصة جبويستند اال

  ذات الصلة. لربوتوكولامجيع أحكام  ويتناول، لتقدمي التقارير املؤمتر يف دورتيه األوىل والثانية

                                                            
 * CTOC/COP/WG.3/2017/1-CTOC/COP/WG.2/2017/1.  
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االستبيان هبدف وضعه يف صيغته النهائية قبل انعقــاد دورة  األفرقة العاملة أن تستعرضومن املتوقَّع 
  وعرضه على املؤمتر ليعتمده يف تلك الدورة. ر التاسعةاملؤمت

  
  توجيهات عامة للرد على االستبيان

تشجَّع الدول على حتميل أي قوانني وأنظمة وقضايا وغريها مــن الوثــائق املتصــلة   •
ـــى ا ـــالرد عل ـــة باســـم بواب ـــارف املعروف ـــة إدارة املع ـــوالســـتبيان يف بواب ـــة امل ارد ب

  اإللكترونية والقوانني املتعلقة باجلرمية (بوابة شريلوك).
ميكــن بعــد ذلــك أن تقــدَّم، كجــزء مــن الــردود علــى كــل ســؤال، وصــالت إىل   •

  مت حتميلها إىل بوابة "شريلوك". املعلومات اليت
املعلومات اليت يتم حتميلهــا إىل بوابــة "شــريلوك"،  باإلضافة إىل توفري وصالت إىل  •

ار كل ة يف إطمن الدول أن حتدد التشريعات املنطبقة واألحكام ذات الصل ُيرَجى
  سؤال تكون اإلجابة عنه هي "نعم".

من الدول أن متتنع عن إرفاق أي مرفقات، مبا يف ذلك النسخ الورقيــة مــن  ُيرَجى  •
  توفاة.الوثائق، مع االستبيانات املس
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 مشروع استبيان الستعراض تنفيذ
 ٨/٢وفقًا للقرار  اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية،

      األطراف يف االتفاقية ملؤمتر
    معلومات عامة  -أوًال  

للنظام القانوين لبلدكم، هل ميكن أن تطبق االتفاقية مباشرة أم حتتاج إىل تشريع  وفقًا  - ١
  تنفيذي؟

 

 

حتديد ما إذا كان بلدكم قد أنشأ سلطة (سلطات) وطنية خمتصة مسؤولة عن  ُيرَجى  - ٢
  طنية:لطات) الوتقدمي اسم هذه السلطة (الس ُيرَجىاملسائل التالية، وإذا كان األمر كذلك، 

  ) ١٦تسليم املجرمني (املادة   
 

 

  ) ١٧قل األشخاص املحكوم عليهم (املادة ن  
 

 

  )١٣، الفقرة ١٨املساعدة القانونية املتبادلة (املادة   
 

 

  )٦، الفقرة ٣١املنع (املادة   
 

 
    

      التعاريف ومقتضيات التجرمي مبوجب االتفاقية  -ثانيًا  
    التعاريف  - ألف  

هل يعرِّف اإلطار القانوين لبلدكم مفهومي "مجاعة إجرامية منظمة" و"مجاعة ذات هيكل   - ٣
  (أ) و(ج)، على التوايل)؟ ٢(املادة تنظيمي" 

    نعم    
  ال
  (ب))؟ ٢هل يعرِّف اإلطار القانوين لبلدكم مفهوم "جرمية خطرية" (املادة   - ٤
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    نعم    
  ال

 ذا التعريفذكر اجلرائم اليت ميكن أن تندرج ضمن ه فُيرَجىإذا كان اجلواب "نعم"، 
  وميكن أن تنطبق عليها االتفاقية. 

 

 

(د)  ٢اإلطار القانوين لبلدكم مفهومي "املمتلكات" و"عائدات اجلرائم" (املادة هل يعرِّف   - ٥
  و(هـ)، على التوايل)؟

    نعم    
  ال
  (ح))؟ ٢هل يعرِّف اإلطار القانوين لبلدكم مفهوم "اجلرم األصلي" (املادة   - ٦

    نعم    
  ال
    

    )٥جترمي املشاركة يف مجاعة إجرامية منظمة (املادة   - باء  
  هل املشاركة يف مجاعة إجرامية منظمة جمرَّمة مبوجب تشريعاتكم الداخلية؟  - ٧

    نعم    
  ال    جزئيًّا ،نعم

  ا يلي:هل تتألف املشاركة يف مجاعة إجرامية منظمة ممفإذا كان اجلواب "نعم"، 
االتفاق مع شخص آخر أو أكثر على ارتكاب جرمية خطرية لغرض له صلة  (أ)  

ل يقوم به ي على فعمباشرة أو غري مباشرة باحلصول على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى وينطو
، ٥املادة منظمة ( ذ االتفاق، أو تكون ضالعة فيه مجاعة إجراميةأحد املشاركني يساعد على تنفي

  ؟ ‘)١‘(أ)  ١الفقرة الفرعية 
    نعم    

  ال    جزئيًّا ،نعم
  و/أو

القيام، عن علم هبدف مجاعة إجرامية منظمة ونشاطها اإلجرامي العام أو بعزمها  (ب)  
االضطالع  ة، وكذلكم املعنية، بدور فاعل يف األنشطة اإلجرامية لتلك اجلماععلى ارتكاب اجلرائ

ته ستسهم مشارك نَّيف أنشطة أخرى تضطلع هبا اجلماعة اإلجرامية املنظمة مع علمه بأ فاعلبدور 
  ؟‘)٢‘ (أ) ١، الفقرة الفرعية ٥يف حتقيق اهلدف اإلجرامي لتلك اجلماعة (املادة 
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    نعم    
  ال    جزئيًّا ،نعم
هل جترِّم تشريعات بلدكم أفعال تنظيم ارتكاب جرمية خطرية تكون ضالعة فيها مجاعة   - ٨

شورة بشأنه سداء املإإجرامية منظمة، أو املساعدة أو التحريض على تنظيم ارتكاهبا أو تيسريه أو 
  (ب))؟  ١، الفقرة ٥(املادة 

    نعم    
  ال    جزئيًّا ،نعم

تقدمي  فُيرَجىا"، "نعم، جزئيًّ وه ٨و/أو  ٧ن األسئلة الواردة يف إذا كان اجلواب عن أي م
  معلومات عن ماهية اجلزء من احلكم الذي ال تشمله التشريعات القائمة. 

 

 
    

    )٦جترمي غسل عائدات اجلرائم (املادة   - جيم  
، ٦(أ) من املادة  ١للفقرة  هل غسل عائدات اجلرائم جمرَّم مبوجب تشريعاتكم الداخلية وفقًا  - ٩

  من االتفاقية؟
    نعم    

  ال    جزئيًّا ،نعم
حتديد الطريقة اليت جيرَّم هبا مبوجب  فُيرَجىإذا كان اجلواب "نعم، جزئيا"،  (أ)  

  تشريعاتكم الداخلية غسل عائدات اجلرائم.
 

 

إذا كان اجلواب "نعم"، هل كل اجلرائم اخلطرية واجلرائم اليت تشملها االتفاقية  (ب)  
غسل  بة جلرميةالداخلية، بالنسوالربوتوكوالت امللحقة هبا جرائم أصلية، مبوجب تشريعاتكم 

  (أ) و(ب))؟ ٢، الفقرة ٦األموال (املادة 
    نعم    

  ال    جزئيًّا ،نعم
حتديد ماهية اجلرائم اليت تشملها االتفاقية  فُيرَجىا"، ب "نعم، جزئيًّإذا كان اجلوا (ج)  

سبة جلرمية ية، بالنوالربوتوكوالت امللحقة هبا اليت ليست جرائم أصلية مبوجب تشريعاتكم الداخل
  غسل األموال. 
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 هل تشترط تشريعات بلدكم أن تكون اجلرائم األصلية مرتكبة يف بلدكم أم تشمل أيضًا  - ١٠
  اجلرائم املرتكبة خارج بلدكم؟

    نعم    
  ال    جزئيًّا ،نعم

لدكم أن ب ا تشريعاتالطريقة اليت تشترط هب حتديد فُيرَجىا"، إذا كان اجلواب "نعم، جزئيًّ
  بلدكم.  تكون اجلرائم األصلية مرتكبة يف بلدكم أو تشمل اجلرائم املرتكبة خارج

 

 

يف عداد اجلرائم األصلية اجلرائم املرتكبة خارج بلدكم  إذا كانت تشريعاتكم تشمل أيضًا  - ١١
  ج)).( ٢، الفقرة ٦)، هل ُتشترط ازدواجية التجرمي؟ (املادة ١٠(انظر السؤال رقم 

هل اكتساب املمتلكات وحيازهتا واستعماهلا مع العلم، يف وقت تلقيها، بأهنا عائدات   - ١٢
  ؟‘)١‘(ب)  ١ة ، الفقرة الفرعي٦(املادة  جرائم، أفعال جمرَّمة مبوجب تشريعاتكم الداخلية

    نعم    
  ال    جزئيًّا ،نعم

ية اليت ديد الكيفحت فُيرَجى"، اجزئيًّذا كان اجلواب على السؤال الوارد أعاله هو "نعم، إ
ي عائدات ات اليت هجيرَّم هبا مبوجب تشريعاتكم الداخلية اقتناء وحيازة واستعمال املمتلك

  جرائم. 
 

 

هل املشاركة يف ارتكاب جرمية غسل عائدات اجلرائم، أو التواطؤ أو التآمر على   - ١٣
شأنه جمرَّم ملشورة برتكاهبا، وحماولة ارتكاهبا واملساعدة والتحريض على ذلك وتسهيله وإسداء اا

  ‘).٢‘) (ب) ١، الفقرة الفرعية (٦مبوجب تشريعاتكم الداخلية (املادة 
    نعم    

  ال    جزئيًّا ،نعم
 ملشار إليها يفاا األفعال حتديد الكيفية اليت جترَّم هب فُيرَجى"، اجزئيًّإذا كان اجلواب "نعم، 

  مبوجب تشريعاتكم الداخلية.  ٦من املادة ‘ ٢‘(ب)  ١املادة الفرعية 
 

 

هل تسمح تشريعات بلدكم مبالحقة املجرم ومعاقبته فيما يتعلق بكل من اجلرم األصلي   - ١٤
  ؟)(ه) ٢، الفقرة ٦وغسل العائدات املتأتية من ذلك اجلرم (املادة 
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    نعم    
  ال    جزئيًّا ،نعم
    

    )٨جترمي الفساد (املادة   -دال  
  (أ))؟  ١، الفقرة ٨هل رشو موظف عمومي جمرَّم مبوجب تشريعاتكم الداخلية (املادة   - ١٥

    نعم    
  ال    جزئيًّا ،نعم

عمومي  ا رشو موظفحتديد الكيفية اليت جيرَّم هب فُيرَجى"، اجزئيًّ إذا كان اجلواب "نعم، 
  مبوجب تشريعاتكم الداخلية. 

