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290620    290620    V.20-02504 (A) 

*2002504*  

 فريق الخبراء الحكومي الدولي 

 9/1عماًل بقرار المؤتمر  المنشأ
 2020تموز/يوليه  15-13فيينا، 
 من جدول األعمال المؤقَّت* 2البند 

 الذاتي  وضع ومواءمة الصيغ النهائية الستبيانات التقييم
 لمكافحة الجريمة  الستعراض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة
    الملحقة بهاالمنظمة عبر الوطنية والبروتوكوالت 

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

 
 لرد على االستبيانعامة ل إرشادات

مت ا  لا الدول  •  ــتنافقــــــ ، وف ا ســــــوع تض ــــــتناء  الدول عنام ع ا المن وماه التى قدَّ األطااع الم ــــ
ــتناا  تنحي  اتحا ي  األمم المتحدة لم افح   ــيي  تلي  اســــــــ ــم الراما من  جااماه وقواعد تاــــــــ ل   ــــــــ

م بند الوثائق ذاه الجايم  المنظَّم  عبا الوطني  والباوتوكواله الم ح   ع ا . وإذا كانت الدول لم ت د ف
ولوائح تنظيمي  وقضـــاوا وهياما من الوثائق ذاه الصـــ    لا األمان ، فياجا من ا تحمي  قو قوانين 

صـ   بالا  ع ا االسـتبيا ، قو وصـخ مرتصـا ل ا، ع ا عواب    الة المنالع الم ـماة ةعواب  الموال  
 الجايم ة )عواب  ةشيالوكة(.اإللكتاوني  وال وانين المتن    ب 

م ف ـت ع ا عواـب   وم ن بنـد ذلـ ، فى  طـال الا  ع ا كـ  ســــــــــــــؤال، ت ـدوم لواب  ـبالمن ومـ  •  اه، التى حض
 ةشيالوكة.

ــيالوكة، يضاجا من الدول تحديد   •  م ف ت ع ا عواب  ةشــــــ ــاف   لا توفيا لواب  بالمن وماه التى حض باإلقــــــ
  فى  طال ك  ســـــؤال تكو  اإلجاب  عنه مى ةننمة، وفى التاـــــايناه المنوا   واألح ام ذاه الصـــــ 

  طال قو سؤال تخا، عند االقتضام.

من الــدول ق  تمتنع عن ت ــدوم قو ماف ــاه، بمــا فى ذلــ  الن ــــــــــــــ  الول يــ  من الوثــائق، مع   يضاجءا • 
 االستبياناه الم توفاة.

 

 * CTOC/COP/WG.10/2020/1. 
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تاـــــــــيا قوضـــــــــا  لا المن وماه  وم ن ل دول األطااع، عند ل ما ع ا اســـــــــتبياناه الت ييم ال اتى، ق  • 
م  فى ســـــــيا  تلياه اســـــــتناا  الصـــــــ وك طااع في ا. وع ا  األخاى ذاه الصـــــــ   التى مى ق الم دَّ

د الا و  ع ا النحو المناســـم قو من وماه م ـــتجدة من    الدول األطااع ق  تااعى قـــاولة ق  تج ـــ ف
ــاب   فى  طال تلياه االســــــــتناا  األخاى. وع ا وجه ال رصــــــــول، وجوز ل دول  ت دوم الا و  ال ــــــ

   لاللت اماه الواع الم ـــتناءقـــ ، عند اســـتناا  نحا التاـــايناه باـــب  الت اماه مواب   قو مماث 
الواقن  ع ا عات  ا بموجم اتحا ي  األمم المتحدة لم افح  الح ـــــــــــا ، ق  تاـــــــــــيا  لا الا و  والوثائق 

مت ا فى  طال تلي  استناا  تنحي  اتحا ي  األ  مم المتحدة لم افح  الح ا .اإلقافي  التى قدَّ

عبا الوطنيـ  والباوتوكواله الم ح ـ  تنووو قح ـام اتحـا يـ  األمم المتحـدة لم ـافحـ  الجايمـ  المنظَّمـ   • 
ع ا ع ا  لجاه متحاوت  من المتو ااه. ووف ا لإلجااماه وال واعد، ســــــــتتناول تلي  اســــــــتناا  تنحي   

مــ  عبا الوطنيــ  والباوتوكواله الم ح ــ  ع ــا تــدليجيــا اتحــا يــ  األمم المتحــدة لم ــافحــ  الجايمــ  المنظَّ 
 ـ  ع ـا. ومن ثمَّ، ينايى ق  يضااعا اختالع طبينـ  كـ  ح م جميع موا  االتحـا يـ  والباوتوكواله الم ح

من األح ام عند صـــــياه  الا و  ع ا األســـــص   ذاه الصـــــ   وك ل  قثنام اســـــتنااقـــــ ا فى المااح  
 التالي  من االستناا  ال واو.

  من كـ  عاوتوكول ع ا ق  قح ـام االتـحا ـي  تنوبق ع ا الباوتوكول، مع 1من المـا ة  2تنص الح اة  • 
من  جااماه  19مااعاة ما و تضــيه اختالع الحال، ما لم يضنص فيه ع ا خالع ذل . وت كا الح اة  

ــتن ا  ف   فى وقواعد تاـــيي  اةلي  ق  قح ام االتحا ي ، التى تنوبق ع ا الباوتوكواله، ســـوع تض ـ
تجيم   طال اســـتناا  االتحا ي ، مع مااعاة ما و تضـــيه اختالع الحال. والمو ول من الدول، ومى

األســــــــــــــصـ   المتن  ـ  عتنحـي  االتحـا ـي ، ق  ـتبخـ  فى الح ـــــــــــــــاا  مـدى انوـاا  قح ـام االتحـا ـي  ذاه  عن
ه الرباام الصــ  ، ح ــم االقتضــام، ع ا موقــوت ك  عاوتوكول مى طاع فيه. ومن ثم، وجدل تنبي 

ال بي  ع ا الباوتوكواله  الوطنيين  لا تضـمين ل و مم  شـالاه  لا انواا  قح ام االتحا ي  من م ا 
التى ع دمم طاع في ا. ومثال ذل ، ق  وبخ  الرباام الوطنيو  فى الح ــاا ، عند الا  ع ا األســص   

مدى انواا  قح ام الما ة ع ا م ــؤولي  األشــرال االعتااليين،  10المتن    عنوا  انواا  الما ة 
 يبوا عنام ع ا ذل .ع ا الجاائم المامول  بالباوتوكواله الثالث ، وق  وج 10

]تبدق بنض قسص   االستبيا  بعاالة ةالدول مدعوةة. ويم ن ل رباام الوطنيين فى م ه الحال  ق  و دموا   • 
لا مااعــــاة قع ا  لجــــاه المن ومــــاه المو ومــــ  بمحض اختيــــالمم.ا ]والرباام الوطنيو  مــــدعوو   

 الحصاف  وح ن الت ديا فى الا  ع ا ت   األسص  .ا

ــص   التى تتناول  ولقى    ــص  ، زيا ة التميي  عين األســـــ ــع األســـــ قحد الوفو  ق  من الضـــــــاولو، عند وقـــــ
 األح ام هيا اإلل امي  واألسص   التى تتجاوز نوا  توبيق م ه الص وك.

 عا ة فتح الن اش حول م ه الم بل .هيا ق  وفدا تخا لقى قنه ال حاج  إل 
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 لجريمة المنظَّمة عبر الوطنية اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة ا  - أوال  
المجموعة الرابعة: التعاون الدولي والمساعدة القانونية المتبادلة والمصادرة   

 من االتفاقية(  21و   18و   17و   16و   14و   13و   12)المواد  
 المصادرة والضبط -12المادة   

 م  يتيح اإلطال ال انونى لب دكم مصا لة ما ي ى: -1

المتبتي  من الجاائم الماـمول   ( 1) (2الجاائم )ح ـم تنايح ا فى الح اة )(( من الما ة عائداه  )ق( 
ع ـــ ه االتحـــا يـــ  والباوتوكواله التى  ولتكم طاع في ـــا، قو الممت كـــاه التى تنـــا ل  يمت ـــا  يمـــ  ت ـــ  النـــائــداه 

 (؟12ة ن الما )ق( م 1 )الح اة

 ال  ننم 

الممت كاه قو المنداه قو األ واه األخاى التى اســـــــــتردمت قو ياا  اســـــــــتردام ا فى التكال  )ل( 
 (؟12)ل( من الما ة  1جاائم مامول  ع  ه االتحا ي  والباوتوكواله التى  ولتكم طاع في ا )الح اة 

 ال  نمن  

 (؟ 12من الما ة   3عائداه الجاائم المحول   لا ممت كاه قخاى قو المبدل  بممت كاه قخاى )الح اة  )ج(  

 ال  ننم 

 (؟12من الما ة  4عائداه الجاائم المرت و  بممت كاه متبتي  من مصا ل مااوع  )الح اة  ) ( 

 ال  ننم 

 ياجا توقيح ذل . ‘1’ 

 
 

)ق( و)ل( و)ج(  1اإلياا اه قو المـنافع األخاى المـتبتـي  من األمول المـ كولة فى األســــــــــــــص ـ   )مـ( 
 (؟12الما ة  من 5و) ( )الح اة 

 ال  ننم 

 ياجا توقيح ذل . ‘1’ 

 
 
 مدعوة  لا ت دوم من وماه عن اإلطال التااينى ذو الص   والمعيال المو ول لإلثااه. لدولا -2

 
 

__________ 

 هيا مااشا، من التكال جام ما. و صد عتنبيا ةعائداه الجاائمة قو ممت كاه تتبتا قو يتحص  ع ي ا، با   مااشا قو  (1) 



 CTOC/COP/WG.10/2020/5 

 

4/35 V.20-02504 

 

اـلدول مـدعوة  لا التووت عتـ دوم من ومـاه عمـا  ذا كـاـنت قطامـا الـ انونـي  الوطنـي  ت ــــــــــــــمح بمصــــــــــــــا لة  -3
 الموجو اه  و  استنا   لا   ان .

 
 
ا 12ا ة من المــ  1األمول المــ كولة ]قعالها ]فى الح اة  مــ  يتيح اإلطــال ال ــانونى لب ــدكم التناع ع ا -4
 (؟12من الما ة  2يا  مصا لت ا فى ن او  المواع )الح اة اقتحام قثاما قو تجميدما قو قاو ا ل قو

 ال  ننم 

  ذا كا  الجوال ةننمة، فياجا توقيح م ا بإوجاز،    ل م األما. )ق( 

 
 

ي  ت مح بالتناع ع ا األمول الم كولة ]الدول مدعوة  لا ق  تحد  ما  ذا كانت قطاما ال انون  )ل( 
 قو اقتحام قثاما قو تجميدما قو قاو ا.ا 12من الما ة  1وقمول قخاى هيا التى ول ه فى الح اة  1فى ال ؤال 

 
 
ألخاى ق  تبما عت دوم ال ــــــجاله م  ورول اإلطال ال انونى لب دكم المحاكم قو ال ــــــ واه المرتصــــــ  ا -5

 (:12من الما ة  6جالي  قو التححظ ع ي ا من قج  ما ي ى )الح اة المصافي  قو المالي  قو الت 

التح يق قو المالح   ال ضــــــــــــائي  باــــــــــــب  ما و تاع فى ع دكم من جاائم ماــــــــــــمول  باالتحا ي   )ق( 
 والباوتوكواله التى  ولتكم طاع في ا؟

 ال  نمن  

 تبمين المصا لة فى ع دكم؟ )ل( 

 ال  ننم 

ت بيـ  ط ـم ل مصـــــــــــــــا لة م ـدم من  ولـ  طاع قخاى باـــــــــــــــب  جايمـ  ماــــــــــــــمولـ  بـاالتحـا يـ    )ج( 
 والباوتوكواله التى  ولتكم طاع في ا؟

 ال  ننم 

ــص     عن ذا كا  الجوال  ) (  )ق( قو )ل( قو )ج( ةننمة، فياجا تحديد الواي   التى ورول  5األسـ
 ع ا اإلطال ال انونى لب دكم المحاكم قو ال  واه المرتص  األخاى م ه الصالحي .

