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211119    211119    V.19-10461 (A) 

*1910461*  

      
تقرير عن اجتماع فريق اخلرباء احلكومي الدويل املنشأ عمًال بقرار     

     ٢٠١٩تشرين األول/أكتوبر  ١١إىل  ٩، املعقود يف فيينا من ٩/١ املؤمتر
    مقدِّمة  -أوًال  

عرب الوطنية، يف  املنظَّمةطلب مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية   -١
ستعراض تنفيذ ااملع ٩/١قراره  شاء آلية ا تفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب نون "إن

باملخدِّر حدة املعين  هبا"، إىل مكتب األمم املت ية والربوتوكوالت امللحقة  مية أن الوطن ات واجلر
ح يعقد، يف حدود املوارد املتاحة، اجتماعًا واحدًا على األقل لفريق خرباء حكومي دويل مفتو

العضــــوية من أجل وضــــع الصــــيغة النهائية الســــتبيانات التقييم الذايت واملواءمة بينها، حســــب 
ي لقوائم د املبادئ التوجيهية إلجراء االســـــتعراضـــــات القطرية وخمطط منوذجاالقتضـــــاء، وإعدا

، على أن تقدَّم نتائُج أعمال فريق ٩/١املالحظات وامللخصــــــات املشــــــار إليها يف مرفق القرار 
  اء احلكومي الدويل إىل املؤمتر لكي ينظر فيها أثناء دورته العاشرة. اخلرب
ودعا املؤمتر، يف القرار نفســـــه، رئيس املؤمتر إىل أن يعمل، بدعم من املكتب، على تيســـــري   -٢

شاورات غري الرمسية. ويف عمل فر سمرب  ٤يق اخلرباء احلكومي الدويل من خالل امل كانون األول/دي
  ؤمتر املجموعــات اإلقليميــة إىل تقــدمي ترشــــــيحــات لرئــاســـــــة فريق اخلرباء ، دعــا رئيس امل٢٠١٨

عقد يف ع للمؤمتر، يف اجتماعه املن. وأيد املكتب املوسَّ ٩/١احلكومي الدويل املنشأ عمًال بقرار املؤمتر 
  ، ترشــــــيح رونو ســــــوريول (فرنســــــا) لرئاســــــة فريق اخلرباء ٢٠١٨كانون األول/ديســــــمرب  ١٣

  احلكومي الدويل.
ع للمؤمتر، يف اجتماعه املعقود يف   -٣ ، على ٢٠١٩شـــــباط/فرباير  ٥واتَّفق املكتب املوســـــَّ

نا يف الفترة من  لدويل يف فيي ماع فريق اخلرباء احلكومي ا   األول/تشــــــرين  ١١إىل  ٩عقد اجت
ع، يف ٢٠١٩أكتوبر  ، مبوجب ٢٠١٩متوز/يوليه  ١٩. وباإلضــافة إىل ذلك، اتَّفق املكتب املوســَّ
  ملوافقة الصامتة، على جدول األعمال املؤقت الجتماع الفريق.إجراء ا
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  تنظيم االجتماع  -ثانيًا  
  

    افتتاح االجتماع  -ألف  
ماَع يف   -٤ لدويل  ٢٠١٩تشــــــرين األول/أكتوبر  ٩افَتَتح االجت رئيُس االجتماع احلكومي ا

  املفتوح العضوية، رونو سوريول (فرنسا).
    

    إقرار جدول األعمال   -باء  
، جدول ٢٠١٩تشــــــرين األول/أكتوبر  ٩رَّ االجتماع، يف جلســــــته األوىل املعقودة يف قأ  -٥

  األعمال التايل:
  يمية:املسائل التنظ  -١  
  افتتاح االجتماع؛  (أ)    
  إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال.  (ب)    
ضات القطرية ويف املخطط النموذجي االنظر يف املب  -٢ دئ التوجيهية إلجراء االستعرا

  لقوائم املالحظات املنبثقة من االستعراضات القطرية.  
ســتعراض تنفيذ اتفاقية وضــع ومواءمة الصــيغ النهائية الســتبيانات التقييم الذايت ال  -٣

  األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا.  
  مسائل أخرى.  -٤
  اعتماد التقرير  -٥

    
   تالكلما  -جيم  

  من جدول األعمال، تكلَّم ممثل ليختنشتاين، وهي طرف يف االتفاقية. ٢يف إطار البند   -٦
من جــدول األعمــال، تكلَّم ممثلو األطراف التــاليــة يف االتفــاقيــة:  ٣ويف إطــار البنــد   -٧

الربازيل، أملانيا، إندونيسيا، إيطاليا،  األورويب، االحتاد الروسي، األرجنتني، األردن، إسبانيا،  االحتاد
تايلند، تركيا، مجهورية كوريا، رومانيا، ســــنغافورة، ســــويســــرا، الصــــني، غواتيماال،  بيالروس،

كمبوديا، كندا، كولومبيا، الكويت، لكســمربغ، ليختنشــتاين، مصــر، املكســيك،  دا،فرنســا، فنلن
لنمســـــا، اهلند، اململكة العربية الســـــعودية، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشـــــمالية، ا

  هندوراس، الواليات املتحدة األمريكية، اليابان.
لَّم املراقب عن مجهورية إيران اإلســالمية، من جدول األعمال أيضــًا، تك ٣ويف إطار البند   -٨

  وهي دولة موقِّعة على االتفاقية.
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    تنظيم األعمال  -دال  
، ناقش االجتماع احلكومي ٢٠١٩تشــــرين األول/أكتوبر  ٩يف اجللســــة األوىل املعقودة يف   -٩

يهية إلجراء من جدول األعمال، املعنون "النظر يف املبادئ التوج ٢ند الدويل املفتوح العضــــــوية الب
  االستعراضات القطرية ويف املخطط النموذجي لقوائم املالحظات املنبثقة من االستعراضات القطرية".

ضوية من جدول األعمال، وضع االجتم ٢ويف إطار البند   -١٠ اع احلكومي الدويل املفتوح الع
لنموذجيني لقوائم ائية للمبادئ التوجيهية إلجراء االســتعراضــات القطرية وللمخططني االصــيغ النه

هما  واللذين كان CTOC/COP/WG.10/2019/2املالحظات وامللخصـــات، الواردين يف الوثيقة  نصـــُّ
  ُعدِّل شفويًّا، لكي ينظر املؤمتر يف هذه الصيغ النهائية يف دورته العاشرة.قد 
من  ٣كومي الدويل املفتوح العضـــوية يف جلســـته األوىل أيضـــًا البند وناقش االجتماع احل  -١١

يذ جدول األعمال، املعنون "وضع ومواءمة الصيغ النهائية الستبيانات التقييم الذايت الستعراض تنف
مة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا". ويف إطار اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّ

بند من جدول األعمال، ناقش االجتماع احلكومي الدويل املفتوح العضــــــوية بالتفصــــــيل ذلك ال
مة عرب جلرمية املنظَّمشــروع اســتبيان التقييم الذايت الســتعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة ا

  . حدةعلى  الوطنية، فتناول بالتحليل األسئلة اليت يطرحها مشروع النصِّ كالًّ
من جدول األعمال  ٣وواصــل االجتماع احلكومي الدويل املفتوح العضــوية مناقشــة البند   -١٢

خلامســـــــة، املعقودة يف  عة وا ثة والراب ثال ية وال ثان ته ال   تشــــــرين األول/ ١١و ١٠و ٩يف جلســـــــا
. وواصــــل االجتماع احلكومي الدويل املفتوح العضــــوية حتليله املفصــــل ملشــــروع ٢٠١٩أكتوبر 

  عرب الوطنية. املنظَّمةذايت الستعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية استبيان التقييم ال
 ، وضـــع االجتماع٢٠١٩تشـــرين األول/أكتوبر  ١١ويف اجللســـة اخلامســـة  املعقودة يف   -١٣

الســتعراض تنفيذ اتفاقية احلكومي الدويل املفتوح العضــوية الصــيغة النهائية الســتبيان التقييم الذايت 
عرب الوطنية (انظر املرفق)، مع إمكانية أن ختضــــــع ملزيد من  املنظَّمةم املتحدة ملكافحة اجلرمية األم

ــــــتبيانات التقييم ــــــتعراض تنفيذ  املواءمة، مبا يف ذلك النص الوارد بني معقوفتني يف اس الذايت الس
  الربوتوكوالت، لكي ينظر فيها املؤمتر يف دورته العاشرة. 

كومي الدويل املفتوح العضوية، أيضًا يف جلسته اخلامسة املعقودة يف وواصل االجتماع احل  -١٤
ـــتبيان التقييم  ٣، النظر يف البند ٢٠١٩تشـــرين األول/أكتوبر  ١١ وناقش بالتفصـــيل مشـــروع اس

تعراض تنفيذ بروتوكول االتِّجار باألشــــخاص، فتناول بالتحليل األســــئلة اليت يطرحها الذايت الســــ
  .٢٨إىل  ١واستعرض االجتماع األسئلة من . حدةعلى  النصُّ كالًّ

، املعنون "مســـائل أخرى"، عرض الرئيس خالصـــة موجزة للموضـــوع، ٤ويف إطار البند   -١٥
لمشاورات غري الرمسية اليت سُتعقد يف املستقبل، وبعدها تساءلت بعض الوفود عن اجلدول الزمين ل

  بل املوعد بوقت كاٍف. ت على احلاجة إىل أن ُيتاح للوفود جدول زمين شامل قدوشد
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    احلضور  -هاء  
حضـــــر االجتماع ممثِّلو األطراف التالية يف االتفاقية: االحتاد األورويب، االحتاد الروســـــي،   -١٦

بانيا، أستراليا، إسرائيل، إكوادور، أملانيا، اإلمارات العربية املتحدة، األرجنتني، األردن، أرمينيا، إس
إيطاليا، البحرين، الربازيل، الربتغال، بلجيكا، بلغاريا، بولندا،  إندونيســــــيا، أوروغواي، أيرلندا،

 املتعددة القوميات)، بريو، بيالروس، تايلند، تركيا، تشــيكيا، تونس، مجهورية ترتانيا-بوليفيا (دولة
لدومينيكية، املتحدة، ية، جنوب  اجلمهورية ا ــــــعب لدميقراطية الش يا، مجهورية الو ا مجهورية كور

أفريقيا، رومانيا، ســان مارينو، الســلفادور، ســلوفاكيا، ســلوفينيا، ســنغافورة، الســنغال، الســويد، 
)، فنلندا، البوليفارية-زويال (مجهوريةسويسرا، شيلي، الصني، العراق، عمان، غواتيماال، فرنسا، فن

بوديا، كندا، كوبا، كوســـتاريكا، كولومبيا، الكويت، لبنان، لكســـمربغ، كرواتيا، كم فييت نام،
سعودية، اململكة املتحدة صر، املغرب، املكسيك، اململكة العربية ال شتاين، ماليزيا، م لربيطانيا  ليختن

هلند، هنغاريا، هولندا، الواليات ، ميامنار، النرويج، النمســـــا، نيوزيلندا، ا٬العظمى وأيرلندا الشـــــمالية
  اليمن، اليونان. املتحدة األمريكية، اليابان،

  وحضر مراقبون عن مجهورية إيران اإلسالمية، وهي دولة موقِّعة على االتفاقية.  -١٧
  قائمة بأمساء املشاركني. CTOC/COP/WG.10/2019/INF.1/Rev.1وترد يف الوثيقة   -١٨

    
    الوثائق  -واو  

  االجتماع:التالية معروضة على  لوثائقكانت ا  -١٩

  )؛CTOC/COP/WG.10/2019/1جدول األعمال املؤقَّت املشروح (  (أ)  

مذكِّرة من األمانة بشأن آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية   (ب)  
قة هبا: مشــروع املبادئ التوجيهية إلجراء االســتعراضــات الوطنية والربوتوكوالت امللحاملنظَّمة عرب 

  )؛ CTOC/COP/WG.10/2019/2القطرية واملخططني النموذجيني لقوائم املالحظات وامللخصات (

ــــــتبيان التقييم الذايت اخلاص با  (ج)   عرب  املنظَّمةرمية تفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلاس
  )؛CTOC/COP/WG.10/2019/3الوطنية: مشروع نصٍّ مقدَّم من الرئيس (

ة االجتار باألشخاص، وخباصة استبيان التقييم الذايت لربوتوكول منع وقمع ومعاقب  (د)  
 األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية: مشـروع نصٍّسـاء واألطفال، املكمل التفاقية الن

  ).CTOC/COP/WG.10/2019/4مقدَّم من الرئيس (
    

    اعتماد التقرير  -ثالثًا  
  .٢٠١٩تشرين األول/أكتوبر  ١١ اعتمد االجتماع هذا التقرير يف  -٢٠
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      املرفق
استبيان التقييم الذايت الستعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية     

      عرب الوطنية املنظَّمة
  إرشادات عامة للرد على االستبيان

ستعَرض الدول بناء على املعلومات اليت   • ، قدَّمتها إىل الدول األطراف املستعِرضةسوف ُت
ع قًا للقســــــم اخلامس من إجراءات وقوا ية وف فاق ــــــتعراض تنفيذ ات ية اس ــــــغيل آل د تش

املتحــدة ملكــافحــة اجلرميــة املنظَّمــة عرب الوطنيــة والربوتوكوالت امللحقــة هبــا. وإذا  األمم
وة إىل حتميل أي كانت الدول مل تقدِّم بعد الوثائق ذات الصــــــلة إىل األمانة، فهي مدع

صلة بالرد على قوانني ولوائح تنظيمية االستبيان، أو وصف  وقضايا ووثائق أخرى ذات 
خمتصــــر هلا، على بوابة إدارة املعارف املســــماة بوابة املوارد اإللكترونية والقوانني املتعلقة 

  باجلرمية" (بوابة "شريلوك").
ــــــؤ  • ال، روابط إىل املعلومات اليت ميكن بعد ذلك أن ُتقدَّم، ضــــــمن الردود على كل س

  على بوابة "شريلوك". ُحمِّلت 
باإلضــــافة إىل تقدمي روابط إىل املعلومات اليت ُحمِّلت على بوابة "شــــريلوك"، ُيرجى من   •

ــــؤال يكون  ــــريعات املنطبقة واألحكام ذات الصــــلة يف إطار كل س الدول أن حتدِّد التش
  قتضاء. جوابه "نعم"، ويف إطار أي سؤال آخر عند اال

النســخ الورقية من الوثائق،  تقدمي أي مرفقات، مبا يف ذلك ُيرجى من الدول أن متتنع عن  •
  مع االستبيانات املستوفاة.