 

 

  (ب))؟  ١، الفقرة ٨هل ارتشاء موظف عمومي جمرَّم مبوجب تشريعاتكم الداخلية (املادة   - ١٦
    نعم    

  ال    جزئيًّا ،نعم
فيها موظف عمومي أجنيب أو موظف مدين دويل جمرَّمة  هل الرشوة اليت يكون ضالعًا  - ١٧

  )؟ ٢، الفقرة ٨لية (املادة مبوجب تشريعاتكم الداخ
    نعم    

  ال    جزئيًّا ،نعم
يعاتكم ا مبوجب تشربيان الكيفية اليت جترَّم هب فُيرَجى"، اجزئيًّ إذا كان اجلواب "نعم، 

   دويل. فيها موظف عمومي أجنيب أو موظف مدين الداخلية الرشوة اليت يكون ضالعًا
 

 

الداخلية  هل املشاركة كطرف متواطئ يف جرائم الرشوة جمرَّمة مبوجب تشريعاتكم  - ١٨
  )؟٣، الفقرة ٨(املادة 

    نعم    
  ال

واطئ يف كة كطرف متحتديد الكيفية اليت جترَّم هبا املشار فُيرَجىإذا كان اجلواب "نعم"، 
  جرائم الرشوة مبوجب تشريعاتكم الداخلية. 
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    )٢٣جترمي عرقلة سري العدالة (املادة   - هاء  
  من االتفاقية؟ ٢٣للفقرة  هل عرقلة سري العدالة جمرَّمة مبوجب تشريعاتكم الداخلية وفقًا  - ١٩

    نعم    
  ال    جزئيًّا ،نعم

 العدالة ا عرقلة سريحتديد الطريقة اليت جترَّم هب فُيرَجى"، اجزئيًّ إذا كان اجلواب "نعم، 
  كم الداخلية.مبوجب تشريعات

 

 
    

      إنفاذ القانون، والنظام القضائي  -ثالثًا  
    )١٠مسؤولية اهليئات االعتبارية (املادة   - ألف  

من  ١٠للمادة  رة مبوجب تشريعاتكم الداخلية وفقًاهل مسؤولية اهليئات االعتبارية مقرَّ  - ٢٠
  االتفاقية؟

    نعم    
  ال    جزئيًّا ،نعم

  إذا كان اجلواب "نعم"، فهل هذه املسؤولية:  (أ)  
  جنائية؟   ‘١‘

    نعم    
  ال

  و/أو
  مدنية؟  ‘٢‘

    نعم    
  ال

  و/أو
  إدارية؟  ‘٣‘

    نعم    
  ال

  إدراج قائمة هبا.  ُيرَجىما هو نوع العقوبات املنصوص عليها يف تشريعات بلدكم؟   ‘٤‘
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    )٢٢و ١١املالحقة واملقاضاة واجلزاءات، وإنشاء سجل جنائي (املادتان   - باء  
لعقوبات تراعى فيها  اجلرائم اليت تشملها االتفاقية خاضعًاهل جيعل بلدكم ارتكاب   - ٢١

  )؟١، الفقرة ١١جسامة تلك اجلرائم (املادة 
    نعم    

  ال
تعلق يلدكم فيما حتديد التدابري والسياسات العقابية لب فُيرَجىإذا كان اجلواب "نعم"، 
  ية. باجلرائم اليت تشملها االتفاق

 

 

هل اعتمد بلدكم تدابري تشريعية أو تدابري أخرى لكي يأخذ بعني االعتبار، عند   - ٢٢
م تلك ة استخدااالقتضاء، أيَّ حكم إدانة صدر سابقًا حبق اجلاين املزعوم يف بلد آخر، بغي

  )؟ ٢٢دة املعلومات يف إجراءات جنائية ذات صلة جبرائم مشمولة هبذه االتفاقية (املا
    نعم    

  ال
  . حتديد نوع التدابري اليت اختذها بلدكم فُيرَجىإذا كان اجلواب "نعم"، 

 

 

تقادم طويلة للجرائم املشمولة باالتفاقية ومدة أطول عندما يكون هل حدد بلدكم مدة   - ٢٣
  )؛٥، الفقرة ١١من وجه العدالة (املادة  اجلاين املزعوم قد فرَّ

    نعم    
  ال    جزئيًّا ،نعم
بلدكم أو السلطات املختصة األخرى يف بلدكم خطورة اجلرائم  هل تراعي حماكم  - ٢٤

ملدانني ألشخاص اااملشمولة باالتفاقية لدى النظر يف إمكانية اإلفراج املبكر أو املشروط عن 
  )؟٤، الفقرة ١١بارتكاب هذه اجلرائم (املادة 

    نعم    
  ال

هل يوفر النظام القانوين لبلدكم صالحيات قانونية تقديرية فيما يتعلق مبالحقة األشخاص   - ٢٥
  )؟٢، الفقرة ١١االتفاقية (املادةالرتكاهبم جرائم مشمولة ب



CTOC/COP/WG.3/2017/3-CTOC/COP/WG.2/2017/2

 

10/43 V.17-05662 
 

    نعم    
  ال    جزئيًّا ،نعم
ى يف الشروط املفروضة فيما يتعلق بالقرارات هل اختذ بلدكم إجراءات لضمان أن ُتراَع  - ٢٦

 يف عليه دَّعىاخلاصة باإلفراج على ذمة املحاكمة أو االستئناف ضرورة كفالة حضور امل
  )؟٣، الفقرة ١١ملادة اإلجراءات اجلنائية الالحقة (ا

    نعم    
  ال
    

    )١٢املصادرة والضبط (املادة   - جيم  
  من مصادرة ما يلي:هل متكِّن تشريعاتكم الداخلية   - ٢٧

  (أ))؟ ١، الفقرة ١٢عائدات اجلرائم املتأتية من اجلرائم املشمولة باالتفاقية (املادة  (أ) 
    نعم    

  ال
املمتلكات أو املعدات أو األدوات األخرى اليت اسُتخدمت أو ُيراد استخدامها يف  (ب) 

  (ب))؟ ١، الفقرة ١٢ارتكاب جرائم مشمولة باالتفاقية (املادة 
    نعم    

  ال
  )؟٣، الفقرة ١٢لة إىل ممتلكات أخرى (املادة لة أو املبدَّ عائدات اجلرائم املحوَّ (ج) 

    نعم    
  ال

 ،١٢عائدات اجلرائم اليت اختلطت مبمتلكات اكتسبت من مصادر مشروعة (املادة (د) 
  )؟٤الفقرة 

    نعم    
  ال

اإليرادات أو املنافع األخرى املتأتية من املفردات الوارد وصفها يف إطار البنود (أ)   (ه) 
  )؟٥، الفقرة ١٢و(ج) و(د) أعاله (املادة 

    نعم    
  ال

 فُيرَجى (هـ) هو "نعم"،-(أ) ٢٧من األسئلة الواردة يف البنود  إذا كان اجلواب عن أيٍّ  - ٢٨
  ة.تقدمي معلومات عن الطريقة اليت متكِّن هبا تشريعاتكم الداخلية من املصادر
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هل متكِّن تشريعاتكم الداخلية من حتديد املفردات املبينة أعاله وتعقُّبها وجتميدها أو   - ٢٩
  حجزها، بغرض مصادرهتا يف هناية املطاف؟

    نعم    
  ال

د ية من حتديتكم الداخلحتديد الطريقة اليت متكِّن هبا تشريعا فُيرَجىإذا كان اجلواب "نعم"، 
  بها وجتميدها أو حجزها. املفردات املذكورة أعاله وتعقُّ 

 

 

ليبيِّن أنَّ العائدات املدَّعى  دَّعى عليههل جتيز تشريعاتكم الوطنية نقل عبء اإلثبات إىل امل  - ٣٠
  )؟٧، الفقرة ١٢بأهنا متأتية من اجلرمية اسُتمدت من مصادر مشروعة (املادة 

    نعم    
  ال

هل تسمح تشريعاتكم الداخلية باطِّالع سلطات بلدكم املختصة على السجالت املصرفية   - ٣١
  أو املالية أو التجارية من أجل القيام مبا يلي:

  التحقيق أو املالحقة القضائية فيما يتعلق باجلرائم املشمولة باالتفاقية يف بلدكم؟  (أ)  
    نعم    

  ال
  )؟٦، الفقرة ١٢كفالة املصادرة يف بلدكم (املادة   (ب)  

    نعم    
  ال

 فُيرَجىمن السؤالني الواردين يف (أ) و(ب) هو "نعم"،  إذا كان اجلواب على أيٍّ  (ج)  
كم على ة يف بلدريعاتكم الداخلية باطِّالع السلطات املختصحتديد الطريقة اليت تسمح هبا تش

  السجالت املصرفية أو املالية أو التجارية. 
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    )١٥الوالية القضائية (املادة   -دال  
ظروف ال تكون فيها لبلدكم والية قضائية على اجلرائم املرتكبة يف إقليمه  هل توجد أيُّ  - ٣٢

  (أ))؟ ١، الفقرة ١٥(املادة 
    نعم    

  ال
يف ظلها)  حتديد الظرف الذي يف ظله (الظروف اليت فُيرَجىإذا كان اجلواب "نعم"، 

  تكون لبلدكم والية قضائية على اجلرائم املرتكبة يف إقليمه.  ال
 

 

هل لبلدكم والية قضائية متكنه من املالحقة القضائية فيما يتعلق باجلرائم املشمولة   - ٣٣
ب قوانينه جلة مبوجباالتفاقية عندما ترتكب هذه اجلرائم على منت سفينة ترفع علمه أو طائرة مس

  (ب))؟ ١، الفقرة ١٥(املادة 
    نعم    

  ال    جزئيًّا ،نعم
كم والية جتعل لبلد حتديد الطريقة اليت فُيرَجىا"، إذا كان اجلواب "نعم" أو "نعم، جزئيًّ

