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 القرارات والمقررات التي اعتمدها المؤتمر  - أول  
 القرارات -ألف 

 
اعتمد مؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية القرارات التالية  -1

 :2020تشرين األول/أكتوبر  16إلى  12                                                      أثناء دورته العاشرة، التي ع قدت في فيينا في الفترة من 
  

  10/1القرار   
استعراض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة إطالق عملية الستعراض بموجب آلية   

 الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولت الملحقة بها

 ،مؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنيةإن  

لبروتوكولت الملحقة أن اتـفاقـية األمم المتحـدة لمكـافحـة الجريمـة المنظمـة عبر الوطنـية واإذ يؤكـد مجـددا  
تمثل أهم الصــكوا القانونية العالمية النطاق لمنع ومكافحة آفة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، التي تلحق  ( 1) بها

ــرر باألفراد والمجتمعات في جميع البلدان، وإذ يؤكد مجددا  ــا الضـــــ ــكوا باعتبارها األدوات أيضـــــ أهمية هذه الصـــــ
 الرئيسية المتاحة للمجتمع الدولي من أجل هذا الغرض، 

من التفاقية، التي أنشـ  بمقتضـاها مؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة  32إلى المادة ر وإذ يشـي  
لمكـافحـة الجريمـة المنظمـة عبر الوطنـية من أجـل تحســــــــــــــين قـدرة اـلدول األطراف على مكـافحـة الجريمـة المنظمـة 

 العابرة للحدود الوطنية وتشجيع تنفيذ التفاقية واستعراض تنفيذها،

من التفاقية تنص على أن يتفق المؤتمر على وضـع آليات لتحقيق  32إلى أن المادة أيضـا  وإذ يشـير 
 دوري لتنفيذ التفاقية،الستعراض الأهداف منها الهدف المتمثل في 

 5/ 5، و2010تشــــــــرين األول/أكتوبر  22المؤرخ  5/1، في هذا الصــــــــدد، إلى قراراته  وإذ يشــــــــير كذل  
المؤرخ  7/1، و2012تشــــــــــــــرين األول/أكتوبر  19المؤرخ  6/1، و2010تشــــــــــــــرين األول/أكتوبر  22المؤرخ 

 ، 2016تشرين األول/أكتوبر  21المؤرخ  8/2، و2014تشرين األول/أكتوبر  10

تشــغيل ، الذي اعتمد فيه إجراءات وقواعد 2018تشــرين األول/أكتوبر   19 المؤرخ   1/ 9قراره  ؤكد مجددا  وإذ ي  
آلـية اســـــــــــــتعراض تنفـيذ اتـفاقـية األمم المتـحدة لمـكافـحة الجريـمة المنظـمة عبر الوطنـية والبروتوكولت الملحـقة بـها، وقرر 

 إطالق المرحلة التحضيرية لعملية الستعراض، 

ــيمـــا وإذ يحيط علمـــا   ــلـــة، ل ســـــــــــ كـــانون   18المؤرخ  177/ 74القرار بقرارات الجمعيـــة العـــامـــة ذات الصـــــــــــ
والمعنون "تعزيز برنامج األمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، ل ســـيما قدراته في مجال    2019األول/ديســـمبر 

 وحثت الدول األطراف على تنفيذ هذه اآللية ودعمها،    1/ 9التعاون التقني"، الذي رحبت فيه الجمعية باعتماد القرار 

بالعمل الذي اضـــــطلع به فريق الخبراء الحكومي الدولي المفتوح العضـــــوية  يحيط علما مع التقدير  - 1
، أثناء المرحلة التحضـيرية لعملية السـتعراض بموجب آلية اسـتعراض تنفيذ اتفاقية األمم 1/ 9المنشـ  وفقا لقرار المؤتمر 

 المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولت الملحقة بها؛ 

__________ 

 (1) United Nations, Treaty Series, vols. 2225, 2237, 2241 and 2326, No. 39574. 

http://undocs.org/ar/A/RES/10/1
http://undocs.org/ar/A/RES/10/1
http://undocs.org/ar/A/RES/74/177
http://undocs.org/ar/A/RES/74/177
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اســـــــــــتبيانات التقييم الذاتي لســـــــــــتعراض تنفيذ التفاقية والبروتوكولت الملحقة بها، والمباد    يعتمد  - 2 
التوجيهية إلجراء الســتعراضــات القطرية، والمخطط النموذجي لقائمة المالحظات والملخصــات، بالصــيغة النهائية التي 

 لقرار؛ بهذا ا        أ رفقت وضعها فريق الخبراء الحكومي الدولي المفتوح العضوية و 

إطالق مرحلة الســــــــتعراض األولى من عملية الســــــــتعراض وفقا للمجموعات المواضــــــــيعية   يقرر  - 3
ــغيل اآللية، المدرجة في قرار   ــمنة في التذييل المرفق بيجراءات وقواعد تشــــــــــ ــنوات المتضــــــــــ وخطة العمل المتعددة الســــــــــ

 ، ووفقا للمباد  التوجيهية إلجراء الستعراضات القطرية؛  1/ 9 المؤتمر 

المعلومات التي قدمها مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بش ن ب يحيط علما   -4
اســـــــــتحدا  النميطة اآلمنة الجديدة في بوابة إدارة المعارف المعروفة باســـــــــم بوابة الموارد اإللكترونية والقوانين 

ــبمــا طلــب المؤتمر في الفقرة  ن ينتهي من ، ويطلــب إلى المكتــب أ9/1من قراره  8المتعلقــة بــالجريمــة، حســــــــــــ
اســتحدا  هذه النميطة قبل بداية عملية الســتعراض، التي ســتعقب مباشــرة عملية ســحب القرعة المشــار إليها 

 من اإلجراءات والقواعد؛  17في الفقرة 

إلى مكتــب األمم المتحــدة المعني بــالمخــدرات والجريمــة أن يوفر للــدول األطراف التــدريــب،   يطلــب  - 5
ــمن بوابة الموارد اإللكترونية والقوانين  بما في ذل  التدريب عبر اإل  ــتخداا النميطة الجديدة اآلمنة ضــــــــ نترنت، على اســــــــ
 ، ووفقا للنظاا الداخلي لمؤتمر األطراف؛ 54الفقرة   بما في ذل  ومرفقه،  1/ 9المتعلقة بالجريمة، وفقا للقرار  

ــابيع من اعتماد هذا القرار، اجتماعا  يطلب   - 6 ــتة أســــــــــ إلى األمانة أن تعقد، في موعد ل يتجاوز ســــــــــ
مشـــــــتركا للفرقة العاملة في فترة ما بين الدورات، دون ترجمة شـــــــفوية، بغرض ســـــــحب القرعة لختيار الدول األطراف  

قواعد تشغيل اآللية، وأن تستخدا من إجراءات و   29و   28و   17                                                   المستعر ضة والدول األطراف المستعر ضة، وفقا للفقرات  
 النظاا اآللي الذي وضعته األمانة من أجل سحب القرعة وفقا لإلجراءات وقواعد التشغيل؛ 

أهمية الحرص في دورات الميزانية المقبلة على ضــمان الكفاءة والســتمرارية والحياد في  يؤكد -7
في اتخاذ تدابير مناسـبة، تشـمل، عند القتضـاء، أن   تشـغيل اآللية وفقا ألحكاا اإلجراءات والقواعد، ويقرر النظر

 ذ إجراءات مناسبة في هذا الش ن؛ اتخايطلب إلى األمين العاا 

الدول األعضــاء وســائر الجهات المانحة إلى توفير موارد من خارج الميزانية للغراض  يدعو -8  
وقواعــد وإجراءات تشــــــــــــــغيــل اآلليــة، بمــا في ذلــ   هــاوإجراءات المبينــة في هــذا القرار، وفقــا لقواعــد األمم المتحــدة 

 منها. 54 الفقرة
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 المرفق األول
 المبادئ التوجيهية إلجراء الستعراضات القطرية  

تسترشــــــد الـــــــدول األطـــــــراف، بمـــــــا فـــــــي ذلـــــــ  خبرا هـــــــا الحكوميـــــــون، وأمانـــــــة مـــــــؤتمر األطـــــــراف فـــــــي  -1
اتفاقيـــــــــة األمـــــــــم المتحـــــــــدة لمكافحـــــــــة الجريمـــــــــة المنظمـــــــــة عبـــــــــر الوطنيـــــــــة، خـــــــــالل الستعراضـــــــــات القطريـــــــــة 
باألحكـــــــــــاا ذات الصـــــــــــلة مـــــــــــن اتفاقيـــــــــــة األمـــــــــــم المتحـــــــــــدة لمكافحـــــــــــة الجريمـــــــــــة المنظمـــــــــــة عبـــــــــــر الوطنيـــــــــــة 

ــم المتحـــــــدة والبروتوكـــــــولت ال ــذ اتفاقيـــــــة األمـــــ ــا، وإجـــــــراءات وقواعـــــــد تشـــــــغيل آليـــــــة اســـــــتعراض تنفيـــــ ملحقـــــــة بهـــــ
، المرفـــــــق(. 9/1المـــــــؤتمر  لمكافحـــــــة الجريمـــــــة المنظمـــــــة عبـــــــر الوطنيـــــــة والبروتوكـــــــولت الملحقـــــــة بهـــــــا )قـــــــرار

ــات اإلقليميــــــــة  ــددين للمنظمــــــ ــاص المحــــــ ــاق الختصــــــ ــابع ونطــــــ ــد الطــــــ ــبة أن تجســــــ ــات المناســــــ ــي للترتيبــــــ وينبغــــــ
 في التفاقية والبروتوكولت الملحقة بها.األطراف 

ومـــــن أجـــــل تيســـــير تحقيـــــق كفـــــاءة آليـــــة اســـــتعراض التنفيـــــذ، يتعـــــين علـــــى الـــــدول األطـــــراف واألمانـــــة  -2
 بذل قصارى الجهد من أجل التقيد باإلطار الزمني السترشادي الوارد في الفقرات والشكل أدناه.

  
 بداية عملية الستعراض -أول 

قـــــــة العاملـــــــة فـــــــي بدايـــــــة عمليـــــــة الســـــــتعراض، وفـــــــي موعـــــــد أقصـــــــاه ســـــــتة أســـــــابيع مـــــــن تعقـــــــد األفر  -3
، وبعـــــــد الـــــــدورة العاشـــــــرة لمـــــــؤتمر األطـــــــراف، اجتماعـــــــا 2020تشـــــــرين األول/أكتـــــــوبر  16تـــــــاري  بـــــــدئها فـــــــي 

ــار الــــــــدول  ــفوية بغــــــــرض ســــــــحب القرعــــــــة لختيــــــ ــا بــــــــين الــــــــدورات بــــــــدون ترجمــــــــة شــــــ مشــــــــتركا فــــــــي فتــــــــرة مــــــ
 من إجراءات وقواعد تشغيل اآللية. 28و 17 ضة، وفقا للفقرتين                           المستعر ضة والدول المستعر  

مـــــن اإلجـــــراءات والقواعـــــد، تقســـــم جميـــــع الـــــدول إلـــــى ثـــــال  مجموعـــــات للبـــــدء فـــــي  17ووفقـــــا للفقـــــرة  -4
عمليـــــة اســـــتعراض التنفيـــــذ فيهـــــا. وتنفـــــذ الستعراضـــــات فـــــي مرحلـــــة الســـــتعراض األولـــــى علـــــى نحـــــو متعاقـــــب 

ــو التـــــالي:  ــدء علـــــى النحـــ ــواري  البـــ ــة، وتكـــــون تـــ ــانون األول/ديســـــمبر 1خـــــالل ثـــــال  ســـــنوات متتاليـــ  2020 كـــ
ــاني/نوفمبر  1، وللمجموعـــــــــــــة األولـــــــــــــى ــرين الثـــــــــــ ــة، و 2021تشـــــــــــ ــاني/  1للمجموعـــــــــــــة الثانيـــــــــــ تشـــــــــــــرين الثـــــــــــ

 للمجموعة الثالثة. 2022 نوفمبر

ــذه  -5 ــاركتها فــــــي عمليــــــة الســــــتعراض وتتــــــي  هــــ                                                                         وتعــــــي  ن كــــــل دولــــــة طــــــرف جهــــــة وصــــــل لتنســــــيق مشــــ
شـــــيرلوا"( بعـــــد أســــــبوعين المعلومـــــات علـــــى بوابـــــة المـــــوارد اإللكترونيـــــة والقـــــوانين المتعلقـــــة بالجريمـــــة )بوابـــــة "

                           دولـــــــة طـــــــرف مستعر ضـــــــة. وت شـــــــج ع  أو                                                   مـــــــن بدايـــــــة مشـــــــاركتها فـــــــي عمليـــــــة الســـــــتعراض كدولـــــــة مستعر ضـــــــة
الـــــدول األطـــــراف علـــــى تـــــوفير معلومـــــات التصـــــال الخاصـــــة بجهـــــات الوصـــــل، بمـــــا فـــــي ذلـــــ  عنـــــوان البريـــــد 

 اإللكتروني، ورقم هاتف المكتب وموقعه، وساعات العمل.
                                                        ألطــــــــــراف أن تعــــــــــي  ن خبــــــــــراء حكــــــــــوميين إلجــــــــــراء الســــــــــتعراض القطــــــــــري بعــــــــــد وينبغــــــــــي للــــــــــدول ا -6

                   دولة طرف مستعر ضة. أو                                                        أسابيع من بدء مشاركتها في عملية الستعراض كدولة مستعر ضة أربعة
جهــــــــات الوصــــــــل إنشــــــــاء وســـــــوف تقــــــــدا األمانــــــــة إلــــــــى الــــــــدول األطــــــــراف تعليمــــــــات بشــــــــ ن كي يــــــــة  -7

 في النميطة اآلمنة في بوابة "شيرلوا". اتساب والخبراء الحكوميين والبعثات الدائمة ح
 

 ن ي الخبراء الحكومي المطلوبة من التحضيرات  - ثانيا 
                                                                ي شج ع الخبراء الحكوميون على أن ي عدوا أنفسهم بالقياا بما يلي: -8
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دراســـــــة التفاقيـــــــة والبروتوكـــــــولت ذات الصـــــــلة دراســـــــة دقيقـــــــة، وكـــــــذل  إجـــــــراءات وقواعـــــــد  )أ( 
ــدة لمكافحـــــــــة الجريمـــــــــة المنظمـــــــــة عبـــــــــر الوطنيـــــــــة تشـــــــــغيل آليـــــــــة  ــم المتحـــــــ ــذ اتفاقيـــــــــة األمـــــــ اســـــــــتعراض تنفيـــــــ

 والبروتوكولت الملحقة بها، وهذه المباد  التوجيهية المتعلقة بيجراء الستعراضات القطرية؛

ــولت  )ب(  ــة والبروتوكــــــ ــ ن التفاقيــــــ ــاوض بشــــــ ــة التفــــــ ــمية لعمليــــــ ــائق الرســــــ ــى الوثــــــ الطــــــــالو علــــــ
ــا األ ــلة، وخصوصـــــ ــية ذات ذات الصـــــ ــوو المرحلـــــــة الستعراضـــــ ــي ســـــــتكون موضـــــ ــالمواد التـــــ ــة بـــــ جـــــــزاء المتعلقـــــ

ــة  ــة فـــــي بوابـــ ــذ والنميطـــــة اآلمنـــ ــى الموقـــــع الشـــــبكي آلليـــــة اســـــتعراض التنفيـــ ــلة. وســـــوف تتـــــي  األمانـــــة علـــ الصـــ
 لدعم الخبراء الحكوميين في عملية الستعراض؛ ( 2) "شيرلوا" قائمة بالمنشورات واألدوات المفيدة

ــا فــــــي ذلــــــ ، حســــــب  الطــــــالو )ج(  ــانوني للدولــــــة الطــــــرف المستعر ضــــــة، بمــــ ــاا القــــ                                                              علــــــى النظــــ
القتضـــــاء، األحكـــــاا القضـــــائية ذات الصـــــلة الصـــــادرة عـــــن المحـــــاكم الوطنيـــــة العليـــــا فـــــي تلـــــ  الدولـــــة. ولهـــــذا 

الســـــــتعراض التمـــــــاو الـــــــدعم مـــــــن الدولـــــــة الطــــــــرف جـــــــرون الغـــــــرض، يمكـــــــن للخبـــــــراء الحكـــــــوميين الـــــــذين ي 
 فهمهم للنظاا القانوني لتل  الدولة؛                      المستعر ضة بغرض تعزيز

ــ ن التفاقيــــــــــة  )د(  ــة بشــــــــ ــرف المستعر ضــــــــ ــة الطــــــــ ــه الدولــــــــ ــة أبدتــــــــ ــى أي تحفــــــــ ــالو علــــــــ                                                               الطــــــــ
 أي إعالن قدمته بش نها. أو وبروتوكولتها

  
 الستعراض القطري  - ثالثا  

ــة  -9 ــة بالتفاقيــــ ــلة المتعلقــــ ــتبيانات ذات الصــــ ــل لالســــ ــاة الــــــنص الكامــــ ــع مراعــــ ــة مــــ والبروتوكــــــولت الثالثــــ
                                                                    ا الدولــــة الطـــــرف المستعر ضـــــة خـــــالل كــــل مرحلـــــة مـــــن مراحــــل الســـــتعراض األربـــــع، علـــــى دالملحقــــة بهـــــا، تـقــــ 

علـــــــــى الجـــــــــزء مـــــــــن اســـــــــتبيان التقيـــــــــيم الـــــــــذاتي المتعلـــــــــق  االنحـــــــــو المبـــــــــين فـــــــــي اإلجـــــــــراءات والقواعـــــــــد، ردود
 بمجموعة المواضيع قيد الستعراض في تل  المرحلة المحددة.

شــــــــمل كـــــــــل مرحلــــــــة مـــــــــن مراحـــــــــل الســــــــتعراض القطـــــــــري العناصـــــــــر الــــــــواردة فـــــــــي اإلجـــــــــراءات وت  -10
الــــــردود علــــــى الجـــــزء ذي الصــــــلة مــــــن اســـــتبيان التقيــــــيم الــــــذاتي؛ )ب( تعقيبــــــات  والقواعـــــد، بمــــــا فــــــي ذلـــــ : )أ(

ــياغتها علــــــى أل يتجــــــاوز عــــــدد كلماتهــــــا  كلمــــــة( تعــــــدها  10 500                                                                  كتابيــــــة )ت شــــــج ع الــــــدول األطــــــراف عنــــــد صــــ
مــــــن اإلجــــــراءات  35                                                                   الطرفــــــان المستعر ضــــــتان، وحــــــوار بنــــــاء بــــــين الخبــــــراء الحكــــــوميين وفقــــــا للفقــــــرة الــــــدولتان 

ــعانها فـــــــــي صـــــــــيغتها  ــتان وتضـــــــ ــان المستعر ضـــــــ ــدها الـــــــــدولتان الطرفـــــــ ــات تعـــــــ ــوائم مالحظـــــــ ــد؛ )ج( قـــــــ                                                                                   والقواعـــــــ
ــافة ــاعدة مــــــن األمانــــــة، إضــــ                                                                                           النهائيــــــة، بالتعــــــاون والتنســــــيق الــــــوثيقين مــــــع الدولــــــة الطــــــرف المستعر ضــــــة وبمســــ

 من اإلجراءات والقواعد. 38إلى ملخصات لتل  القوائم، وفقا للفقرة 

ــدولتين الطـــــــــــرفين  -11 ــاورات مـــــــــــع الـــــــــ ــة إجـــــــــــراء مشـــــــــ ــة الطـــــــــــرف المستعر ضـــــــــ ــين علـــــــــــى الدولـــــــــ                                                                      ويتعـــــــــ
                                                                           المستعر ضـــــــتين خــــــــالل ســــــــتة أســـــــابيع مــــــــن بــــــــدء الســـــــتعراض، مــــــــن خــــــــالل جهـــــــات الوصــــــــل التابعــــــــة لهــــــــا 

ــداول زمن  ــد جــــــ ــ ن تحديــــــ ــة، بشــــــ ــن األمانــــــ ــذه وبمســــــــاعدة مــــــ ــا لهــــــ ــه، وفقــــــ ــتعراض القطــــــــري ومتطلباتــــــ ــة لالســــــ يــــــ
المبـــــــاد  التوجيهيـــــــة المتعلقـــــــة بـــــــيجراء الستعراضـــــــات القطريـــــــة. وينبغـــــــي أن تختـــــــار الـــــــدول األطـــــــراف لغـــــــة 

الــــــــثال ، التـــــــي ستســـــــتخدا أثنـــــــاء عمليــــــــة  العمـــــــلفـــــــي الحــــــــالت الســـــــتثنائية، لغـــــــات  أو ،العمـــــــل لغتـــــــي أو
 اإلجراءات والقواعد.الستعراض، وفقا للفصل السابع من 

ويســـــــاعد اســـــــتخداا لغـــــــة موضـــــــولية ومجـــــــردة عنـــــــد إعـــــــداد قـــــــوائم المالحظـــــــات وملخصـــــــاتها علـــــــى  -12
 فهم مضمونها. ويتعين بيان ما ترمز إليه المختصرات بعبارات كاملة عند استخدامها ألول مرة.

__________ 

 .والبروتوكولت الملحقة بهااألدلة التشريعية لتنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية تتضمن القائمة  (2) 
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ءات والقواعـــــــد لـــــــم وإذا كانـــــــت هنـــــــاا دواو لالعتقـــــــاد بـــــــ ن المبـــــــاد  التوجيهيـــــــة الـــــــواردة فـــــــي اإلجـــــــرا -13
ــراء الممكــــن،  ــ ن اإلجــ ــاور بشــ ــ  التشــ ــي ذلــ ــا فــ ــاور، بمــ ــى التشــ ــج ع علــ ــة ت شــ ــراف المعنيــ ــدول األطــ ــين الــ ــراو، فــ                                                                                           تــ

 من اإلجراءات والقواعد. 30 مع مراعاة الحكم الوارد في الفقرة
 
 

 اإلطار الزمني لعملية الستعراض  
 

في غضون أسبوعين 
من بداية عملية 
 )أ( الستعراض

أسابيع  4في غضون 
من بداية عملية 
 الستعراض 

أسابيع  6ف في غضون 
من بداية عملية 
 الستعراض 

أشهر   6في غضون 
من بداية عملية 
 الستعراض 

أشهر   6في غضون 
 من تقديم الردود

 6في غضون 
من  )ب( أشهر
 التعقيبات تقديم

    
؛  2020تشرين األول/أكتوبر    16                                                                          ت سحب القرعة بالنسبة لجميع الدول األطراف في موعد أقصاه ستة أسابيع بعد يوا     )أ( 

                                                                                                        وي ستعرض كل عاا ثلث الدول األطراف. وتنف ذ الستعراضات على نحو متعاقب خالل ثال  سنوات متتالية، وتكون تواري   
  تشرين الثاني/  1، و 2021تشرين الثاني/نوفمبر   1، و 2020 كانون األول/ديسمبر   1البدء للمجموعات على النحو التالي:  

 . 2022نوفمبر  
 الوثائق. تجهيز  الوقت ل   إلتاحة   )ب( 

                                                               لغتين من لغات عمل اآللية، وفق ما تقرره الدولة الطرف المستعر ضة   أو   يجوز إجراء الستعراض القطري بلغة واحدة   )ج( 
                                                                                                 والدولتان الطرفان المستعر ضتان. وفي الحالت الستثنائية، يجوز إجراء عملية الستعراض بثال  لغات عمل. 

  

تعيين جهات 
 الوصل

 إعداد الخبراء 
لقوائم المالحظات 

 والملخصات

تعيين الخبراء  
التشاور بين الدولتين  الحكوميين 

                     المستعر ضتين والدولة 
                   المستعر ضة )من خالل 

 )ج(جهات الوصل(

تقديم الدولة الطرف  
                  المستعر ضة ردودا  
على استبيانات  

 التقييم الذاتي 

تقديم الدولتين  
الطرفين  

              المستعر ضتين  
 تعقيبات كتابية 
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 المرفق الثاني

 (3)النموذجي لقائمة المالحظات بشأن الستعراضات القطريةالمخطط   
                                                                                      ]اسما الدولتين الطرفين المستعر ضتين[ بخصوص تنفيذ ]اسم الدولة الطرف المستعر ضة[ للمادة أجرته  استعراض 

الجريمـة  المجموعـة األولى/الثـانيـة/الثـالثـة/الرابعـة[ من ]اتفـاقيـة األمم المتحـدة لمكـافحـة ]المواد[ ]رقمهـا )أرقـامهـا(؛
المنظمـة عبر الوطنيـة[ ]البروتوكول المكمـل لتفـاقيـة األمم المتحـدة لمكـافحـة الجريمـة المنظمـة عبر الوطنيـة[ في 
ــتعراض تنفيذ اتفاقية األمم  ــتعراض ]األولى/الثانية/الثالثة/الرابعة[ من آلية اســـــــــ ــنوات ]...[ من مرحلة الســـــــــ الســـــــــ

 ة والبروتوكولت الملحقة بها.المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطني 

  
 مقدمة -أول 

ــم المتحــــــدة لمكافحــــــة الجريمــــــة المنظمــــــة عبــــــر الوطنيــــــة  -1 أنشــــــ  مــــــؤتمر األطــــــراف فــــــي اتفاقيــــــة األمــــ
ــادة ــال بالمـــ ــة والبروتوكـــــولت  32 عمـــ ــجيع تنفيـــــذ التفاقيـــ ــا تشـــ ــة أمـــــور منهـــ ــي يضـــــطلع بجملـــ ــة لكـــ مـــــن التفاقيـــ

 الملحقة بها واستعراض تنفيذها.

ــالفقرة  -2 ــادة  4وعمــــــال بــــ ــن المــــ ــودة  32مــــ ــعة، المعقــــ ــه التاســــ ــؤتمر فــــــي دورتــــ ــ  المــــ ــة، أنشــــ ــن التفاقيــــ مــــ
ــا  ــرة فـــــي فيينـــ ــن فـــــي الفتـــ ــرين األول/أكتـــــوبر  19إلـــــى  15مـــ ــة اـســــ 2018تشـــ ــم ، آليـــ ــة األمـــ ــذ اتفاقيـــ تعراض تنفيـــ

 المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولت الملحقة بها.

وآليــــــة اســــــتعراض التنفيــــــذ هــــــذه عمليــــــة حكوميــــــة دوليــــــة هــــــدفها العــــــاا تقــــــديم المســــــاعدة إلــــــى الــــــدول  -3
 األطراف في تنفيذ التفاقية والبروتوكولت الملحقة بها.

ــادتين  -4 ــى المــــ ــتنادا إلــــ ــتعراض القطــــــري اســــ ــراءات  34و 32ويجــــــري الســــ ــذل  إجــــ ــة، وكــــ ــن التفاقيــــ مــــ
ــدة لمكافحــــــة الجريمــــــة المنظمــــــة عبــــــر الوطنيــــــة  وقواعــــــد تشــــــغيل آليــــــة اســــــتعراض تنفيــــــذ اتفاقيــــــة األمــــــم المتحــــ

 ، المرفق(.9/1والبروتوكولت الملحقة بها )قرار مؤتمر األطراف 
  

 العملية  - ثانيا 
ــم  -5 ــن جانــــــب ]اســــ ــة[ مــــ ــل لالتفاقيــــ ــول المكمــــ ــة[ ]البروتوكــــ ــذ ]التفاقيــــ ــالي لتنفيــــ ــتعراض التــــ ــتند الســــ يســــ

                                                                                             الدولـــــة الطـــــرف المستعر ضـــــة[ إلـــــى الـــــردود المقدمـــــة علــــــى اســـــتبيان التقيـــــيم الـــــذاتي الـــــوارد مـــــن ]اســـــم الدولــــــة 
عــــــد تشــــــغيل مــــــن إجــــــراءات وقوا  19                                                            الطــــــرف المستعر ضــــــة[ وإلــــــى أي معلومــــــات تكميليــــــة مقدمــــــة وفقــــــا للفقــــــرة 

ــر الوطنيــــــة والبروتوكــــــولت  ــة الجريمــــــة المنظمــــــة عبــــ ــة األمــــــم المتحــــــدة لمكافحــــ ــة اســــــتعراض تنفيــــــذ اتفاقيــــ آليــــ
الملحقــــــة بهــــــا، وكــــــذل  نتــــــائج الحــــــوار البنــــــاء الــــــذي أجــــــري بــــــين الخبــــــراء الحكــــــوميين مــــــن ]الــــــدول األطــــــراف 

اعــــــــد واإلجــــــــراءات، مــــــــن القو  35 المشــــــــاركة فــــــــي عمليــــــــة الســــــــتعراض[ علــــــــى النحــــــــو المتــــــــوخى فــــــــي الفقــــــــرة
ــة لـــــــذل  فـــــــي بوابـــــــة إدارة المـــــــوارد  ــفة فـــــــي النميطـــــــة اآلمنـــــــة المخصصـــــ ــال المؤرشـــــ ــائل التصـــــ بواســـــــطة ]وســـــ
اإللكترونيــــــــة والقـــــــــوانين المتعلقــــــــة بالجريمـــــــــة )بوابــــــــة "شـــــــــيرلوا"(، واألدوات التكنولوجيــــــــة المتاحـــــــــة األخـــــــــرى، 

ــاتفي والتـــــــداول الفـيــــــ  ــية وتقنيـــــــات التـــــــداول الهـــــ ــل الشـــــــبكات الفتراضـــــ ــاركة ]أســـــــماء الخبـــــــراء مثـــــ ديوي[، وبمشـــــ
يلـــــي: ]روابــــــط                                                                                المشـــــاركين[. وتضـــــمنت المعلومــــــات التكميليـــــة التـــــي قــــــدمتها الدولـــــة الطـــــرف المستعر ضــــــة مـــــا

__________ 

من إجراءات وقواعد تشغيل آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية  15                 أ عد وفقا للفقرة  (3) 
 والبروتوكولت الملحقة بها. 



CTOC/COP/2020/10 
 

 

V.20-06357 9/163 

 

ــة  ــرى[.لإلكترونيـــــــ ــة بالمصـــــــــادر األخـــــــ ــلة الخاصـــــــ ــفحات والعنـــــــــاوين ذات الصـــــــ ــارير والصـــــــ ــاح هـــــــــذه  لتقـــــــ وتتـــــــ
 "شيرلوا".والنس  اإللكترونية من تل  المصادر على بوابة الروابط 

  
                                                           قائمة المالحظات بشأن استعراض ]اسم الدولة الطرف المستعر ضة[  - ثالثا  

                                                                               اتفقــــــــت الدولــــــــة الطــــــــرف المستعر ضــــــــة والــــــــدولتان الطرفــــــــان المستعر ضــــــــتان، علــــــــى النحــــــــو المبــــــــين  -6
مــــــــن إجــــــــراءات وقواعــــــــد تشــــــــغيل آليــــــــة اســــــــتعراض تنفيــــــــذ اتفاقيــــــــة األمــــــــم المتحــــــــدة  39و 38 فــــــــي الفقــــــــرتين

لمكافحــــــة الجريمــــــة المنظمــــــة عبــــــر الوطنيــــــة والبروتوكــــــولت الملحقــــــة بهــــــا، علــــــى قائمــــــة المالحظــــــات التاليــــــة 
                                            بش ن استعراض ]اسم الدولة الطرف المستعر ضة[:

 الستعراض؛الثغرات والتحديات القائمة في تنفيذ األحكاا قيد  )أ( 

 الممارسات الفضلى؛ )ب( 

 القتراحات؛ )ج( 

ــة[  )د(  ــذ ]التفاقيــــ ــين تنفيــــ ــن أجــــــل تحســــ ددت مــــ ــ  ــي حــــ ــة التــــ ــاعدة التقنيــــ ــن المســــ                                                                        الحتياجــــــات مــــ
 ]البروتوكول[.

  
المخطط النموذجي لملخص قائمة المالحظات بشأن استعراض ]الدولة الطرف   

 (4)            المستعر ضة[
 

 ]التفاقية[ ]البروتوكول[ التصديق على  -أول 
                                                                             أودعت ]اسم الدولة الطرف المستعر ضة[ ص  التصديق لدى األمين العاا في ]التاري [. -1

  
 تنفيذ مواد ]التفاقية[ ]البروتوكول[ قيد الستعراض -ثانيا 

 

 المواد ]أرقام المواد[  
 

 المالحظات  
والتحــــــــــديات القائمــــــــــة فــــــــــي تنفيــــــــــذ المــــــــــواد قيــــــــــد  ]مالحظــــــــــات الخبــــــــــراء الحكــــــــــوميين بشــــــــــ ن الثغــــــــــرات   -ألف 

 الستعراض.[ 

 ]مالحظات الخبراء الحكوميين بش ن الممارسات الفضلى في تنفيذ المواد قيد الستعراض.[ -باء

 ]القتراحات التي حددها الخبراء الحكوميون لتحسين تنفيذ المواد قيد الستعراض.[ -جيم

التقنية التي حددها الخبراء الحكوميون لتحسين تنفيذ المواد قيد الستعراض، ]الحتياجات من المساعدة   -دال
 إن وجدت.[

  

__________ 

األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية من إجراءات وقواعد تشغيل آلية استعراض تنفيذ اتفاقية  15                  أ عد وفقا للفقرة (4) 
 كلمة. 1 500والبروتوكولت الملحقة بها. ول يجب أن تتجاوز ملخصات قوائم المالحظات  
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 المرفق الثالث
 

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

  
 للرد على الستبيانإرشادات عامة 

ــم  • ــة، وفقا للقســــ ــتعر ضــــ ــتعر ض الدول بناء على المعلومات التي قدمتها إلى الدول األطراف المســــ                                                                                           ســــــوف ت ســــ
الخامس من إجراءات وقواعد تشـــــــغيل آلية اســـــــتعراض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة 

الـدول لم تقـدا بعـد الوـثائق ذات الصــــــــــــــلـة إلى األمـاـنة،  عبر الوطنـية والبروتوكولت الملحقـة بهـا. وإذا كـاـنت
  منها تحميل أي قوانين ولوائ  تنظيمية وقضــايا وغيرها من الوثائق ذات صــلة بالرد على الســتبيان،  يرجىف
وصــــــــــف مختصــــــــــر لها، على بوابة إدارة المعارف المســــــــــماة "بوابة الموارد اإللكترونية والقوانين المتعلقة  أو

 بة "شيرلوا"(.بالجريمة" )بوا

                                                                                               يمكن بعد ذل ، في إطار الرد على كل سؤال، تقديم روابط بالمعلومات، التي ح ملت على بوابة "شيرلوا". •

من الدول تحديد التشريعات  يرجى                                                                  باإلضافة إلى توفير روابط بالمعلومات التي ح ملت على بوابة "شيرلوا"،  •
ون اإلجابة عنه هي "نعم"، وفي إطار أي سـؤال آخر، المنطبقة واألحكاا ذات الصـلة في إطار كل سـؤال تك

 عند القتضاء.

من الدول أن تمتنع عن تقديم أي مرفقات، بما في ذل  النســــــ  الورقية من الوثائق، مع الســــــتبيانات  يرجى •
 المستوفاة.

المقدمة في  يمكن للدول األطراف، عند ردها على اســتبيانات التقييم الذاتي، أن تشــير أيضــا إلى المعلومات •
ــلة التي هي أطراف فيها. وعلى الدول األطراف أن  ــياق آليات اســـــــتعراض الصـــــــكوا األخرى ذات الصـــــ ســـــ
تراعي ضـــــرورة أن تجســـــد الردود على النحو المناســـــب أي معلومات مســـــتجدة منذ تقديم الردود الســـــابقة في 

                    تعر ضـة، عند اسـتعراض إطار آليات السـتعراض األخرى. وعلى وجه الخصـوص، يجوز للدولة الطرف المسـ 
ــ ن التزامات مطابقة ــريعات بشـــــــــــ مماثلة لاللتزامات الواقعة على عاتقها بموجب اتفاقية األمم  أو نفس التشـــــــــــ

المتحدة لمكافحة الفسـاد، أن تشـير إلى الردود والوثائق اإلضـافية التي قدمتها في إطار آلية اسـتعراض تنفيذ  
 اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد.

نطوي أحكـاا اتفـاقـية األمم المتحـدة لمكـافحـة الجريمـة المنظمـة عبر الوطنـية والبروتوكولت الملحقـة بهـا على ت  •
درجـات متفـاوـتة من المتطلـبات. ووفقـا لإلجراءات والقواعـد، ســــــــــــــتتـناول آلـية اســــــــــــــتعراض تنفـيذ اتفـاقـية األمم 

حقــة بهــا تــدريجيــا جميع مواد التفــاقيــة المتحــدة لمكــافحــة الجريمــة المنظمــة عبر الوطنيــة والبروتوكولت المل
والبروتوكولت الملحقـة بهـا. ومن ثم، ينبغي أن يراعى اختالف طبيعـة كـل حكم من األحكـاا عـند صـــــــــــــــياغـة 

 الردود على األسئلة ذات الصلة وكذل  أثناء استعراضها في المراحل التالية من الستعراض القطري.

من كــل بروتوكول على أن أحكــاا التفــاقيــة تنطبق على البروتوكول، مع مراعــاة مــا   1من المــادة  2تنص الفقرة  • 
من إجراءات وقواعد تشــــــغيل اآللية   19                                                             يقتضــــــيه اختالف الحال، ما لم ي نص فيه على خالف ذل . وتذكر الفقرة 

قية، مع مراعاة ما  في إطار اســتعراض التفا إل  تســتعرض ل  أن أحكاا التفاقية، التي تنطبق على البروتوكولت، 
يقتضـــــــــــيه اختالف الحال. والمطلوب من الدول، وهي تجيب عن األســـــــــــئلة المتعلقة بتنفيذ التفاقية، أن ت خذ في  
ــوو كل بروتوكول هي طرف   ــاء، على موضــ ــلة، حســــب القتضــ ــبان مدى انطباق أحكاا التفاقية ذات الصــ الحســ

تضـمين ردودهم إشـارات إلى انطباق أحكاا التفاقية من   ضـرورة فيه. ومن ثم، يجدر تنبيه الخبراء الحكوميين إلى  
ــبان، عند  هذا القبيل على البروتوكولت التي بلدهم طرف فيها. ومثال ذل ، أن ي خذ الخبراء الحكوميون في الحســ
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ة  ، مدى انطباق أحكاا الماد ة العتباري الهيئات على مســؤولية   10الرد على األســئلة المتعلقة بنطاق انطباق المادة 
 على الجرائم المشمولة بالبروتوكولت الثالثة، وأن يجيبوا بناء على ذل .   10

للخبراء الحكوميين تقـديم جوز ي  ت،في هـذه الحـالتـبدأ بعض أســــــــــــــئلـة الســــــــــــــتبـيان بعـبارة "الـدول مـدعوة". و  •
 .ستخلص أي استنتاجات من عدا وجود هذه المعلومات   ت   ن. ولاتطوع المعلومات المطلوبة

  
 

 اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية  - أول  

  23و 15و 10و 9و 8و 6و 5و 2المجموعة األولى: التجريم والولية القضائية )المواد   
 من التفاقية(

 المستخدمة المصطلحات -2المادة   

 ؟2هل يتضمن اإلطار القانوني لبلدكم التعاريف الواردة في المادة  -1

 ل نعم، جزئيا   نعم   
 توضي  ذل . يرجى )أ( 

 

 ؟2المحددة في المادة هل يسم  اإلطار القانوني لبلدكم بتنفيذ التفاقية دون اعتماد التعاريف  -2

 ل نعم، جزئيا   نعم   
 توضي  ذل . يرجى )أ( 

 
  

 تجريم المشاركة في جماعة إجرامية منظمة  -5المادة 

 ؟5                                                                                 هل يجرا اإلطار القانوني لبلدكم المشاركة في جماعة إجرامية منظمة مجر مة وفقا للمادة  -3

 ل  نعم  

"نعم"، فهل المشاركة في جماعة إجرامية منظمة تعني التفاق  3كان الجواب عن السؤال  إذا   )أ( 
ــرة أو مع شــــخص آخر ــلة مباشــ ــول على   أو أكثر على ارتكاب جريمة خطيرة لغرض له صــ ــرة بالحصــ غير مباشــ

 (؟5‘ من المادة 1)أ( ’ 1عة مادية أخرى )الفقرة منف أو منفعة مالية

 ل نعم، جزئيا   نعم   

)أ( "نعم"، فهل يشـــــــــتر  قانونكم الوطني أن تنطوي الجريمة  3كان الجواب عن الســـــــــؤال  إذا  ‘1’
ــاعد على تنفيذ التفاق الجنائيعلى ارتكاب أحد المـشــــــــ  ــالعة فيه جماعة  أو اركين فعال يســـــــ تكون ضـــــــ
 (؟5‘ من المادة 1)أ( ’ 1إجرامية منظمة )الفقرة 

 ل نعم، جزئيا   نعم   

"نعم"، فهل المشــــــــــــاركة في جماعة إجرامية منظمة تعني قياا    3إذا كان الجواب عن الســــــــــــؤال  )ب(  
 شــخص بدور فاعل في أنشــطة إجرامية لجماعة إجرامية منظمة مع علمه بهدف الجماعة وبنشــاطها اإلجرامي العاا 
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القـياا ـبدور ـفاعـل في أنشـــــــــــــطـة أخرى لجمـاعـة إجرامـية منظمـة مع علمـه   أو  المعنـية لى ارتكـاب الجرائم بعزمهـا ع  أو 
 (؟ 5‘ من المادة 2)أ( ’   1في تحقيق الهدف اإلجرامي لتل  الجماعة )الفقرة  تسهم ب ن هذه المشاركة س 

 ل نعم، جزئيا   نعم   

ذكر القوانين و/أو التدابير األخرى المنطبقة، بما  يرجى "نعم"، ف )أ(   3إذا كان الجواب عن السـؤال  )ج(  
 على تل  الجريمة.   المقررة في ذل  العقوبات 

 

بيـان كي يـة تعـامـل اإلطـار  يرجى"ل"، ف أو جزئيـا")أ( "نعم  3الســــــــــــــؤال  عن إذا كـان الجواب )د( 
 القانوني لبلدكم مع فعل المشاركة في جماعة إجرامية منظمة.

 

التفاق، فهل أبلغ بلدكم األمين  نفيذإذا كانت أحكاا قانونكم الوطني تشـــــــتر  إتيان فعل يســـــــاعد على ت  -4
 ؟5من المادة  3العاا للمم المتحدة بذل  على نحو ما تقتضيه أحكاا الفقرة 

 ل  نعم  

تنظيم ارتكـاب جريمـة خطيرة تكون ضــــــــــــــالعـة فيهـا جمـاعـة إجرامـية هـل يجرا اإلطـار القـانوني لبـلدكم القـياا ب  - 5
 (؟ 5)ب( من المادة  1 إسداء المشورة بش نه )الفقرة  أو  تيسيره  أو   التحريض عليه  أو  المساعدة  أو اإلشراف   أو  منظمة، 

 ل نعم، جزئيا   نعم   
 ند القتضاء.ع ذل توضي   يرجى )أ( 

 
  

 تجريم غسل عائدات الجرائم -6المادة 

ــل عـاـئدات الجرائم وفقـا للفقرة  -6 من التفـاقـية  6 )أ( من المـادة 1هـل يجرا اإلطـار القـانوني لبلـدكم غســــــــــــ
 (؟6‘ من المادة 2‘ و’1)أ( ’ 1)الفقرتان 

 ل نعم، جزئيا   نعم   

تحـدـيد الطريـقة، التي يجرا بهـا اإلطـار الـقانوني لبـلدكم،    يرجىإذا كـان الجواب "نعم، جزئـيا"، ف )أ( 
 غسل عائدات الجرائم.