إىل  ميكن للدول األطراف، عند ردها على اســـــتبيانات التقييم الذايت، أن تشـــــري أيضـــــًا  •
الصـــلة اليت هي  املعلومات املقدَّمة يف ســـياق آليات اســـتعراض الصـــكوك األخرى ذات

د الردود على النحو الدول األطراف أن تراعي ضرورة أن جتسِّ أطراف فيها. ويتعني على
سابقة. وعلى وجه اخلصوص، جيوز  املناسب أيَّ معلومات مستجدة منذ تقدمي الردود ال
للدولة الطرف املســتعَرضــة، عند اســتعراض نفس التشــريعات بشــأن التزامات مطابقة أو 

ية األمم املتحدة ملكافحة الفســــــاد، أن تزامات الواقعة على عاتقها مبوجب اتفاقمماثلة لالل
ـــــتعراض تنفيذ اتفاقية ت ـــــري إىل الردود والوثائق اإلضـــــافية اليت قدَّمتها يف إطار آلية اس ش

  املتحدة ملكافحة الفساد. األمم
والربوتوكوالت  املنظَّمة عرب الوطنيةتنطوي أحكام اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية   •

ــــــتتناول ات متفاوتة من املتطلبات. ووفقًا لإلامللحقة هبا على درج جراءات والقواعد، س
آلية االســــتعراض تدرجييًّا مجيع مواد االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا. ومن مثَّ، ينبغي 

الردود على األســـئلة ذات  صـــوغُيراعى اختالف طبيعة كل حكم من األحكام عند أن 
  حل التالية من االستعراض القطري.الصلة وكذلك أثناء استعراضها يف املرا
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    معلومات عامة  -أوًال  
  ؟ ١٨من املادة  ١٣ بالفقرةهل عيَّن بلدكم سلطة مركزية عمًال   -١

  ال نعم  

ــــــلطة  ــــــم وعنوان هذه الس إذا كان اجلواب "نعم"، فُيرجى تقدمي أي معلومات متاحة تتعلق باس
 سلطات. وين هذه الأمساء وعنا أو

 
 

  
ــــــلطة أو أمساء وعناوين   -٢ ــــــم وعنوان الس هل أبلغ بلدكم األمني العام لألمم املتحدة باس

السلطات اليت ميكنها أن تساعد الدول األطراف األخرى على وضع تدابري ملنع اجلرمية املنظمة عرب 
  )؟ ٦، الفقرة ٣١الوطنية (املادة 

  ال نعم  
  

ــــــلطة  ــــــم وعنوان هذه الس إذا كان اجلواب "نعم"، فُيرجى تقدمي أي معلومات متاحة تتعلق باس
  السلطات.أمساء وعناوين هذه  أو

 
 

    
      التعاريف والتجرمي مبوجب االتفاقية  -ثانيًا  
    التعاريف  -ألف  

  ؟ ٢ادة اإلطار القانوين يف بلدكم التعاريف املنصوص عليها يف امل يتضمَّنهل   -٣
  ال  جزئيًّا نعم، نعم  

  ُيرجى التوضيح:
 
 

  
هل يســــــمح اإلطار القانوين يف بلدكم بأن ينفِّذ بلدكم االتفاقية دون اعتماد التعاريف   -٤

  ؟٢املادة  يفدة املنصوص عليها داملح
  ال نعم، جزئيا  نعم  

  ُيرجى التوضيح:
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    )٥جترمي املشاركة يف مجاعة إجرامية منظمة (املادة   -باء  
  ؟٥هل املشاركة يف مجاعة إجرامية منظَّمة جمرَّمة مبوجب اإلطار القانوين يف بلدكم وفقًا للمادة   -٥

  ال نعم  
  

هو "نعم"، فهل املشــــاركة يف مجاعة إجرامية منظَّمة  ٥إذا كان جواب الســــؤال   أ)(  
أكثر على ارتكاب جرمية خطرية لغرض له صــلة مباشــرة أو ل يف االتفاق مع شــخص آخر أو ثَّتتم

  غري مباشرة باحلصول على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى؟
  ال  جزئيًّا م،نع نعم  

  
ية  ٥إذا كان جواب الســــــؤال   (ب)   (أ) "نعم"، فهل ُيشــــــترط لقيام اجلرمية اجلنائ

يذ املنصوص عليها يف القانون الداخلي يف بلدكم أن يقوم أحد املشاركني بفعل يساعد على تنف
، ٥ظمــة (املــادة االتفــاق على ارتكــاب اجلرميــة أو أن تنطوي اجلرميــة على مجــاعــة إجراميــة من

  ؟ ‘)١’(أ)  ١الفرعية   الفقرة
  ال نعم، جزئيا  نعم  

  
إذا كان القانون الداخلي يف بلدكم يشترط القيام بفعل يساعد على تنفيذ االتفاق   (ج)  

ــــبما تقتضــــيه أحكام أبلغ بلدكم األمني العام لألمم املعلى ارتكاب اجلرمية، فهل  تحدة بذلك حس
  ؟٥من املادة  ٣رة الفق

  ال  نعم  
  

هو "نعم"، فهل املشــــاركة يف مجاعة إجرامية منظَّمة  ٥ا كان جواب الســــؤال إذ  (د)  
شاطها اإلجرامي العام أو  شخص، عن علم هبدف مجاعة إجرامية منظَّمة ون بعزمها تتمثَّل يف قيام ال

على ارتكاب اجلرائم املعنية، بدور فاعل يف األنشطة اإلجرامية لتلك اجلماعة، أو االضطالع بدور 
سهم فاعل يف  ست شطة أخرى تضطلع هبا اجلماعة اإلجرامية املنظَّمة مع علمه بأن هذه املشاركة  أن

  ؟‘)٢’(أ)  ١، الفقرة الفرعية ٥يف حتقيق اهلدف اإلجرامي لتلك اجلماعة (املادة 
  ال  جزئيًّا نعم، نعم  

  
  ت احلاجة:ُيرجى التوضيح إذا اقتض

 
 

  
مية   -٦ طار القـانوين يف بلـدكم تنظيُم ارتكـاب جر هل ُيعـدُّ من اجلرائم اجلنـائيـة مبوجب اإل

املســاعدة أو التحريض على ذلك خطرية تكون ضــالعًة فيها مجاعة إجرامية منظمة أو اإلشــراف أو 
  (ب))؟ ١، الفقرة ٥أو تيسريه أو إسداء املشورة بشأنه (املادة 

  ال  جزئيًّا نعم، نعم  



CTOC/COP/WG.10/2019/5
 

8/47 V.19-10461 
 

  ُيرجى التوضيح إذا اقتضت احلاجة:
 
 

    
    ) ٦جترمي غسل عائدات اجلرائم (املادة   -جيم  

(أ) من  ١جمرَّم مبوجب اإلطار القانوين يف بلدكم وفقًا للفقرة ات اجلرائم هل غســــل عائد  -٧
  االتفاقية؟من  ٦املادة 

  ال  جزئيًّا نعم، نعم  

ــــــل عائدات اجلرائم   (أ)   إذا كان اجلواب "نعم، جزئيًّا"، ُيرجى بيان طريقة جترمي غس
  انون الداخلي يف بلدكم. مبوجب الق

 
 

  
ـــــمولة   (ب)   إذا كان اجلواب "نعم"، فهل مجيع اجلرائم اخلطرية واألفعال اإلجرامية املش

لداخلي يف  قانون ا عدُّ مبوجب ال ها ُت هبا اليت دولتكم طرٌف في ية والربوتوكوالت امللحقة  فاق باالت
  (أ) و(ب))؟  ٢لفرعيتان ، الفقرتان ا٦(املادة  بلدكم جرائم أصلية جلرمية غسل األموال

  
  ال  نعم  

  
إذا كــان اجلواب "ال"، فُيرجى بيــان األفعــال اإلجراميــة املشــــــمولــة بــاالتفــاقيــة   ‘١’

هبا اليت دولتكم طرٌف فيها وال ُتعدُّ مبوجب القانون الداخلي يف والربوتوكوالت امللحقة 
  سل األموال:بلدكم جرائم أصلية جلرمية غ

 
 

  
ُيرجى تقدمي معلومات عن نطاق اجلرائم األصــــــلية املنصــــــوص عليها يف القانون   ‘٢’

الداخلي يف بلدكم، مبا يف ذلك أي قائمة تشــمل ما قد يكون منصــوصــًا عليه يف القانون 
سبيل املثال، القوانني تبيان؛ ويرجى املحددةداخلي يف بلدكم من اجلرائم األصلية ال ، على 

  .(ب)) ٢ة ، الفقر٦صلة وأرقام املواد (املادة ذات ال
 
 

  
هل يشــــمل اإلطار القانوين يف بلدكم اجلرائم األصــــلية املرتكبة خارج الوالية القضــــائية   -٨

  (ج))؟  ٢، الفقرة ٦لبلدكم (املادة 
  

  ال  جزئيًّا نعم، نعم  
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ها االعتراف "نعم" أو "نعم، إذا كان اجلواب  جزئيًّا"، ُيرجى وصــــــف الظروف اليت ميكن يف ظلِّ
  والية قضائية أجنبية. مبوجب القانون الداخلي يف بلدكم باجلرائم األصلية املرتكبة يف 

 
 

  
ستعماهلا مع العلم، عند تلقيها، بأهنا عائدات جرائم،   -٩ ساب املمتلكات وحيازهتا وا هل اكت

  ؟‘)١’(ب)  ١، الفقرة الفرعية ٦التشريعات يف بلدكم (املادة  وجبمبأفعال جمرَّمة 
  

  ال  جزئيًّا نعم، نعم  
  

  بإجياز:ُيرجى التوضيح 
 
 

  
هل املشــاركة يف ارتكاب جرمية غســل أموال، أو التواطؤ أو التآمر على ارتكاهبا، وحماولة   -١٠

ا واملســاعدة والتحريض على ذلك وتســهيله وإســداء املشــورة بشــأنه، أفعال جمرَّمة مبوجب ارتكاهب
  ؟‘)٢’(ب)  ١، الفقرة الفرعية ٦لقانوين يف بلدكم (املادة اإلطار ا

  
  ال  جزئيًّا نعم، نعم  

  
  التوضيح بإجياز:ُيرجى 

 
 

  
ومن أي  ٦األمني العام لألمم املتحدة بنســــــخ من قوانينه اُملنفِّذة للمادة  د بلدكمهل زوَّ  -١١

  تغيريات ُأدخلت بعد ذلك على تلك القوانني، أو بوصف لتلك القوانني والتغيريات؟
    

  إذا كان اجلواب "نعم"، فُيرجى إدراج الرابط:
 
 

    
  كورة:اجلواب "ال"، فُيرجى تقدمي املعلومات املذأمَّا إذا كان 

 
 

    
    )٨جترمي الفساد (املادة   -دال  

من االتفاقية على الدول األطراف يف اتفاقية اجلرمية املنظَّمة اليت  ٩و ٨يقتصــــر اســــتعراض املادتني 
  ليست أطرافًا يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد. 
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  القانوين يف بلدكم؟اإلطار مبوجب  جمرَّم ٨(أ) من املادة  ١هل السلوك الوارد وصفه يف الفقرة   -١٢
  

  ال  جزئيًّا نعم، نعم  

  ُيرجى التوضيح بإجياز: 
 
 

  
  مبوجب اإلطار القانوين يف بلدكم؟ جمرَّم ٨(ب) من املادة  ١هل السلوك الوارد وصفه يف الفقرة   -١٣
  

  ال  جزئيًّا نعم، نعم  

  ُيرجى التوضيح بإجياز:
 
 

  
مبوجب اإلطار القانوين يف  جمرَّم ٨من املادة  ١هل شــكل الفســاد الوارد وصــفه يف الفقرة   -١٤

  )؟ ٢، الفقرة ٨بلدكم إذا كان ضالعًا فيه موظف عمومي أجنيب أو موظف مدين دويل (املادة 
  

  ال  جزئيًّا نعم،  عمن 

  بإجياز عند االقتضاء:ُيرجى التوضيح 
 
 