لى النحو عتفاقية، قضائية متكنه من املالحقة القضائية فيما يتعلق باجلرائم املشمولة باال
  . ١٥(ب) من املادة  ١الوارد يف الفقرة 

 

 

التالية اخلاصة بالوالية القضائية خارج احلدود هل تسمح تشريعاتكم الوطنية باألسس   - ٣٤
  اإلقليمية لبلدكم؟

الوالية القضائية ملالحقة مرتكيب اجلرائم املشمولة باالتفاقية عندما ترتكب خارج   (أ)  
 بلدكم) ملعتاد يفإقليم بلدكم من جانب رعاياه (أو عدميي اجلنسية الذين يوجد مكان إقامتهم ا

  (ب))؟ ٢، الفقرة ١٥(املادة 
    نعم    

  ال
الوالية القضائية ملالحقة مرتكيب اجلرائم املشمولة باالتفاقية عندما ترتكب خارج   (ب)  

  (أ))؟ ٢، الفقرة ١٥م بلدكم ضد مواطين بلدكم (املادة إقلي
    نعم    

  ال
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الوالية القضائية للمالحقة على املشاركة يف مجاعة إجرامية منظمة اليت وقعت   (ج)  
قليم بلدكم ، الفقرة (ب)) داخل إ٢خارج إقليم بلدكم هبدف ارتكاب جرمية خطرية (املادة 

  ؟‘)١‘(ج)  ٢، الفقرة الفرعية ١٥(املادة 
    نعم    

  ال
الوالية القضائية ملالحقة مرتكيب اجلرائم الفرعية املتصلة جبرائم غسل األموال   (د)  

ات لعائداأعاله) اليت ترتكب خارج إقليم بلدكم هبدف ارتكاب غسل  ٨(انظر السؤال رقم 
  ؟‘)٢‘(ج)  ٢، الفقرة الفرعية ١٥اإلجرامية يف إقليم بلدكم (املادة 

    نعم    
  ال

يسلم مواطنيه، فهل يستطيع تأكيد سريان واليته القضائية على اجلرائم إذا كان بلدكم ال   - ٣٥
ا تسليم وإمَّا المَّمبدأ إاملشمولة باالتفاقية عندما يرتكب مواطنوه تلك اجلرائم خارج إقليمه (

  )؟١٠، الفقرة ١٦، واملادة ٣، الفقرة ١٥) (املادة احملاكمة
    نعم    

  ال
سبب غري جنسية مرتكب اجلرمية، فهل  إذا كان بلدكم ال يسلم اجلاين املزعوم أليِّ  - ٣٦

لك ذما يرتكب باالتفاقية عنديستطيع تأكيد سريان واليته القضائية على اجلرائم املشمولة 
  )؟٤، الفقرة ١٥الشخص تلك اجلرائم خارج إقليم بلدكم (املادة 

    نعم    
  ال
    

    )٢٥و ٢٤محاية الشهود ومساعدة الضحايا ومحايتهم (املادتان   - هاء  
هل ميكِّن النظام القانوين لبلدكم من توفري احلماية من االنتقام أو الترهيب املحتمل   - ٣٧

ية (املادة باالتفاق بشهادة خبصوص اجلرائم املشمولةللشهود الذين يدلون يف اإلجراءات اجلنائية 
  )؟ ١  ، الفقرة٢٤

    نعم    
  ال

هو "نعم"، هل مينح النظام القانوين لبلدكم احلماية  ٣٧إذا كان اجلواب عن السؤال   - ٣٨
  ألقارب الشهود أو لغريهم من األشخاص الوثيقي الصلة هبم؟

    نعم    
  ال

لدكم احلماية لقانوين لبحتديد الطريقة اليت مينح هبا النظام ا فُيرَجىإذا كان اجلواب "نعم"، 
  ألقارب الشهود أو لغريهم من األشخاص الوثيقي الصلة هبم. 
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لبلدكم من القيام هو "نعم"، هل ميكِّن النظام القانوين  ٣٧إذا كان اجلواب عن السؤال   - ٣٩
  مبا يلي:
وضع إجراءات لتوفري احلماية اجلسدية للشهود، مبا يف ذلك تغيري أماكن إقامتهم   (أ)  

، ٢٤املادة فشائها (وعدم إفشاء املعلومات املتعلقة هبويتهم وأماكن وجودهم، أو فرض قيود على إ
  (أ))؟ ٢الفقرة 

    نعم    
  ال
معلومات متاحة عن املتطلبات  التحديد وتقدمي أيِّ  فُيرَجىإذا كان اجلواب "نعم"،     

 لبلدكم، إن م القانوينالدستورية أو املتطلبات القانونية األساسية األخرى املوجودة يف النظا
  ية الشهود.دابري محاتأثناء تنفيذ  مدَّعى عليهوجدت، فيما يتعلق حبماية احلقوق األساسية لل

 

 

شأهنا أن تسمح للشهود باإلدالء وضع أو تعديل قواعد اإلثبات الداخلية اليت من   (ب)  
  (ب))؟ ٢، الفقرة ٢٤بالشهادة على حنو يكفل سالمة الشاهد (املادة 

    نعم    
  ال

 املتطلبات معلومات متاحة عن التحديد وتقدمي أيِّ فُيرَجىإذا كان اجلواب "نعم"، 
 لبلدكم، إن م القانوينالدستورية أو املتطلبات القانونية األساسية األخرى املوجودة يف النظا

  ية الشهود. دابري محاتأثناء تنفيذ  مدَّعى عليهوجدت، فيما يتعلق حبماية احلقوق األساسية لل
 

 

هل متكِّن تشريعات بلدكم من توفري املساعدة واحلماية لضحايا اجلرائم املشمولة   - ٤٠
  )؟١لفقرة ، ا٢٥دة باالتفاقية، ال سيما يف حاالت تعرضهم للتهديد باالنتقام أو للترهيب (املا

    نعم    
  ال

هل تضع تشريعات بلدكم قواعد إجرائية مالئمة توفر لضحايا اجلرائم املشمولة باالتفاقية   - ٤١
  )؟٢، الفقرة ٢٥سبل احلصول على التعويض وجرب الضرر (املادة 

    نعم    
  ال
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ايا اجلرائم  توفر لضححتديد القواعد اإلجرائية املالئمة اليت فُيرَجىإذا كان اجلواب "نعم"، 
  التعويض وجرب الضرر.  املشمولة باالتفاقية سبل احلصول على

 

 

هل تتيح تشريعات بلدكم إمكانية عرض آراء الضحايا وشواغلهم وأخذها بعني االعتبار   - ٤٢
ة اإلجرامية  األنشطيف املراحل املناسبة من اإلجراءات اجلنائية املتخذة ضد اجلناة الضالعني يف

  )؟٣، الفقرة ٢٥املنظمة (املادة 
    نعم    

  ال
 املتطلبات معلومات متاحة عن التحديد وتقدمي أيِّ فُيرَجىإذا كان اجلواب "نعم"، 

 لبلدكم، إن م القانوينالدستورية أو املتطلبات القانونية األساسية األخرى املوجودة يف النظا
  ية الشهود.دابري محاتأثناء تنفيذ  مدَّعى عليهقوق األساسية للوجدت، فيما يتعلق حبماية احل

 

 

اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة األطراف مع دول أخرى بشأن  هل أبرم بلدكم أيَّ  - ٤٣
وفري أكد من ت، من أجل التتغيري أماكن إقامة الشهود و/أو الضحايا، من حيث كوهنم شهودًا

  )؟٣، الفقرة ٢٤م أو ترهيب حمتمل (املادة احلماية اجلسدية من أي انتقا
    نعم    

  ال
متعددة  ثنائية أو اتفاقات أو ترتيبات تقدمي قائمة بأيِّ فُيرَجىإذا كان اجلواب "نعم"، 
  األطراف من هذا القبيل. 

 

 
    

    التدابري املتعلقة بالتحقيق يف قضايا اجلرمية املنظمة عرب الوطنية  - واو  
هل تسمح تشريعات بلدكم باالستخدام املناسب ألساليب التحري اخلاصة لغرض   - ٤٤

، باستخدام ٢٠ادة من امل ١للفقرة  املكافحة الفعالة للجرمية املنظمة، وعلى وجه اخلصوص وفقًا
  يلي: ما

  ؟املراَقبالتسليم  (أ)  
    نعم    

  ال
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  و/أو
  املراقبة اإللكترونية أو غريها من أشكال املراقبة؟  (ب)  

    نعم    
  ال

  و/أو
  العمليات املستترة؟  (ج)  

    نعم    
  ال

 تقدمي أيِّ فُيرَجىأو كلها هو "نعم"،  ٤٤أجزاء من السؤال رقم  إذا كان اجلواب عن أيِّ  - ٤٥
 ُيسمح يف دة املنصوص عليها يف تشريعات بلدكم واليتمعلومات متاحة عن الظروف املحدَّ

  رها باستخدام أساليب التحري اخلاصة. إطا
 

 

هل يتخذ بلدكم تدابري لتشجيع األشخاص الذين يشاركون أو كانوا يشاركون يف   - ٤٦
التحري  مجاعات إجرامية منظمة على اإلدالء مبعلومات مفيدة للسلطات املختصة ألغراض

رامية عات اإلجمساعدة ملموسة أخرى ميكن أن تساهم يف جتريد اجلما واإلثبات أو توفري أيِّ
  )؟١، الفقرة ٢٦املنظمة من مواردها أو من عائدات اجلرمية (املادة 

    نعم    
  ال

هل ينص النظام القانوين لبلدكم فإذا كان اجلواب عن السؤال الوارد أعاله هو "نعم"،   - ٤٧
شأن جرمية أو الحقة بيف التحقيق أو امل كبريًا على إمكانية ختفيف عقوبة املتهم الذي يقدم عونًا

  )؟٢، الفقرة ٢٦جرائم مشمولة باالتفاقية (املادة 
    نعم    

  ال
هل ينص النظام القانوين لبلدكم على فهو "نعم"،  ٤٦إذا كان اجلواب عن السؤال رقم   - ٤٨

الحقة بشأن أو امل يف التحقيق كبريًا احلصانة من املالحقة للشخص الذي يقدم عونًا إمكانية منح
  )؟٣، الفقرة ٢٦جرمية أو جرائم مشمولة باالتفاقية (املادة 

    نعم    
  ال
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معلومات متاحة  تقدمي أيِّ فُيرَجى"نعم"،  وه ٤٨و ٤٧على السؤالني  كان اجلوابإذا   - ٤٩
نفاذ إع سلطات دة املنصوص عليها يف تشريعات بلدكم وخيضع هلا التعاون معن الشروط املحدَّ

  القانون وسلطات التحقيق. 
 

