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 الذاتيوضع ومواءمة الصيغ النهائية الستبيانات التقييم 

 الستعراض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة
  الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكوالت الملحقة بها

 
 

استبيان التقييم الذاتي الخاص باتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة    
 المجموعة الثالثة  -   عبر الوطنية والبروتوكوالت الملحقة بها 

 
 

 إرشادات عامة للرد على االستبيان

مت ا ىلا الدول األاضا  المتـتَض، ـف، وفلا ل لتـم المام  من  •  سـو  تستـتَض ا الدول اناع ع ا المَ وماا التق قدَّ
ىجضاعاا وقواعـد تغـــــــــــــاـيت فلـيف اســـــــــــــتَضاا تنفـي  اتفـاةـيف األمم المتحـدة لمةـافحـف ال ض مـف المن َّمـف عبض الوانيـف  
ــ ف ىلا األمانف، فيضجا من ا تحميت      م بَد الوثائق ذاا الصـــــ والبضوتوكوالا الم حلف ا ا. وإذا كانت الدول لم تلد ،
قوانين ولوائح تن يميف وقضــا ا وريض ا من الوثائق ذاا ةــ ف بالضى ع ا االســتبياو،  و وةــل ممتصــض ل ا، ع ا 

 ونيف واللوانين المتَ لف بال ض مف" )اوابف "شيضلوك"(. اوابف ىىارة المَار  المتماة "اوابف الموارى اإللكتض 

م ، ت ع ا اوابف "شيضلوك". •   مةن بَد ذلك، فق ىاار الضى ع ا كت سؤال، تلد م روابط بالمَ وماا، التق حس

م ، ت ع ا اوابف "شــيضلوك"، يسضجا من الدول تحديد التغــض َاا ب  • اإل ــافف ىلا توفيض روابط بالمَ وماا التق حس
نطبلف واألحةام ذاا الصــ ف فق ىاار كت ســؤال تكوو اإلجابف عنه  ق "نَم"، وفق ىاار    ســؤال ف ض، الم

 عند االقتضاع.

يسضج ا من الدول  و تمتنع عن تلد م    مضفلاا، بما فق ذلك النتــــــــة الورةيف من الوثائق، مع االســــــــتبياناا  •
 المتتوفاة.

مف فق ســيا   مةن ل دول األاضا ، عند رى ا ع ا اســتبيان  •  اا التلييم ال اتق،  و تغــيض   ضــا ىلا المَ وماا الملدَّ
فلياا اسـتَضاا الصـةوك األ ضذ ذاا الصـ ف التق  ق  اضا  في ا. وع ا الدول األاضا   و تضاعق  ـضورة  و 

د الضىوى ع ا النحو المناســــو    مَ وماا متــــت دة من  تلد م الضىوى التــــابلف فق ىاار فلياا االســــتَضا  ا  ت تــــ ،
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األ ضذ. وع ا وجه المصوص،   وز ل دولف الطض  المتتَض  ف، عند استَضاا نف  التغض َاا بغأو التزاماا  
مطابلف  و مماث ف لاللتزاماا الواقَف ع ا عاتل ا بموجو اتفاةيف األمم المتحدة لمةافحف الفتـــــــــــــاى،  و تغـــــــــــــيض ىلا 

مت ا فق ىاار فليف استَ   ضاا تنفي  اتفاةيف األمم المتحدة لمةافحف الفتاى. الضىوى والوثائق اإل افيف التق قدَّ

تنطو   حةـام اتفـاةـيف األمم المتحـدة لمةـافحـف ال ض مـف المن َّمـف عبض الوانـيف والبضوتوكوالا الم حلـف ا ـا ع ا  •
ــتَضاا   ــتتناول فليف اسـ تنفي  اتفاةيف األمم المتحدة  ىرجاا متفاوتف من المتط باا. ووفلا لإلجضاعاا واللواعد، سـ

تـدر  يـا جميع مواى االتفـاةيـف والبضوتوكوالا   مةـافحـف ال ض مـف المن َّمـف عبض الوانـيف والبضوتوكوالا الم حلـف ا ـا ل 
الم حلــف ا ــا. ومن ثمَّ، ينباق  و يسضاعا ا تال  ابيَــف كــت حةم من األحةــام عنــد ةــــــــــــــيــارــف الضىوى ع ا 

 ن االستَضاا اللطض .األسئ ف ذاا الص ف وك لك  ثناع استَضا  ا فق المضاحت التاليف م

من كــت اضوتوكول ع ا  و  حةــام االتفــاةيــف تنطبق ع ا البضوتوكول، مع مضاعــاة مــا   1من المــاىة  2تنص الفلضة  •
من ىجضاعاا وقواعد تغـايت الليف  و   19 لتضـيه ا تال  الحال، ما لم يسنص فيه ع ا  ال  ذلك. وت كض الفلضة  

وتوكوالا، سو  تستتَضا فلط فق ىاار استَضاا االتفاةيف، مع مضاعاة ما  حةام االتفاةيف، التق تنطبق ع ا البض 
األســـــــــــــئ ف المتَ لف اتنفي  االتفاةيف،  و تأ   فق   عن  لتضـــــــــــــيه ا تال  الحال. والمط وه من الدول، و ق ت يو  

اضوتوكول  ق اض  فيه. الحتـباو مدذ انطبا   حةام االتفاةيف ذاا الصـ ف، حتـو االقتضـاع، ع ا مو ـو  كت  
ومن ثم،   در تنبيه المبضاع الوانيين ىلا تضمين رىوى م ىشاراا ىلا انطبا   حةام االتفاةيف من   ا اللبيت ع ا 
ــئ ف  ــباو، عند الضى ع ا األســ البضوتوكوالا التق ا د م اض  في ا. ومثال ذلك،  و  أ   المبضاع الوانيوو فق الحتــ

ــماص االعتبار ين، مدذ انطبا   حةام الماىة   10ة المتَ لف انطا  انطبا  الماى  ــؤوليف األشـــــــــ ع ا   10ع ا متـــــــــ
 ال ضائم المغمولف بالبضوتوكوالا الثالثف، و و   يبوا اناع ع ا ذلك. 