 

تلقيها، ب نها  وقت  مها مع العلم، خداهل يجرا اإلطار القانوني لبلدكم اكتســاب الممتلكات وحيازتها واســت  -7
 (؟6المادة  من‘ 1)ب( ’ 1عائدات جرائم؟ )الفقرة 

 ل نعم، جزئيا   نعم   
 ييجاز.توضي  ذل  ب  يرجى )أ( 
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 التواطؤ أو هـل يجرا اإلطـار الـقانوني لبـلدكم المشــــــــــــــاركـة في ارتكـاب جريمـة غســــــــــــــل عـاـئدات الجرائم، -8
والتحريض على ذل  وتســـــــهيله وإســـــــداء المشـــــــورة بشـــــــ نه  والمســـــــاعدةالتآمر على ارتكابها، ومحاولة ارتكابها  أو

 (؟6‘ من المادة 2)ب( ’ 1 )الفقرة

 ل نعم، جزئيا   نعم   
 توضي  ذل  بييجاز. يرجى )أ( 

 

"نعم"، فهـل جميع الجرائم الخطيرة والجرائم المشــــــــــــــمولـة  8أو  7أو  6إذا كـان الجواب عن األســــــــــــــئلـة  -9
ــل األموال األجرائم  في عداد البالتفاقية والبروتوكولت الملحقة بها، التي دولتكم طرف فيها،  ــلية لجريمة غســــ صــــ

 (؟6)أ( و)ب( من المادة  2 الفقرتانبموجب أحكاا قانونكم الوطني )

 ل  نعم  

الجرائم المشــــــــــــــموـلة ـبالتفـاقـية والبروتوكولت الملحـقة أي تحـدـيد  يرجىإذا كـان الجواب "ل"، ف )أ( 
صـــــــــلية لجريمة غســـــــــل األموال بموجب أحكاا قانونكم  األجرائم  في عداد ال تليـســــــــ فيها،   بها، التي دولتكم طرف

 (.6)ب( من المادة  2الوطني )الفقرة 

 

ــوص عليها في قانونكم الوطني، بما في ذل   يرجى -10 ــلية المنصــ تقديم معلومات عن نطاق الجرائم األصــ
مثال إلى القوانين وأرقاا المواد    ةشـــــــــــار اإلمكن قانونكم الوطني؛ ي  عليهاأي قائمة بجرائم أصـــــــــــلية محددة قد ينص 

 (.6)ب( من المادة  2ذات الصلة )الفقرة 

 

ــائية )الفقرة  -11 ــلية المرتكبة خارج ولية بلدكم القضـ ــمل اإلطار القانوني لبلدكم الجرائم األصـ )ج(  2هل يشـ
 (؟6من المادة 

 ل نعم، جزئيا   نعم   

وصــــــــــــــف الظروف التي يمكن في  لهـــا،  يرجى"نعم، جزئيـــا"، ف أو نعم"إذا كـــان الجواب " )أ( 
 بمقتضى قانونكم الوطني، العتراف بالجرائم المرتكبة في ولية قضائية أجنبية. 

 

وبنســــــــ  من أي تغييرات  6هل زود بلدكم األمين العاا للمم المتحدة بنســــــــ  من قوانينه المنفذة للمادة  -12
 (؟6)د( من المادة  2بوصف لها )الفقرة  أو ،                             أ دخلت على تل  القوانين لحقا

 ت.توفير رابط بهذه المعلوما يرجىإذا كان الجواب "نعم"، ف )أ( 

 

 

 تقديم هذه المعلومات. يرجىالجواب "ل"، ف كانإذا  )ب( 
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 تجريم الفساد -8المادة 

من التفاقية قاصر على الدول األطراف في اتفاقية الجريمة المنظمة التي ليست  9و 8استعراض المادتين 
 أطرافا في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد.

 ؟8)أ( من المادة  1هل يجرا اإلطار القانوني لبلدكم السلوا الموصوف في الفقرة  -13

 ل نعم، جزئيا   نعم   

 توضي  ذل  بييجاز. يرجى )أ( 

 

 ؟8)ب( من المادة  1السلوا الموصوف في الفقرة  لبلدكمهل يجرا اإلطار القانوني  -14

 ل نعم، جزئيا   نعم   

 توضي  ذل  بييجاز. يرجى )أ( 

 

ــاد الموصـــــــوف في الفقرة  -15 ، الذي قد يكون 8من المادة  1هل يجرا اإلطار القانوني لبلدكم شـــــــكل الفســـــ
 (؟8من المادة  2مو ف مدني دولي )الفقرة  أو ضالعا فيه مو ف عمومي أجنبي

 ل نعم، جزئيا   نعم   

 توضي  ذل  بييجاز عند القتضاء. يرجى )أ( 

 

 (؟8من المادة  2هل يجرا اإلطار القانوني لبلدكم أي أشكال أخرى للفساد )الفقرة  -16

 ل نعم، جزئيا   نعم   
 ذل  بييجاز عند القتضاء. توضي  يرجى )أ( 

 

ــاركة كطرف   -17 )الفقرة   8متواط  في األفعال المجرمة وفقا للمادة هل يجرا اإلطار القانوني لبلدكم المشـــــــ
 (؟8من المادة  3

  ل  نعم  
 تدابير مكافحة الفساد -9المادة 

من التفاقية قاصر على الدول األطراف في اتفاقية الجريمة المنظمة التي ليست أطرافا    9و  8استعراض المادتين  
 .في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد

من   1هل اعتمد بلدكم تدابير لتعزيز نزاهة المو فين العموميين ومنع فســــادهم وكشــــفه والمعاقبة عليه )الفقرة  - 18
 (؟ 9المادة 

 ل  نعم  
لتعزيز نزاهــة المو فين العموميين ومنع  التــدابير المنفــذة  بيــان يرجىإذا كــان الجواب "نعم"، ف )أ( 

 فسادهم وكشفه والمعاقبة عليه.
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إجراءات فعالة لمنع فســــــــــاد المو فين العموميين وكشــــــــــفه هل اتخذ بلدكم تدابير تكفل اتخاذ ســــــــــلطاته   -19
والمعاقبة عليه، بما في ذل  من  تل  السـلطات اسـتقاللية كافية لردو ممارسـة الت ثير غير السـليم على تصـرفاتها  

  (؟9من المادة  2)الفقرة 

 ل  نعم  

إجراءات بيان التدابير المنفذة في بلدكم لضـمان اتخاذ سـلطاته   يرجىإذا كان الجواب "نعم"، ف )أ( 
ــفه والمعاقبة عليه، بما في ذل  من  تل   ــاد المو فين العموميين وكشـــ ــتقاللية كافية فعالة لمنع فســـ الســـــلطات اســـ

 لردو ممارسة الت ثير غير السليم على تصرفاتها.

 

   
 مسؤولية الهيئات العتبارية -10المادة 

مسـؤولية الهيئات العتبارية عن المشـاركة في الجرائم الخطيرة، التي تكون  هل يرسـي اإلطار القانوني لبلدكم  - 20
 (؟ 10فيها )المادة   طرف ضالعة فيها جماعة إجرامية منظمة، والجرائم المشمولة بالتفاقية والبروتوكولت التي دولتكم 

 ل نعم، جزئيا   نعم   

 توضي  ذل . يرجى"ل"، ف أو إذا كان الجواب "نعم، جزئيا" )أ( 

 

 

 المسؤولية:إذا كان الجواب "نعم"، فهل هذه  -21

 جنائية؟ )أ( 

 ل  نعم  
 مدنية؟ )ب( 

 ل  نعم  
 إدارية؟ )ج( 

 ل  نعم  

من  10من المـادة  4مـا نوو العقوبـات المقررة في اإلطـار القـانوني لبلـدكم من أجـل تنفيـذ أحكـاا الفقرة  -22
 من التفاقية في الحسبان؟ 11من المادة  6التفاقية مع أخذ أحكاا الفقرة 

 

 
 

 الولية القضائية -15المادة 

ــائية على ما يرتكب في إقليمه من أفعال مجرمة البلدكم ولية ســـــري فيها هل توجد أي حالت ل ت  -23 قضـــ
 (؟15)أ( من المادة  1والبروتوكولت التي هو طرف فيها )الفقرة من التفاقية  23و 8و 6و 5وفقا للمواد 

 ل  نعم  
بلــدكم فيهــا وليــة ســــــــــــــري الحــالت التي ل ت  أو بيــان الحــالــة يرجىإذا كــان الجواب "نعم"، ف )أ( 

 الجرائم المرتكبة في إقليمه.قضائية على ال
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 23و 8و  6و 5هل لبلدكم ولية قضـــــــــائية تمكنه من المالحقة القضـــــــــائية للفعال المجرمة وفقا للمواد  -24
ــفينة ترفع علمه طائرة  أو                                                                                           من التفاقية والبروتوكولت التي هو طرف فيها عندما ت رتكب هذه الجرائم على متن ســـــ

 (؟15)ب( من المادة  1مسجلة بموجب قوانينه )الفقرة 

 ل نعم، جزئيا   نعم   

بيـان الطريقـة التي يرســــــــــــــي بهـا بلـدكم وليتـه  يرجى"نعم، جزئيـا"، ف أو إذا كـان الجواب "نعم" )أ( 
 .15)ب( من المادة  1لجرائم المشمولة بالتفاقية والبروتوكولت التي هو طرف فيها وفقا للفقرة القضائية على ا

 

 هل يسم  اإلطار القانوني لبلدكم باألسس التالية للولية القضائية خارج الحدود اإلقليمية لبلدكم؟ -25

ــائية لمرتكبي األفعال المجرمة وفقا للمواد  )أ(   ــائية الالزمة للمالحقة القضـ   23و   8و   6و   5الولية القضـ
ــية مواطنيه                                                                    والبروتوكولت التي بلدكم طرف فيها عندما ت رتكب خارج إقليمه من جانب   ــخاص عديمي الجنســـــــــ )أو أشـــــــــ

 (؟ 15)ب( من المادة   2يوجد مكان إقامتهم المعتاد في بلدكم( )الفقرة 

 ل  نعم  

ــائية لمرتكبي األفعال المجرمة وفقا للمواد  )ب(   ــائية الالزمة للمالحقة القضـ   23و   8و   6و   5الولية القضـ
 (؟ 15)أ( من المادة   2)الفقرة مواطنيه                                                               والبروتوكولت التي بلدكم طرف فيها عندما ت رتكب خارج إقليمه ضد  

 ل  نعم  

الولية القضـائية الالزمة للمالحقة القضـائية بشـ ن مشـاركة في جماعة إجرامية منظمة حدثت  )ج( 
‘ 1)ج( ’ 2( داخـل إقليم بلـدكم )الفقرة 2خـارج إقليم بلـدكم بهـدف ارتكـاب جريمـة خطيرة )الفقرة )ب( من المـادة 

 (؟15لمادة من ا

 ل  نعم  

التي الولية القضــائية الالزمة لمالحقة مرتكبي الجرائم الفرلية المتصــلة بجرائم غســل األموال  )د( 
‘ 2)ج( ’ 2خـارج إقليم بلـدكم بهـدف ارتكـاب جريمـة غســــــــــــــل العـائـدات اإلجراميـة في إقليم بلـدكم )الفقرة  تكبـ     رت  ا
 (؟15المادة  نم

 ل  نعم  
  

 تجريم عرقلة سير العدالة -23المادة 

بــالجرائم المشــــــــــــــمولــة بــالتفــاقيــة هــل يجرا اإلطــار القــانوني لبلــدكم عرقلــة ســــــــــــــير العــدالــة فيمــا يتعلق  -26
 من التفاقية؟ 23والبروتوكولت التي بلدكم طرف فيها، وفقا للمادة 

 ل جزئيا   نعم، نعم   
 ذل  بييجاز. توضي  يرجى )أ( 
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 التجريم: القضايا واألحكام القضائية

 إجراءات في  النجاح على تدل  صــــــلة ذات  قضــــــائية  أحكاا أو قضــــــايا أو أمثلة ذكر إلى مدعوة  الدول -27
  .أعاله المستعرضة الجرائم من جريمة بكل المتعلقة واإلنفاذ التنفيذ

 

  
 الصعوبات المصادفة

 تحديات في تنفيذ التفاقية؟ أو هل واجه بلدكم أي صعوبات -28

 ل  نعم  
 تحديدها:  يرجىإذا كان الجواب "نعم"، ف )أ( 

 مشاكل في صوغ التشريعات  

 الحاجة إلى سن المزيد من التشريعات التنفيذية )قوانين، لوائ  تنظيمية، مراسيم، إل .(  

 عزوف الممارسين عن استخداا التشريعات القائمة  

 القصور في تعميم التشريعات القائمة  

 ضعف التنسيق بين الوكالت  

 النظاا القانوني وصياتخص  

 تضارب أولويات السلطات الوطنية  

 قلة الموارد المتوفرة لتنفيذ التشريعات القائمة  

 محدودية التعاون مع الدول األخرى   

 عدا الوعي بالتشريعات القائمة  

 تحديدها( يرجىمسائل أخرى )  

 

  
 الحاجة إلى المساعدة التقنية

 هل يحتاج بلدكم إلى مساعدة تقنية للتغلب على الصعوبات التي يواجهها في تنفيذ التفاقية؟ -29

 ل  نعم  
 تحديد نوو المساعدة التقنية الالزمة. يرجىإذا كان الجواب "نعم"، ف -30

 

ــكال  بين   من  - 31 ــاعدة   أشــــ ــكال  هي   ما  التالية،  التقنية  المســــ ــاعد   أن  توافرت،   إن  يمكن،  التي   األشــــ  على  بلدكم  تســــ
 . أجلها  من  المساعدة  تطلبون  التي  التفاقية  أحكاا  ذكر  تحديدها  عند   أيضا  يرجى و  التفاقية؟  ألحكاا  الكامل  التنفيذ 

 المشورة القانونية  

 المساعدة على صوغ التشريعات  

 وائ  تنظيمية نموذجيةل أو تشريعات  
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 اتفاقات نموذجية  

 إجراءات عمل موحدة  

 خطط عمل أو سياسات أو وضع استراتيجيات  

 الدروو المستفادة أو ميم الممارسات الجيدةتع  

 المدربين أو بناء القدرات من خالل تدريب الممارسين  

 خبير متخصص أو المساعدة الموقعية من موجه  

 تعزيز المؤسسات القائمة أو بناء المؤسسات  

 الوقاية والتولية  

 المساعدة التقنية  

  البني التحتية القائمة، مثل قواعد البياناتتطوير  أو إقامة بنى تحتية لتكنولوجيات المعلومات  
 أدوات التواصل أو

 تدابير لتعزيز التعاون اإلقليمي  

 ن الدوليتدابير لتعزيز التعاو   

 تحديدها( يرجى) ةمساعدمن الأخرى أشكال   

 

تقـــديم أي معلومـــات أخرى ترون أن من المهم أن يـــ خـــذهـــا مؤتمر األطراف في اتفـــاقيـــة األمم  يرجى -32
الصـــــعوبات القائمة  أو المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في العتبار بشـــــ ن جوانب تنفيذ التفاقية

 في هذا الش ن بخالف المعلومات الواردة أعاله.

 

  
وقمع ومعاقبة التجار باألشخاص، وبخاصة النساء واألطفال،  بروتوكول منع   -ثانيا 

 المكمل لتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
 من البروتوكول( 5و 3المجموعة األولى: التجريم والولية القضائية )المادتان   
 ، التجريم5، والمادة المستخدمة ، المصطلحات3المادة   

، 5من المادة  1عمدا )الفقرة   هب ارتكا  في حالالتجار باألشـــــــــــــخاص يجرا اإلطار القانوني لبلدكم هل  -33
 ، من البروتوكول(؟3بالقتران بالمادة 

 ل نعم، جزئيا   نعم   

ذكر القوانين و/أو التـــدابير األخرى المنطبقـــة، بمـــا في ذلـــ   يرجىنعم"، فإذا كـــان الجواب " )أ( 
 العقوبات المقررة على هذه الجريمة.
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بيان كي ية تعامل اإلطار القانوني لبلدكم  يرجى"ل"، ف أو "نعم، جزئيا" 33إذا كان الجواب عن الســؤال   -34
 مع التجار باألشخاص.

 

"نعم"، فهل يعامل التجار باألشـــخاص كجريمة جنائية في بلدكم وفقا  33إذا كان الجواب عن الســـؤال  -35
 الستغالل(؟أي أنه يتكون من ثالثة أركان هي: الفعل والوسيلة وغرض من البروتوكول ) 3للفقرة )أ( من المادة 

 ل  نعم  

 توضي  ذل . يرجى )أ( 

 

"نعم"، فهل يتمثل فعل التجار باألشـــــــــــخاص في بلدكم في األفعال  33إذا كان الجواب عن الســـــــــــؤال   -36
 (؟3التالية )الفقرة )أ( من المادة 

 التجنيد )الستدراج( )أ( 

 ل  نعم  

 النقل )ب( 

 ل  نعم  

 التنقيل )ج( 

 ل  نعم  

  اإليواء )د( 

 ل  نعم  

  استقبال األشخاص ()ه 

 ل  نعم  

 تحديدها. يرجىأفعال أخرى،  )و( 

 

 عند القتضاء. ،تقديم مزيد من التفاصيل يرجى )ز( 

 

"نعم"، فهل تت لف وســائل التجار باألشــخاص مما يلي )الفقرة )أ( من  33عن الســؤال  الجوابإذا كان  -37
 (؟3المادة 

 غير ذل  من أشكال القسر أو استعمالها أو التهديد بالقوة )أ( 
 ل  نعم  

 الختطاف )ب( 

 ل  نعم  
 الحتيال )ج( 

 ل  نعم  
 الخداو )د( 

 ل  نعم  
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 استغالل السلطة ()ه 

 ل  نعم  
 استغالل حالة استضعاف )و( 

 ل  نعم  

 سيطرة على شخص آخر؟ مزايا لنيل موافقة شخص له   أو  تلقي مبالغ مالية  أو  إعطاء  )ز( 

 ل  نعم  
 تحديدها(.  يرجى أخرى )   وسائل )ح(  

 

 تقديم مزيد من التفاصيل، عند القتضاء. يرجى ) ( 

 

"نعم"، فهل يشــــــمل الغرض من الســــــتغالل، على أقل تقدير، أيا من  33إذا كان الجواب عن الســــــؤال   -38
 (؟3األغراض التالية )الفقرة )أ( من المادة 

 الستغالل الجنسيأشكال سائر  أوالغير دعارة استغالل  )أ( 

 ل  نعم  
 الخدمة قسرا أو السخرة )ب( 

 ل  نعم  

 الممارسات الشبيهة بالرق  أو السترقاق )ج( 

 ل  نعم  

 الستعباد )د( 

 ل  نعم  

 نزو األعضاء ()ه 

 ل  نعم  

 تحديدها(. يرجىأغراض أخرى ) )و( 

 

 تقديم مزيد من التفاصيل، عند القتضاء. يرجى )ز( 

 

عند ثبوت اســــتخداا محل اعتبار موافقة الضــــحية على الســــتغالل المقصــــود أل تكون هل يكفل بلدكم  -39
 (؟3من البروتوكول )الفقرة )ب( من المادة  3في الفقرة )أ( من المادة بينة الوسائل الم

 ل  نعم  

 توضي  ذل .  يرجى )أ( 
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  تنقيلهم أو نقلهم أو هـل يجرا اإلطـار القـانوني لبلـدكم التجـار بـاألطفـال )تجنيـد )اســــــــــــــتـدراج( األطفـال -40
ــتقبالهم لغرض الســــــتغالل(، حتى  أو إيوا هم أو ــائل المبينة في الفقرةإذا اســــ )أ( من   لم ينطو على أي من الوســــ

 (؟3المادة  منالبروتوكول )الفقرة )ج( من  3 المادة

 ل  نعم  

ذكر القوانين و/أو التـــدابير األخرى المنطبقـــة، بمـــا في ذلـــ   يرجىإذا كـــان الجواب "نعم"، ف )أ( 
 العقوبات المقررة على هذه الجريمة.

 

 (؟3المادة ما هو تعريف "الطفل" بمقتضى اإلطار القانوني لبلدكم )الفقرة )د( من  -41

 (؟ 3الفقرة )د( من المادة هل يقصد بتعبير "الطفل" أي شخص دون الثامنة عشرة من العمر )   

 التحديد(. يرجىغير ذل  )  

 

ــية لإلطار القانوني لبلدكم، هل يجرا بلدكم الشـــــــروو في التجار باألشـــــــخاص  -42 ــاســـــ رهنا بالمفاهيم األســـــ
 (؟3، بالقتران بالمادة 5)أ( من المادة  2)الفقرة 

 ل نعم، جزئيا   نعم   

ــا"، ف أو توضــــــــــــــي  ذلــــــ . وإذا كــــــان الجواب "نعم" يرجى )أ(  ذكر القوانين   يرجى"نعم، جزئيــــ
 ذل  العقوبات المقررة على هذه الجريمة.التدابير األخرى المنطبقة، بما في  و/أو

 

إذا كان الجواب "ل"، فهل تمنع المفاهيم األسـاسـية لإلطار القانوني لبلدكم اتخاذ تدابير ترمي   )ب( 
 باألشخاص؟ التجارإلى تجريم الشروو في 

 

، بالقتران 5)ب( من المادة  2هل يجرا بلدكم المســـــــــاهمة كشـــــــــري  في التجار باألشـــــــــخاص )الفقرة  -43
 (؟3بالمادة 

 ل نعم، جزئيا   نعم   
 تقديم مزيد من التفاصيل، عند القتضاء. يرجى )أ( 

 

ذكر القوانين و/أو التـدابير األخرى المنطبقـة،  يرجى"نعم، جزئيـا"، ف أو إذا كـان الجواب "نعم" )ب( 
 على هذه الجريمة. المقررةبما في ذل  العقوبات 

 

)ج(  2توجـيه أشــــــــــــــخـاص آخرين لممـارســــــــــــــة التجـار ـباألشــــــــــــــخـاص )الفقرة  أو هـل يجرا بـلدكم تنظيم -44
 (؟3، بالقتران بالمادة 5المادة  من

 ل نعم، جزئيا   نعم   



 CTOC/COP/2020/10 

 

22/163 V.20-06357 

 

ذكر القوانين و/أو التـدابير األخرى المنطبقـة،  يرجى"نعم، جزئيـا"، ف أو نعم"إذا كـان الجواب " )أ( 
 بما في ذل  العقوبات المقررة على هذه الجريمة.

 

  
 التجريم: القضايا واألحكام القضائية

 إجراءات في  النجاح على تدل صــــــــلة  ذات  قضــــــــائية أحكاا أو قضــــــــايا أو أمثلة ذكر إلى مدعوة  الدول -45
 أعاله المستعرضة الجرائم من جريمة بكل المتعلقة واإلنفاذ التنفيذ

 
  

 الصعوبات المصادفة

باألشــــــــــــخاص تحديات في تنفيذ أي حكم من أحكاا بروتوكول التجار   أو هل واجه بلدكم صــــــــــــعوبات -46
 المتصلة بالمجموعة األولى؟

 ل  نعم  
 توضي  ذل . يرجىإذا كان الجواب "نعم"، ف )أ( 

 

  
 الحاجة إلى المساعدة التقنية

 هل يحتاج بلدكم إلى مساعدة تقنية لتنفيذ البروتوكول؟ -47

 ل  نعم  
 تحديد نوو المساعدة الالزمة: يرجىإذا كان الجواب "نعم"، ف )أ( 

 صتقييم تدابير العدالة الجنائية المناهضة لالتجار باألشخا  

 المساعدة في صوغ التشريعات أو المشورة القانونية  

 اتفاقات نموذجية أو لوائ  تنظيمية أو تشريعات  

 خطط عمل أو سياسات أو وضع استراتيجيات  

 الدروو المستفادة أو الممارسات الجيدة  

 بناء القدرات من خالل تدريب الممارسين العاملين في مجال العدالة الجنائية و/أو تدريب المدربين   

 القضاة بناء القدرات من خالل تولية  

 المساعدة الموقعية من خبير متخصص  

 تعزيز المؤسسات القائمة أو بناء المؤسسات  

 الوقاية والتولية  

 المساعدة التكنولوجية والمعدات  

 التحديد. يرجى )ب( 
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 قواعد البيانات أو تطوير جمع البيانات  

 إلى تعزيز التعاون اإلقليمي والدولي ترميمنصات  أو حلقات عمل  

األدوات المتخصــــصــــة، مثل نمائط التعلم اإللكتروني واألدلة العملية والمباد  التوجيهية وإجراءات    
 العمل الموحدة 

 التحديد( يرجىغير ذل  )  

 

 هل يتلقى بلدكم بالفعل مساعدة تقنية في هذه المجالت؟ -48

 ل  نعم  
 تحديد مجال المساعدة المقدمة والجهات التي تقدمها.  يرجىإذا كان الجواب "نعم"، ف )أ( 

 

تقــديم أي معلومــات أخرى ترونهــا مفيــدة لفهم كي يــة تنفيــذكم لبروتوكول التجــار بــاألشــــــــــــــخــاص  يرجى -49
والمعلومـات التي من المهم أن ـي خـذهـا مؤتمر األطراف في اتفـاقـية األمم المتحـدة لمكـافحـة الجريمـة المنظمـة عبر  

 الش ن. الوطنية في العتبار بش ن جوانب تنفيذ البروتوكول والصعوبات القائمة في هذا

 

  
 بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو،  -ثالثا  

 المكمل لتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
 من البروتوكول( 6و 5و 3المجموعة األولى: التجريم والولية القضائية )المواد   
 ، التجريم6، والمادة الجنائية لمهاجرينا، مسؤولية 5، والمادة المستخدمة ، المصطلحات3المادة   

 (؟6، من المادة 1هل يجرا اإلطار القانوني لبلدكم تهريب المهاجرين )الفقرة  -50

 ل  نعم  

 توضي  ذل . يرجىإذا كان الجواب "ل"، ف )أ( 

 

)أ( من  للفقرةوفقا  فعال مجرما إذا كان الجواب "نعم"، فهل يعتبر تهريب المهاجرين في بلدكم  )ب( 
 ؟ 3المادة 

 

على وجـه أســــــــــــــاســــــــــــــي                         منفعـة مـادـية أخرى" ركن   أو مـاليـةمنفعـة "الحصــــــــــــــول على ر غرض          هـل تواف   -51
 من البروتوكول؟ 3بالقتران بالفقرة )أ( من المادة  6من المادة  1 للفقرةمن أركان الجريمة وفقا  وصخصال

 ل  نعم  
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منفعة مادية أخرى" يمكن أن يمثل، عند القتضــــــاء،  أو منفعة مالية"ر غرض الحصــــــول على          هل تواف   -52
  رفا مشددا للعقوبة على الجريمة؟

 ل  نعم  

ذكر القوانين و/أو التـــدابير األخرى المنطبقـــة، بمـــا في ذلـــ  العقوبـــات المقررة على  يرجى )أ( 
 الجريمة. هذه

 

 يميز اإلطار القانوني لبلدكم بين تهريب المهاجرين والتجار باألشخاص؟هل  -53

 ل  نعم  
 توضي  ذل . يرجى"ل"، فإذا كان الجواب  )أ( 

 

 ( 3هوية مزورة )وفق تعريفها في الفقرة )ج( من المادة  أو   هل يعتبر اإلطار القانوني لبلدكم إعداد وثيقة سفر  - 54
ــول عليها  أو  ــلة )الفقرة  أو  توفيرها  أو  تدبير الحصـ (  6)ب( من المادة   1حيازتها بغرض تهريب المهاجرين جرائم منفصـ

 إجرامية ذات صلة بجريمة التهريب؟ أا أفعال 

 ل  نعم  
   توضي  ذل .   يرجى إذا كان الجواب "نعم"، ف  )أ( 

 

هل تشريعكم الوطني يجرا تمكين شخص ليس من رعايا بلدكم ول المقيمين الدائمين فيه من البقاء في  -55
غيرها  أو 54المشــروو فيه باســتعمال الوســائل المشــار إليها في الســؤال  إقليمه دون التقيد بالشــرو  الالزمة للبقاء 

 (؟ 6)ج( من المادة  1من الوسائل غير المشروعة )الفقرة 

 ل  نعم  

 55و 54و 50هل يجرا اإلطار القانوني لبلدكم الشـــروو في ارتكاب الجرائم المشـــار إليها في األســـئلة   -56
 (؟6من المادة  1بالقتران بالفقرة  6المادة  )أ( من 2)الفقرة 

 ل  نعم  

ذكر القوانين و/أو التـــدابير األخرى المنطبقـــة، بمـــا في ذلـــ   يرجىإذا كـــان الجواب "نعم"، ف )أ( 
 الش ن.  العقوبات المقررة في هذا

 

ــئلة   -57 ــار إليها في األســ ــري  في ارتكاب الجرائم المشــ ــاهمة كشــ  50هل يجرا اإلطار القانوني لبلدكم المســ
 (؟6من المادة  1بالقتران بالفقرة  6)ب( من المادة  2)الفقرة  55و 54و

 ل  نعم  

ذكر القوانين و/أو التـــدابير األخرى المنطبقـــة، بمـــا في ذلـــ   يرجىإذا كـــان الجواب "نعم"، ف )أ( 
 الش ن.  العقوبات المقررة في هذا
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توجيه أشــخاص آخرين لرتكاب الجرائم المشــار إليها  أو هل يجرا اإلطار القانوني لبلدكم القياا بتنظيم -58
 (؟6من المادة  1بالقتران بالفقرة  6)ج( من المادة  2)الفقرة  55و 54و 50في األسئلة 

 ل  نعم  

ذكر القوانين و/أو التـــدابير األخرى المنطبقـــة، بمـــا في ذلـــ   يرجىإذا كـــان الجواب "نعم"، ف )أ( 
 العقوبات المقررة في هذا الش ن.

 

 هل اعتمد بلدكم ما قد يلزا من تدابير تشــــريعية وغير تشــــريعية لعتبار أي تصــــرفات تعرض للخطر، -59
مهينة   أو لة لإنســــــــــانيةتخضــــــــــعهم لمعام أو                         ســــــــــالمة المهاجرين المهر بين أو                            ي رج   أن تعرض للخطر، حياة أو

مشــــددة للعقوبة على الجرائم المشــــار إليها في األســــئلة    روفاألغراض مختلفة، بما في ذل  لغرض اســــتغاللهم، 
 (؟6من المادة  2و 1بالقتران بالفقرتين  6 المادةمن  3)الفقرة  58و 57و 55و 54و 50

 ل  نعم  

ذكر القوانين و/أو التـــدابير األخرى المنطبقـــة، بمـــا في ذلـــ   يرجىإذا كـــان الجواب "نعم"، ف )أ( 
 الش ن.  العقوبات المقررة في هذا

 

  
 التجريم: القضايا واألحكام القضائية

 إجراءات في  النجاح على تدل صــــــــلة  ذات  قضــــــــائية أحكاا أو قضــــــــايا أو أمثلة ذكر إلى مدعوة  الدول -60
 .أعاله المستعرضة الجرائم من جريمة بكل المتعلقة واإلنفاذ التنفيذ

 
  

 الصعوبات المصادفة

تحــديــات في تنفيــذ أي حكم من أحكــاا بروتوكول تهريــب المهــاجرين  أو هــل واجــه بلــدكم صــــــــــــــعوبــات -61
 المتصلة بالمجموعة األولى؟

 ل  نعم  
 توضي  ذل . يرجىإذا كان الجواب "نعم"، ف )أ( 

 

                                                                                              إذا لم يكن التشــريع الوطني قد ع دل للتوا ا مع مقتضــيات البروتوكول، فما هي الخطوات المتبقية التي  -62
 توضي  ذل .  يرجىيلزا اتخاذها لمواءمته معها؟ 

 

  
 الحاجة إلى المساعدة التقنية

 تقنية إضافية لتنفيذ البروتوكول تنفيذا فعال؟ ةمساعد أو موارد أخرى  أو هل يحتاج بلدكم إلى تدابير -63

 ل  نعم  
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 تحديد نوو المساعدة الالزمة لتنفيذ البروتوكول: يرجىإذا كان الجواب "نعم"، ف )أ( 

 تقييم تدابير العدالة الجنائية المناهضة لتهريب المهاجرين  

 المساعدة في صوغ التشريعات أو المشورة القانونية  

 اتفاقات نموذجية أو لوائ  تنظيمية أو تشريعات  

 خطط عمل أو سياسات أو وضع استراتيجيات  

 الدروو المستفادة أو الممارسات الجيدة  

 بناء القدرات من خالل تدريب الممارسين العاملين في مجال العدالة الجنائية و/أو تدريب المدربين   

 بناء القدرات من خالل تولية القضاة  

 المساعدة الموقعية من خبير متخصص  

 تعزيز المؤسسات القائمة أو بناء المؤسسات  

 الوقاية والتولية  

 التحديد( يرجىالمساعدة التكنولوجية والمعدات )  

 قواعد البيانات أو تطوير جمع البيانات  

 منصات رامية إلى تعزيز التعاون اإلقليمي والدولي أو حلقات عمل  

األدوات المتخصــــصــــة، مثل نمائط التعلم اإللكتروني واألدلة العملية والمباد  التوجيهية وإجراءات   
 العمل الموحدة 

 التحديد( يرجىغير ذل  )  

 

ما هي المجالت التي يحتاج فيها مو فو أجهزة مراقبة الحدود وشــــؤون الهجرة وإنفاذ القانون في بلدكم  -64
 إلى مزيد من أنشطة بناء القدرات؟

 

 ما هي المجالت التي تحتاج فيها مؤسسات العدالة الجنائية في بلدكم إلى مزيد من أنشطة بناء القدرات؟  - 65

 

 تقنية في تل  المجالت؟ ةمساعدهل يتلقى بلدكم بالفعل  -66

 ل  نعم  

  تحديد مجال المساعدة المقدمة والجهات التي تقدمها. يرجىإذا كان الجواب "نعم"، ف )أ( 
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تجار بها بروتوكول مكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة وال -رابعا  
مشروعة، المكمل لتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة  بصورة غير  
 عبر الوطنية

 من البروتوكول( 8و 5و 3المجموعة األولى: التجريم والولية القضائية )المواد   
 معلومات عامة  

الثـنائـية لمراقـبة  أو اإلقليمـية أو  نظم الـدولـية األخرى المتعـددة األطرافإدراج قـائمـة ـبال الـدول مـدعوة إلى -67
 األسلحة التي هي طرف فيها. 

 

  
 المستخدمة المصطلحات -3المادة 

هل يســـــــــــــم  اإلطار القانوني لبلدكم ب ن ينفذ بلدكم بروتوكول األســـــــــــــلحة النارية دون اعتماد التعاريف   -68
 من ذل  البروتوكول؟ 3المحددة في المادة 

 ل نعم، جزئيا   نعم   

 توضي  ذل . يرجى )أ( 

 

 هل يتضمن اإلطار القانوني لبلدكم تعاريف المصطلحات التالية؟ -69

 (3األسلحة النارية )الفقرة )أ( من المادة  )أ( 

 ل نعم، جزئيا   نعم   

"نعم، جزئيا"، فهل األسلحة النارية العتيقة ونماذجها المقلدة مستبعدة  أو  إذا كان الجواب "نعم" ‘1’
 األسلحة النارية؟  من تعريف

 ل  نعم  

عتبات مســتخدمة لســتبعاد األســلحة النارية العتيقة ووصــف أي  أو بيان أي منهجيات يرجى -
معـايير مســــــــــــــتخـدمـة لســــــــــــــتبعـاد النمـاذج المقلـدة من نطـاق تطبيق القوانين الوطنيـة المتعلقـة 

 باألسلحة النارية في بلدكم.

 

"نعم، جزئيا"، فهل األســلحة التي يمكن تحويلها  أو )أ( "نعم" 69إذا كان الجواب عن الســؤال   ‘2’
تندرج تحت تعريف   ( 5) مقذوفا بفعل مادة متفجرة أو  رصـــــــــاصـــــــــة أو  بســـــــــهولة إلى أســـــــــلحة تطلق طلقة

 (؟3األسلحة النارية ضمن اإلطار القانوني لبلدكم )الفقرة )أ( من المادة 

 ل  نعم  

__________ 

وله مظهر سالح ناري، ويمكن تحويله على هذا  مقذوف أو رصاصة أو  ابل للتحويل هو جهاز يمكن تحويله إلطالق طلقةالسالح الق (5) 
لمقاا األول أسلحة ذات سبطانات قصيرة )أسلحة المواد التي صنع منها. التفسير: تشمل هذه األسلحة في ا أو هالنحو نتيجة لهيكل بنائ

التي يشار إليها ب سماء ( blankصممة إلطالق ذخائر غازية مهيجة وأسلحة الطلقات الخلبية )نارية مثل الطبنجات والمسدسات( م
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 (3أجزاء ومكونات األسلحة النارية )الفقرة )ب( من المادة  )ب( 

 ل  نعم  

 (3الذخيرة )الفقرة )ج( من المادة  )ج( 

 ل  نعم  

بيان أي من مكونات الذخيرة المشـــــــار إليها في الفقرة )ج( من  يرجىإذا كان الجواب "نعم"، ف ‘1’
 تخضع هي نفسها للحصول على إذن في بلدكم. 3المادة 

 

 (3اقتفاء األثر )الفقرة )و( من المادة  )د( 

 ل  نعم  

 ذكرها(. يرجىالتعاريف األخرى ذات الصلة بتنفيذ بروتوكول األسلحة النارية ) )ه( 

 

ذكر  يرجى"نعم"، ف)أ( إلى )ه( هو  69أي من أســــــــــــــئلـة المتـابعـة من  نإذا كـان الجواب ع )و( 
 التنظيمية والتعاريف ذات الصلة.اللوائ   أو القوانين

 

  
 التجريم -5المادة 

ــلحــة النــاريــة وأجزائهــا ومكونــاتهــا والــذخيرة -70 ــنع األســــــــــــ  هــل يجرا اإلطــار القــانوني لبلــدكم القيــاا بصــــــــــــ
، مقترنة بالفقرة )د( 5)أ( من المادة  1تجميعها بصــــــــــورة غير مشــــــــــروعة، عندما يرتكب عمدا، وفقا للفقرة   أو
 ؟3المادة  من

 ل نعم، جزئيا   نعم   

 توضي  ذل  عند القتضاء. يرجى"ل"، ف أو نعم، جزئيا"إذا كان الجواب " )أ( 

 

                                                            "نعم، جزئيــا"، فهــل تنــدرج األفعــال التــاليــة، عنــدمــا ت رتكــب عمــدا،   أو إذا كــان الجواب "نعم" )ب( 
 تجميعها بصورة غير مشروعة؟ أو ومكوناتها والذخيرة وأجزائهاجريمة صنع األسلحة النارية  في

تجميع األســـــــــلحة النارية من أجزاء ومكونات متجر بها بصـــــــــورة غير مشـــــــــروعة  أو صـــــــــنع ‘1’
 (3‘ من المادة 1بالفقرة )د( ’ بالقتران، 5)أ( من المادة  1 )الفقرة

 ل نعم، جزئيا   نعم   

__________ 

ستخدا كيكسسوارات، مثال                                                          نذار، إلى جانب بعض األسلحة النارية التي ت عطل جزئيا لكي تاإل  أو البدء أو مسدسات اإلشارةمختلفة مثل 
 ا السينمائية. ومن األمثلة األخرى بنادق ضغط الهواء، التي يمكن تحويلها إلطالق أعيرة نارية.في تصوير األفال
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إذن من  أو الذخيرة دون ترخيص أو تجميع األســـــــــــلحة النارية وأجزائها ومكوناتها أو صـــــــــــنع ‘2’
 (3‘ من المادة 2، بالقتران بالفقرة )د(’5)أ( من المادة  1مختصة )الفقرة  وطنيةسلطة 

 ل نعم، جزئيا   نعم   

إذن من ســــــلطة   أو  أجزاء رئيســــــية منها دون ترخيص  أو  حة النارية المعطلة إعادة تشــــــغيل األســــــل  ‘ 3’ 
 ( 9( من المادة 1، بالقتران بالفقرة ) 3‘ من المادة 1والفقرة )د(’   5)أ( من المادة   1)الفقرة وطنية مختصة  

 ل نعم، جزئيا   نعم   

)أ(   1)الفقرة إذن من ســـلطة وطنية مختصـــة  أو  ترخيص تحويل ســـالح ما إلى ســـالح ناري دون  ‘ 4’ 
 ( 3‘ من المادة 2’  ، بالقتران بالفقرة )د( 5 المادة من  

 ل نعم، جزئيا   نعم   
مع وســـــــمها بعالمات ل تفي  أو تجميع أســـــــلحة نارية دون وســـــــمها وقت صـــــــنعها أو صـــــــنع ‘5’

، بـالقتران بـالفقرة 5)أ( من المـادة  1من بروتوكول األســــــــــــــلحـة النـاريـة )الفقرة  8بمقتضــــــــــــــيـات المـادة 
 (3‘ من المادة 3)د( ’ الفرلية

 ل نعم، جزئيا   نعم   
ــئلــة "نعم"  )ج(   ذكر القوانين واللوائ    يرجى "نعم، جزئيــا"، ف  أو  إذا كــان الجواب عن أي من هــذه األســـــــــــ

 التنظيمية و/أو التدابير األخرى المنطبقة على كل فعل من هذه األفعال، بما في ذل  العقوبات المقررة في هذا الش ن. 

 

ــئلة "نعم،  )د(   بيان كي ية تعامل اإلطار   يرجى "ل"، ف  أو  جزئيا" إذا كان الجواب عن أي من هذه األســــــــ
 تجميعها بصورة غير مشروعة.  أو  القانوني لبلدكم مع طرائق صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة 

 

ــلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة عندما   - 71 هل يجرا اإلطار القانوني لبلدكم التجار غير المشــــروو باألســ
 من بروتوكول األسلحة النارية؟   3، بالقتران بالفقرة )هـ( من المادة 5)ب( من المادة   1يرتكب عمدا وفقا للفقرة 

 ل نعم، جزئيا   نعم   

 توضي  ذل ، عند القتضاء. يرجى"ل"، ف أو إذا كان الجواب "نعم، جزئيا، )أ( 

 

"نعم، جزئيـا"، فهـل تـدرج األفعـال التـاليـة، عنـدمـا ترتكـب عمـدا، في  أو إذا كـان الجواب "نعم" )ب( 
 جريمة التجار غير المشروو باألسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة؟

ــتيراد األســـــــــــــلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة ‘1’  بيعها أو اقتنا ها أو تصـــــــــــــديرها أو اســـــــــــ
عبره إلى إقليم دوـلة أخرى إذا كـان أي من اـلدول  أو نقلهـا من إقليم دوـلة أو تحريكهـا أو تســــــــــــــليمهـا أو

 (10والمادة  3، بالقتران بالفقرة )هـ( من المادة 5)ب( من المادة  1)الفقرة  بذل المعنية ل ي ذن 

 ل نعم، جزئيا   نعم   
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نقلها من  أو  تحريكها  أو  تســــليمها  أو  بيعها  أو  اقتنا ها  أو  تصــــديرها  أو  اســــتيراد األســــلحة النارية  ‘ 2’ 
  8إلى إقليم دولة أخرى إذا كانت األســــــلحة النارية غير موســــــومة بعالمات وفقا للمادة  عبره  أو   إقليم دولة 

 ( 8والمادة   3، بالقتران بالفقرة )هـ( من المادة 5)ب( من المادة   1من بروتوكول األسلحة النارية )الفقرة 

 ل نعم، جزئيا   نعم   

ذكر القوانين واللوائ     يرجى "نعم، جزئيا"، ف  أو  إذا كان الجواب عن أي من السـؤالين السـالفين "نعم"  )ج(  
 في هذا الش ن. األخرى المنطبقة على كل فعل من هذه األفعال، بما في ذل  العقوبات المقررة  التدابير التنظيمية و/أو  

 

ــالفين "نعم، جزئيا" )د(  توضـــــي  كي ية   يرجى"ل"، ف أو إذا كان الجواب عن أي من الســـــؤالين الســـ
 تعامل اإلطار القانوني لبلدكم مع تل  الطرائق للنقل غير المشروو للسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة.