  
جنائيًّا مبوجب اإلطار  جمرمة) ٢، الفقرة٨أشــكال أخرى من الفســاد (املادة  أيُّهل توجد   -١٥

  القانوين يف بلدكم؟ 
  

  ال  جزئيًّا نعم، نعم  

  ُيرجى التوضيح بإجياز عند االقتضاء:
 
 

  
هي بدورها من األفعال  ٨هل املشـــاركة كطرف متواطئ يف األفعال املجرَّمة وفقًا للمادة   -١٦

  )؟ ٣، الفقرة ٨اإلطار القانوين يف بلدكم (املادة  مبوجباملجرَّمة جنائيًّا 
  ال  نعم  

    )٢٣جترمي عرقلة سري العدالة (املادة   -هاء  
  من االتفاقية؟ ٢٣هل عرقلة سري العدالة جمرَّمة مبوجب اإلطار القانوين يف بلدكم وفقا للفقرة   -١٧
  

  ال  جزئيًّا نعم، نعم  
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  ُيرجى التوضيح بإجياز:
 
 

    
      والنظام القضائينون ذ القاإنفا  -ثالثًا  
    )١٠مسؤولية اهليئات االعتبارية (املادة   -ألف  

 ١٠هل مســؤولية اهليئات االعتبارية مقرَّرة مبوجب اإلطار القانوين يف بلدكم وفقًا للمادة   -١٨
  من االتفاقية؟

  
  ال  جزئيًّا نعم، نعم  

  اجلواب "نعم، جزئيًّا" أو "ال"، فُيرجى التوضيح:ذا كان إ  )(أ  
 
 

  
 إذا كان اجلواب "نعم"، فهل هذه املسؤولية:  (ب)  

  
  ... جنائية؟   ‘١’  

  ال  نعم  

  ... مدنية؟  ‘٢’  
  ال  نعم  

  و/أو  
  ... إدارية؟  ‘٣’  

  ال  نعم  

من  ٤ما هو نوع اجلزاءات املنصــــــوص عليها يف اإلطار القانوين يف بلدكم تنفيذًا للفقرة   -١٩
  من االتفاقية؟  ١١من املادة  ٦رة ، مع مراعاة الفق١٠  املادة

 
 

  
    )٢٢و ١١املالحقة واملقاضاة واجلزاءات، وإنشاء سجل جنائي (املادتان   -باء  

هل يقضـــــي بلدكم بإخضـــــاع ارتكاب اجلرائم املشـــــمولة باالتفاقية جلزاءات ُتراعى فيها   -٢٠
  )؟ ١، الفقرة ١١جسامة اجلرمية املرتكبة (املادة 

  
  ال  نعم  
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ــــــتهالل ال  -٢١ دعاوى هل حدَّد بلدكم، عند االقتضــــــاء، مدة تقادم طويلة ميكن أثناءها اس
أيِّ جرم مشــمول باالتفاقية، ومدة أطول عندما يكون اجلاين املزعوم قد فرَّ من وجه العدالة   بشــأن
  )؟ ٥، الفقرة ١١  (املادة

  
  ال  جزئيًّا نعم، نعم  

  
  لتقادم: ا يف ذلك، عند االقتضاء، بيان فترة ايرجى التوضيح بإجياز، مب

 
 

  
هل اتَّخذ بلدكم تدابري لضـــــمان أن ُتراعى يف الشـــــروط اليت ُتفرض يف ســـــياق قرارات   -٢٢

من حضــور املدَّعى عليه يف أيِّ اإلفراج على ذمة املحاكمة أو على ذمة االســتئناف ضــرورة التأكُّد 
  )؟ ٣، الفقرة ١١إجراءات جنائية الحقة (املادة 

  
  ال  نعم  

    
    )١٢املصادرة والضبط (املادة   -جيم  

  اإلطار القانوين يف بلدكم مصادرة ما يلي: يتيحهل   -٢٣

) املتأتية من )١(٢) من املادة عائدات اجلرائم (وفقًا للتعريف الوارد يف الفقرة (ه  (أ)  
ملادة  ية (ا فاق باالت لة  ــــــمو كات  ١، الفقرة ١٢جرائم مش مة (أ))، أو املمتل ها قي عادل قيمت اليت ت
  (أ))؟ ١، الفقرة ١٢باالتفاقية (املادة العائدات املتأتية من جرائم مشمولة 

  
  ال  نعم  

  
خدمت أو ُيراد استخدامها يف املمتلكات أو املعدات أو األدوات األخرى اليت اسُت  (ب)  

  (ب))؟ ١، الفقرة ١٢ملادة ارتكاب جرائم مشمولة باالتفاقية (ا
  

  ال  نعم  

  )؟٣، الفقرة ١٢ائدات اجلرائم املحوَّلة أو املبدَّلة إىل ممتلكات أخرى (املادة ع  (ج)  
  

  ال  نعم  
  

صـــادر مشـــروعة (املادة عائدات اجلرائم اليت اختلطت مبمتلكات اكُتســـبت من م  (د)  
  )؟٤، الفقرة ١٢

  ال  نعم  
  

__________ 
 اجلرائم" أي ممتلكات تتأتى أو يتحصل عليها، بطريقة مباشرة أو غري مباشرة، من ارتكاب جرم ما.ت ُيقصد بتعبري "عائدا  )١(  
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اإليرادات أو املنافع األخرى املتأتية من املفردات الوارد وصفها يف إطار البنود (أ)   (هـ)  
  )؟٥، الفقرة ١٢و(د) أعاله (املادة  و(ج)

  
  ال  نعم  

  رجى التوضيح:ُي
 
 

  
أســــــاس طوعي، معلومات عمَّا إذا كان اإلطار القانوين يرجى من الدول أن تقدِّم، على   -٢٤

  الداخلي لديها يسمح مبصادرة املوجودات دون صدور حكم باإلدانة.
 
 

  
  يرجى من الدول أن تقدِّم معلومات عن اإلطار التشريعي ذي الصلة ومعيار اإلثبات املطلوب.  -٢٥

 
 

  
املفردات الوارد وصــــــفها يف البنود أعاله هل يتيح اإلطار القانوين يف بلدكم التعرُّف على   -٢٦

  )؟٢، الفقرة ١٢أو اقتفاء أثرها أو جتميدها أو ضبطها بغرض مصادرهتا يف هناية املطاف (املادة 
  

  ال  نعم  
  

  ح بإجياز عند االقتضاء.إذا كان اجلواب "نعم"، فريجى التوضي
 
 

  
إذا كان ذلك متفقًا مع مبادئ القانون الداخلي يف بلدكم ومع طبيعة الدعاوى القضـــــائية   -٢٧

وغريها من اإلجراءات، هل يســــمح اإلطار القانوين يف بلدكم بنقل عبء اإلثبات إىل املدَّعى عليه 
ــــــُتمدت من مصــــــادرة من جمتأتي أهناحبيث يكون عليه أن ُيثبت أنَّ العائدات املدَّعى   رائم قد اس

  )؟٧، الفقرة ١٢مشروعة (املادة 
  

  ال  نعم  
  

تيح فيهــا اإلطــار القــانوين إذا كــان اجلواب "نعم"، فُيرجى تقــدمي معلومــات عن الظروف اليت ي
  الداخلي يف بلدكم نقل عبء اإلثبات إىل املدَّعى عليه.

 
 

  
ل اإلطار القانوين يف بلدكم املحاكم أو السلطات املختصة األخرى أن تأمر بتقدمي وِّهل خي  -٢٨

  السجالت املصرفية أو املالية أو التجارية أو بالتحفظ عليها لألغراض التالية:
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 التحقيق يف اجلرائم املشمولة باالتفاقية أو مالحقة مرتكبيها قضائيًّا يف بلدكم؟  (أ)  
  

  ال  نعم  
  

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

  
 املجرَّمةتلبية طلب مصادرة وارد من دولة طرف أخرى فيما يتصل بأحد األفعال   (ج)  

 املشمولة باالتفاقية؟ 
  ال نعم  

  
ــــــئلة الواردة يف البنود (أ) أو (ب) أو (ج)، فُيرجى بيان  إذا كان اجلواب "نعم" على أيٍّ من األس
طات املختصـــــــة األخرى  حاكم أو الســــــل لدكم امل لداخلي يف ب قانون ا هبا ال قة اليت خيوِّل  الطري

 . الصالحيات ذات الصلة
 
 

  
أحكام رُّع حبجة السرية املصرفية لرفض العمل بهل يسمح اإلطار القانوين يف بلدكم بالتذ  -٢٩

 ؟ ١٢من املادة  ٦الفقرة 
  

  ال نعم  
    

    )١٥القضائية (املادة  الوالية  -دال  
ُيرتكب يف إقليمه هل هناك أيُّ ظروف ال تكون لبلدكم يف ظلِّها والية قضــــــائية على ما   -٣٠

من االتفاقية والربوتوكوالت اليت بلدكم طرٌف  ٢٣و ٨و ٦و ٥وفقًا للمواد  ةاملجرَّممن األفعال [
  (أ))؟ ١، الفقرة ١٥] (املادة )٢(فيها

  ال  نعم  
  

إذا كان اجلواب "نعم"، فُيرجى بيان الظروف اليت ال تكون لبلدكم يف ظلِّها والية قضــــــائية على 
  ة يف إقليمه. اجلرائم املرتكب

 
 

  

__________ 
  ُوضع هذا السؤال يف صيغته النهائية رهنًا مبواءمته مع سائر األسئلة.  )٢(  
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وفقًا  املجرَّمةهل يتمتع بلدكم بالوالية القضـــــائية اليت متكِّنه من مالحقة مرتكيب األفعال [  -٣١
] إذا ارُتكبت هذه )٣(ت اليت بلدكم طرٌف فيهامن االتفاقية والربوتوكوال ٢٣و ٨و ٦و ٥للمواد 

  (ب))؟ ١، الفقرة ١٥نه (املادة األفعال على منت سفينة ترفع علمه أو طائرة مسجَّلة مبوجب قواني
  

  ال  جزئيًّا نعم، نعم  
  

بالوالية  عًا  لدكم متمتِّ قة اليت جتعل ب يان الطري كان اجلواب "نعم" أو "نعم، جزئيًّا"، فُيرجى ب إذا 
 ١ة باالتفاقية، على النحو الوارد يف الفقرة القضــائية اليت متكِّنه من مالحقة مرتكيب اجلرائم املشــمول

  . ١٥(ب) من املادة 
 
 

  
ــــــريان  -٣٢ ــــــائية خارج احلدود اإلقليمية  هل يكفل اإلطار القانوين يف بلدكم س الوالية القض

  باالستناد إىل األسس التالية؟
 قًاوف املجرمةبالوالية القضـــــــائية اليت متكِّن من مالحقة مرتكيب األفعال [ التمتُّع  (أ)  
] إذا ارُتكبت خارج )٤(من االتفاقية والربوتوكوالت اليت بلدكم طرٌف فيها ٢٣و ٨و ٦و ٥للمواد 

جانب مواطنيه (أو عدميي اجلنســـــية الذين يوجد مكان إقامتهم املعتاد يف بلدكم) إقليم بلدكم من 
  (ب))؟ ٢، الفقرة ١٥(املادة 

  
  ال  نعم  

  
وفقًا  املجرمةبالوالية القضـــــــائية اليت متكِّن من مالحقة مرتكيب األفعال [ التمتُّع  (ب)  
] إذا ارُتكبت خارج )٥(من االتفاقية والربوتوكوالت اليت بلدكم طرٌف فيها ٢٣و ٨و ٦و ٥للمواد 

  (أ))؟ ٢، الفقرة ١٥إقليم بلدكم ضد أحد مواطنيه (املادة 
  

  ال  نعم  

التمتُّع بالوالية القضــــائية اليت متكِّن من مالحقة مرتكيب فعل املشــــاركة يف مجاعة   (ج)  
خارج إقليم قد وقع  كان ذلك الفعل  مة إذا  ية منظَّ هبدف ارتكاب جرمية خطرية  إجرام لدكم  ب

  ؟‘)١’(ج)  ٢، الفقرة الفرعية ١٥، الفقرة (ب)) داخل إقليم بلدكم (املادة ٢(املادة 
  

  ال  نعم  
  

__________ 
 ُوضع هذا السؤال يف صيغته النهائية رهنًا مبواءمته مع سائر األسئلة.  )٣(  
 صيغته النهائية رهنًا مبواءمته مع سائر األسئلة. السؤال يفُوضع هذا   )٤(  
 ُوضع هذا السؤال يف صيغته النهائية رهنًا مبواءمته مع سائر األسئلة.  )٥(  
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بالوالية القضـــــائية اليت متكِّن من مالحقة مرتكيب اجلرائم الفرعية املتَّصـــــلة  التمتُّع  (د)  
ُترتكب خارج إقليم بلدكم هبدف ارتكاب جرمية غسل عائدات اجلرائم  اليتجبرائم غسل األموال 
  ؟‘)٢’ج) ( ٢ة الفرعية ، الفقر١٥ادة يف إقليم بلدكم (امل

  
  ال نعم  

    
    )٢٥و ٢٤محاية الشهود ومساعدة الضحايا ومحايتهم (املادتان   -هاء  

هل يتَّخذ بلدكم تدابري مالئمة يف حدود إمكانياته لتوفري محاية فعالة للشــــــهود الذين يدلون   -٣٣
  )؟١، الفقرة ٢٤ه االتفاقية من أي انتقام أو ترهيب حمتمل (املادة بشهادة خبصوص اجلرائم املشمولة هبذ