]تبد  بَض  سـئ ف االسـتبياو بابارة "الدول مدعوة". و مةن ل مبضاع الوانيين فق   ا الحالف  و  لدموا المَ وماا  •
 تيار م.[ ]والمبضاع الوانيوو مدعووو ىلا مضاعاة  ع ا ىرجاا الحصــافف وحتــن التلديض فق المط وبف بمحض ا 

 الضى ع ا ت ك األسئ ف.[ 

ور ذ  حد الوفوى  و من الضــضور ، عند و ــع األســئ ف، ز اىة التمييز اين األســئ ف التق تتناول األحةام ريض  
 .اإللزاميف واألسئ ف التق تت اوز نطا  تطبيق   ا الصةوك

 ريض  و وفدا ف ض ر ذ  نه ال حاجف إلعاىة فتح النلاش حول   ا المتألف. 
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 اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية  - أوال  
 

 26و 22و 20و 19و 11و 7المجموعة الثالثة: إنفاذ القانون والنظام القضائي )المواد   
 من االتفاقية( 28و 27و
 

 تدابير مكافحة غسل األموال -7المادة   

 ت  نغـــــأ ا دكم ن اما وانيا ل ضقابف واإلشـــــضا  ع ا المصـــــار  والمؤســـــتـــــاا الماليف ريض المصـــــضفيف  -1
وك لك، حيثما  لتضــق األمض، ســائض ال يئاا المَض ــف بغــةت  اص لاتــت األموال،  ــمن نطا  ا تصــاةــ ا، 

 (؟7) ( من الماىة  1األموال )الفلضة من  جت رى  وكغل جميع  شةال رتت 

 ال  نَم  

 ىذا كاو ال واه "نَم"، فيضجا تحديد الطبيَف اللانونيف ل مؤستاا التق ينطبق ع ي ا   ا الن ام.  ) (  

 

 :كاو ال واه "نَم"، ف ت  غتضط ن ام ا دكم ما ي قىذا  )ه( 

 تحديد  و ف الزبوو؟ ‘1’ 
 ال   نَم 

 ىذا كاو ال واه "نَم"، فيضجا تو يح متط باا تحديد  و ف الزبوو بملتضا اإلاار اللانونق لب دكم. -

 

 الت الا؟حفظ  ‘2’ 

 ال  نَم  

 ا دكم.ىذا كاو ال واه "نَم"، فيضجا تو يح متط باا حفظ الت الا بملتضا الن ام اللائم فق  -

 

 اإلاالغ عن المَامالا المغبو ف؟ ‘3’ 

 ال  نَم  

ــمــت المَــاييض   -  ــأو، بمــا  غـــــــــــ ىذا كــاو ال واه "نَم"، فيضجا تلــد م  مث ــف ع ا التــداايض المتبَــف فق  ــ ا الغــــــــــــ
 المتتمدمف ل تَض  ع ا المَامالا المغبو ف  و الَلوباا الملضرة ع ا عدم التليد بمتط باا اإلاالغ عن ا. 

 

، فإو الدول مدعوة ىلا  و تلدم، ع ا  ســــــــــا، اوعق محض، مَ وماا 7مع مضاعاة الماىة  ‘4’ 
ى ـــــافيف عما تتـــــتمدمه من تداايض لضى  وكغـــــل جضائم رتـــــت األموال، مثت التحلق من  و ف الزبوو،  

بف  و ع ا  و  غــمت ذلك تثمين ت ك التداايض فق ةــورة تلار ض تلييميف وريض ا من  شــةال التلييم المناســ 
 تلد م روابط ا ا.  
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 ت يتيح ا دكم ل تــ طاا اإلىار ف  و الضقاايف  و ســ طاا ىنفاذ اللانوو  و، حتــو االقتضــاع، التــ طاا  -2
يد  ـَـ ــت األموال  و تتَاوو وتتباىل المَ وماا ع ا ] ت من[ الصــــــ ــائيف المنواف بالَمت ع ا مةافحف رتــــــ اللضــــــ

 (؟7من الماىة )ه(  1الوانق ]والصَيد الدولق[ )الفلضة 

 ال   نَم 

 المَ وماا.ىذا كاو ال واه "نَم"، فيضجا وةل اللنواا المتتمدمف لتباىل   ا  ) ( 

 

ىذا كاو ال واه "نَم"، ف ت  سنغئت وحدة لالستمباراا الماليف فق ا دكم من  جت توفيض مضكز  )ه( 
 وانق ل مع وتح يت وتَميم المَ وماا المتَ لف بأنغطف رتت األموال؟

 ال  نَم  

 ىذا كاو ال واه "نَم"، فيضجا تلد م مَ وماا عن وحدة االستمباراا الماليف المنغأة فق ا دكم.  )ج(  

 

 2 ت نف  ا دكم تداايض لكغـل ورةـد حضكف النلد والصـةوك اللاا ف ل تداول المناسـبف عبض حدوىا )الفلضة   -3
 (؟7الماىة من 

 ال  نَم  

مَ وماا     تلد م  ع ا وجه المصوصو  ،التداايض ت ك تحديد  ىذا كاو ال واه "نَم"، فيضجا ) ( 
ــف حضكف ر و، األموال  ــتمدام المَ وماا وســــــالســــ ــحف اســــ ــماو ةــــ ــتمدمف لضــــ متاحف عن التداايض الوقائيف المتــــ

 المغضوعف.