 

اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة  ، هل أبرم بلدكم أي٤٦َّفيما يتعلق بالسؤال رقم   - ٥٠
خاص نح لألشمتاألطراف مع دول أطراف أخرى بشأن املعاملة (ختفيف العقوبة، احلصانة) اليت 
من  ة أليٍّق التابعالقادرين على تقدمي عون كبري إىل السلطات املختصة بإنفاذ القانون والتحقي

  )؟٥، الفقرة ٢٦الطرفني املتعاقدين (املادة 
    نعم    

  ال
متعددة  ثنائية أو اتفاقات أو ترتيبات تقدمي قائمة بأيِّ فُيرَجىإذا كان اجلواب "نعم"، 
  األطراف من هذا القبيل. 

 

 
    

      التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية  -رابعًا  
    )١٦تسليم املجرمني (املادة   - ألف  

  يف بلدكم، هل ُتمنح املوافقة على التسليم:  - ٥١
  مبوجب تشريع؟ (أ)  

    نعم    
  ال

  و/أو
  مبوجب معاهدة أو اتفاق أو ترتيب آخر (متعدد األطراف أو ثنائي)؟ (ب)  

    نعم    
  ال

  و/أو
  حبكم املعاملة باملثل أو على سبيل املجاملة؟ (ج)  

    نعم    
  ال
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هل يستخدم بلدكم فبوجود معاهدة،  إذا كان تسليم املجرمني يف بلدكم مشروطًا  - ٥٢
يف االتفاقية  األطراف للتعاون بشأن التسليم مع سائر الدول االتفاقية باعتبارها األساس القانوين

  (أ))؟ ٥، الفقرة ١٦(املادة 
    نعم    

  ال
هل اجلرائم املشمولة فبوجود معاهدة،  إذا كان تسليم املجرمني يف بلدكم مشروطًا  - ٥٣

 ائمة (الثنائيةرمني القباالتفاقية مدرجة يف عداد اجلرائم اخلاضعة للتسليم يف معاهدات تسليم املج
  )؟٣، الفقرة ١٦(املادة  أو املتعددة األطراف)

    نعم    
  ال    جزئيًّا ،نعم
هل يشمل ذلك فإذا كانت املوافقة على تسليم املجرمني يف بلدكم متنح مبوجب تشريع،   - ٥٤

  ؟)٦، الفقرة ١٦ (املادة التشريع مجيع اجلرائم املشمولة باالتفاقية باعتبارها جرائم خاضعة للتسليم
    نعم    

  ال    جزئيًّا ،نعم
ما هي الشروط املنصوص عليها يف بلدكم ملنح املوافقة على التسليم، مبا يف ذلك الشرط   - ٥٥

وز ألسباب اليت جيسليم) وااملتعلق باحلد األدىن للعقوبة (باعتباره عتبة لتحديد اجلرائم اخلاضعة للت
  لتحديد. ا ُيرَجى)؟ ٧، الفقرة ١٦للدولة متلقية الطلب أن تستند إليها يف رفض التسليم (املادة 

 

 

هل شرط التجرمي املزدوج مقرر يف اإلطار القانوين الداخلي لبلدكم ملنح املوافقة على   - ٥٦
  طلب التسليم؟

    نعم    
  ال    جزئيًّا ،نعم

لتجرمي اازدواجية  بيان كيفية ومدى اشتراط مبدأ فُيرَجىا"، إذا كان اجلواب "نعم، جزئيًّ 
  ملنح املوافقة على طلب التسليم. 

 

 

الداخلي لبلدكم على متطلبات إثباتية حمددة ملنح املوافقة على هل ينص اإلطار القانوين   - ٥٧
  )؟٨، الفقرة ١٦طلب التسليم (املادة 

    نعم    
  ال    جزئيًّا ،عمن
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ص عيَّنة املنصوثباتية املحتديد املتطلبات اإل فُيرَجىا"، جزئيًّ ،إذا كان اجلواب "نعم" أو "نعم
   ليم.عليها يف اإلطار القانوين الداخلي لبلدكم ملنح املوافقة على طلب التس

 

 

هل هناك إجراءات تسليم مبسَّطة متاحة يف بلدكم لتيسري التنفيذ الفوري لطلب التسليم   - ٥٨
، ١٦املادة لتسليم (اعندما يكون كل من الدولة املتلقية للطلب و/أو اهلارب قد أعطى موافقته على 

  )؟٨الفقرة 
    نعم    

  ال    جزئيًّا ،نعم
ليم جراءات التستقدمي معلومات عن إ فُيرَجىا"، "نعم" أو "نعم، جزئيًّإذا كان اجلواب 

  املبسطة املتاحة يف بلدكم لتيسري التنفيذ الفوري لطلب التسليم. 
 

 

على مسائل مالية  منطويًا هل يرفض بلدكم طلب التسليم ملجرَّد أنَّ اجلرم يعترب أيضًا  - ٥٩
  )؟١٥، الفقرة ١٦(املادة 

    نعم    
  ال

 لب التسليمطحتديد الظروف اليت ميكن فيها أن يرفض  فُيرَجىإذا كان اجلواب "نعم"، 
  منطويًا على مسائل مالية.  د أنَّ اجلرم يعترب أيضًاملجرَّ 

 

 

  هل يسمح اإلطار القانوين الداخلي لبلدكم بتسليم مواطين بلدكم إىل بلد آخر؟  - ٦٠
    نعم    

  ال    جزئيًّا ،نعم
ال يسلم مواطنيه، فهل يستطيع تأكيد سريان واليته القضائية على اجلرائم إذا كان بلدكم   - ٦١

م خارج إقليمه ك اجلرائاملشمولة باالتفاقية (والربوتوكوالت امللحقة هبا) عندما يرتكب مواطنوه تل
  )؟١٠قرة ، الف١٦، واملادة ٣، الفقرة ١٥) (املادة مبدأ إما التسليم وإما احملاكمة(

    نعم    
  ال
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من التسليم عندما تكون هذه األخرية  هل تسمح تشريعات بلدكم باملقاضاة املحلية بدًال  - ٦٢
على أساس   ) أو١٠، الفقرة ١٦قد ُرفضت على أساس جنسية الشخص املطلوب تسليمه (املادة 

  أي سبب آخر؟
    نعم    

  ال    جزئيًّا ،نعم
ليت ايح الظروف توض رَجىوُيالتحديد.  فُيرَجىا"، إذا كان اجلواب "نعم" أو "نعم جزئيًّ

  ‘. ا احملاكمةا التسليم وإمَّإمَّ‘يطبق فيها يف بلدكم مبدأ 
 

 

  من االتفاقية متاح يف بلدكم؟ ١٦من املادة  ١١للفقرة  هل التسليم املشروط وفقًا  - ٦٣
    نعم    

  ال
إذا كان بلدكم ال يسلم مواطنيه، فهل يستطيع إنفاذ احلكم املفروض على الشخص   - ٦٤

  )؟ ١٢ة ، الفقر١٦خلي للدولة الطالبة (املادة املطلوب تسليمه مبقتضى القانون الدا
    نعم    

  ال    جزئيًّا ،نعم

تنفيذ لأبرمها بلدكم  راف اليتتقدمي قائمة باالتفاقات أو الترتيبات الثنائية و/أو املتعددة األط ُيرَجى
  ).١٧، الفقرة ١٦ليته (املادة اسليم املجرمني أو تعزيز فعت

    
    )١٨املساعدة القانونية املتبادلة (املادة   - باء  

  يف بلدكم، هل تقدَّم املساعدة القانونية املتبادلة:  - ٦٥
  مبوجب تشريع؟ (أ)  

    نعم    
  ال

  و/أو
  مبوجب معاهدة أو اتفاق أو ترتيب آخر (متعدد األطراف أو ثنائي)؟ (ب)  

    نعم    
  ال

  و/أو
  حبكم املعاملة باملثل أو على سبيل املجاملة؟ (ج)  
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    نعم    
  ال

م بلدكم املساعدة القانونية املتبادلة فيما يتصل بالتحقيقات واملالحقات هل يقدِّ  - ٦٦
  )؟٢، الفقرة ١٨املادة باجلرائم اليت تتورط فيها هيئات اعتبارية (واإلجراءات القضائية املتعلقة 

    نعم    
  ال

 ٢٩إىل  ٩من االتفاقية، مبا فيها الفقرات  ١٨هل يستطيع بلدكم أن يطبق أحكام املادة   - ٦٧
التفاقية ليس اطراف يف أمن تلك املادة، من أجل تقدمي املساعدة القانونية املتبادلة إىل دول أخرى 

  ة؟عها مبعاهدة أخرى سارية املفعول لتبادل املساعدة القانونيم بلدكم مرتبطًا
    نعم    

  ال    جزئيًّا ،نعم
، ١٨ما هي أنواع املساعدة القانونية املتبادلة اليت يقدمها بلدكم من بني األنواع التالية (املادة   - ٦٨

  ):١٨و ٣الفقرتان 
  احلصول على أدلة أو أقوال من األشخاص؟  (أ)  

    نعم    
  ال

  و/أو
  تبليغ املستندات القضائية؟  (ب)  

    نعم    
  ال

  و/أو
  تنفيذ عمليات التفتيش والضبط وعمليات التجميد؟  (ج)  

    نعم    
  ال

  و/أو
  فحص األشياء واملواقع؟  (د)  

    نعم    
  ال

  و/أو
  تقدمي املعلومات وبنود األدلة والتقييمات اليت يقوم هبا اخلرباء؟  (ه) 
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    نعم    
  ال

  و/أو
تقدمي أصول املستندات والسجالت ذات الصلة، مبا فيها السجالت احلكومية أو   (و)  

  قة عنها؟أو نسخ مصدَّ املصرفية أو املالية أو سجالت الشركات أو األعمال،
    نعم    

  ال
  و/أو

األخرى أو  التعرف على عائدات اجلرائم أو املمتلكات أو األدوات أو األشياء  (ز)  
  اقتفاء أثرها ألغراض احلصول على أدلة؟

    نعم    
  ال

  و/أو
  الدولة الطرف الطالبة؟تيسري مثول األشخاص طواعية يف   (ح)  