  
  ال نعم  

  
"نعم"، فهل تكفل هذه التدابري توسيع نطاق احلماية، حسب  ٣٣إذا كان جواب السؤال   -٣٤

  سائر األشخاص الوثيقي الصلة هبم؟االقتضاء، ليشمل أقارب الشهود و
  

  ال  نعم  

  إذا كان اجلواب "نعم"، فُيرجى التوضيح: 
 
 

  
عى دَّ"نعم"، فهل تشمل هذه التدابري، دون املساس حبقوق امل ٣٣جواب السؤال إذا كان   -٣٥

  عليه، ما يلي:
يري وضع إجراءات لتوفري احلماية اجلسدية للشهود، على سبيل املثال عن طريق تغ  (أ)  

ماكن وجودهم أو  قة هبويتهم وأ قامتهم، وعدم إفشـــــــاء املعلومات املتعل ماكن إ فرض قيود على أ
  (أ))؟  ٢، الفقرة ٢٤املعلومات (املادة إفشاء تلك 

  
  ال نعم  

  
على  اح باإلدالء بالشــهادةتضــمني القواعد الوطنية اخلاصــة باألدلة إمكانية الســم  (ب)  

، ٢٤الشاهد، على سبيل املثال عن طريق استخدام تكنولوجيا االتصاالت (املادة حنو يكفل سالمة 
  (ب))؟ ٢الفقرة 

  
  ال  نعم  

  :اُيرجى بياهن ،تدابري أخرى  (ج)  
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ــــــاعدة  -٣٦ واحلماية لضــــــحايا  هل اتَّخذ بلدكم تدابري مالئمة يف حدود إمكانياته لتوفري املس
خصـــــوصـــــًا يف حاالت تعرُّضـــــهم للتهديد باالنتقام أو للترهيب  )٦(اجلرائم املشـــــمولة باالتفاقية،

  )؟١، الفقرة ٢٥  (املادة
  

  ال  نعم  

  إذا كان اجلواب "نعم"، فُيرجى بيان تلك التدابري: 
 
 

  
لة باالتفاقية ُسبل احلصول توفر لضحايا اجلرائم املشمو هل وضع بلدكم إجراءات مناسبة  -٣٧

  )؟ ٢، الفقرة ٢٥على التعويض وجرب الضرر (املادة 
  

  ال  نعم  

  إذا كان اجلواب "نعم"، فُيرجى بيان تلك اإلجراءات:
 
 

  
ا بعني االعتبار يف املراحل هل يتيح بلدكم إمكانية عرض آراء الضحايا وشواغلهم وأخذه  -٣٨

على حنو ال ميس  منظَّمةية املقامة ضد اجلناة الضالعني يف أنشطة إجرامية املناسبة من الدعاوى اجلنائ
  )؟ ٣، الفقرة ٢٥حبقوق الدفاع (املادة 

  
  ال  نعم  

  
  ُيرجى التوضيح، حسب االقتضاء:

 
 

  
اتفاقات أو ترتيبات مع دول أخرى بشــأن تغيري أماكن إقامة الشــهود  أيَّم هل أبرم بلدك  -٣٩

و/أو الضحايا، من حيث كوهنم شهودًا، وعند االقتضاء ألقارهبم وسائر األشخاص الوثيقي الصلة 
  )؟٢٤هبم، من أجل التأكد من توفري احلماية اجلسدية هلم من أي انتقام أو ترهيب حمتمل (املادة 

  
  ال نعم  

    
    عرب الوطنية املنظَّمةالتدابري املتعلقة بالتحقيق يف قضايا اجلرمية   -واو  

  هل يسمح اإلطار القانوين يف بلدكم باستخدام أساليب التحري اخلاصة؟  -٤٠
  

  ال  نعم  
__________ 

 تشمل اجلرائم املشمولة باالتفاقية األفعال املجرَّمة مبقتضى الربوتوكوالت اليت تكون الدولة طرفًا فيها.  )٦(  
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سؤال   -٤١ ساليب  يتخذ، فهل "نعم" ٤٠إذا كان جواب ال ستخدام أ سماح با بلدكم تدابري لل

  التحري اخلاصة، مثل: 
    التسليم املراَقب؟  (أ)  

  ال  نعم  

  األحوال اليت يعترب فيها بلدكم ذلك مناسبًا،و/أو، يف   
      املراقبة اإللكترونية أو غريها من أشكال املراقبة؟  (ب)  

  ال  نعم  
  و/أو  
  العمليات السرية؟  (ج)  

  ال نعم  

  و/أو  
  أساليب أخرى   (د)

  ال نعم  

  ُيرجى التوضيح:
 
 

  
معلومات عن املراقبة  (ب) "نعم"، فُيرجى، إن أمكن، تقدمي ٤١إذا كان جواب الســـؤال   -٤٢

يتعلق بتبادل املعلومات أو األدلة املســتمدة من املراقبة مع اإللكترونية يف بلدكم، وخصــوصــًا فيما 
  سلطات إنفاذ القانون والسلطات القضائية األجنبية. 

 
 

  
ساس طوعي،  صوص عليها  أييرجى من الدول أن تقدِّم، على أ شروط املن معلومات متاحة عن ال

  ).١، الفقرة ٢٠ة أعاله (املادة الداخلي املنطبق على أساليب التحري اخلاصة املذكور يف قانوهنا
 
 

  
بلدكم تدابري لتشــــجيع األشــــخاص الذين يشــــاركون أو كانوا يشــــاركون يف  يتخذهل   -٤٣

جرامية منظَّمة على اإلدالء مبعلومات مفيدة للســــــلطات املختصــــــَّة ألغراض التحري مجاعات إ
أيِّ مســــاعدة ملموســــة أخرى ميكن أن تســــاهم يف جتريد اجلماعات اإلجرامية  واإلثبات أو توفري

  )؟١، الفقرة ٢٦من عائدات اجلرمية (املادة املنظَّمة من مواردها أو 
  

  ال  نعم  
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إذا كــان اجلواب "نعم"، فهــل ينصُّ القــانون الــداخلي يف بلــدكم على إمكــانيــة   (أ)  
قدِّم عونًا كبريختف لذي ي اءات التحقيق أو املالحقة بشـــــــأن جرمية أو يف إجر ًايف عقوبة املتهم ا

  )؟ ٢، الفقرة ٢٦جرائم مشمولة هبذه االتفاقية (املادة 
  

  ال  نعم  
  

نية منح إذا كان اجلواب "نعم"، فهل ينصُّ القانون الداخلي يف بلدكم على إمكا  (ب)  
يف إجراءات التحقيق أو املالحقة بشـأن جرمية  ًااحلصـانة من املالحقة ألي شـخص يقدِّم عونًا كبري

  )؟٣، الفقرة ٢٦تفاقية (املادة أو جرائم مشمولة هبذه اال
  

  ال  نعم  
  
عدِّد األ  -٤٤ نائي أو مت يب ث فاق أو ترت لدكم أي ات ف مع دول أطراف أخرى طراهل أبرم ب

بشأن توفري املعاملة املشار إليها (مثل ختفيف العقوبة أو منح احلصانة) لألشخاص الذين ميكنهم أن 
  )؟٥الفقرة ، ٢٦املادة يقدِّموا عونًا كبريًا إىل السلطات املختصة لدى أيِّ طرف متعاقد (

  
  ال  نعم  

  راف أن تقدم معلومات يف هذا الصدد.لدول األطيرجى من ا
 
 

    
      التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية  -رابعًا  

    )١٦تسليم املطلوبني (املادة   -ألف  
  هل ُتمنح املوافقة على التسليم يف بلدكم:   -٤٥

  مبوجب تشريع؟  (أ)  
  ال  نعم  

  و/أو  
  و ترتيب آخر (متعدد األطراف أو ثنائي)؟ أ اهدة أو اتفاقمبوجب مع  (ب)  

  
  ال  نعم  

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

  ال  نعم  
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م االتفاقية كأســـاس (ب) "نعم"، فهل يســـتخدم بلدك ٤٥إذا كان جواب الســـؤال   (د)  
  (أ))؟ ٥، الفقرة ١٦ع سائر الدول األطراف يف االتفاقية (املادة مقانوين للتعاون بشأن تسليم املطلوبني 

  
  ال ينطبق ال  نعم، بشروط  نعم  

  ُيرجى التوضيح:
 
 

  
  (أ))؟ ٥، الفقرة ١٦مم املتحدة بذلك (املادة م األمني العام لألهل أبلغ بلدك  (هـ)  

  
  ال  نعم  

، فهل ســــعى ٤٥(ج) من الســــؤال  (ب) أو إذا كان اجلواب "ال" على البنود (أ) أو  (و)  
  (ب))؟  ٥، الفقرة ١٦دة ت املناسبة، إىل إبرام معاهدات بشأن تسليم املطلوبني (املابلدكم، يف احلاال

  
  ال نعم  

  
من املادة  ١هل سبق لبلدكم، يف املمارسة العملية، أن اعترب اجلرائم املنصوص عليها يف الفقرة   -٤٦
] جرائم خاضــــــعة )٧(وفقًا للربوتوكوالت اليت بلدكم طرف فيها املجرَّمةواألفعال من االتفاقية [ ١٦
  )؟٣، الفقرة ١٦لتسليم املطلوبني (املادة  أطرافمن معاهدات ثنائية ومتعددة  تسليم فيما أبرمهلل
  

  ال نعم، جزئيًّا  نعم  
  

  : ُيرجى التوضيح بإجياز
 
 

  
، فهل يعترب اجلرائم إذا كان بلدكم ال جيعل تســــــليم املطلوبني مشــــــروطًا بوجود معاهدة  -٤٧

وفقًا للربوتوكوالت اليت  املجرَّمةمن االتفاقية [واألفعال  ١٦من املادة  ١املنصوص عليها يف الفقرة 
  )؟٦، الفقرة ١٦] جرائم خاضعة للتسليم (املادة )٨(بلدكم طرف فيها

  
  ال ينطبق ال  نعم، بشروط  نعم  

  
  ُيرجى التوضيح بإجياز:

 
 

  

__________ 
 نهائية رهنًا مبواءمته مع سائر األسئلة.صيغته ال ُوضع هذا السؤال يف  )٧(  
 ُوضع هذا السؤال يف صيغته النهائية رهنًا مبواءمته مع سائر األسئلة.  )٨(  
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ما هي الشــروط املنصــوص عليها يف القانون الداخلي يف بلدكم ملنح املوافقة على التســليم، مبا يف   -٤٨
  )؟٧، الفقرة ١٦اجلرائم اليت ختضع للتسليم) (املادة ذلك اشتراط احلد األدىن للعقوبة (كمعيار لتحديد 

  إجياز:ُيرجى التوضيح ب
 
 

  
ما هي األســـــباب املنصـــــوص عليها يف القانون الداخلي يف بلدكم واليت جيوز لبلدكم أن   -٤٩

  )؟٧، الفقرة ١٦يستند إليها يف رفض التسليم (املادة 
  ُيرجى التوضيح بإجياز: 

 
 

  
اإلطار القانوين الداخلي يف بلدكم على اشــــــتراط ازدواجية التجرمي ملنح املوافقة هل ينصُّ   -٥٠
  )؟١، الفقرة ١٦لى طلب التسليم (املادة ع
  

  ال نعم، جزئيًّا  نعم  
  

ــــــتراط الوفاء مببدأ ازدواجية التجرمي ملنح  يان كيفية اش كان اجلواب "نعم، جزئيًّا"، فُيرجى ب إذا 
  . املوافقة على طلب التسليم، أو إىل أيِّ مدى ُيشترط

 
 

  
طة (فيما يتعلق بأيِّ   -٥١ هل يكفل اإلطار القانوين يف بلدكم االكتفاء مبتطلبات إثباتية مبســــــَّ

  )؟ ٨، الفقرة ١٦جرم تنطبق عليه هذه املادة) (املادة 
  ال  نعم  

  ُيرجى التوضيح:
 
 

  
(فيما يتعلق بأيِّ جرم تنطبق عليه  معجَّلةسليم هل يكفل اإلطار القانوين يف بلدكم إجراءات ت  -٥٢

  )؟ ٨، الفقرة ١٦هذه املادة) (املادة 

  ال  نعم  

طة املتاحة يف بلدكم  إذا كان اجلواب "نعم"، فُيرجى تقدمي معلومات عن إجراءات التســــليم املبســــَّ
  ت. والظروف اليت تنطبق يف ظلها هذه اإلجراءا
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أيضــــًا منطويًا على مســــائل مالية هل يرفض بلدكم طلب التســــليم ملجرد أنَّ اجلرم يعترب   -٥٣
  )؟١٥، الفقرة ١٦(املادة 

  ال  نعم  

وف اليت ميكن يف ظلها أن ُيرفض طلب التســــــليم ملجرد إذا كان اجلواب "نعم"، فُيرجى بيان الظر
  يعترب أيضًا منطويًا على مسائل مالية. أنَّ اجلرم 

 
 

  
ذلك الشــــخص من  إذا كان بلدكم ميتنع عن تســــليم أيِّ جاٍن مزعوٍم ال لســــبب إال ألنَّ  -٥٤