 

َـاوو   ـت  غــــــــــــــارك اـ دكم فق     اض عـالمـيف  و  -4 ىق يمـيف  و ىوو ىق يمـيف  و ثـنائـيف ت ـد  ىلا تَز ز الت
 (؟7من الماىة  4اين  ج زة اللضاع وإنفاذ اللانوو والضقابف الماليف ع ا مةافحف رتت األموال )الفلضة 

 ال   نَم 

 ىذا كاو ال واه "نَم"، فيضجا تلد م بَض األمث ف فق   ا الغأو. ) ( 

 

  
 المالحقة والمقاضاة والجزاءات -11المادة   

ــمولف باالتفاةيف  -5 ــع ا دكم ارتكاه ال ضائم المغـــــــــــ والبضوتوكوالا التق  و اض  في ا لَلوباا  ت  مضـــــــــــ
(؟ ]ر ذ  حـد الوفوى  و  ـ ا قـد يؤى  ىلا حـدود ازىواجيـف مع  11من المـاىة  1تضاعق  طورة ت ـك ال ضائم )الفلضة 

 األسئ ف المتَ لف بالَلوباا فق الم موعف األولا.[

 ال  نَم  

 ت اتم  ا دكم تداايض لضــماو  و تضاعق الغــضوط المفضو ــف ع ا ىةــدار قضاراا اإلفضاج عن المدعا  -6
 3ع ي م ع ا ذمف المحا مف  و االســتئنا  الحاجف ىلا  ــماو حضــور م فق اإلجضاعاا ال نائيف الالحلف )الفلضة 

 (؟ 11من الماىة 
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 ال  نَم  

ــت ت  ثناع ا اإلجضاعاا الماةـــــف بأ  جض مف  -7 ــاع، مدة تلاىم او  ف تستـــ  ت  حدى ا دكم، حتـــــو االقتضـــ
مغــــــــــــــمولف باالتفاةيف والبضوتوكوالا التق  و اض  في ا ومدة  اول عندما  ةوو ال انق المزعوم قد فض من وجه 

 (؟ 11من الماىة  5الَدالف )الفلضة 

 ال   نَم، جزئيا   نَم 

 يضجا تو يح ذلك بإ  از، مع تضمين اإلجابف، حتو االقتضاع، اول مدة فتضة التلاىم. ) ( 

 

  
 التحقيقات المشتركة -19المادة   

متَدىة األاضا  ت يز ىنغـــــــاع  ت  اضم ا دكم  و ســـــــ طاته الممتصـــــــف    اتفاقاا  و تضتيباا ثنائيف  و   -8
ــمولف باالتفاةيف والبضوتوكوالا التق ا دكم  ــ ف بال ضائم المغـــــ ــائت المتصـــــ ــتضكف فيما يتَ ق بالمتـــــ  يئاا تحليق مغـــــ
ــائيف فق ىولف واحدة  و   ثض من  ــائيف  و ىجضاعاا قضـــــ اض  في ا التق  ق مو ـــــــع تحويلاا  و مالحلاا قضـــــ

 (؟19الدول األاضا  )الماىة 

 ال   نَم 

،  ت  تـــــــــمح ا دكم 8فق حال عدم وجوى    اتفاقاا  و تضتيباا من النو  المغـــــــــار ىليه فق التـــــــــؤال  -9
 (؟ 19بإجضاع تحويوياا مغتضكف بملتضا اتفاقاا تبضم فق كت حالف ع ا حدة )الماىة 

 ال   نَم 

ــاا جيدة و/ و تحد اا فق  -10 الدول مدعوة ىلا تلد م  مث ف ع ا ما لدي ا من ت اره ى  اايف و/ و ممارسـ
  يئاا تحليق مغتضكف.تطبيق االتفاةيف بغأو ىاضام اتفاقاا  و تضتيباا ثنائيف  و متَدىة األاضا  من  جت ىنغاع 

 

  
 أساليب التحري الخاصة -20المادة   

 ت  تــــــمح اإلاار اللانونق لب دكم باســــــتمدام  ســــــاليو التحض  الماةــــــف ألرضاا المةافحف الفَالف ل  ض مف  - 11
 (؟ 20الماىة من   1المن مف والتحليق فق ال ضائم المغمولف باالتفاةيف والبضوتوكوالا التق ىولتكم اض  في ا )الفلضة 

 ال   نَم 

"نَم"، ف ت يتم  ا دكم تداايض ل تــــــــماا باســــــــتمدام  ســــــــاليو التحض    11ىذا كاو ال واه عن التــــــــؤال   -12
 الماةف من قبيت ما ي ق:

 التت يم المضاقو؟ ) (
 ال  نَم  

 المضاةبف اإللكتضونيف  و ريض ا من  شةال المضاةبف؟ )ه(
 ال  نَم  

 الَم ياا المتتتضة؟ )ج(
 ال  نَم  
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  ساليو   ضذ؟ )ى(
 ال   نَم 

 يضجا تو يح ذلك. ‘1’

 

 ســـــــاليو المضاةبف )ه( "نَم"، فيضجا، ىو  مةن، تلد م مَ وماا عن  12التـــــــؤال  عنىذا كاو ال واه  -13
ســـــيما فيما يتَ ق اتباىل المَ وماا  و األىلف المتحصـــــت ع ي ا مع  ج زة ىنفاذ اللانوو   اإللكتضونيف فق ا دكم، وال

 والت طاا اللضائيف األجنبيف؟

 

الدول مدعوة ىلا التطو  اتلد م    مَ وماا متاحف عن الغضوط التق  فض  ا ىاار ا اللانونق الوانق  -14
 (.20من الماىة  1التحض  الماةف الم كورة  عالا )الفلضة   ساليوع ا المنطبق 

 

الدول مدعوة ىلا تلد م مَ وماا، حتــــــو االقتضــــــاع، عما ىذا كانت قد  اضمت    اتفاقاا  و تضتيباا   -15
  ثنائيف  و انضـمت ىلا اتفاقاا  و تضتيباا متَدىة األاضا  من  جت اسـتمدام  سـاليو التحض  الماةـف فق سـيا

 (.20من الماىة  2التَاوو الدولق ع ا مةافحف ال ض مف المن مف عبض الوانيف )الفلضة 

 