 
 
من  6طال ال انونى لب دكم باسـتردام ال ـاي  المصـافي  ك ـبم لافض النم  ببح ام الح اة م  و ـمح اإل -6

  ؟12الما ة 

 ال  ننم 

 ذا كا  ن   عمم اإلثااه  لا المدعا ع يه قماا مت ـ ا مع ماا   قانونكم الوطنى وطبين  اإلجااماه  -7
 ال ضــائي  وهياما من اإلجااماه، ف   و ــمح اإلطال ال انونى لب دكم بب  يضن    لا المدعا ع يه عمم  ثااه ق 

 (؟12من الما ة  7عائداه الجاائم الم عوم  متبتي  من مصا ل مااوع  )الح اة 
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 ال  ننم 

ت دوم من وماه عن الاـــــــــــاو  التى وجي  ع ا  طالكم ال انونى   ذا كا  الجوال ةننمة، فياجا  )ق( 
 الوطنى ن   عمم اإلثااه  لا المدعا ع يه.

 
 
 لا التووت عت دوم قمث   ع ا ما لدي ا من تجالل وتحدواه فى سـني ا  لا تن ي  التناو    مدعوة الدول -8

 فنالي ، وال سيما فيما يتن ق بما ي ى:ع ا منع وم افح  الجايم  المنظم  عبا الوطني  بروا قكثا 

 و   م اني  مصــــــــا لة الاــــــــاكاه والموجو اه المؤســــــــ ــــــــي  حيثما كانت عائداه الجاائم مرت  )ق( 
  بممت كاه متبتي  من مصا ل مااوع .

 
 

  م اني  مصا لة الح و  ال انوني  والمصالح ال اع   لإلنحاذ )ل( 

 
 

ــا لة هيا  )ج(  ــ ول المصــ ــتردام قســ ــائى وال انونى اســ ــاول التناو  ال ضــ ــتندة  لا   ان  وقــ الم ــ
 الص   ذاه

 
 

ــا لة، بما واـــــــم  التناع ع ا الممت كاه واقتحام قثاما واالقـــــــوالت بإ ا ) (  لة الممت كاه المصـــــ
 مترصص   الت ا من خالل قج  ة 

 
 

 التناو  مع قج  ة النياب  النام  اإلق يمي  )(( 

 
  

 التعاون الدولي ألغراض المصادرة -13المادة   

م  و ـــــــــــــمح اإلطال ال انونى لب دكم بمصـــــــــــــا لة عائداه الجاائم قو الممت كاه قو المنداه قو األ واه  -9
 (؟13عنام ع ا ط م  ول  طاع قخاى )الما ة  12من الما ة  1ى الماال  لي ا فى الح اة األخا 

 ل     جزئيا نعم،     نعم  

  ئياة: ذا كا  الجوال ةننمة قو ةننم، ج )ق( 

ج  اسـتصـدال قما  اخ ى بالمصـا لة م  و دم الو م  لا ال ـ واه المرتصـ  فى ع دكم من ق ‘1’ 
 (؟13 ة )ق( من الما 1)الح اة 

 ال  ننم 
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 (؟ 13)ل( من الما ة   1م  و دم الو م  لا ال  واه المرتص  فى ع دكم من قج  تنحي ه )الح اة  ‘ 2’  

 ال  ننم 

ةننمة قو ةننم، ج ئياة، فياجا تحديد قو تحدواه تواج ون ا   9ال ـــــــــــؤال  عنجوال  ذا كا  ال )ل( 
 عنام ع ا ط م  ول  طاع قخاى.فى مصا لة عائداه الجاائم 

 
 

ــ وـاه المرتصــــــــــــــ  من التناع ع ا عـاـئداه الجاائم واقتحـام قثامـا  - 10 مـ  وم ن اإلطـال ال ـانونى لب ـدكم ال ـــــــــــ
 (؟ 12من الما ة   2 او  المواع عنام ع ا ط م  ول  طاع قخاى )الح اة وتجميدما وقاو ا ليا  مصا لت ا فى ن 

 ل     جزئيا نعم،     نعم  

 ذا كا  الجوال ةننمة قو ةننم، ج ئياة، فياجا تحديد قو تحدواه تواج ون ا فى التناع ع ا  )ق( 
 قثاما وتجميدما وقاو ا عنام ع ا ط م  ول  طاع قخاى. عائداه الجاائم واقتحام

 
 

ــا لة عائداه الجاائم التى حولت  لا ممت كاه قخاى قو عدلت م  و ـــــمح اإلطال   -11 ال انونى لب دكم بمصـــ
ــا ل ماـــــــــــــاوع  )الح اة 12من الما ة  3بممت كاه قخاى )الح اة  من  4( قو اخت وت بممت كاه متبتي  من مصـــــــــــ

 ع ا ط م  ول  طاع قخاى؟( عنام 12الما ة 

 ل     جزئيا نعم،     نعم  

 ذا كا  اإلطال ال انونى لب دكم وحد  قو قســــــــاال قانوني  لافض ط ااه التناو  ألهاا  المصــــــــا لة،  -12
 ( 2) (.18من الما ة  21 والح اة 13من الما ة  7و 3ال )الح اتا  فياجا توقيح ت   األسا 

 
 

ــا لة  -13 مـا المن ومـاه التى واــــــــــــــتا  اإلطـال ال ـانونى لبـ دكم   لاج ـا فى طـ م التنـاو  ألهاا  المصــــــــــــ
 ( 3) (؟13من الما ة  3)الح اة  18من الما ة  15والح اة  13من الما ة  3برالع المن وماه الم كولة فى الح اة 

 
 

ــا لة  ومـاه عمـا  ذا كـا   طـالمـا ال ـانونى الالـدول مـدعوة  لا التووت عت ـدوم من -14 وطنى و ــــــــــــــمح بمصــــــــــــ
 الموجو اه  و  االستنا   لا   ان  عنام ع ا ط م  ول  طاع قخاى.

 
  

__________ 

 )الم اعدة ال انوني  المتاا ل (.  18ة م ا ال ؤال باالقتاا  بالا  ع ا األسص   ذاه الص   باب  الما  عنينايى النظا فى اإلجاب   (2) 

 )الم اعدة ال انوني  المتاا ل (.  18م ا ال ؤال باالقتاا  بالا  ع ا األسص   ذاه الص   باب  الما ة  عنينايى النظا فى اإلجاب   (3) 
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 التصرف في عائدات الجرائم المصادرة أو الممتلكات المصادرة -14المادة   

الممت كاه المصــا لة  لا الدول    ال انونى لب دكم بإعا ة عائداه الجاائم المصــا لة قوم  و ــمح اإلطال   -15
حتا تتم ن من ق  تنوى تنويضاه لضحاوا ت   الجاائم قو ل  ت   النائداه قو الممت كاه الواع التى تو ب ا 

 (؟14من الما ة  2 لا قصحاع ا الااعيين )الح اة 

 ل     جزئيا نعم،     نعم  

 ذا كا  الجوال ةننم، ج ئياة، فياجا توقـيح الواي   التى و ـمح ع ا قانونكم الوطنى بإعا ة  )ق( 
 قو الممت كاه المصا لة ت   لألهاا  الم كولة قعاله.عائداه الجاائم المصا لة 

 
 

)ج(  2م  قعام ع دكم اتحاقاه قو تاتيااه مع  ول قطااع قخاى ل تبات ل ح ـال المرصـص وف ا ل ح اة  -16
م  بقيم  عائداه من االتحا ي  ول  يصاه الح ومي  الدولي  المترصـــصـــ  فى م افح  الجايم  المنظ 30من الما ة 

الجاائم المصـــا لة قو الممت كاه المصـــا لة قو باألموال المتبتي  من عيع ت   النائداه قو الممت كاه قو بج م من ا 
 (؟14)ق( من الما ة  3)الح اة 

 ال  ننم 

م  قعام ع دكم اتحاقاه قو تاتيااه مع  ول قطااع قخاى ل قيام، بصـــــــح  منتظم  قو ح ـــــــم ك  حال ،  -17
 (؟14)ل( من الما ة  3كاه قو األموال متبتي  من عين ا قو ج م من ا )الح اة باقت ام عائداه الجاائم قو الممت 

 ال  ننم 

ــاه جيدة من م قمث   ع ا ما لدي ا الدول األطااع مدعوة  لا ت دو  )ق(  تجالل  وجاعي  قو ممالســــــ
فى توبيق االتـحا ـي  ع ا االتـحاـقاه والتاتيـااه الثـنائـي  قو المتنـد ة األطااع باــــــــــــــب  التصــــــــــــــاع فى الموجو اه 

 المصا لة قو ت اسم ا.

 
  

 تسليم المجرمين -16المادة   

 فق ع دكم ع ا ت  يم المجامين عنام ع ا:  يوام -18

 قانو ؟ )ق( 

 ال  ننم 

 منامداه قو اتحاقاه قو تاتيااه قخاى )متند ة األطااع قو ثنائي (؟ )ل( 

 ال  ننم 

 م  ؟بح م المنام   بالمث  قو ع ا سبي  المجا )ج( 

 ال  ننم  
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)ل( ةننمة، ف   و ـــــــتردم ع دكم االتحا ي  كبســـــــا  قانونى  18ال ـــــــؤال   عن ذا كا  الجوال  ) ( 
 (؟16من الما ة  4األطااع األخاى فى االتحا ي  )الح اة  ل تناو  ع ا ت  يم المجامين مع الدول

 غير منطبق     ل      بشروط نعم،     نعم  

 )(( ياجا توقيح ذل . 