ــــــريان والية بلدكم القضــــــائية على اجلرائم  مواطنيه، فهل ينصُّ اإلطار القانوين يف بلدكم على س
، الفقرة ١٥مية من مواطنيه (املادة مرتكب اجلر] إذا كان )٩(املشــــــمولة باالتفاقية [والربوتوكوالت

  )؟ ١٠، الفقرة ١٦؛ واملادة ٣
  

  ال نعم، جزئيًّا  نعم  
  
يف حال كان اجلاين املزعوم موجودًا يف إقليم بلدكم ومل يســــلِّمه بلدكم إىل دولة أخرى،   -٥٥

بلدكم على ســــريان والية بلدكم القضــــائية على اجلرائم املشــــمولة قانوين يف اإلطار ال ينصُّفهل 
ذلك ، إذا كان ١٥من املادة  ٢و ١يف الفقرتني  املبينة] يف الظروف )١٠(باالتفاقية [والربوتوكوالت

  )؟٤، الفقرة ١٥الشخص هو من ارتكب تلك اجلرائم (املادة 
  

  ال ، جزئيًّا عمن نعم  
  
القانوين يف بلدكم على التســـليم املشـــروط بأيِّ صـــورة من الصـــور وفقًا اإلطار  ينصُّهل   -٥٦

  من االتفاقية؟  ١٦من املادة  ١١للفقرة 
  

  ال نعم  
  
، فهل يســــمح اإلطار القانوين يف إذا كان بلدكم ال يســــلِّم أيَّ شــــخص ألنه من مواطنيه  -٥٧

لب من الدولة الطرف الطالبة، بإنفاذ حكم صــــــادر حبق الشــــــخص املطلوب بلدكم، بناًء على ط
  )؟ ١٢، الفقرة ١٦لدولة الطالبة (املادة تسليمه مبقتضى القانون الوطين ل

  
  ال نعم، جزئيًّا  نعم  

__________ 
 ُوضع هذا السؤال يف صيغته النهائية رهنًا مبواءمته مع سائر األسئلة.  )٩(  

 األسئلة.ُوضع هذا السؤال يف صيغته النهائية رهنًا مبواءمته مع سائر   )١٠(  
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ها أن ينظر  كان اجلواب "نعم" أو "نعم جزئيًّا"، فُيرجى توضــــــيح الظروف اليت ميكن يف ظل إذا 
  بلدكم يف إنفاذ حكم من هذا القبيل. 

 
 

  
ــليم، هل يتشــاور بلدكم، عند االقتضــاء، مع الدولة الطرف الطالبة هبدف   -٥٨ قبل رفض التس

  )؟١٦، الفقرة ١٦لصلة بادعاءاهتا (املادة وافية لعرض آرائها وتقدمي املعلومات ذات امنحها فرصة 
  

  ال  نعم  
  
يرجى من الدول أن تذكر جتارهبا والتحديات اليت واجهتها يف اســتخدام االتفاقية مع دول   -٥٩

 ئل املتعلقة بالتسليم. أطراف أخرى يف سياق املسا
 
 

    
  )١٨املساعدة القانونية املتبادلة (املادة   -باء  

  
  يف بلدكم، هل ُتقدَّم املساعدة القانونية املتبادلة:  -٦٠

  مبوجب تشريع؟  (أ)  
  

  ال  نعم  
  

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

  
  ال  نعم  

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

  
  ال  نعم  

  
هل يقدِّم بلدكم املساعدة القانونية املتبادلة فيما يتصل بالتحقيقات واملالحقات واإلجراءات   -٦١

، ١٨  ةشمولة باالتفاقية واليت جيوز حتميل هيئة اعتبارية املسؤولية عنها (املادالقضائية املتعلقة باجلرائم امل
  )؟ ٢الفقرة 

  
  ال  نعم  
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من  ٢٩إىل  ٩من االتفاقية، مبا يف ذلك الفقرات من  ١٨هل يطبِّق بلدكم أحكام املادة   -٦٢
قانونية املتبادلة إىل دول أخرى أطراف يف االتفاقية ال يرتبط تلك املادة، من أجل تقدمي املســاعدة ال

  )؟٧، الفقرة ١٨بلدكم معها مبعاهدة أخرى سارية املفعول لتبادل املساعدة القانونية (املادة 
  

  ال نعم، جزئيًّا  نعم  
  

 . ُتطبَّقالفقرات اليت ال أحكام فُيرجى حتديد جزئيًّا"،  إذا كان اجلواب "نعم،
 
 

    
، ١٨ما هي أنواع املســــــاعدة القانونية اليت يقدِّمها بلدكم من بني األنواع التالية (املادة   -٦٣

  ):٣الفقرة 
  احلصول على أدلة أو أقوال من األشخاص؛   (أ)  

  
  ال نعم  

  
  و/أو  
  املستندات القضائية؛ تبليغ  (ب)  

  
  ال نعم  

  
  و/أو  
  تنفيذ عمليات التفتيش والضبط والتجميد؛  (ج)  

  
  ال نعم  

  
  و/أو  
  فحص األشياء واملواقع؛  (د)  

  
  ال  نعم  

  
  و/أو  
  تقدمي املعلومات واملواد واألدلة وتقييمات اخلرباء؛  (هـ)  

  
  ال نعم  
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  و/أو    

تقدمي أصول املستندات والسجالت ذات الصلة، مبا فيها السجالت احلكومية أو   (و)  
  املصرفية أو املالية أو سجالت الشركات أو األعمال، أو نسخ مصدَّقة منها؛

  
  ال  نعم  

  
  و/أو  
ــــــياء األخرى أو   (ز)   التعرف على عائدات اجلرائم أو املمتلكات أو األدوات أو األش

  اقتفاء أثرها ألغراض احلصول على أدلة؛
  

  ال  نعم  
  

  و/أو  
  الطرف الطالبة؛ تيسري مثول األشخاص طواعيًة يف الدولة  (ح)  

  
  ال  نعم  

  
  و/أو  
  أي نوع آخر من املساعدة ال يتعارض مع القانون الداخلي يف بلدكم.  (ط)  

  
  ال  نعم  

  
  :التحديديرجى 

ارســــــات اجليدة املتبعة لديها يف ســــــياق يرجى من الدول أن تذكر أمثلة على جتارهبا اإلجيابية أو املم
  .١٨من املادة ‘ ١) ’٣م مبوجب الفقرة (دَّاالتفاقية فيما يتعلق بأيِّ نوع آخر من املساعدة ُيقتطبيق 

 
 

  
هل يســـمح بلدكم بعقد جلســـة اســـتماع عن طريق الفيديو، بناء على طلب دولة طرف   -٦٤

هد أو اخلبري املعين بنفســــه أمام الســــلطات أخرى، إذا مل يكن ممكنًا أو مســــتصــــوبًا أن ميثل الشــــا
  )؟ ١٨، الفقرة ١٨القضائية يف تلك الدولة األجنبية (املادة 

  ال نعم، جزئيًّا  نعم  

  ُيرجى التوضيح عند االقتضاء:
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ة القانونية املتبادلة مبوجب اإلطار القانوين هل ُتعدُّ السرية املصرفية سببًا لرفض طلب املساعد  -٦٥
  )؟ ٨، الفقرة ١٨الوطين املعمول به يف بلدكم (املادة 

  ال نعم  

إذا كان اجلواب "نعم"، فُيرجى توضيح الظروف اليت ميكن أن تكون فيها السرية املصرفية سببا 
  تبادلة.ية امللرفض طلب املساعدة القانون

 
 

  
، ١٨هل يرفض بلدكم تقدمي املساعدة القانونية املتبادلة حبجة عدم ازدواجية التجرمي (املادة   -٦٦

  )؟٩الفقرة 
  

  ال نعم، جزئيًّا  نعم  
  
جلرم يعترب أيضًا منطويًا على هل يرفض بلدكم طلب املساعدة القانونية املتبادلة ملجرد أنَّ ا  -٦٧

  )؟٢٢، الفقرة ١٨ة (املادة مسائل مالي
  

  ال نعم، جزئيًّا  نعم  
  

، فُيرجى بيان الظروف اليت ميكن يف ظلها أن ُيرفض طلب أو "نعم، جزئيًّا" إذا كان اجلواب "نعم"
  تبادلة ملجرد أنَّ اجلرم يعترب أيضًا منطويًا على مسائل مالية.املساعدة القانونية امل

 
 

  
هل ينطبق، يف اإلطار القانوين الداخلي املعمول به يف بلدكم، أيٌّ من األســباب املنصــوص   -٦٨

  من االتفاقية لرفض طلبات املساعدة القانونية املتبادلة؟  ١٨ املادةمن  ٢١عليها يف الفقرة 
  

  ال نعم، جزئيًّا  نعم  
  
 اإلطار القانوين يف بلدكم على أســباب إضــافية لرفض املســاعدة القانونية املتبادلة ينصُّهل   -٦٩

  ؟ ١٨من املادة  ٢١غري األسباب الواردة يف البنود من (أ) إىل (د) يف الفقرة 
  

  ال  نعم  

  إذا كان اجلواب "نعم"، فُيرجى التوضيح بإجياز:
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ــــــات اجليِّدة  لديها يف تطبيق  املتَّبعةيرجى من الدول أن تقدم أمثلة على جتارهبا اإلجيابية أو املمارس
االتفاقية فيما يتعلق بكيفية خضــــوع توفري املســــاعدة القانونية املتبادلة لشــــرط ازدواجية التجرمي، 

  فيما يتصل باملساعدة القانونية املتبادلة املنطوية على تدابري قسرية وغري قسرية.  وخصوصًا
 
 

  
فيما يتعلق بطلبات املســـــــاعدة هل املتطلبات اليت ينصُّ عليها اإلطار القانوين يف بلدكم   -٧٠

  ؟ ١٨من املادة  ١٥القانونية املتبادلة متسقة مع املتطلبات الواردة يف الفقرة 
  

  ال  نعم  

  إذا كان بلدكم يفرض متطلبات إضافية يف هذا الصدد، فُيرجى التوضيح بإجياز:
 
 

  
 نَّطلبًا للحصــول على معلومات إضــافية على أســاس أ تلقَّىأو  قدَّمهل ســبق لبلدكم أن   -٧١

بادلة وفقا للقانون الداخلي هذه املعلومات اإلضــــافية ضــــرورية لتنفيذ طلب املســــاعدة القانونية املت
ساعدة القانونية املتبادلة (املادة  نَّاملنطبق أو أ ر تنفيذ طلب امل سِّ شأن هذه املعلومات أن تي ، ١٨من 

  )؟ ١٦الفقرة 
  

  ال  نعم  
  

  إذا كان اجلواب "نعم"، فريجى من الدول أن توضح بإجياز:
 
 

  
ل  -٧٢ بة بشـــــــأن التقدم هل يليب ب لدولة الطرف الطال دكم الطلبات املعقولة اليت يتلقاها من ا

  ؟ ١٨من املادة  ٢٤املحرز يف معاجلة الطلب وفقًا للفقرة 
  

  ال نعم، جزئيًّا  نعم  
  

  ُيرجى التوضيح:
 
 

  
ــــــع بلدكم عمومًا أن ينفِّذ   -٧٣ طلبات املســــــاعدة القانونية املتبادلة وفقًا لإلجراءات هل بوس

  )؟ ١٧، الفقرة ١٨املحددة يف الطلب (املادة 
  

  ال  نعم  
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  ُيرجى التوضيح:
 
 

    
    )٢١نقل اإلجراءات اجلنائية (املادة   -جيم  

اإلجراءات اجلنائية  خيصُّها فيما هل ُيتاح يف بلدكم نقُل الدعاوى من دولة أخرى أو إلي  -٧٤
  املتعلقة مبالحقة مرتكيب اجلرائم املشمولة باالتفاقية؟ 

  
  ال  نعم  

  
نقل الدعاوى اجلنائية على وصــف جتربتها و/أو تقدمي مثال يف جمال ع الدول اليت لديها جتربة جَُّتشــ

  يف هذا الصدد.  املتَّبعةعلى أفضل املمارسات 
 
 

    
  )١٧نقل األشخاص املحكوم عليهم (املادة   -دال  

  
هل أبرم بلدكم أيَّ اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة األطراف بشــأن نقل األشــخاص   -٧٥

  )؟ ١٧املحكوم عليهم الرتكاهبم جرائم مشمولة باالتفاقية (املادة 
  

  ال  نعم  
  

  )١١(:إذا كان اجلواب "نعم"، فُيرجى تقدمي مثال على هذه االتفاقات أو الترتيبات
 
 

  
يرجى من الدول أن تذكر أمثلة على جتارهبا اإلجيابية أو املمارســـات اجليدة املتبعة لديها يف ســـياق 

ــــــأن نقل تطبيق االتفاقية فيما يتعلق باالتفاقات أو الترتيبات الثنائية أو املتعددة األطراف املرب مة بش
  األشخاص املحكوم عليهم. 