الدول مدعوة ىلا تلد م مَ وماا عما ىذا كانت تتــــــــــمح، وفلا إلاار ا اللانونق الوانق وفق حال عدم  -16
يد 15التـؤال   فقوجوى اتفاقاا  و تضتيباا من النو  المغـار ىليه  ، باسـتمدام  سـاليو التحض  الماةـف ع ا الصَـ

 (.20من الماىة  3الدولق وفق قضاراا تتم  فق كت حالف ع ا حدة )الفلضة 

 

  
 إنشاء سجل جنائي -22المادة   

االقتضــــاع، ]ىذا كاو ا دكم قد اعتمد تداايض تغــــض ايف  و تداايض   ضذ لكق  أ   بَين االعتبار، حتــــو   -17
   حةم ىىانف ةـــــــــدر ســـــــــابلا بحق ال انق المزعوم فق ا د ف ض، بميف اســـــــــتمدام ت ك المَ وماا فق اإلجضاعاا 
ال نــائيــف المغــــــــــــــمولــف بــاالتفــاةيــف والبضوتوكوالا التق  و اض  في ــا، ف و مــدعو ىلا تلــد م مَ ومــاا عن  ــ ا 

 (.[22التغض َاا  و التداايض األ ضذ )الماىة 

 
  

 تدابير تعزيز التعاون مع أجهزة إنفاذ القانون  -26المادة   

ــاركوو فق جماعاا ىجضاميف  -18 ــاركوو  و كانوا  غــــ ــماص ال ين  غــــ ــ يع األشــــ  ت اتم  ا دكم تداايض لتغــــ
من مف ع ا اإلىالع بمَ وماا مفيدة ىلا األج زة الممتصـــــــــــف ألرضاا التحض  واإلثباا  و تلد م     ـــــــــــضوه 

ــاعدة ال ــا م فق ت ض د ال ماعاا اإلجضاميف المن مف من موارى ا  و عائداا   ضذ من المتـ ــف  مةن  و تتـ م موسـ
 (؟26من الماىة  1ال ضائم )الفلضة 

 ال   نَم 
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ىذا كــاو ال واه "نَم"، ف ــت يتيح قــانونكم الوانق ىمةــانيــف تمايم علوبــف المت م الــ    لــدم  ) ( 
لتحليق  و المالحلف اللضــــــائيف بغــــــأو ىحدذ ال ضائم المغــــــمولف باالتفاةيف والبضوتوكوالا عونا كبيضا فق ىجضاعاا ا

 (؟26من الماىة  2التق ا دكم اض  في ا )الفلضة 

 ال   نَم 

ىذا كــاو ال واه "نَم"، ف ــت يتيح قــانونكم الوانق ىمةــانيــف منح الحصـــــــــــــــانــف من المالحلــف  )ه( 
عونا كبيضا فق ىجضاعاا التحليق  و المالحلف اللضـائيف بغـأو ىحدذ ال ضائم المغـمولف اللضـائيف أل  شـمص  لدم 

 (؟26من الماىة  3باالتفاةيف والبضوتوكوالا التق ا دكم اض  في ا )الفلضة 

 ال   نَم 

 ت  اضم ا دكم    اتفاقاا  و تضتيباا ثنائيف  و متَدىة األاضا  مع ىول  اضا    ضذ بغــــــــأو مَام ف  -19
ــائيف( األشـــــــــماص ال ين  مةن  و  لدموا عونا كبيضا ل تـــــــــ طاا  )تمايم الَلوبف  و اإلعفاع من المالحلف اللضـــــــ

 (؟26من الماىة  5الممتصف لد     من الدول األاضا  )الفلضة 

 ال   نَم 

 .تلد م مَ وماا فق   ا الغأوالدول األاضا  مدعوة ىلا  ) ( 

 

  
 التعاون في مجال إنفاذ القانون  -27المادة   

 ت قامت األج زة الممتصـــــف فق ا دكم، بما يتفق ون مه اللانونيف واإلىار ف الوانيف، بإنغـــــاع  و تَز ز  -20
تباىل المَ وماا قنواا اتصـــــال، حتـــــو االقتضـــــاع، مع ن يضات ا لدذ الدول األاضا  األ ضذ من  جت تيتـــــيض 

بصـــــورة مأمونف وســـــض َف بغـــــأو جميع جوانو ال ضائم المغـــــمولف باالتفاةيف والبضوتوكوالا التق ا دكم اض  في ا، 
 (؟27) ( من الماىة  1 غمت، حتبما تضونه مناسبا، ةالا ت ك ال ضائم باألنغطف اإلجضاميف األ ضذ )الفلضة  بما

 ال   نَم 

 ت اتم  ا دكم    تداايض، بما يتفق ون مه اللانونيف واإلىار ف الوانيف، من  جت تغــــــ يع التَاوو ع ا  -21
مع الدول األاضا  األ ضذ فق ىجضاع التحض اا بغــــــــــأو ال ضائم المغــــــــــمولف باالتفاةيف والبضوتوكوالا  ىنفاذ اللانوو 

 سيما فيما يتَ ق بما ي ق: (، وال27)ه( من الماىة  1التق  و اض  في ا )الفلضة 

 و ف األشـماص المغـتبه فق  ـ وع م فق ت ك ال ضائم و ما ن وجوى م و نغـطت م،  و  ما ن  ) ( 
 األشماص ال ض ن المَنيين؟

 ال   نَم 

 ارتكاا ا؟حضكف عائداا ت ك ال ضائم  و الممت كاا المتأتيف من  )ه( 

 ال   نَم 

حضكف الممت كاا  و المَداا  و األىواا األ ضذ المتــــــــــتمدمف فق ارتكاه ت ك ال ضائم  و المَتزم   ( ج )  
 استمدام ا فق ارتكاا ا؟ 

 ال   نَم 
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ــنا   و كمياا المواى الالزمف ألرضاا  -22 ــاع، اتوفيض األةــ  ت اتم  ا دكم    تداايض ل ويام، عند االقتضــ
 (؟27)ج( من الماىة  1التحليق )الفلضة التح يت  و 