    نعم    
  ال

  و/أو
  تيسري إدالء الشهود بشهادهتم عن طريق التداول بالفيديو؟ (ط)  

    نعم    
  ال

اتفاق أو ترتيب ثنائي أو متعدد األطراف بشأن تبادل املساعدة  هل أبرم بلدكم أيَّ  - ٦٩
أو  كنًامممل يكن  القانونية ينص على إمكانية عقد جلسة استماع عن طريق التداول بالفيديو إذا

  )؟١٨لفقرة ، ا١٨دة مثول الشاهد بنفسه أمام السلطات القضائية للدولة األجنبية (املا مستصوبًا
    نعم    

  ال
طراف وبيان ملتعدد األاحتديد االتفاق أو الترتيب الثنائي أو  فُيرَجىإذا كان اجلواب "نعم"، 

تداول ن طريق العرافق التقنية الالزمة لدعم جلسات االستماع ما إذا كانت لدى بلدكم امل
  وصفها.  فُيرَجىبالفيديو؟ وإذا كان األمر كذلك، 
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هل السرية املصرفية سبب لرفض طلب املساعدة القانونية املتبادلة مبوجب اإلطار القانوين   - ٧٠
  )؟٨، الفقرة ١٨الداخلي لبلدكم (املادة 

    نعم    
  ال

رفية لسرية املصاتوضيح الظروف اليت ميكن أن تكون فيها  فُيرَجىإذا كان اجلواب "نعم"، 
  لرفض طلب املساعدة القانونية املتبادلة.  سببًا

 

 

زدوج وفقا لإلطار القانوين هل خيضع توفري املساعدة القانونية املتبادلة لشرط التجرمي امل  - ٧١
  )؟٩، الفقرة ١٨الداخلي لبلدكم (املادة 

    نعم    
  ال    جزئيًّا ،نعم

ضيح تو ُيرَجىفا"، إذا كان اجلواب عن السؤال الوارد أعاله هو "نعم" أو "نعم، جزئيًّ
مي املزدوج، شرط التجرميكن أن خيضع هبا توفري املساعدة القانونية املتبادلة ل اليت الكيفية

  غري قسرية.  قسرية ودة القانونية املتبادلة املنطوية على تدابريوخباصة فيما يتعلق باملساع
 

 

 منطويًا هل يرفض بلدكم طلب املساعدة القانونية املتبادلة ملجرَّد أنَّ اجلرم يعترب أيضًا  - ٧٢
  )؟٢٢، الفقرة ١٨على مسائل مالية (املادة 

    نعم    
  ال    جزئيًّا ،نعم

ن ُيرفض كن فيها أميحتديد الظروف اليت  فُيرَجىا"، إذا كان اجلواب "نعم" أو "نعم، جزئيًّ
  مسائل مالية. طويًا علىد أنَّ اجلرم يعترب أيضًا منقانونية املتبادلة ملجرَّ طلب املساعدة ال

 

 

من االتفاقية لرفض طلبات  ١٨من املادة  ٢١هل األسباب املنصوص عليها يف الفقرة   - ٧٣
  املساعدة القانونية املتبادلة سارية يف اإلطار القانوين الداخلي لبلدكم؟

    نعم    
  ال    جزئيًّا ،نعم
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إذا كانت هناك أسباب لرفض طلبات املساعدة القانونية املتبادلة غري األسباب املنصوص   - ٧٤
 فُيرَجىلداخلي لبلدكم، امن االتفاقية سارية يف اإلطار القانوين  ١٨من املادة  ٢١عليها يف الفقرة 

  توضيح ماهية تلك األسباب األخرى. 
 

 

ما هو نوع املعلومات اليت يشترط اإلطار القانوين الداخلي لبلدكم أن يتضمنها طلب   - ٧٥
  )؟ ١٥، الفقرة ١٨املساعدة القانونية املتبادلة (املادة 

 

 

ف ينفَّذ طلب املساعدة القانونية املتبادلة يف بلدكم عندما يتصرف بلدكم بصفته كي  - ٧٦
  )؟ ١٧، الفقرة ١٨الدولة متلقية الطلب (املادة 

 

 

ختدم األغراض  راف اليتتقدمي قائمة باالتفاقات أو الترتيبات الثنائية و/أو املتعددة األط ُيرَجى
، ١٨و تعززها (املادة أمن االتفاقية أو تضعها موضع التطبيق العملي  ١٨املتوخاة من أحكام املادة 

  ).٣٠الفقرة 
    

    )٢١نقل اإلجراءات اجلنائية (املادة   - جيم  
هل نفَّذ بلدكم تدابري للتمكني من نقل اإلجراءات اجلنائية اخلاصة باملالحقة القضائية   - ٧٧

  ديد ماهية هذه التدابري. حت فُيرَجى)؟ إذا كان األمر كذلك، ٢١للجرائم املشمولة باالتفاقية (املادة 
 

 
    

    )١٧نقل األشخاص املحكوم عليهم (املادة   -دال  
هل أبرم بلدكم أي اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة األطراف بشأن نقل األشخاص   - ٧٨

 فُيرَجىألمر كذلك، )؟ إذا كان ا١٧املحكوم عليهم الرتكاهبم جرائم مشمولة باالتفاقية (املادة 
  تقدمي قائمة هبذه االتفاقات أو الترتيبات. 
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    )١٩التحقيقات املشتركة (املادة   - هاء  
اتفاق أو ترتيب ثنائي أو متعدد األطراف جييز للسلطات املختصة  هل أبرم بلدكم أيَّ  - ٧٩

الحقة أو مقيق أو املعنية أن تنشئ هيئات حتقيق مشتركة، فيما يتعلق باملسائل اليت هي موضع حت
  ).١٩إجراءات قضائية يف دولة طرف واحدة أو أكثر (املادة 

    نعم    
  ال

  هيئات حتقيق مشتركة.  حتديد أيِّ فُيرَجىإذا كان اجلواب "نعم"، 
 

 

إليه يف السؤال الوارد أعاله، هل يسمح يف غياب أي اتفاق أو ترتيب من النوع املشار   - ٨٠
  بلدكم بالقيام بالتحقيقات املشتركة على أساس كل حالة على حدة؟

    نعم    
  ال

حقيقات لقيام بالتحتديد الظروف اليت يسمح فيها بلدكم با فُيرَجىإذا كان اجلواب "نعم"، 
  لصدد.ااملشتركة على أساس كل حالة على حدة يف غياب أي اتفاق أو ترتيب يف هذ 

    
    )٢٠أساليب التحري اخلاصة (اجلوانب الدولية للمادة   - واو  

اتفاق أو ترتيب متعدد األطراف  اتفاق ثنائي أو انضم إىل أيِّ هل أبرم بلدكم أيَّ  - ٨١
اق التعاون ه، يف سيالستخدام أساليب التحري اخلاصة، على النحو املذكور يف السؤال الوارد أعال

  )؟٢، الفقرة ٢٠الدويل على مكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية (املادة 
    نعم    

  ال
أو متعددة ثنائية و/ اتفاقات أو ترتيبات تقدمي قائمة بأيِّ فُيرَجىإذا كان اجلواب "نعم"، 
  األطراف من هذا القبيل. 

 

 

اتفاق أو ترتيب من النوع املشار إليه يف السؤال الوارد أعاله، هل يسمح  يف غياب أيِّ  - ٨٢
  ة؟ة على حدبلدكم باستخدام أساليب التحري اخلاصة على املستوى الدويل على أساس كل حال

    نعم    
  ال
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ليب ستخدام أساحتديد الظروف اليت يسمح فيها بلدكم با فُيرَجىإذا كان اجلواب "نعم"، 
  التحري اخلاصة على الصعيد الدويل. 

 

 
  

    )١٣التعاون الدويل ألغراض املصادرة (املادة   -زاي  
، بناء على ٢٦عائدات اجلرمية، على النحو املبني يف السؤال هل يستطيع بلدكم مصادرة   - ٨٣

  طلب من دولة طرف أخرى؟
    نعم    

  ال    جزئيًّا ،نعم
حتديات تواجه يف مصادرة عائدات  حتديد أيِّ فُيرَجىا"، إذا كان اجلواب "نعم، جزئيًّ (أ) 

  اجلرمية بناء على طلب من دولة طرف أخرى. 
 

 

  إذا كان اجلواب "نعم": (ب) 
السلطات املختصة يف بلدكم لغرض استصدار أمر مصادرة هل حيال الطلب إىل   ‘١‘

  (أ))؟ ١، الفقرة ١٣داخلي (املادة 
    نعم    

  ال
، ١٣حيال الطلب إىل السلطات املختصة يف بلدكم لغرض اإلنفاذ املباشر (املادة هل   ‘٢‘

  (ب))؟ ١الفقرة 
    نعم    

  ال
هل ميكِّن اإلطار القانوين الداخلي لبلدكم السلطات املختصة من التعرف على عائدات   - ٨٤

، بغرض مصادرهتا يف ٢٩اجلرائم واقتفاء أثرها وجتميدها أو ضبطها، على النحو املبني يف السؤال 
  هناية املطاف، بناء على طلب من دولة طرف أخرى؟

    نعم    
  ال    جزئيًّا ،نعم

ى عائدات التعرف عل حتديات تواَجه يف حتديد أيِّ فُيرَجىا"، م، جزئيًّإذا كان اجلواب "نع
  رى. اجلرائم واقتفاء أثرها وجتميدها وضبطها، بناء على طلب من دولة طرف أخ
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أسباب لرفض طلب التعاون  إذا كان اإلطار القانوين الداخلي لبلدكم ينص على أيِّ  - ٨٥
  هذه األسباب. توضيح ماهية  فُيرَجىألغراض املصادرة، 

 

 

ما هو نوع املعلومات اليت يشترط اإلطار القانوين الداخلي لبلدكم إدراجها يف طلب   - ٨٦
  )؟ ١٥، الفقرة ١٨، واملادة ٣ ، الفقرة١٣التعاون ألغراض املصادرة (املادة 

 

 

    )١٤التصرف يف عائدات اجلرائم املصادرة أو املمتلكات املصادرة (املادة   - حاء  
تشريعات بلدكم برد عائدات اجلرائم املصادرة أو املمتلكات املصادرة إىل  هل تسمح  - ٨٧

ات اجلرائم رد عائد الدولة الطرف الطالبة، لكي يتسىن هلا تقدمي تعويضات إىل ضحايا اجلرمية أو
  )؟٢، الفقرة ١٤أو املمتلكات هذه إىل أصحاهبا الشرعيني (املادة 

    نعم    
  ال    جزئيًّا ،نعم

قة اليت جتيز يان الطريب فُيرَجىا"، إذا كان اجلواب على السؤال الوارد أعاله هو "نعم، جزئيًّ
من أجل  هبا التشريعات يف بلدكم رد عائدات اجلرائم أو املمتلكات املصادرة هذه

  األغراض املذكورة أعاله. 
 