 

"نعم، جزئيـا"، فهـل ينـدرج أي فعـل من األفعـال التـاليـة في  أو "نعم" 71إذا كـان الجواب عن الســــــــــــــؤال  -72
ــو  ــروو المنصـــــ ــى اإلطار القانوني لبلدكم )الفقرة  جريمة )جرائم( التجار غير المشـــــ )ب( من   1ص عليها بمقتضـــــ

 (؟3، بالقتران بالفقرة )هـ( من المادة 5المادة 

 الستيراد  

 التصدير  

 القتناء  

 البيع  

 التسليم  

 التحري   

 النقل  

 غير ذل ، إن وجد  

 

 تقديم مزيد من التفاصيل، عند القتضاء. يرجى )أ( 

 

"نعم، جزئيا"، فهل يشـتر  اإلطار القانوني لبلدكم في تجريمه  أو  "نعم" 71إذا كان الجواب عن السـؤال   -73
لالتجار غير المشــــــــــــــروو أن تنقل المواد عبر الحدود الوطنية بين دولتين على األقل لكي يعتبر هذا النقل اتجارا 

 (؟3، بالقتران بالفقرة )هـ( من المادة 5)ب( من المادة  1)الفقرة غير مشروو 

 ل نعم، جزئيا   نعم   

التطوو بتوضــــــــــــــي  ذلـ  وذكر القوانين واللوائ    يرجى"ل"، ف أو إذا كـان الجواب "نعم، جزئيـا" )أ( 
 التنظيمية و/أو التدابير األخرى المنطبقة.
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  طمســـــــها  أو  هل يجرا اإلطار القانوني لبلدكم فعل تزوير عالمة )عالمات( الوســـــــم على الســـــــالح الناري  - 74
  8، بالقتران بالمادة 5المادة )ج( من   1تحويرها بصـــورة غير مشـــروعة عندما يرتكب عمدا وفقا للفقرة  أو  إزالتها  أو 

 ( 6) من بروتوكول األسلحة النارية؟ 

 ل نعم، جزئيا   نعم   

ــا"، ف أو نعم"إذا كــــان الجواب " )أ(  ذكر القوانين واللوائ  التنظيميــــة و/أو أي  يرجى"نعم، جزئيــ
 تدابير أخرى منطبقة، بما في ذل  العقوبات المقررة على هذه الجريمة )الجرائم(.

 

توضي  كيف يتعامل اإلطار القانوني لبلدكم مع   يرجى"ل، ف أو إذا كان الجواب "نعم، جزئيا" )ب( 
 تحويرها بصورة غير مشروعة. أو إزالتها أو طمسها أو تزوير عالمة )عالمات( الوسم الالزمة على السالح

 

 رهنا بالمفاهيم األساسية لنظامكم القانوني، هل ينص اإلطار القانوني لبلدكم على الجرائم الفرلية التالية:  - 75

 ("؟ 5)أ( من المادة   2)الفقرة   5من المادة   1ي ارتكاب أي من الجرائم المشمولة بالفقرة الشروو ف  - 
 ل نعم، جزئيا   نعم   

)الفقرة   5من المادة  1المشــاركة كطرف متواط  في ارتكاب أي من الجرائم المشــمولة بالفقرة  -
  (؟5)أ( من المادة  2

 ل نعم، جزئيا   نعم   
 المساعدة أو  توجيهه أو 5من المادة    1تنظيم ارتكاب أي جريمة من الجرائم المشمولة بالفقرة  -

 (؟5)ب( من المادة  2إسداء المشورة بش نه )الفقرة  أو تسهيله أو التحريض عليه أو
 ل نعم، جزئيا   نعم   

ذكر القوانين    يرجى"نعم، جزئيا"، ف أو  إذا كان الجواب عن أي من األســــــــــــئلة الســــــــــــالفة "نعم" )أ( 
واللوائ  التنظيمية و/أو التدابير األخرى المنطبقة على كل جريمة من هذه الجرائم، بما في ذل  العقوبات المقررة 

 في هذا الش ن.
 

ــالفة "نعم، جزئيا" )ب(  ــئلة الســــــ ــي  كي ية  يرجى"ل"، ف أو إذا كان الجواب عن أي من األســــــ توضــــــ
 تعامل اإلطار القانوني لبلدكم مع تل  األفعال.

 

الــدول مــدعوة إلى تقــديم معلومــات عمــا قــد تكون جرمتــه من أفعــال أخرى بمقتضــــــــــــــى أطرهــا القــانونيــة   -76
 2من التفاقية، بالقتران بالفقرة   34من المادة  3الوطنية من أجل إنفاذ أحكاا بروتوكول األسـلحة النارية )الفقرة 

 من بروتوكول األسلحة النارية(: 1من المادة 

__________ 

 بالقتران بالرد على األسئلة ذات الصلة المتعلقة بوسم األسلحة النارية في المجموعة األولى. 74ينبغي إعداد الردود على السؤال  (6) 
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ــلحة النارية، وكذل  ب جزائها ومكوناتها والذخيرة،   ــلة بعدا حفة ســــــــجالت باألســــــ تجريم األفعال المتصــــــ
ــبا وممكنا، وتزوير تل  الـســـــــ  من  7جالت وإتالفها، عندما ترتكب عمدا )المادة حينما يكون ذل  مناســــــ

 بروتوكول األسلحة النارية(

مضللة من ش نها أن تؤثر دون وجوب في  أو  تجريم األفعال المتمثلة في تعمد تقديم معلومات خاطئة  
 الـذخيرة أو اإلذن الالزا إمـا لصــــــــــــــنع األســــــــــــــلحـة النـاريـة وأجزائهـا ومكونـاتهـا أو إصـــــــــــــــدار الترخيص

ــار إليهـا في الفقرة )ه( من المـادة  أو لتجميعهـا أو من بروتوكول األســــــــــــــلحـة  3للقـياا ـباألفعـال المشــــــــــــ
 المستعمل النهائي عندما يشترطها القانون  أو النارية، بما يشمل شهادات الستعمال النهائي

اإلذن  أو إســاءة اســتعمالها لغرض اســتصــدار الترخيص أو صــلة بتعمد تزوير وثائقاألفعال المت تجريم  
ــنع األســــلحة النارية وأجزائها ومكوناتها ــار إليها  أو لتجميعها أو الذخيرة أو الالزا إما لصــ للفعال المشــ

 يتوكول األســــــلحة النارية، بما يشــــــمل شــــــهادات الســــــتعمال النهائ و من بر  3في الفقرة )ه( من المادة 
 المستعمل النهائي عندما يشترطها القانون  أو

  وأجزائها أذون زائفة لصـــــــنع األســـــــلحة النارية  أو   اســـــــتعمال رخص  أو   تجريم األفعال المتصـــــــلة بتعمد حيازة  
من برتوكول األســلحة    3للفعال المشــار إليها في الفقرة )ه( من المادة  أو  تجميعها  أو   الذخيرة  أو  ومكوناتها 

 المستعمل النهائي الزائفة عندما يشترطها القانون  أو  نارية، بما يشمل شهادات الستعمال النهائي ال 

  يتماشىتجريم األفعال المتعمدة المتصلة بيعادة التشغيل غير المشروعة للسلحة النارية المعطلة، بما  
 من بروتوكول األسلحة النارية  9مع الفقرات )أ( إلى )ج( من المادة 

 المعلوماتالذخيرة وعدا توفير  أو مشــروعة باألســلحة النارية وأجزائها ومكوناتهاالســمســرة غير ال تجريم 
 (15المطلوبة عن أنشطة السمسرة )انظر أيضا المادة 

 التحديد( يرجىأفعال أخرى ) 

نين واللوائ  التنظيمية و/أو التدابير األخرى المنطبقة، بما في توضــــي  ذل  وذكر القوا يرجى )أ( 
 ذل  العقوبات المقررة في هذا الش ن.

 

  
 التجريم: القضايا واألحكام القضائية

 لكـل بـالتصـــــــــــــــدي المتعلقـة واإلنفـاذ التنفيـذ  إجراءات في النجـاح حـالت على أمثلـة ذكر أمكن، إن ،يرجى -77
 الصلة. ذات القضائية األحكاا أو بالقضايا اإلفادة أو أعاله المستعرضة الجرائم من جريمة

 
 

  
 الصعوبات المصادفة

 هل يواجه بلدكم صعوبات في تنفيذ أحكاا بروتوكول األسلحة النارية؟ -78

 ل نعم، جزئيا   نعم   

 توضي  ذل .  يرجى"نعم، جزئيا"، ف أو نعم"إذا كان الجواب " )أ( 
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هـل قيم بلـدكم فعـالـية ـتدابيره المتخـذة لمكـافحـة صــــــــــــــنع األســــــــــــــلحـة الـنارـية وأجزائهـا ومكوـناتهـا والـذخيرة  -79
 والتجار بها بصورة غير مشروعة؟

 ل  نعم  

توضـــي  ذل  والســـتشـــهاد ب ي وثيقة )وثائق( مناســـبة في هذا  يرجىإذا كان الجواب "نعم"، ف )أ( 
دراســــات  أو  تقارير آليات الســــتعراض الدولية واإلقليمية األخرى  أو تحليل الثغرات أو الشــــ ن )مثل تقارير التقييم

 عن السياسات العامة إل .(.

 

األســـلحة النارية وأجزائها ومكوناتها  خطة عمل وطنية من أجل مكافحة صـــنع  أو  هل لدى بلدكم اســـتراتيجية  - 80
 دولية ذات صلة في هذا الميدان؟  أو  من أجل تنفيذ صكوا إقليمية  أو  والذخيرة والتجار بها بصورة غير مشروعة 

 ل  نعم  

ــتراتيجية يرجىإذا كان الجواب "نعم"، ف )أ(  ــلة مع تقديم شـــرح  أو  بيان السـ خطة العمل ذات الصـ
 بير األخرى ذات الصلة. موجز لنطاقها، و/أو التدا

 

تحـدـيد  يرجى                                                                                 إذا لم يكن اإلطـار الـقانوني الوطني لبـلدكم ـقد عـ دل للتوا ا مع مقتضـــــــــــــــيات البروتوكول، ف -81
 الخطوات المتبقية التي يلزا اتخاذها لمواءمته معها.

 

 الوطنية القائمة؟ تنفيذ التشريعات  أو  هل توجد أي صعوبات تعترض اعتماد تشريعات وطنية جديدة  )أ(  

 ل  نعم  

 إذا كان الجواب "نعم"، فهل هي من الصعوبات التالية؟ ‘1’

 مشاكل في صوغ التشريعات  

 إنشاء مؤسسات جديدة أو الحاجة إلى إصالحات مؤسسية  

 الحاجة إلى سن المزيد من التشريعات التنفيذية )قوانين، لوائ  تنظيمية، مراسيم، إل .(  

 صعوبات تواجه الممارسين في استعمال التشريعات  

 نقص الوعي  

 عدا التنسيق بين الوكالت  

 خصائص اإلطار القانوني  

 المعارف والمهارات التقنية الفتقار إلى  

 انعداا التعاون من جانب الدول األخرى  أو محدودية  

 محدودية الموارد الالزمة للتنفيذ  

 تحديدها( يرجىمسائل أخرى )  
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 الحاجة إلى المساعدة التقنية

 إلى مساعدة تقنية للتغلب على الصعوبات القائمة في تنفيذ البروتوكول؟هل يحتاج بلدكم  -82

 ل  نعم  

 تحديد نوو المساعدة الالزمة: يرجىإذا كان الجواب "نعم"، ف )أ( 

ــلحة     ــنع األســــ ــة لصــــ النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة تقييم تدابير العدالة الجنائية المناهضــــ
 والتجار بها بصورة غير مشروعة وأوجه ارتباطها بالجرائم الخطيرة األخرى 

 اإلصالحات التشريعية واللوائ  التنظيمية أو المشورة القانونية  

 اتفاقات نموذجية أو لوائ  تنظيمية أو تشريعات  

 نقا  اتصال معنية باألسلحة النارية أو جهات وصل وطنية أو إنشاء هيئات مختصة  

 تعزيز المؤسسات القائمة أو بناء المؤسسات  

 خطط العمل أو السياسات أو وضع الستراتيجيات  

 الدروو المستفادة أو تعميم الممارسات الجيدة  

 بناء القدرات من خالل تدريب الممارسين العاملين في مجال العدالة الجنائية و/أو تدريب المدربين   

 الوقاية والتولية  

 خبير متخصص أو المساعدة الموقعية من موجه  

 مراقبة الحدود وتقييم المخاطر  

 إجراءات العمل الموحدة  

 من خالل الخدمات البريدية أو  فقات التجار غير المشــــــروو عند المعابر الحدوديةكشــــــف تد  
 باستخداا اإلنترنت أو

 تبادل المعلومات  

 التحقيق والمالحقة القضائية  

 تدابير لتعزيز التعاون اإلقليمي والدولي  

تطوير البنى التحتيــة القــائمــة، مثــل نظم حفة  أو إقــامــة بنى تحتيــة لتكنولوجيــات المعلومــات  
 أدوات التواصل أو قواعد البيانات أو النماذج واألدوات الرقمية أو السجالت

 جمع وتحليل بيانات التجار باألسلحة النارية  

ــاعدة التقنية من حيث   يرجىتحديدها(. و  يرجىمجالت أخرى )   ترتيب الحتياجات من المســــــ
 األولوية واإلشارة إلى أحكاا البروتوكول المحددة المتعلقة بها عند تقديم المعلومات.

 

 المساعدة التقنية والمعدات: )ب( 

 الوسم  

 نظم حفة السجالت  

 تحديد ماهية األسلحة النارية واقتفاء أثرها  
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 ضوابط النقل  

 ت الجمعحمال  
 التعطيل والتدمير  

 إدارة المخزونات  

 

 هل يتلقى بلدكم بالفعل مساعدة تقنية في تل  المجالت؟ )ج( 

 ل  نعم  

 تحديد مجال المساعدة المقدمة والجهات التي تقدمها.  يرجىإذا كان الجواب "نعم"، ف ‘1’

 

وصـف الممارسـات المتبعة في بلدكم التي تعتبرونها جيدة بشـ ن مراقبة األسـلحة النارية  يرجى )د( 
التجار بها بصــورة غير مشــروعة التي يمكن  و ومنع ومكافحة صــنع األســلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة  

 أن تهم الدول األخرى في جهودها الرامية إلى تنفيذ بروتوكول األسلحة النارية.

 

ــ ن الجوانب  يرجى ()ه  تقـديم أي معلومـات أخرى تعتقـدون أن من المهم أخـذهـا في العتـبار بشــــــــــــ
 المتعلقة بتنفيذ البروتوكول والصعوبات القائمة في هذا الش ن بخالف المعلومات المذكورة أعاله.
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 المرفق الرابع 

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

   
 إرشادات عامة للرد على الستبيان

                                                                                                 سوف ت ستعر ض الدول بناء على المعلومات التي قدمتها إلى الدول األطراف المستعر ضة، وفقا للقسم الخامس  •
من إجراءات وقواعد تشــغيل آلية اســتعراض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 

منها تحميل   يرجىإلى األمانة، ف  الصــــلةوثائق ذات والبروتوكولت الملحقة بها. وإذا كانت الدول لم تقدا بعد ال
وصــــف مختصـــر  أو أي قوانين ولوائ  تنظيمية وقضــــايا وغيرها من الوثائق ذات صــــلة بالرد على الســــتبيان،

 لها، على بوابة إدارة المعارف المسماة "بوابة الموارد اإللكترونية والقوانين المتعلقة بالجريمة" )بوابة "شيرلوا"(.

                                                                                          بعد ذل ، في إطار الرد على كل سؤال، تقديم روابط بالمعلومات، التي ح ملت على بوابة "شيرلوا". يمكن •

                                                                                                 باإلضــــافة إلى توفير روابط بالمعلومات التي ح ملت على بوابة "شــــيرلوا"، يرجى من الدول تحديد التشــــريعات   •
ــلة في   م"، وفي إطار أي ســــؤال آخر، كل ســــؤال تكون اإلجابة عنه هي "نع  إطارالمنطبقة واألحكاا ذات الصــ

 عند القتضاء.

يرجى من الدول أن تمتنع عن تقديم أي مرفقات، بما في ذل  النســـــــــــ  الورقية من الوثائق، مع الســـــــــــتبيانات  •
 المستوفاة.

يمكن للدول األطراف، عند ردها على اســــــتبيانات التقييم الذاتي، أن تشــــــير أيضــــــا إلى المعلومات المقدمة في  •
ت اســتعراض الصــكوا األخرى ذات الصــلة التي هي أطراف فيها. وعلى الدول األطراف أن تراعي ســياق آليا

ضــرورة أن تجســد الردود على النحو المناســب أي معلومات مســتجدة منذ تقديم الردود الســابقة في إطار آليات 
فس                                                                              الســـــــــتعراض األخرى. وعلى وجه الخصـــــــــوص، يجوز للدولة الطرف المســـــــــتعر ضـــــــــة، عند اســـــــــتعراض ن 

ــ ن التزامات مطابقة مماثلة لاللتزامات الواقعة على عاتقها بموجب اتفاقية األمم المتحدة  أو التشــــــــــــريعات بشــــــــــ
ــافية التي قدمتها في إطار آلية اســـــتعراض تنفيذ اتفاقية  ــاد، أن تشـــــير إلى الردود والوثائق اإلضـــ لمكافحة الفســـ

 األمم المتحدة لمكافحة الفساد.

اتفـاقيـة األمم المتحـدة لمكـافحـة الجريمـة المنظمـة عبر الوطنيـة والبروتوكولت الملحقـة بهـا على تنطوي أحكـاا  •
ــتعراض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة  ــتتناول آلية اسـ درجات متفاوتة من المتطلبات. ووفقا لإلجراءات والقواعد، سـ

يجـيا جميع مواد التفـاقـية والبروتوكولت  لمكـافحـة الجريمـة المنظمـة عبر الوطنـية والبروتوكولت الملحقـة بهـا ـتدر 
الملحقة بها. ومن ثم، ينبغي أن يراعى اختالف طبيعة كل حكم من األحكاا عند صــياغة الردود على األســئلة 

 ذات الصلة وكذل  أثناء استعراضها في المراحل التالية من الستعراض القطري.

أحكــاا التفــاقيــة تنطبق على البروتوكول، مع مراعــاة مــا من كــل بروتوكول على أن  1من المــادة  2تنص الفقرة  • 
ــيه اختالف الحال، ما لم ي نص فيه على خالف ذل . وتذكر الفقرة  ــغيل اآللية أن   19                                                             يقتضــ من إجراءات وقواعد تشــ

ــتعرض ل أحكاا التفاقية، التي تنطبق على البروتوكولت،  في إطار اســـــــــــتعراض التفاقية، مع مراعاة ما إل تســــــــــ
ــيـ  ــئـلة المتعلـقة بتنفـيذ التـفاقـية، أن ـت خـذ في  يقتضـــــــــــ ه اختالف الحـال. والمطلوب من اـلدول، وهي تجـيب عن األســـــــــــ

الحســبان مدى انطباق أحكاا التفاقية ذات الصــلة، حســب القتضــاء، على موضــوو كل بروتوكول هي طرف فيه. 
ى انطباق أحكاا التفاقية من هذا ومن ثم، يجدر تنبيه الخبراء الحكوميين إلى ضـــــرورة تضـــــمين ردودهم إشـــــارات إل 

ــبان، عند الرد  القبيل على البروتوكولت التي بلدهم طرف فيها. ومثال ذل ، أن ي خذ الخبراء الحكوميون في الحســـــــــــ
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  10، مدى انطباق أحكاا المادة ة العتباري الهيئات على مســـــــؤولية   10على األســـــــئلة المتعلقة بنطاق انطباق المادة 
 لة بالبروتوكولت الثالثة، وأن يجيبوا بناء على ذل . على الجرائم المشمو 

للخبراء الحكوميين تقــديم جوز ي  ت،وفي هــذه الحــالتبــدأ بعض أســــــــــــــئلــة الســــــــــــــتبيــان بعبــارة "الــدول مــدعوة".  •
 ستخلص أي استنتاجات من عدا وجود هذه المعلومات.   ت   ن. ولاتطوع المعلومات المطلوبة

   
 المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية اتفاقية األمم  - أول  

 25و 24المجموعة الثانية: المنع والمساااااعدة التقنية وتدابير الحماية وتدابير أخرل )المواد   
 من التفاقية( 31و 30و 29و

 حماية الشهود -24المادة   

للشــــــــــــــهود، الــذين يــدلون في هــل يتخــذ بلــدكم تــدابير مالئمــة في حــدود إمكــانيــاتــه لتوفير حمــايــة فعــالــة  -1
اإلجراءات الجنائية بشـــــهادة بخصـــــوص الجرائم المشـــــمولة بالتفاقية والبروتوكولت التي هو طرف فيها، من أي 

 (؟24من المادة  1ترهيب محتمل )الفقرة  أو انتقاا

 ل نعم   

 يلي؟  هل تشمل هذه التدابير، دون المساو بحقوق المدعى عليه، ما "نعم"، ف   1إذا كان الجواب عن السؤال  - 2

أماكن إقامتهم، وعدا وضــــــع قواعد إجرائية لتوفير الحماية الجســــــدية للشــــــهود، كالقياا مثال بتغيير  )أ(   
 ( 24 )أ( من المادة   2بفرض قيود على إفشائها )الفقرة  أو  إفشاء المعلومات المتعلقة بهويتهم وأماكن وجودهم 

 ل نعم   

توفير قواعد وطنية خاصــــــة باألدلة تتي  اإلدلء بالشــــــهادة على نحو يكفل ســــــالمة الشــــــاهد،  )ب( 
 (24)ب( من المادة  2كالسماح مثال باإلدلء بالشهادة باستخداا تكنولوجيا التصالت )الفقرة 

 ل نعم   

 تحديدها. يرجىتدابير أخرى،  )ج(  

 
 

"نعم"، فهل تشـمل هذه التدابير أقارب الشـهود وسـائر األشـخاص الوثيقي   1إذا كان الجواب عن السـؤال  -3
 الصلة بهم بالحماية حسب القتضاء؟

 ل نعم   

 توضي  ذل . يرجىإذا كان الجواب "نعم"، ف )أ( 

 

ــحايا  أو هل أبرا بلدكم اتفاقات -4 ــهود و/أو الضــــ ترتيبات مع دول أخرى من أجل تغيير أماكن إقامة الشــــ
الذين يتقدمون للشــهادة، وكذل ، حســب القتضــاء، تغيير أماكن إقامة أقاربهم وســائر األشــخاص الوثيقي الصــلة 

 (؟24من المادة  3انتقاا محتمل )الفقرة  أو بهم من أجل ضمان حمايتهم الجسدية من أي ترهيب

 ل نعم   
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 مساعدة الضحايا وحمايتهم -25المادة   

المســاعدة والحماية لضــحايا الجرائم المشــمولة هل يتخذ بلدكم تدابير مناســبة في حدود إمكانياته لتوفير  -5
للترهيب )الفقرة  أو بالتفاقية والبروتوكولت التي هو طرف فيها، خصــوصــا في حالت تعرضــهم للتهديد بالنتقاا

 (؟25من المادة  1

 ل   نعم 

 تحديد تل  التدابير. يرجىإذا كان الجواب "نعم"، ف )أ( 

 

هل وضـع بلدكم قوعد إجرائية مالئمة توفر لضـحايا الجرائم المشـمولة بالتفاقية والبروتوكولت التي هو  -6
 (؟25من المادة  2الحصول على التعويض وجبر األضرار )الفقرة طرف فيها سبل 

 ل نعم   

 تحديد تل  القواعد اإلجرائية. يرجىإذا كان الجواب "نعم"، ف )أ( 

 

لهم وأخذها بعين العتبار في المراحل المناسـبة من إمكانية عرض آراء الضـحايا وشـواغهل يتي  بلدكم  -7
اإلجراءات الجنائية المتخذة بحق الجناة الضـــالعين في أنشـــطة إجرامية منظمة، على نحو ل يمس بحقوق الدفاو 

 (؟25من المادة  3)الفقرة 

 ل   نعم 

 توضي  ذل ، حسب القتضاء. يرجى )أ( 

 
 

 التدريب والمساعدة التقنية -29المادة 
ــاء  هــل يعمــل بلــدكم -8  تطوير أو برامج تــدريــب للعــاملين في أجهزتــه المعنيــة بــينفــاذ القــانون على إنشـــــــــــــ
تحســـــــين برامج التدريب الخاصـــــــة بهم، بما يشـــــــمل تدريب أعضـــــــاء النيابة العامة وقضـــــــاة التحقيق ومو في  أو

هو الجمارا وغيرهم من العاملين المكلفين بمنع وكشـف ومكافحة الجرائم المشـمولة بالتفاقية والبروتوكولت التي 
 (؟29من المادة  1طرف فيها )الفقرة 

 ل نعم   

 تقديم أمثلة على ذل . يرجىإذا كان الجواب "نعم"، ف )أ( 

 

 أيضا توضي  ما إذا كانت برامج التدريب هذه تشمل ما يلي: يرجى )ب( 

 إعارة وتبادل المو فين ‘1’  

 ل   نعم 

 الطرائق المستخدمة في منع الجرائم المشمولة بالتفاقية وكشفها ومكافحتها ‘2’ 

 ل   نعم 
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الدروب واألســــاليب التي يســــتخدمها األشــــخاص المشــــتبه في ضــــلوعهم في الجرائم المشــــمولة  ‘3’  
 بالتفاقية، بما في ذل  داخل دول العبور، والتدابير المضادة المناسبة

 ل   نعم 

 رصد حركة تهريب الممنوعات ‘4’ 

 ل  نعم  

غيرهـا من األدوات  أو المعــدات أو الممتلكــات أو كشــــــــــــــف ورصـــــــــــــــد حركـة عـائـدات الجرائم ‘5’  
غيرها  أو  المعدات أو الممتلكات أو تمويه تل  العائدات أو إخفاء أو واألســــــــاليب المســــــــتخدمة في نقل
 في مكافحة جرائم غسل األموال وغيرها من الجرائم المالية المستخدمةمن األدوات، وكذل  األساليب 

 ل   نعم 

 جمع األدلة ‘6’ 

 ل   نعم 

 أساليب المراقبة في المناطق التجارية الحرة والموان  الحرة ‘7’ 

 ل   نعم 

المعدات واألســـاليب الحديثة إلنفاذ القانون، بما في ذل  المراقبة اإللكترونية والتســـليم المراقب  ‘8’  
 السرية والعمليات

 ل   نعم 

الطرائق المســــــــــــــتخـدمـة في مكـافحـة الجرائم المنظمـة عبر الوطنيـة التي ترتكـب بـاســــــــــــــتخـداا  ‘9’  
 غير ذل  من أشكال التكنولوجيا الحديثة وأ التصالت شبكات أو الحواسيب

 ل   نعم 

 الطرائق المستخدمة في حماية الضحايا والشهود ‘10’ 

 ل   نعم 

هل ســـــاعد بلدكم دول أطرافا أخرى على تخطيط وتنفيذ برامج بحث وتدريب تســـــتهدف تبادل الخبرة في  -9
 (؟29من المادة  2من التفاقية )الفقرة  29من المادة  1مجالت المشار إليها في الفقرة ال

 ل   نعم 

 تقديم أمثلة على ذل . يرجىإذا كان الجواب "نعم"، ف )أ( 

 

التقنية بهدف تيسـير تسـليم المطلوبين وتبادل المسـاعدة هل شـجع بلدكم على توفير التدريب والمسـاعدة   -10
 (؟29من المادة  3التقنية )الفقرة 

 ل   نعم 
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تقديم أمثلة على ذل  ووصــــــــــف الممارســــــــــات الفضــــــــــلى و/أو  يرجىكان الجواب "نعم"، ف إذا )أ(  
 التحديات المتعلقة بتشجيع التدريب.

 

تقديم أمثلة على ذل  ووصــــــــــف الممارســــــــــات الفضــــــــــلى و/أو  يرجىإذا كان الجواب "نعم"، ف )ب(  
 التحديات المتعلقة بالمساعدة التقنية.

 

 أيضا تحديد ما إذا كان التدريب والمساعدة التقنية من هذا القبيل يشمالن ما يلي: يرجى )ج( 

 تدريبا لغويا ‘1’ 

 ل   نعم 

المســؤوليات ها األجهزة المنوطة ب  أو إعارة وتبادل المو فين العاملين لدى الســلطات المركزية ‘2’  
 ذات الصلة

 ل   نعم 

ــطلع -11 ــطة العمليات والتدريب المضــــــــــ ــارا بلدكم في جهود رامية إلى تعظيم أنشــــــــــ بها في إطار  هل شــــــــــ
الترتيبات الثنائية والمتعددة األطراف ذات الصــــــــــلة  أو  المنظمات الدولية واإلقليمية، وفي إطار ســــــــــائر التفاقات

 (؟29من المادة  4)الفقرة 

 ل   نعم 

 تقديم أمثلة على ذل . يرجىإذا كان الجواب "نعم"، ف )أ( 

 
  

 تدابير أخرل: تنفيذ التفاقية من خالل التنمية القتصادية والمساعدة التقنية -30المادة 

البلــدان على منع الجريمــة المنظمــة عبر  هــل يتعــاون بلــدكم مع البلــدان النــاميــة بهــدف تنميــة قــدرة تلــ   -12
 (؟30)أ( من المادة  2الوطنية ومكافحتها )الفقرة 

 غير منطبق ل     نعم 

ــلى في  يرجىإذا كان الجواب "نعم"، ف )أ(  ــات الفضــــــــــ تقديم أمثلة على ذل  ووصــــــــــــف الممارســــــــــ
 الش ن. هذا

 

ــاعـدات مـالـيةهـل قـدا  -13 ـلدعم مـا تـبذـله البـلدان الـنامـية من جهود ترمي إلى مكـافحـة مـادـية  أو بـلدكم مســــــــــــ
ــاح ــة بنجـ ــاقيـ ــذ التفـ ــا على تنفيـ ــانتهـ ــة، وإلعـ ــالـ ــة فعـ ــافحـ ــة مكـ ــة عبر الوطنيـ ــة المنظمـ )ب( من   2)الفقرة  الجريمـ

 (؟30 المادة

 غير منطبق ل     نعم 

 الش ن.  تقديم أمثلة على ذل  ووصف الممارسات الفضلى في هذا   يرجى إذا كان الجواب "نعم"، ف  )أ(  
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هل يتعاون بلدكم مع البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصـــــــــاداتها بمرحلة انتقالية لتدليم قدرتها على  -14
 منع الجريمة المنظمة عبر الوطنية ومكافحتها وهل يزودها كذل  بالمســـــــــــاعدة التقنية من أجل مســـــــــــاعدتها على

 (؟30)ج( من المادة  2تلبية احتياجاتها المطلوبة لتنفيذ التفاقية )الفقرة 

 غير منطبق ل     نعم 

 الش ن.  تقديم أمثلة على ذل  ووصف الممارسات الفضلى في هذا   يرجى إذا كان الجواب "نعم"، ف  )أ(  
 

متعـددة األطراف من أجـل توفير المســـــــــــــــاعـدة التقنيـة  أو ترتيبـات ثنـائيـة أو أبرا بلـدكم أي اتفـاقـاتهـل  -15
 (؟30من المادة  4واللوجستية من أجل منع الجريمة المنظمة عبر الوطنية وكشفها ومكافحتها )الفقرة 

 ل نعم   

 تقديم تفاصيل في هذا الش ن. يرجى )أ( 

 
  

 المنع -31المادة 

أرســـى وعزز ممارســـات فضـــلى وســـياســـات ترمي إلى منع الجريمة  أو  هل وضـــع بلدكم مشـــاريع وطنية -16
 (؟31من المادة  1)الفقرة المنظمة عبر الوطنية 

 ل نعم   

 تقديم بعض األمثلة على ذل . يرجى"نعم"، ف إذا كان الجواب )أ( 

 
 

 تقليل الفرص التي تتاح حاليا هل اتخذ بلدكم، وفقا للمباد  األساسية لقانونه الوطني، تدابير ترمي إلى -17
من  2مســـــــتقبال للجماعات اإلجرامية المنظمة لكي تشـــــــارا في األســـــــواق المشـــــــروعة بعائدات الجرائم )الفقرة  أو

 ؟(، بما يشمل أيا مما يلي31المادة 

أعضـــــاء النيابة العامة من جهة والهيئات الخاصـــــة  أو تدليم التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون  )أ( 
 أخرى  المعنية، بما فيها قطاو الصناعة، من جهة

 ل نعم   

العمل على وضـــع معايير وإجراءات بقصـــد صـــون ســـالمة الهيئات العامة والهيئات الخاصـــة  )ب( 
المعنية، وكذل  مدونات لقواعد الســـــلوا للمهن ذات الصـــــلة، وخصـــــوصـــــا المحامين والموثقين العموميين )كتاب 

 العدل( وخبراء الضرائب الستشاريين والمحاسبين

 ل نعم   

منع إســـــــــــــــاءة اســــــــــــــتغالل الجمـاعـات اإلجراميـة المنظمـة للهيئـات العتبـاريـة )األشــــــــــــــخـاص  )ج( 
 باتخاذ التدابير التالية: ل سيما العتباريين(،

ات إنشاء سجالت عمومية للهيئات العتبارية واألشخاص الطبيعيين الضالعين في إنشاء هيئ  ‘1’  
 اعتبارية وإدارتها وتمويلها وتبادل المعلومات الواردة في تل  السجالت

 ل   نعم 
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ــادر عن محكمة ‘2’   ــطة أمر صــــ ــتحدا  إمكانية القياا، بواســــ ــبة،  أو  اســــ ــيلة أخرى مناســــ أية وســــ
بجرائم مشـمولة بالتفاقية والبروتوكولت التي بلدكم عضـو فيها للعمل  المدانينبيسـقا  أهلية األشـخاص  

 لعتبارية المنش ة ضمن نطاق ولية بلدكم القضائية وذل  لفترة زمنية معقولةكمديرين للهيئات ا

 ل   نعم 

ــاء ســـجالت وطن  ‘3’   ــقطت أهليتهم للعمل كمديرين للهيئات العتبارية  إنشـ ية للشـــخاص الذين أسـ
 وتبادل المعلومات الواردة فيها

 ل   نعم 

ــئلة  كانإذا  )د(  ــؤال من األســـــــــــ )أ( إلى )ج( "نعم"، فين الدول األطراف   17الجواب عن أي ســـــــــــ
 في هذا الش ن. مدعوة إلى التطوو بعرض تجاربها

 

تعزيز إعـادة إدمـاج األشــــــــــــــخـاص المـدانين ـب فعـال إجرامـية مشــــــــــــــمولـة ـبالتفـاقـية  هـل يعمـل بلـدكم على  -18
 (؟31من المادة  3)الفقرة  والبروتوكولت التي هو طرف فيها في المجتمع

 ل   نعم 

تعزيز إعادة إدماج توضــي  الطريقة التي يعمل بها بلدكم على  يرجىإذا كان الجواب "نعم"، ف )أ( 
 .األشخاص المدانين ب فعال إجرامية مشمولة بالتفاقية والبروتوكولت التي هو طرف فيها في المجتمع

 

ــات اإلدارية القائمة ذات  اتخذ بلدكم أي إجراءات ل هل   - 19 ــكوا القانونية والممارســـ الضـــــطالو بتقييم دوري للصـــ
 (؟ 31المادة من    4)الفقرة  إلساءة الستغالل من جانب الجماعات اإلجرامية المنظمة  قابليتها الصلة بغية استبانة مدى  

 ل نعم   

 تقديم أمثلة على ذل . يرجىإذا كان الجواب "نعم"، ف )أ( 

 

هـل اتخـذ بلـدكم أي إجراءات لزيـادة وعي الجمـاهير بوجود الجريمـة المنظمـة عبر الوطنيـة وأســــــــــــــبـابهـا  -20
 5الجماهير في منع هذه الجريمة ومكافحتها )الفقرة   مشـــــاركةوجســـــامتها والخطر الذي تشـــــكله إلى جانب تعزيز 

 (؟31من المادة 

 ل   نعم 

 تقديم أمثلة على ذل . يرجىإذا كان الجواب "نعم"، ف )أ( 

 

تســــاعد الســــلطات التي يمكنها أن  أو  األمين العاا للمم المتحدة باســــم وعنوان الســــلطةهل أبلغ بلدكم  -21
 (؟31من المادة  6)الفقرة  الدول األطراف األخرى على وضع تدابير لمنع الجريمة المنظمة عبر الوطنية

 ل   نعم 
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ــلطة يرجىإذا كان الجواب "نعم"، ف )أ(   ــم وعنوان هذه الســــــ ــ ن اســــــ  تقديم أي معلومات متاحة بشــــــ
 السلطات المختصة. أو

 

المنظمات  أو  هل شــــارا بلدكم في أطر و/أو مشــــاريع و/أو تدابير تعاونية مع الدول األطراف األخرى  -22
من   ل ســـــــيما وتطوير تدابير منع الجريمة المنظمة عبر الوطنية،الدولية واإلقليمية ذات الصـــــــلة من أجل تعزيز 

أجل تخ يف وط ة الظروف التي تجعل الفئات المهمشــة اجتماليا عرضــة ألفعال الجريمة المنظمة عبر الوطنية 
 (؟31من المادة  7)الفقرة 

 ل   نعم 

تقديم أمثلة على األطر و/أو المشـــاريع و/أو التدابير التعاونية   يرجىإذا كان الجواب "نعم"، ف )أ( 
 المنظمات الدولية واإلقليمية ذات الصلة. أو ألطراف األخرى القائمة مع الدول ا

 
 

 الصعوبات المصادفة

 تحديات في تنفيذ التفاقية؟ أو هل واجه بلدكم أي صعوبات -23

 ل نعم   

 تحديدها:  يرجىإذا كان الجواب "نعم"، ف )أ( 

 مشاكل في صوغ التشريعات  

 الحاجة إلى سن المزيد من التشريعات التنفيذية )قوانين، لوائ  تنظيمية، مراسيم، إل .(  

 عزوف الممارسين عن استخداا التشريعات القائمة  

 القصور في تعميم التشريعات القائمة  

 ضعف التنسيق بين الوكالت  

 خصائص النظاا القانوني  

 لويات بين السلطات الوطنيةتضارب األو   

 قلة الموارد المتوفرة لتنفيذ التشريعات القائمة  

 محدودية التعاون مع الدول األخرى   

 عدا الوعي بالتشريعات القائمة  

 تحديدها( يرجىمسائل أخرى )  

 
  

 الحاجة إلى المساعدة التقنية

 هل يحتاج بلدكم إلى مساعدة تقنية للتغلب على الصعوبات التي يواجهها في تنفيذ التفاقية؟ -24

 ل نعم   
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 تحديد نوو المساعدة التقنية الالزمة. يرجىإذا كان الجواب "نعم"، ف -25

 

التالية، ما هي األشـــــكال، التي يمكن، إن توافرت، أن تســـــاعد بلدكم  من بين أشـــــكال المســـــاعدة التقنية  -26
 أيضا عند تحديدها ذكر أحكاا التفاقية التي تطلبونها من أجلها. يرجىعلى التنفيذ الكامل ألحكاا التفاقية؟ و 

 المشورة القانونية  

 المساعدة على صوغ التشريعات  

 لوائ  تنظيمية نموذجية أو تشريعات  

 اتفاقات نموذجية  

 إجراءات عمل موحدة  

 خطط عمل أو تسياسا أو وضع استراتيجيات  

 الدروو المستفادة أو تعميم الممارسات الجيدة  

 المدربين أو بناء القدرات من خالل تدريب الممارسين  

 خبير متخصص أو المساعدة الموقعية من موجه  

 تعزيز المؤسسات القائمة أو بناء المؤسسات  

 الوقاية والتولية  

 المساعدة التقنية  

  تطوير البني التحتـية القـائمـة، مـثل قواعـد البـياـنات أو إـقامـة بنى تحتـية لتكنولوجـيات المعلومـات   
 أدوات التواصل أو

 قليميتدابير لتعزيز التعاون اإل  

 تدابير لتعزيز التعاون الدولي  

 تحديدها( يرجى)ة مساعدأشكال أخرى من ال  

 

تقـــديم أي معلومـــات أخرى ترون أن من المهم أن يـــ خـــذهـــا مؤتمر األطراف في اتفـــاقيـــة األمم  يرجى -27
الصــــعوبات القائمة  أو المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في العتبار بشــــ ن جوانب تنفيذ التفاقية

 في هذا الش ن بخالف المعلومات الواردة أعاله.
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وقمع ومعاقبة التجار باألشاخاص، وبخاصاة النسااء واألطفال،  بروتوكول منع   - ثانيا 
 المكمل لتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 

 
 9و 7و 6المجموعة الثانية: المنع والمساااعدة التقنية وتدابير الحماية وتدابير أخرل )المواد   

 من البروتوكول(
 التجار باألشخاص وحمايتهممساعدة ضحايا  -6المادة   

ــخاص هل  -28 ــحايا التجار باألشــ ــية لضــ ــخصــ ــون الحرمة الشــ ــمن اإلطار القانوني لبلدكم تدابير لصــ يتضــ
 ؟(6من المادة  1وهويتهم في الحالت التي تقتضي ذل  وبقدر المستطاو )الفقرة 

 ل   نعم 

اإلرشــــادات المنشــــورة في هذا  أو تقديم أمثلة على الســــياســــات يرجىإذا كان الجواب "نعم"، ف )أ( 
ألشــــــخاص الشــــــ ن، من قبيل التدابير المحددة بمقتضــــــى اإلطار القانوني لبلدكم بشــــــ ن هوية ضــــــحايا التجار با

 وحمايتهم ومســــــاعدتهم، بما يشــــــمل فرض الســــــرية على اإلجراءات القانونية المتعلقة بهذا الضــــــرب من التجار،
 اإلرشادات. أو تقديم روابط بتل  السياسات أو

 

اإلداري لبلدكم تدابير لتزويد ضــــحايا التجار باألشــــخاص بما يلي في  أو يتضــــمن النظاا القانونيهل  -29
 ؟(6 المادةمن  2الحالت التي تقتضي ذل  )الفقرة 

 (6)أ( من المادة  2معلومات عن اإلجراءات القضائية واإلدارية ذات الصلة )الفقرة  )أ( 

 ل   نعم 

لتمكينهم من عرض آرائهم وشـــواغلهم وأخذها بعين العتبار في المراحل المناســـبة   ةمســـاعدال )ب( 
 (6)ب( من المادة  2من اإلجراءات الجنائية ضد الجناة، بما ل يمس بحقوق الدفاو )الفقرة 

 ل   نعم 

 تقديم المزيد من التفاصيل عن هذه التدابير، إذا لزا األمر. يرجى )ج( 

 

اتخذ بلدكم أيا من التدابير التالية إلتاحة التعافي الجســدي والنفســاني والجتماعي لضــحايا التجار هل  -30
 البروتوكول؟من  6من المادة  3باألشخاص على النحو الوارد في الفقرة 

 (6)أ( من المادة  3توفير السكن الالئق لضحايا التجار باألشخاص )الفقرة  )أ( 

 ل نعم   

المشـــــــورة والمعلومات، خصـــــــوصـــــــا فيما يتعلق بحقوقهم القانونية، بلغة يمكن لضـــــــحايا تقديم  )ب( 
 (6)ب( من المادة  3قرة التجار باألشخاص فهمها )الف

 ل   نعم 

 (6)ج( من المادة  3المساعدة الطبية والنفسانية والمادية )الفقرة إتاحة  )ج( 

 ل   نعم 
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 (6)د( من المادة  3فرص العمل والتعليم والتدريب )الفقرة توفير  )د(  

 ل   نعم 

تقديم معلومات عن هذه  يرجى)أ( إلى )د( "نعم"، ف 30األســـــئلة  إذا كان الجواب عن أي من  ()ه 
 التدابير، إذا لزا األمر.