 ال   نَم 

التـ طاا واألج زة والدوائض الممتصـف لدذ الدول  ت اتم  ا دكم    تداايض لتتـ يت التنتـيق الفَال مع  -23
 (؟27)ى( من الماىة  1األاضا  األ ضذ وتغ يع تباىل الَام ين  و تَيين  باط اتصال )الفلضة 

 ال   نَم 

 ت اتم  ا دكم    تداايض لتَز ز تباىل المَ وماا مع الدول األاضا  األ ضذ عن الوســائت واألســاليو  -24
ــتمدام ال و اا  ــائط النلت، واسـ ــتمدم ا ال ماعاا اإلجضاميف المن مف، بما فق ذلك، الدروه ووسـ المحدىة التق تتـ

 (؟27) ـ( من الماىة  1الوثائق المزورة  و المز فف،  و وسائت   ضذ إل فاع  نغطت ا )الفلضة المز فف،  و 

 ال   نَم 

 ــت اتمــ  ا ــدكم    تــداايض لتَز ز تبــاىل المَ ومــاا وتنتــــــــــــــيق التــداايض اإلىار ــف مع الــدول األاضا   -25
)و(  1األ ضذ لاضا الكغــل المبةض عن ال ضائم المغــمولف باالتفاةيف والبضوتوكوالا التق  و اض  في ا )الفلضة 

 (؟27من الماىة 

 ال   نَم 

 ت  اضم ا دكم    اتفاقاا  و تضتيباا ثنائيف  و متَدىة األاضا  بغــــــــــأو التَاوو المباشــــــــــض اين  ج زة  -26
 (؟27من الماىة  2والبضوتوكوالا التق  و اض  في ا )الفلضة ىنفاذ اللانوو لتفَيت االتفاةيف 

 ال   نَم 

ىذا كـاو ال واه "نَم"، فـإو الـدول مـدعوة ىلا تلـد م  مث ـف ع ا مـا لـدي ـا من ت ـاره ى  ـاايـف  ) ( 
َـدىة  و/ و ممـارســــــــــــــاا جيـدة و/ و تحـد ـاا فق تطبيق االتفـاةيـف بغــــــــــــــأو االتفـاقـاا  و التضتيبـاا الثنـائيـف  و المت

 .  المتَ لف بالتَاوو المباشض اين  ج زة ىنفاذ اللانوو األاضا

 

  
 جمع وتبادل وتحليل المعلومات عن طبيعة الجريمة المنظمة -28المادة   

 ت  رســــــا ا دكم ممارســــــاا، بالتغــــــاور مع األوســــــاط الَ ميف واأل اى ميف، من  جت تح يت االت ا اا  -27
ىق يمـه، وال ضو  التق تمـار، في ـا ال ض مـف المن مـف، وكـ لـك ال مـاعـاا التــــــــــــــاـئدة فق ال ض مـف المن مـف ىا ـت 

 (؟28من الماىة  1المحتضفف الضالَف في ا والتكنولوجياا المتتمدمف فق ارتكاا ا )الفلضة 

 ال   نَم 

ىذا كاو ال واه "نَم"، فيضجا تلد م  مث ف ع ا الممارسـاا المتبَف فق   ا الغـأو فيما يتَ ق  ) ( 
 .بال ضائم المغمولف باالتفاةيف والبضوتوكوالا التق ا دكم اض  في ا
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التح ي يف بغـــــأو األنغـــــطف اإلجضاميف المن مف وتغـــــااض ا مع الدول  ت  َمت ا دكم ع ا تطو ض  بضاته   -28
ت تَار م   األاضا  األ ضذ وتوفيض ا من  الل المن ماا الدوليف واإلق يميف؟ وإذا كاو األمض ك لك، ف ت و ـــــــَـ

 (؟28من الماىة  2ومَاييض ومن  ياا مغتضكف تستتمدم فق   ا الغأو )الفلضة 

 ال   نَم 

ىذا كـاو ال واه "نَم"، فيضجا تلـد م  مثـ ف ع ا المبضاا التق اور ـا اـ دكم فق  ـ ا الغــــــــــــــأو  ) ( 
 مع الدول األاضا  األ ضذ و وفض ا من  الل المن ماا الدوليف واإلق يميف. و تغااض ا

 

ــد ا دكم  29 ــاته وتداايضا الفَ يف فق م ال مةافحف ال ض مف المن مف و ت   ض  تلييماا  ت يضةــــــ ــياســــــ ســــــ
 (؟28من الماىة  3لمدذ فَاليت ا وكفاعت ا )الفلضة 

 ال   نَم 

 ىذا كاو ال واه "نَم"، فيضجا تو يح كيايف رةد ا وتح ي  ا فق ا دكم. ) ( 

 

 
 

 الصعوبات المصادفة  

  ت واجه ا دكم    ةَوباا  و تحد اا فق تنفي  االتفاةيف؟ -30

 ال   نَم 

 ىذا كاو ال واه "نَم"، فيضجا تحديد ا:  ) ( 

 مغا ت فق ةوغ التغض َاا  

 الحاجف ىلا سن المز د من التغض َاا التنفي  ف )قوانين، لوائح تن يميف، مضاسيم، ىلة.(  

 عزو  الممارسين عن استمدام التغض َاا اللائمف  

 اللصور فق تَميم التغض َاا اللائمف   

  َل التنتيق اين الوكاالا  

  صائص الن ام اللانونق  

 تضاره األولو اا اين الت طاا الوانيف  

 الموارى المتوفضة لتنفي  التغض َاا اللائمف ق ف  

 محدوى ف التَاوو مع الدول األ ضذ   

 عدم الوعق بالتغض َاا اللائمف  

 تحديد ا(متائت   ضذ )يضجا   
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 الحاجة إلى المساعدة التقنية  

  ت  حتاج ا دكم ىلا متاعدة تلنيف ل تا و ع ا الصَوباا التق يواج  ا فق تنفي  االتفاةيف؟ -31

 ال   نَم 

 ىذا كاو ال واه "نَم"، فيضجا تحديد نو  المتاعدة التلنيف الالزمف. -32

 