    
 
 

  

__________ 
 يرجى من الدول أن حتّمل االتفاقات أو الترتيبات ذات الصلة على بوابة "شريلوك".  )١١(  
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  )١٩(املادة التحقيقات املشتركة   -هاء  
  
هل أبرم بلدكم أو الســــــلطات املختصــــــة لديه أيَّ اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة   -٧٦

األطراف جتيز للسلطات املختصة املعنية أن تنشئ هيئات حتقيق مشتركة، فيما يتعلق باملسائل اليت 
   ؟)١٩ادة موضع حتقيق أو مالحقة أو دعاوى قضائية يف دولة طرف واحدة أو أكثر (املهي 

  
  ال  نعم  

  
، هل يســـــمح ٧٦حني ال يوجد أيُّ اتفاق أو ترتيب من النوع املشـــــار إليه يف الســـــؤال   -٧٧

  كلِّ حالة على حدة؟  بلدكم بإجراء حتقيقات مشتركة بناًء على اتفاق ُيربم يف
  

  ال  نعم  
  
يرجى من الدول أن تذكر أمثلة على جتارهبا اإلجيابية و/أو املمارســـات اجليدة املتبعة لديها   -٧٨

و/أو التحديات اليت واجهتها يف ســــــياق تطبيق االتفاقية فيما يتعلق باالتفاقات أو الترتيبات الثنائية 
  املتعددة األطراف املربمة بشأن إنشاء هيئات حتقيق مشتركة.  أو

 
 

    
  )٢٠أساليب التحري اخلاصة (اجلوانب الدولية للمادة   -واو  

  
 أيَّيرجى من الدول أن تقدم معلومات، عند االقتضــــــاء، بشــــــأن ما إذا كانت قد أبرمت   -٧٩

دة األطراف، الســـتخدام أســـاليب التحري اتفاقات ثنائية أو انضـــمَّت إىل أيِّ اتفاقات أو ترتيبات متعد
   ؟)٢، الفقرة ٢٠مكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية (املادة  اخلاصة يف سياق التعاون الدويل على

 
 

  
يرجى من الدول أن تقدم معلومات عمَّا إذا كانت تســــــمح، وفقًا لإلطار القانوين الداخلي   -٨٠

، باســتخدام ٧٩اق أو ترتيب من النوع املشــار إليه يف الســؤال املعمول به لديها وحني ال يوجد أيُّ اتف
  ). ٣، الفقرة ٢٠ي اخلاصة على الصعيد الدويل حبسب كلِّ حالة على حدة (املادة أساليب التحر

    
  )١٣التعاون الدويل ألغراض املصادرة (املادة   -زاي  

  
املمتلكات أو املعدات أو  هل يسمح اإلطار القانوين يف بلدكم مبصادرة عائدات اجلرمية أو  -٨١

  بناء على طلب دولة طرف أخرى؟  ١٢من املادة  ١األدوات األخرى املشار إليها يف الفقرة 
  

  ال نعم، جزئيًّا  نعم  
  

  "نعم" أو "نعم، جزئيًّا": ٨١إذا كان جواب السؤال   (أ)  
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ة يف بلدكم لغرض استصدار أمر مصادرة ب إىل السلطات املختصَّ هل ُيحال الطل  ‘١’
  (أ))؟ ١، الفقرة ١٣يف إطار القانون الداخلي (املادة 

  ال  نعم  

ة يف بلدكم هبدف تنفيذه (املادة   ‘٢’ ، ١٣هل ُيحال الطلب إىل الســـــلطات املختصـــــَّ
  (ب))؟  ١الفقرة 

  ال  نعم  

"نعم، جزئيًّا"، فُيرجى ذكر أيِّ حتديات صــــودفت  ٨١إذا كان جواب الســــؤال   (ب)  
  فيما يتعلق مبصادرة عائدات اجلرمية بناء على طلب من دولة طرف أخرى.

  
 
 

  
 يرجى من الدول أن تقدِّم، على أســــــاس طوعي، معلومات عمَّا إذا كان اإلطار القانوين  -٨٢

الداخلي لديها يســــمح مبصــــادرة املوجودات دون صــــدور حكم باإلدانة بناء على طلب من دولة 
  طرف أخرى. 

 
 

  
أو هل يســـمح اإلطار القانوين املعمول به يف بلدكم مبصـــادرة عائدات اجلرمية اليت ُحوِّلت   -٨٣

ت من مصـــــادر )، أو اختلطت مبمتلكات اكُتســـــب٣، الفقرة ١٢ُبدِّلت إىل ممتلكات أخرى (املادة 
  )، بناء على طلب من دولة طرف أخرى؟ ٤، الفقرة ١٢مشروعة (املادة 

  
  ال نعم، جزئيًّا  نعم  

  
اإلطار القانوين يف بلدكم الســـلطات املختصـــة من التعرُّف على عائدات اجلرائم هل ميكِّن   -٨٤

) بناء ٢، الفقرة ١٢يدها أو ضـــبطها، بغرض مصـــادرهتا يف هناية املطاف (املادة واقتفاء أثرها وجتم
  على طلب من دولة طرف أخرى؟

  
  ال نعم، جزئيًّا  نعم  

  
ما يتعلق حتديات صــــــودفت في كان اجلواب "نعم، جزئيًّا"، فُيرجى ذكر أيِّ  ف على بالتعرُّ إذا 

  عائدات اجلرائم واقتفاء أثرها وجتميدها وضبطها، بناء على طلب من دولة طرف أخرى.
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بلدكم ينصُّ على أيِّ أســباب قانونية للرفض ختتصُّ هبا طلبات  يفإذا كان اإلطار القانوين   -٨٥
ادة التعاون ألغراض املصـــادرة دون غريها من الطلبات، فُيرجى توضـــيح ماهية هذه األســـباب (امل

  ). ٢١، الفقرة ١٨، واملادة ٧و ٣، الفقرتان ١٣
 
 

  
يف طلبــات التعــاون  مــا هي املعلومــات اليت يتطلَّــب اإلطــار القــانوين يف بلــدكم إدراجهــا  -٨٦

  ؟ ١٨من املادة  ١٥والفقرة  ١٣من املادة  ٣ألغراض املصادرة غري تلك املذكورة يف الفقرة 
 
 

    
  )١٤املصادرة أو املمتلكات املصادرة (املادة التصرُّف يف عائدات اجلرائم   -حاء  

  
صادر من عائدات   -٨٧ سمح اإلطار القانوين يف بلدكم بردِّ ما ُي اجلرائم أو املمتلكات إىل هل ي

الدولة الطرف الطالبة لكي يتســىن هلا تقدمي تعويضــات إىل ضــحايا اجلرمية أو ردِّ تلك العائدات أو 
  )؟٢، الفقرة ١٤ملادة املمتلكات إىل أصحاهبا الشرعيني (ا

  
  ال نعم، جزئيًّا  نعم  

  
تيح هبا القانون إذا كان اجلواب على الســـؤال الوارد أعاله هو "نعم، جزئيًّا"، فُيرجى بيان الطريقة اليت ي

  لكات لألغراض املذكورة أعاله.ما ُيصادر من عائدات اجلرائم أو املمت دالداخلي يف بلدكم ر
 
 

  
صادر   -٨٨ هل أبرم بلدكم اتفاقات أو ترتيبات مع دول أطراف أخرى بشأن التربع بقيمة ما ُي

العائدات أو املمتلكات، أو جبزء من عائدات اجلرائم أو املمتلكات أو األموال املتأتية من بيع تلك 
من االتفاقية وإىل اهليئات احلكومية  ٣٠ (ج) من املادة ٢منها، للحســـاب املخصـــص وفقًا للفقرة 

  (أ))؟ ٣، الفقرة ١٤الدولية املتخصِّصة يف مكافحة اجلرمية املنظَّمة (املادة 
  

  ال  نعم  
  
هل أبرم بلدكم اتفاقات أو ترتيبات مع دول أطراف أخرى، على أساس منتظم أو حبسب   -٨٩

ة، بشــــأن اقتســــام عائدات اجلرائم أو املمتلكات أو األموال املتأتية من بيع هذه كلِّ حالة على حد
  (ب))؟  ٣، الفقرة ١٤أو جزء منها (املادة العائدات أو املمتلكات 

  
  ال  نعم  
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تبعة لديها يف ســـياق املمارســـات اجليدة امل يرجى من الدول أن تذكر أمثلة على جتارهبا اإلجيابية أو
عددة األطراف املربمة بشـــــــأن  ية أو املت نائ بات الث قات أو الترتي فا باالت ما يتعلق  ية في فاق تطبيق االت

  التصرف يف املوجودات أو اقتسامها بعد مصادرهتا.
 
 

    
  )٧التعاون الدويل على مكافحة غسل األموال (املادة   -طاء  

  
و الرقابية أو املعنية بإنفاذ القانون أو، عند االقتضــاء، هل ميكِّن بلدكم الســلطات اإلدارية أ  -٩٠

سلطات القضائية املسؤولة عن جهود مكافحة غسل األموال من التعاون وتبادل املعلومات على  ال
  (ب))؟  ١، الفقرة ٧الصعيد الدويل (املادة 

  
  ال  نعم  

  
  ى وصف القنوات املستخدمة لتبادل املعلومات على النحو املشار إليه:إذا كان اجلواب "نعم"، فُيرج

 
 

  
يشــارك بلدكم يف أيِّ ُأُطر عاملية أو إقليمية أو دون إقليمية أو ثنائية موجَّهة حنو تعزيز هل   -٩١

التعاون فيما بني الســـلطات القضـــائية وســـلطات إنفاذ القانون والســـلطات الرقابية املالية من أجل 
  )؟٤، الفقرة ٧غسل األموال (املادة مكافحة 

  
  ال  نعم  

  
  إذا كان اجلواب "نعم"، فُيرجى تقدمي بعض األمثلة على ذلك: 

 
 

    
  )٢٧التعاون يف جمال إنفاذ القانون (املادة   -ياء  

  
كم، هل أنشأت السلطات يف حدود ما يتسق مع النظم القانونية واإلدارية الداخلية يف بلد  -٩٢

املختصـــــة يف بلدكم أو عزَّزت، عند الضـــــرورة، قنوات اتصـــــال مع نظرياهتا يف الدول األطراف 
األخرى من أجل تيســــري تبادل املعلومات بصــــورة مأمونة وســــريعة بشــــأن مجيع جوانب اجلرائم 

إجرامية أخرى  تفاقية، مبا يف ذلك، عند االقتضــاء، صــالت هذه اجلرائم بأي أنشــطةاملشــمولة باال
  (أ))؟  ١، الفقرة ٢٧(املادة 

  
  ال  نعم  
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ـــق مع النظم القانونية واإلدارية الداخلية يف بلدكم، هل اتَّخذ بلدكم أي  حدوديف   -٩٣ ما يتس
ء التحريات تدابري هبدف تعزيز التعاون يف جمال إنفاذ القانون مع الدول األطراف األخرى على إجرا

  (ب))، وخصوصًا فيما يتعلق مبا يلي: ١، الفقرة ٢٧بشأن اجلرائم املشمولة باالتفاقية (املادة 
به يف ضــــــلوعهم يف تلك اجلرائم وأماكن وجودهم   (أ)   ــــــخاص املشــــــت هوية األش

  وأنشطتهم، أو أماكن األشخاص اآلخرين املعنيني؟
  

  ال  نعم  
  

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

  
  ال  نعم  

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

  يف ارتكاب تلك اجلرائم؟ 
  

  ال  م نع 
  
لدكم   -٩٤ ناف أو الكميات الالزمة من املواد ألغراض  أيَّهل اعتمد ب تدابري لتوفري األصــــــ

  (ج))؟  ١، الفقرة ٢٧تضاء (املادة التحليل أو التحقيق عند االق
  

  ال  نعم  
  
تنســـيق الفعال مع الســـلطات والوكاالت والدوائر هل اعتمد بلدكم أيَّ تدابري لتســـهيل ال  -٩٥

، ٢٧املختصــة يف الدول األطراف األخرى وتشــجيع تبادل العاملني أو تعيني ضــباط اتصــال (املادة 
  (د))؟  ١الفقرة 

  
  ال  نعم  

  
األطراف األخرى عن  تــدابري لتعزيز تبــادل املعلومــات مع الــدول يَّهــل اتَّخــذ بلــدكم أ  -٩٦

يب املحدَّدة اليت تســـتخدمها اجلماعات اإلجرامية املنظَّمة، مبا يف ذلك الدروب الوســـائل واألســـال
ووســــــائط النقل واســــــتخدام هويات مزيَّفة أو وثائق مزوَّرة أو مزيَّفة أو وســــــائل أخرى إلخفاء 

  ؟(ه)) ١، الفقرة ٢٧أنشطتها (املادة 
  

  ال  نعم  
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لدكم أ  -٩٧ لدول  يَّهل اتَّخذ ب تدابري اإلدارية مع ا بادل املعلومات وتنســــــيق ال تدابري لتعزيز ت

  (و))؟ ١، الفقرة ٢٧األطراف األخرى لغرض الكشف املبكر عن اجلرائم املشمولة باالتفاقية (املادة 
  

  ال نعم  
  
برم بلدكم أيَّ اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة األطراف بشـــأن التعاون املباشـــر هل أ  -٩٨

  )؟ ٢، الفقرة ٢٧بني أجهزة إنفاذ القانون من أجل وضع االتفاقية موضع النفاذ (املادة 
  

  ال  نعم  
  

و/أو ية و/أو املمارســــــات اجليدة املتبعة لديها يرجى من الدول أن تذكر أمثلة على جتارهبا اإلجياب
ــــــياق تطبيق االتفاقية فيما يتعلق باالتفاقات أو الترتيبات الثنائية أو  التحديات اليت واجهتها يف س

  املتعددة األطراف املربمة بشأن التعاون املباشر بني وكاالت إنفاذ القانون.
 