 
 

ــئلـــة  )و(  أن تتطوو الـــدول   يرجى)أ( إلى )د( "نعم"، ف 30إذا كـــان الجواب عن أي من األســــــــــــ
غيرهــا من المنظمــات المعنيــة   أو األطراف بــذكر وتقــديم معلومــات عن التعــاون مع المنظمــات غير الحكوميــة

ــبة في هذا   ــائر عناصـــــــر المجتمع المدني، في الحالت التي تقتضـــــــي ذل ، في النهوض بالتدابير المناســـــ وســـــ
 (.6من المادة  3الش ن )الفقرة 

 
 

العتبار، لدى تنفيذ تدابير حماية ضـحايا التجار باألشـخاص، سـن الضـحايا ونوو  ي خذ بلدكم في هل  -31
احتياجات األطفال الخاصــة، بما في ذل  الســكن الالئق والتعليم والرعاية  ل ســيما  جنســهم واحتياجاتهم الخاصــة،

 ؟(6من المادة  4)الفقرة 

 ل   نعم 

 توضي  ذل . يرجىإذا كان الجواب "ل"، ف )أ(  

 

 تحديد تل  العتبارات. يرجىإذا كان الجواب "نعم"، ف )ب( 

 
 

لضـــــــحايا التجار باألشـــــــخاص أثناء وجودهم داخل  البدنيةاتخذ بلدكم أي تدابير لتوفير الســـــــالمة  هل  -32
 ؟(6من المادة  5إقليمه )الفقرة 

 ل نعم   

 تحديد تل  التدابير. يرجىإذا كان الجواب "نعم"، ف )أ( 

 
 

لضـــــحايا التجار باألشـــــخاص إمكانية الحصـــــول هل يتضـــــمن اإلطار القانوني لبلدكم أي تدابير تتي   -33
 ؟(6من المادة  6على تعويض عن األضرار التي تكون قد لحقت بهم )الفقرة 

 ل   نعم 

 توضي  ذل . يرجىإذا كان الجواب "ل"، ف )أ( 

 

 تحديد تل  التدابير. يرجىإذا كان الجواب "نعم"، ف )ب( 
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 وضعية ضحايا التجار باألشخاص في الدول المستقبلة -7المادة   

باألشــــخاص بالبقاء  تدابير أخرى مناســــبة تســــم  لضــــحايا التجار  أو تدابير تشــــريعيةهل اعتمد بلدكم  -34
دائمة، في الحالت التي تقتضي ذل ، مع إيالء العتبار الواجب للعوامل اإلنسانية  أو  داخل إقليمه بصفة مؤقتة

 ؟(7من المادة  2و 1والوجدانية )الفقرتان 

 ل نعم   

 تفصيل ذل . يرجى )أ( 

 
  

 منع التجار باألشخاص -9المادة 
أجل منع ومكافحة التجار باألشــــخاص هل وضــــع بلدكم ســــياســــات وبرامج وتدابير أخرى شــــاملة من  -35

 (؟9)أ( من المادة  1)الفقرة 

 ل نعم، جزئيا   نعم   

ــلة أو ذكر القوانين  يرجى"نعم، جزئيا"، ف أو  إذا كان الجواب "نعم" )أ(  ــياســـــــــــات ذات الصـــــــــ  الســـــــــ
 اإلرشادات المنشورة في هذا الش ن. أو تقديم روابط بالسياسات أو

 
 

حماية ضـــحايا التجار باألشـــخاص، وبرامج وتدابير أخرى شـــاملة من أجل    ســـياســـاتهل وضـــع بلدكم  -36
 (؟9)ب( من المادة  1)الفقرة  وبخاصة النساء واألطفال، من معاودة إيذائهم

 ل نعم، جزئيا   نعم   

ــلة أو ذكر القوانين  يرجى"نعم، جزئيا"، ف أو  نعم"إذا كان الجواب " )أ(  ــياســـــــــــات ذات الصـــــــــ  الســـــــــ
 اإلرشادات المنشورة في هذا الش ن. أو تقديم روابط بالسياسات أو

 
 

من قبيــل إجراء البحو  وجمع المعلومــات وتنظيم الحمالت اإلعالميــة هــل اضــــــــــــــطلع بلــدكم بتــدابير،  -37
 (؟9من المادة  2)الفقرة  والقتصادية، لمنع ومكافحة التجار باألشخاصوالمبادرات الجتمالية 

 ل نعم، جزئيا     نعم 

ــلة أو ذكر القوانين  يرجى"نعم، جزئيا"، ف أو  إذا كان الجواب "نعم" )أ(  ــياســـــــــــات ذات الصـــــــــ  الســـــــــ
 اإلرشادات المنشورة في هذا الش ن. أو تقديم روابط بالسياسات أو

 
 

ــمل هل  -38 ــعها بلدكم، التعاون مع المنظمات غير  تشـــــ ــات والبرامج والتدابير األخرى، التي وضـــــ ــياســـــ الســـــ
 (؟9من المادة  3)الفقرة  غيرها من المنظمات ذات الصلة وسائر عناصر المجتمع المدني أو الحكومية

 ل نعم، جزئيا   نعم   

ــلة أو ذكر القوانين  يرجى"نعم، جزئيا"، ف أو  إذا كان الجواب "نعم" )أ(  ــياســـــــــــات ذات الصـــــــــ  الســـــــــ
 اإلرشادات المنشورة في هذا الش ن. أو تقديم روابط بالسياسات أو
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المتعـدد األطراف، تـدابير لتخ يف وطـ ة  أو عزز، بوســـــــــــــــائـل منهـا التعـاون الثنـائي أو اتخـذ بلـدكمهـل  -39
العوامل التي تجعل األشـــخاص، وبخاصـــة النســـاء واألطفال، مســـتضـــعفين أماا التجار باألشـــخاص، مثل الفقر 

 (؟9من المادة  4)الفقرة  والتخلف وانعداا تكافؤ الفرص

 ل نعم، جزئيا     نعم 

 توضي  ذل . يرجى"نعم، جزئيا"، ف أو إذا كان الجواب "نعم" )أ( 

 
 

 الجتمــاليــة أو تــدابير أخرى، مثــل التــدابير التعليميــة أو عزز تــدابير تشــــــــــــــريعيــة أو اعتمــد بلــدكمهــل  -40
ــائل منها  أو ــكال الثقافية، بوســـــــ ــد الطلب الذي يحفز جميع أشـــــــ التعاون الثنائي والمتعدد األطراف، من أجل صـــــــ

 (؟9من المادة  5)الفقرة  استغالل األشخاص، وبخاصة النساء واألطفال، التي تفضي إلى التجار باألشخاص

 ل نعم، جزئيا     نعم 

ــلة أو ذكر القوانين  يرجى"نعم، جزئيا"، ف أو  إذا كان الجواب "نعم" )أ(  ــياســـــــــــات ذات الصـــــــــ  الســـــــــ
 اإلرشادات المنشورة في هذا الش ن. أو تقديم روابط بالسياسات أو

 
 

الدول مدعوة إلى تقديم أمثلة على ما اكتسـبته من تجارب وما واجهته من تحديات في العمل على منع   -41
وحمايتهم ومكافحة التجار باألشـخاص فيما يتعلق بتحديد هوية األشـخاص المعرضـين لخطر التجار وضـحاياه 

ومسـاعدتهم، بما يشـمل التدابير المتخذة ألغراض تيسـير إحالة حالت التجار المحتملة إلى السـلطات المختصـة 
 وتعزيز التعاون بش ن كل ما سبق.

 
 

ــانــــات التصـــــــــــــــــال بجهــــات الوصـــــــــــــــــل/أجهزة  -42 ــديم معلومــــات عن بيــ الــــدول األطراف مــــدعوة إلى تقــ
 كول التجار باألشخاص.التنسيق/السلطات المعنية بتنفيذ بروتو 

  
 الصعوبات المصادفة

ــعوبات -43 ــخاص  أو  هل يواجه بلدكم صــــــــ تحديات في تنفيذ أي حكم من أحكاا بروتوكول التجار باألشــــــــ
 المتصلة بالمجموعة الثانية؟

 ل نعم   

 توضي  ذل . يرجىإذا كان الجواب "نعم"، ف )أ( 

 
  

 الحاجة إلى المساعدة التقنية

 تقنية لتنفيذ البروتوكول؟هل يحتاج بلدكم إلى مساعدة  -44

 ل نعم   

 تحديد نوو المساعدة الالزمة: يرجىإذا كان الجواب "نعم"، ف )أ( 

 تقييم تدابير العدالة الجنائية المناهضة لالتجار باألشخاص  

 المساعدة في صوغ التشريعات أو المشورة القانونية  
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 اتفاقات نموذجية أو لوائ  تنظيمية أو تشريعات  

 خطط عمل أو سياسات أو وضع استراتيجيات  

 الدروو المستفادة أو الممارسات الجيدة  

 بناء القدرات من خالل تدريب الممارسين العاملين في مجال العدالة الجنائية و/أو تدريب المدربين    

 تولية القضاةبناء القدرات من خالل   

 المساعدة الموقعية من خبير متخصص  

 تعزيز المؤسسات القائمة أو بناء المؤسسات  

 الوقاية والتولية  

 المساعدة التكنولوجية والمعدات  

 تحديد ذل . يرجى )ب( 

 
 

 قواعد البيانات أو تطوير جمع البيانات   

 منصات رامية إلى تعزيز التعاون اإلقليمي والدولي أو حلقات عمل  

ــة، مثل نمائط التعلم اإللكتروني واألدلة العملية والمباد  التوجيهية وإجراءات      األدوات المتخصــــــصــــ
 العمل الموحدة 

 التحديد( يرجىغير ذل  )  

 
 

 هل يتلقى بلدكم بالفعل مساعدة تقنية في هذه المجالت؟ -45

 ل نعم   

 تحديد مجال المساعدة المقدمة والجهات التي تقدمها. يرجىإذا كان الجواب "نعم"، ف )أ( 

 

تقــديم أي معلومــات أخرى ترونهــا مفيــدة لفهم كي يــة تنفيــذكم لبروتوكول التجــار بــاألشــــــــــــــخــاص  يرجى -46
والمعلومـات التي من المهم أن ـي خـذهـا مؤتمر األطراف في اتفـاقـية األمم المتحـدة لمكـافحـة الجريمـة المنظمـة عبر  

 الش ن. الوطنية في العتبار بش ن جوانب تنفيذ البروتوكول والصعوبات القائمة في هذا
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 بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو،   - ثالثا 
 المكمل لتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 

 9و 8المنع والمساعدة التقنية وتدابير الحماية وتدابير أخرل )المواد  -المجموعة الثانية  
 من البروتوكول( 16و 15و 14و

 ، شروط وقائية9، تدابير مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البحر والمادة 8المادة 

تهريب المهاجرين عن طريق   هل اعتمد بلدكم تدابير تشــــــــــــــريعية وإدارية وتدابير أخرى محددة لمكافحة -47
 (؟9و 7، بالقتران بالمادتين 8البحر )المادة 

 ل نعم   

حالت أيضا إدراج معلومات عن التحديات و  يرجىتحديدها. و   يرجىإذا كان الجواب "نعم"، ف )أ( 
 والممارسات الفضلى المتعلقة بالعمليات المنفذة في هذا الش ن. النجاح

 
 

من بين التدابير الواردة أدناه، ما هي التدابير التي يطبقها بلدكم للتمكين من تقديم المساعدة للمهاجرين   -48
 (؟8من المادة  5المهربين عن طريق البحر الذين تتهدد حياتهم مخاطر وشيكة )الفقرة 

خطط العمل الوطنية من أجل توفير  أو الســـــــتراتيجيات أو تعديل التشـــــــريعات أو اســـــــتعراض   
                            األساسية للمهاجرين المهر بين ةالمساعد

                                                                             تعديل التشريعات لضمان عدا تجريم تقديم المساعدات اإلنسانية للمهاجرين المهر بين  أو  استعراض    

                                        عدات األســــــاســــــية للمهاجرين المهر بين الذين  تخصــــــيص موارد لدعم العمل على توفير المســــــا   
يتهـدد الخطر حـياتهم وســــــــــــــالمتهم مع ضــــــــــــــمـان أن تتكـفل اـلدوـلة بكـامـل تكلـفة المســــــــــــــاعـدات 

 يتحملها المهاجرون  وأل

المطلوبة بصــــفة عاجلة وتيســــير الوصــــول إلى المرافق وضــــع إجراءات لتوفير الرعاية الطبية    
الصـــــحية والحصـــــول على الطعاا والماء وخدمات الصـــــرف الصـــــحي وغير ذل  من األشـــــياء 

 والخدمات الضرورية

                                       جرين المهر بين المعرضة حياتهم وسالمتهم  التحقيق في جميع مزاعم عدا تقديم المساعدة للمها   
 للخطر وإجراء المالحقات القضائية الالزمة

 تحديدها( يرجىتدابير أخرى )   

 
 

األمين العـاا للمم المتحـدة فيمـا يتعلق تحـديـدا بتهريـب المهـاجرين عن طريق البحر، هـل أخطر بلـدكم  -49
 (؟8من المادة  6بالسلطة المعينة لتلقي طلبات المساعدة والرد عليها )الفقرة 

 ل   نعم 

 إدراج معلومات بش نها. يرجىإذا كان الجواب "نعم"، ف )أ( 
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 التدريب والتعاون التقني –14المادة   

هل يعمل بلدكم على بناء قدرات مو في أجهزة حراســـة الحدود وشـــؤون الهجرة وإنفاذ القانون والممثلين  -50
ومكافحته والقضـــــــــاء عليه مع احتراا حقوق المهاجرين  الدبلوماســـــــــيين والقنصـــــــــليين على منع تهريب المهاجرين 

 من البروتوكول؟ 14من المادة  2و 1                              المهر بين المحددة في الفقرتين 

 ل نعم   

 تحديد المواضيع التي تشملها أنشطة بناء القدرات مما يلي: يرجىإذا كان الجواب "نعم"، ف )أ( 

 اإلطار القانوني الدولي والوطني لمكافحة تهريب المهاجرين  

                                    حماية المهاجرين المهر بين ومساعدتهم  

                                                                   مساعدة المهاجرين المهر بين الذين تتهدد حياتهم مخاطر وشيكة وإنقاذهم  

 منع تهريب المهاجرين  

 التعاون الدولي على إنفاذ القانون )مثل إنشاء أفرقة تحقيق مشتركة وتبادل المعلومات(  

 تحديدها( يرجىمواضيع أخرى )  

 

 أيضا تقديم تفاصيل عن األنواو التالية من أنشطة بناء القدرات:  يرجى )ب( 

 (14)أ( من المادة  2تعزيز أمن وثائق السفر وتحسين نوعيتها )الفقرة   

 (14)ب( من المادة  2الهوية المزورة وكشفها )الفقرة  أو على وثائق السفر التعرف   

ــا المتعلقة ب     كشـــف هوية الجماعات اإلجرامية جمع المعلومات الســـتخبارية الجنائية، خصـــوصـ
المشــــــــــــتبه في أنها ضــــــــــــالعة فيه،  أو المنظمة المعروف أنها ضــــــــــــالعة في تهريب المهاجرين

ــاليب   ــتخدمةواألسـ ــتخدمة في التهريب المسـ ــائل اإلخفاء المسـ                                                               في نقل المهاجرين المهر بين ووسـ
 (14)ج( من المادة  2)الفقرة 

                                                                              تحســــــــــــــين إجراءات الكشــــــــــــــف عن المهـاجرين المهر بين عنـد نقـا  الـدخول والخروج التقليـديـة     
 (14)د( من المادة  2)الفقرة  التقليدية وغير

 (14من المادة ( )ه 2اإلنسانية للمهاجرين وصون حقوقهم )الفقرة  المعاملة   

تقديم المزيد من التفاصـــيل عن أنواو أنشـــطة بناء القدرات الســـالفة الذكر التي تقدمونها   يرجى )ج( 
 ومدى تواتر تقديمها.

 

المهاجرين ومكافحته هل يعمل بلدكم على بناء قدرات مؤســــــــــــســــــــــــات العدالة الجنائية على منع تهريب  -51
                                                 والقضاء عليه مع احتراا حقوق المهاجرين المهر بين؟

 ل   نعم 

 تحديد المواضيع التي تشملها أنشطة بناء القدرات مما يلي:  يرجى، فإذا كان الجواب "نعم" )أ( 

 اإلطار القانوني الدولي والوطني لمكافحة تهريب المهاجرين  

 أساليب وتقنيات التحري في قضايا تهريب المهاجرين  
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 المالحقات واألحكاا القضائية في قضايا تهريب المهاجرين  

 التحقيقات المالية والمالحقات القضائية  

 حماية الشهود  

 (14( من المادة )ه 2)الفقرة اإلنسانية للمهاجرين وصون حقوقهم  المعاملة  

 تحسين التعاون القضائي وتبادل المساعدة القضائية  

 تحديدها( يرجىمواضيع أخرى )   

 
 

ــالفة الذكر ومدى  يرجى  )ب(    ــيل عما تقدمونه من أنواو أنشـــطة بناء القدرات السـ تقديم المزيد من التفاصـ
 تواتر تقديمها. 

 
 

 ما هي المجالت التي يحتاج فيها الممثلون الدبلوماسيون والقنصليون إلى مزيد من أنشطة بناء القدرات؟  - 52
 

 

المنظمات الدولية واإلقليمية والمجتمع المدني وســائر الجهات هل يتعاون بلدكم، حســب القتضــاء، مع  -53
المعنية صــــــــــاحبة المصــــــــــلحة على وضــــــــــع وتقديم برامج للتدريب على مكافحة تهريب المهاجرين وحماية حقوق 

 (؟14من المادة  2                            المهاجرين المهر بين )الفقرة 

 ل   نعم 
 

 تدابير المنع األخرل  -15المادة 
 (؟15من المادة  1هل اضطلع بلدكم بحمالت للتولية ب خطار تهريب المهاجرين )الفقرة  -54

 ل نعم   

 تحديد الجمهور المستهدف بها: يرجىإذا كان الجواب "نعم"، ف )أ( 

 المو فون المكلفون بينفاذ القانون، مثل ضبا  الشرطة ومو في شؤون الهجرة وحرو الحدود   

 ضبا  البحرية والجيش  

 القضاة  

 أعضاء البرلمان  

 شركات النقل التجارية  

 أجهزة اإلعالا  

 المدارو والجامعات  

 جاليات المغتربين  

 تمع المدني ككلالمج  

 المهاجرون المحتملون   
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 التحديد( يرجىغير ذل  )  

 
 

هــل اتخــذ بلــدكم تــدابير للحــد من تعرض المجتمعــات المحليــة ألنشــــــــــــــطــة تهريــب المهــاجرين بمكــافحــة  -55
 (؟15من المادة  3القتصادية لهذا التهريب )الفقرة  الجتماليةاألسباب 

 ل نعم   

 توضي  ذل . يرجىإذا كان الجواب "ل"، ف )أ( 

 

 تحديد تل  التدابير. يرجى"نعم"، ف الجوابإذا كان  )ب( 

 
 

 تدابير الحماية والمساعدة -16المادة 

                                                          تدابير أخرى مناسـبة لصـون وحماية حقوق المهاجرين المهر بين، أو هل اتخذ بلدكم أي تدابير تشـريعية -56
 القاســــــــيةالعقوبة  أو  غيره من أشــــــــكال المعاملة أو الحق في الحياة والحق في عدا الخضــــــــوو للتعذيب ل ســــــــيما

 (؟19من المادة  1والفقرة  16من المادة  1المهينة )الفقرة  أو الالإنسانية أو

 ل نعم   

 توضي  ذل . يرجىإذا كان الجواب "ل"، ف )أ( 

 

 تحديد تل  التدابير. يرجى"نعم"، ف الجوابإذا كان  )ب( 

 

عليهم، ســواء من  هل اتخذ بلدكم أي تدابير مناســبة توفر للمهاجرين حماية من العنف الذي يمكن أن يســلط   - 57
 (؟ 16 من المادة   2من البروتوكول )الفقرة   6جماعات، بسبب كونهم هدفا للسلوا المبين في المادة  أو   جانب أفراد 

 ل نعم   

 توضي  ذل . يرجىإذا كان الجواب "ل"، ف )أ( 

 

 تحديد تل  التدابير. يرجى"نعم"، ف الجوابإذا كان  )ب( 

 

ســـــــــــالمتهم للخطر من  أو هل اتخذ بلدكم أي تدابير لتمكين المهاجرين المهربين الذين تتعرض حياتهم -58
 (؟16من المادة  3)الفقرة  المساعدةالحصول على 

 ل نعم   

 توضي  ذل . يرجىإذا كان الجواب "ل"، ف )أ( 

 

 تحديد تل  التدابير. يرجى"نعم"، ف الجوابإذا كان  )ب( 
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ــاعــدة المهــاجرين المهر بين، هــل تراعي قوانين بلــدكم ولوائحــه  -59                                                                                          في إطــار تنفيــذكم لتــدابير حمــايــة ومســـــــــــــ
فيما يتعلق بتمكين   ل ســــيما وســــياســــاته الوطنية الحتياجات الخاصــــة للنســــاء واألطفال، واســــتراتيجياتهالتنظيمية 

 (؟16من المادة  4األطفال من الحصول على التعليم )الفقرة 

 ل نعم   

تحـديـد التـدابير التي اتخـذهـا بلـدكم من أجـل تلبيـة الحتيـاجـات  يرجى"نعم"، ف إذا كـان الجواب )أ( 
                                 الخاصة للنساء واألطفال المهر بين.

 
 

                                                                                             في حال احتجاز المهاجرين المهر بين، هل تتقيد الســـلطات المختصـــة في بلدكم باللتزامات التي تمليها   -60
القنصــــــلية باطالو الشــــــخص المعني، دون إبطاء، على أحكامها المتعلقة بيبالغ المو فين   للعالقاتاتفاقية فيينا 

 (؟16من المادة  5القنصليين والتصال بهم )الفقرة 

 ل نعم   
 

 الصعوبات المصادفة

المهــاجرين تحــديــات في تنفيــذ أي حكم من أحكــاا بروتوكول تهريــب  أو هــل واجــه بلــدكم صــــــــــــــعوبــات -61
 المتصلة بالمجموعة الثانية؟

 ل نعم   

 توضي  ذل . يرجىإذا كان الجواب "نعم"، ف )أ( 

 
 

 الحاجة إلى المساعدة التقنية

 تقنية إضافية لتنفيذ البروتوكول تنفيذا فعال؟ ةمساعد أو موارد أخرى  أو هل يحتاج بلدكم إلى تدابير -62

 ل نعم   

 تحديد نوو المساعدة الالزمة لتنفيذ البروتوكول: يرجىإذا كان الجواب "نعم"، ف )أ( 

 ضة لتهريب المهاجرينتقييم تدابير العدالة الجنائية المناه  

 المساعدة في صوغ التشريعات أو المشورة القانونية  

 اتفاقات نموذجية أو لوائ  تنظيمية أو تشريعات  

 خطط عمل أو سياسات أو وضع استراتيجيات  

 الدروو المستفادة أو الممارسات الجيدة  

 بناء القدرات من خالل تدريب الممارسين العاملين في مجال العدالة الجنائية و/أو تدريب المدربين    

 القضاة بناء القدرات من خالل تولية  

 المساعدة الموقعية من خبير متخصص  

 تعزيز المؤسسات القائمة أو بناء المؤسسات  

 الوقاية والتولية  
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 التحديد( يرجىالمساعدة التكنولوجية والمعدات )  

 قواعد البيانات أو تطوير جمع البيانات  

 منصات رامية إلى تعزيز التعاون اإلقليمي والدولي أو حلقات عمل  

عمليـة والمبـاد  التوجيهيـة األدوات المتخصــــــــــــــصــــــــــــــة، مثـل نمـائط التعلم اإللكتروني واألدلـة ال   
 وإجراءات العمل الموحدة

 التحديد( يرجىغير ذل  )  

 

ــؤون الهجرة وإنفاذ القانون في بلدكم  -63 ما هي المجالت التي يحتاج فيها مو فو أجهزة مراقبة الحدود وشــ
 إلى مزيد من أنشطة بناء القدرات؟

 

 القدرات؟  بناء   أنشطة   من  مزيد   إلى  بلدكم   في  الجنائية  العدالة  مؤسسات  فيها  تحتاج  التي   المجالت  هي   ما  - 64

 

 تقنية في تل  المجالت؟ ةمساعدهل يتلقى بلدكم بالفعل  -65

 ل   نعم 

 تحديد مجال المساعدة المقدمة والجهات التي تقدمها.  يرجىإذا كان الجواب "نعم"، ف )أ( 

 
  

بروتوكول مكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والتجار   -رابعا 
بها بصورة غير مشروعة، المكمل لتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة  

 المنظمة عبر الوطنية 
 

 9و 7المنع والمساعدة التقنية وتدابير الحماية وتدابير أخرل )المواد  -المجموعة الثانية  
 من البروتوكول( 15و 14و 11و 10و

 حفظ السجالت  -7المادة   

هل يحدد اإلطار القانوني لبلدكم تدابير تلزا بتســــــــــــجيل وحفة المعلومات المتعلقة باألســــــــــــلحة النارية،   -66
يكون ذل  مناســـــــــبا وممكنا، ب جزائها ومكوناتها والذخيرة من أجل اقتفاء أثرها وتحديد ماهيتها وفقا وكذل ، حيثما 

 من بروتوكول األسلحة النارية؟ 7للمادة 

 ل نعم، جزئيا   نعم  

 يلي:  "نعم، جزئيا"، فهل تتعلق مقتضيات حفة السجالت في بلدكم بما  أو   إذا كان الجواب "نعم"  )أ(  

 األسلحة النارية  

 األجزاء والمكونات  

 الذخيرة  
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 التحديد( يرجىغير ذل  )  

 
 

ذكر القوانين واللوائ    يرجى"نعم، جزئيـــــا"، ف أو "نعم" 66إذا كـــــان الجواب عن الســــــــــــــؤال  )ب( 
 التنظيمية و/أو التدابير األخرى المنطبقة لديكم.

 
 

ــؤال   )ج(  ــي  كي ية تعامل اإلطار  يرجى"ل"، ف أو "نعم، جزئيا" 66إذا كان الجواب عن الســــ توضــــ
 القانوني لبلدكم مع المعلومات والسجالت المتعلقة باألسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة.

 

بيــان مــا إذا كــان اإلطــار  يرجى"نعم، جزئيــا"، ف أو "نعم" 66إذا كــان الجواب عن الســــــــــــــؤال  )د( 
 (:7ومات )المادة القانوني لبلدكم يحدد فترة دنيا لالحتفاظ بتل  المعل

 أقل من عشر سنوات  

 ل تقل عن عشر سنوات  

 غير ذل   

 توضي  ذل ، إن لزا األمر. يرجى ‘1’ 

 

  األســلحة  ماهية  تحديد   المســجلة  المعلومات  تتي    فهل  ، " جزئيا  نعم، "  أو  " نعم "   66 الســؤال   عن  الجواب  كان   إذا  ( ه )  
ــنوعة  النارية  ــورة  بها  المتجر  أو  المصــ ــروعة،   غير   بصــ ــبا   ذل   يكون  حيثما  وكذل ،  مشــ   ومكوناتها  أجزائها  وممكنا،  مناســ
 ؟ ( 7 المادة )  واكتشافها   األنشطة  تل   ومنع  أثرها  واقتفاء  النحو،   هذا  على  بها  المتجر  أو  المصنوعة  والذخيرة 

 ل نعم، جزئيا   نعم  

 تقديم تفاصيل في هذا الش ن. يرجى ‘1’ 

 

بيان ما إذا كانت الســــــــــــــجالت المطلوبة توفر أيضــــــــــــــا المعلومات التالية )الفقرتان )أ(  يرجى )و( 
 (:15)ج( من المادة  1والفقرة  7و)ب( من المادة 

 من بروتوكول األسلحة النارية 8عالمات وسم األسلحة النارية التي تقتضيها المادة  ‘1’ 

 ل نعم، جزئيا   نعم  

 إذن النقل  أو   المعلومات المتعلقة بنقل هذه األشياء، بما في ذل  تاري  صدور وانقضاء رخصة  ‘ 2’   

 ل نعم، جزئيا    نعم 

 البلدان الضالعة في نقلها، حسب القتضاء )بلدان التصدير والستيراد والعبور( ‘3’ 

 ل نعم، جزئيا   نعم  

 النهائي للشياء المنقولةالمتسلم  ‘4’  

 ل نعم، جزئيا   نعم  

 (15أسماء وعناوين السماسرة الضالعين في الصفقة )المادة  ‘5’ 
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 ل نعم، جزئيا    نعم 

 وصف األشياء المنقولة وكمياتها ‘6’ 

 ل   جزئيانعم،  نعم  

 تحديدها أدناه. يرجىمعلومات أخرى مناسبة،  ‘7’ 

 
 

 توضي  ذل . يرجى"ل"، ف أو ‘ "نعم، جزئيا"6‘ إلى ’1)و( ’ 66إذا كان الجواب عن أي من األسئلة  )ز( 
 

 

ــافية بشـــــــ ن نظمها الوطنية لحفة الســـــــجالت، من )ح(  قبيل  الدول مدعوة إلى التطوو بتقديم تفاصـــــــيل إضـــــ
المعلومات )على ســــــــــبيل المثال إلكترونيا أا رقميا، وفي نظاا مركزي أا تقســــــــــم بين              ‘ كيف ت حفة 1توضــــــــــي  ’

الجهات الملزمة قانونا بالت كد من الحتفاظ بالمعلومات المتعلقة باألســـــلحة  أو  ‘ الجهة2مؤســـــســـــات مختلفة(؛ و’
 النارية، وكذل ، عندما يكون األمر ممكنا ومجديا، أجزائها ومكوناتها والذخيرة.

 
 

 وسم األسلحة النارية -8المادة 

)أ( من  1هل يشتر  النظاا القانوني لبلدكم وسم السالح الناري، وقت صنعه، بعالمة فريدة وفقا للفقرة  -67
 من بروتوكول األسلحة النارية؟ 8المادة 

 ل نعم، جزئيا     نعم 

توضــــــــــــــي  مــا إذا كــانــت عالمــات الوســــــــــــــم  يرجى"نعم، جزئيــا"، ف أو الجواب "نعم"إذا كــان  )أ( 
 المستخدمة في بلدكم تتضمن المعلومات التالية:

 
 اسم الصانع  

 مكان الصنع أو بلد  

 الرقم المتسلسل  

 مكونة من حروف وأرقاا أو رموزا هندسية بسيطة مقرونة بشيفرة رقمية  

 توضي  ذل ( يرجىمعلومات أخرى، مثل الطراز والعيار )   

 

ذكر القوانين واللوائ    يرجى"نعم، جزئيـــــا"، ف أو "نعم" 67إذا كـــــان الجواب عن الســــــــــــــؤال  )ب( 
 التنظيمية و/أو التدابير األخرى المنطبقة.

 

ــؤال   )ج(  ــي  كي ية تعامل اإلطار  يرجى"ل"، ف أو "نعم، جزئيا" 67إذا كان الجواب عن الســــ توضــــ
 القانوني لبلدكم مع وسم األسلحة النارية.

 

الدول مدعوة إلى التطوو بوصـــــــف األســـــــاليب والمعايير المطبقة في وســـــــم األســـــــلحة النارية  )د( 
 واألجزاء التي يجب أن توسم وتقديم أمثلة لعالمات الوسم تل  وصور لها.
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الدول مدعوة إلى التطوو بوصف الخبرات المكتسبة والدروو المستفادة في هذا الش ن وتقديم   ()ه 
 تطبيق هذا الحكم.أمثلة على كي ية 

 

هل يشـــــتر  اإلطار القانوني لبلدكم وســـــم كل ســـــالح ناري مســـــتورد بعالمات بســـــيطة من أجل تمكين   -68
 (؟8)ب( من المادة  1السلطات المختصة من تحديد ماهيته واقتفاء أثره )الفقرة 

 ل نعم، جزئيا   نعم   

توضـــــي  ما إذا كانت عالمات وســـــم الواردات   يرجى"نعم، جزئيا"، ف أو  إذا كان الجواب "نعم" )أ( 
 لمعلومات التالية:في بلدكم تتضمن ا

 بلد الستيراد  

 سنة الستيراد، حيثما أمكن  

 ة )إذا لم يكن السالح الناري يحمل بالفعل وسما من هذا القبيل(عالمة الوسم الفريد  

 توضي (ال يرجىمعلومات أخرى )  

 

ذكر القوانين واللوائ    يرجى"نعم، جزئيـــــا"، ف أو "نعم" 68إذا كـــــان الجواب عن الســــــــــــــؤال  )ب( 
 التنظيمية و/أو التدابير األخرى المنطبقة.

 

توضــــــــــــي  كي ية التعامل مع  يرجى"ل"، ف أو "نعم، جزئيا"  68إذا كان الجواب عن الســــــــــــؤال  )ج( 
 المس لة. هذه

 

الدول مدعوة إلى التطوو بوصف الخبرات المكتسبة والدروو المستفادة في هذا الش ن وتقديم   )د( 
 لة على كي ية تنفيذ هذا الحكم، وإذا أمكن، صور لعالمات وسم الواردات.أمث 

 

األســلحة النارية التي تســتورد مؤقتا ألغراض إدراكا لعدا الحاجة إلى تطبيق شــرو  وســم الواردات على  -69
واجبة أيضـا على  فين الدول مدعوة إلى توضـي  ما إذا كانت عالمات وسـم الواردات مشـروعة يمكن الت كد منها؛ 

 (.10من المادة  6، بالقتران بالفقرة 8)ب( من المادة  1الواردات المؤقتة من األسلحة النارية )الفقرة 

 ل نعم، جزئيا   نعم   

ذكر القوانين واللوائ  التنظيميـة و/أو التـدابير  يرجى"نعم، جزئيـا"، ف أو إذا كـان الجواب "نعم" )أ(  
 المنطبقة وتقديم تفاصيل حول عالمات الوسم المستخدمة لهذه األسلحة النارية المستوردة مؤقتا.األخرى 

 

توضــــــــــــــي  كي ـية تعـامـل اإلطـار الـقانوني لبـلدكم  يرجى"ل"، ف أو إذا كـان الجواب "نعم، جزئـيا" )ب( 
 مع الواردات المؤقتة من األسلحة النارية.
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هل يشــــتر  اإلطار القانوني لبلدكم وســــم األســــلحة التي تنقل من المخزونات الحكومية إلى الســــتعمال  -70
 (؟8)ج( من المادة  1المدني الدائم )الفقرة 

 ل نعم، جزئيا   نعم   

ذكر القوانين واللوائ  التنظيميـة و/أو التـدابير  يرجىجزئيـا"، ف"نعم،  أو إذا كـان الجواب "نعم" )أ( 
 األخرى المنطبقة.

 

توضــــــــــــــي  كي ـية تعـامـل اإلطـار الـقانوني لبـلدكم  يرجى"ل"، ف أو إذا كـان الجواب "نعم، جزئـيا" )ب( 
 مع األسلحة النارية المنقولة من المخزونات الحكومية إلى الستعمال المدني الدائم.

 

"نعم، جزئيـا"، فـين الـدول مـدعوة إلى التطوو بتقـديم تفـاصــــــــــــــيـل عن  أو إذا كـان الجواب "نعم" )ج( 
نقل من المخزونات الحكومية إلى الســـــتعمال المدني الدائم العالمات المســـــتخدمة لوســـــم األســـــلحة النارية التي ت 

 ووصف الخبرات المكتسبة والدروو المستفادة في هذا الش ن وتقديم أمثلة على التطبيق الناج  لهذا الحكم.

 

  كيف يشــــجع بلدكم دوائر الصــــناعة على وضــــع تدابير مضــــادة إلزالة عالمات وســــم األســــلحة النارية -71
 (؟8من المادة  2قرة تحويرها )الف أو

 التطوو بوصف الخطوات التي اتخذها بلدكم لتنفيذ هذه التدابير وتقديم أمثلة على تنفيذها.  يرجى  )أ(  
 

صــرامة  أو  الدول مدعوة إلى التطوو بتوضــي  ما إذا كانت أطرها القانونية تنص على تدابير أكثر شــدة -72
من اتفاقية  34من المادة   3بروتوكول األســــــــــلحة النارية والفقرة من  1من المادة  2بشــــــــــ ن الوســــــــــم )وفقا للفقرة 

 الجريمة المنظمة(، من قبيل ما يلي:

 إثباتية( أو اشترا  وضع عالمات إضافية )مثل عالمات أمنية  

 اشترا  وسم األجزاء والمكونات  

 اشترا  وسم الذخيرة  

 70ها في األســـــــئلة  توضـــــــي  ما إذا كانت الجرائم المشـــــــار إلي  يرجىإذا كان الجواب "نعم"، ف )أ( 
من  3من المجموعـة األولى تنطبق أيضــــــــــــــا على الحـالت المـذكورة أعاله )الفقرة  74‘ و2)ب(’ 71‘ و5’ )ب(

 من بروتوكول األسلحة النارية(. 1من المادة  2من التفاقية والفقرة  34المادة 

 ل نعم، جزئيا   نعم   

ذكر القوانين واللوائ  التنظيميـة و/أو التـدابير  يرجى"نعم، جزئيـا"، ف أو إذا كـان الجواب "نعم" ‘1’  
 األخرى المنطبقة، بما في ذل  العقوبات المقررة على تل  الجرائم.

 
  

 الناريةتعطيل األسلحة  -9المادة 

ــريعية -73 ــلحة النارية   أو هل اتخذ بلدكم تدابير تشــ ــروعة للســ ــغيل غير المشــ تدابير أخرى لمنع إعادة التشــ
 (؟9المعطلة، بما يتسق مع مباد  التعطيل العامة )الفقرات )أ( إلى )ج( من المادة 
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 ل نعم، جزئيا   نعم  

 هل يعتبر اإلطار القانوني لبلدكم األسلحة المعطلة أسلحة نارية؟ )أ( 

 ل نعم، جزئيا   نعم  

ذكر القوانين واللوائ    يرجى"نعم، جزئيـــــا"، ف أو "نعم" 73الجواب عن الســــــــــــــؤال إذا كـــــان  )ب( 
 التنظيمية و/أو التدابير األخرى المنطبقة.

 
 

توضــــــــي  كي ية تعامل النظاا  يرجى"ل"، ف أو "نعم، جزئيا" 73إذا كان الجواب عن الســــــــؤال   )ج( 
 القانوني لبلدكم مع األسلحة النارية المعطلة.

 
 

"نعم، جزئـيا"، فهـل يشــــــــــــــتر  اإلطار الـقانوني لبـلدكم جعل  أو "نعم"  73إذا كان الجواب عن الســــــــــــــؤال  -74
ل على نحو من التعدي  أو التبديل أو غير قابلة بصفة دائمة للتشغيل وغير قابلة للنــــــــــــزواألسلحة النارية المعطلة  
 (؟9السالح الناري ب ي طريقة )الفقرة )أ( من المادة  تشغيلش نه أن يسم  بيعادة 

 ل نعم، جزئيا    نعم 

ذكر القوانين واللوائ  التنظيميـة و/أو التـدابير  يرجى"نعم، جزئيـا"، ف أو الجواب "نعم"إذا كـان  )أ( 
األخرى المنطبقـة وبـيان المعـايير المحـددة التي اعتمـدهـا بـلدكم من أجـل تنظيم عملـيات تعطـيل األســــــــــــــلحـة الـنارـية 

 ومنع إعادة تشغيلها بصورة غير مشروعة.

 

توضــــــــــــــي  كي ـية تعـامـل اإلطـار الـقانوني لبـلدكم  يرجى"ل"، ف أو جزئـيا"إذا كـان الجواب "نعم،  )ب( 
 مع مس لة تعطيل األسلحة النارية.

 
 

"نعم، جزئيا"، فهل يشـتر  اإلطار القانوني لبلدكم التحقق من  أو  "نعم" 73إذا كان الجواب عن السـؤال   -75
 (؟9عملية التعطيل من جانب هيئة مختصة )الفقرة )ب( من المادة 

 ل نعم، جزئيا    نعم 

ذكر القوانين واللوائ  التنظيميـة و/أو التـدابير  يرجى"نعم، جزئيـا"، ف أو إذا كـان الجواب "نعم" )أ( 
 لمنطبقة.األخرى ا

 

بـيان المعـايير المحـددة المعتمـدة بمقتضــــــــــــــى اإلطـار القـانوني لبـلدكم للتحقق من عملـية  يرجى )ب( 
ذكر أمثلة على النجاح في تطبيق هذا الحكم  يرجىالتعطيل وتحديد الســـــــلطة المختصـــــــة المســـــــؤولة عن ذل . و 
ــهادات ــة من شـــ ــلطة المختصـــ ــدره الســـ قق من نجاح عملية التعطيل ســـــجالت لدى التح أو  وإرفاق نموذج لما تصـــ

 (.9)الفقرة )ج( من المادة 

 
 

بيــان كي يــة تعــامــل اإلطــار  يرجى"ل"، ف أو "نعم، جزئيــا" 75إذا كــان الجواب عن الســــــــــــــؤال  )ج( 
ــيات تعطيل األســـــــلحة النارية وإعادة التشـــــــغيل غير المشـــــــروعة  القانوني لبلدكم مع حالت عدا المتثال لمقتضـــــ

 للسلحة النارية المعطلة.
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  المقتضيات العامة بشأن صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة
ــانعين بالحصـــــــول على ترخيصهل يلزا اإلطار   -76 ــنع العناصـــــــر  أو القانوني لبلدكم الصـــــ إذن آخر لصـــــ

 (؟3والفقرة )د( من المادة  5)أ( من المادة  1التالية )الفقرة 

 األسلحة النارية؛ )أ(  

 ل نعم، جزئيا   نعم  

 الذخيرة؛ )ب(  

 ل نعم، جزئيا   نعم  

 أجزاء األسلحة النارية ومكوناتها؛ )ج(  

 ل نعم، جزئيا   نعم  

تقديم معلومات  يرجى"نعم، جزئيا"، ف أو )أ( و)ب( "نعم" 76إذا كان الجواب عن الســـــــــــؤالين  ‘1’  
لوائ  تنظيمية منطبقة وتقديم أمثلة  أو اإلذن، بما في ذل  أي قوانين أو إضــــــــــافية عن إطار الترخيص

 .التنفيذعلى 

 
 

"نعم، جزئيـــا"، فـــالـــدول مـــدعوة إلى تقـــديم  أو )ج( "نعم" 76إذا كـــان الجواب عن الســــــــــــــؤال  ‘2’  
لوائ  تنظيميـة منطبقـة  أو اإلذن، بمـا في ذلـ  أي قوانين أو معلومـات إضــــــــــــــافيـة عن إطـار الترخيص

 .وتقديم أمثلة على التنفيذ

 
 

مسـتجدة من نظامها القانوني يسـم  بالتصـدي للشـكال الجديدة والالدول مدعوة إلى توضـي  ما إذا كان  -77
 .ما شابه ذل  أو لصنع غير المشروو، مثل الصنع التجميعي للسلحة الناريةا

 ل نعم، جزئيا   نعم  

ــافية، بما في ذل  أي قوانين )أ(   لوائ  تنظيمية منطبقة  أو الدول مدعوة إلى تقديم معلومات إضــــــ
 .نفيذوأمثلة على الت 

 
  

 أذون للتصدير والستيراد والعبور أو المقتضيات العامة بشأن نظم إصدار رخص -10المادة   

أذون لتصــدير واســتيراد األســلحة النارية وأجزائها ومكوناتها   أو  هل وضــع بلدكم نظاما إلصــدار رخص -78
 (؟10المادة من  1والذخيرة وتدابير بش ن العبور الدولي فيما يخص نقلها )الفقرة 

 ل نعم، جزئيا   نعم  

ــ  من القوانين   أو  إذا كان الجواب "نعم" )أ(  "نعم، جزئيا"، فالدول األطراف مدعوة إلى تقديم نســـــــــ
 األذون. أو ظيمية و/أو التدابير األخرى المنطبقة وبيان المقتضيات المعمول بها إلصدار الرخصواللوائ  التن 
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األذون هذه  أو   "نعم، جزئيا"، فهل تنطبق مقتضـــــــــيات إصـــــــــدار الرخص  أو   إذا كان الجواب "نعم"  )ب(   
 على ما يلي: 

 األسلحة النارية؟  

 األجزاء والمكونات؟  

 الذخيرة؟  

 توضي  ذل ، إن لزا األمر. يرجى 

 

توضــــــــــــــي  كيف ينظم اإلطـار القـانوني لبلـدكم  يرجى"ل"، ف أو إذا كـان الجواب "نعم، جزئيـا" )ج( 
 التصرفات المذكورة أعاله.

 

ــدار رخص  )د(  ــتركة إلجراءات إصـ إذا كان بلدكم جزءا من أي نظاا دولي آخر يطبق تدابير مشـ
ــتند إلى اتحاد جمركي ومنطقة خالية من الحدود الداخلية تؤمن فيها حرية  ــدير والعبور، ويســـــــ ــتيراد والتصـــــــ الســـــــ
ــلحة النارية وأجزائها  ــي  كيف ينظم اإلطار القانوني لبلدكم نقل األســــــ ــائع، ف نتم مدعوون إلى توضــــــ انتقال البضــــــ

 ومكوناتها والذخيرة داخل هذه المنطقة.