من اين  شـــــةال المتـــــاعدة التلنيف التاليف، ما  ق األشـــــةال، التق  مةن، ىو توافضا،  و تتـــــاعد ا دكم  -33
 ألحةام االتفاةيف؟ و ضجا   ضا عند تحديد ا ذكض  حةام االتفاةيف التق تط بون ا من  ج  ا.ع ا التنفي  الكامت 

 المغورة اللانونيف  

 المتاعدة ع ا ةوغ التغض َاا  

 تغض َاا  و لوائح تن يميف نموذجيف  

 اتفاقاا نموذجيف  

 ىجضاعاا عمت موحدة  

 و ع استضاتي ياا  و سياساا  و  طط عمت  

 تَميم الممارساا ال يدة  و الدرو، المتتفاىة 

 اناع اللدراا من  الل تدر و الممارسين  و المدربين  

 متاعدة موقايف من موجه  و  بيض متمصص  

 اناع المؤستاا  و تَز ز المؤستاا اللائمف  

 الوقا ف والتوعيف  

 المتاعدة التلنيف  

ىقامف انا تحتيف لتكنولوجياا المَ وماا  و تطو ض البنق التحتيف اللائمف، مثت قواعد البياناا   
  و  ىواا التواةت

 لتَز ز التَاوو اإلق يمق تداايض  

 تداايض لتَز ز التَاوو الدولق  

 متاعداا   ضذ )يضجا تحديد ا(  

 

مَ ومـــاا   ضذ تضوو  و من الم م  و  ـــأ ـــ  ـــا مؤتمض األاضا  فق اتفـــاةيـــف األمم يضجا تلـــد م     -34
وباا اللائمف  المتحدة لمةافحف ال ض مف المن مف عبض الوانيف فق االعتبار بغـــــأو جوانو تنفي  االتفاةيف  و الصــــَـ

 فق   ا الغأو بمال  المَ وماا الوارىة  عالا.
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االتجار باألشخاص، وبخاصة النساء واألطفال،  بروتوكول منع وقمع ومعاقبة   -ثانيا 
 المكمل التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية

 
 من البروتوكول( 13و 12و 11المجموعة الثالثة: إنفاذ القانون والنظام القضائي )المواد   

 
 التدابير الحدودية -11المادة   

 (؟11من الماىة  1الضوابط الحدوى ف لمنع االت ار باألشماص وكغل جضائمه )الفلضة  ت عزز ا دكم  -35

 ال   نَم 

ىذا كاو ال واه "نَم"، فيضجا ت ميص التداايض المتم ة وذكض اللوانين  و التــــــــــياســــــــــاا ذاا  ) ( 
 الص ف  و تلد م روابط بالتياساا  و اإلرشاىاا المنغورة فق   ا الغأو.

 

تغــض ايف  و تداايض   ضذ لكق  منع اســتمدام وســائت النلت التق  غــا  ا الناق وو  ت اعتمد ا دكم تداايض  -36
 (؟11من الماىة  2من البضوتوكول )الفلضة  5الت ار وو فق ارتكاه األفَال الم ضمف وفلا ل ماىة 

 ال   نَم 

ىذا كاو ال واه "نَم"، فيضجا ت ميص التداايض المتم ة وذكض اللوانين  و التياساا ذاا الص ف   ) (  
  و تلد م روابط بالتياساا  و اإلرشاىاا المنغورة فق   ا الغأو. 

 

ىلزام الناق ين الت ار ين، بما فق ذلك    شــضكف نلت  و   36المغــار ىلي ا فق التــؤال  ت تغــمت التداايض  -37
مالك  و مغـــــــــا ت    وســـــــــي ف نلت، بالتأ د من  و كت الضكاه  حم وو وثائق التـــــــــفض الضـــــــــضور ف لد ول الدولف 

 (؟11من الماىة  3المتتلب ف )الفلضة 

 ال   نَم، جزئيا   نَم 

ىذا كاو ال واه "نَم"، فيضجا ت ميص التداايض المتم ة وذكض اللوانين  و التياساا ذاا الص ف   ) (  
 ابط بالتياساا  و اإلرشاىاا المنغورة فق   ا الغأو.  و تلد م رو 

 

 ـت اتمـ  اـ دكم الـتداايض الالزمـف، وفلـا للـانوـنه الوانق، لفضا علوـباا فق حـاالا اإل الل ـبااللتزامـاا  -38
 (؟11من الماىة  4من البضوتوكول )الفلضة  11من الماىة  3المنصوص ع ي ا فق الفلضة 

 ال   نَم، جزئيا   نَم 

ال واه "نَم"، فيضجا ت ميص التداايض المتم ة وذكض اللوانين  و التياساا ذاا الص ف  ىذا كاو  ) (  
  و تلد م روابط بالتياساا  و اإلرشاىاا المنغورة فق   ا الغأو. 
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 ت اتم  ا دكم التداايض الالزمف ل تـــــــــماا، وفلا للانونه الوانق، بَدم الموافلف ع ا ى ول األشـــــــــماص  -39
من  5األفَال الم ضمف وفلا ل  ا البضوتوكول  و ىلااع تأشـيضاا التـفض الماةـف ا م )الفلضة  المتوراين فق ارتكاه

 (؟5، باالقتضاو بالماىة 11الماىة 

 ال   نَم 

ىذا كاو ال واه "نَم"، فيضجا ت ميص التداايض المتم ة وذكض اللوانين  و التياساا ذاا الص ف   ) (  
  و تلد م روابط بالتياساا  و اإلرشاىاا المنغورة فق   ا الغأو. 

 

َـف لـه مع ن يضات ـا لـدذ الـدول األاضا   ـت اتمـ  ا ـدكم ـتداايض لتَز ز  -40 َـاوو  ج زة مضاةـبف الحـدوى الـتاب ت
 (؟11من الماىة  6األ ضذ، بما  غمت ىنغاع وتَ د قنواا مباشضة لالتصال )الفلضة 

 ال   نَم 

ىذا كاو ال واه "نَم"، فيضجا ت ميص التداايض المتم ة وذكض اللوانين  و التياساا ذاا الص ف   ) (  
  و تلد م روابط بالتياساا  و اإلرشاىاا المنغورة فق   ا الغأو. 