 

اتفاقات أو ترتيبات سارية املفعول مربمة مع دول أخرى ومتكِّن من  هل هناك أيُّ  - ٨٨
األخرى  ن الدولةالتصرف يف عائدات اجلرائم املصادرة أو املمتلكات املصادرة بناء على طلب م

  )؟٣، الفقرة ١٤(املادة 
    نعم    

  ال
ة مع دول فعول مربمارية املاتفاقات أو ترتيبات س ذكر أيِّ فُيرَجىإذا كان اجلواب "نعم"، 

  أخرى.
 

 

اتفاقات أو ترتيبات سارية املفعول مربمة مع دول أخرى ومتكِّن من اقتسام  هل هناك أيُّ  - ٨٩
  (ب))؟ ٣، الفقرة ١٤م مع هذه الدول (املادة عائدات اجلرائ
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    نعم    
  ال

مة مع ملفعول مربااتفاقات أو ترتيبات سارية  حتديد أيِّ فُيرَجىإذا كان اجلواب "نعم"، 
  دول أخرى ومتكِّن من اقتسام عائدات اجلرائم مع تلك الدول. 

 

 
    

    )٧التعاون الدويل على مكافحة غسل األموال (املادة   - طاء  
هل ميكِّن اإلطار القانوين والتنفيذي لبلدكم السلطات اإلدارية أو الرقابية أو سلطات   - ٩٠

موال من ة غسل األالقانون أو السلطات القضائية املسؤولة عن اجلهود الرامية إىل مكافحإنفاذ 
  (ب))؟ ١، الفقرة ٧التعاون وتبادل املعلومات على الصعيد الدويل (املادة 

    نعم    
  ال

التنفيذي والقانوين  حتديد الطريقة اليت ميكِّن هبا اإلطار فُيرَجىإذا كان اجلواب "نعم"، 
  لبلدكم هذا التعاون وتبادل املعلومات على الصعيد الدويل. 

 

 

هة حنو مية أو دون إقليمية أو ثنائية موجَّخمططات عاملية أو إقلي هل يشارك بلدكم يف أيِّ  - ٩١
لية من أجل بية املاتعزيز التعاون بني السلطات القضائية وسلطات إنفاذ القانون والسلطات الرقا

  )؟٤، الفقرة ٧مكافحة غسل األموال (املادة 
    نعم    

  ال
  حتديد ماهية تلك املخططات.  فُيرَجىإذا كان اجلواب "نعم"، 

 

 
    

    )٢٧التعاون يف جمال إنفاذ القانون (املادة   - ياء  
نظرياهتا يف الدول هل أنشأت السلطات املختصة يف بلدكم أو عززت قنوات اتصال مع   - ٩٢

رائم وانب اجلجاألطراف األخرى من أجل تيسري تبادل املعلومات بصورة مأمونة وسريعة عن كل 
ة إجرامية أنشط يِّاملشمولة هبذه االتفاقية، مبا يف ذلك، عند االقتضاء، صالت هذه اجلرائم بأ

  (أ))؟ ١، الفقرة ٢٧ أخرى (املادة
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    نعم    
  ال

ات عزيز القنوبيان قنوات االتصال هذه و/أو كيف مت ت فُيرَجىإذا كان اجلواب "نعم"، 
  املوجودة. 

 

 

تدابري لتعزيز التعاون يف جمال إنفاذ القانون مع الدول األطراف  هل اختذ بلدكم أيَّ  - ٩٣
))، (ب ١الفقرة  ،٢٧األخرى على إجراء التحريات بشأن اجلرائم املشمولة باالتفاقية (املادة 

  وخباصة فيما يتعلق مبا يلي:
هوية األشخاص املشتبه يف ضلوعهم يف تلك اجلرائم وأماكن وجودهم وأنشطتهم،   (أ) 
  كن األشخاص اآلخرين املعنيني؟أو أما

    نعم    
  ال

  و/أو
  تلك اجلرائم؟حركة عائدات اجلرائم أو املمتلكات املتأتية من ارتكاب   (ب) 

    نعم    
  ال

  و/أو 
خدامها حركة املمتلكات أو املعدات أو األدوات األخرى املستخدمة أو املراد است  (ج) 

  يف ارتكاب تلك اجلرائم؟
    نعم    

  ال
ديد نوع حت ُيرَجىفعم"، من األسئلة الواردة يف (أ) إىل (ج) هو "ن إذا كان اجلواب عن أيٍّ

رى فيما طراف األخالتدابري املتخذة لتعزيز التعاون يف جمال إنفاذ القانون مع الدول األ
  خيص (أ) و/أو (ب) و/أو (ج). 

 

 

تدابري للقيام، عند االقتضاء، بتوفري األصناف أو الكميات الالزمة  هل اعتمد بلدكم أيَّ  - ٩٤
  (ج))؟ ١، الفقرة ٢٧من املواد ألغراض التحليل أو التحقيق (املادة 
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    نعم    
  ال

  تدابري متخذة.  حتديد أيِّ فُيرَجىإذا كان اجلواب "نعم"، 
 

 

تدابري لتسهيل التنسيق الفعال مع سلطات إنفاذ القانون يف دول  هل اختذ بلدكم أيَّ  - ٩٥
  (د))؟ ١ة ، الفقر٢٧أطراف أخرى وتشجيع تبادل العاملني أو تعيني ضباط اتصال (املادة 

    نعم    
  ال

  تدابري متخذة.  حتديد أيِّ فُيرَجىإذا كان اجلواب "نعم"، 
 

 

تدابري لتعزيز تبادل املعلومات مع دول أطراف أخرى عن الوسائل  هل اختذ بلدكم أيَّ  - ٩٦
سائط النقل لدروب وواواألساليب املحددة اليت تستخدمها اجلماعات اإلجرامية املنظمة، مبا يف ذلك 

، ٢٧دة ها (املاواستخدام هويات مزيفة أو وثائق حمورة أو مزيفة أو وسائل أخرى إلخفاء أنشطت
  ؟)(ه) ١الفقرة 

    نعم    
  ال

  تدابري متخذة.  حتديد أيِّ فُيرَجىإذا كان اجلواب "نعم"، 
 

 

تدابري لتعزيز تبادل املعلومات وتنسيق التدابري اإلدارية مع دول  هل اختذ بلدكم أيَّ  - ٩٧
  (و))؟ ١، الفقرة ٢٧أطراف أخرى لغرض الكشف املبكر عن اجلرائم املشمولة باالتفاقية (املادة 

    نعم    
  ال

  تدابري متخذة.  حتديد أيِّ فُيرَجىإذا كان اجلواب "نعم"، 
 

 

اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة األطراف بشأن التعاون املباشر  هل أبرم بلدكم أيَّ  - ٩٨
  )؟٢، الفقرة ٢٧بني أجهزة إنفاذ القانون (املادة 
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    نعم    
  ال

متعددة  ثنائية أو اتفاقات أو ترتيبات تقدمي قائمة بأيِّ فُيرَجىإذا كان اجلواب "نعم"، 
  من هذا القبيل. األطراف 

 

 

اتفاقات أو ترتيبات، هل سيعترب بلدكم االتفاقية األساس القانوين للتعاون  يف غياب أيِّ  - ٩٩
  ؟)٢، الفقرة ٢٧ (املادة املتبادل يف جمال إنفاذ القانون فيما يتعلق باجلرائم املشمولة باالتفاقية

    نعم    
  ال

هل شاركت السلطات املختصة يف بلدكم يف تعاون دويل على إنفاذ القانون ملكافحة   - ١٠٠
  )؟٣، الفقرة ٢٧ملادة  ترتكب باستخدام التكنولوجيا احلديثة (ااجلرمية املنظمة عرب الوطنية اليت

    نعم    
      ال

      تدابري املنع واملساعدة القانونية والتدابري األخرى  - خامسًا  
    )٧غسل األموال (املادة   - ألف  

ا للرقابة واإلشراف على املصارف واملؤسسات املالية غري داخليًّ بلدكم نظامًاهل أنشأ   - ١٠١
 ردع مجيعواملصرفية أو اهليئات األخرى املعرضة بصفة خاصة لغسل األموال، من أجل كشف 

  (أ))؟ ١، الفقرة ٧أشكال غسل األموال (املادة 
    نعم    

  ال
  لنظام. احتديد املؤسسات اليت ينطبق عليها هذا  فُيرَجىإذا كان اجلواب "نعم"، 

 

 

  هل يشترط نظام بلدكم:فإذا كان اجلواب "نعم"،  (أ) 
  حتديد هوية الزبون؟  ‘١‘

    نعم    
  ال

وية م لتحديد هحتديد الطريقة اليت يشترطها نظام بلدك فُيرَجىإذا كان اجلواب "نعم"، 
  الزبون. 



CTOC/COP/WG.3/2017/3-CTOC/COP/WG.2/2017/2

 

32/43 V.17-05662 
 

 

 

  حفظ السجالت؟  ‘٢‘
    نعم    

  ال
  جالت. حلفظ الس حتديد الطريقة اليت يشترطها نظام بلدكم فُيرَجىإذا كان اجلواب "نعم"، 

 

 

  املشبوهة؟اإلبالغ عن املعامالت   ‘٣‘
    نعم    

  ال
شمل، تمل، يف ما معلومات متاحة تش التحديد وتقدمي أيِّ فُيرَجىإذا كان اجلواب "نعم"، 

دم وضة على عاملعايري املستخدمة للتعرف على املعامالت املشبوهة أو العقوبات املفر
  االمتثال ملتطلبات اإلبالغ. 