 

"نعم، جزئيا"، فهل يتطلب إصــــدار رخص تصــــدير األســــلحة  أو "نعم"  78إذا كان الجواب عن الســــؤال  -79
 اإلذن بشحنها التحقق مسبقا مما يلي: أو الذخيرةالنارية وأجزائها ومكوناتها و 

 (؟10)أ( من المادة  2أذونا باستيرادها )الفقرة  أو أن الدول المستوردة قد أصدرت رخصا )أ( 

 ل نعم   

أن دول العبور قامت، كحد أدنى، بتوجيه إشـــعار مكتوب، قبل الشـــحن، يفيد بعدا اعتراضـــها  )ب( 
 ؟(10)ب( من المادة  2على عبور الشحنات )الفقرة 

 ل نعم   

الدول األطراف مدعوة إلى تقديم نســــــــ  من قوانينها ولوائحها التنظيمية و/أو تدابيرها األخرى  )ج( 
 المنطبقة مع توضي  ما قد يلزا من أمور.

 
 

 أذون التصــــــــــــــدير أو "نعم، جزئيـا"، فهـل تشــــــــــــــمـل رخص أو "نعم" 78الجواب عن الســــــــــــــؤال إذا كـان  -80
 (؟10من المادة  3الستيراد والمستندات المرفقة بها معا أنواو المعلومات التالية )الفقرة  أو

 مكان وتاري  اإلصدار  

 تاري  النقضاء  

 بلد التصدير  

 بلد الستيراد  

 بلد العبور )إن وجد(  

 المستلم النهائي  
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 وصف البضائع  

 كميات األسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة  

ــة    ــتعمل النهائي وب  أو  غير ذل  )مثال رخصـ ــهادة المسـ ــدير وشـ ــماء إذن التصـ ــم وأسـ يانات الوسـ
 التحديد. يرجىالسماسرة الضالعين في الصفقة وأماكنهم(، 

 
 

ما نوو التدابير واإلجراءات التي اتخذها بلدكم لضــمان أمن إجراءات إصــدار الرخص واألذون وإمكانية   -81
 (؟10من المادة  5األذون )الفقرة  أو الت كد من صحة وثائق الرخص أو التحقق

 ( 10 من المادة   3اشترا  تزويد بلد العبور مسبقا بالمعلومات الواردة في رخصة الستيراد )الفقرة    

اشــــــترا  أن يبلغ البلد المســــــتورد البلد المصــــــدر، بناء على طلبه، باســــــتالا الشــــــحنة المرســــــلة    
 (10من المادة  4 )الفقرة

غير ذل  من وســــائل التحقق  أو المســــتعمل النهائي أو لســــتعمال النهائياســــتخداا شــــهادات ا   
 من أجل ضمان أمن عمليات النقل

 إجراءات أمنية قائمة لديها. أو لعل الدول تود أيضا أن تتطوو ببيان أي تدابير )أ( 
 

ذكر القوانين واللوائ  التنظيميـــة و/أو التـــدابير األخرى المنطبقـــة وتقـــديم أمثلـــة على  يرجى )ب( 
 حالت النجاح في تطبيق هذه التدابير.

 
 

إجراءات مبســــــطة بشــــــ ن اســــــتيراد التطوو بتوضــــــي  ما إذا كان اإلطار القانوني لبلدكم قد اعتمد  يرجى -82
لذخيرة مؤقتا وكذل  بشــــــــ ن عبورها، ألغراض مشــــــــروعة يمكن  وتصــــــــدير األســــــــلحة النارية وأجزائها ومكوناتها وا

 (؟10من المادة  6التحقق منها )الفقرة 

 ل نعم، جزئيا   نعم  

توضــــــــــــــي  كي يــة تعــامــل اإلطــار القــانوني لبلــدكم مع عمليــات  يرجىإذا كــان الجواب "ل"، ف )أ( 
 العبور المؤقتة.الستيراد والتصدير و 

 

ــانوني   أو إذا كـــان الجواب "نعم" )ب(  ــار القـ ــا اإلطـ ــا هي األغراض التي يعتبرهـ ــا"، فمـ "نعم، جزئيـ
 لبلدكم أغراضا مشروعة يمكن التحقق منها من بين األغراض التالية؟

 الصيد   

 رياضة الرماية   

 اإلصالح   

 التقييم   

 المعارض   

 غير ذل    

 توضي  ذل ، إن لزا األمر. يرجى 
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ذكر القوانين واللوائ  التنظيميـــة و/أو التـــدابير األخرى المنطبقـــة وتقـــديم أمثلـــة على  يرجى )ج( 
 تطبيق اإلجراءات المبسطة في بلدكم.

 
  

 تدابير األمن والمنع -11المادة 

هـل اتخـذ بلـدكم تـدابير تلزا بـالمحـافظـة على أمن األســــــــــــــلحـة النـاريـة وأجزائهـا ومكونـاتهـا والـذخيرة في  -83
 (؟11المراحل التالية )الفقرة )أ( من المادة 

 وقت الصنع - 

 ل نعم، جزئيا   نعم  

 عبور إقليمه أو التصدير أو وقت الستيراد - 

 ل نعم، جزئيا   نعم  
  

وصـــــــف   يرجى"نعم، جزئيا"، ف أو إذا كان الجواب عن أي من الســـــــؤالين الواردين أعاله "نعم" )أ( 
أيضــا ذكر الســياســات والقوانين واللوائ  التنظيمية المنطبقة  يرجىأهم وأنج  التدابير المناســبة في هذا الصــدد. و 

 تقديم أمثلة على النجاح في تطبيقها.و 
 

 

توضـي  كيف   يرجى"ل"، ف أو إذا كان الجواب عن أي من األسـئلة الواردة أعاله "نعم، جزئيا" )ب( 
تســـــريب األســـــلحة النارية وأجزائها ومكوناتها  أو فقدان أو  تكتشـــــف الســـــلطات المختصـــــة في بلدكم حالت ســـــرقة

 عليها.والذخيرة وتمنع وقوعها وتقضي 
 

المتعدد األطراف لزيادة فعالـية   أو  اإلقليمي  أو  الثنائي  أو  هل اعتمد بلدكم أي تدابير على الصـــــــــــــعيد الوطني  - 84
والتصــدير والعبور، بما في ذل ، عند القتضــاء، تدابير مراقبة الحدود و/أو التعاون عبر الحدود من   الســتيراد ضــوابط 

 (؟ 11نارية والتجار بها بصورة غير مشروعة )الفقرة )ب( من المادة أجل منع ومكافحة جرائم صنع األسلحة ال 

 ل نعم، جزئيا   نعم  

 توضي  ذل . يرجىل"، فإذا كان الجواب " )أ( 

 

توضــــــــــــــي  الـتدابير التي اعتمـدهـا بـلدكم لزـيادة   يرجى"نعم، جزئـيا"، ف أو إذا كـان الجواب "نعم" )ب( 
 تلخيص تل  التدابير وذكر القوانين واللوائ  التنظيمية يرجىفعالية ضـــــــــــوابط الســـــــــــتيراد والتصـــــــــــدير والعبور؟ و 

 السياسات ذات الصلة وتقديم أمثلة على النجاح في تطبيقها. أو

 

توضــــــــــــي  التدابير التي اعتمدها بلدكم لزيادة فعالية   يرجى "نعم، جزئيا"، ف  أو   إذا كان الجواب "نعم"  )ج(  
تلخيص   يرجى شــــرطة والجمارا لديكم ونظيراتها لدى الدول األخرى. و مراقبة الحدود والتعاون عبر الحدود بين أجهزة ال 

 السياسات ذات الصلة وتقديم أمثلة على النجاح في تطبيقها.  أو  تل  التدابير وذكر القوانين واللوائ  التنظيمية 
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 التدريب والمساعدة التقنية -14المادة 

تلقى منها ضــــــــروبا من التدريب والمســــــــاعدة التقنية  أو هل قدا بلدكم إلى بلدان أخرى ومنظمات دولية -85
لزمة لتعزيز القدرة على منع جرائم صــنع األســلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والتجار بها بصــورة غير  

 مشروعة ومكافحتها والقضاء عليها؟

 ل نعم   

 تلقاها. أو أن تصفوا بييجاز نوو المساعدة ومن قدمها يرجىإذا كان الجواب "نعم"، ف )أ( 

 
  

 السماسرة والسمسرة -15المادة 
ــ  بلدكم نظاما  -86 من المادة  1أجل التنظيم الرقابي ألنشـــــــطة العاملين في الســـــــمســـــــرة )الفقرة من هل أنشـــــ
 (؟15

 ل نعم، جزئيا   نعم  

 توضي  ذل . يرجىل"، فهل نظر بلدكم في إنشاء نظاا من هذا القبيل؟ إذا كان الجواب " )أ( 

 

"نعم، جزئيا"، فين الدول مدعوة إلى توضــــي  ما إذا كان هذا النظاا  أو  إذا كان الجواب "نعم" )ب( 
 يشمل ما يلي:

 اشترا  تسجيل السماسرة العاملين في إقليمها ‘1’ 

 ل نعم، جزئيا  نعم  

 اإلذن بممارسة السمسرة أو الترخيص اشترا  ‘2’ 

 ل نعم، جزئيا  نعم  

ــتيراد والتصــــــدير، أو  اشــــــترا  أن تفصــــــ  رخص ‘3’   ــتندات المصــــــاحبة لها،  أو أذون الســــ المســــ
 (10 ، بالقتران بالمادة15)ج( من المادة    1)الفقرة    في الصفقة  الضالعينأسماء وأماكن السماسرة   عن

 ل نعم، جزئيا  نعم  

ــئلة "نعم" )ج(  "نعم، جزئيا"، فين الدول األطراف مدعوة  أو إذا كان الجواب عن أي من هذه األســــــ
 إلى توضي  ذل .

 
 

ــئلة "نعم" )د(  "نعم، جزئيا"، فين الدول األطراف مدعوة  أو إذا كان الجواب عن أي من هذه األســــــ
إلى تقـديم نســــــــــــــ  من قوانينهـا وقواعـدهـا التنظيميـة و/أو تـدابيرهـا األخرى المنطبقـة وتقـديم أمثلـة على النجـاح في 

 حالت أخرى. وأ تطبيق التدابير المتخذة لالمتثال لهذا الحكم وما يتصل به من قضايا
 

 

أكثر من الممارســــــات التي تعتبرها   أو  الدول مدعوة إلى التطوو بتســــــليط الضــــــوء على واحدة )هـ( 
 جيدة في تطبيق نظم مراقبة السماسرة، والممارسات التي يمكن أن تتسق مع بروتوكول األسلحة النارية.
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الســماســرة، فهل المعلومات المتعلقة بالســماســرة وأنشــطة الســمســرة إذا كان بلدكم قد أنشــ  نظاما لعتماد  -87
 تدرج في أي مما يلي:

 (؟15من المادة  2من بروتوكول األسلحة النارية )الفقرة  7السجالت المحفو ة وفقا للمادة  )أ( 
 ل نعم، جزئيا  نعم  

  (7) من بروتوكول األســــــــــــــلحـة الـنارية 12عملـيات تـبادل المعلومات المقررة بمقتضــــــــــــــى المـادة  )ب( 
 (؟15، المادة 2)الفقرة 

 ل نعم، جزئيا  نعم  

 توضي  ذل . يرجى"ل"، ف أو )ب( "نعم، جزئيا" أو )أ( 87إذا كان الجواب عن السؤال  ‘1’ 
 

 

توضـــي  الســـياســـات والقوانين واللوائ  التنظيمية و/أو التدابير األخرى المنطبقة وتقديم أمثلة  يرجى  ‘ 2’   
حالت أخرى، بما في ذل  أمثلة  أو  على النجاح في تطبيق التدابير المعتمدة وما يتصــــــــــل بها من قضــــــــــايا 

 . 15فيذ المادة البراءة المتعلقة بتن  أو   أحكاا اإلدانة  أو  المالحقات القضائية  أو  على التحقيقات 
 

  
 تدابير أخرل لمنع صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والتجار بها بصورة غير مشروعة

برامج أخرى لمنع صنع األسلحة  أو الدول مدعوة إلى التطوو بتوضي  ما إذا كانت قد نفذت أي تدابير -88
 والتجار بها بصورة غير مشروعة من قبيل ما يلي:النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة 

ــرامة    ــلحة  أو  اعتماد تدابير أكثر صــــ ــدة من التدابير المنصــــــوص عليها في بروتوكول األســــ شــــ
 من اتفاقية الجريمة المنظمة( 34من المادة  3النارية )الفقرة 

 من التفاقية( 31من المادة  1تقييم المشاريع الوطنية )الفقرة   

 من التفاقية(   31من المادة   1إرساء وتعزيز ممارسات فضلى وسياسات في هذا الش ن )الفقرة    

اإلدارية والســــياســــات وخطط العمل وســــائر  إجراء تقييم دوري للصــــكوا القانونية والممارســــات   
ــلةالتدابير القائمة ذات   ــاءة   الصــــــــ ــتبانة مدى قابليتها إلســــــــ بمراقبة األســــــــــلحة النارية بغية اســــــــ

 من التفاقية( 31من المادة  4الستغالل من جانب الجماعات اإلجرامية المنظمة )الفقرة 

رية والتجار بها بصـــــــورة غير مشـــــــروعة زيادة وعي الجماهير بمشـــــــكلة صـــــــنع األســـــــلحة النا   
 من التفاقية( 31من المادة  5وأسبابها وخطورتها والتهديدات التي تشكلها )الفقرة 

 شرائها أو تسليمها طوالية أو حمالت جمع األسلحة   
 التدمير العلني للسلحة العتيقة و/أو المجموعة و/أو المصادرة   

 إجراء دراسات استقصائية بش ن األسلحة النارية   

جمع وتبــادل وتحليــل البيــانــات والمعلومــات عن طبيعــة الجريمــة المنظمــة وتــدفقــات التجــار    
 من التفاقية( 28المشروو ودروبه وأنماطه )المادة  غير

__________ 

 ضمن المجموعة الرابعة.  12سوف تستعرض المادة  (7) 
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 تحديدها( يرجىتدابير أخرى )   
 

وصـــــــف التدابير المحددة المتخذة   يرجى أكثر من العناصـــــــر المذكورة أعاله، ف  أو  إذا اخترتم واحدا  )أ(  
 القوانين واللوائ  التنظيمية المنطبقة وتقديم أمثلة على النجاح في تطبيقها.  أو  في هذا الش ن وذكر السياسات 

 
  

 الصعوبات المصادفة
 هل يواجه بلدكم صعوبات في تنفيذ أحكاا بروتوكول األسلحة النارية؟ -89

 ل نعم، جزئيا  نعم  

 توضي  ذل . يرجى"نعم، جزئيا"، ف أو م"إذا كان الجواب "نع )أ( 
 

هـل قيم بـلدكم فعـالـية ـتدابيره المتخـذة لمكـافحـة لصــــــــــــــنع األســــــــــــــلحـة الـنارـية وأجزائهـا ومكوـناتهـا واـلذخيرة  -90
 والتجار بها بصورة غير مشروعة؟

 ل نعم   

ــبة في هذا الشــــ ن  يرجىإذا كان الجواب "نعم"، ف )أ(  ــتشــــهاد ب ي وثائق مناســ توضــــي  ذل  والســ
ــتعراض الدولية واإلقليمية األخرى  أو  ل الثغراتتحلي  أو )مثل تقارير التقييم ــات عن  أو  تقارير آليات الســــــــ دراســــــــ

 السياسات العامة، إل .(.

 

خطة عمل وطنية من أجل مكافحة صـــنع األســـلحة النارية وأجزائها ومكوناتها   أو  هل لدى بلدكم اســـتراتيجية  - 91
 دولية ذات صلة في هذا الميدان؟  أو  تنفيذ صكوا إقليمية من أجل   أو  والذخيرة والتجار بها بصورة غير مشروعة 

 ل نعم   

خطة العمل، مع تقديم شــــــــــــــرح موجز  أو بيان الســــــــــــــتراتيجية يرجىإذا كان الجواب "نعم"، ف )أ( 
 لنطاقها، و/أو التدابير األخرى ذات الصلة. 

 

تحديد    يرجىمع مقتضــــــــــــــيات البروتوكول، ف ليتواءا                                                 إذا لم يكن اإلطار القانوني الوطني لبلدكم قد ع دل   -92
 الخطوات المتبقية التي يلزا اتخاذها لمواءمته معها.

 

تنفيذ التشــــــــــريعات الوطنية  أو  هل توجد أي صــــــــــعوبات تعترض اعتماد تشــــــــــريعات وطنية جديدة  )أ(  
 القائمة؟ 

 ل نعم   

 إذا كان الجواب "نعم"، فهل ينطبق عليها أي من الصعوبات التالية؟ ‘1’ 

 مشاكل في صوغ التشريعات  

 إنشاء مؤسسات جديدة أو الحاجة إلى إصالحات مؤسسية  

 الحاجة إلى سن المزيد من التشريعات التنفيذية )قوانين، لوائ  تنظيمية، مراسيم، إل .(  
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 صعوبات تواجه الممارسين في استعمال التشريعات   

 نقص الوعي  

 عدا التنسيق بين الوكالت  

 خصائص اإلطار القانوني  

 المعارف والمهارات التقنية الفتقار إلى  

 انعداا التعاون من جانب الدول األخرى  أو محدودية  

 محدودية الموارد الالزمة للتنفيذ  

 تحديدها( يرجىمسائل أخرى )  

 
  

 الحاجة إلى المساعدة التقنية
 هل يحتاج بلدكم إلى مساعدة تقنية للتغلب على الصعوبات القائمة في تنفيذ البروتوكول؟ -93

 ل نعم   

 تحديد نوو المساعدة الالزمة: يرجىإذا كان الجواب "نعم"، ف )أ( 

ــلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة     ــنع األســـــ ــة لصـــــ تقييم تدابير العدالة الجنائية المناهضـــــ
 والتجار بها بصورة غير مشروعة وأوجه ارتباطها بالجرائم الخطيرة األخرى 

 اإلصالحات التشريعية واللوائ  التنظيمية أو المشورة القانونية   

 اتفاقات نموذجية أو لوائ  تنظيمية أو تشريعات   

 نقا  اتصال معنية باألسلحة النارية أو جهات وصل وطنية أو إنشاء هيئات مختصة   

 تعزيز المؤسسات القائمة أو بناء المؤسسات    

 خطط عمل  أو سياسات أو وضع استراتيجيات   

 الدروو المستفادة أو تعميم الممارسات الجيدة   

 بناء القدرات من خالل تدريب الممارسين العاملين في مجال العدالة الجنائية و/أو تدريب المدربين    

 الوقاية والتولية   

 خبير متخصص أو المساعدة الموقعية من موجه   

 مراقبة الحدود وتقييم المخاطر   

 إجراءات عمل موحدة   

 من خالل الخدمات البريدية أو ات التجار غير المشـــــــروو عند المعابر الحدوديةكشـــــــف تدفق   
 باستخداا اإلنترنت أو

 تبادل المعلومات   

 التحقيق والمالحقة القضائية   
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 تدابير لتعزيز التعاون اإلقليمي والدولي   

تطوير البنى التحتيــة القــائمــة، مثــل نظم حفة  أو إقــامــة بنى تحتيــة لتكنولوجيــات المعلومــات   
 أدوات التواصل أو قواعد البيانات أو النماذج واألدوات الرقمية أو السجالت

 جمع وتحليل بيانات التجار باألسلحة النارية   

ترتيب الحتياجات من المســــــــــــاعدة التقنية من حيث   يرجىتحديدها(. و  يرجىمجالت أخرى )   
 واإلشارة إلى أحكاا البروتوكول المحددة المتعلقة بها عند تقديم المعلومات. األولوية

 

 المساعدة التقنية والمعدات: )ب( 

 الوسم  

 نظم حفة السجالت  

 أثرهاتحديد ماهية األسلحة النارية واقتفاء   

 ضوابط النقل  

 حمالت الجمع  

 التعطيل والتدمير  

 إدارة المخزونات  
 

 هل يتلقى بلدكم بالفعل مساعدة تقنية في تل  المجالت؟ )ج( 

 ل نعم   

 تحديد مجال هذه المساعدة والجهات التي تقدمها.  يرجىإذا كان الجواب "نعم"، ف ‘1’ 

 

وصـف الممارسـات المتبعة في بلدكم التي تعتبرونها جيدة بشـ ن مراقبة األسـلحة النارية  يرجى )د( 
ــلح ــنع األسـ ــورة غير مشـــروعة التي يمكن  ومنع ومكافحة صـ ة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة التجار بها بصـ

 أن تهم الدول األخرى في جهودها الرامية إلى تنفيذ بروتوكول األسلحة النارية.

 

تـقديم أي معلومـات أخرى تعتـقدون أن من المهم أخـذهـا في العتـبار بشــــــــــــــ ن الجواـنب  يرجى ()ه 
 المتعلقة بتنفيذ البروتوكول والصعوبات القائمة في هذا الش ن بخالف المعلومات المذكورة أعاله.
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 المرفق الخامس 

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

  
 إرشادات عامة للرد على الستبيان

                                                                                                 ســـوف ت ســـتعر ض الدول بناء على المعلومات التي قدمتها إلى الدول األطراف المســـتعر ضـــة، وفقا للقســـم الخامس  • 
  الوطنية من إجراءات وقواعد تشــــــــــغيل آلية اســــــــــتعراض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر  

منها تحميل أي    يرجى وثائق ذات الصــــلة إلى األمانة، ف والبروتوكولت الملحقة بها. وإذا كانت الدول لم تقدا بعد ال 
وصـف مختصـر لها، على  أو  قوانين ولوائ  تنظيمية وقضـايا وغيرها من الوثائق ذات صـلة بالرد على السـتبيان، 

 بوابة إدارة المعارف المسماة "بوابة الموارد اإللكترونية والقوانين المتعلقة بالجريمة" )بوابة "شيرلوا"(. 

                                                                                               يمكن بعد ذل ، في إطار الرد على كل سؤال، تقديم روابط بالمعلومات، التي ح ملت على بوابة "شيرلوا". •

من الدول تحديد التشريعات  يرجى                                                                  باإلضافة إلى توفير روابط بالمعلومات التي ح ملت على بوابة "شيرلوا"،  •
ي "نعم"، وفي إطار أي سـؤال آخر، المنطبقة واألحكاا ذات الصـلة في إطار كل سـؤال تكون اإلجابة عنه ه

 عند القتضاء.

من الدول أن تمتنع عن تقديم أي مرفقات، بما في ذل  النســــــ  الورقية من الوثائق، مع الســــــتبيانات  يرجى •
 المستوفاة.

األطراف، عند ردها على اســتبيانات التقييم الذاتي، أن تشــير أيضــا إلى المعلومات المقدمة في   للدوليمكن  •
ــياق ــلة التي هي أطراف فيها. وعلى الدول األطراف أن   ســـــ آليات اســـــــتعراض الصـــــــكوا األخرى ذات الصـــــ

تراعي ضـــــرورة أن تجســـــد الردود على النحو المناســـــب أي معلومات مســـــتجدة منذ تقديم الردود الســـــابقة في 
راض                                                                                   إطار آليات السـتعراض األخرى. وعلى وجه الخصـوص، يجوز للدولة الطرف المسـتعر ضـة، عند اسـتع

ــ ن التزامات مطابقة ــريعات بشـــــــــــ مماثلة لاللتزامات الواقعة على عاتقها بموجب اتفاقية األمم  أو نفس التشـــــــــــ
المتحدة لمكافحة الفسـاد، أن تشـير إلى الردود والوثائق اإلضـافية التي قدمتها في إطار آلية اسـتعراض تنفيذ  

 اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد.

ـية األمم المتحـدة لمكـافحـة الجريمـة المنظمـة عبر الوطنـية والبروتوكولت الملحقـة بهـا على تنطوي أحكـاا اتفـاق •
درجـات متفـاوـتة من المتطلـبات. ووفقـا لإلجراءات والقواعـد، ســــــــــــــتتـناول آلـية اســــــــــــــتعراض تنفـيذ اتفـاقـية األمم 

جميع مواد التفــاقيــة بهــا تــدريجيــا  الملحقــةالمتحــدة لمكــافحــة الجريمــة المنظمــة عبر الوطنيــة والبروتوكولت 
والبروتوكولت الملحقـة بهـا. ومن ثم، ينبغي أن يراعى اختالف طبيعـة كـل حكم من األحكـاا عـند صـــــــــــــــياغـة 

 الردود على األسئلة ذات الصلة وكذل  أثناء استعراضها في المراحل التالية من الستعراض القطري.

التفـاقـية تنطبق على البروتوكول، مع مراعـاة  من كـل بروتوكول على أن أحكـاا 1من المـادة  2تنص الفقرة  •
من إجراءات وقواعد تشـغيل  19خالف ذل . وتذكر الفقرة  على                                       ما يقتضـيه اختالف الحال، ما لم ي نص فيه  

في إطار اســــــتعراض التفاقية، إل تســــــتعرض ل اآللية أن أحكاا التفاقية، التي تنطبق على البروتوكولت، 
مع مراعـاة مـا يقتضــــــــــــــيـه اختالف الحـال. والمطلوب من الـدول، وهي تجيـب عن األســــــــــــــئلـة المتعلقـة بتنفيـذ  
التفاقية، أن ت خذ في الحســبان مدى انطباق أحكاا التفاقية ذات الصــلة، حســب القتضــاء، على موضــوو 

اء الحكوميين إلى ضــرورة تضــمين ردودهم إشــارات كل بروتوكول هي طرف فيه. ومن ثم، يجدر تنبيه الخبر 
إلى انطـباق أحكـاا التفـاقـية من هـذا القبـيل على البروتوكولت التي بـلدهم طرف فيهـا. ومـثال ذـل ، أن ـي خـذ 

ــئلة المتعلقة بنطاق انطباق المادة  ــبان، عند الرد على األســـ على مســـــؤولية  10الخبراء الحكوميون في الحســـ
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على الجرائم المشـــمولة بالبروتوكولت الثالثة، وأن يجيبوا    10مدى انطباق أحكاا المادة ، ةالعتباري الهيئات 
 بناء على ذل .

للخبراء الحكوميين تقـديم جوز ي  ت،وفي هـذه الحـالتـبدأ بعض أســــــــــــــئلـة الســــــــــــــتبـيان بعـبارة "الـدول مـدعوة".  •
 ه المعلومات.ستخلص أي استنتاجات من عدا وجود هذ   ت   ن. ولاتطوع المعلومات المطلوبة

   
 اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية  - أول  

 
 26و 22و 20و 19و 11و 7المجموعة الثالثة: إنفاذ القانون والنظام القضائي )المواد   

 من التفاقية( 28و 27و
 تدابير مكافحة غسل األموال -7المادة   

هل أنشـــــ  بلدكم نظاما وطنيا للرقابة واإلشـــــراف على المصـــــارف والمؤســـــســـــات المالية غير المصـــــرفية  -1
وكذل ، حيثما يقتضــي األمر، ســائر الهيئات المعرضــة بشــكل خاص لغســل األموال، ضــمن نطاق اختصــاصــها، 

 (؟7)أ( من المادة  1من أجل ردو وكشف جميع أشكال غسل األموال )الفقرة 

 ل نعم   

 النظاا.  تحديد الطبيعة القانونية للمؤسسات التي ينطبق عليها هذا   يرجى إذا كان الجواب "نعم"، ف  )أ(  
 

 إذا كان الجواب "نعم"، فهل يشتر  نظاا بلدكم ما يلي: )ب( 

 تحديد هوية الزبون؟ ‘1’ 

 ل نعم   
 توضي  متطلبات تحديد هوية الزبون بمقتضى اإلطار القانوني لبلدكم. يرجىالجواب "نعم"، فإذا كان  -

 

 حفة السجالت؟ ‘2’ 

 ل نعم   

 توضي  متطلبات حفة السجالت بمقتضى النظاا القائم في بلدكم. يرجىإذا كان الجواب "نعم"، ف -
 

 اإلبالغ عن المعامالت المشبوهة؟ ‘3’ 

 ل نعم   

تقــديم أمثلــة على التــدابير المتبعــة في هــذا الشـــــــــــــــ ن، بمــا في ذلــ  المعــايير   يرجى إذا كــان الجواب "نعم"، ف  - 
 العقوبات المقررة على عدا التقيد بمتطلبات اإلبالغ عنها.  أو  رف على المعامالت المشبوهة المستخدمة للتع 

 

، فين الدول مدعوة إلى أن تقدا، على أســــــــــاو طوعي محض، معلومات 7مع مراعاة المادة  ‘4’  
الزبون، إضـــــافية عما تســـــتخدمه من تدابير لردو وكشـــــف جرائم غســـــل األموال، مثل التحقق من هوية 

ــبة  على أن يشـــــمل ذل  تثمين تل  التدابير في صـــــورة تقارير تقييمية وغيرها من أشـــــكال التقييم المناســـ
 تقديم روابط بها.   أو
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ســلطات إنفاذ القانون أو، حســب القتضــاء، الســلطات  أو الرقابية أو هل يتي  بلدكم للســلطات اإلدارية -2
العمل على مكافحة غســــــــل األموال أن تتعاون وتتبادل المعلومات على كل من الصــــــــعيد ها ب  القضــــــــائية المنو 

 (؟7)ب( من المادة  1الوطني والصعيد الدولي ضمن نطاق الشرو  التي يفرضها قانونها الداخلي )الفقرة 
 ل نعم   

 وصف القنوات المستخدمة لتبادل هذه المعلومات. يرجىإذا كان الجواب "نعم"، ف )أ( 
 

                                                              فهل أ نشئت وحدة لالستخبارات المالية في بلدكم من أجل توفير مركز إذا كان الجواب "نعم"،  )ب( 
 وطني لجمع وتحليل وتعميم المعلومات المتعلقة ب نشطة غسل األموال؟

 ل نعم   

 بلدكم.  تقديم معلومات عن وحدة الستخبارات المالية المنش ة في   يرجى إذا كان الجواب "نعم"، ف  )ج(  
 

 2هل نفذ بلدكم تدابير لكشـف ورصـد حركة النقد والصـكوا القابلة للتداول المناسـبة عبر حدوده )الفقرة  -3
 (؟7من المادة 

 ل نعم   

معلومـات  تحـدـيد تـل  الـتدابير، وعلى وجـه الخصـــــــــــــوص تقـديم أي  يرجى إذا كـان الجواب "نعم"، ف  )أ(  
 متاحة عن التدابير الوقائية المستخدمة لضمان صحة استخداا المعلومات وسالسة حركة ر وو األموال المشروعة. 

 

ثـنائـية تهـدف إلى تعزيز التعـاون   أو دون إقليمـية أو إقليمـية أو هـل يشــــــــــــــارا بـلدكم في أي أطر عـالمـية -4
 (؟7من المادة  4هزة القضاء وإنفاذ القانون والرقابة المالية على مكافحة غسل األموال )الفقرة بين أج

 ل نعم   

 تقديم بعض األمثلة في هذا الش ن. يرجىإذا كان الجواب "نعم"، ف )أ( 
 

  
 المالحقة والمقاضاة والجزاءات -11المادة 

ــع بلدكم    ي  هل  -5 ــمولة بالتفاقية والبروتوكولت التي هو طرف فيها لعقوبات  ارتكابخضـــــــــــ الجرائم المشـــــــــــ
 ؟)11من المادة  1تراعي خطورة تل  الجرائم )الفقرة 

 ل نعم   

هل اتخذ بلدكم تدابير لضــمان أن تراعي الشــرو  المفروضــة على إصــدار قرارات اإلفراج عن المدعى  -6
 3الســتئناف الحاجة إلى ضــمان حضــورهم في اإلجراءات الجنائية الالحقة )الفقرة   أو  عليهم على ذمة المحاكمة

 (؟ 11لمادة من ا
 ل نعم   

ــتهل أثناءها اإلجراءات الخاصـــــة ب ي جريمة  -7 ــاء، مدة تقادا طويلة ت ســـ                                                                                      هل يحدد بلدكم، حســـــب القتضـــ
مشــــــــــــــمولة بالتفاقية والبروتوكولت التي هو طرف فيها ومدة أطول عندما يكون الجاني المزعوا قد فر من وجه 

 (؟ 11من المادة  5العدالة )الفقرة 
 ل نعم، جزئيا   نعم   
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 ييجاز، مع تضمين اإلجابة، حسب القتضاء، طول مدة فترة التقادا.توضي  ذل  ب  يرجى )أ( 
 

 

 التحقيقات المشتركة -19المادة 
متعددة األطراف تجيز إنشـــــــاء  أو ترتيبات ثنائية أو  ســـــــلطاته المختصـــــــة أي اتفاقات أو هل أبرا بلدكم -8

المشمولة بالتفاقية والبروتوكولت التي بلدكم طرف هيئات تحقيق مشتركة فيما يتعلق بالمسائل المتصلة بالجرائم  
أكثر من الدول  أو إجراءات قضــــــــائية في دولة واحدة أو  مالحقات قضــــــــائية أو  فيها التي هي موضــــــــع تحقيقات

 (؟19األطراف )المادة 

 ل نعم   

، هل يســـــــــم  بلدكم 8ترتيبات من النوو المشـــــــــار إليه في الســـــــــؤال  أو في حال عدا وجود أي اتفاقات -9
 (؟ 19بيجراء تحقيقيات مشتركة بمقتضى اتفاقات تبرا في كل حالة على حدة )المادة 

 ل نعم   

ــات جيدة و/أو تحديات في  -10 الدول مدعوة إلى تقديم أمثلة على ما لديها من تجارب إيجابية و/أو ممارسـ
 متعددة األطراف من أجل إنشاء هيئات تحقيق مشتركة. أو ترتيبات ثنائية أو تطبيق التفاقية بش ن إبراا اتفاقات

  
 أساليب التحري الخاصة -20المادة 

هل يســــــم  اإلطار القانوني لبلدكم باســــــتخداا أســــــاليب التحري الخاصــــــة ألغراض المكافحة الفعالة للجريمة  - 11
 (؟ 20من المادة   1المنظمة والتحقيق في الجرائم المشمولة بالتفاقية والبروتوكولت التي دولتكم طرف فيها )الفقرة 

 ل نعم   

"نعم"، فهل يتخذ بلدكم تدابير للســــــــماح باســــــــتخداا أســــــــاليب التحري   11إذا كان الجواب عن الســــــــؤال   -12
 ي:الخاصة من قبيل ما يل

 التسليم المراقب؟ )أ( 

 ل نعم   
 غيرها من أشكال المراقبة؟ أو المراقبة اإللكترونية )ب( 

 ل نعم   
 العمليات المستترة؟ )ج( 

 ل نعم   
 أساليب أخرى؟ )د( 

 ل نعم   
 توضي  ذل . يرجى ‘1’ 

 

المراقبة ، إن أمكن، تقديم معلومات عن أســـــــاليب يرجى)ب( "نعم"، ف 12إذا كان الجواب عن الســـــــؤال  -13
ــيما اإللكترونية في بلدكم، ــل عليها مع أجهزة إنفاذ القانون   أو فيما يتعلق بتبادل المعلومات ل ســــ األدلة المتحصــــ

 والسلطات القضائية األجنبية؟
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الدول مدعوة إلى التطوو بتقديم أي معلومات متاحة عن الشرو  التي يفرضها إطارها القانوني الوطني  -14
 (.20من المادة  1التحري الخاصة المذكورة أعاله )الفقرة  أساليبالمنطبق على 

 

بات  ترتي  أو  الدول مدعوة إلى تقديم معلومات، حســــــب القتضــــــاء، عما إذا كانت قد أبرمت أي اتفاقات -15
ترتيبات متعددة األطراف من أجل اسـتخداا أسـاليب التحري الخاصـة في سـياق  أو انضـمت إلى اتفاقات أو ثنائية

 (.20من المادة  2التعاون الدولي على مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية )الفقرة 
  

القانوني الوطني وفي حال عدا الدول مدعوة إلى تقديم معلومات عما إذا كانت تســــــــــم ، وفقا إلطارها   -16
، باسـتخداا أسـاليب التحري الخاصـة على الصـعيد 15السـؤال   فيترتيبات من النوو المشـار إليه  أو وجود اتفاقات

 (.20من المادة  3الدولي وفق قرارات تتخذ في كل حالة على حدة )الفقرة 
 

 

 إنشاء سجل جنائي -22المادة 
تدابير أخرى لكي ي خذ بعين العتبار، حســـــب القتضـــــاء،  أو تدابير تشـــــريعيةإذا كان بلدكم قد اعتمد  -17

أي حكم إدانة صـــــــــدر ســـــــــابقا بحق الجاني المزعوا في بلد آخر، بغية اســـــــــتخداا تل  المعلومات في اإلجراءات 
 الجنــائيــة المشــــــــــــــمولــة بــالتفــاقيــة والبروتوكولت التي هو طرف فيهــا، فهو مــدعو إلى تقــديم معلومــات عن هــذه 

 (.22التدابير األخرى )المادة  أو التشريعات

 
 

 تدابير تعزيز التعاون مع أجهزة إنفاذ القانون  -26المادة 
ــاركون  -18 ــخاص الذين يشــــ ــجيع األشــــ ــاركون في جماعات إجرامية  أو هل اتخذ بلدكم تدابير لتشــــ كانوا يشــــ

تقديم أي ضـــــــــــروب  أو واإلثبات منظمة على اإلدلء بمعلومات مفيدة إلى األجهزة المختصـــــــــــة ألغراض التحري 
ــاهم في تجريد الجماعات اإلجرامية المنظمة من مواردها ــة يمكن أن تسـ ــاعدة الملموسـ عائدات  أو أخرى من المسـ

 (؟26من المادة  1الجرائم )الفقرة 

 ل نعم   
إذا كــان الجواب "نعم"، فهــل يتي  قــانونكم الوطني إمكــانيــة تخ يف عقوبــة المتهم الــذي يقــدا   )أ(  

المالحقة القضــــــائية بشــــــ ن إحدى الجرائم المشــــــمولة بالتفاقية والبروتوكولت   أو التحقيقعونا كبيرا في إجراءات  
 (؟26من المادة  2التي بلدكم طرف فيها )الفقرة 

 ل نعم   
إذا كــان الجواب "نعم"، فهــل يتي  قــانونكم الوطني إمكــانيــة من  الحصـــــــــــــــانــة من المالحقــة  )ب(  

المالحقة القضـائية بشـ ن إحدى الجرائم المشـمولة  أو القضـائية ألي شـخص يقدا عونا كبيرا في إجراءات التحقيق
 (؟26من المادة  3ة والبروتوكولت التي بلدكم طرف فيها )الفقرة بالتفاقي 

 ل نعم   
ــ ن معاملة  أو ترتيبات ثنائية أو اتفاقاتهل أبرا بلدكم أي  -19 متعددة األطراف مع دول أطراف أخرى بشــــــ

ــلطات  أو )تخ يف العقوبة ــائية( األشـــــــــخاص الذين يمكن أن يقدموا عونا كبيرا للســـــــ اإلعفاء من المالحقة القضـــــــ
 (؟26من المادة  5المختصة لدي أي من الدول األطراف )الفقرة 

 ل نعم   
 الدول األطراف مدعوة إلى تقديم معلومات في هذا الش ن. )أ(  
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 التعاون في مجال إنفاذ القانون  -27المادة 
تعزيز   أو األجهزة المختصـــــة في بلدكم، بما يتفق ونظمه القانونية واإلدارية الوطنية، بينشـــــاءهل قامت   -20

قنوات اتصـــــال، حســـــب القتضـــــاء، مع نظيراتها لدى الدول األطراف األخرى من أجل تيســـــير تبادل المعلومات 
التي بلدكم طرف فيها،   بصـــــورة م مونة وســـــريعة بشـــــ ن جميع جوانب الجرائم المشـــــمولة بالتفاقية والبروتوكولت

 (؟27)أ( من المادة  1يشمل، حسبما ترونه مناسبا، صالت تل  الجرائم باألنشطة اإلجرامية األخرى )الفقرة  بما

 ل نعم   
هل اتخذ بلدكم أي تدابير، بما يتفق ونظمه القانونية واإلدارية الوطنية، من أجل تشــــــجيع التعاون على  -21
القانون مع الدول األطراف األخرى في إجراء التحريات بشــــــــــ ن الجرائم المشــــــــــمولة بالتفاقية والبروتوكولت  إنفاذ 

 فيما يتعلق بما يلي: ل سيما (،27)ب( من المادة  1التي هو طرف فيها )الفقرة 

 أماكن أو هوية األشــخاص المشــتبه في ضــلوعهم في تل  الجرائم وأماكن وجودهم وأنشــطتهم، )أ(  
 األشخاص اآلخرين المعنيين؟

 ل نعم   
 الممتلكات المت تية من ارتكابها؟ أو حركة عائدات تل  الجرائم )ب(  

 ل نعم   
 األدوات األخرى المســــــــــــــتخـــدمـــة في ارتكـــاب تلـــ  الجرائم أو المعـــدات أو حركـــة الممتلكـــات )ج(  

 المعتزا استخدامها في ارتكابها؟ أو
 ل نعم   

ــناف -22 ــاء، بتوفير األصــ كميات المواد الالزمة ألغراض  أو هل اتخذ بلدكم أي تدابير للقياا، عند القتضــ
 (؟27)ج( من المادة  1التحقيق )الفقرة  أو التحليل

 ل نعم   
هل اتخذ بلدكم أي تدابير لتسـهيل التنسـيق الفعال مع السـلطات واألجهزة والدوائر المختصـة لدى الدول  -23

 (؟27)د( من المادة  1تعيين ضبا  اتصال )الفقرة  أو األطراف األخرى وتشجيع تبادل العاملين
 ل نعم   

هل اتخذ بلدكم أي تدابير لتعزيز تبادل المعلومات مع الدول األطراف األخرى عن الوســائل واألســاليب  -24
ــتخداا الهوي  ــائط النقل، واسـ ــتخدمها الجماعات اإلجرامية المنظمة، بما في ذل ، الدروب ووسـ ات المحددة التي تسـ

 (؟27)هـ( من المادة  1وسائل أخرى إلخفاء أنشطتها )الفقرة  أو المزيفة، أو الوثائق المزورة أو المزيفة،
 ل نعم   

هــل اتخــذ بلــدكم أي تــدابير لتعزيز تبــادل المعلومــات وتنســــــــــــــيق التــدابير اإلداريــة مع الــدول األطراف  -25
)و(  1األخرى لغرض الكشــف المبكر عن الجرائم المشــمولة بالتفاقية والبروتوكولت التي هو طرف فيها )الفقرة 

 (؟27من المادة 
 ل نعم   

متعددة األطراف بشــــــــــ ن التعاون المباشــــــــــر بين أجهزة  أو ترتيبات ثنائية أو هل أبرا بلدكم أي اتفاقات -26
 (؟27من المادة  2تفعيل التفاقية والبروتوكولت التي هو طرف فيها )الفقرة إنفاذ القانون ل

 ل نعم   
الجواب "نعم"، فـين الـدول مـدعوة إلى تقـديم أمثلـة على مـا لـديهـا من تجـارب إيجـابيـة إذا كـان  )أ(  

المتعـددة   أو الترتيبـات الثنـائيـة أو و/أو ممـارســــــــــــــات جيـدة و/أو تحـديـات في تطبيق التفـاقيـة بشــــــــــــــ ن التفـاقـات
 األطراف المتعلقة بالتعاون المباشر بين أجهزة إنفاذ القانون.
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 وتبادل وتحليل المعلومات عن طبيعة الجريمة المنظمةجمع  -28المادة 

ــا  العلمية واألكاديمية، من أجل تحليل التجاهات  -27 ــاور مع األوســــ ــات، بالتشــــ ــى بلدكم ممارســــ هل أرســــ
الســــــــــــــائـدة في الجريمـة المنظمـة داخـل إقليمـه، والظروف التي تمـارو فيهـا الجريمـة المنظمـة، وكـذلـ  الجمـاعـات 

 (؟28من المادة  1الضالعة فيها والتكنولوجيات المستخدمة في ارتكابها )الفقرة المحترفة 

 ل نعم   
تقديم أمثلة على الممارسـات المتبعة في هذا الشـ ن فيما يتعلق  يرجى"نعم"، ف إذا كان الجواب )أ( 

 بالجرائم المشمولة بالتفاقية والبروتوكولت التي بلدكم طرف فيها.
 