 
 

 (؟16)ق( من الما ة  5م  قع يتم األمين النام لألمم المتحدة ع  ه المن وماه )الح اة  )و( 

 ال  ننم 

ــص     عن  ذا كا  الجوال )ز(  ــنا ع دكم فى الحااله  18األســــــ )ق( قو )ل( قو )ج( ةالة، ف   و ــــــ
 (؟16)ل( من الما ة  5لت  يم المجامين )الح اة المناسا   لا  عاام منامداه 

 ال  ننم 

المجام    ا ي  واألفنالمن االتح 16ة من الما  1م  ونتبا ع دكم الجاائم المنصـــــــــــول ع ي ا فى الح اة  -19
وف ا ل باوتوكواله الم ح   باالتحا ي  التى مو طاع في ا جاائم م ـــــــــــوه  لت ـــــــــــ يم ماتكبي ا فى  طال المنامداه 

 (16من الما ة  3الثنائي  قو المتند ة األطااع لت  يم المجامين التى قعام ا )الح اة 

 ل     ئياجز نعم،     نعم  

 ياجا توقيح ذل  بإوجاز. )ق( 

 
 

ــول ع -20 ــ يم المجامين وجو  منامدة، ف   ونتبا الجاائم المنصــــــ ــتا  لت ــــــ  ي ا فى  ذا كا  ع دكم ال واــــــ
من االتحـا يـ  واألفنـال المجامـ  وف ـا ل باتوكواله الم ح ـ  بـاالتحـا يـ  التى مو طاع في ـا  16من المـا ة  1الح اة 

 (؟16من الما ة  6اائم م وه  ل ت  يم )الح اة ج

 غير منطبق      ل    جزئيا نعم،     نعم  

 ياجا توقيح ذل  بإوجاز. )ق( 

 
 

المجامين، بما وام  الاا  ما مى الااو  المنصول ع ي ا فى قانونكم الوطنى ل مواف   ع ا ت  يم  -21
 (؟16من الما ة  7)الح اة يد الجاائم الم وه  ل ت  يم( المتن ق بالحد األ نا من الن وم  )كنتا  لتحد

 ياجا توقيح ذل  بإوجاز. )ق( 

 
 

ما مى األسـاال المنصـول ع ي ا فى قانونكم الوطنى التى وجوز لب دكم ق  يافض الت ـ يم عنام ع ي ا   -22
 (؟16من الما ة  7)الح اة 
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 ياجا التوقيح بإوجاز. ()ق 

 
 

 (؟ 16من الما ة   1از واجي  التجايم ل مواف   ع ا ط ااه الت  يم )الح اة م  واتا  اإلطال ال انونى لب دكم  - 23

 ل     جزئيا نعم،     نعم  

  توبيق شـــــــا  از واجي  التجايم ونواقه ج ئياة، فياجا توقـــــــيح كي ي   ذا كا  الجوال ةننم، )ق( 
 ت  يم.من قج  المواف   ع ا ط ااه ال

 
 

م  ينص اإلطال ال انونى لب دكم ع ا متو ااه  ثااتي  ما ــــــو  )باــــــب  قو جاائم ماــــــمول  باالتحا ي   -24
 (؟16من الما ة  8 اة ( )الح16والباوتوكواله، التى  ولتكم طاع في ا، تنوبق ع ي ا الما ة 

 ياجا توقيح ذل . )ق( 

 
 

 جااماه ت ـــــــــ يم منج   )باـــــــــب  قو جاائم ماـــــــــمول  باالتحا ي  م  ينص اإلطال ال انونى لب دكم ع ا  -25
 (؟16من الما ة  8( )الح اة 16والباوتوكواله، التى  ولتكم طاع في ا، تنوبق ع ي ا الما ة 

 ال  ننم 

 ذا كا  الجوال ةننمة، فياجا ت دوم من وماه عن  جااماه الت ــــــــــ يم الما ــــــــــو  المتاح  فى  )ق( 
 ع دكم وتحديد شاو  توبي  ا.

 
 

من  15يافض ع دكم ط ااه الت  يم لمجا  ق  الجام ونتبا قوضا منوويا ع ا م ائ  مالي  )الح اة م   -26
 (؟16الما ة 

 ال  ننم 

 ذا كا  الجوال ةننمة، فياجا تحديد الظاوع التى وم ن في ا لفض ط م الت ـ يم لمجا  ق   )ق( 
 الجام ونتبا قوضا منوويا ع ا م ائ  مالي .

 
 

] ذا كا  ع دكم يافض ت ـــــــــــ يم قو جا  م عوم لمجا  ق  م ا الجانى من لعاواه، ف   ياســـــــــــى اإلطال  -27
ائم الماــــــــــــــمول  باالتحا ي  والباوتوكواله التى  ولتكم طاع في ا عندما  والو  قضــــــــــــــائي  ع ا الجا  ال انونى لب دكم

 (؟ )سؤال من ول من المجموع  األولا(ا16من الما ة  10، والح اة 15من الما ة  3ياتكب ا قحد لعاواه )الح اة 

 ل     جزئيا نعم،     نعم  

] ذا كا  مناك جا  م عوم فى  ق يم م الوطنى وكا  ع دكم يافض ت  يمه، ف   ياسى اإلطال ال انونى   -28
المبين   لب دكم والو  قضـــائي  ع ا الجاائم الماـــمول  باالتحا ي  والباوتوكواله التى  ولتكم طاع في ا فى الظاوع  
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(؟ 15 من الما ة 4 ا الاــــــــــــرص قد التكم م ه الجاائما )الح اة عندما و و  م 15من الما ة  2و 1فى الح اتين 
 )سؤال من ول من المجموع  األولا(ا

 ل     جزئيا نعم،     نعم  

 16من المــا ة  11مــ  ينص اإلطــال ال ــانونى لب ــدكم ع ا ت ــــــــــــــ يم المجامين باــــــــــــــاو  وفق الح اة  -29
 االتحا ي ؟ من

 ال  ننم 

 ذا لفض ع دكم ت ــ يم شــرص ما ألنه من لعاواه، ف   و ــمح اإلطال ال انونى لب دكم، عنام ع ا ط م  -30
من  12ذ الح م الصــــــا ل ع يه بم تضــــــا ال انو  الوطنى ل دول  الوالا  )الح اة الدول  التى ت تما ت ــــــ مه، بإنحا

 (؟16ا ة الم

 ل     جزئيا نعم،     نعم  

 ذا كا  الجوال ةننمة قو ةننم، ج ئياة، فياجا توقــــــــــــيح الظاوع التى وم ن في ا لب دكم ق   )ق( 
 ام.ينظا فى  نحاذ مث  م ه األح 

 
 

اصـ  ند االقتضـام، مع الدول  الوالا  من قج   تاح  فقب  لفض ط ااه الت ـ يم، م  يتاـاول ع دكم، ع -31
 (؟16من الما ة  16وافاة ل ا لنا  تلائ ا وت دوم المن وماه المتص   با عامات ا )الح اة 

 ال  ننم 

ل األطااع الـدول مـدعوة  لا عا  مـا لـدي ـا من تجـالل وتحـدوـاه فى اســــــــــــــتنمـال االتحـا يـ  مع الـدو  -32
 األخاى فى الاؤو  المتن    عت  يم المجامين.

 
  

 نقل األشخاص المحكوم عليهم -17المادة   

مـ  قعام عـ دكم قو اتحـاقـاه قو تاتيـااه ثـنائـي  قو متنـد ة األطااع من قجـ  ن ـ  األشــــــــــــــرـال المح وم  -33
 (؟17في ا )الما ة و طاع التى مع ي م بن وماه اللتكاع م جاائم مامول  باالتحا ي  والباوتوكواله 

 ال  ننم 

 ( 4)  ذا كا  الجوال ةننمة، فياجا ت دوم مثال ع ا ت   االتحاقاه قو التاتيااه. )ق( 

 
 

__________ 

 الدول مدعوة  لا تحمي  االتحاقاه قو التاتيااه ذاه الص   ع ا عواب  ةشيالوكة.  (4) 
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الدول مدعوة  لا ت دوم قمث   ع ا ما لدي ا من تجالل  وجاعي  قو ممالسـاه جيدة فى توبيق  )ل( 
اــاه الثنــائيــ  قو المتنــد ة األطااع المبامــ  من قجــ  ن ــ  األشــــــــــــــرــال تحــاقــاه قو التاتي االتحــا يــ  باـــــــــــــــب  اال

 ع ي م. المح وم

 
  

 المساعدة القانونية المتبادلة -18المادة   

 م  يتاا ل ع دكم الم اعدة ال انوني  عنام ع ا: -34

 قانو ؟ )ق( 

 ال  ننم 

 قو تاتيااه قخاى )متند ة األطااع قو ثنائي (؟قو اتحاقاه  منامداه )ل( 

 ال  ننم 

 بح م المنام   بالمث  قو ع ا سبي  المجام  ؟ )ج( 

 ال  ننم  

من ا، من قج   29 لا  9م الح ااه  من االتحا ي ، بما واــــــــــــــم  قح ا 18م  ووبق ع دكم قح ام الما ة  -35
دول األطااع التى لي ـــــت لدي ا منامداه قخاى ناف ة لتاا ل الم ـــــاعدة ال انوني  لتاا ل الم ـــــاعدة ال انوني  مع ا

 (؟18من الما ة  7)الح اة 

 ل     جزئيا نعم،     نعم  

 اة، فياجا تحديد الح ااه التى ال تنوبق.جوال ةننم، ج ئي  ذا كا  ال )ق( 

 
 

 (؟18من الما ة  13)الح اة  18من الما ة  13بالح اة م  عين ع دكم س و  ماك ي  عمال  -36

 ال  ننم 

تـ   ال ــــــــــــــ وـ   ذا كـا  الجوال ةننمة، فياجا ت ـدوم قو من ومـاه مـتاحـ  عن اســــــــــــــم وعنوا   )ق( 
 ال  واه. قو

 
 

م  يتاا ل ع دكم الم ـاعدة ال انوني  باـب  التحقي اه والمالح اه ال ضـائي  واإلجااماه ال ضـائي  باـب   -37
ــؤول عن التكاع ا  الجا  ــمول  باالتحا ي  والباوتوكواله، التى مو طاع في ا، التى وم ن ق  و و  الم ــــــــــ ائم الماــــــــــ

 (؟18من الما ة  2لح اة شرصا اعتااليا )ميص  اعتاالي ( )ا

 ال  ننم 
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ــاعـدة ال ـانونـي  الـتالـي  التى وم ن ق  و ـدم ـا عـ دكم  لا اـلدول األخاى )الح اة  -38 من  3مـا مى قنوات الم ــــــــــــ
 (؟18الما ة 

 الحصول ع ا ق ل  قو ققوال من األشرال )ق( 

 ال  ننم 

 تب يغ الم تنداه ال ضائي  )ل( 

 ال  ننم 

 تنحي  عم ياه التحتيش والضا  والتجميد )ج( 

 ال  ننم 

 فحص األشيام والمواقع ) ( 

 ال  ننم 

   والت ييماه التى و وم ع ا الربااممن وماه واأل لت دوم ال )مـ( 

 ال  ننم 

ت دوم قصــول الم ــتنداه وال ــجاله ذاه الصــ  ، بما في ا ال ــجاله الح ومي  قو المصــافي   )و( 
 قو المالي  قو المؤس ي  قو التجالي ، قو ن   مصدق  من ا

 ال  ننم 

التناع ع ا عـاـئداه الجاائم قو الممت كـاه قو األ واه قو األشـــــــــــــــيام األخاى قو اقتـحام قثامـا  )ز( 
 ألهاا  الحصول ع ا ق ل 

 ال  ننم 

 تي يا مثول األشرال طواعي  فى الدول  الواع الوالا  )ح( 

 ال  ننم 

 قو نوت تخا من الم اعدة ال يتنال  مع ال انو  الوطنى ل دول  الواع مت قي  الو م ) ( 

 ال  ننم 

 ياجا تحديد ذل . )و( 

 
 

وبيق الدول مدعوة  لا ت دوم قمث   ع ا ما لدي ا من تجالل  وجاعي  قو ممالسـاه جيدة فى ت  )ك( 
 .18) ( من الما ة  3الم اعدة الم دم  بموجم الح اة االتحا ي  ع ا قو نوت تخا من 
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م  و ـمح ع دكم بن د ج  ـ  اسـتمات ببسـ ول التداول الحيديوو عنام ع ا ط م  ول  طاع قخاى حينما  -39
  فى  ول  قجنبي  ال و و  من المم ن قو الم ــتصــول مثول الاــامد قو الربيا باــرصــه قمام ال ــ واه ال ضــائي 