 

  
لتعاون يعترب بلدكم االتفاقية األساس القانوين لحني ال توجد أيُّ اتفاقات أو ترتيبات، هل   -٩٩

  )؟٢، الفقرة ٢٧املتبادل يف جمال إنفاذ القانون فيما يتعلق باجلرائم املشمولة باالتفاقية (املادة 
  

  ال  نعم  

    املنع واملساعدة التقنية وتدابري أخرى -خامسًا  
  )٧ادة غسل األموال (امل   -ألف  

  
داخليًّا للرقابة واإلشــراف على املصــارف  ًاهل أنشــأ بلدكم ضــمن نطاق اختصــاصــه نظام  -١٠٠

واملؤســســات املالية غري املصــرفية وكذلك، عند االقتضــاء، اهليئات األخرى املعرَّضــة بصــفة خاصــة 
  (أ))؟  ١، الفقرة ٧لغسل األموال، من أجل ردع وكشف مجيع أشكال غسل األموال (املادة 

  ال  نعم  

ـــــســـــات اليت ينطبق   (أ)   إذا كان اجلواب "نعم"، فُيرجى بيان الطبيعة القانونية للمؤس
  عليها هذا النظام. 

  
 

  
  إذا كان اجلواب "نعم"، فهل يشترط النظام املعمول به يف بلدكم:  (ب)  
  حتديد هوية الزبون؟  ‘١’  

  ال  عم ن 
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إذا كان اجلواب "نعم"، فُيرجى بيان الوســــيلة اليت يشــــترطها النظام املعمول به يف بلدكم لتحديد 
  هوية الزبون. 

 
 

  
  حفظ السجالت؟  ‘٢’  

  ال نعم  

ــــــيلة اليت يشــــــترطها النظام بلدكم حلفظ املعمول به يف  إذا كان اجلواب "نعم"، فُيرجى بيان الوس
  السجالت.

  
 

  
  اإلبالغ عن املعامالت املشبوهة؟   ‘٣’  

  
  ال  نعم  

  
كان اجلواب "نعم"، فُيرجى  مة إذا  خد عايري املســــــت ناول، من بني أمور أخرى، امل لة تت قدمي أمث ت

  فروضة على عدم االمتثال ملتطلبات اإلبالغ. للتعرُّف على املعامالت املشبوهة أو العقوبات امل
 
 

  
من االتفاقية، يرجى من الدول أن تقدِّم، على  ٧من املادة  ٤و ٣مبراعاة الفقرتني   ‘٤’  

 التحقُّقأساس طوعي متامًا، معلومات إضافية فيما يتعلق بتدابري ردع وكشف غسل األموال، مثل 
  التقييمات أو تقارير تقييم أخرى أو توفري روابط هلا.من هوية الزبون، مبا يف ذلك عن طريق تقدمي 

 
 

  
ــــــلطات   -١٠١ هل ميكِّن بلدكم الســــــلطات اإلدارية أو الرقابية أو املعنية بإنفاذ القانون أو الس

القضــائية املســؤولة عن جهود مكافحة غســل األموال من التعاون وتبادل املعلومات على الصــعيد 
  ؟(ب)) ١، الفقرة ٧الوطين (املادة 

  ال  نعم  

إذا كان اجلواب "نعم"، فهل ُأنشــــــئت وحدة اســــــتخبارات مالية يف بلدكم لتعمل كمركز وطين 
  ات ونشرها؟جلمع املعلومات املتَّصلة بأنشطة غسل األموال وحتليل تلك املعلوم

  ال  نعم  
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  جلواب "نعم"، فُيرجى تقدمي معلومات عن وحدة االستخبارات املالية اليت ُأنشئت يف بلدكم.إذا كان ا
 
 

  
صلة   -١٠٢ صكوك القابلة للتداول ذات ال هل نفَّذ بلدكم تدابري لكشف ورصد حركة النقد وال

  )؟٢، الفقرة ٧(املادة عرب حدوده 
  

  ال  نعم  
  

معلومات متاحة، وخصــوصــًا بشــأن اجلواب "نعم"، فُيرجى بيان هذه التدابري وتقدمي أيِّ  إذا كان
سليم وعدم إعاقة حركة رأس املال  ستخدام املعلومات على النحو ال ضمان ا ضمانات الرامية إىل  ال

  املشروع.
 
 

    
  ) ٩الفساد (املادة   -باء  

  
األطراف يف اتفاقية اجلرمية املنظَّمة اليت  من االتفاقية على الدول ٩و ٨يقتصــــر اســــتعراض املادتني 

  ليست طرفًا يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد. 
هل اعتمد بلدكم تدابري لتعزيز نزاهة املوظفني العموميني ومنع فســادهم وكشــفه واملعاقبة   -١٠٣

  )؟١، الفقرة ٩عليه (املادة 
  

  ال  نعم  
  

العموميني ومنع فســادهم إذا كان اجلواب "نعم"، فُيرجى بيان التدابري املنفَّذة لتعزيز نزاهة املوظفني 
  وكشفه واملعاقبة عليه.

 
 

  
سلطاته إجراءات فعَّالة ملنع فساد املوظفني   -١٠٤ ضمان أن تتَّخذ  هل اتَّخذ بلدكم تدابري هبدف 

منح تلك الســـــلطات اســـــتقاللية كافية للردع عن  العموميني وكشـــــفه واملعاقبة عليه، مبا يف ذلك
  )؟ ٢، الفقرة ٩ممارسة التأثري غري السليم على تصرفاهتا (املادة 

  
  ال نعم  
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ــــــلطات بلدكم  إذا كان اجلواب "نعم"، فُيرجى بيان التدابري املنفَّذة هبدف ضــــــمان أن تتَّخذ س
لة ملنع  يه، مبا يف ذلك منح تلك فســـــــاد املوظفإجراءات فعَّا فه واملعاقبة عل ني العموميني وكشــــــ

  السلطات استقاللية كافية للردع عن ممارسة التأثري غري السليم على تصرفاهتا. 
 
 

    
  تدابري املنع األخرى  -جيم  

  
ية، واألكادميهل أرســى بلدكم املمارســة املتمثِّلة يف العمل، بالتشــاور مع األوســاط العلمية   -١٠٥

على حتليل االجتاهات الســـــــائدة يف جمال اجلرمية املنظمة داخل إقليمه، والظروف اليت تعمل فيها 
اجلرمية املنظمة، وكذلك اجلماعات املحترفة الضــالعة يف اجلرمية املنظمة والتكنولوجيات املســتخدمة 

  )؟١، الفقرة ٢٨فيها (املادة 
  

   ال نعم  
  

  إذا كان اجلواب "نعم"، فُيرجى تقدمي بعض األمثلة على ذلك:  
 
 

  
هل يرصــــد بلدكم ســــياســــاته وتدابريه الفعلية الرامية إىل مكافحة اجلرمية املنظمة وُيجري   -١٠٦

  )؟ ٣، الفقرة ٢٨تقييمات لفعالية تلك السياسات والتدابري وكفاءهتا (املادة 
  

  ال  نعم  
  

  إذا كان اجلواب "نعم"، فُيرجى ذكر عمليات الرصد والتقييم اليت جيريها بلدكم. 
 
 

  
ن الربامج التدريبية القائمة   -١٠٧ هل اســـــتحدث بلدكم برامج تدريبية جديدة أو طوَّر أو حســـــَّ

وقضـــــــاة التحقيق أجهزته املعنية بإنفاذ القانون، مبا يف ذلك املدَّعون العامون لفائدة العاملني يف 
وموظفو اجلمارك، وكذلك العاملون اآلخرون املكلَّفون مبنع اجلرائم املشـــمولة باالتفاقية وكشـــفها 

  )؟١، الفقرة ٢٩ومكافحتها (املادة 
  

  ال نعم  
  

  إذا كان اجلواب "نعم"، فُيرجى تقدمي بعض األمثلة على ذلك:
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  بيان ما إذا كانت هذه الربامج التدريبية تشمل ما يلي:ُيرجى أيضًا 
 
 

  
  املوظفني وتبادهلم؛إعارة   (أ)  

  
  ال  نعم  

  
  ومكافحتها؛ الطرائق املستخدمة يف منع اجلرائم املشمولة باالتفاقية وكشفها  (ب)  

  
  ال  نعم  

الدروب واألســاليب اليت يســتخدمها األشــخاص املشــتبه يف ضــلوعهم يف اجلرائم   (ج)  
  ، والتدابري املضادة املناسبة؛املشمولة هبذه االتفاقية، مبا يف ذلك داخل دول العبور

  
  ال  نعم  

  
  ؛مراقبة حركة املمنوعات  (د)  

  
   ال نعم  

  
كشــــــف ومراقبة حركة عائدات اجلرائم أو املمتلكات أو املعدات أو غريها من   (هـ)  

األدوات واألســاليب املســتخدمة يف نقل أو إخفاء أو متويه تلك العائدات أو املمتلكات أو املعدات 
وال وغريها من أو غريها من األدوات، وكذلك األساليب املستخدمة يف مكافحة جرائم غسل األم

  ئم املالية؛اجلرا
  

  ال  نعم  
  

  مجع األدلة؛  (و)  
  

  ال  نعم  
  

  أساليب املراقبة يف املناطق التجارية احلرة واملوانئ احلرة؛  (ز)  
  

  ال نعم  
  

املعدات واألســــــاليب احلديثة إلنفاذ القانون، مبا يف ذلك الترصــــــد اإللكتروين   ح)(  
  والتسليم املراَقب والعمليات السرية؛

  
  ال  نعم  
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الطرائق املســـــتخدمة يف مكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية اليت ُترتكب باســـــتخدام   (ط)  
  كات االتصاالت السلكية والالسلكية أو غري ذلك من أشكال التكنولوجيا احلديثة؛ب أو شباحلواسي

  
  ال  نعم  

  
  ائق املستخدمة يف محاية الضحايا والشهود.الطر  (ي)  

  
  ال  نعم  

  
شجيع التدريب و  -١٠٨ سليم املطلوبني هل عمل بلدكم على ت سري ت ساعدة التقنية من أجل تي امل

  )؟٣، الفقرة ٢٩املتبادلة (املادة وتقدمي املساعدة القانونية 
  

  ال  نعم  
  

إذا كان اجلواب "نعم"، فُيرجى تقدمي أمثلة على ذلك أو ذكر أفضــل املمارســات   (أ)  
   صودفت فيما يتعلق بتشجيع التدريب:و/أو التحديات اليت املتَّبعة

 
 

  
إذا كان اجلواب "نعم"، فُيرجى تقدمي أمثلة على ذلك أو ذكر أفضــل املمارســات   (ب)  
  ق باملساعدة التقنية:و/أو التحديات اليت صودفت فيما يتعل املتَّبعة

   
 

  
  ن ما يلي:ُيرجى أيضًا بيان ما إذا كان هذا التدريب وهذه املساعدة التقنية يشمال  (ج)  
  التدريب اللغوي؛  ‘١’  

  
  ال  نعم  

  
الذين يتولون مســـــؤوليات ذات صـــــلة يف الســـــلطات أو  إعارة وتبادل املوظفني  ‘٢’  

  األجهزة املركزية.
    

  ال  نعم  
  

سات جديدة وعزَّز أفضل هل وضع بلدكم أي مشاريع وطنية أو أر  -١٠٩ سى ممارسات وسيا
  )؟١، الفقرة ٣١منع اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية (املادة املمارسات والسياسات القائمة هبدف 

  
  ال  نعم  
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  "نعم"، فُيرجى تقدمي بعض األمثلة على ذلك: اجلوابإذا كان   

 
 

  
وفقًا للمبادئ األســاســية لقانونه الداخلي، تدابري للحد من الفرص اليت هل اعتمد بلدكم،   -١١٠

تتاح حاليًّا أو مســـتقبًال للجماعات اإلجرامية املنظمة للمشـــاركة يف األســـواق املشـــروعة بعائدات 
  )، مبا يشمل ما يلي: ٢، الفقرة ٣١اجلرائم (املادة 

فاذ ا  (أ)   عاون بني أجهزة إن ملدَّتدعيم الت قانون أو ا ئات اخلاصـــــــة ل عامني واهلي عني ال
  املعنية، مبا يف ذلك قطاع الصناعة؟

  
  ال  نعم  

  
اهليئات العامة واهليئات العمل على وضـــــع معايري وإجراءات بقصـــــد محاية نزاهة   (ب)  

 املحامني اخلاصــة املعنية، وكذلك وضــع مدونات لقواعد الســلوك للمهن ذات الصــلة، وخصــوصــًا
  وكتاب العدل واخلرباء االستشاريني يف جمال الضرائب واملحاسبني؟

  
  ال  نعم  

  
ـــتخدام اهليئات االعتبارية من جانب اجلماعات اإلجرامية املنظَّمة،   (ج)   ـــاءة اس منع إس

  وحتديدًا بالوسائل التالية:
سجالت عامة عن  ‘١’   شاء  شاء  خاص االعتبارينياألش إن شاركني يف إن والطبيعيني امل

  اهليئات االعتبارية وإدارهتا ومتويلها، وتبادل املعلومات الواردة يف تلك السجالت؟
  

  ال  نعم  
  

األخذ بإمكانية إســــــقاط أهلية األشــــــخاص املدانني بارتكاب جرائم مشــــــمولة   ‘٢’  
سبة، لفترة زمنية معقولة ال باالتفاقية، مب سيلة أخرى منا  حيقُّ وجب أمر من حمكمة أو أية و

  بارية اليت يقع مقرها ضمن والية بلدكم القضائية؟هلم فيها العمل كمديرين للهيئات االعت
  

  ال  نعم  
  

لعمل كمديرين أهليتهم ل إنشــــاء ســــجالت وطنية لألشــــخاص الذين ُأســــقطت  ‘٣’  
  يف تلك السجالت؟ الواردةللهيئات االعتبارية، وتبادل املعلومات 

  
  ال  نعم  
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ــــــؤال  كان اجلواب "نعم" على أيٍّ من البنود (أ) أو (ب) أو (ج) يف الس ، فريجى من ١١٠إذا 
  طوعي.الدول األطراف أن تذكر جتربتها يف هذا الصدد، على أساس 

 
 

  
هل يشــجِّع بلدكم إعادة إدماج األشــخاص املدانني جبرائم مشــمولة باالتفاقية يف املجتمع   -١١١

  )؟٣ الفقرة، ٣١(املادة 
  

  ال  نعم  
  

ني إذا كان اجلواب "نعم"، فُيرجى بيان الطريقة اليت يشجِّع هبا بلدكم إعادة إدماج األشخاص املدان
  بارتكاب جرائم مشمولة باالتفاقية يف املجتمع.