 

  
  أمن الوثائق ومراقبتها -12المادة 

و مَ ا   ت اتم   -41 ا دكم تداايض تكفت  و تكوو وثائق التــــفض  و ال و ف التق  صــــدر ا ذاا نوعيف  صـــَـ
ىســاعة اســتَمال ت ك الوثائق  و تزو ض ا  و تحو ض ا  و تل يد ا  و ىةــدار ا بصــورة ريض مغــضوعف )الفلضة ) ( من 

 (؟12الماىة 

 ال   نَم 

ىذا كاو ال واه "نَم"، فيضجا ت ميص التداايض المتم ة وذكض اللوانين  و التياساا ذاا الص ف   ) (  
 بالتياساا  و اإلرشاىاا المنغورة فق   ا الغأو.  و تلد م روابط 

 

 ت اتم  ا دكم تداايض تكفت ســـــالمف و من وثائق التـــــفض  و ال و ف التق  صـــــدر ا  و التق تصـــــدر نيابف  -42
 (؟12)الفلضة )ه( من الماىة  عنه، ومنع ىعداى ا وإةدار ا واستَمال ا بصورة ريض مغضوعف

 ال   نَم 

ىذا كاو ال واه "نَم"، فيضجا ت ميص التداايض المتم ة وذكض اللوانين  و التياساا ذاا الص ف   ) (  
  و تلد م روابط بالتياساا  و اإلرشاىاا المنغورة فق   ا الغأو. 
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 وصالحيتهاشرعية الوثائق  -13المادة   

 ت اتم  ا دكم تداايض تكفت  و تلوم ســـــ طاته، وفلا للانونكم الوانق، وفق رضـــــوو فتضة زمنيف مَلولف،  -43
ــفض  و ال و ف التق  ــضعيف وةـــــــالحيف وثائق التـــــ ــأو التحلق من شـــــ بالضى ع ا ا باا الدول األاضا  األ ضذ بغـــــ

 (؟13االت ار باألشماص )الماىة   ةدر ا  و يسزعم  ن ا ةدرا باسمه و غتبه فق  ن ا تستتَمت فق

 ال   نَم 

وذكض اللوانين  و التياساا ذاا الص ف  ىذا كاو ال واه "نَم"، فيضجا ت ميص التداايض المتم ة  ) (  
  و تلد م روابط بالتياساا  و اإلرشاىاا المنغورة فق   ا الغأو. 

 

  
 الصعوبات المصادفة  

وباا  و تحد اا فق تنفي     حةم من  حةام اضوتوكول االت ار باألشــماص المتصــ ف  -44  ت واجه ا دكم ةـَـ
 بالم موعف الثالثف؟ 

 ال   نَم 

  .تحديد اىذا كاو ال واه "نَم"، فيضجا  ) ( 

 

  
 الحاجة إلى المساعدة التقنية  

  حتاج ا دكم ىلا متاعدة تلنيف لتنفي  البضوتوكول؟ ت  -45
 ال   نَم 

 ىذا كاو ال واه "نَم"، فيضجا تحديد نو  المتاعدة الالزمف: ) ( 

 صتلييم تداايض الَدالف ال نائيف المنا ضف لالت ار باألشما  

 المغورة اللانونيف  و المتاعدة فق ةوغ التغض َاا  

 تغض َاا  و لوائح تن يميف  و اتفاقاا نموذجيف  

 و ع استضاتي ياا  و سياساا  و  طط عمت  

  و الدرو، المتتفاىة ال يدةالممارساا   

 اناع اللدراا من  الل تدر و الممارسين الَام ين فق م ال الَدالف ال نائيف و/ و تدر و المدربين  

 اللضاة اناع اللدراا من  الل توعيف  

 المتاعدة الموقايف من  بيض متمصص  

 اناع المؤستاا  و تَز ز المؤستاا اللائمف  

 الوقا ف والتوعيف  

 المتاعدة التكنولوجيف والمَداا  
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 يضجا تحديد ذلك. )ه( 

 

 تطو ض جمع البياناا  و قواعد البياناا 

 ح لاا عمت  و منصاا راميف ىلا تَز ز التَاوو اإلق يمق والدولق 

األىواا المتمصــــصــــف، مثت نمائط التَ م اإللكتضونق واألىلف الَم يف والمباىه التوجي يف وإجضاعاا   
 الَمت الموحدة 

 ريض ذلك )يضجا التحديد( 

 

  ت يت لا ا دكم بالفَت متاعدة تلنيف فق   ا الم االا؟ -46

 ال   نَم 

  وال  اا التق تلدم ا. الملدمف ىذا كاو ال واه "نَم"، فيضجا تحديد م ال المتاعدة ) ( 

 

مَ وماا   ضذ تضون ا مفيدة لف م كيايف تنفي كم لبضوتوكول االت ار باألشــماص والمَ وماا  يضجا تلد م     - 47
التق من الم م  و  ــأ ــ  ــا مؤتمض األاضا  فق اتفــاةيــف األمم المتحــدة لمةــافحــف ال ض مــف المن مــف عبض الوانيــف فق  

 االعتبار بغأو جوانو تنفي  البضوتوكول والصَوباا اللائمف فق   ا الغأو. 
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بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو،  -ثالثا 
 التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية  المكم ِّل

 
 من البروتوكول( 13و 12و 11المجموعة الثالثة: إنفاذ القانون والنظام القضائي )المواد   

 
 الحدوديةالتدابير  -11المادة   

 1 ت عززا التــ طاا الممتصــف فق ا دكم الضــوابط الحدوى ف لمنع ت ض و الم اجض ن وكغــفه )الفلضة  -48
 (؟11من الماىة 