هل يعمل بلدكم على تطوير خبراته التحليلية بشـــــ ن األنشـــــطة اإلجرامية المنظمة وتشـــــاطرها مع الدول  -28
وتوفيرها من خالل المنظمات الدولية واإلقليمية؟ وإذا كان األمر كذل ، فهل وضــــــــعت تعاريف  األطراف األخرى  

 (؟28من المادة  2                                                     ومعايير ومنهجيات مشتركة ت ستخدا في هذا الش ن )الفقرة 

 ل نعم   

تقـديم أمثـلة على الخبرات التي طورهـا بـلدكم في هـذا الشــــــــــــــ ن  يرجىإذا كـان الجواب "نعم"، ف )أ( 
 ويتشاطرها مع الدول األطراف األخرى ويوفرها من خالل المنظمات الدولية واإلقليمية.

 

ــد بلدكم  -29 ــاته وتدابيره الفعلية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة وهل يجري تقييمات هل يرصــــــ ــياســــــ ســــــ
 (؟28من المادة  3لمدى فعاليتها وكفاءتها )الفقرة 

 ل نعم   

 توضي  كي ية رصدها وتحليلها في بلدكم. يرجىإذا كان الجواب "نعم"، ف )أ( 
 

 
 الصعوبات المصادفة

 تحديات في تنفيذ التفاقية؟ أو هل واجه بلدكم أي صعوبات -30
 ل نعم   

 تحديدها:  يرجىإذا كان الجواب "نعم"، ف )أ(  

 مشاكل في صوغ التشريعات   

 الحاجة إلى سن المزيد من التشريعات التنفيذية )قوانين، لوائ  تنظيمية، مراسيم، إل .(   

 عزوف الممارسين عن استخداا التشريعات القائمة   

 القصور في تعميم التشريعات القائمة   

 ضعف التنسيق بين الوكالت   

 خصائص النظاا القانوني   

 تضارب األولويات بين السلطات الوطنية   

 قلة الموارد المتوفرة لتنفيذ التشريعات القائمة   

 محدودية التعاون مع الدول األخرى    
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 عدا الوعي بالتشريعات القائمة   

 تحديدها( يرجىمسائل أخرى )   

 
  

 الحاجة إلى المساعدة التقنية
 هل يحتاج بلدكم إلى مساعدة تقنية للتغلب على الصعوبات التي يواجهها في تنفيذ التفاقية؟ -31

 ل نعم   

 تحديد نوو المساعدة التقنية الالزمة. يرجىإذا كان الجواب "نعم"، ف -32
 

التالية، ما هي األشـــــكال، التي يمكن، إن توافرت، أن تســـــاعد بلدكم من بين أشـــــكال المســـــاعدة التقنية  -33
 أيضا عند تحديدها ذكر أحكاا التفاقية التي تطلبونها من أجلها. يرجىعلى التنفيذ الكامل ألحكاا التفاقية؟ و 

 المشورة القانونية  

 المساعدة على صوغ التشريعات  

 لوائ  تنظيمية نموذجية أو تشريعات  

 اتفاقات نموذجية  

 إجراءات عمل موحدة  

 خطط عمل أو تسياسا أو وضع استراتيجيات  

 الدروو المستفادة أو تعميم الممارسات الجيدة  

 المدربين أو بناء القدرات من خالل تدريب الممارسين  

 خبير متخصص أو مساعدة موقعية من موجه  

 تعزيز المؤسسات القائمة أو بناء المؤسسات  

 الوقاية والتولية  

 المساعدة التقنية  

  تطوير البني التحتـية القـائمـة، مـثل قواعـد البـياـنات أو وجـيات المعلومـاتإـقامـة بنى تحتـية لتكنول   
 أدوات التواصل أو

 تدابير لتعزيز التعاون اإلقليمي  

 تدابير لتعزيز التعاون الدولي  

 تحديدها( يرجى) ةمساعدأشكال أخرى من ال  

 

تقـــديم أي معلومـــات أخرى ترون أن من المهم أن يـــ خـــذهـــا مؤتمر األطراف في اتفـــاقيـــة األمم  يرجى -34
الصـــــعوبات القائمة  أو المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في العتبار بشـــــ ن جوانب تنفيذ التفاقية

 في هذا الش ن بخالف المعلومات الواردة أعاله.
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وقمع ومعاقبة التجار باألشاخاص، وبخاصاة النسااء واألطفال،  بروتوكول منع   - ثانيا 
 المكمل لتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 

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

 (؟11من المادة  1هل عزز بلدكم الضوابط الحدودية لمنع التجار باألشخاص وكشف جرائمه )الفقرة  -35

 ل نعم   

الســــــــــياســــــــــات ذات  أو تلخيص التدابير المتخذة وذكر القوانين يرجىإذا كان الجواب "نعم"، ف )أ( 
 اإلرشادات المنشورة في هذا الش ن. أو تقديم روابط بالسياسات أو الصلة

 

تدابير أخرى لكي يمنع اســتخداا وســائل النقل التي يشــغلها الناقلون  أو تشــريعيةهل اعتمد بلدكم تدابير  -36
 (؟11من المادة  2من البروتوكول )الفقرة  5التجاريون في ارتكاب األفعال المجرمة وفقا للمادة 

 ل نعم   

الســــــــــياســــــــــات ذات  أو تلخيص التدابير المتخذة وذكر القوانين يرجىإذا كان الجواب "نعم"، ف )أ( 
 اإلرشادات المنشورة في هذا الش ن. أو تقديم روابط بالسياسات أو الصلة

 

ــار إليها في الســـــؤال   -37  إلزاا الناقلين التجاريين، بما في ذل  أي شـــــركة نقل 36هل تشـــــمل التدابير المشـــ
ــرورية لدخول الدولة  أو مال  أو ــفر الضــــ ــيلة نقل، بالت كد من أن كل الركاب يحملون وثائق الســــ ــغل أي وســــ مشــــ

 (؟11من المادة  3المستقبلة )الفقرة 

 ل نعم، جزئيا   نعم   

الســــــــــياســــــــــات ذات  أو تلخيص التدابير المتخذة وذكر القوانين يرجىإذا كان الجواب "نعم"، ف )أ( 
 اإلرشادات المنشورة في هذا الش ن. أو ابط بالسياساتتقديم رو  أو الصلة

 

هـل اتخـذ بـلدكم الـتدابير الالزمـة، وفقـا لقـانوـنه الوطني، لفرض عقوـبات في حـالت اإلخالل ـباللتزامـات  -38
 (؟11من المادة  4من البروتوكول )الفقرة  11من المادة  3المنصوص عليها في الفقرة 

 ل نعم، جزئيا   نعم   

الســــــــــياســــــــــات ذات  أو تلخيص التدابير المتخذة وذكر القوانين يرجىإذا كان الجواب "نعم"، ف )أ( 
 اإلرشادات المنشورة في هذا الش ن. أو تقديم روابط بالسياسات أو الصلة

 

هل اتخذ بلدكم التدابير الالزمة للســـــــــماح، وفقا لقانونه الوطني، بعدا الموافقة على دخول األشـــــــــخاص  -39
من   5إلغاء ت شـيرات السـفر الخاصـة بهم )الفقرة   أو المجرمة وفقا لهذا البروتوكولالمتورطين في ارتكاب األفعال  

 (؟5، بالقتران بالمادة 11المادة 

 ل نعم   
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 الســـــــــــياســـــــــــات ذات الصـــــــــــلة أو تلخيص التدابير المتخذة وذكر القوانين يرجىإذا كان الجواب "نعم"، ف )أ( 
 اإلرشادات المنشورة في هذا الش ن. أو ياساتتقديم روابط بالس أو

 

هـل اتخـذ بلـدكم ـتدابير لتعزيز تعـاون أجهزة مراقـبة الحـدود الـتابعـة لـه مع نظيراتهـا لـدى الـدول األطراف  -40
 (؟11من المادة  6األخرى، بما يشمل إنشاء وتعهد قنوات مباشرة لالتصال )الفقرة 

 ل نعم   

الســــــــــياســــــــــات ذات  أو تلخيص التدابير المتخذة وذكر القوانين يرجىإذا كان الجواب "نعم"، ف )أ( 
 اإلرشادات المنشورة في هذا الش ن. أو تقديم روابط بالسياسات أو الصلة

 
  

 أمن الوثائق ومراقبتها  -12المادة 
الهوية التي يصــدرها ذات نولية يصــعب معها إســاءة   أو   هل اتخذ بلدكم تدابير تكفل أن تكون وثائق الســفر  - 41

 (؟ 12إصدارها بصورة غير مشروعة )الفقرة )أ( من المادة  أو  تقليدها  أو  تحويرها  أو  تزويرها  أو  استعمال تل  الوثائق 

 ل نعم   

 الســـــــــــياســـــــــــات ذات الصـــــــــــلة أو تلخيص التدابير المتخذة وذكر القوانين يرجىإذا كان الجواب "نعم"، ف )أ( 
 اإلرشادات المنشورة في هذا الش ن. أو تقديم روابط بالسياسات أو

 
 

التي تصـــــدر نيابة   أو الهوية التي يصـــــدرها أو هل اتخذ بلدكم تدابير تكفل ســـــالمة وأمن وثائق الســـــفر -42
 (؟12عنه، ومنع إعدادها وإصدارها واستعمالها بصورة غير مشروعة )الفقرة )ب( من المادة 

 ل نعم   

الســــــــــياســــــــــات ذات  أو تلخيص التدابير المتخذة وذكر القوانين يرجىإذا كان الجواب "نعم"، ف )أ( 
 اإلرشادات المنشورة في هذا الش ن. أو تقديم روابط بالسياسات أو الصلة

 
  

 وصالحيتهاشرعية الوثائق  -13المادة 
هل اتخذ بلدكم تدابير تكفل أن تقوا ســـــلطاته، وفقا لقانونكم الوطني، وفي غضـــــون فترة زمنية معقولة،  -43

ــفر ــرلية وصـــــــالحية وثائق الســـــ ــ ن التحقق من شـــــ الهوية التي  أو  بالرد على طلبات الدول األطراف األخرى بشـــــ
 (؟13التجار باألشخاص )المادة                                                 ي زعم أنها صدرت باسمه ويشتبه في أنها ت ستعمل في أو أصدرها

 ل نعم   

الســــــــــياســــــــــات ذات  أو تلخيص التدابير المتخذة وذكر القوانين يرجىإذا كان الجواب "نعم"، ف )أ( 
 اإلرشادات المنشورة في هذا الش ن. أو تقديم روابط بالسياسات أو الصلة

 
  

 الصعوبات المصادفة
تحديات في تنفيذ أي حكم من أحكاا بروتوكول التجار باألشــــــــــــخاص  أو هل واجه بلدكم صــــــــــــعوبات -44

 الثالثة؟المتصلة بالمجموعة 

 ل نعم   
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 التوضي .  يرجىإذا كان الجواب "نعم"، ف )أ( 
 

  
 الحاجة إلى المساعدة التقنية

 تقنية لتنفيذ البروتوكول؟هل يحتاج بلدكم إلى مساعدة  -45

 ل نعم   
 تحديد نوو المساعدة الالزمة: يرجىإذا كان الجواب "نعم"، ف )أ( 

 تقييم تدابير العدالة الجنائية المناهضة لالتجار باألشخاص  

 المساعدة في صوغ التشريعات أو نيةالمشورة القانو   

 اتفاقات نموذجية أو لوائ  تنظيمية أو تشريعات  

 خطط عمل أو سياسات أو وضع استراتيجيات  

 الدروو المستفادة أو الممارسات الجيدة  

 بناء القدرات من خالل تدريب الممارسين العاملين في مجال العدالة الجنائية و/أو تدريب المدربين    

 القضاة بناء القدرات من خالل تولية  

 المساعدة الموقعية من خبير متخصص  

 تعزيز المؤسسات القائمة أو بناء المؤسسات  

 الوقاية والتولية  

 المساعدة التكنولوجية والمعدات  

 تحديد ذل . يرجى )ب( 

 

 قواعد البيانات أو تطوير جمع البيانات  

 منصات رامية إلى تعزيز التعاون اإلقليمي والدولي أو حلقات عمل  

األدوات المتخصــــــــــــــصــــــــــــــة، مثـل نمـائط التعلم اإللكتروني واألدلـة العمليـة والمبـاد  التوجيهيـة    
 وإجراءات العمل الموحدة

 التحديد( يرجىغير ذل  )  

 

 هل يتلقى بلدكم بالفعل مساعدة تقنية في هذه المجالت؟ -46

 ل نعم   

 تحديد مجال المساعدة المقدمة والجهات التي تقدمها.  يرجىإذا كان الجواب "نعم"، ف )أ( 
 

تقــديم أي معلومــات أخرى ترونهــا مفيــدة لفهم كي يــة تنفيــذكم لبروتوكول التجــار بــاألشــــــــــــــخــاص  يرجى -47
والمعلومـات التي من المهم أن ـي خـذهـا مؤتمر األطراف في اتفـاقـية األمم المتحـدة لمكـافحـة الجريمـة المنظمـة عبر  

 الش ن. الوطنية في العتبار بش ن جوانب تنفيذ البروتوكول والصعوبات القائمة في هذا
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بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمل   - ثالثا 
 لتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 

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

 
 التدابير الحدودية -11المادة   

 1هل عززت الســلطات المختصــة في بلدكم الضــوابط الحدودية لمنع تهريب المهاجرين وكشــفه )الفقرة  -48
 (؟11من المادة 

 ل نعم   

 تحديد ذل . يرجىإذا كان الجواب "نعم"، ف )أ( 
 

نع اســــــتخداا وســــــائل النقل التي تدابير أخرى مناســــــبة لكي يم أو هل اعتمد بلدكم أي تدابير تشــــــريعية -49
 (؟11من المادة  2يشغلها الناقلون التجاريون في ارتكاب جريمة تهريب المهاجرين )الفقرة 

 ل نعم   

تحـدـيد تـل  الـتدابير وتقـديم أي معلومـات مـتاحـة عمـا إذا كـاـنت  يرجىإذا كـان الجواب "نعم"، ف )أ( 
ا الناقلين التجاريين بالت كد من أن كل الركاب يحملون وثائق الســـــــفر الضـــــــرورية لدخول إلزاهذه التدابير تشـــــــمل 

 .(11من المادة  4و 3البلد المستقبل، وكذل  أي عقوبات مفروضة في حالت اإلخالل بهذا اللتزاا )الفقرتان 
 

هل ينص اإلطار القانوني لبلدكم على أي تدابير تســـــــــم  بعدا الموافقة على دخول األشـــــــــخاص المتورطين   - 50
 (؟ 6، بالقتران بالمادة 11من المادة   5ارتكاب جرائم متعلقة بتهريب المهاجرين وإلغاء ت شيرات سفرهم )الفقرة  في 

 ل نعم   

 تحديدها. يرجىإذا كان الجواب "نعم"، ف )أ( 
 

هـــل اتخـــذ بلـــدكم أي تـــدابير لتعزيز التعـــاون مع أجهزة مراقبـــة الحـــدود لـــدى الـــدول األطراف األخرى،  -51
 (؟11من المادة  6يشمل إنشاء وتعهد قنوات مباشرة لالتصال )الفقرة  بما

 ل نعم   
  

 أمن ومراقبة الوثائق  -12المادة 

الهوية التي تصــــــدرها  أو  هل اتخذ بلدكم أي تدابير تكفل أن تكون نولية وســــــالمة وأمن وثائق الســــــفر -52
 (؟12سلطاته المختصة وافية بالغرض )المادة 

 ل نعم   
 تحديد التدابير المتخذة. يرجىإذا كان الجواب "نعم"، ف )أ( 
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 شرعية الوثائق وصالحيتها -13المادة 
هـل تقوا الســــــــــــــلطـات المختصـــــــــــــــة في بلـدكم، وفقـا لقـانونكم الوطني وبنـاء على طلـب الـدول األطراف  -53

الهوية التي أصـــدرها  أو  األخرى، بالتحقق، في غضـــون فترة زمنية معقولة، من شـــرلية وصـــالحية وثائق الســـفر
 (؟13                                                                        ي زعم أنها صدرت باسمه ويشتبه في أنها ت ستعمل في تهريب المهاجرين )المادة  أو بلدكم

 ل نعم   

 توضي  ذل . يرجىإذا كان الجواب "نعم"، ف )أ( 
 

  
 الصعوبات المصادفة

تنفيــذ أي حكم من أحكــاا بروتوكول تهريــب المهــاجرين تحــديــات في  أو هــل واجــه بلــدكم صــــــــــــــعوبــات -54
 المتصلة بالمجموعة الثالثة؟

 ل نعم   
 توضي  ذل . يرجىإذا كان الجواب "نعم"، ف )أ( 

 
  

 الحاجة إلى المساعدة التقنية
 تقنية إضافية لتنفيذ البروتوكول تنفيذا فعال؟ ةمساعد أو موارد أخرى  أو هل يحتاج بلدكم إلى تدابير -55

 ل نعم   
 تحديد نوو المساعدة الالزمة لتنفيذ البروتوكول: يرجىإذا كان الجواب "نعم"، ف )أ( 

 تقييم تدابير العدالة الجنائية المناهضة لتهريب المهاجرين  

 المساعدة في صوغ التشريعات أو المشورة القانونية  

 اتفاقات نموذجية أو لوائ  تنظيمية أو تشريعات  

 خطط عمل أو سياسات أو وضع استراتيجيات  

 الدروو المستفادة أو الممارسات الجيدة  

 بناء القدرات من خالل تدريب الممارسين العاملين في مجال العدالة الجنائية و/أو تدريب المدربين    

 القضاة بناء القدرات من خالل تولية  

 المساعدة الموقعية من خبير متخصص  

 تعزيز المؤسسات القائمة أو بناء المؤسسات  

 الوقاية والتولية  

 التحديد( يرجىالمساعدة التكنولوجية والمعدات )  

 قواعد البيانات أو تطوير جمع البيانات  

 منصات رامية إلى تعزيز التعاون اإلقليمي والدولي أو حلقات عمل  

األدوات المتخصــــــــــــــصــــــــــــــة، مثـل نمـائط التعلم اإللكتروني واألدلـة العمليـة والمبـاد  التوجيهيـة    
 وإجراءات العمل الموحدة
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 التحديد( يرجىغير ذل  )  

 

ما هي المجالت التي يحتاج فيها مو فو أجهزة مراقبة الحدود وشــــؤون الهجرة وإنفاذ القانون في بلدكم  -56
 إلى مزيد من أنشطة بناء القدرات؟

 

 ما هي المجالت التي تحتاج فيها مؤسسات العدالة الجنائية في بلدكم إلى مزيد من أنشطة بناء القدرات؟  - 57

 

 تقنية في تل  المجالت؟  ة مساعد هل يتلقى بلدكم بالفعل  - 58

 ل نعم   

 تحديد مجال المساعدة المقدمة والجهات التي تقدمها.  يرجىإذا كان الجواب "نعم"، ف )أ( 
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 المرفق السادس 

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

  
 إرشادات عامة للرد على الستبيان

                              المستعر ضة، وفقا للقسم الخامس                                                                     سوف ت ستعر ض الدول بناء على المعلومات التي قدمتها إلى الدول األطراف   •
من إجراءات وقواعد تشــغيل آلية اســتعراض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 

منها تحميل   يرجىوالبروتوكولت الملحقة بها. وإذا كانت الدول لم تقدا بعد الوثائق ذات الصــــلة إلى األمانة، ف
وصــــف مختصـــر  أو أي قوانين ولوائ  تنظيمية وقضــــايا وغيرها من الوثائق ذات صــــلة بالرد على الســــتبيان،

 لها، على بوابة إدارة المعارف المسماة "بوابة الموارد اإللكترونية والقوانين المتعلقة بالجريمة" )بوابة "شيرلوا"(.

                                                       تقديم روابط بالمعلومات، التي ح ملت على بوابة "شيرلوا". يمكن بعد ذل ، في إطار الرد على كل سؤال، •

من الدول تحديد التشــــريعات   يرجى                                                                  باإلضــــافة إلى توفير روابط بالمعلومات التي ح ملت على بوابة "شــــيرلوا"،  •
ــلة في إطار كل ســــؤال تكون اإلجابة عنه هي "نعم"، وفي إطار أي ســــؤال آخر،  المنطبقة واألحكاا ذات الصــ

 تضاء.عند الق

من الدول أن تمتنع عن تقديم أي مرفقات، بما في ذل  النســـــــــــ  الورقية من الوثائق، مع الســـــــــــتبيانات  يرجى •
 المستوفاة.

يمكن للدول األطراف، عند ردها على اســــــتبيانات التقييم الذاتي، أن تشــــــير أيضــــــا إلى المعلومات المقدمة في  •
التي هي أطراف فيها. وعلى الدول األطراف أن تراعي ســياق آليات اســتعراض الصــكوا األخرى ذات الصــلة  

ضــرورة أن تجســد الردود على النحو المناســب أي معلومات مســتجدة منذ تقديم الردود الســابقة في إطار آليات 
                                                                               الســـــــــتعراض األخرى. وعلى وجه الخصـــــــــوص، يجوز للدولة الطرف المســـــــــتعر ضـــــــــة، عند اســـــــــتعراض نفس 

ــ ن التزامات مطابقة مماثلة لاللتزامات الواقعة على عاتقها بموجب اتفاقية األمم المتحدة  أو التشــــــــــــريعات بشــــــــــ
ــافية التي قدمتها في إطار آلية اســـــتعراض تنفيذ اتفاقية  ــاد، أن تشـــــير إلى الردود والوثائق اإلضـــ لمكافحة الفســـ

 األمم المتحدة لمكافحة الفساد.

ة عبر الوطنيـة والبروتوكولت الملحقـة بهـا على تنطوي أحكـاا اتفـاقيـة األمم المتحـدة لمكـافحـة الجريمـة المنظمـ  •
ــتعراض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة  ــتتناول آلية اسـ درجات متفاوتة من المتطلبات. ووفقا لإلجراءات والقواعد، سـ
لمكـافحـة الجريمـة المنظمـة عبر الوطنـية والبروتوكولت الملحقـة بهـا ـتدريجـيا جميع مواد التفـاقـية والبروتوكولت  

قة بها. ومن ثم، ينبغي أن يراعى اختالف طبيعة كل حكم من األحكاا عند صــياغة الردود على األســئلة الملح
 ذات الصلة وكذل  أثناء استعراضها في المراحل التالية من الستعراض القطري.

عــاة مــا من كــل بروتوكول على أن أحكــاا التفــاقيــة تنطبق على البروتوكول، مع مرا  1من المــادة  2تنص الفقرة  • 
ــيه اختالف الحال، ما لم ي نص فيه على خالف ذل . وتذكر الفقرة  ــغيل اآللية أن   19                                                             يقتضــ من إجراءات وقواعد تشــ

في إطار اســـــــــــــتعراض التـفاقـية، مع مراعاة ما إل  تســـــــــــــتعرض ل  أحـكاا التـفاقـية، التي تنطبق على البروتوكولت، 
ـــيه اختالف الحـال. والمطلوب من اـلدول، وهي تجـيب  ــئـلة المتعلـقة بتنفـيذ التـفاقـية، أن ـت خـذ في  يقتضـــــــــــ عن األســـــــــــ

الحســبان مدى انطباق أحكاا التفاقية ذات الصــلة، حســب القتضــاء، على موضــوو كل بروتوكول هي طرف فيه. 
ومن ثم، يجدر تنبيه الخبراء الحكوميين إلى ضـــــرورة تضـــــمين ردودهم إشـــــارات إلى انطباق أحكاا التفاقية من هذا 

ــبان، عند الرد القبيل على ا  لبروتوكولت التي بلدهم طرف فيها. ومثال ذل ، أن ي خذ الخبراء الحكوميون في الحســـــــــــ
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  10، مدى انطباق أحكاا المادة ة العتباري الهيئات على مســـــــؤولية   10على األســـــــئلة المتعلقة بنطاق انطباق المادة 
 ذل .  على الجرائم المشمولة بالبروتوكولت الثالثة، وأن يجيبوا بناء على 

للخبراء الحكوميين تقــديم جوز ي  ت،وفي هــذه الحــالتبــدأ بعض أســــــــــــــئلــة الســــــــــــــتبيــان بعبــارة "الــدول مــدعوة".  •
 ستخلص أي استنتاجات من عدا وجود هذه المعلومات.   ت   ن. ولاتطوع المعلومات المطلوبة

   
 اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية  - أول  

 
 13و 12المجموعة الرابعة: التعاون الدولي والمسااعدة القانونية المتبادلة والمصاادرة )المواد   

 من التفاقية( 21و 18و 17و 16و 14و
 

 المصادرة والضبط -12المادة   

 لبلدكم مصادرة ما يلي:هل يتي  اإلطار القانوني  -1

المت تية من الجرائم المشـمولة  ( 8) (2عائدات الجرائم )حسـب تعريفها في الفقرة )ه( من المادة  )أ( 
الممتلكـــات التي تعـــادل قيمتهـــا قيمـــة تلـــ  العـــائـــدات  أو بهـــذه التفـــاقيـــة والبروتوكولت التي دولتكم طرف فيهـــا،

 (؟12)أ( من المادة  1 )الفقرة

 ل نعم   

يراد اســـــــــتخدامها في ارتكاب  أو  األدوات األخرى التي اســـــــــتخدمت أو المعدات أو الممتلكات )ب( 
 (؟12)ب( من المادة  1جرائم مشمولة بهذه التفاقية والبروتوكولت التي دولتكم طرف فيها )الفقرة 

 ل نعم   

 (؟ 12 من المادة   3المبدلة بممتلكات أخرى )الفقرة  أو   عائدات الجرائم المحولة إلى ممتلكات أخرى  )ج(  

 ل نعم   

 (؟12من المادة  4عائدات الجرائم المختلطة بممتلكات مت تية من مصادر مشروعة )الفقرة  )د( 

 ل نعم   

 توضي  ذل . يرجى ‘1’ 

 
 

و)ج( و)د( )أ(  1المنــافع األخرى المتــ تيــة من األمور المــذكورة في األســــــــــــــئلــة  أو اإليرادات )هـ( 
 (؟12من المادة  5)الفقرة 

 ل نعم   

 توضي  ذل . يرجى ‘1’ 

 
 

__________ 

 اشر، من ارتكاب جرا ما.غير مب أو يتحصل عليها، بشكل مباشر أو "عائدات الجرائم" أي ممتلكات تت تىيقصد بتعبير  (8) 
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 الدول مدعوة إلى تقديم معلومات عن اإلطار التشريعي ذي الصلة والمعيار المطلوب لإلثبات. -2
 

 
الوطنـية تســــــــــــــم  بمصــــــــــــــادرة اـلدول مـدعوة إلى التطوو بتـقديم معلومـات عمـا إذا كـاـنت أطرهـا الـقانونـية  -3

 الموجودات دون استناد إلى إدانة.

 
 
اقتفــاء  أو 12من المــادة  1هــل يتي  اإلطــار القــانوني لبلــدكم التعرف على األمور المــذكورة في الفقرة  -4

 (؟12من المادة  2ضبطها لغرض مصادرتها في نهاية المطاف )الفقرة  أو تجميدها أو أثرها

 ل نعم   

 توضي  هذا بييجاز، إن لزا األمر. يرجىإذا كان الجواب "نعم"، ف )أ( 

 
 

الدول مدعوة إلى أن تحدد ما إذا كانت أطرها القانونية تســـم  بالتعرف على األمور المذكورة  )ب( 
 ضبطها. أو تجميدها أو اقتفاء أثرها أو 12من المادة  1وأمور أخرى غير التي وردت في الفقرة  1في السؤال 

 
 
األخرى أن ت مر بتقديم الســــــجالت الســــــلطات المختصــــــة   أو هل يخول اإلطار القانوني لبلدكم المحاكم -5

 (:12من المادة  6التحفة عليها من أجل ما يلي )الفقرة  أو التجارية أو المالية أو المصرفية

المالحقة القضــــــــــــائية بشــــــــــــ ن ما يقترف في بلدكم من جرائم مشــــــــــــمولة بالتفاقية  أو التحقيق )أ( 
 والبروتوكولت التي دولتكم طرف فيها؟

 ل نعم   

 ت مين المصادرة في بلدكم؟ )ب( 

 ل نعم   

تلبية طلب للمصادرة مقدا من دولة طرف أخرى بش ن جريمة مشمولة بالتفاقية والبروتوكولت  )ج( 
 التي دولتكم طرف فيها؟

 ل نعم   

تحديد الطريقة التي يخول  يرجى)ج( "نعم"، ف أو )ب( أو )أ( 5إذا كان الجواب عن األسئلة  )د( 
 السلطات المختصة األخرى هذه الصالحية.  أو بها اإلطار القانوني لبلدكم المحاكم

 
 
من  6هل يسـم  اإلطار القانوني لبلدكم باسـتخداا السـرية المصـرفية كسـبب لرفض العمل ب حكاا الفقرة  -6

 ؟ 12المادة 

 ل نعم   
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إذا كان نقل عبء اإلثبات إلى المدعى عليه أمرا متسـقا مع مباد  قانونكم الوطني وطبيعة اإلجراءات  -7
                                                                                                    القضــائية وغيرها من اإلجراءات، فهل يســم  اإلطار القانوني لبلدكم ب ن ي نقل إلى المدعى عليه عبء إثبات أن  

 (؟12ادة من الم 7عائدات الجرائم المزعومة مت تية من مصادر مشروعة )الفقرة 

 ل نعم   
ــرو  التي يجيز بها إطاركم القانوني   يرجىإذا كان الجواب "نعم"، ف )أ(  تقديم معلومات عن الشـــــــــ

 الوطني نقل عبء اإلثبات إلى المدعى عليه.

 
 
الدول مدعوة إلى التطوو بتقديم أمثلة على ما لديها من تجارب وتحديات في سـعيها إلى تعزيز التعاون   -8

 فيما يتعلق بما يلي: ل سيما فعالية،على منع ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بخطى أكثر 

إمكانية مصــــــــادرة الشــــــــركات والموجودات المؤســــــــســــــــية حيثما كانت عائدات الجرائم مختلطة  )أ( 
  بممتلكات مت تية من مصادر مشروعة.

 
 

 إمكانية مصادرة الحقوق القانونية والمصال  القابلة لإلنفاذ )ب( 

 
 

المســــــــتندة إلى إدانة وضــــــــروب التعاون القضــــــــائي والقانوني  اســــــــتخداا أســــــــلوب المصــــــــادرة غير   )ج(  
 الصلة  ذات 

 
 

ــادرة، بما يشـــــــمل  )د(  التعرف على الممتلكات واقتفاء أثرها والضـــــــطالو بيدارة الممتلكات المصـــــ
 إدارتها من خالل أجهزة متخصصة

 
 

 التعاون مع أجهزة النيابة العامة اإلقليمية )ه( 

 
  

 التعاون الدولي ألغراض المصادرة -13المادة   

األدوات  أو المعدات أو الممتلكات أو هل يســـــــــــــم  اإلطار القانوني لبلدكم بمصـــــــــــــادرة عائدات الجرائم -9
 (؟13بناء على طلب دولة طرف أخرى )المادة  12من المادة  1األخرى المشار إليها في الفقرة 

 ل نعم، جزئيا   نعم   
 "نعم، جزئيا": أو نعم"إذا كان الجواب " )أ( 
هل يقدا الطلب إلى السـلطات المختصـة في بلدكم من أجل اسـتصـدار أمر داخلي بالمصـادرة  ‘1’ 

 (؟13)أ( من المادة  1)الفقرة 
 ل نعم   

 (؟ 13 )ب( من المادة   1هل يقدا الطلب إلى السلطات المختصة في بلدكم من أجل تنفيذه )الفقرة  ‘ 2’  

 ل نعم   
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  تحديد أي تحديات تواجهونها  يرجى"نعم، جزئيا"، ف أو  "نعم" 9إذا كان الجواب عن الســـــــــــؤال  )ب( 
 في مصادرة عائدات الجرائم بناء على طلب دولة طرف أخرى.

 
 

ــلطـات المختصــــــــــــــة من التعرف على عـاـئدات الجرائم واقتفـاء أثرهـا  - 10 هـل يمكن اإلطـار القـانوني لبلـدكم الســـــــــــ
 (؟ 12 من المادة   2وتجميدها وضبطها لغرض مصادرتها في نهاية المطاف بناء على طلب دولة طرف أخرى )الفقرة 

 ل نعم، جزئيا   نعم   
تحديد أي تحديات تواجهونها في التعرف على   يرجى"نعم، جزئيا"، ف أو  نعم"إذا كان الجواب " )أ( 

 عائدات الجرائم واقتفاء أثرها وتجميدها وضبطها بناء على طلب دولة طرف أخرى.

 
 

ــادرة عائدات الجرائم التي حولت إلى ممتلكات أخرى  -11 بدلت  أو  هل يســـــم  اإلطار القانوني لبلدكم بمصـــ
ــادر مشـــــــــــــروعة )الفقرة  أو (12من المادة  3بممتلكات أخرى )الفقرة  من  4اختلطت بممتلكات مت تية من مصـــــــــــ

 ( بناء على طلب دولة طرف أخرى؟12المادة 

 ل نعم، جزئيا   نعم   
إذا كان اإلطار القانوني لبلدكم يحدد أي أســــــــباب قانونية لرفض طلبات التعاون ألغراض المصــــــــادرة،  -12
 ( 9) (.18من المادة  21والفقرة  13من المادة  7و 3توضي  تل  األسباب )الفقرتان  يرجىف

 
 

ــادرة  -13 مـا المعلومـات التي يشــــــــــــــتر  اإلطـار القـانوني لبـلدكم إدراجهـا في طـلب التعـاون ألغراض المصــــــــــــ
 ( 10) (؟13من المادة  3)الفقرة  18من المادة  15والفقرة  13من المادة  3بخالف المعلومات المذكورة في الفقرة 

 
 

ــادرة الـدول مـدعوة إلى التطوو بتقـديم معلومـات عمـا إذا كـان  -14 إطـارهـا القـانوني الوطني يســــــــــــــم  بمصــــــــــــ
 الموجودات دون الستناد إلى إدانة بناء على طلب دولة طرف أخرى.

 
  

 الممتلكات المصادرة أو التصرف في عائدات الجرائم المصادرة -14المادة   

الممتلكات المصــادرة إلى الدولة  أو  هل يســم  اإلطار القانوني لبلدكم بيعادة عائدات الجرائم المصــادرة -15
الممتلكات   أو رد تل  العائدات أو  الطرف التي تطلبها حتى تتمكن من أن تعطي تعويضات لضحايا تل  الجرائم

 (؟14من المادة  2إلى أصحابها الشرعيين )الفقرة 

 ل نعم، جزئيا   نعم   
طني بيعادة توضـي  الطريقة التي يسـم  بها قانونكم الو  يرجىإذا كان الجواب "نعم، جزئيا"، ف )أ( 

 الممتلكات المصادرة تل  للغراض المذكورة أعاله. أو عائدات الجرائم المصادرة

 
__________ 

 )المساعدة القانونية المتبادلة(. 18ينبغي النظر في اإلجابة عن هذا السؤال بالقتران بالرد على األسئلة ذات الصلة بش ن المادة  (9) 
 لقانونية المتبادلة(.)المساعدة ا 18ينبغي النظر في اإلجابة عن هذا السؤال بالقتران بالرد على األسئلة ذات الصلة بش ن المادة  (10) 
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)ج(  2ترتيبات مع دول أطراف أخرى للتبرو للحسـاب المخصـص وفقا للفقرة  أو هل أبرا بلدكم اتفاقات -16
من التفاقية وللهيئات الحكومية الدولية المتخصـــصـــة في مكافحة الجريمة المنظمة بقيمة عائدات  30من المادة 

بجزء منها  أو الممتلكات أو باألموال المت تية من بيع تل  العائدات أو الممتلكات المصـــادرة أو الجرائم المصـــادرة
 (؟14)أ( من المادة  3)الفقرة 

 ل نعم   

حسب كل حالة،  أو ترتيبات مع دول أطراف أخرى للقياا، بصفة منتظمة  أو  هل أبرا بلدكم اتفاقات  -17
)ب( من  3جزء منها )الفقرة   أو من بيعها مت تية الاألموال   أو  الممتلكات  أو  اقتســـــــــــاا عائدات الجرائمشـــــــــــ ن  ب 

 (؟14المادة 

 ل نعم   

ــات جيدة  أو الدول األطراف مدعوة إلى تقديم أمثلة على ما لديها من تجارب إيجابية )أ(  ممارســــــ
المتعـددة األطراف بشــــــــــــــ ن التصــــــــــــــرف في الموجودات  أو في تطبيق التـفاقـية على التـفاـقات والترتيـبات الثـنائـية

 تقاسمها. أو المصادرة

 
  

 تسليم المجرمين -16المادة   

 على تسليم المجرمين بناء على:هل يوافق بلدكم  -18

 قانون؟ )أ( 

 ل نعم   

 ثنائية(؟ أو ترتيبات أخرى )متعددة األطراف أو اتفاقات أو معاهدات )ب( 

 ل نعم   

 على سبيل المجاملة؟ أو بحكم المعاملة بالمثل )ج( 

 ل نعم   

)ب( "نعم"، فهل يســـــــتخدا بلدكم التفاقية ك ســـــــاو قانوني  18إذا كان الجواب عن الســـــــؤال   )د( 
 (؟16من المادة  4للتعاون على تسليم المجرمين مع الدول األطراف األخرى في التفاقية )الفقرة 

 غير منطبق     ل  بشرو     نعم،     نعم  
 توضي  ذل . يرجى )ه( 

 
 

 (؟16)أ( من المادة  5هل أبلغتم األمين العاا للمم المتحدة بهذه المعلومات )الفقرة  )و( 

 ل نعم   

ــئلة   )ز(  ــعى بلدكم في الحالت  أو )ب( أو )أ( 18إذا كان الجواب عن األســــــ )ج( "ل"، فهل يســــــ
 (؟16)ب( من المادة  5المناسبة إلى إبراا معاهدات لتسليم المجرمين )الفقرة 

 ل نعم   
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من التفاقية واألفعال المجرمة  16من المادة  1هل يعتبر بلدكم الجرائم المنصـــــــــــوص عليها في الفقرة  -19
وفقا للبروتوكولت الملحقة بالتفاقية التي هو طرف فيها جرائم مســـــــــــوغة لتســـــــــــليم مرتكبيها في إطار المعاهدات 

 ؟(16من المادة  3التي أبرمها )الفقرة المتعددة األطراف لتسليم المجرمين  أو الثنائية

 ل    جزئيا نعم،     نعم  
   بييجاز.توضي  ذل يرجى )أ( 

 
 

ــوص عليها في  -20 ــليم المجرمين وجود معاهدة، فهل يعتبر الجرائم المنصــــــ ــتر  لتســــــ إذا كان بلدكم ل يشــــــ
توكولت الملحقـة ـبالتفـاقـية التي هو طرف فيهـا و من التفـاقـية واألفعـال المجرمـة وفقـا للبر  16من المـادة  1الفقرة 

 (؟16من المادة  6جرائم مسوغة للتسليم )الفقرة 
 غير منطبق     ل    جزئيا نعم،     نعم  

 توضي  ذل  بييجاز. يرجى )أ( 

 
 

ما هي الشرو  المنصوص عليها في قانونكم الوطني للموافقة على تسليم المجرمين، بما يشمل الشر   -21
 (؟16من المادة  7المتعلق بالحد األدنى من العقوبة )كعتبة لتحديد الجرائم المسوغة للتسليم( )الفقرة 

 توضي  ذل  بييجاز. يرجى )أ( 

 
 

ما هي األسـباب المنصـوص عليها في قانونكم الوطني التي يجوز لبلدكم أن يرفض التسـليم بناء عليها   -22
 (؟16من المادة  7)الفقرة 

 التوضي  بييجاز. يرجى ()أ 

 
 

 (؟ 16 من المادة   1هل يشتر  اإلطار القانوني لبلدكم ازدواجية التجريم للموافقة على طلبات التسليم )الفقرة  - 23
 ل    جزئيا نعم،     نعم  

توضـــــــي  كي ية تطبيق شـــــــر  ازدواجية التجريم ونطاقه  يرجىإذا كان الجواب "نعم، جزئيا"، ف )أ( 
 من أجل الموافقة على طلبات التسليم.

 
 

هل ينص اإلطار القانوني لبلدكم على متطلبات إثباتية مبســــــطة )بشــــــ ن أي جرائم مشــــــمولة بالتفاقية  -24
 (؟16من المادة  8( )الفقرة 16والبروتوكولت، التي دولتكم طرف فيها، تنطبق عليها المادة 

 توضي  ذل . يرجى )أ( 

 
 

)بشـــــــــ ن أي جرائم مشـــــــــمولة بالتفاقية هل ينص اإلطار القانوني لبلدكم على إجراءات تســـــــــليم معجلة   -25
 (؟16من المادة  8( )الفقرة 16والبروتوكولت، التي دولتكم طرف فيها، تنطبق عليها المادة 

 ل نعم   
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تقديم معلومات عن إجراءات التســــــــــليم المبســــــــــطة المتاحة في  يرجىإذا كان الجواب "نعم"، ف )أ( 
 بلدكم وتحديد شرو  تطبيقها.

 
 

ــائل مالية )الفقرة  -26 ــا منطويا على مســـ ــليم لمجرد أن الجرا يعتبر أيضـــ هل يرفض بلدكم طلبات التســـ
 (؟16من المادة  15

 ل نعم   
تحديد الظروف التي يمكن فيها رفض طلب التســليم لمجرد أن  يرجىإذا كان الجواب "نعم"، ف )أ( 

 الجرا يعتبر أيضا منطويا على مسائل مالية.

 
 

ــي اإلطار  -27 ــليم أي جان مزعوا لمجرد أن هذا الجاني من رعاياه، فهل يرســــــــــ إذا كان بلدكم يرفض تســــــــــ
القانوني لبلدكم ولية قضــــــــــــــائية على الجرائم المشــــــــــــــمولة بالتفاقية والبروتوكولت التي دولتكم طرف فيها عندما  

 (؟ 16من المادة  10، والفقرة 15من المادة  3يرتكبها أحد رعاياه )الفقرة 
 ل    جزئيا نعم،     نعم  

 
إذا كان هناا جان مزعوا في إقليمكم الوطني وكان بلدكم يرفض تســليمه، فهل يرســي اإلطار القانوني   -28

لبلدكم ولية قضـــائية على الجرائم المشـــمولة بالتفاقية والبروتوكولت التي دولتكم طرف فيها في الظروف المبينة  
 (؟ 15من المادة  4تكب هذه الجرائم )الفقرة عندما يكون هذا الشخص قد ار  15من المادة  2و 1في الفقرتين 

 ل    جزئيا نعم،     نعم  
 

 التفاقية؟  من   16من المادة   11هل ينص اإلطار القانوني لبلدكم على تسليم المجرمين بشرو  وفق الفقرة   - 29

 ل نعم   
 

إذا رفض بلدكم تسليم شخص ما ألنه من رعاياه، فهل يسم  اإلطار القانوني لبلدكم، بناء على طلب الدولة  - 30
 (؟ 16من المادة   12تسلمه، بينفاذ الحكم الصادر عليه بمقتضى القانون الوطني للدولة الطالبة )الفقرة  التي تلتمس 

 ل    جزئيا نعم،     نعم  
 

توضــــــــــــي  الظروف التي يمكن فيها لبلدكم أن   يرجى"نعم، جزئيا"، ف أو  إذا كان الجواب "نعم" )أ( 
 مثل هذه األحكاا.ينظر في إنفاذ 

 
 

قبل رفض طلبات التسـليم، هل يتشـاور بلدكم، عند القتضـاء، مع الدولة الطالبة من أجل إتاحة فرصـة  -31
 (؟16من المادة  16وافرة لها لعرض آرائها وتقديم المعلومات المتصلة بادعاءاتها )الفقرة 

 ل  نعم  

الـدول مـدعوة إلى عرض مـا لـديهـا من تجـارب وتحـديـات في اســــــــــــــتعمـال التفـاقيـة مع الـدول األطراف  -32
 األخرى في الشؤون المتعلقة بتسليم المجرمين.