 
 

  
لدكم   -١١٢ خذ ب ية  أيَّهل اتَّ قانون جل االضــــــطالع بتقييم دوري للصــــــكوك ال إجراء من أ

واملمارســـات اإلدارية القائمة ذات الصـــلة بغية الوقوف على مدى قابليتها إلســـاءة االســـتغالل من 
  )؟٤، الفقرة ٣١جانب اجلماعات اإلجرامية املنظَّمة (املادة 

  
  ال  نعم  

  
  :إذا كان اجلواب "نعم"، فُيرجى تقدمي أمثلة على ذلك

 
 

  
هــل اتَّخــذ بلــدكم أيَّ إجراء من أجــل زيــادة وعي اجلمهور بوجود اجلرميــة املنظمــة عرب   -١١٣

ع مشاركة اجلمهور يف منع هذه وأسباهبا وجسامتها واخلطر الذي تشكله، ومن أجل تشجيالوطنية 
  )؟٥، الفقرة ٣١اجلرمية ومكافحتها (املادة 

  
  ال  نعم  

  
  :إذا كان اجلواب "نعم"، فُيرجى تقدمي أمثلة على ذلك

 
 

  
هل شــارك بلدكم يف ُأُطر و/أو مشــاريع و/أو تدابري للتعاون مع الدول األطراف األخرى   -١١٤
املنظمات الدولية واإلقليمية ذات الصلة على تعزيز وتطوير التدابري الرامية إىل منع اجلرمية املنظَّمة  أو



CTOC/COP/WG.10/2019/5
 

42/47 V.19-10461 
 

ماعيًّا عرضة عرب الوطنية، وخصوصًا من أجل ختفيف وطأة الظروف اليت جتعل الفئات املهمَّشة اجت
  )؟ ٧، الفقرة ٣١لتأثري هذا النوع من اجلرمية (املادة 

  
  ال  نعم  

  
إذا كان اجلواب "نعم"، فُيرجى تقدمي أمثلة على اُألُطر و/أو املشــاريع و/أو التدابري املتَّخذة للتعاون 

  مع الدول األطراف األخرى أو املنظمات الدولية واإلقليمية ذات الصلة.
 
 

  
م تلك هل اكتســـب بلدكم خربات حتليلية فيما يتعلق باألنشـــطة اإل  -١١٥ جرامية املنظَّمة وتقاســـَ

كان األمر  ية؟ وإذا  ية واإلقليم لدول لدول األطراف األخرى ومن خالل املنظمات ا اخلربات مع ا
  )؟ ٢، الفقرة ٢٨كذلك، فهل ُوضعت وُطبِّقت تعاريف ومعايري ومنهجيات مشتركة (املادة 

  
  ال  نعم  

  
ب "نعم"، فُيرجى تقدمي أمثلة على اخلربات اليت اكتســـبها بلدكم وأطلع عليها الدول إذا كان اجلوا

  األطراف األخرى ومن خالل املنظمات الدولية واإلقليمية.
 
 

  
هل ســاعد بلدكم دوًال أطرافًا أخرى يف ختطيط وتنفيذ برامج حبث وتدريب مصــمَّمة هبدف   -١١٦

  )؟ ٢، الفقرة ٢٩من االتفاقية (املادة  ٢٩من املادة  ١يف الفقرة تبادل اخلربات يف املجاالت املشار إليها 
  

  ال نعم  
  

  :إذا كان اجلواب "نعم"، فُيرجى تقدمي أمثلة على ذلك
 
 

  
هل شـــــــارك بلدكم يف اجلهود املبذولة لتحقيق أكرب زيادة ممكنة يف أنشــــــطة العمليات   -١١٧

لع هبا يف إطار املنظمات الدولية واإلقليمية ويف إطار ســائر االتفاقات أو الترتيبات والتدريب املضــط
  )؟ ٤، الفقرة ٢٩الثنائية واملتعددة األطراف ذات الصلة (املادة 

  
  ال  نعم  

  :دد و/أو تقدمي أمثلة على ذلكيف هذا الص املتَّبعةإذا كان اجلواب "نعم"، فُيرجى ذكر أفضل املمارسات 
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هل تعاون بلدكم مع البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصـــاداهتا مبرحلة انتقالية بغية تدعيم   -١١٨
ية تزويد تلك  ها، وكذلك بغ ية ومكافحت مة عرب الوطن لدان على منع اجلرمية املنظَّ قدرة تلك الب

ية من أجل لدان باملســـــــاعدة التقن ية مســـــــاعدهتا ع الب فاق ياجاهتا الالزمة لتنفيذ االت ية احت لى تلب
   )؟٢، الفقرة ٣٠  (املادة

  
  ال ينطبق ال  نعم  

  
  يف هذا الصدد و/أو ذكر أمثلة على ذلك. املتَّبعةإذا كان اجلواب "نعم"، فُيرجى ذكر أفضل املمارسات 

 
 

  
بلدكم مع البلدان النامية بغية إرســاء قدرة تلك البلدان على منع اجلرمية املنظَّمة هل تعاون   -١١٩

  عرب الوطنية ومكافحتها؟
  

  ال ينطبق ال  نعم  
  

  :أمثلة على ذلك يف هذا الصدد و/أو ذكر بعةتَّاملإذا كان اجلواب "نعم"، فُيرجى ذكر أفضل املمارسات 
 
 

  
 هل قدَّم بلدكم مســــاعدة مالية أو مادية لدعم ما تبذله البلدان النامية من جهود ترمي إىل  -١٢٠

  مكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية بفعالية، وإلعانتها على تنفيذ االتفاقية بنجاح؟ 
  

  ال ينطبق ال  نعم  
  

  :يف هذا الصدد و/أو ذكر أمثلة على ذلك بعةتَّاملإذا كان اجلواب "نعم"، فُيرجى ذكر أفضل املمارسات 
 
 

  
لدكم   -١٢١ عدة  أيَّهل أبرم ب عدد األطراف بشـــــــأن املســـــــا نائي أو مت يب ث فاق أو ترت   ات

، ٣٠حتها (املادة من أجل منع اجلرمية املنظمة عرب الوطنية وكشــــفها ومكاف املادية واللوجســــتية
  )؟ ٤الفقرة 

  
  ال نعم  

   إجابة منفصلة لكلِّ قسم فرعي ذي صلة من أقسام االستبيان.[ُيرجى تقدمي



CTOC/COP/WG.10/2019/5
 

44/47 V.19-10461 
 

  التعاريف والتجرمي   -ثانيًا
 
 

  
  إنفاذ القانون والنظام القضائي  -ثالثًا

 
 

  
  التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية  -رابعًا

 
 

  
  )١٢(املنع واملساعدة التقنية ومسائل أخرى]  -خامسًا

 
 

    
      الصعوبات اليت واجهتها البلدان واملساعدة املطلوبة   -سادسًا  

  الصعوبات اليت واجهتها البلدان  -ألف  
  

  هل واجه بلدكم أي صعوبات أو حتديات يف تنفيذ االتفاقية؟   -١٢٢
  

  ال  نعم  
  

  إذا كان اجلواب "نعم"، فريجى بيان هذه الصعوبات أو التحديات:
  التشريعات بصوغمشاكل متعلقة   
ــــــنِّ املزيد من التشــــــريعات التنفيذية (القوانني واللوائح التنظيمية    احلاجة إىل س

  واملراسيم وما إىل ذلك)
  مارسني عن استخدام التشريعات القائمةإحجام امل  
  عدم تعميم التشريعات القائمة على النحو الكايف  
  حمدودية التنسيق فيما بني الوكاالت  
  خصوصيات النظام القانوين  
  التنافس بني أولويات السلطات الوطنية  
  حمدودية املوارد املخصَّصة لتنفيذ التشريعات القائمة  

__________ 
 ُوضع هذا السؤال يف صيغته النهائية رهنًا مبواءمته مع سائر األسئلة.  )١٢(  
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  التعاون مع الدول األخرىحمدودية   
  عدم الوعي بالتشريعات القائمة  
  مسائل أخرى (ُيرجى حتديدها)   

 
 
 
 

  
عي، أمثلة على جتارهبا والتحديات اليت يرجى من الدول أن تذكر، على أساس طو  -١٢٣

الفعالية، واجهتها يف تشجيع التعاون على منع اجلرمية املنظمة عرب الوطنية ومكافحتها مبزيد من 
  وخصوصًا فيما يتعلق مبا يلي:

إمكانية مصــادرة موجودات الشــركات واملؤســســات اليت اختلطت فيها عائدات   (أ)  
  در مشروعة؛ اجلرمية مبمتلكات اكُتسبت من مصا

  إمكانية مصادرة احلقوق واملصاحل القانونية اليت تتَّسم بالقابلية لإلنفاذ؛  (ب)  
عاون اســتخدام املصــادرة غري املســتندة إىل إدانة وما يتصــل بذلك من أشــكال الت  (ج)  

  الدويل القضائي والقانوين؛
فاء أثرها، وإدارة املمتلكات املتح  (د)   مبا يف التعرُّف على املمتلكات واقت ها،  فظ علي

  ذلك ما تضطلع به الوكاالت املتخصِّصة؛
  التعاون مع أجهزة النيابة العامة على الصعيد اإلقليمي.  (هـ)  

    
  احلاجة إىل املساعدة التقنية   -باء  

  
تاج بلدكم إىل مســـــــاعدة تقنية للتغلب على الصــــــعوبات اليت يواجهها يف تنفيذ هل حي  -١٢٤

  االتفاقية؟ 
  

  ال  نعم  
  

  إذا كان اجلواب "نعم"، فُيرجى حتديد نوع املساعدة التقنية الالزمة.   (أ)  
  
 

  
ما هي أشــكال املســاعدة التقنية التالية اليت من شــأهنا أن تســاعد بلدكم، يف حال   (ب)  

ملساعدة التقنية املبينة أدناه، توافرها، على تنفيذ أحكام االتفاقية تنفيذًا كامًال؟ لدى حتديد أشكال ا
  ُيرجى أيضًا بيان أحكام االتفاقية اليت تتعلق هبا املساعدة املطلوبة. 

  املشورة القانونية  
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  الدعم يف صوغ التشريعات  
  التشريعات/اللوائح التنظيمية النموذجية  
  تفاقات النموذجيةاال  
  اإلجراءات التشغيلية املوحَّدة   
  وضع االستراتيجيات/السياسات، مبا يف ذلك خطط العمل  
  م املمارسات اجليِّدة/الدروس املستفادةتعمي  
  املدرِّبني بناء القدرات من خالل تدريب املمارسني أو   
  مليدانية من موجِّه أو من خبري خمتصاملساعدة ا  
  بناء املؤسسات أو تعزيز املؤسسات القائمة  
  املنع و/أو التوعية  
  املساعدة التكنولوجية  
ية الإر   يانات أو ســـــــاء أو تطوير البن ية لتكنولوجيا املعلومات، مثل قواعد الب تحت

  أدوات االتصال
  قليميإلتدابري تعزيز التعاون ا  
  تدابري تعزيز التعاون الدويل  
  أشكال أخرى من املساعدة (ُيرجى حتديدها)  

 
 

  
  فرعي ذي صلة من أقسام االستبيان.[ُيرجى تقدمي إجابة منفصلة لكلِّ قسم 

  التعاريف والتجرمي   -ثانيًا
 
 

  
  إنفاذ القانون والنظام القضائي  -ثالثًا

 
 

  
  التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية  -رابعًا
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  )١٣(املنع واملساعدة التقنية ومسائل أخرى]  -خامسًا
 
 

    
    معلومات أخرى  -سابعًا  

قدميُيرجى   -١٢٥ قدون أيِّ معلومات أخر ت ها مؤمتر األطراف يف  أنَّى تعت من املهم أن ينظر في
عرب الوطنية يف املرحلة احلالية فيما يتعلق جبوانب من  املنظَّمةاتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية 

  تنفيذ االتفاقية أو صعوبات يف تنفيذها غري اجلوانب والصعوبات املذكورة أعاله. 
 

__________ 
 ُوضع هذا السؤال يف صيغته النهائية رهنًا مبواءمته مع سائر األسئلة.  )١٣(  