 (؟18ما ة من ال 18)الح اة 

 ل     جزئيا نعم،     نعم  

  ذا كا  الجوال ةننم، ج ئياة، فياجا توقيح ذل . )ق( 

 
 

ــاعـدة ال ـانونـي  المتـاا ـل  عـنام ع ا عـدم از واجـي  الت  -40 من  9جايم )الح اة مـ  يافض عـ دكم ط ـااه الم ــــــــــــ
 (؟18الما ة 

 ل     جزئيا نعم،     نعم  

  ذا كا  الجوال ةننم، ج ئياة، فإ  الدول مدعوة  لا توقيح ذل . )ق( 

 
 

طال ال انونى لب دكم م  ال اي  المصافي  سبم لافض ط ااه الم اعدة ال انوني  المتاا ل  بم تضا اإل -41
 (؟18من الما ة  8)الح اة 

 ال  ننم 

 ذا كا  الجوال ةننمة، فياجا توقـــيح الظاوع التى وم ن ق  تكو  في ا ال ـــاي  المصـــافي   )ق( 
 الم اعدة ال انوني  المتاا ل .سباا لافض ط ااه 

 
 

من  21ل ع ي ا فى الح اة  ــــــــاعدة ال انوني  المتاا ل  المنصــــــــو م  قو من قســــــــاال لفض ط ااه الم -42
 من االتحا ي  منوبق بم تضا اإلطال ال انونى لب دكم؟ 18الما ة 

 ل     جزئيا نعم،     نعم  

الع األســــــــــــــاــال الوال ة فى مــ  ينص اإلطــال ال ــانونى لب ــدكم ع ا قســــــــــــــاــال  قـــــــــــــــافيــ  ل افض بر -43
 ؟18)ق(  لا ) ( من الما ة  21 الح ااه

 ال  ننم 

  ذا كا  الجوال ةننمة، فياجا توقيح ذل  بإوجاز. )ق( 

 
 

الدول مدعوة  لا ت دوم قمث   ع ا ما لدي ا من تجالل  وجاعي  قو ممالسـاه جيدة فى توبيق  )ل( 
يتن ق   خضات تاا ل الم اعدة ال انوني  لاا  از واجي  التجايم، والسيما فيماع ا النُّ ج التى وم ن ع ا   االتحا ي 

 بالم اعدة ال انوني  المتاا ل  التى تنووو ع ا تداعيا ق اي  وهيا ق اي .
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ع ا م ـائ  م  يافض ع دكم ط ااه الم ـاعدة ال انوني  المتاا ل  لمجا  اعتاال ق  الجام ينووو قوضـا  -44
 ؟(18 من الما ة 22)الح اة مالي  

 ل     جزئيا نعم،     نعم  

 ذا كـا  الجوال ةننمة قو ةننم، ج ئـياة، فياجا تحـدـيد الظاوع التى وم ن في ـا لفض ط ـااه  )ق( 
 لجام ينووو قوضا ع ا م ائ  مالي .الم اعدة ال انوني  المتاا ل  لمجا  اعتاال ق  ا

 
 

ع ي ا فى اإلطال ال انونى لب دكم لو ااه الم ـــاعدة ال انوني  المتاا ل    م  تتحق المتو ااه المنصـــول -45
 ؟18من الما ة  15مع المتو ااه الوال ة فى الح اة 

 ال  ننم 

 ز.ه  قافي ، فياجا توقيح ا بإوجا ذا كا  لدى ع دكم متو اا )ق( 

 
 

م  وو م ع دكم من وماه  قـافي  عندما يبدو ق  الحصـول ع ي ا قـاولو لتنحي  ط م ما وف ا ل انونه  -46
م  يت  ا ط ااه بالحصــول ع ا من وماه  قــافي  من م ا ال بي  الوطنى قو من شــبنه تي ــيا تنحي ه وف ا له قو 

 (؟18من الما ة  16)الح اة 

 ال  ننم 

 مة، فياجا توقيح ذل  بإوجاز. ذا كا  الجوال ةنن )ق( 

 
 

م  و ـــــــــتجيم ع دكم  لا الو ااه المن ول  التى يت  اما من الدول األطااع الوالا  لالســـــــــتح ـــــــــال عن  -47
 ؟18من الما ة  24الت دم ال و قحازه فى منالج  ط اات ا وف ا ل ح اة 

 ل     جزئيا نعم،     نعم  

 ياجا توقيح ذل . )ق( 

 
 

 (؟18من الما ة  17و تويع ع دكم عوجه عام تنحي  الو ااه وف ا لإلجااماه المحد ة في ا )الح اة م   -48

 ال  ننم 

 ذل .يح توقياجا  )ق( 

 
 



CTOC/COP/WG.10/2020/5 
 

 

V.20-02504 15/35 

 

 نقل اإلجراءات الجنائية -21المادة   

م  وم ن لب دكم اســـــــتقاال قو ن   اإلجااماه الجنائي  المتن    بالمالح   ال ضـــــــائي  ل جاائم الماـــــــمول   -49
 (؟21باالتحا ي  والباوتوكواله التى مو طاع في ا )الما ة 

 ال  ننم 

ى ـلدي ـا خباة فى نـ   اإلجااماه الجـنائـي  ع ا عا  تجـالم ـا و/قو تـ دوم  ع اـلدول الت تضاــــــــــــــجَّ  )ق( 
 قمث   ع ا الممالساه الحض ا فى م ا الاب .

 
  

 الصعوبات المصادفة  

 تنحي  االتحا ي ؟م  واجه ع دكم قو صنوماه قو تحدواه فى  -50

 ال  ننم 

 نمة، فياجا تحديدما:  الجوال ةن  ذا كا )ق( 

 مااك  فى صوغ التاايناه  

 الحاج   لا سن الم يد من التاايناه التنحي و  )قوانين، لوائح تنظيمي ، مااسيم،  ل .(  

 ع وع الممالسين عن استردام التاايناه ال ائم   

 ال صول فى تنميم التاايناه ال ائم   

 قنخ التن يق عين الوكااله  

 خصائص النظام ال انونى  

 تضالل األولوياه عين ال  واه الوطني   

 ق   الموال  المتوفاة لتنحي  التاايناه ال ائم   

 محدو و  التناو  مع الدول األخاى   

 عدم الوعى بالتاايناه ال ائم   

 م ائ  قخاى )ياجا تحديدما(  

 
  

 الحاجة إلى المساعدة التقنية  

  ي ؟م  وحتاج ع دكم  لا م اعدة ت ني  ل تي م ع ا الصنوماه التى يواج  ا فى تنحي  االتحا -51

 ال  ننم 
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  ذا كا  الجوال ةننمة، فياجا تحديد نوت الم اعدة الت ني  الالزم . )ق( 

 
 

األشـــــ ال، التى وم ن،    توافاه، ق  ت ـــــاعد ع دكم  من عين قشـــــ ال الم ـــــاعدة الت ني  التالي ، ما مى  -52
 اجا قوضا عند تحديدما ذكا قح ام االتحا ي  التى تو بون ا من قج  ا.ع ا التنحي  الكام  ألح ام االتحا ي ؟ وي 

 الماولة ال انوني   

 الم اعدة ع ا صوغ التاايناه  

 تاايناه قو لوائح تنظيمي  نموذجي   

 اتحاقاه نموذجي   

 عم  موحدة جااماه   

 وقع استااتيجياه قو سياساه قو خو  عم   

 تنميم الممالساه الجيدة قو الدلو  الم تحا ة  

 عنام ال دلاه من خالل تدليم الممالسين قو المدلمين  

 قو خبيا مترصصالم اعدة الموقعي  من موجه   

 عنام المؤس اه قو تن ي  المؤس اه ال ائم   

 الوقاو  والتوعي   

 الم اعدة الت ني   

  قام  عنا تحتي  لتكنولوجياه المن وماه قو توويا البنى التحتي  ال ائم ، مث  قواعد البياناه  
 قو ق واه التواص 

 تداعيا لتن ي  التناو  اإلق يمى  

 تداعيا لتن ي  التناو  الدولى  

 م اعداه قخاى )ياجا تحديدما(  

 
 

م األطااع فى اتحـــا يـــ  األمياجا ت ـــدوم قو من ومـــاه قخاى تاو  ق  من الم م ق  وـــبخـــ مـــا مؤتما  -53
م  المنظم  عبا الوطني  فى االعتاال باــــب  جوانم تنحي  االتحا ي  قو الصــــنوماه ال ائم  المتحدة لم افح  الجاي 

 فى م ا الاب  برالع المن وماه الوال ة قعاله.
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بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص، وبخاصة النساء واألطفال،   -ثانيا 
 ظَّمة عبر الوطنيةدة لمكافحة الجريمة المنمل التفاقية األمم المتح المك 

 8المجموعة الرابعة: التعاون الدولي والمساعدة القانونية المتبادلة والمصادرة )المادتان   
 البروتوكول( من 10و

 إعادة ضحايا االتجار باألشخاص إلى أوطانهم -8المادة   

 ول ومع   بوام ال م ـوغ له قو هيا من قـحاوا االتجال باألشـرال،  و  م  يي ـا ع دكم وي ب  عو ة  -54
 يالم االعتاال الواجم ل ــــــــــــــالمت م، عندما و ونو  من لعاوا  ولتكم قو كا  لدي م الحق فى اإلقام  الدائم  في ا 

 (؟8)ق( من الما ة  1وقت  خول م الب د )الح اة 

 ال  ننم 

 ياجا تحصي  ذل . )ق( 

 
 

م  يتح ق ع دكم، عنام ع ا ط م  ول  طاع قخاى، مما  ذا كا  الاـــــــــرص قـــــــــحي  جايم  االتجال  -55
الحق فى اإلقام  الدائم  في ا  و   بوام ال م ـــــوغ له قو هيا من ول باألشـــــرال مو من لعاوا  ولتكم قو لدوه 

 (؟8من الما ة  3)الح اة 

 ال  ننم 

 تحصي  ذل . جايا  )ق( 

 
 

عندما ونيد ع دكم قــحي  اتجال باألشــرال  لا  ول  طاع و و  ذل  الاــرص من لعاواما قو يتمتع   -56
  اـلدائمـ  في ـا، مـ  يااعى فى  عـا ـته  يالم االعتـاال الواجـم ل ــــــــــــــالمـته ولحـاـل  قو  جااماه قـانونـي  بحق اإلقـامـ 

 (؟8من الما ة  2عي  )الح اة تتص  ب ونه قحي  لالتجال وق  عو ته وحض  ق  تكو  طو 

 ال  ننم 

 ياجا تحصي  ذل . )ق( 

 
 

م  وصــدل ع دكم ما قد ي  م من وثائق ال ــحا قو األذو  األخاى لتم ين قــحاوا االتجال باألشــرال،  -57
لدي م وثائق ســـــــ يم ، من ال ـــــــحا  ليه وجد ال ين مم من لعاواه قو لدي م الحق فى اإلقام  الدائم  فيه وال ين ال ت 

 (؟8من الما ة  4و خول  ق يمه مجد ا )الح اة 

 ال  ننم 

 ياجا تحصي  ذل . )ق( 
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لــدول مــدعوة  لا التووت عت ــدوم قو من ومــاه متــاحــ  عمــا لــدي ــا من اتحــاقــاه قو تاتياــاه تح م ك يــا  ا -58
 (.8من الما ة  6ال باألشرال )الح اة قحاوا االتجج ئيا عو ة  قو

 
  