 

 

هل ميكِّن اإلطار القانوين لبلدكم السلطات اإلدارية أو الرقابية أو سلطات إنفاذ القانون   - ١٠٢
وتبادل  ن التعاونماملسؤولة عن اجلهود الرامية إىل مكافحة غسل األموال أو السلطات القضائية 

  (ب))؟ ١، الفقرة ٧املعلومات على الصعيد الوطين (املادة 
    نعم    

  ال
هل أنشئت وحدة استخبارات مالية يف بلدكم لتعمل فإذا كان اجلواب "نعم"،  (أ) 

  كمركز وطين جلمع وحتليل ونشر املعلومات املتصلة بأنشطة غسل األموال؟
    نعم    

  ال
أنشئت  الية اليتتقدمي معلومات عن وحدة االستخبارات امل فُيرَجىإذا كان اجلواب "نعم"، 

  يف بلدكم. 
 

 

الصلة هل نفَّذ بلدكم تدابري لكشف ورصد حركة النقد والصكوك القابلة للتداول ذات   - ١٠٣
  )؟٢، الفقرة ٧عرب حدوده (املادة 
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    نعم    
  ال

 ال سيما عنمات متاحة، ومعلو التحديد وتقدمي أيِّ فُيرَجىإذا كان اجلواب "نعم"، 
ملال ركة رأس االضمانات الرامية إىل كفالة االستخدام السليم للمعلومات وعدم إعاقة ح

  املشروع. 
 

 
    

    )٩الفساد (املادة   - باء  
هل نفَّذ بلدكم تدابري لتعزيز نزاهة املوظفني العموميني وملنع فسادهم وكشفه واملعاقبة   - ١٠٤

  )؟١، الفقرة ٩عليه (املادة 
    نعم    

  ال
عموميني وملنع ملوظفني الاحتديد التدابري املنفذة لتعزيز نزاهة  فُيرَجىإذا كان اجلواب "نعم"، 

  فسادهم وكشفه واملعاقبة عليه.
 

 

هل نفَّذ بلدكم تدابري لضمان قيام سلطاته باختاذ إجراءات فعالة ملنع فساد املوظفني   - ١٠٥
ع ممارسة لردافية العموميني وكشفه واملعاقبة عليه، مبا يف ذلك منح تلك السلطات استقاللية ك

  )؟٢، الفقرة ٩التأثري غري السليم على تصرفاهتا (املادة 
    نعم    

  ال
اختاذ بطات بلدكم حتديد التدابري املنفذة لضمان قيام سل َجىفُيرإذا كان اجلواب "نعم"، 

منح تلك  ا يف ذلكإجراءات فعالة ملنع فساد املوظفني العموميني وكشفه واملعاقبة عليه، مب
  ا. السلطات استقاللية كافية لردع ممارسة التأثري غري السليم على تصرفاهت

 

 
    

    تدابري املنع األخرى  - جيم  
بلدكم ممارسة القيام، بالتشاور مع األوساط العلمية واألكادميية، بتحليل هل أرسى   - ١٠٦

، جلرمية املنظمةامل فيها االجتاهات السائدة يف جمال اجلرمية املنظمة داخل إقليمه، والظروف اليت تع
  )؟١فقرة ، ال٢٨وكذلك اجلماعات املحترفة الضالعة والتكنولوجيات املستخدمة (املادة 
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    نعم    
  ال

  . حتديد نوع املمارسة اليت أرساها بلدكم فُيرَجىإذا كان اجلواب "نعم"، 
 

 

وتدابريه الفعلية الرامية إىل مكافحة اجلرمية املنظمة وُيجري هل يرصد بلدكم سياساته   - ١٠٧
  )؟٣، الفقرة ٢٨تقييمات لفعالية تلك السياسات والتدابري وكفاءهتا (املادة 

    نعم    
  ال

  لدكم. بيقوم هبا  حتديد نوع عمليات الرصد والتقييم اليت فُيرَجىإذا كان اجلواب "نعم"، 
 

 

حتسني برامج تدريبية للعاملني يف أجهزته املعنية بإنفاذ القانون، هل قام بلدكم بوضع و  - ١٠٨
اآلخرين  لعاملنيعن ا ومن بينهم أعضاء النيابة العامة وقضاة التحقيق وموظفو اجلمارك، فضًال

  )؟١قرة ، الف٢٩املكلفني مبنع وكشف ومكافحة اجلرائم املشمولة باالتفاقية (املادة 
    نعم    

  ال
لعاملني ها بلدكم لحتديد نوع الربامج التدريبية اليت وضع فُيرَجىإذا كان اجلواب "نعم"، 

قيق وموظفو قضاة التحيف أجهزته املعنية بإنفاذ القانون، ومن بينهم أعضاء النيابة العامة و
ولة ائم املشمعن العاملني اآلخرين املكلفني مبنع وكشف ومكافحة اجلر اجلمارك، فضًال

  باالتفاقية. 
 
 

  يف هذه الربامج التدريبية: بيان ما إذا كان ما يلي مدرجًا أيضًا ُيرَجى (أ) 
  إعارة املوظفني وتبادهلم  ‘١‘

    نعم    
  ال

  طرائق املستخدمة يف منع اجلرائم املشمولة باالتفاقية وكشفها ومكافحتهاال  ‘٢‘
    نعم    

  ال
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الدروب واألساليب اليت يستخدمها األشخاص املشتبه يف ضلوعهم يف اجلرائم   ‘٣‘
  ملناسبةالعبور، والتدابري املضادة ا املشمولة باالتفاقية، مبا يف ذلك يف دول

    نعم    
  ال

  مراقبة حركة املمنوعات  ‘٤‘
    نعم    

  ال
كشف ومراقبة حركة عائدات اجلرائم أو املمتلكات أو املعدات أو غريها من   ‘٥‘

ت أو و املمتلكاأإخفاء أو متويه تلك العائدات األدوات واألساليب املستخدمة يف نقل أو 
ائم غسل املعدات أو غريها من األدوات، وكذلك األساليب املستخدمة يف مكافحة جر

  األموال وغريها من اجلرائم املالية
    نعم    

  ال
  مجع األدلة  ‘٦‘

    نعم    
  ال

  قبة يف املناطق التجارية احلرة واملوانئ احلرةأساليب املرا  ‘٧‘
    نعم    

  ال
املعدات والتقنيات احلديثة إلنفاذ القانون، مبا يف ذلك املراقبة اإللكترونية والتسليم   ‘٨‘

  ةاملراقب والعمليات السري
    نعم    

  ال
وطنية اليت ترتكب باستخدام الطرائق املستخدمة يف مكافحة اجلرمية املنظمة عرب ال  ‘٩‘

 و شبكات االتصاالت السلكية والالسلكية أو غري ذلك من أشكالسيب أاحلوا
  التكنولوجيا احلديثة

    نعم    
  ال

  الطرائق املستخدمة يف محاية الضحايا والشهود  ‘١٠‘
    نعم    

  ال
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هل قام بلدكم بتعزيز التدريب واملساعدة التقنية من أجل تيسري تسليم املجرمني   - ١٠٩
  )؟٣، الفقرة ٢٩واملساعدة القانونية املتبادلة (املادة 

    نعم    
  ال

اعدة دريب واملسحتديد الطريقة اليت عزز هبا بلدكم الت ُيرَجىفإذا كان اجلواب "نعم"، 
   التقنية من أجل تيسري تسليم املجرمني واملساعدة القانونية املتبادلة.

 

 

  يف هذا التدريب واملساعدة التقنية: مدرجًابيان ما إذا كان ما يلي  أيضًا ُيرَجى  (أ)  
  التدريب اللغوي  ‘١‘

    نعم    
  ال

إعارة وتبادل املوظفني الذين يتولون مسؤوليات ذات صلة يف السلطات أو   ‘٢‘
  األجهزة املركزية

    نعم    
  ال

مشاريع وطنية أو إرساء وتعزيز أفضل املمارسات والسياسات  هل قام بلدكم بوضع أيِّ  - ١١٠
  )؟١، الفقرة ٣١ظمة عرب الوطنية (املادة الرامية إىل منع اجلرمية املن

    نعم    
  ال

) أو اريع وطنيةمشروع وطين (مش تقدمي معلومات عن أيِّ فُيرَجىإذا كان اجلواب "نعم"، 
  ممارسات وسياسات فضلى ُأرسيت هبدف منع اجلرمية املنظمة عرب الوطنية. 

 

 

للجماعات  ا أو مستقبالً هل اعتمد بلدكم تدابري للحد من الفرص اليت تتاح حاليًّ  - ١١١
)، مبا يف ٢قرة ، الف٣١ اإلجرامية املنظمة للمشاركة يف األسواق املشروعة بعائدات اجلرائم (املادة

  ذلك ما يلي:
تدعيم التعاون بني أجهزة إنفاذ القانون أو أعضاء النيابة العامة وبني اهليئات   (أ) 

  اخلاصة املعنية، مبا فيها قطاع الصناعة؟
    نعم    

  ال
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  و/أو
العمل على وضع معايري وإجراءات بقصد صون سالمة اهليئات العامة واهليئات   (ب) 

مني يما املحالقواعد السلوك للمهن ذات الصلة، وال ساخلاصة املعنية، وكذلك لوضع مدونات 
  وكتاب العدل وخرباء الضرائب االستشاريني واملحاسبني؟

    نعم    
  ال

  و/أو
منع إساءة استخدام اهليئات االعتبارية من جانب اجلماعات اإلجرامية املنظمة؛   (ج)  

  وال سيما بواسطة ما يلي:
إنشاء سجالت عامة عن اهليئات االعتبارية واألشخاص الطبيعيني الضالعني يف   ‘١‘

  السجالت؟ ة يف تلكدإنشاء اهليئات االعتبارية وإدارهتا ومتويلها، وتبادل املعلومات الوار
    نعم    

  ال
  و/أو

استحداث إمكانية القيام، بواسطة أمر صادر عن حمكمة أو أية وسيلة أخرى  ‘٢‘
ديرين للعمل كم مناسبة، بإسقاط أهلية األشخاص املدانني جبرائم مشمولة هبذه االتفاقية

  ة معقولة؟فترة زمنيلالوالية القضائية لبلدكم، وذلك  للهيئات االعتبارية املنشأة ضمن نطاق
    نعم    

  ال
  و/أو

إنشاء سجالت وطنية عن األشخاص الذين ُأسقطت أهليتهم للعمل كمديرين   ‘٣‘
  الواردة يف تلك السجالت؟للهيئات االعتبارية، وتبادل املعلومات 

    نعم    
  ال

  التحديد وذكر التدابري املتخذة.  فُيرَجىإذا كان اجلواب "نعم"، 
 

 

هل متكِّن تشريعات بلدكم من إعادة إدماج األشخاص املدانني جبرائم مشمولة باالتفاقية   - ١١٢
  ).٣، الفقرة ٣١يف املجتمع (املادة 
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    نعم    
  ال

إعادة  ت بلدكم منحتديد الطريقة اليت متكِّن هبا تشريعا فُيرَجىإذا كان اجلواب "نعم"، 
  إدماج األشخاص املدانني بارتكاب جرائم مشمولة باالتفاقية يف املجتمع.