 ال   نَم 

 ىذا كاو ال واه "نَم"، فيضجا تحديد ذلك. ) ( 

 

 ت اعتمد ا دكم    تداايض تغــــــض ايف  و تداايض   ضذ مناســــــبف لكق  منع اســــــتمدام وســــــائت النلت التق  -49
 (؟11من الماىة  2 غا  ا الناق وو الت ار وو فق ارتكاه جض مف ت ض و الم اجض ن )الفلضة 

 ال   نَم 

   مَ ومـاا مـتاحـف عمـا ىذا كـاـنت  وتلـد م تحـدـيد تـ ك الـتداايضىذا كـاو ال واه "نَم"، فيضجا  ) ( 
الضـــــــضور ف لد ول ىلزام الناق ين الت ار ين بالتأ د من  و كت الضكاه  حم وو وثائق التـــــــفض    ا التداايض تغـــــــمت 

 .(11من الماىة  4و 3الب د المتتلبت، وك لك    علوباا مفضو ف فق حاالا اإل الل ا  ا االلتزام )الفلضتاو 

 

 ت ينص اإلاار اللانونق لب دكم ع ا    تداايض تتـــــــــمح بَدم الموافلف ع ا ى ول األشـــــــــماص المتوراين   -50
 (؟ 6، باالقتضاو بالماىة 11من الماىة   5الم اجض ن وإلااع تأشيضاا سفض م )الفلضة ارتكاه جضائم متَ لف ات ض و  فق 

 ال  نَم  

 ىذا كاو ال واه "نَم"، فيضجا تحديد ا. ) ( 

 

 ـــت اتمـــ  ا ـــدكم    تـــداايض لتَز ز التَـــاوو مع  ج زة مضاةبـــف الحـــدوى لـــدذ الـــدول األاضا  األ ضذ،  -51
 (؟11الماىة من  6 غمت ىنغاع وتَ د قنواا مباشضة لالتصال )الفلضة  بما

 ال  نَم  
 
 

  أمن ومراقبة الوثائق -12المادة 

ال و ف التق تصــــــدر ا  ت اتم  ا دكم    تداايض تكفت  و تكوو نوعيف وســــــالمف و من وثائق التــــــفض  و  -52
 (؟12)الماىة  س طاته الممتصف وافيف بالاضا

 ال   نَم 
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 ىذا كاو ال واه "نَم"، فيضجا تحديد التداايض المتم ة. ) ( 

 

  
 شرعية الوثائق وصالحيتها -13المادة   

ــف فق ا دكم، وفلا للانونكم الوانق وبناع ع ا ا و الدول األاضا    - 53 ــ طاا الممتصــ األ ضذ،   ت تلوم التــ
بالتحلق، فق رضـوو فتضة زمنيف مَلولف، من شـضعيف وةـالحيف وثائق التـفض  و ال و ف التق  ةـدر ا ا دكم  و يسزعم 

 (؟ 13 ن ا ةدرا باسمه و غتبه فق  ن ا تستتَمت فق ت ض و الم اجض ن )الماىة 

 ال  نَم  

 ىذا كاو ال واه "نَم"، فيضجا تو يح ذلك. ) ( 

 

  
 الصعوبات المصادفة  

وباا  و تحد اا فق   -54 ـَـ ــ ف  ت واجه ا دكم ةــــــ تنفي     حةم من  حةام اضوتوكول ت ض و الم اجض ن المتصــــــ
 بالم موعف الثالثف؟ 

 ال   نَم 

 ىذا كاو ال واه "نَم"، فيضجا تو يح ذلك. ) ( 

 

  
 الحاجة إلى المساعدة التقنية  

 تداايض  و موارى   ضذ  و متاعداا تلنيف ى افيف لتنفي  البضوتوكول تنفي ا فَاال؟ ت  حتاج ا دكم ىلا  -55

 ال   نَم 

 ال واه "نَم"، فيضجا تحديد نو  المتاعدة الالزمف لتنفي  البضوتوكول:ىذا كاو  ) ( 

 تلييم تداايض الَدالف ال نائيف المنا ضف لت ض و الم اجض ن  

 المغورة اللانونيف  و المتاعدة فق ةوغ التغض َاا  

 تغض َاا  و لوائح تن يميف  و اتفاقاا نموذجيف  

 و ع استضاتي ياا  و سياساا  و  طط عمت  

  و الدرو، المتتفاىة ال يدةالممارساا   

 اناع اللدراا من  الل تدر و الممارسين الَام ين فق م ال الَدالف ال نائيف و/ و تدر و المدربين  

 اللضاة اناع اللدراا من  الل توعيف  

 المتاعدة الموقايف من  بيض متمصص  

 اناع المؤستاا  و تَز ز المؤستاا اللائمف  
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 الوقا ف والتوعيف  

 المتاعدة التكنولوجيف والمَداا )يضجا التحديد(  

 ض جمع البياناا  و قواعد البيانااتطو    

 ح لاا عمت  و منصاا راميف ىلا تَز ز التَاوو اإلق يمق والدولق  

األىواا المتمصــــصــــف، مثت نمائط التَ م اإللكتضونق واألىلف الَم يف والمباىه التوجي يف وإجضاعاا  
 الَمت الموحدة 

 التحديد(ريض ذلك )يضجا   

 

ما  ق الم االا التق  حتاج في ا موظفو  ج زة مضاةبف الحدوى وشــــؤوو ال  ضة وإنفاذ اللانوو فق ا دكم  -56
 ىلا مز د من  نغطف اناع اللدراا؟

 

 ما  ق الم االا التق تحتاج في ا مؤستاا الَدالف ال نائيف فق ا دكم ىلا مز د من  نغطف اناع اللدراا؟  -57

 

 يت لا ا دكم بالفَت متاعداا تلنيف فق ت ك الم االا؟ ت  -58

 ال  نَم  

  .م ال المتاعدة الملدمف وال  اا التق تلدم اىذا كاو ال واه "نَم"، فيضجا تحديد  ) ( 

 

 