 
  



 CTOC/COP/2020/10 

 

92/163 V.20-06357 

 

 عليهمنقل األشخاص المحكوم  -17المادة   

متعـددة األطراف من أجـل نقـل األشــــــــــــــخـاص المحكوا  أو ترتيـبات ثـنائـية أو هـل أبرا بـلدكم أي اتفـاقـات -33
 (؟17عليهم بعقوبات لرتكابهم جرائم مشمولة بالتفاقية والبروتوكولت التي هو طرف فيها )المادة 

 ل نعم   

 ( 11) الترتيبات. أو تقديم مثال على تل  التفاقات يرجىإذا كان الجواب "نعم"، ف )أ( 

 
 

ممـارســـــــــــــات جـيدة في تطبيق   أو  اـلدول مـدعوة إلى تـقديم أمثـلة على مـا ـلديهـا من تجـارب إيجـابـية  )ب(  
 عليهم.  المتعددة األطراف المبرمة من أجل نقل األشخاص المحكوا  أو  الترتيبات الثنائية  أو  التفاقات التفاقية بش ن 

 
  

 المساعدة القانونية المتبادلة -18المادة   

 هل يتبادل بلدكم المساعدة القانونية بناء على: -34

 قانون؟ )أ( 

 ل نعم   

 ثنائية(؟ أو ترتيبات أخرى )متعددة األطراف أو اتفاقات أو معاهدات )ب( 

 ل نعم   

 على سبيل المجاملة؟ أو بحكم المعاملة بالمثل )ج( 

 ل نعم   

منهـا، من أجـل  29إلى  9من التفـاقـية، بمـا في ذـل  أحكـاا الفقرات   18هـل يطبق بـلدكم أحكـاا المـادة  -35
لقانونية مع الدول األطراف التي ليســـــت لديها معاهدات أخرى نافذة لتبادل المســـــاعدة القانونية تبادل المســـــاعدة ا

 (؟18من المادة  7)الفقرة 

 ل    جزئيا نعم،     نعم  
 تحديد الفقرات التي ل تنطبق. يرجىب "نعم، جزئيا"، فإذا كان الجوا )أ( 

 
  

 (؟18من المادة  13)الفقرة  18من المادة  13هل عين بلدكم سلطة مركزية عمال بالفقرة  -36

 ل نعم   

ــلطـــة  يرجى إذا كـــان الجواب "نعم"، ف  )أ(     تقـــديم أي معلومـــات متـــاحـــة عن اســـــــــــــم وعنوان تلـــ  الســـــــــــ
 السلطات.  أو 

   

__________ 

 "شيرلوا". بات ذات الصلة على بوابةالترتي أو إلى تحميل التفاقات الدول مدعوة (11) 
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هل يتبادل بلدكم المسـاعدة القانونية بشـ ن التحقيقات والمالحقات القضـائية واإلجراءات القضـائية بشـ ن  -37
ــؤول عن ارتكابها   ــمولة بالتفاقية والبروتوكولت، التي هو طرف فيها، التي يمكن أن يكون المســــــــــ الجرائم المشــــــــــ

 (؟18من المادة  2شخصا اعتباريا )هيئة اعتبارية( )الفقرة 

 ل نعم   

ــاعـدة القـانونـية الـتالـية التي يمكن أن يقـدمهـا بـلدكم إلى اـلدول األخرى )الفقرة  -38 من  3مـا هي أنواو المســــــــــــ
 (؟18المادة 

 أقوال من األشخاص أو الحصول على أدلة )أ( 

 ل نعم   

 تبليغ المستندات القضائية )ب( 

 ل نعم   

 تنفيذ عمليات التفتيش والضبط والتجميد )ج( 

 ل نعم   

 فحص األشياء والمواقع )د( 

 ل نعم   

 تقديم المعلومات واألدلة والتقييمات التي يقوا بها الخبراء )هـ( 

 ل نعم   

 المصــرفية أو تقديم أصــول المســتندات والســجالت ذات الصــلة، بما فيها الســجالت الحكومية )و( 
 نس  مصدقة منها أو التجارية، أو المؤسسية أو المالية أو

 ل نعم   

اقتـفاء أثرهـا  أو األشـــــــــــــــياء األخرى  أو األدوات أو الممتلكـات أو التعرف على عـاـئدات الجرائم )ز( 
 ألغراض الحصول على أدلة

 ل  نعم  

 تيسير مثول األشخاص طوالية في الدولة الطرف الطالبة )ح( 

 ل نعم   

 أي نوو آخر من المساعدة ل يتعارض مع القانون الوطني للدولة الطرف متلقية الطلب ) ( 

 ل نعم   

 تحديد ذل . يرجى )ي( 
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ممارسـات جيدة في تطبيق  أو الدول مدعوة إلى تقديم أمثلة على ما لديها من تجارب إيجابية )ا( 
 .18) ( من المادة  3التفاقية على أي نوو آخر من المساعدة المقدمة بموجب الفقرة 

 
  

بناء على طلب دولة طرف أخرى حينما  هل يسـم  بلدكم بعقد جلسـة اسـتماو ب سـلوب التداول الفيديوي  -39
الخبير بشــخصــه أماا الســلطات القضــائية في دولة أجنبية  أو المســتصــوب مثول الشــاهد أو ل يكون من الممكن

 (؟18من المادة  18)الفقرة 
 ل    جزئيا نعم،     نعم  

 توضي  ذل . يرجىإذا كان الجواب "نعم، جزئيا"، ف )أ( 

 
  

ــاعـدة القـانونـية المتـبادـلة بـناء على عـدا ازدواجـية التجريم )الفقرة  -40 من  9هـل يرفض بـلدكم طلـبات المســــــــــــ
 (؟18المادة 

 ل    جزئيا نعم،     نعم  
 إذا كان الجواب "نعم، جزئيا"، فين الدول مدعوة إلى توضي  ذل . )أ( 

 
 

هل السرية المصرفية سبب لرفض طلبات المساعدة القانونية المتبادلة بمقتضى اإلطار القانوني لبلدكم  -41
 (؟18من المادة  8)الفقرة 

 ل نعم   

توضـــي  الظروف التي يمكن أن تكون فيها الســـرية المصـــرفية  يرجىإذا كان الجواب "نعم"، ف )أ( 
 لقانونية المتبادلة.سببا لرفض طلبات المساعدة ا

 
 

ــاعدة القانونية المتبادلة المنصــــــــوص عليها في الفقرة  -42 ــباب رفض طلبات المســــــ من  21هل أي من أســــــ
 من التفاقية منطبق بمقتضى اإلطار القانوني لبلدكم؟ 18المادة 

 ل    جزئيا نعم،     نعم  
القــانوني لبلــدكم على أســــــــــــــبــاب إضـــــــــــــــافيــة للرفض بخالف األســــــــــــــبــاب الواردة في هــل ينص اإلطــار  -43

 ؟18)أ( إلى )د( من المادة  21 الفقرات

 ل نعم   

 توضي  ذل  بييجاز. يرجىإذا كان الجواب "نعم"، ف )أ( 

 
 

ممارسـات جيدة في تطبيق  أو الدول مدعوة إلى تقديم أمثلة على ما لديها من تجارب إيجابية )ب( 
يتعلق  المساعدة القانونية لشر  ازدواجية التجريم، ولسيما فيماالتفاقية على النهج التي يمكن بها إخضاو تبادل  

 بالمساعدة القانونية المتبادلة التي تنطوي على تدابير قسرية وغير قسرية.
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هل يرفض بلدكم طلبات المسـاعدة القانونية المتبادلة لمجرد اعتبار أن الجرا ينطوي أيضـا على مسـائل  -44
 (؟18من المادة  22مالية )الفقرة 

 ل    جزئيا نعم،     نعم  
تحـدـيد الظروف التي يمكن فيهـا رفض طلـبات   يرجى"نعم، جزئـيا"، ف أو إذا كـان الجواب "نعم" )أ( 

 الجرا ينطوي أيضا على مسائل مالية.المساعدة القانونية المتبادلة لمجرد اعتبار أن 

 
 

هل تتفق المتطلبات المنصـــوص عليها في اإلطار القانوني لبلدكم لطلبات المســـاعدة القانونية المتبادلة  -45
 ؟18من المادة  15مع المتطلبات الواردة في الفقرة 

 ل نعم   

 توضيحها بييجاز. يرجىإذا كان لدى بلدكم متطلبات إضافية، ف )أ( 

 
 

هل يطلب بلدكم معلومات إضـافية عندما يبدو أن الحصـول عليها ضـروري لتنفيذ طلب ما وفقا لقانونه  -46
هل يتلقى طلبات بالحصــول على معلومات إضــافية من هذا القبيل  أو  وفقا لهتنفيذه من شــ نه تيســير  أو الوطني
 (؟18من المادة  16)الفقرة 

 ل نعم   

 توضي  ذل  بييجاز. يرجىإذا كان الجواب "نعم"، ف )أ( 

 
 

هل يســـــــــتجيب بلدكم إلى الطلبات المعقولة التي يتلقاها من الدول األطراف الطالبة لالســـــــــتفســـــــــار عن  -47
 ؟18من المادة  24التقدا الذي أحرزه في معالجة طلباتها وفقا للفقرة 

 ل    جزئيا نعم،     نعم  
 توضي  ذل . يرجى )أ( 

 
 

 (؟18من المادة  17هل يستطيع بلدكم بوجه عاا تنفيذ الطلبات وفقا لإلجراءات المحددة فيها )الفقرة  -48

 ل نعم   

 توضي  ذل . يرجى )أ( 

 
 

 نقل اإلجراءات الجنائية -21المادة   

نقل اإلجراءات الجنائية المتعلقة بالمالحقة القضـــــــائية للجرائم المشـــــــمولة  أو  هل يمكن لبلدكم اســـــــتقبال -49
 (؟21بالتفاقية والبروتوكولت التي هو طرف فيها )المادة 

 ل نعم   



 CTOC/COP/2020/10 

 

96/163 V.20-06357 

 

                                                                                 ت شــــــــــــــج ع اـلدول التي ـلديهـا خبرة في نقـل اإلجراءات الجـنائـية على عرض تجـاربهـا و/أو تقـديم  )أ( 
 ضلى في هذا الش ن.أمثلة على الممارسات الف

 
  

 الصعوبات المصادفة  

 تحديات في تنفيذ التفاقية؟ أو هل واجه بلدكم أي صعوبات -50

 ل نعم   

 تحديدها: يرجىإذا كان الجواب "نعم"، ف )أ( 

 مشاكل في صوغ التشريعات  

 الحاجة إلى سن المزيد من التشريعات التنفيذية )قوانين، لوائ  تنظيمية، مراسيم، إل .(  

 عزوف الممارسين عن استخداا التشريعات القائمة  

 القصور في تعميم التشريعات القائمة  

 ضعف التنسيق بين الوكالت  

 خصائص النظاا القانوني  

 تضارب األولويات بين السلطات الوطنية  

 قلة الموارد المتوفرة لتنفيذ التشريعات القائمة  

 محدودية التعاون مع الدول األخرى   

 القائمةعدا الوعي بالتشريعات   

 تحديدها( يرجىمسائل أخرى )  
   

 الحاجة إلى المساعدة التقنية  
 هل يحتاج بلدكم إلى مساعدة تقنية للتغلب على الصعوبات التي يواجهها في تنفيذ التفاقية؟ -51

 ل نعم   

 تحديد نوو المساعدة التقنية الالزمة. يرجىكان الجواب "نعم"، فإذا  )أ( 

 
 

من بين أشـــــكال المســـــاعدة التقنية التالية، ما هي األشـــــكال، التي يمكن، إن توافرت، أن تســـــاعد بلدكم   -52
 أيضا عند تحديدها ذكر أحكاا التفاقية التي تطلبونها من أجلها. يرجىعلى التنفيذ الكامل ألحكاا التفاقية؟ و 

 المشورة القانونية  

 التشريعاتالمساعدة على صوغ   

 لوائ  تنظيمية نموذجية أو تشريعات  
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 اتفاقات نموذجية  

 إجراءات عمل موحدة  

 خطط عمل أو سياسات أو وضع استراتيجيات  

 الدروو المستفادة أو تعميم الممارسات الجيدة  

 المدربين أو بناء القدرات من خالل تدريب الممارسين  

 خبير متخصص أو المساعدة الموقعية من موجه  

 تعزيز المؤسسات القائمة أو بناء المؤسسات  

 الوقاية والتولية  

 المساعدة التقنية  

  البـياـناتالتحتـية القـائمـة، مـثل قواعـد  البنىتطوير  أو إـقامـة بنى تحتـية لتكنولوجـيات المعلومـات  
 أدوات التواصل أو

 تدابير لتعزيز التعاون اإلقليمي  

 تدابير لتعزيز التعاون الدولي  

 تحديدها( يرجى)ة مساعدأشكال أخرى من ال  

 
 

تقـــديم أي معلومـــات أخرى ترون أن من المهم أن يـــ خـــذهـــا مؤتمر األطراف في اتفـــاقيـــة األمم  يرجى -53
الصـــــعوبات القائمة  أو المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في العتبار بشـــــ ن جوانب تنفيذ التفاقية

 في هذا الش ن بخالف المعلومات الواردة أعاله.
   

وقمع ومعاقبة التجار باألشاخاص، وبخاصاة النسااء واألطفال،  بروتوكول منع   - ثانيا 
 المكمل لتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 

 
 8المجموعة الرابعة: التعاون الدولي والمساعدة القانونية المتبادلة والمصادرة )المادتان   

 البروتوكول( من 10و
 

 تجار باألشخاص إلى أوطانهمإعادة ضحايا ال -8المادة   

غير معقول ومع   أو  هل ييسـر بلدكم ويقبل عودة ضـحايا التجار باألشـخاص، دون إبطاء ل مسـوغ له -54
يكون لديهم الحق في اإلقامة الدائمة فيها  أو إيالء العتبار الواجب لســـــــــالمتهم، عندما يكونون من رعايا دولتكم

 (؟8)أ( من المادة  1وقت دخولهم البلد )الفقرة 

 ل نعم   

 تفصيل ذل . يرجى )أ( 

 
 



 CTOC/COP/2020/10 

 

98/163 V.20-06357 

 

هل يتحقق بلدكم، بناء على طلب دولة طرف أخرى، مما إذا كان الشـــــــــخص ضـــــــــحية جريمة التجار  -55
غير معقول  أو  لديه الحق في اإلقامة الدائمة فيها دون إبطاء ل مســــــــــــــوغ له أو باألشــــــــــــــخاص من رعايا دولتكم

 (؟8من المادة  3)الفقرة 

 ل نعم   

 تفصيل ذل . يرجى )أ( 

 
 

يتمتع   أو عندما يعيد بلدكم ضــحية اتجار باألشــخاص إلى دولة طرف يكون ذل  الشــخص من رعاياها -56
بحق اإلقـامـة اـلدائمـة فيهـا، هـل يراعي في إعـادـته إيالء العتـبار الواجـب لســــــــــــــالمـته ولحـاـلة أي إجراءات قـانونـية 

 (؟8من المادة  2تتصل بكونه ضحية لالتجار وأن عودته يفضل أن تكون طولية )الفقرة 

 ل نعم   

 تفصيل ذل . يرجى )أ( 

 
 

التجار باألشــخاص، األذون األخرى لتمكين ضــحايا  أو هل يصــدر بلدكم ما قد يلزا من وثائق الســفر -57
لديهم الحق في اإلقامة الدائمة فيه والذين ل توجد لديهم وثائق ســـــــليمة، من الســـــــفر إليه  أو الذين هم من رعاياه

 (؟8من المادة  4ودخول إقليمه مجددا )الفقرة 

 ل نعم   

 تفصيل ذل . يرجى )أ( 

 
 

 ترتيبــات تحكم كليــا أو الــدول مــدعوة إلى التطوو بتقــديم أي معلومــات متــاحــة عمــا لــديهــا من اتفــاقــات -58
 (.8من المادة  6جزئيا عودة ضحايا التجار باألشخاص )الفقرة  أو

 
  

 تبادل المعلومات وتوفير التدريب -10المادة   

ــلة في بلدكم مع ســـلطات  -59 ــائر الســـلطات ذات الصـ هل تتعاون ســـلطات إنفاذ القانون وشـــؤون الهجرة وسـ
 (:10من المادة  1الدول األطراف األخرى من خالل تبادل المعلومات حتى تتمكن من تحديد ما يلي )الفقرة 

يشـــــــرعون في عبورها، بوثائق ســـــــفر تخص  أو ما إذا كان األفراد الذين يعبرون حدودا دولية،  
ــا آخرين ــخاصــــــ ــفر، هم من مرتكبي فعل التجار باألشــــــــخاص أو أشــــــ من  أو بدون وثائق ســــــ
 (؟10)أ( من المادة  1ضحاياه )الفقرة 

شـــــرعوا في اســـــتعمالها لعبور حدود دولية بهدف  أو  أنواو وثائق الســـــفر التي اســـــتعملها األفراد  
 (؟10)ب( من المادة  1التجار باألشخاص )الفقرة 

الوسائل واألساليب التي تستخدمها الجماعات اإلجرامية المنظمة لغرض التجار باألشخاص،   
بما في ذل  تجنيد )اســـــــتدراج( الضـــــــحايا ونقلهم، والدروب والصـــــــالت بين األفراد والجماعات 

 (؟10ادة )ج( من الم 1الضالعة في ذل  التجار، والتدابير الممكنة لكشفها )الفقرة 
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 تقديم تفاصيل في هذا الش ن. يرجى )أ( 

 
 

ــتخدمة في منع التجار  أو هل يوفر بلدكم -60 ــاليب المســــــــــ ــروبا من التدريب تركز على األســــــــــ يعزز ضــــــــــ
باألشـخاص ومالحقة المتجرين قضـائيا وحماية حقوق الضـحايا، بما يشـمل حمايتهم من المتجرين، إلى المو فين 

 (؟10من المادة  2التالين )الفقرة 

 مو في إنفاذ القانون   

 مو في شؤون الهجرة  

 التحديد( يرجىغيرهم من المو فين المعنيين )  

 
 

أيضــــــا الحاجة إلى مراعاة حقوق اإلنســــــان والمســــــائل  60هل يراعي التدريب المشــــــار إليه في الســــــؤال   -61
 (؟10من المادة  2الحساسة المتعلقة باألطفال ونوو الجنس )الفقرة 

 ل نعم   

على التعاون مع المنظمات غير الحكومية وغيرها من  60هل يشــجع التدريب المشــار إليه في الســؤال   -62
 (؟10من المادة  2ائر عناصر المجتمع المدني )الفقرة المنظمات المعنية وس

 ل نعم   

 التطوو بتقديم تفاصيل عن التدريب المقدا. يرجىإذا كان الجواب "نعم"، ف )أ( 

 
 

هل يمتثل بلدكم ألي قيود مفروضــــــــــة على اســــــــــتعمال المعلومات المقدمة من الدول األطراف األخرى  -63
 (؟10من المادة  3)الفقرة 

 ل    جزئيا نعم،     نعم  
 توضي  ذل  بييجاز. يرجى )أ( 

 
 

 الصعوبات المصادفة  
تحديات في تنفيذ أي حكم من أحكاا بروتوكول التجار باألشــــــــــــخاص  أو هل واجه بلدكم صــــــــــــعوبات -64

 المتصلة بالمجموعة الرابعة؟
 ل نعم   

 .التوضي  يرجىإذا كان الجواب "نعم"، ف )أ( 

 
 

 الحاجة إلى المساعدة التقنية  

 تقنية لتنفيذ البروتوكول؟هل يحتاج بلدكم إلى مساعدة  -65

 ل نعم   
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 تحديد نوو المساعدة الالزمة: يرجىإذا كان الجواب "نعم"، ف )أ( 

 تقييم تدابير العدالة الجنائية المناهضة لالتجار باألشخاص  

 المساعدة في صوغ التشريعات أو المشورة القانونية  

 اتفاقات نموذجية أو لوائ  تنظيمية أو تشريعات  

 خطط عمل أو سياسات أو وضع استراتيجيات  

 الدروو المستفادة أو الممارسات الجيدة  

 ب المدربين بناء القدرات من خالل تدريب الممارسين العاملين في مجال العدالة الجنائية و/أو تدري   

 بناء القدرات من خالل تولية القضاة  

 المساعدة الموقعية من خبير متخصص  

 تعزيز المؤسسات القائمة أو بناء المؤسسات  

 الوقاية والتولية  

 التكنولوجية والمعداتالمساعدة   

 تحديد ذل . يرجى )ب( 

 
 

 قواعد البيانات أو تطوير جمع البيانات  

 منصات رامية إلى تعزيز التعاون اإلقليمي والدولي أو حلقات عمل  

األدوات المتخصــــــــــــــصــــــــــــــة، مـثل نمـائط التعلم اإللكتروني واألدـلة العملـية والمـباد  التوجيهـية   
 وإجراءات العمل الموحدة

 التحديد( يرجىغير ذل  )  

 
 

 هل يتلقى بلدكم بالفعل مساعدة تقنية في هذه المجالت؟ -66

 ل نعم   

 تحديد مجال المساعدة المقدمة والجهات التي تقدمها. يرجىإذا كان الجواب "نعم"، ف )أ( 

 
 

تقــديم أي معلومــات أخرى ترونهــا مفيــدة لفهم كي يــة تنفيــذكم لبروتوكول التجــار بــاألشــــــــــــــخــاص  يرجى -67
والمعلومـات التي من المهم أن ـي خـذهـا مؤتمر األطراف في اتفـاقـية األمم المتحـدة لمكـافحـة الجريمـة المنظمـة عبر 

 الش ن. الوطنية في العتبار بش ن جوانب تنفيذ البروتوكول والصعوبات القائمة في هذا

 
 



CTOC/COP/2020/10 
 

 

V.20-06357 101/163 

 

 بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو،   - ثالثا 
 المكمل لتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 

 
 10و 7المجموعة الرابعة: التعاون الدولي والمسااااعدة القانونية المتبادلة والمصاااادرة )المواد   

 البروتوكول( من 18و 17و
 

 التعاون  -7المادة   

هل يتعاون بلدكم مع الدول األخرى في تدابير مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البحر المنصوص  -68
 ( 12) (؟7من البروتوكول )المادة  8عليها في المادة 

 ل نعم   

 تحديد ذل . يرجىإذا كان الجواب "نعم"، ف )أ( 

 
  

 المعلومات -10المادة   
هل اعتمد بلدكم تدابير لتعزيز التبادل اآلمن والســـــريع للمعلومات مع الدول األخرى حول تنفيذ األحكاا  -69

 من البروتوكول؟ 10من المادة  1المنصوص عليها في الفقرة 
 ل نعم   

 توضي  ذل . يرجىإذا كان الجواب "ل"، ف )أ( 

 
 

 تقديم المزيد من التفاصيل. يرجىإذا كان الجواب "نعم"، ف )ب( 

 
 

من  2هل يحدد بلدكم معلومات ينبغي تقييد اســـتعمالها في ســـياق إجراءات التعاون الدولي )الفقرة   -70
 (؟10 المادة

 ل نعم   

 توضي  ذل . يرجىإذا كان الجواب "ل"، ف )أ( 

 
 

 تقديم المزيد من التفاصيل. يرجىإذا كان الجواب "نعم"، ف )ب( 

 
  

__________ 

ينبغي النظر في الرد على هذا السؤال بالقتران بالرد على المسائل ذات الصلة المتعلقة بتدابير مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق  (12) 
 من المجموعة الثانية.  48و 47البحر الواردة في السؤالين 
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 التفاقات والترتيبات -17المادة   

ــم  بتحديد أنســـــــــــــب  أو ترتيبات تنفيذية أو إقليمية أو هل أبرا بلدكم اتفاقات ثنائية -71 مذكرات تفاهم تســـــــــــ
من البروتوكول وتعزيز العمل على تنفيذ   6وأنجع تدابير التعاون الدولي لمنع ومكافحة السـلوا المبين في المادة 

 (؟17أحكاا البروتوكول فيما بين الدول )المادة 

 ل نعم   

الســـــتفاضـــــة في عرض هذه التفاقات والترتيبات وتقديم أمثلة  يرجىإذا كان الجواب "نعم"، ف )أ( 
 القوانين المنطبقة في هذا الش ن. أو لسياساتعلى تنفيذها وكذل  ذكر ا

 
  

                          إعادة المهاجرين المهر بين -18المادة   

غير معقول، إعادة المهاجرين   أو   هل الســــلطات المختصــــة في بلدكم تيســــر وتقبل، دون إبطاء ل مســــوغ له  - 72
 (؟ 18من المادة   1لديهم الحق في اإلقامة الدائمة فيه وقت إعادتهم )الفقرة  أو                                    المهر بين، الذين هم من رعايا بلدكم 

 ل نعم   

 الش ن.  تقديم المزيد من التفاصيل عن اإلجراءات المتبعة في هذا   يرجى إذا كان الجواب "نعم"، ف  )أ(  

 
 

                                                                                          هل الســــلطات المختصــــة في بلدكم تيســــر وتقبل إعادة المهاجرين المهر بين، الذين كان لديهم الحق في  -73
 (؟18من المادة  2اإلقامة الدائمة في بلدكم وقت دخولهم الدولة المستقبلة وفقا لقانونه الوطني )الفقرة 

 ل نعم   

 الش ن.  تقديم المزيد من التفاصيل عن اإلجراءات المتبعة في هذا   يرجى إذا كان الجواب "نعم"، ف  )أ(  

 
 

غير معقول، على الطلبات الموجهة  أو هل السـلطات المختصـة في بلدكم ترد، دون إبطاء ل مسـوغ له -74
لـديهم الحق في اإلقـامـة الـدائمـة  أو                                                                     من الـدول األخرى للتحقق ممـا إذا كـان المهـاجرون المهر بون من رعـايـا بلـدكم

 (؟18من المادة  3فيه )الفقرة 

 ل نعم   

 تقديم المزيد من التفاصيل عن اإلجراءات المتبعة في الرد. يرجىإذا كان الجواب "نعم"، ف )أ( 

 
 

هل الســــــلطات المختصــــــة في بلدكم تصــــــدر بناء على طلب الدول األطراف المســــــتقبلة ما قد يلزا من  -75
                                                                                   أذون أخرى لتمكين المهاجرين المهر بين، بعد التعرف على جنســــــــيتهم، من الســــــــفر ودخول إقليم  أو وثائق ســــــــفر

 (؟18من المادة  4بلدكم مجددا )الفقرة 

 ل نعم   
ــديم المزيـــد من التفـــاصــــــــــــــيـــل عن اإلجراءات المتبعـــة في  يرجىإذا كـــان الجواب "نعم"، ف )أ(  تقـ

 الش ن. هذا
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تحـدـيدهـا   يرجى                                                                                مـا نوو الـتدابير المتخـذة في بـلدكم من أجـل إعـادة المهـاجرين المهر بين على نحو منظم؟  -76
                                                                                                وذكر أي معلومات متاحة عن كي ية مراعاة الحاجة إلى ضمان سالمة المهاجرين المهر بين وحفة كرامتهم خالل 

 (؟18من المادة  5عملية إعادتهم )الفقرة 

 
 

هل تتعاون الســــــــلطات المختصــــــــة في بلدكم مع المنظمات الدولية ذات الصــــــــلة في تنفيذ تدابير إعادة  -77
 (؟18من المادة  6                            المهاجرين المهر بين )الفقرة 

 ل نعم   

 تحديد المنظمات الدولية التي يتعاون معها بلدكم. يرجىإذا كان الجواب "نعم"، ف )أ( 

 
 

متعددة األطراف بشــ ن تهريب المهاجرين، بما في ذل   أو ترتيبات ثنائية أو اتفاقاتهل أبرا بلدكم أي  -78
 (؟18من المادة  8جزئيا إعادة المهاجرين المهربين )الفقرة  أو أي تدابير تنظم كليا

 ل نعم   

 تحديدها. يرجىإذا كان الجواب "نعم"، ف )أ( 

 
  

 الصعوبات المصادفة  

تحــديــات في تنفيــذ أي حكم من أحكــاا بروتوكول تهريــب المهــاجرين  أو هــل واجــه بلــدكم صــــــــــــــعوبــات -79
 المتصلة بالمجموعة الرابعة؟

 ل نعم   

 توضي  ذل . يرجىإذا كان الجواب "نعم"، ف )أ( 

 
 

 الحاجة إلى المساعدة التقنية  

 تقنية إضافية لتنفيذ البروتوكول تنفيذا فعال؟ ةمساعد أو موارد أخرى  أو يحتاج بلدكم إلى تدابيرهل  -80

 ل نعم   

 تحديد نوو المساعدة الالزمة لتنفيذ البروتوكول: يرجىإذا كان الجواب "نعم"، ف )أ( 

 تقييم تدابير العدالة الجنائية المناهضة لتهريب المهاجرين  

 المساعدة في صوغ التشريعات أو المشورة القانونية  

 اتفاقات نموذجية أو لوائ  تنظيمية أو تشريعات  

 خطط عمل أو سياسات أو وضع استراتيجيات  

 الدروو المستفادة أو الممارسات الجيدة  
 بناء القدرات من خالل تدريب الممارسين العاملين في مجال العدالة الجنائية و/أو تدريب المدربين   
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 القضاة بناء القدرات من خالل تولية  

 المساعدة الموقعية من خبير متخصص  

 تعزيز المؤسسات القائمة أو بناء المؤسسات  

 الوقاية والتولية  

 التحديد( يرجىالمساعدة التكنولوجية والمعدات )  

 قواعد البيانات أو تطوير جمع البيانات  

 منصات رامية إلى تعزيز التعاون اإلقليمي والدولي أو حلقات عمل  
األدوات المتخصــــــــــــــصــــــــــــــة، مثـل نمـائط التعلم اإللكتروني واألدلـة العمليـة والمبـاد  التوجيهيـة   

 وإجراءات العمل الموحدة
 التحديد( يرجىغير ذل  )  

 
 

ــؤون الهجرة وإنفاذ القانون في بلدكم  -81 ما هي المجالت التي يحتاج فيها مو فو أجهزة مراقبة الحدود وشــ
 إلى مزيد من أنشطة بناء القدرات؟

 
 

 القدرات؟  بناء ما هي المجالت التي تحتاج فيها مؤسسات العدالة الجنائية في بلدكم إلى مزيد من أنشطة   - 82

 
 

 تقنية في تل  المجالت؟ ةمساعدهل يتلقى بلدكم بالفعل  -83
 ل نعم   

 تحديد مجال المساعدة المقدمة والجهات التي تقدمها. يرجىإذا كان الجواب "نعم"، ف )أ( 

 
  

مكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والتجار  بروتوكول  -رابعا 
بها بصورة غير مشروعة، المكمل لتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة  

 المنظمة عبر الوطنية 
 12و 6التعاون الدولي والمساااعدة القانونية المتبادلة والمصااادرة )المواد  -المجموعة الرابعة  

 البروتوكول( من 13و
 (13)المصادرة والضبط والتصرف -6المادة   

تدابير إدارية  أو من اتفاقية الجريمة المنظمة، هل اعتمد بلدكم تدابير تشـريعية 12دون مسـاو بالمادة  -84
متجر بها  أو أخرى للتمكين من ضـبط األسـلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة التي يشـتبه في أنها مصـنوعة

__________ 

 التصرف فيها أو تبديلها أو تالحظر المؤقت لنقل الممتلكا "الضبط" بمعنى  أو ظمة "التجميد"من اتفاقية الجريمة المن 2مادة تعرف ال  (13) 
سلطة مختصة أخرى، وتعرف "المصادرة"،  أو  لسيطرة المؤقتة بناء على أمر صادر عن محكمةا  أو إخضاعها للحراسة أو تحريكها أو

 سلطة مختصة أخرى.  أو ن محكمةمتلكات بموجب أمر صادر ع، بمعنى التجريد النهائي من المالتي تشمل الحجز حيثما انطبق



CTOC/COP/2020/10 
 

 

V.20-06357 105/163 

 

 2بالفقرة )و( من المادة من بروتوكول األســـــلحة النارية، بالقتران  6من المادة  2بصـــــورة غير مشـــــروعة )الفقرة 
 من اتفاقية الجريمة المنظمة(؟

 ل     جزئيا نعم،     نعم  
 توضي  ذل . يرجى"ل"، ف أو إذا كان الجواب "نعم، جزئيا" )أ( 

 
 

ذكر وإرفـــــاق القوانين واللوائ  التنظيميـــــة  يرجى"نعم، جزئيـــــا"، ف أو إذا كـــــان الجواب "نعم" )ب( 
 التدابير األخرى المنطبقة. و/أو

 
 

ــنوعةهل يمكن  -85 ــلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة المصـ ــادرة األسـ  اإلطار القانوني لبلدكم من مصـ
 (؟6من المادة  1المتجر بها بصورة غير مشروعة )الفقرة  أو

 ل     جزئيا نعم،     نعم  
 توضي  ذل . يرجى"ل"، ف أو إذا كان الجواب "نعم، جزئيا" )أ( 

 
 

ذكر وإرفــاق القوانين واللوائ  التنظيميــة و/أو  يرجى"نعم، جزئيــا"، ف أو إذا كــان الجواب "نعم" )ب( 
 التدابير األخرى المنطبقة.

 
 

 الدول مدعوة إلى التطوو بتقديم معلومات إضافية عما إذا كانت تحتفة بسجالت بش ن ما يلي: -86

 األسلحة وأجزائها ومكوناتها والذخيرة المضبوطة - 
 ل     جزئيا نعم،     نعم  

 األسلحة وأجزائها ومكوناتها والذخيرة المصادرة - 
 ل     جزئيا نعم،     نعم  

                                         التطوو بتوضي  ما إذا كانت البيانات ت حفة   يرجىفي حال انطباق أي من البندين السابقين،  )أ( 
 السلطات التي تحتفة بها ونوو المعلومات المحفو ة. أو مركزيا وتحديد السلطة

 
 

معلومات عن عدد ونوو حالت الضـــــــــبط والمصـــــــــادرة خالل األعواا ، إن أمكن، تقديم يرجى )ب( 
 تقديم األرقاا الخاصة بكل سنة. يرجىالثالثة الماضية وكم ونوو المواد المضبوطة والمصادرة خاللها. و 

 
 

تدابير للتمكين من التصــرف فيما يصــادره من األســلحة  أو هل اعتمد اإلطار القانوني لبلدكم ســياســات -87
 (؟6من المادة  2النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة المتجر بها والمصنوعة بصورة غير مشروعة )الفقرة 

 ل     جزئيا نعم،     نعم  
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ذكر القوانين واللوائ  التنظيميـة و/أو التـدابير  يرجى"نعم، جزئيـا"، ف أو إذا كـان الجواب "نعم" )أ( 
ــادرة، وإن أمكن، ذكر أمثلة محددة على   ــ ن التصـــــــــرف في هذه المواد المصـــــــ األخرى المنطبقة المعمول بها بشـــــــ

 األحكاا القضائية الحديثة. أو يقها، بما في ذل  القضاياتطب 

 
 

توضــــــــــــــي  كي ـية تعـامـل اإلطـار الـقانوني لبـلدكم  يرجى"ل"، ف أو إذا كـان الجواب "نعم، جزئـيا" )ب( 
 مع هذه المواد المصادرة.

 
 

القانوني لبلدكم على تدمير  "نعم، جزئيا"، فهل ينص اإلطار   أو "نعم" 87إذا كان الجواب عن الســــــؤال   -88
 2اتجر بها بصــورة غير مشــروعة )الفقرة  أو  األســلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة المصــادرة التي صــنعت

 (؟6من المادة 
 ل     جزئيا نعم،     نعم  

"نعم، جزئيا"، فين الدول مدعوة إلى التطوو بتقديم معلومات إضافية  أو  إذا كان الجواب "نعم" )أ( 
المتجر  أو ق التي تتبعها في تدمير األسـلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة المصـنوعةالطرائ  أو  عن الطريقة

 بها بصورة غير مشروعة:

 الحرق   

 السمنتة )الحقن باألسمنت(  

 القص  

 في أعماق البحاراإلغراق   

 التقطيع  

 التفجير  

 الصهر وإعادة التدوير  

 غير ذل   

 
 

 المدمرة؟هل يحتفة بلدكم بسجالت باألسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة  )ب( 
 ل     جزئيا نعم،     نعم  

تقديم معلومات عن عدد ونوو األسـلحة النارية   يرجى"نعم، جزئيا"، ف أو  إذا كان الجواب "نعم" ‘1’ 
تقديم  يرجىومكوناتها والذخيرة التي دمرت خالل األعواا الثالثة الماضـــــــــية وطريقة تدميرها. و وأجزائها 

 األرقاا الخاصة بكل سنة.
 

 
توضـــــي  التدابير األخرى التي  يرجى"نعم، جزئيا"، ف أو "ل"  88إذا كان الجواب عن الســـــؤال  )ج( 

ــريب ــادرة من التســـ ــلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة المصـــ ــتخدمها بلدكم لمنع األســـ الوقوو في أيدي  أو يســـ
 (.6من المادة  2أشخاص غير م ذون لهم بحملها )الفقرة 
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د أســـــــاليب التخلص التطوو بتحدي  يرجى"نعم، جزئيا"، ف أو "نعم" 87إذا كان الجواب عن الســـــــؤال  -89
من األســـــلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة المصـــــادرة، بخالف التدمير، الم ذون باســـــتخدامها رســـــميا 

ــي  ماهية المتطلبات القانونية لهذه  يرجىبمقتضـــــــــــــى اإلطار القانوني لبلدكم. و  ــا، إن أمكن، توضـــــــــــ أيضـــــــــــ
 (:6من المادة  2األساليب )الفقرة 

 الجيش، إل .( أو الجمارا أو مؤسسات وطنية )مثل الشرطة أو يعهد بها إلى مؤسسة  
يعهد بها إلى المو فين العموميين المسـموح لهم بمقتضـى التشـريع الوطني بحمل أسـلحة نارية    

 لت مين أنفسهم
 إلى بلدان أخرى  تحال أو توهب أو تباو  

 تحال ألغراض الستعمال المدني الدائم أو تباو  

 غير ذل   
 تقديم تفاصيل في هذا الش ن. يرجى ‘1’ 

 
 

ــلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة  )أ(  ــتخدمون طرائق أخرى للتخلص من األســــ إذا كنتم تســــ
 (؟6من المادة  2المصادرة، فهل تخضع تل  الطرائق ألي من الشتراطات التالية )الفقرة 

 باستخداا الطريقةصدور إذن رسمي   

 وسم األسلحة النارية المصادرة  

 رية وأجزائها ومكوناتها والذخيرةتسجيل عالمات الوسم وطريقة التخلص من تل  األسلحة النا  
تقديم تفاصــــــــــــيل في هذا الشــــــــــــ ن وأمثلة على النجاح في تطبيق تل  التدابير، بما في  يرجى ‘1’ 

 ذل ، حيثما أمكن، تقديم صور للعالمات المستخدمة في وسم تل  األسلحة النارية.
 

  
 المعلومات -12المادة   

هـل اعتمـد بلـدكم تـدابير متســــــــــــــقـة مع إطـاره القـانوني لتبـادل المعلومـات مع الـدول األخرى والمنظمـات  -90
 ؟12المعنية من أجل تنفيذ األحكاا الواردة في المادة 

 ل     جزئيا نعم،     نعم  
 توضي  ذل . يرجى"نعم، جزئيا"، ف أو إذا كان الجواب "ل" )أ( 

 
 

"نعم، جزئيا"، فهل يشـمل هذا التبادل المعلومات المناسـبة عن أمور  أو  إذا كان الجواب "نعم" )ب( 
 من قبيل ما يلي؟

معلومـات خـاصــــــــــــــة بكـل حـالـة على حـدة عن منتجي األســــــــــــــلحـة النـارـية وأجزائهـا ومكوـناتهـا  ‘1’ 
 (12من المادة  1والذخيرة وتجارها ومستورديها ومصدريها وناقليها المرخصين )الفقرة 

 ل نعم   
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                                                                               الجماعات اإلجرامية المنظمة التي ي عرف أنها تشـــــــارا في صـــــــنع األســـــــلحة النارية وأجزائها  ‘2’ 
ــورة غير مشــــــروعة أو  ومكوناتها والذخيرة ــلوعها في هذه األنشــــــطة  أو التجار بها بصــــ ــتبه في ضــــ يشــــ

 (12)أ( من المادة  2 )الفقرة

 ل نعم   
التجار  أو  وســائل اإلخفاء المســتعملة في صــنع األســلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة ‘3’ 

 (12)ب( من المادة  2، وسبل كشف تل  الوسائل )المادة بها بصورة غير مشروعة

 ل نعم   
الطرائق والوســـــــــائل ونقا  اإلرســـــــــال والوصـــــــــول والدروب التي تســـــــــتخدمها عادة الجماعات  ‘4’ 

ــالعة في التجار غير المشــــــروو باألســــــلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة  اإلجرامية المنظمة الضــــ
 (12)ج( من المادة  2)الفقرة 

 ل نعم   
الخبرات التشـريعية والممارسـات والتدابير الرامية إلى منع ومكافحة واسـتئصـال صـنع األسـلحة  ‘5’ 

 (12)د( من المادة  2ة )المادة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والتجار بها بصورة غير مشروع

 ل نعم   

ذكر ووصــــف أهم وأنج  التدابير والممارســــات الفضــــلى المعتمدة في بلدكم للمســــاعدة على   يرجى  )ج(  
 تبادل المعلومات بش ن جرائم صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والتجار بها بصورة غير مشروعة. 

 
 

ذكر الســياســات والقوانين واللوائ  التنظيمية والترتيبات و/أو التدابير األخرى المنطبقة.  يرجى )د( 
ــتفادة في مجال تبادل المعلومات وتقديم بعض األمثلة على  يرجىو  وصــــــــــــف ما لديكم من تجارب ودروو مســــــــــ

 النجاح في تطبيق ممارسات فعالة في هذا الش ن.

 
 

المنظمــات المعنيــة المعلومــات العلميــة والتكنولوجيــة  أو هــل يتبــادل بلــدكم مع الــدول األطراف األخرى  -91
ذات الصـلة المفيدة ألجهزة إنفاذ القانون من أجل أن يعزز كل منها قدرات اآلخر على منع جرائم صـنع األسـلحة 
النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والتجار بها بصورة غير مشروعة وكشفها والتحقيق فيها ومالحقة األشخاص 

 (؟12من المادة  3عين في تل  األنشطة غير المشروعة )الفقرة الضال
 ل     جزئيا نعم،     نعم  

 توضي  ذل . يرجىإذا كان الجواب "ل"، ف )أ( 

 
 

تقديم تفاصـيل في هذا الشـ ن ووصـف التدابير   يرجى"نعم، جزئيا"، ف أو  إذا كان الجواب "نعم" )ب( 
 المتخذة وتقديم أمثلة على حالت النجاح في تنفيذها.

 
 

ــبطت -92 ــلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة التي ضــ  هل يتفقد بلدكم الســــجالت الوطنية والدولية للســ
 بصورة غير مشروعة؟اتجر بها  أو استردت والتي ربما تكون قد صنعت أو            ع ثر عليها أو

 ل     جزئيا نعم،     نعم  
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 توضي  ذل . يرجىواب "ل"، فإذا كان الج )أ( 
 

 
الســــــلطات المختصــــــة والمتطلبات   أو   ذكر الســــــلطة  يرجى "نعم، جزئيا"، ف  أو   إذا كان الجواب "نعم"  )ب(  

 الدولية وتقديم أمثلة على تطبيقها.  أو  واإلجراءات القانونية المطبقة في بلدكم على عمليات اقتفاء األثر الوطنية 

 
 بسجالت لما يلي:هل يحتفة بلدكم  )ج( 

 طلبات اقتفاء األثر الواردة؟  

 طلبات اقتفاء األثر الصادرة؟  

 تقديم تفاصيل في هذا الش ن. يرجى ‘1’ 

 
 

الدول مدعوة إلى تقديم أمثلة على عمليات اقتفاء األثر الناجحة وبيان الدروو المســــــــــــــتفادة،   )د( 
وتحديات في تنفيذ تل  العمليات، وتقييم مدى فعالية ممارســـــــــاتها الوطنية يشـــــــــمل ما تواجهه من صـــــــــعوبات  بما

 والدولية في مجال اقتفاء األثر.

 
 

الدول مدعوة إلى التطوو بتقديم معلومات إضــــــــافية عن عدد ونوو األســــــــلحة النارية وأجزائها  )ه( 
 يرجىاألخرى خالل األعواا الثالثـة المـاضــــــــــــــيـة. و ومكونـاتهـا والـذخيرة التي اقتفـت أثرهـا في إقليمهـا وفي البلـدان 

 تقديم األرقاا الخاصة بكل سنة إن كانت متاحة.