 

 

إجراء من أجل التقييم الدوري للصكوك  هل اختذت السلطات املختصة يف بلدكم أيَّ  - ١١٣
ن ءة االستغالل متها إلسالقانونية واملمارسات اإلدارية القائمة ذات الصلة بغية استبانة مدى قابليا

  )؟٤، الفقرة ٣١جانب اجلماعات اإلجرامية املنظمة (املادة 
    نعم    

  ال
لدكم ختصة يف بإذا كان اجلواب "نعم"، يرجي حتديد الطريقة اليت أجرت هبا السلطات امل

استبانة مدى  لصلة بغيةا للصكوك القانونية واملمارسات اإلدارية القائمة ذات ادوريًّ تقييمًا
  قابليتها إلساءة االستغالل من جانب اجلماعات اإلجرامية املنظمة. 

 

 

إجراء من أجل تعزيز وعي اجلمهور بوجود  هل اختذت السلطات املختصة يف بلدكم أيَّ  - ١١٤
ة اجلمهور ن مشاركع وجسامتها واخلطر الذي تشكله، فضًال اجلرمية املنظمة عرب الوطنية وأسباهبا

  )؟٥، الفقرة ٣١يف منع هذه اجلرمية ومكافحتها (املادة 
    نعم    

  ال
لدكم بملختصة يف احتديد الطريقة اليت عززت هبا السلطات  فُيرَجىإذا كان اجلواب "نعم"، 

  وعي اجلمهور. 
 

 

هل توجد يف بلدكم سلطة أو سلطات ميكنها أن تساعد الدول األطراف األخرى على   - ١١٥
  )؟٦، الفقرة ٣١وضع تدابري ملنع اجلرمية املنظمة عرب الوطنية (املادة 

    نعم    
  ال

لسلطة اعنوان هذه ومعلومات متاحة تتعلق باسم  تقدمي أيِّ فُيرَجىإذا كان اجلواب "نعم"، 
  لطات. أو الس
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هل شارك بلدكم يف خمططات أو مشاريع للتعاون مع الدول األطراف األخرى أو   - ١١٦
نظمة نع اجلرمية املية إىل ماملنظمات الدولية واإلقليمية ذات الصلة بغية تعزيز وتطوير التدابري الرام

ضة ألفعال عرا عيًّعرب الوطنية، والسيما لتخفيف وطأة الظروف اليت جتعل الفئات املهمشة اجتما
  )؟ ٧، الفقرة  ٣١ تلك اجلرمية (املادة

    نعم    
  ال

ع الدول مخمططات أو مشاريع للتعاون  حتديد أيِّ فُيرَجىإذا كان اجلواب "نعم"، 
  واإلقليمية ذات الصلة. األطراف األخرى أو املنظمات الدولية 

 

 

هل قام بلدكم بتطوير اخلربة التحليلية املتعلقة باألنشطة اإلجرامية املنظمة وتقاسم تلك   - ١١٧
ألمر اإذا كان اخلربة مع الدول األطراف األخرى ومن خالل املنظمات الدولية واإلقليمية؟ و

  )؟٢فقرة ، ال٢٨(املادة  وُطبِّقتتعاريف ومعايري ومنهجيات مشتركة  ُوضعتهل فكذلك، 
    نعم    

  ال
ظمة وضعها رامية املنخربة متعلقة باألنشطة اإلج حتديد أيِّ فُيرَجىإذا كان اجلواب "نعم"، 

  . اإلقليميةبلدكم وتقامسها مع الدول األطراف األخرى وعن طريق املنظمات الدولية و
 

 

أخرى على ختطيط وتنفيذ برامج حبث وتدريب تستهدف  أطرافًا هل ساعد بلدكم دوًال  - ١١٨
، ٢٩فاقية (املادة من االت ٢٩من املادة  ١تقاسم اخلربة يف املجاالت املشار إليها يف الفقرة 

  )؟٢ الفقرة
    نعم    

  ال
ط جمال ختطي مساعدة اضطلع هبا بلدكم يف حتديد أيِّ فُيرَجىإذا كان اجلواب "نعم"، 

 ١قرة ها يف الفوتنفيذ برامج حبث وتدريب تستهدف تقاسم اخلربة يف املجاالت املشار إلي
  من االتفاقية.  ٢٩من املادة 
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هل شارك بلدكم يف اجلهود املبذولة لتحقيق أكرب زيادة ممكنة يف أنشطة العمليات   - ١١٩
ت ات أو الترتيبااالتفاق والتدريب املضطلع هبا يف إطار املنظمات الدولية واإلقليمية ويف إطار سائر

  )؟٤، الفقرة ٢٩الثنائية واملتعددة األطراف ذات الصلة (املادة 
    نعم    

  ال
كنة يف  زيادة ممجهود بذهلا بلدكم لتحقيق أكرب ريجي حتديد أيِّفإذا كان اجلواب "نعم"، 

إطار سائر  ليمية ويفيف إطار املنظمات الدولية واإلق أنشطة العمليات والتدريب املضطلع هبا
  االتفاقات أو الترتيبات الثنائية واملتعددة األطراف ذات الصلة.

 

 

هل تعاون بلدكم مع البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية بغية تدعيم   - ١٢٠
تلك البلدان  ن تزويدع وطنية ومكافحتها، فضًالقدرة تلك البلدان على منع اجلرمية املنظمة عرب ال
  )؟ ٢، الفقرة ٣٠باملساعدة التقنية من أجل تنفيذ االتفاقية (املادة 

    نعم    
  ال

ا قنية من هذأنشطة تعاون و/أو مساعدة ت حتديد أيِّ فُيرَجىإذا كان اجلواب "نعم"، 
  القبيل. 

 

 

هل أبرم بلدكم أي اتفاق أو ترتيب ثنائي أو متعدد األطراف بشأن املساعدة املادية ويف   - ١٢١
، ٣٠ملادة فحتها (اجمال النقل واإلمداد من أجل منع اجلرمية املنظمة عرب الوطنية وكشفها ومكا

  )؟ ٤الفقرة 
    نعم    

  ال
متعددة  ثنائية أو اتفاقات أو ترتيبات تقدمي قائمة بأيِّ فُيرَجىإذا كان اجلواب "نعم"، 
  األطراف من هذا القبيل. 

 

 
    

      الصعوبات اليت صودفت واملساعدة الالزمة  - سادسًا  
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    الصعوبات اليت صودفت  - ألف  
ما هي اخلطوات اليت فمع متطلبات االتفاقية، لتتواءم التشريعات املحلية  مل ُتعدَّلإذا   - ١٢٢
 رَجىُي موافقة؟)، هل جيري صوغ تشريعات؟ وهل ُقدمت تشريعات للزال يتعني اختاذها؟ (مثًال ما

  خطوات ما زال يتعني اختاذها فيما يتعلق بالتشريعات التنفيذية.  بيان أيِّ
 

 

صعوبات تعرقل اعتماد تشريعات وطنية مالئمة أو استخدام تشريعات  هل هناك أيُّ  - ١٢٣
  قائمة؟ 

    نعم    
  ال

يار اخت ُيرَجىى حتديد الصعوبات الرئيسية اليت صودفت (رَجُيفإذا كان اجلواب "نعم"، 
  كل ما ينطبق):

  ال شيء  
  مشاكل متعلقة بصياغة التشريعات  
اجة إىل املزيد من التشريعات التنفيذية (القوانني واللوائح التنظيمية واملراسيم، احل  

  وغريها)
  إحجام املمارسني عن استخدام التشريعات القائمة  
  عدم التعميم الكايف للتشريعات القائمة  
  حمدودية التنسيق فيما بني الوكاالت  
  خصوصيات النظام القانوين  
  تناُفس أولويات السلطات الوطنية  
  حمدودية املوارد املخصصة لتنفيذ التشريعات القائمة  
  حمدودية التعاون مع الدول األخرى  
  عدم الوعي بالتشريعات القائمة  
  التحديد)  ُيرَجىائل أخرى (مس  

 

 
    

    احلاجة إىل املساعدة التقنية  - باء  
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  هل حيتاج بلدكم إىل مساعدة تقنية للتغلب على هذه الصعوبات؟   - ١٢٤
    نعم    

  ال
  حتديد نوع املساعدة التقنية الالزمة.  فُيرَجىإذا كان اجلواب "نعم"،  (أ) 

 
 

ما هو الشكل من أشكال املساعدة التقنية التالية الذي، يف حال توافره، سيساعد  (ب) 
بينة أدناه، تقنية املبلدكم على التنفيذ الكامل ألحكام االتفاقية؟ لدى حتديد أشكال املساعدة ال

  بيان ماهية أحكام االتفاقية اليت ستلزم هلا هذه املساعدة.  أيضًا ُيرَجى
  املشورة القانونية  
  الدعم يف صياغة التشريعات  
  تشريعات/اللوائح التنظيمية النموذجيةال  
  االتفاقات النموذجية  
  إجراءات التشغيل القياسية   
  وضع االستراتيجيات/السياسات، مبا يف ذلك خطط العمل  
  تعميم املمارسات اجليِّدة/الدروس املستفادة  
  بناء القدرات من خالل تدريب املمارسني أو املدرِّبني   
  املساعدة امليدانية من موجِّه أو من خبري خمتص  
  بناء املؤسسات، أو تعزيز املؤسسات القائمة  
  املنع و/أو التوعية  
  املساعدة التكنولوجية  
  إنشاء قواعد البيانات  
  قليميإلتدابري تعزيز التعاون ا  
  تدابري تعزيز التعاون الدويل  
  التحديد) ُيرَجىمساعدات أخرى (  
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    معلومات أخرى  - سابعًا  
من املهم أن ينظر فيها مؤمتر األطراف يف  معلومات أخرى تعتقدون أنَّ  تقدمي أيِّ ُيرَجى  - ١٢٥

نب من يما يتعلق جبواحلالية فاتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية يف املرحلة ا
  اله. ات املذكورة أعتنفيذ االتفاقية أو صعوبات يف تنفيذها غري اجلوانب والصعوب

 
 

 