 تبادل المعلومات وتوفير التدريب -10المادة   

ــائا   -59 ــ   فى ع دكم مع ســـ واه م  تتناو  ســـ واه  نحاذ ال انو  وشـــؤو  ال جاة وسـ ال ـــ واه ذاه الصـ
 (:10من الما ة  1الح اة الدول األطااع األخاى من خالل تاا ل المن وماه حتا تتم ن من تحديد ما ي ى )

ــحا ترص ما  ذا كا  األفاا  ال ين ونباو  حدو ا  ولي ، قو واـــــاع   و  فى عبولما، عوثائق ســـ
ــا تخاين قو عدو  وثائق ســـــــحا، مم من ماتكبى فن  االتجال باألشـــــــرال قو من  قشـــــــراصـــــ

 (؟10)ق( من الما ة  1قحاواه )الح اة 

وا فى اســــتنمال ا لنبول حدو   ولي  ع دع وثائق ال ــــحا التى اســــتنم  ا األفاا  قو شــــاعات قنو   
 (؟10)ل( من الما ة  1االتجال باألشرال )الح اة 

الوســائ  واألســاليم التى ت ــتردم ا الجماعاه اإلجاامي  المنظم  ليا  االتجال باألشــرال،   
الضـــــــــحاوا ون   م، والدلول والصـــــــــاله عين األفاا  والجماعاه بما فى ذل  تجنيد )اســـــــــتدلاج( 

 (؟ 10)ج( من الما ة   1ن  لكاح ا )الح اة الضالن  فى ذل  االتجال، والتداعيا المم  

 ياجا ت دوم تحاصي  فى م ا الاب . )ق( 

 
 

ــتردم  فى منع االتجا -60 ــاليم الم ــــــــــ ــاوما من التدليم تاك  ع ا األســــــــــ ل م  يوفا ع دكم قو ون ز قــــــــــ
المتجاين،  لا الموظحين باألشـرال ومالح   المتجاين قضـائيا وحماو  ح و  الضـحاوا، بما واـم  حمايت م من 

 (؟10من الما ة  2التالين )الح اة 

 موظحى  نحاذ ال انو    

 موظحى شؤو  ال جاة  

 هيامم من الموظحين المننيين )ياجا التحديد(  

 
 

ة ح و  اإلن ــــــا  والم ــــــائ  قوضــــــا الحاج   لا مااعا 60م  يااعى التدليم الماــــــال  ليه فى ال ــــــؤال   -61
 (؟10من الما ة  2الح اس  المتن    باألطحال ونوت الجنا )الح اة 

 ال  ننم 

ع ا التناو  مع المنظماه هيا الح ومي  وهياما من  60لتدليم الماــال  ليه فى ال ــؤال  م  واــجع ا -62
 (؟10من الما ة  2مجتمع المدنى )الح اة المنظماه المنني  وسائا عناصا ال

 ال  ننم 
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 م دم.م ال ذا كا  الجوال ةننمة، فياجا التووت عت دوم تحاصي  عن التدلي  )ق( 

 

 
م  ومتث  ع دكم ألو قيو  محاوقــــــــــ  ع ا اســــــــــتنمال المن وماه الم دم  من الدول األطااع األخاى  -63

 (؟10من الما ة  3)الح اة 

 ل     جزئيا نعم،     نعم  

 ياجا توقيح ذل  بإوجاز. )ق( 

 
 

 فةالصعوبات المصاد  

م  واجه ع دكم صــــــــــــنوماه قو تحدواه فى تنحي  قو ح م من قح ام عاوتوكول االتجال باألشــــــــــــرال  -64
 المتص   بالمجموع  الاابن ؟

 ال  ننم 

  ذا كا  الجوال ةننمة، فياجا تحديدما. )ق( 

 
 

 الحاجة إلى المساعدة التقنية  

 لا م اعدة ت ني  لتنحي  الباوتوكول؟م  وحتاج ع دكم   -65

 ال  ننم 

  ذا كا  الجوال ةننمة، فياجا تحديد نوت الم اعدة الالزم : )ق( 

 ت ييم تداعيا الندال  الجنائي  المنامض  لالتجال باألشرال  

 و الم اعدة فى صوغ التاايناهالماولة ال انوني  ق  

 تاايناه قو لوائح تنظيمي  قو اتحاقاه نموذجي   

 وقع استااتيجياه قو سياساه قو خو  عم   

 قو الدلو  الم تحا ةالجيدة الممالساه   

 مــــالســــــــــــــين النــــام ين فى مجــــال النــــدالــــ  الجنــــائيــــ  عنــــام ال ــــدلاه من خالل تــــدليــــم الم  
 و/قو تدليم المدلمين

 عنام ال دلاه من خالل توعي  ال ضاة  

 الم اعدة الموقعي  من خبيا مترصص  

 عنام المؤس اه قو تن ي  المؤس اه ال ائم   

 والتوعي الوقاو    
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 الم اعدة التكنولوجي  والمنداه  

 ياجا تحديد ذل . )ل( 

 
 

 توويا جمع البياناه قو قواعد البياناه  

 ح  اه عم  قو منصاه لامي   لا تن ي  التناو  اإلق يمى والدولى  

التوجي ـي   ، مـث  نمـائ  التن م اإللكتاونى واأل ـل  النم ـي  والمـاا  األ واه المترصــــــــــــــصــــــــــــــ   
 وإجااماه النم  الموحدة

 هيا ذل  )ياجا التحديد(  

 
 

 م  يت  ا ع دكم بالحن  م اعدة ت ني  فى م ه المجااله؟ -66

 ال  ننم 

 ننمة، فياجا تحديد مجال الم اعدة الم دم  والج اه التى ت دم ا. ذا كا  الجوال ة )ق( 

 
 

محيــدة لح م كي يــ  تنحيــ كم لباوتوكول االتجــال بــاألشــــــــــــــرــال ياجا ت ــدوم قو من ومــاه قخاى تاون ــا  -67
والمن ومـاه التى من الم م ق  ـوبخـ مـا مؤتما األطااع فى اتحـا ـي  األمم المتحـدة لم ـافحـ  الجايمـ  المنظمـ  عبا 

 الوطني  فى االعتاال باب  جوانم تنحي  الباوتوكول والصنوماه ال ائم  فى م ا الاب .

 
  

بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكم ِّل  -ثالثا  
 التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية

 7لمساعدة القانونية المتبادلة والمصادرة )المواد المجموعة الرابعة: التعاون الدولي وا  
 البروتوكول( من 18و 17و 10و

 التعاون  -7المادة   

م  يتناو  ع دكم مع الدول األخاى فى تداعيا م افح  ت ايم الم اجاين عن طايق الاحا المنصول  -68
 ( 5) (؟7من الباوتوكول )الما ة  8ع ي ا فى الما ة 

 ال  ننم 

__________ 

لنظا فى الا  ع ا م ا ال ؤال باالقتاا  بالا  ع ا الم ائ  ذاه الص   المتن    عتداعيا م افح  ت ايم الم اجاين عن طايق ينايى ا (5) 
 . CTOC/COP/WG.10/2020/3من الوثي     50و 49ى ال ؤالين الاحا الوال ة ف
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  ذا كا  الجوال ةننمة، فياجا تحديد ذل . )ق( 

 
  

 المعلومات -10المادة   

ــايع ل من وماه مع الدول األخاى حول تنحي  األح ام  -69 م  اعتمد ع دكم تداعيا لتن ي  التاا ل اةمن وال ــ
 الباوتوكول؟من  10من الما ة  1المنصول ع ي ا فى الح اة 

 ال  ننم 

  ذا كا  الجوال ةالة، فياجا توقيح ذل . )ق( 

 
 

 ن التحاصي . ذا كا  الجوال ةننمة، فياجا ت دوم الم يد م )ل( 

 
 

 (؟ 10من الما ة   2م  وحد  ع دكم من وماه ينايى ت ييد استنمال ا فى سيا   جااماه التناو  الدولى )الح اة  - 70

 ال  ننم 

  ذا كا  الجوال ةالة، فياجا توقيح ذل . )ق( 

 
 

  ذا كا  الجوال ةننمة، فياجا ت دوم الم يد من التحاصي . )ل( 

 
  

 االتفاقات والترتيبات -17المادة   

ــمح عتحديد قن ـــــــــــــم م  قعام ع دكم اتحاقاه ثنائي  قو  ق يمي  قو تاتيااه تنحي و  قو م كااه تحام -71 م ت ـــــــــــ
من الباوتوكول وتن ي  النم  ع ا تنحي    6وقنجع تداعيا التناو  الدولى لمنع وم افح  ال ـ وك المبيَّن فى الما ة 

 (؟17ول )الما ة قح ام الباوتوكول فيما عين الد

 ال  ننم 

  فى عا  م ه االتحاقاه والتاتيااه وت دوم قمث    ذا كا  الجوال ةننمة، فياجا االســـــتحاـقــــ  )ق( 
 ل وانين المنوا   فى م ا الاب .ع ا تنحي ما وك ل  ذكا ال ياساه قو ا
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بين -18المادة     إعادة المهاجرين المهرَّ

ــو فغ له قو هيا من ول،  عا ة  -72 ا وت ب ،  و   بوام ال م ــــــــ ــ ف ــ  فى ع دكم تي ــــــــ ــ واه المرتصــــــــ م  ال ــــــــ
مين، ال ين مم من لعاوا عـ دكم قو لدي م الحق فى اإلقام  الدائمـ  فـيهالم ـاجاين  من  1وقت  عا ت م )الح اة  الم اَّ

 (؟18الما ة 

 ال  ننم 

  ذا كا  الجوال ةننمة، فياجا ت دوم الم يد من التحاصي  عن اإلجااماه المتان  فى م ا الاب .  )ق(  

 
 

مين، ال ين كا  لدي م الحق فى م -73 ا وت ب   عا ة الم اجاين الم اَّ ــ ف   ال ــــ واه المرتصــــ  فى ع دكم تي ــ
 (؟18من الما ة  2اإلقام  الدائم  فى ع دكم وقت  خول م الدول  الم ت ب   وف ا ل انونه الوطنى )الح اة 

 ال  ننم 

 ننمة، فياجا ت دوم الم يد من التحاصي  عن اإلجااماه المتان  فى م ا الاب .  ذا كا  الجوال ة  )ق(  

 
 

م  ال ـ واه المرتصـ  فى ع دكم تا ،  و   بوام ال م ـو فغ له قو هيا من ول، ع ا الو ااه الموج    -74
اإلقـامـ  الـدائمـ   ع ـدكم قو لـدي م الحق فىمن الـدول األخاى ل تح ق ممـا  ذا كـا  الم ـاجاو  الم اَّمو  من لعـاوـا 

 (؟18من الما ة  3فيه )الح اة 

 ال  ننم 

 م الم يد من التحاصي  عن اإلجااماه المتان  فى الا . ذا كا  الجوال ةننمة، فياجا ت دو  )ق( 

 
 

ما قد ي  م من م  ال ــــــ واه المرتصــــــ  فى ع دكم تصــــــدل عنام ع ا ط م الدول األطااع الم ــــــت ب    -75
مين، بند التناع ع ا جن ــــــــيت م، من ال ــــــــحا و خول  ق يم  وثائق ســــــــحا قو قذو  قخاى لتم ين الم اجاين الم اَّ

 (؟18من الما ة  4)الح اة ع دكم مجد ا 

 ال  ننم 

 المتان  فى م ا الاب . جااماه   ذا كا  الجوال ةننمة، فياجا ت دوم الم يد من التحاصي  عن اإل  )ق(  

 
 

مين ع ا نحو منظم؟ ياجا تحـدـيدمـا   -76 مـا نوت الـتداعيا المترـ ة فى عـ دكم من قجـ   عـا ة الم ـاجاين الم اَّ
مين وححظ كاامت م خالل  وذكا قو من وماه متاح  عن كي ي  مااعاة الحاج   لا قما  سالم  الم اجاين الم اَّ

 (؟18الما ة  من 5عم ي   عا ت م )الح اة 
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م  تتناو  ال ــــــــ واه المرتصــــــــ  فى ع دكم مع المنظماه الدولي  ذاه الصــــــــ   فى تنحي  تداعيا  عا ة  -77
مين )الح اة   (؟18من الما ة  6الم اجاين الم اَّ

 ال  ننم 

 تى يتناو  من ا ع دكم. ذا كا  الجوال ةننمة، فياجا تحديد المنظماه الدولي  ال )ق( 

 
 

م  قعام ع دكم قو اتحاقاه قو تاتيااه ثنائي  قو متند ة األطااع باــب  ت ايم الم اجاين، بما فى ذل   -78
 (؟18من الما ة  8ك يا قو ج ئيا  عا ة الم اجاين الم امين )الح اة قو تداعيا تنظم 

 ال  ننم 

 كا  الجوال ةننمة، فياجا تحديدما. ذا  )ق( 

 
  

 الصعوبات المصادفة  

مــ  واجــه ع ــدكم صــــــــــــــنومــاه قو تحــدوــاه فى تنحيــ  قو ح م من قح ــام عاوتوكول ت ايــم الم ــاجاين  -79
 المتص   بالمجموع  الاابن ؟

 ال  ننم 

 . ذا كا  الجوال ةننمة، فياجا توقيح ذل  )ق( 

 
  

 الحاجة إلى المساعدة التقنية  

 قخاى قو م اعداه ت ني   قافي  لتنحي  الباوتوكول تنحي ا فناال؟م  وحتاج ع دكم  لا تداعيا قو موال   -80

 ال  ننم 

 ول: ذا كا  الجوال ةننمة، فياجا تحديد نوت الم اعدة الالزم  لتنحي  الباوتوك )ق( 

 ت ييم تداعيا الندال  الجنائي  المنامض  لت ايم الم اجاين  

 الماولة ال انوني  قو الم اعدة فى صوغ التاايناه  

 تاايناه قو لوائح تنظيمي  قو اتحاقاه نموذجي   

 قو خو  عم  وقع استااتيجياه قو سياساه  

 قو الدلو  الم تحا ةالجيدة الممالساه   

 عنام ال دلاه من خالل تدليم الممالسين النام ين فى مجال الندال  الجنائي    
 و/قو تدليم المدلمين

 عنام ال دلاه من خالل توعي  ال ضاة  
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 لم اعدة الموقعي  من خبيا مترصصا  

 عنام المؤس اه قو تن ي  المؤس اه ال ائم   

 الوقاو  والتوعي   

 الم اعدة التكنولوجي  والمنداه )ياجا التحديد(  

 توويا جمع البياناه قو قواعد البياناه  

 ح  اه عم  قو منصاه لامي   لا تن ي  التناو  اإلق يمى والدولى  

األ واه المترصص ، مث  نمائ  التن م اإللكتاونى واأل ل  النم ي  والماا   التوجي ي    
 وإجااماه النم  الموحدة 

 هيا ذل  )ياجا التحديد(  

 
 

ــؤو  ال جاة وإنحاذ ال انو  فى ع دكم ما مى ال -81 مجااله التى وحتاج في ا موظحو قج  ة ماا ا  الحدو  وشــ
  لا م يد من قناو  عنام ال دلاه؟

 
 

 ما مى المجااله التى تحتاج في ا مؤس اه الندال  الجنائي  فى ع دكم  لا م يد من قناو  عنام ال دلاه؟  - 82

 
 

 ه ت ني  فى ت   المجااله؟ع دكم بالحن  م اعدام  يت  ا  -83

 ال  ننم 

 والج اه التى ت دم ا. ذا كا  الجوال ةننمة، فياجا تحديد مجال الم اعدة الم دم   )ق( 
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بروتوكول مكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة واالتجار بها  -رابعا  
روعة، المكمل التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة  بصورة غير مش

 عبر الوطنية
 6القانونية المتبادلة والمصادرة )المواد التعاون الدولي والمساعدة  -المجموعة الرابعة  

 البروتوكول( من 13و 12و
ف -6المادة     (6)المصادرة والضبط والتصر 

لجايم  المنظم ، م  اعتمد ع دكم تداعيا تاـايعي  قو تداعيا   الي  من اتحا ي  ا 12 و  م ـا  بالما ة  -84
وال خياة التى واـتاه فى قن ا مصـنوع  قو متجا ع ا  قخاى ل تم ين من قـا  األسـ ح  النالي  وقج ائ ا وم ونات ا

 2ن الما ة من عاوتوكول األســـــ ح  النالي ، باالقتاا  بالح اة )و( م 6من الما ة  2بصـــــولة هيا ماـــــاوع  )الح اة 
 من اتحا ي  الجايم  المنظم (؟

 ال    ج ئيا ننم،     ننم  

  ذا كا  الجوال ةننم، ج ئياة قو ةالة، فياجا توقيح ذل . )ق( 

 
 

وائح التنظيميـــــ   ذا كـــــا  الجوال ةننمة قو ةننم، ج ئيـــــاة، فياجا ذكا وإلفـــــا  ال وانين وال  )ل( 
 التداعيا األخاى المنوا  . و/قو

 
 

ــنوع  م   -85 ــ ح  النالي  وقج ائ ا وم ونات ا وال خياة المصـ ــا لة األسـ وم ن اإلطال ال انونى لب دكم من مصـ
 (؟6من الما ة  1قو المتجا ع ا بصولة هيا مااوع  )الح اة 

 ل     ياجزئ  نعم،     نعم  

  ذا كا  الجوال ةننم، ج ئياة قو ةالة، فياجا توقيح ذل . )ق( 

 
 

  ذا كـــــا  الجوال ةننمة قو ةننم، ج ئيـــــاة، فياجا ذكا وإلفـــــا  ال وانين وال وائح التنظيميـــــ   )ل( 

 و/قو التداعيا األخاى المنوا  .

 
 

__________ 

حظا المؤقت لن   الممت كاه قو تبدي  ا قو التصاع في ا من اتحا ي  الجايم  المنظم  ةالتجميدة قو ةالضا ة بمننا ال 2تناع الما ة  (6) 
و س و  مرتص  قخاى، وتناع ةالمصا لةة، تحاي  ا قو  خضاع ا ل حااس  قو ال يواة المؤقت  عنام ع ا قما صا ل عن مح م  ق قو

 س و  مرتص  قخاى.  التى تام  الحج  حيثما انوبق، بمننا التجايد الن ائى من الممت كاه بموجم قما صا ل عن مح م  قو
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 قافي  عما  ذا كانت تحتحظ ب جاله باب  ما ي ى:الدول مدعوة  لا التووت عت دوم من وماه   -86

 األس ح  وقج ائ ا وم ونات ا وال خياة المضبوط  - 

 ل     جزئيا نعم،     نعم  

 األس ح  وقج ائ ا وم ونات ا وال خياة المصا لة - 

 ل     جزئيا نعم،     نعم  

فى حال انواا  قو من البندين ال اب ين، ياجا التووت عتوقيح ما  ذا كانت البياناه تضححظ  )ق( 
 ماك يا وتحديد ال  و  قو ال  واه التى تحتحظ ع ا ونوت المن وماه المححوظ .

 
 

وت حااله الضــــــــا  والمصــــــــا لة خالل األعوام من وماه عن عد  ون ياجا،    قم ن، ت دوم  )ل( 
 الثالث  الماقي  وكم ونوت الموا  المضبوط  والمصا لة خالل ا. وياجا ت دوم األلقام الراص  ب   سن .

 
 

م  اعتمد اإلطال ال انونى لب دكم ســياســاه قو تداعيا ل تم ين من التصــاع فيما وصــا له من األســ ح   -87
 (؟6من الما ة  2وال خياة المتجا ع ا والمصنوع  بصولة هيا مااوع  )الح اة  قج ائ ا وم ونات االنالي  و 

 ل     جزئيا نعم،     نعم  

 ذا كـا  الجوال ةننمة قو ةننم، ج ئيـاة، فياجا ذكا ال وانين وال وائح التنظيميـ  و/قو التـداعيا   )ق( 
ــا لة، وإ  قم ن، ذكا قمث   محد ة ع ا المنوا   ااألخاى   لمنمول ع ا باـــــــــب  التصـــــــــاع فى م ه الموا  المصـــــــ

 توبي  ا، بما وام  ال ضاوا قو األح ام ال ضائي  الحديث .

 
 

 ذا كـا  الجوال ةننم، ج ئـياة قو ةالة، فياجا توقــــــــــــــيح كي ـي  تنـامـ  اإلطـال الـ انونى لبـ دكم  )ل( 
 .مع م ه الموا  المصا لة

 
 

ةننمة قو ةننم، ج ئياة، ف   ينص اإلطال ال انونى لب دكم ع ا تدميا   87ال ــــــؤال   عن ذا كا  الجوال  -88
 2األســ ح  النالي  وقج ائ ا وم ونات ا وال خياة المصــا لة التى صــننت قو اتجا ع ا بصــولة هيا ماــاوع  )الح اة  

 (؟6من الما ة 

 ل     جزئيا نعم،     نعم  

 ذا كا  الجوال ةننمة قو ةننم، ج ئياة، فإ  الدول مدعوة  لا التووت عت دوم من وماه  قافي   )ق( 
عن الواي   قو الواائق التى تتان ا فى تدميا األسـ ح  النالي  وقج ائ ا وم ونات ا وال خياة المصـنوع  قو المتجا 

 ااوع :ع ا بصولة هيا م

 الحا    

 ال منت  )الح ن باألسمنت(  
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 ال ص  

 اإلهاا  فى قعما  الاحال  

 الت ويع  

 التحجيا  

 الص ا وإعا ة التدويا  

 هيا ذل   

 
 

 كم ب جاله باألس ح  النالي  وقج ائ ا وم ونات ا وال خياة المدماة؟م  وحتحظ ع د )ل( 

 ل     جزئيا نعم،     نعم  

األسـ ح  النالي   ةننم، ج ئياة، فياجا ت دوم من وماه عن عد  ونوت ذا كا  الجوال ةننمة قو  ‘1’ 
وقج ائ ا وم ونات ا وال خياة التى  ماه خالل األعوام الثالث  الماقــــــــي  وطاي   تدمياما. وياجا ت دوم  

 األلقام الراص  ب   سن .

 
 

توقـــــيح التداعيا األخاى التى ةالة قو ةننم، ج ئياة، فياجا   88ال ـــــؤال  عن ذا كا  الجوال  )ج( 
ــ ح  ا ــتردم ا ع دكم لمنع األســـ ــايم قو الوقوت فى قيدو و ـــ ــا لة من الت ـــ لنالي  وقج ائ ا وم ونات ا وال خياة المصـــ

 (.6من الما ة  2قشرال هيا مبذو  ل م بحم  ا )الح اة 

 
 

د قســاليم التر ص من األســ ح   ةننمة قو ةننم، ج ئياة، فياجا التووت عتحدي   87 ذا كا  الجوال عن ال ــؤال   - 89
ل خياة المصــــا لة، برالع التدميا، المبذو  باســــتردام ا لســــميا بم تضــــا اإلطال ال انونى  النالي  وقج ائ ا وم ونات ا وا 

 (: 6من الما ة   2لب دكم. وياجا قوضا،    قم ن، توقيح ماهي  المتو ااه ال انوني  ل  ه األساليم )الح اة 

 قو الجيش،  ل .( ون د ع ا  لا مؤس   قو مؤس اه وطني  )مث  الااط  قو الجمالك  

ــ ح     ــايع الوطنى بحم  قســــ ــا التاــــ ــموح ل م بم تضــــ ون د ع ا  لا الموظحين النموميين الم ــــ
 نالي  لتبمين قنح  م

 خاى تاات قو تومم قو تحال  لا ع دا  ق  

 تاات قو تحال ألهاا  االستنمال المدنى الدائم  

 هيا ذل   

 ياجا ت دوم تحاصي  فى م ا الاب . ‘1’ 
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ــ ح  النالي  وقج ائ ا وم ونات ا وال خياة  ذا  )ق(  ــتردمو  طاائق قخاى ل تر ص من األســــ كنتم ت ــــ
 (؟6من الما ة  2المصا لة، ف   ترضع ت   الواائق ألو من االشتااطاه التالي  )الح اة 

 لواي  دول  ذ  لسمى باستردام اص  

 وسم األس ح  النالي  المصا لة  

 ت جي  عالماه الوسم وطاي   التر ص من ت   األس ح  النالي  وقج ائ ا وم ونات ا وال خياة  

يا، بما واـــم ، تحاصـــي  فى م ا الاـــب  وقمث   ع ا النجاح فى توبيق ت   التداع ياجا ت دوم  ‘1’ 
 حيثما قم ن، ت دوم صول ل نالماه الم تردم  فى وسم ت   األس ح  النالي .

 
  

 المعلومات -12المادة   

والمنظمـاه مـ  اعتمـد ع ـدكم تـداعيا مت ــــــــــــــ ـ  مع  طـاله ال ـانونى لتاـا ل المن ومـاه مع الـدول األخاى  -90
 ؟12المنني  من قج  تنحي  األح ام الوال ة فى الما ة 

 ل     جزئيا نعم،     نعم  

  ذا كا  الجوال ةالة قو ةننم، ج ئياة، فياجا توقيح ذل . )ق( 

 
 

 ذا كا  الجوال ةننمة قو ةننم، ج ئياة، ف   واـم  م ا التاا ل المن وماه المناسـا  عن قمول  )ل( 
 من قبي  ما ي ى؟

ــ  ب ـ  من ‘1’  حـالـ  ع ا حـدة عن منتجى األســــــــــــــ حـ  الـنالـي  وقج ائ ـا وم وـنات ـا   ومـاه خـاصــــــــــــ
لي ا وناق ي ا الماخصين )الح اة   (12من الما ة  1وال خياة وتجالما وم تول ي ا ومصدف 

 ال  ننم 

صـــــــنع األســـــــ ح  النالي  وقج ائ ا المنظ م  التى وضناع قن ا تاـــــــالك فى   اإلجاامي الجماعاه   ‘2’ 
ــتاه فى قــــــ وع ا فى م ه األناــــــو   وم ونات ا وال خياة قو االتجال ع ا بصــــــولة هيا ماــــــاوع  قو واــــ

 (12)ق( من الما ة  2)الح اة 

 ال  ننم 

ا وال خياة قو االتجال الم ــتنم   فى صــنع األســ ح  النالي  وقج ائ ا وم ونات  اإلخحاموســائ    ‘3’ 
 (12)ل( من الما ة  2ع ا بصولة هيا مااوع ، وسب  كاخ ت   الوسائ  )الما ة 

 ال  ننم 

والوصـــــــــول والدلول التى ت ـــــــــتردم ا عا ة الجماعاه  اإللســـــــــالالواائق والوســـــــــائ  ون ا   ‘4’ 
يا الماــــــاوت باألســــــ ح  النالي  وقج ائ ا وم ونات ا وال خياة المنظم  الضــــــالن  فى االتجال ه  اإلجاامي 
 (12)ج( من الما ة  2)الح اة 

 ال  ننم 
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الربااه التاـايعي  والممالسـاه والتداعيا الاامي   لا منع وم افح  واسـتصصـال صـنع األسـ ح   ‘5’ 
 (12) ( من الما ة  2التجال ع ا بصولة هيا مااوع  )الما ة النالي  وقج ائ ا وم ونات ا وال خياة وا

 ال  ننم 

ياجا ذكا ووصــــخ قمم وقنجح التداعيا والممالســــاه الحضــــ ا المنتمدة فى ع دكم ل م ــــاعدة  )ج( 
ــنع األســـ ح  النالي  وقج ائ ا وم ونات ا وا واالتجال ع ا بصـــولة هيا ل خياة  ع ا تاا ل المن وماه باـــب  جاائم صـ

 مااوع .

 
 

ياجا ذكا ال ــياســاه وال وانين وال وائح التنظيمي  والتاتيااه و/قو التداعيا األخاى المنوا  .  ) ( 
ــتحا ة فى مجال تاا ل المن وماه وت دوم بنض األمث   ع ا  وياجا وصــــــــــــخ ما لدو م من تجالل و لو  م ــــــــــ

 الاب .م ا  النجاح فى توبيق ممالساه فنال  فى

 
 

مــ  يتاــا ل ع ــدكم مع الــدول األطااع األخاى قو المنظمــاه المننيــ  المن ومــاه الن ميــ  والتكنولوجيــ   -91
ذاه الصـ   المحيدة ألج  ة قنحاذ ال انو  من قج  ق  ون ز ك  من ا قدلاه اةخا ع ا منع جاائم صـنع األسـ ح  

ولة هيا مااوع  وكاح ا والتح يق في ا ومالح   األشرال  ا بصالنالي  وقج ائ ا وم ونات ا وال خياة واالتجال ع 
 (؟12من الما ة  3الضالنين فى ت   األناو  هيا المااوع  )الح اة 

 ل     جزئيا نعم،     نعم  

  ذا كا  الجوال ةالة، فياجا توقيح ذل . )ق( 

 
 

كا  الجوال ةننمة قو ةننم، ج ئياة، فياجا ت دوم تحاصـي  فى م ا الاـب  ووصـخ التداعيا  ذا  )ل( 
 المتر ة وت دوم قمث   ع ا حااله النجاح فى تنحي ما.

 
 

ــاوت م   -92 ــ ح  النالي  وقج ائ ا وم ونات ا وال خياة التى قــ يتح د ع دكم ال ــــجاله الوطني  والدولي  لألســ
 التى قد لمما تكو  قد صننت قو اتجا ع ا بصولة هيا مااوع ؟قو عضثا ع ي ا قو استا ه و 

 ل     جزئيا نعم،     نعم  

 قيح ذل . ذا كا  الجوال ةالة، فياجا تو  )ق( 

 
 

لمرتصــــــــــــــ   ذا كـا  الجوال ةننمة قو ةننم، ج ئـياة، فياجا ذكا ال ــــــــــــــ وـ  قو ال ــــــــــــــ وـاه ا )ل( 
والمتو اــاه واإلجااماه ال ــانونيــ  الموا ــ  فى ع ــدكم ع ا عم يــاه اقتحــام األثا الوطنيــ  قو الــدوليــ  وت ــدوم قمث ــ  

 ع ا توبي  ا.
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 م  وحتحظ ع دكم ب جاله لما ي ى: )ج( 

 ط ااه اقتحام األثا الوال ة؟  

 لة؟ط ااه اقتحام األثا الصا   

 ‘ ياجا ت دوم تحاصي  فى م ا الاب .1’ 

 
 

لا ت ــدوم قمث ــ  ع ا عم يــاه اقتحــام األثا النــاجحــ  وميــا  الــدلو  الم ــــــــــــــتحــا ة،  ) ( الــدول مــدعوة   
واـــــــــم  ما توج ه من صـــــــــنوماه وتحدواه فى تنحي  ت   النم ياه، وت ييم مدى فنالي  ممالســـــــــات ا الوطني   بما

 ا.والدولي  فى مجال اقتحام األث 

 
 

ونوت األســــــــــــــ حـ  النـاليـ  وقج ائ ـا  )(( الـدول مـدعوة  لا التووت عت ـدوم من ومـاه  قــــــــــــــافيـ  عن عـد  
وم ونـات ـا والـ خياة التى اقتحـت قثامـا فى  ق يم ـا وفى الب ـدا  األخاى خالل األعوام الثالثـ  المـاقــــــــــــــيـ . وياجا 

 ت دوم األلقام الراص  ب   سن     كانت متاح .

 
 

ل تناو  الدولى من قج  اقتحام قثا  دكم تداعيا وتاتيااه ل تم ن من اســـــتقاال وإلســـــال ط ااه  م  اعتمد ع  - 93
ن فنت قو اتُّجا ع ا بصـــــــــــولة هيا ماـــــــــــاوع    ــض ــ ح  النالي  وقج ائ ا وم ونات ا وال خياة التى لمما تكو  قد صـــــــــ األســـــــــ

 من عاوتوكول األس ح  النالي (؟   12ا ة من الم   4من اتحا ي  الجايم  المنظم  والح اة   18)ز( من الما ة  3 )الح اة 

 ل     جزئيا نعم،     نعم  

ةننم، ج ئياة، فياجا ذكا ال ـــــــياســـــــاه وال وانين وال وائح التنظيمي   ذا كا  الجوال ةةننمة قو   )ق( 
 ج  توفيا م ا التناو  وت دوم قمث   ع ا النجاح فى تنحي ما.التداعيا األخاى المنوا   التى اعتمده من ق قوو/

 
 

ــ ح   )ل(  ــاعدة فى اقتحام قثا األسـ ــتجاب  لو ااه الم ـ ــما  ســـاع  االسـ م  اعتمد ع دكم تداعيا لضـ
ن فنت قو اتُّجا ع ا بصــــولة هيا ماــــاوع  )الح اة ال من  4نالي  وقج ائ ا وم ونات ا وال خياة التى لمما تكو  قد صــــض

 (؟12 ة الما

 ل     جزئيا نعم،     نعم  

 ذا كا  الجوال ةةننمة قو ةننم، ج ئياة، فياجا ذكا ال ـــــــياســـــــاه وال وانين وال وائح التنظيمي   ‘1’ 
 التداعيا األخاى المنوا   وت دوم قمث   ع ا النجاح فى تنحي ما. قوو/

 
 

افظ  ع ا ســــــــــــــاي  المن وماه التى يت  اما من الدول   اعتمد ع دكم تداعيا لضــــــــــــــما  المحم )ج( 
ــتنمال ت   المن وماه عندما تو م منه ذل  الدول  التى  األطااع األخاى قو لالمتثال ألو قيو  تضحا  ع ا اســـ

 ؟12من الما ة  5ت دم م ه المن وماه وف ا ل ح اة 
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 ل     جزئيا نعم،     نعم  

 ذا كا  الجوال ةننمة قو ةننم، ج ئياة، فياجا ذكا ال ــــــــياســــــــاه وال وانين وال وائح التنظيمي   ‘1’ 
 ه الص  .التداعيا األخاى ذا قوو/

 
 

  ذا كا  الجوال ةالة، فياجا توقيح ذل . ‘2’ 

 
 

ــب  اـلدول مـدعوة  لا التووت عت ـدوم م ‘3’  ــافـي  عن عـد  الو ـااه التى ت  ت ـا باــــــــــــ ن ومـاه  قــــــــــــ
الم ــــــاعدة فى اقتحام قثا األســــــ ح  النالي  وقج ائ ا وم ونات ا وال خياة خالل األعوام الثالث  الماقــــــي  

 التى قدمت ا ل ب دا  األخاى فى م ا الاب  خالل األعوام الثالث  الماقي .وعد  الو ااه 

 
 

ا قوضــــــــا من وماه عن الب دا  التى كا  التناو  من ا ع ا اقتحام ياجا،    قم ن، ق  ت دمو  ‘4’ 
األثا  وجاعيا قو ســــ بيا  لا ققصــــا حد خالل األعوام الرم ــــ  الماقــــي . وياجا قوضــــا وصــــخ قنواه 

 التناو  الم تردم .

 
  

 التعاون  -13المادة   

من عاوتوكول  13مــا ة من ال 2مــ  عين ع ــدكم ميصــ  وطنيــ  قو ن وــ  اتصـــــــــــــــال واحــدة عمال بــالح اة  -94
األســــــــــ ح  النالي  لكى تنم  كح    وصــــــــــ  عينه ومين ســــــــــائا الدول األطااع باــــــــــب  الم ــــــــــائ  المتن    ع ل  

 الباوتوكول؟

 ال  ننم 

  ذا كا  الجوال ةالة، فياجا توقيح ذل . )ق( 

 
 

اســــــــــــــم ال يـص  الوطنـي  قو ن و  من ومـاه مـتاحـ  عن  ذا كـا  الجوال ةننمة، فياجا تـ دوم قو  )ل( 
 االتصال المنين  ت   ووظيحت ا وعنوان ا.

 
 

مـ  اعتمـد ع ـدكم تـداعيا قو قعام قو اتحـاقـاه قو تاتياـاه ثنـائيـ  قو  ق يميـ  قو  وليـ  ل تنـاو  فى مجـال  -95
هيا ماــاوع  التجال ع ا بصــولة  منع وم افح  واســتصصــال صــنع األســ ح  النالي  وقج ائ ا وم ونات ا وال خياة وا

 (؟13من الما ة  1)الح اة 

 ل     جزئيا نعم،     نعم  
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  ذا كا  الجوال ةالة، فياجا توقيح ذل . )ق( 

 
 

وذكا   ذا كـــا  الجوال ةننمة قو ةننم، ج ئيــــاة، فياجا وصــــــــــــــخ ت ــــ  التــــداعيا والتاتياــــاه )ل( 
ــياســـــــاه وال وانين وال وائح التنظيمي  و/قو التداعيا األخاى المنوا  . وياجا عيا  ما  ذا كا  ع دكم طافا فى  ال ـــــ
منظم   ق يمي  توبق تداعيا ماــتاك  باــب   جااماه تااخيص االســتياا  والتصــديا والنبول عنام ع ا وجو  اتحا  

 ي  حاك  الاضائع.جماكى ومنو   تر و من الحدو  الداخ ي  وتكح  حا 

 
 

ــ ح  النالي  المتوخاة فى الح -96 ــم األســ ــوع  لم افح   زال  عالماه وســ ــاف   لا التداعيا الموقــ  2 اة باإلقــ
من عاوتوكول األســـ ح  النالي ، م  قناـــب ع دكم تلياه قو اتر  تداعيا قخاى من قج  التما  الدعم  8من الما ة 

ــ ح  النالي  وقج   ــاننى األسـ ــات ا  ائ ا وم ونات ا وال خياة وتجالماوالتناو  من صـ ــماسـ لي ا وسـ ــد  ــتول ي ا ومصـ وم ـ
ــتصصـــال  ــنن ا واالتجال ع ا بصـــولة هيا ماـــاوع  ومن وناق ي ا التجاليين، من قج  منع وم افح  واسـ قناـــو  صـ

 (؟13من الما ة  3و 1قج  االستحا ة من م ا الدعم والتناو  )الح اتا  

 ال  ننم 

  ذا كا  الجوال ةالة، فياجا توقيح ذل . )ق( 

 
 

 ذا كا  الجوال ةننمة، فياجا وصــــــــــخ نوت التناو  ال و ققامه ع دكم مع قو فص  من الحصاه  )ل( 
 الم كولة قعاله وذكا ال ياساه وال وانين وال وائح التنظيمي  و/قو التداعيا األخاى المنوا  .

 
  

 المصادفةالصعوبات   

 م  يواجه ع دكم صنوماه فى تنحي  قح ام عاوتوكول األس ح  النالي ؟ -97

 ل     جزئيا نعم،     نعم  

  ذا كا  الجوال ةننمة قو ةننم، ج ئياة، فياجا توقيح ذل . )ق( 

 
 

فحـ  لصــــــــــــــنع األســــــــــــــ حـ  الـنالـي  وقج ائ ـا وم وـنات ـا واـل خياة لم ـامـ   يم عـ دكم فنـالـي  ـتداعياه المترـ ة  -98
 واالتجال ع ا بصولة هيا مااوع ؟

 ال  ننم 

ــا  فى م ا الاــــب   )ق(  ــتاــــ ا  ببو وثائق مناســ  ذا كا  الجوال ةننمة، فياجا توقــــيح ذل  واالســ
ــاه عن )مث  ت اليا الت ييم قو تح ي  الثيااه قو ت ا ــتناا  الدولي  واإلق يمي  األخاى قو  لاســــــــ ليا تلياه االســــــــ

 م ،  ل .(.ال ياساه النا
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م  لدى ع دكم اســــــــــتااتيجي  قو خو  عم  وطني  من قج  م افح  صــــــــــنع األســــــــــ ح  النالي  وقج ائ ا  -99
ولي  ذاه صــ   فى وم ونات ا وال خياة واالتجال ع ا بصــولة هيا ماــاوع  قو من قج  تنحي  صــ وك  ق يمي  قو  

 م ا الميدا ؟

 ال  ننم 

 ذا كا  الجوال ةننمة، فياجا عيا  االســــــــــــــتااتيجي  قو خو  النم ، مع ت دوم شــــــــــــــاح موج   )ق( 
 لنواق ا، و/قو التداعيا األخاى ذاه الص  .

 
 

ل ذا لم و ن  -100 ل تواؤم مع م تضـــــــــــــــياه الباوتوكول، فياجا تحـدـيد  اإلطـال الـ انونى الوطنى لبـ دكم ـقد عـضد ف
 الروواه المتاقي  التى ي  م اتراذما لمواممته من ا.

 
 

مـ  توجـد قو صــــــــــــــنوـماه تنتا  اعتمـا  تاــــــــــــــاينـاه وطنـي  جـدـيدة قو تنحـي  التاــــــــــــــاينـاه  )ق( 
 ال ائم ؟ الوطني 

 ال  ننم 

 نمة، ف   ينوبق ع ي ا قو من الصنوماه التالي ؟ ذا كا  الجوال ةن  ‘1’ 

 مااك  فى صوغ التاايناه  

 الحاج   لا  صالحاه مؤس ي  قو  ناام مؤس اه جديدة  

 (الحاج   لا سن الم يد من التاايناه التنحي و  )قوانين، لوائح تنظيمي ، مااسيم،  ل .  

 صنوماه تواجه الممالسين فى استنمال التاايناه   

 ن ص الوعى  

 عدم التن يق عين الوكااله  

 خصائص اإلطال ال انونى  

 لا المنالع والم الاه الت ني االفت ال    

 محدو و  قو انندام التناو  من جانم الدول األخاى   

 ل تنحي محدو و  الموال  الالزم    

 م ائ  قخاى )ياجا تحديدما(  
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 الحاجة إلى المساعدة التقنية  

 حي  الباوتوكول؟م  وحتاج ع دكم  لا م اعدة ت ني  ل تي م ع ا الصنوماه ال ائم  فى تن  -101

 ال  ننم 

  ذا كا  الجوال ةننمة، فياجا تحديد نوت الم اعدة الالزم : )ق( 

 ا وم ونات ا وال خياة ت ييم تداعيا الندال  الجنائي  المنامضــــــ  لصــــــنع األســــــ ح  النالي  وقج ائ   
 وع  وقوجه التااط ا بالجاائم الروياة األخاى واالتجال ع ا بصولة هيا ماا 

 الماولة ال انوني  قو اإلصالحاه التاايعي  وال وائح التنظيمي   

 تاايناه قو لوائح تنظيمي  قو اتحاقاه نموذجي   

 منني  باألس ح  النالي   ناام ميصاه مرتص  قو ج اه وص  وطني  قو ن ا  اتصال  

 عنام المؤس اه قو تن ي  المؤس اه ال ائم   

 وقع استااتيجياه قو سياساه قو خو  عم   

 تنميم الممالساه الجيدة قو الدلو  الم تحا ة  

 لسين النام ين فى مجال الندال  الجنائي  عنام ال دلاه من خالل تدليم المما  
 و/قو تدليم المدلمين

 الوقاو  والتوعي   

 الم اعدة الموقعي  من موجه قو خبيا مترصص  

 ماا ا  الحدو  وت ييم المراطا  

  جااماه عم  موحدة  

االتجال هيا الماـــــاوت عند المناعا الحدو و  قو من خالل الردماه البايدو    كاـــــخ تدف اه  
 قو باستردام اإلنتانت

 تاا ل المن وماه  

 التح يق والمالح   ال ضائي    

 تداعيا لتن ي  التناو  اإلق يمى والدولى  

التحتيــ  ال ــائمــ ، مثــ  نظم ححظ  البنا قــامــ  عنا تحتيــ  لتكنولوجيــاه المن ومــاه قو توويا   
 ال جاله قو النماذج واأل واه الاقمي  قو قواعد البياناه قو ق واه التواص 

 جمع وتح ي  عياناه االتجال باألس ح  النالي   

ه قخاى )ياجا تحديدما(. وياجا تاتيم االحتياجاه المو وم  من الم ـــــــــاعدة الت ني   مجاال  
األولوي  واإلشـــــــالة  لا األح ام المحد ة من الباوتوكول المتن    ع ا عند ت دوم ت    من حيث

 المن وماه.
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 الم اعدة الت ني  والمنداه: )ل( 

 الوسم وححظ ال جاله  

 تحديد ماهي  األس ح  النالي  واقتحام قثاما  

 قواب  الن    

 حماله الجمع  

 التنوي  والتدميا  

   الة المر وناه  

 
 

 م  يت  ا ع دكم بالحن  م اعدة ت ني  فى ت   المجااله؟ )ج( 

 ال  ننم 

  ذا كا  الجوال ةننمة، فياجا تحديد مجال الم اعدة الم دم  والج اه التى ت دم ا. ‘1’ 

 
 

كم التى تنتباون ا جيدة باـب  ماا ا  األسـ ح  النالي  ياجا وصـخ الممالسـاه المتان  فى ع د ) ( 
ــ ح  النالي  وقج ائ ا و  ــنع األسـ ــولة هيا ماـــاوع  التى وم ن  ومنع وم افح  صـ م ونات ا وال خياة االتجال ع ا بصـ

 ق  ت م الدول األخاى فى ج و ما الاامي   لا تنحي  عاوتوكول األس ح  النالي .

 
 

قخاى تنتـ دو  ق  من الم م قخـ مـا فى االعتـاال باــــــــــــــب  الجواـنم ياجا تـ دوم قو من ومـاه  ()ه 
 ل ائم  فى م ا الاب  برالع المن وماه الم كولة قعاله.المتن    عتنحي  الباوتوكول والصنوماه ا

 

 