 
 

ــال طلبات للتعاون الدولي من أجل  -93 ــتقبال وإرســـــــــ هل اعتمد بلدكم تدابير وترتيبات للتمكن من اســـــــــ
نعت                     ات جر بها بصورة غير  أو                                                                               اقتفاء أثر األسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة التي ربما تكون قد ص 

ــروعة )الفقرة من بروتوكول  12من المادة  4من اتفاقية الجريمة المنظمة والفقرة   18)ز( من المادة  3 مشــــــ
 األسلحة النارية(؟

 ل    جزئيا نعم،     نعم  
ذكر الســــــــياســــــــات والقوانين واللوائ  التنظيمية   يرجى"نعم، جزئيا"، ف أو  ب "نعم"إذا كان الجوا )أ( 

 التدابير األخرى المنطبقة التي اعتمدت من أجل توفير هذا التعاون وتقديم أمثلة على النجاح في تنفيذها. و/أو

 
 

اقتفاء أثر األسـلحة النارية  هل اعتمد بلدكم تدابير لضـمان سـرعة السـتجابة لطلبات المسـاعدة في   )ب(  
نعت   (؟ 12من المادة   4                                   ات جر بها بصورة غير مشروعة )الفقرة  أو                                                      وأجزائها ومكوناتها والذخيرة التي ربما تكون قد ص 

 ل    جزئيا نعم،     نعم  
ذكر الســــــــياســــــــات والقوانين واللوائ  التنظيمية   يرجى"نعم، جزئيا"، ف أو  إذا كان الجواب "نعم" ‘1’ 

 و/أو التدابير األخرى المنطبقة وتقديم أمثلة على النجاح في تنفيذها.
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هل اعتمد بلدكم تدابير لضــــــــــــــمان المحافظة على ســــــــــــــرية المعلومات التي يتلقاها من الدول  )ج( 
ــتعمال تل  المعلومات عندما تطلب منه ذل  الدولة التي  أو األطراف األخرى                                                                                 لالمتثال ألي قيود ت فرض على اســـ

 ؟12من المادة  5تقدا هذه المعلومات وفقا للفقرة 
 ل    جزئيا نعم،     نعم  

ذكر الســــــــياســــــــات والقوانين واللوائ  التنظيمية   يرجى"نعم، جزئيا"، ف أو  إذا كان الجواب "نعم" ‘1’ 
 و/أو التدابير األخرى ذات الصلة.

 
 

 توضي  ذل . يرجىإذا كان الجواب "ل"، ف ‘2’ 

 
 

ــ ن  ‘3’  ــافـية عن عـدد الطلـبات التي تلقتهـا بشــــــــــــ الـدول مـدعوة إلى التطوو بتقـديم معلومـات إضــــــــــــ
وأجزائها ومكوناتها والذخيرة خالل األعواا الثالثة الماضـــــــية المســـــــاعدة في اقتفاء أثر األســـــــلحة النارية 

 وعدد الطلبات التي قدمتها للبلدان األخرى في هذا الش ن خالل األعواا الثالثة الماضية.
 

 
، إن أمكن، أن تقدموا أيضــــــــا معلومات عن البلدان التي كان التعاون معها على اقتفاء يرجى ‘4’ 

أيضــــا وصــــف قنوات  يرجىأقصــــى حد خالل األعواا الخمســــة الماضــــية. و  ســــلبيا إلى أو األثر إيجابيا
 التعاون المستخدمة.

 
  

 التعاون  -13المادة   

من بروتوكول األســــــــلحة    13من المادة   2نقطة اتصــــــــال واحدة عمال بالفقرة  أو   هل عين بلدكم هيئة وطنية  - 94
 النارية لكي تعمل كحلقة وصل بينه وبين سائر الدول األطراف بش ن المسائل المتعلقة بذل  البروتوكول؟ 

 ل نعم   

 توضي  ذل . يرجىإذا كان الجواب "ل"، ف )أ( 

 
 

نقطة  أو تـقديم أي معلومـات مـتاحـة عن اســــــــــــــم الهيـئة الوطنـية يرجىإذا كـان الجواب "نعم"، ف )ب( 
 التصال المعينة تل  وو يفتها وعنوانها.

 
 

دوليـة للتعـاون في مجـال  أو إقليميـة أو ترتيبـات ثنـائيـة أو أبرا أي اتفـاقـات أو هـل اعتمـد بلـدكم تـدابير -95
منع ومكافحة واســتئصــال صــنع األســلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والتجار بها بصــورة غير مشــروعة 

 (؟13من المادة  1)الفقرة 
 ل    جزئيا نعم،     نعم  

 توضي  ذل . يرجىب "ل"، فإذا كان الجوا )أ( 
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وصــــــــــــــف تلــــ  التــــدابير والترتيبــــات وذكر  يرجى"نعم، جزئيــــا"، ف أو إذا كــــان الجواب "نعم" )ب( 
ــياســـــــات والقوانين واللوائ  التنظيمية و/أو التدابير األخرى المنطبقة. و  بيان ما إذا كان بلدكم طرفا في  يرجىالســـــ

منظمة إقليمية تطبق تدابير مشــتركة بشــ ن إجراءات تراخيص الســتيراد والتصــدير والعبور بناء على وجود اتحاد 
 من الحدود الداخلية وتكفل حرية حركة البضائع. جمركي ومنطقة تخلو

 
 

ــلحة النارية المتوخاة في الفقرة  -96 ــم األســ ــوعة لمكافحة إزالة عالمات وســ ــافة إلى التدابير الموضــ  2باإلضــ
اتخذ تدابير أخرى من أجل التماو الدعم  أو من بروتوكول األســـلحة النارية، هل أنشـــ  بلدكم آليات 8من المادة 
ــرتها والتعاون م ــماسـ ــدريها وسـ ــتورديها ومصـ ــلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة وتجارها ومسـ ــانعي األسـ ن صـ

ــنعها والتجار بها بصـــورة غير مشـــروعة ومن  ــال أنشـــطة صـ ــتئصـ وناقليها التجاريين، من أجل منع ومكافحة واسـ
 (؟13من المادة  3و 1أجل الستفادة من هذا الدعم والتعاون )الفقرتان 

 ل نعم   

 توضي  ذل . يرجىإذا كان الجواب "ل"، ف )أ( 

 
 

وصــــــــــف نوو التعاون الذي أقامه بلدكم مع أي فئة من الفئات  يرجىإذا كان الجواب "نعم"، ف )ب( 
 المذكورة أعاله وذكر السياسات والقوانين واللوائ  التنظيمية و/أو التدابير األخرى المنطبقة.

 
  

 الصعوبات المصادفة  
 هل يواجه بلدكم صعوبات في تنفيذ أحكاا بروتوكول األسلحة النارية؟ -97

 ل    جزئيا نعم،     نعم  
 توضي  ذل . يرجى"نعم، جزئيا"، ف أو إذا كان الجواب "نعم" )أ( 

 
 

هـل قيم بلـدكم فعـالـية ـتدابيره المتخـذة لمكـافحـة صــــــــــــــنع األســــــــــــــلحـة الـنارـية وأجزائهـا ومكوـناتهـا والـذخيرة  -98
 والتجار بها بصورة غير مشروعة؟

 ل نعم   

ــهاد ب ي وثيقة )وثائق( مناســـبة في هذا  يرجىإذا كان الجواب "نعم"، ف )أ(  ــتشـ ــي  ذل  والسـ توضـ
دراســــات  أو تقارير آليات الســــتعراض الدولية واإلقليمية األخرى  أو تحليل الثغرات أو الشــــ ن )مثل تقارير التقييم

 عن السياسات العامة، إل .(.

 
 

األســــــــــلحة النارية وأجزائها خطة عمل وطنية من أجل مكافحة صــــــــــنع  أو  هل لدى بلدكم اســــــــــتراتيجية -99
دولية ذات صــلة في  أو من أجل تنفيذ صــكوا إقليمية أو ومكوناتها والذخيرة والتجار بها بصــورة غير مشــروعة

 هذا الميدان؟

 ل نعم   
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خطة العمل، مع تقديم شــــــــــــــرح موجز  أو بيان الســــــــــــــتراتيجية يرجىإذا كان الجواب "نعم"، ف )أ( 
 ى ذات الصلة.لنطاقها، و/أو التدابير األخر 

 
 

تحـدـيد  يرجىمع مقتضـــــــــــــــيات البروتوكول، ف للتوا ا                                                إذا لم يكن اإلطـار الـقانوني الوطني لبـلدكم ـقد عـ دل  -100
 الخطوات المتبقية التي يلزا اتخاذها لمواءمته معها.

 
 

تنفـيذ التشــــــــــــــريعـات   أو هـل توجـد أي صــــــــــــــعوـبات تعترض اعتمـاد تشــــــــــــــريعـات وطنـية جـدـيدة )أ( 
 القائمة؟ الوطنية

 ل نعم   

 إذا كان الجواب "نعم"، فهل ينطبق عليها أي من الصعوبات التالية؟ ‘1’ 

 مشاكل في صوغ التشريعات  

 إنشاء مؤسسات جديدة أو الحاجة إلى إصالحات مؤسسية  

 الحاجة إلى سن المزيد من التشريعات التنفيذية )قوانين، لوائ  تنظيمية، مراسيم، إل .(  

 لتشريعاتصعوبات تواجه الممارسين في استعمال ا   

 نقص الوعي  

 عدا التنسيق بين الوكالت  

 خصائص اإلطار القانوني  

 الفتقار إلى المعارف والمهارات التقنية  

 انعداا التعاون من جانب الدول األخرى  أو محدودية  

 محدودية الموارد الالزمة للتنفيذ  

 تحديدها( يرجىمسائل أخرى )  

 
  

 الحاجة إلى المساعدة التقنية  

 هل يحتاج بلدكم إلى مساعدة تقنية للتغلب على الصعوبات القائمة في تنفيذ البروتوكول؟ -101

 ل نعم   

 تحديد نوو المساعدة الالزمة: يرجىإذا كان الجواب "نعم"، ف )أ( 

ــلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة    ــنع األســـــ ــة لصـــــ تقييم تدابير العدالة الجنائية المناهضـــــ
 والتجار بها بصورة غير مشروعة وأوجه ارتباطها بالجرائم الخطيرة األخرى 

 اإلصالحات التشريعية واللوائ  التنظيمية أو المشورة القانونية  

 اتفاقات نموذجية أو لوائ  تنظيمية أو تشريعات  
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 نقا  اتصال معنية باألسلحة النارية أو جهات وصل وطنية أو إنشاء هيئات مختصة  

 تعزيز المؤسسات القائمة أو بناء المؤسسات  

 خطط عمل أو سياسات أو وضع استراتيجيات  

 الدروو المستفادة أو تعميم الممارسات الجيدة  

 بناء القدرات من خالل تدريب الممارسين العاملين في مجال العدالة الجنائية و/أو تدريب المدربين   

 والتوليةالوقاية   

 خبير متخصص أو المساعدة الموقعية من موجه  

 مراقبة الحدود وتقييم المخاطر  

 إجراءات عمل موحدة  

 من خالل الخدمات البريدية أو كشـــــــف تدفقات التجار غير المشـــــــروو عند المعابر الحدودية  
 باستخداا اإلنترنت أو

 تبادل المعلومات  

 التحقيق والمالحقة القضائية  

 تدابير لتعزيز التعاون اإلقليمي والدولي  

حفة تطوير البنى التحتيــة القــائمــة، مثــل نظم  أو إقــامــة بنى تحتيــة لتكنولوجيــات المعلومــات  
 أدوات التواصل أو قواعد البيانات أو النماذج واألدوات الرقمية أو السجالت

 جمع وتحليل بيانات التجار باألسلحة النارية  

ترتيب الحتياجات من المســــــــــــاعدة التقنية من حيث   يرجىتحديدها(. و  يرجىمجالت أخرى )  
 األولوية واإلشارة إلى أحكاا البروتوكول المحددة المتعلقة بها عند تقديم المعلومات.

 
 

 المساعدة التقنية والمعدات: )ب( 

 الوسم وحفة السجالت  

 تحديد ماهية األسلحة النارية واقتفاء أثرها  

 ضوابط النقل  

 حمالت الجمع  

 التعطيل والتدمير  

 زوناتإدارة المخ  

 
 

 هل يتلقى بلدكم بالفعل مساعدة تقنية في تل  المجالت؟ )ج( 

 ل نعم   
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 تحديد مجال المساعدة المقدمة والجهات التي تقدمها. يرجىإذا كان الجواب "نعم"، ف ‘1’ 

 
 

وصـف الممارسـات المتبعة في بلدكم التي تعتبرونها جيدة بشـ ن مراقبة األسـلحة النارية  يرجى )د( 
ومنع ومكافحة صــنع األســلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والتجار بها بصــورة غير مشــروعة التي يمكن  

 أن تهم الدول األخرى في جهودها الرامية إلى تنفيذ بروتوكول األسلحة النارية.

 
 

تـقديم أي معلومـات أخرى تعتـقدون أن من المهم أخـذهـا في العتـبار بشــــــــــــــ ن الجواـنب  يرجى ()ه 
 المتعلقة بتنفيذ البروتوكول والصعوبات القائمة في هذا الش ن بخالف المعلومات المذكورة أعاله.

 
 
 

 10/2القرار   

تعزيز التعاون الدولي على مكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها   
 غير مشروعة  بصورة والذخيرة والتجار بها  

 

  إن مؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، 

مكافحة الجريمة المنظمة عبر بالذكرى الســــــــــــــنوية العشــــــــــــــرين لعتماد اتفاقية األمم المتحدة لإذ يرحب   
 التي تشكل إطارا عالميا للتعاون الدولي على مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ( 14) الوطنية،

ؤكـد مجـددا من اتفـاقيـة الجريمـة المنظمـة، وإذ ي  32إلى المهـاا المســــــــــــــنـدة إليـه في المـادة إذ يشــــــــــــــير و  
 ،2008تشرين األول/أكتوبر  17المؤرخ  4/6ومقرره  ،2014تشرين األول/أكتوبر  10المؤرخ  7/1 قراره

والمعنون "صـــــنع األســـــلحة  2010تشـــــرين األول/أكتوبر   22المؤرخ  5/4إلى قراراته  وإذ يشـــــير أيضـــــا  
ــورة غير مشـــروعة"، و ــرين األول/أكتوبر  19المؤرخ   6/2النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والتجار بها بصـ تشـ

والمعنون "ترويج النضــــــــماا إلى بروتوكول مكافحة صــــــــنع األســــــــلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة   2012
مكمل لتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والتجار بها بصــــــــــــورة غير مشــــــــــــروعة، ال

والمعنون "أهمية بروتوكول مكافحة صـــــــــنع األســـــــــلحة   2014تشـــــــــرين األول/أكتوبر   10المؤرخ  7/2وتنفيذه"، و
ــروعة، المكمل لتفاقية األمم المتحدة ل ــورة غير مشــــ مكافحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والتجار بها بصــــ

والمعنون "تعزيز تنفيذ بروتوكول    2016تشــرين األول/أكتوبر   21المؤرخ  8/3الجريمة المنظمة عبر الوطنية"، و
ــروعة، المكمل لتفاقية  ــورة غير مشـ ــلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والتجار بها بصـ ــنع األسـ مكافحة صـ

والمعنون  2018تشـــرين األول/أكتوبر  19المؤرخ  9/2ية"، واألمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطن 
"تعزيز وكفالة التنفيذ الفعال لبروتوكول مكافحة صــــــنع األســــــلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والتجار بها 

 بصورة غير مشروعة، المكمل لتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية"،

الدول األطراف إلى المضــــــــــــــي قدما في جهودها الرامـية إلى تنفـيذ خطـة التنمـية المســـــــــــــــتدامة وإذ يدعو  
، التي تشــــــــــمل الحد بقدر كبير من التدفقات غير المشــــــــــروعة للســــــــــلحة، 4-16وتحقيق الغاية  ( 15) 2030 لعاا

__________ 

  (14 ) United Nations, Treaty Series, vol. 2225, No. 39574 . 
 . 1/ 70قرار الجمعية العامة   ( 15)  

http://undocs.org/ar/A/RES/10/2
http://undocs.org/ar/A/RES/10/2
http://undocs.org/ar/A/RES/70/1
http://undocs.org/ar/A/RES/70/1
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إتاحة و  ،ة المســـــــــتدامة                                                                      التشـــــــــجيع على إقامة مجتمعات مســـــــــالمة ل ي همش فيها أحد من أجل تحقيق التنمي  بهدف
 ،إلى العدالة لجميعاوصول إمكانية 

إزاء تزايد الضــرر الناشــ  عن صــنع األســلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة وإذ يســاوره بالغ القلق  
والتجار بها بصــــورة غير مشــــروعة، وما ينتج عن ذل  من أثر ســــلبي على مســــتويات الجريمة والعنف في عدة 

 ن، على هذه األسلحة النارية،ي المنظمات اإلجرامية، وفي بعض الحالت اإلرهابي حصول إمكانية  مناطق، وإزاء

بضــرورة العمل بصــورة أفضــل على معالجة البعد اإلنســاني لهذا التحدي وب همية مراعاة احتياجات  وإذ يســلم   
 ، ة غير مشروع بصورة  ضحايا الجرائم المتصلة بصنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والتجار بها 

ة والتجار بها بصـــــورة غير أن الحد من صـــــنع األســـــلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخير وإذ يالحة  
ــية للجهود الرامية إلى الحد من  ــر الرئيســـــــــ ــروعة يمثل أحد العناصـــــــــ الجماعات اإلجرامية المنظمة عبر   قوةمشـــــــــ

 العنف الذي يرافق أنشطتها،من الوطنية و 

ــلة تنفيذ نهج متكامل وإذ يعيد ت كيد   الحاجة إلى أن تقوا الدول األطراف بصــــفة عاجلة باعتماد ومواصــ
لمعالجة األســــــباب الجذرية للجريمة المنظمة عبر الوطنية، بما يشــــــمل صــــــنع األســــــلحة النارية وأجزائها   وشــــــامل

ــاء، العوامل  ــبان، عند القتضــــ ومكوناتها والذخيرة والتجار بها بصــــــورة غير مشــــــروعة، على أن تؤخذ في الحســــ
رية، وكذل  األنشــطة اإلجرامية وتدفقات القتصــادية والجتمالية التي لها أثر في الجرائم المتصــلة باألســلحة النا

حاجة ملحة ألن ت خذ الدول ســـــــلم بوجود المتعلقة باألســـــــلحة النارية، وإذ ي تل   ل ســـــــيما  ،العابرة للحدود التجار
 األطراف في العتبار البعدين الجنساني والعمري لهذه الجرائم،

ــاوره القلق   ــاء وإذ ل يزال يسـ ــلحة النارية على حياة النسـ ــلبي لالتجار غير المشـــروو باألسـ إزاء األثر السـ
بما لمنع التجار غير المشــــروو باألســــلحة النارية ومكافحته والقضــــاء عليه  وإذ يســــلموالرجال والفتيات والفتيان، 

 من أهمية بالغة في مكافحة العنف الجنساني،

-فيروو كوروـنا )كوفـيدمرض ـيات ربمـا فـاقمتهـا جـائحـة تحـد مـا شــــــــــــــهـدـته اآلوـنة األخيرة منوإذ ـيدرا  
، مثل اســـــتخداا اإلنترنت في تجارة األســـــلحة النارية دولية(، بما في ذل  تزايد الســـــتغالل اإلجرامي للتجارة ال19

 وأجزائها ومكوناتها والذخيرة،

تشــــــــــــــكــل خطرا يتمثــل، في جملــة أمور، في زيــادة العنف  19-أن جــائحــة كوفيــد مع القلق وإذ يالحة 
 ،                                                                         العائلي، وأن األسلحة النارية غير المشروعة يمكن أن ت ستخدا لرتكاب هذا العنف

الجهود المتواصــلة المبذولة على مســتوى العمل المتعدد األطراف وعلى الصــعيد  يالحة مع التقديروإذ  
مع صــــــــنع األســــــــلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة ومكافحته، اإلقليمي ودون اإلقليمي من أجل تعزيز منع 

على أن اتفاقية الجريمة المنظمة، وخصـــــــــوصـــــــــا بروتوكول مكافحة صـــــــــنع األســـــــــلحة النارية وأجزائها التشـــــــــديد 
 تفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمةومكوناتها والذخيرة والتجار بها بصـــورة غير مشـــروعة، المكمل ل

هما من أهم الصــــــــكوا القانونية العالمية لمكافحة صــــــــنع األســــــــلحة النارية وأجزائها ومكوناتها   ( 16) ،عبر الوطنية
 والذخيرة والتجار بها بصورة غير مشروعة،

ــيع  وإذ يالحة   ــكوا القانونية الدولية            المواضــ ــتركة مع الصــ ــلة، وكذل  األخرى  المحورية المشــ ذات الصــ
ــكوا  ــكوا واألطر وتكاملها، ومنها معاهدة الصــ ــلة وطبيعة تل  الصــ اإلقليمية واألطر العالمية األخرى ذات الصــ

                                                                                       التي توفر إطارا لدولها األطراف لتنظيم التجارة الدولية في األســـــــــلحة التقليدية، واللتزامات   ( 17) تجارة األســـــــــلحة،

__________ 

  (16 ) United Nations, Treaty Series, vol. 2326, No. 39574 . 
 . باء   234/ 67انظر قرار الجمعية العامة   ( 17)  

http://undocs.org/ar/A/RES/67/234%20باء
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األســلحة الصــغيرة واألســلحة الخ يفة بكل جوانبه الســياســية، من قبيل برنامج العمل لمنع التجار غير المشــروو ب 
ــاء عليه ــغيرة  ( 18) ومكافحة ذل  التجار والقضــــــ ــلحة الصــــــ ــ  الدولي لتمكين الدول من التعرف على األســــــ والصــــــ

ــب وبطريقة يعول عليها، ــروعة وتعقبها في الوقت المناسـ ــلحة الخ يفة غير المشـ اللذين يهدفان إلى منع   ( 19) واألسـ
 ة النارية والتجار بها بصورة غير مشروعة والحد من خطر سرقتها وتسريبها،ومكافحة صنع األسلح

بوصــــــــــفه شــــــــــبكة فنية ومفيدة من الخبراء  ،ب همية الفريق العامل المعني باألســــــــــلحة الناريةوإذ يســــــــــلم  
حسـين في اسـتبانة التحديات والتجاهات الجديدة ومواجهتها واقتراح تدابير للتصـدي لها، وت  ،والسـلطات المختصـة

التعاون الدولي وتبادل المعلومات والممارســات الفضــلى فيما يتعلق بمنع التجار غير المشــروو باألســلحة النارية 
 عنها،منبثقة ومكافحته، وإذ يحيط علما مع التقدير ب عمال الفريق وبالتوصيات ال

الذي طلبت فيه   2017كانون األول/ديســـــــــمبر  4رخ ؤ الم 72/55إلى قرار الجمعية العامة   وإذ يشـــــــــير 
الجمعية إلى األمين العاا أن يدعو إلى عقد اجتماو لفريق من الخبراء الحكوميين بشـــــ ن المشـــــاكل الناشـــــئة عن 

 تكديس فائض مخزونات الذخائر التقليدية،

ذا الصــــــــــدد من ما يقدمه مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في هوإذ يالحة مع التقدير  
ــلحة النارية  ــ ن األســ ــاء، بناء على طلبها، بما فيها ما قدمه عبر برنامجه العالمي بشــ ــاعدة إلى الدول األعضــ مســ

 ( 20) ،2020للدراسة العالمية بش ن التجار باألسلحة النارية لعاا ، 2020وإطالقه، في تموز/يوليه 

ــبة ومفيدة، اوإذ يقر   لتي تقدمها األوســــــــــا  األكاديمية والقطاو باإلســــــــــهامات القيمة، متى كانت مناســــــــ
ــلحة النارية وأجزائها ومكوناتها   ــنع األسـ ــدي لبعض التحديات التي يطرحها صـ الخاص والمجتمع المدني في التصـ
والذخيرة والتجار بها بصــورة غير مشــروعة، والتصــدي ألثر ذل ، عن طريق التولية وتحليل التجاهات وتبادل 

ــتبانة الحتياجات من الممارســــــــــات الفضــــــــــلى فيما ي  تعلق بالتعاون الدولي على منع هذه الجرائم ومكافحتها واســــــــ
 المساعدة التقنية وتوفير تل  المساعدة،

الفريق العامل المعني باألســـــلحة النارية في اجتماعه  التي توصـــــل إليها نتائج ال ب يرحب مع التقدير  - 1 
، ويدعو الدول األطراف إلى اتخاذ التدابير الالزمة، حســب  2020تموز/يوليه   17و   16الســابع المعقود في فيينا يومي 

امل من القتضــاء وبما يتســق مع قوانينها المحلية، لتنفيذ التوصــيات ونقا  المناقشــة المنبثقة عن اجتماعات الفريق الع 
 أجل المساهمة في تعزيز التعاون الدولي على مكافحة الجرائم المتصلة باألسلحة النارية؛  

الدول التي لم تصـب  بعد أطرافا في بروتوكول مكافحة صـنع األسـلحة النارية وأجزائها  يشـجع -2 
لمكافحة الجريمة المنظمة  ومكوناتها والذخيرة والتجار بها بصـــورة غير مشـــروعة، المكمل لتفاقية األمم المتحدة

 تنفيذ أحكامه تنفيذا تاما؛على لى النظر في القياا بذل ، و ع عبر الوطنية،

اـلدول األطراف في بروتوكول األســــــــــــــلحـة الـنارـية على تعزيز جهودهـا الرامـية إلى تنفـيذ   يحـث -3 
 البروتوكول؛

إلى مكتــب األمم المتحــدة المعني بــالمخــدرات والجريمــة، من خالل برنــامجــه العــالمي  يطلــب -4 
بشــــــ ن األســــــلحة النارية، أن يواصــــــل مســــــاعدة الدول، بناء على طلبها، في جهودها الرامية إلى التصــــــديق على 

__________ 

ــلحة الخ يفة من جميع جوانبه، نيويورا،  ( 18)   ــغيرة واألســ ــلحة الصــ ــروو باألســ تموز/يوليه    20- 9تقرير مؤتمر األمم المتحدة المعني بالتجار غير المشــ
2001   (A/CONF.192/15 الفصل ا ،)  24لرابع، الفقرة . 

 . المرفق ،A/60/88/Corr.2و   A/60/88 الوثيقة ، و 519/ 60انظر مقرر الجمعية العامة   ( 19)  
 . 2020منشـورات األمـم المتحـدة،  ( 20)  

http://undocs.org/ar/A/RES/72/55
http://undocs.org/ar/A/RES/72/55
http://undocs.org/ar/A/CONF.192/15
http://undocs.org/ar/A/RES/60/519
http://undocs.org/ar/A/RES/60/519
http://undocs.org/ar/A/60/88
http://undocs.org/ar/A/60/88/Corr.2
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ضاء القادرة على تقديم النضماا إليه وتنفيذه، ويشجع الدول األع أو  إقراره أو  قبوله أو بروتوكول األسلحة النارية
 موارد من خارج الميزانية على القياا بذل  لتمكين المكتب من تنفيذ وليته في هذا الصدد على نحو أفضل؛

مع آليــة اســـــــــــــتعراض تنفيــذ اتفــاقيــة األمم المتحــدة  تعــاون تعــاونــا تــامــا بــالــدول األطراف أن ت  يهيــب  - 5 
 لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وأن تجيب، بصورة شاملة وفي الوقت المناسب، على استبيانات التقييم الذاتي؛  

الدول األطراف في بروتوكول األســـلحة النارية على مواءمة تشـــريعاتها مع البروتوكول،   يحث -6 
ســـــد أي و اســـــتراتيجيات لإلســـــهاا في التنفيذ الكامل لالتفاقية والبروتوكول،  أو برامج وأ وعلى صـــــوغ خطط عمل

وحفة  ،ثغرات قائمة في أطرها التشــــريعية بشــــ ن نقا  مثل ترخيص الواردات والصــــادرات، والوســــم، واقتفاء األثر
سـلحة النارية وأجزائها السـجالت، والنظر في اتخاذ المزيد من التدابير، حسـب القتضـاء، لمنع ومكافحة صـنع األ

، وتســــــريبها، بما في ذل  التجارة فيها بواســــــطة اإلنترنت ةغير مشــــــروعبصــــــورة  ومكوناتها والذخيرة والتجار بها 
 وإعادة تشغيلها بصورة غير مشروعة، مما قد يشمل تدابير تسم  باقتفاء أثرها؛

ب ن التنفيذ الكامل والفعال لكل من اتفاقية الجريمة المنظمة وبروتوكول األســــــــلحة النارية  يقر -7 
المكمل لها يوفر أســــاســــا مفيدا إلرســــاء نظاا رقابي يســــاعد الدول على التصــــدي للتهديدات المتصــــلة بالتطورات 

كوناتها والذخيرة والتجار بها التكنولوجية وتغير أســـــــاليب العمل فيما يتعلق بصـــــــنع األســـــــلحة النارية وأجزائها وم
 بصورة غير مشروعة، والتحقيق في هذه الجرائم ومالحقة مرتكبيها قضائيا؛

تدليم قدراتها الوطنية بشــــــــــ ن جمع البيانات عن التجار غير المشــــــــــروو   أو  بالدول تطوير  يهيب  - 8 
الرصــــــد العالمي للتقدا  إتاحة ل المعلومات و باألســــــلحة النارية وتحليلها، بغية اســــــتبانة التجاهات واألنما ، وتعزيز تباد 

ــعيد المحرز  ــر على صــــ ــاركة   2- 4- 16المؤشــــ ــتدامة، ويدعو الدول األطراف إلى المشــــ الخاص ب هداف التنمية المســــ
والمســـــــــاهمة في جولة جمع البيانات القادمة التي يضـــــــــطلع بها مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، عن 

 ومعلومات كمية ونولية عن التجار غير المشروو باألسلحة النارية؛  طريق تقديم بيانات 

اـلدول ومكـتب األمم المتحـدة المعني ـبالمخـدرات والجريمـة وغيرهمـا من الجهـات المعنـية  ـيدعو -9 
ــوقا غير مشـــروعة وعالقته بالعنف  ــفه سـ ــلحة بوصـ ــر المعلومات عن آثار التجار باألسـ ــلة تحليل ونشـ إلى مواصـ

لى العمل، حســـــــب القتضـــــــاء، على تيســـــــير إنتاج بيانات موحدة وقابلة للمقارنة، والتصـــــــدي للعنف والجريمة، وإ
ــلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والتجار بها  ــنع األســـ ــلة بصـــ ــد المرأة وجرائم الكراهية المتصـــ ــل  ضـــ المســـ

ــئة عن جائحة ــروعة، فضـــــــــال عن التجاهات المحتملة الجديدة الناشـــــــ ــورة غير مشـــــــ مرض فيروو كورونا  بصـــــــ
مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وغيره من المنظمات ذات الصــــــلة على  ويشــــــجع(؛ 19-)كوفيد

 لدى الدول األطراف؛المختلفة تطوير أوجه التآزر بين التزامات اإلبالغ 

ــلحة النارية    يحث  - 10  ــدر أجزاء األسـ ــتورد وتصـ ــلحة النارية التي تسـ الدول األطراف في بروتوكول األسـ
ومكوناتها على تعزيز تدابيرها الرقابية تماشـيا مع البروتوكول وغيره من الصـكوا القانونية الدولية ذات الصـلة التي هي 

 ة والحد من هذه المخاطر؛ طرف فيها، بغية منع تسريبها وصنعها والتجار بها بصورة غير مشروع 

الدول األطراف في بروتوكول األســـــــلحة النارية على تعزيز نظمها المحلية الخاصــــــة  يشـــــــجع -11 
بالوســـم وحفة الســـجالت والموا بة على جمع وتســـجيل وتحليل البيانات، بما يشـــمل البيانات المتعلقة باقتفاء أثر 

ــادرة وال ــبوطة والمصــ ــتردة والمضــ ــلحة النارية المســ ــا  غير األســ ــلتها بنشــ ــتبه في صــ ــفة التي ي شــ                                                 مجموعة والمكتشــ
مشـــــروو، ألغراض عدة منها اســـــتبانتها واقتفاء أثرها وكذل ، متى كان ذل  مناســـــبا وقابال للتطبيق، وعلى النحو 

 المنصوص عليه في بروتوكول األسلحة النارية، استبانة أجزائها ومكوناتها والذخيرة واقتفاء أثرها؛

ــجع  - 12  ــلحة النارية  الدول   يشــــ ــع نطاق ممكن في اقتفاء أثر األســــ األطراف على أن تتعاون على أوســــ
وفي التحقيقات والمالحقات القضــائية المتعلقة ب نشــطة صــنعها والتجار بها بصــورة غير مشــروعة، بما في ذل ، عند 
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ا العصـابات، من خالل  القتضـاء، عندما تكون ذات صـلة باإلرهاب وجرائم أخرى، مثل الجريمة الحضـرية التي ترتكبه 
الستجابة اآلنية والفعالة لطلبات التعاون الدولي المتعلقة باقتفاء األثر والتحقيقات الجنائية، وأن تنظر، في هذا الصدد، 

المنظمة آليات التيســــير، ومنها على ســــبيل المثال، حســــب القتضــــاء، منظومة  أو  في الســــتفادة من نظم اقتفاء األثر 
 ( إلدارة سجالت األسلحة المحظورة واقتفاء أثرها، وغيرها من اآلليات؛ اإلنتربول ) جنائية الدولية للشرطة ال 

الدول األطراف في بروتوكول األســلحة النارية إلى ضــمان وســم جميع األســلحة النارية  يدعو -13 
بالتخلص منها                           المصـــــادرة والتي أ ذن رســـــميا  أو المســـــتردة أو على نحو شـــــامل، بما في ذل  األســـــلحة المجموعة

وضــع التدابير الرامية إلى مجال  الممارســات والخبرات المكتســبة في فضــل  أتبادل تعزيز ، و تالفبوســيلة غير اإل
ــلحة النارية،  ــوا األســـــــ ــقا مع قوانينها المحليةمتى كان ذل  و منع تزوير وســـــــ   ، أجزائها وذخيرتها ومكوناتها،متســـــــ

 نحو غير مشروو؛تحويرها على  أو إزالتها أو طمس تل  الوسوا أو

الدول األطراف إلى تعزيز ومواءمة التدابير التي تتخذها للتصــــدي للتهديدات المتصــــلة  يدعو -14 
ــاليب العمل   ــنع فيما يتعلق ب بالتطورات التكنولوجية وتغير أســــــــ األســــــــــلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة صــــــــ

المتحـدة المعني ـبالمخـدرات والجريمـة، حســــــــــــــب مشــــــــــــــروعـة، ـبدعم من مكـتب األمم والتجـار بهـا بصــــــــــــــورة غير 
القتضـــاء، بســـبل منها اســـتخداا التكنولوجيا الحديثة، مثل األســـلحة التجميعية والطباعة الثالثية األبعاد للســـلحة 

الخ ية اإلنترنت النارية، وتحويل األســــــــــــلحة النارية، والتجار من خالل الخدمات البريدية، واســــــــــــتخداا شــــــــــــبكة 
ــف رة؛ وإلى الطلب إلى مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يواصــــــــــــل، حســــــــــــب والعمالت المشــــــــــ

ــدي الفعالة، وي طلع  ــريعية وتنفيذية، وأن يجمع المعلومات عن التجاهات وتدابير التصـ ــع أدوات تشـ                                                                                                   الحاجة، وضـ
 مات؛الدول األطراف األخرى وغيرها من المنظمات والنظم الدولية ذات الصلة على تل  المعلو 

الدول األطراف إلى أن تقدا و/أو تطلب ضـــروبا متخصـــصـــة من التدريب لفائدة  أيضـــا يدعو -15 
مو في األجهزة الوطنية المعنية بينفاذ القانون والرقابة تتناول الوســــم واقتفاء األثر وحفة الســــجالت، بما في ذل  

 ل مضبوطاتها واإلبالغ عنها؛التدريب على التكنولوجيات الجديدة واستبانة األسلحة النارية وتسجي 

آليات لحفة الســـــــــــــجالت تغطي الرقابية بالدول األطراف أن تدرج في نظمها القانونية و  يهيب -16 
ــبا وقابال للتطبيق، أجزائها ومكوناتها والذخيرة، بما  ــلحة النارية، ومتى كان ذل  مناســ كامل أطوار دورة حياة األســ
في ذل  الجوانب التي تدخل ضـــــمن المجال المشـــــروو مثل الصـــــناعة التحويلية، فضـــــال عن المعلومات المتعلقة 

ق س بما يت ار التراخيص لحيازة األسلحة النارية والتحقق من المستعمل النهائي، بالتصدير والستيراد والنقل، وإصد
 النظر في تمديد فترة الحتفاظ بهذه السجالت؛مع قوانينها المحلية، و 

بالدول األطراف أن تعزز آلياتها واسـتراتيجياتها لمراقبة الحدود من أجل منع ومكافحة  أيضـا  يهيب  - 17 
ــنعها والتجار بها بصـــــورة غير  أو  فقدانها  أو  جزائها ومكوناتها والذخيرة ســـــرقة األســـــلحة النارية وأ  تســـــريبها، وكذل  صـــ

مشــــــــــــروعة، بســــــــــــبل منها تعزيز قدرات الكشــــــــــــف المبكر عن طريق اســــــــــــتخداا األدوات التكنولوجية، وتوفير التدريب  
مصـدرين، وحسـب القتضـاء،  المتخصـص لسـلطات إنفاذ القانون والجمارا والسـلطات القضـائية، وكذل  للمسـتوردين وال 

 لغيرهم من الجهات الفاعلة ذات الصلة في القطاو الخاص مثل الناقلين وخدمات البريد وتسليم الطرود؛ 

ــاعدة التقنية طوعا وبموجب شـــــــــــرو  متفق  يدعو -18  الدول األطراف إلى النظر في تقديم المســـــــــ
ية وغيرها من نظم مراقبة الحدود الالزمة عليها، بســــــبل منها توفير أحد  المعدات من قبيل الماســــــحات الضــــــوئ 

لمكافحة التجار غير المشـــــروو باألســـــلحة النارية؛ والنظر في الدخول في ترتيبات تعاون دولي فعالة للتحقيقات 
والمالحقات القضائية، فضال عن النظر في إنشاء أفرقة تحقيق مشتركة في المناطق الحدودية تتبادل المعلومات 

تمرار وتعمل داخل الممرات الحدودية، مع ضــــمان الحتراا الكامل لحقوق اإلنســــان والحريات والســــتخبارات باســــ 
 األساسية والتساق مع األصول القانونية الواجبة، متى كانت هذه اآلليات متسقة مع القانون المحلي؛
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رية التي الدول األطراف إلى تعزيز التحقيقات في الجرائم المتصــلة باألســلحة النايدعو أيضــا  -19 
تقترن بالتحقيقات في الموجودات غير المشــروعة وغســل األموال من أجل تفكي  شــبكات التجار التي تقف وراء 

وجمع المعلومات السـتخبارية عن المعامالت المشـبوهة من أجل تحقيق   ،عمليات النقل غير المشـروعة للسـلحة
 من أهداف التنمية المستدامة؛ 4-16الغاية 

الدول األطراف ومكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على تعميم مراعاة  يشـــــــجع -20 
ــلحة النارية، في مجالت  ــياســـــــات والبرامج المتعلقة باألســـــ ــاني والعمري في الســـــ تصـــــــميم منها المنظورين الجنســـــ

تبادل الخبرات الوطنية والدروو المســـــــتفادة والممارســـــــات  ، ويشـــــــجع علىالبرامجوتخطيط وتنفيذ ورصـــــــد وتقييم 
الفضـــــلى، ويدعو الدول األطراف إلى مواصـــــلة جمع البيانات المصـــــنفة حســـــب نوو الجنس والســـــن عن التجار 
ــانية لهذا التجار غير المشــــــروو، ــورة غير مشــــــروعة وزيادة فهم هذه الدول لاثار الجنســــ ــلحة النارية بصــــ   باألســــ

 من سياسات وبرامج وطنية؛ ذل  حسين ما يقابللغرض ت  ل سيما

الدول األطراف على أن تعزز، حيثما أمكن، مشـــــــاركة الخبراء الوطنيين والســـــــلطات  يشـــــــجع -21 
في اجتماعات الفريق العامل ذات الصــلة  الوطنية المختصــة والمنظمات دون اإلقليمية واإلقليمية وغير الحكومية 

 اشى مع النظاا الداخلي للمؤتمر؛المعني باألسلحة النارية بما يتم

بحدو  زيادة في حجم التجار غير المشــــــــروو بالذخائر في بعض المناطق والبلدان،   يســــــــلم -22 
اقتفاء مما يدل على تدفق األســــــلحة النارية غير المشــــــروعة واســــــتخدامها، والتحديات التي تواجه منع واعتراض و 

 مراكز المراقبة الجمركية؛في على الحدود و  ل سيما التجار غير المشروو بتل  الذخائر وتسريبها،

، حســـــــــــــب القتضـــــــــــــاء، المنظمات الدولية واإلقليمية والقطاو الخاص والمنظمات غير يدعو -23 
الحكومية واألوســـــا  األكاديمية ومؤســـــســـــات المجتمع المدني إلى تعزيز التعاون فيما بينها وإلى العمل مع الدول 

ة النارية بغية تنفيذ البروتوكول تنفيذا تاما والتولية بمنع ومكافحة التجار غير األطراف في بروتوكول األســــــــــــلح
 المشروو باألسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة؛

إلى مكـتب األمم المتحـدة المعني بالمخـدرات والجريمـة أن يواصــــــــــــــل مســــــــــــــاعدة الدول   يطـلب -24 
ــا األطراف، بناء على طلبها، في جهودها الرامية   ــلحة النارية، خصــــوصــ ــة بمراقبة األســ إلى تعزيز نظمها الخاصــ

ــرف فيها، والدعم التقني  ــادرتها والتصـ ــبطها ومصـ ــلحة النارية وضـ ــتبانة األسـ ــريعات، واسـ ــع التشـ في مجالت وضـ
والتدريب وبناء القدرات في مجال التحقيق في الجرائم  ،بشـــ ن وســـم األســـلحة النارية وحفة ســـجالتها واقتفاء أثرها

الصــلة ومالحقة مرتكبيها قضــائيا، بغية منع ومكافحة واســتئصــال صــنع األســلحة النارية وأجزائها ومكوناتها  ذات  
 والذخيرة والتجار بها بصورة غير مشروعة؛

إلى مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يواصــل تعزيز التعاون  يطلب أيضــا  -25 
 والهيئات المختصة المعنية بالصكوا واآلليات الدولية واإلقليمية ذات الصلة؛والتنسيق بين األمانات 

إلى األمانة أن تواصــــــــــــــل دعم الفريق العامل المعني باألســــــــــــــلحة النارية في أداء   يطلب -26 
و ائفه، كما يطلب إليها أن تقدا إلى المؤتمر في دورته الحادية عشـرة تقريرا عن اجتماعات الفريق العامل 

 قبل تل  الدورة؛ودة معقال

يدعو الدول األعضــاء وســائر الجهات المانحة إلى توفير موارد من خارج الميزانية للغراض  -27 
  المبينة أعاله، وفقا لقواعد األمم المتحدة وإجراءاتها.
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 10/3القرار   

التنفيذ الفعال لبروتوكول منع وقمع ومعاقبة التجار باألشخاص، وبخاصة النساء    
 الوطنية   واألطفال، المكمل لتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر 

 
 إن مؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، 
من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة   32إلى الو ائف الموكلة إليه في المادة  إذ يشـــــــير 

تنفيذ  تعزيز التي أنشــــــــ  بموجبها مؤتمر األطراف من أجل تحســــــــين قدرة الدول األطراف على  ( 21) عبر الوطنية،
ــخاص، وبخاـصـــــ  ــاء واألطفال، المكمل التفاقية، بما في ذل  بروتوكول منع وقمع ومعاقبة التجار باألشــــ ة النســــ

 ( 22) لالتفاقية، واستعراض ذل  التنفيذ،

المؤرخ  5/2 وقراره 2008تشـــــــــــرين األول/أكتوبر   17المؤرخ  4/4إلى مقرره   وإذ يشـــــــــــير أيضـــــــــــا 
ــرين األول/أكتوبر   22 ــير كذل  إلى قرارات الجمعية العامة2010تشــ كانون  19المؤرخ   61/144 ، وإذ يشــ

 كانون  18المؤرخ   63/194و 2006كانون األول/ديســـــــمبر   20المؤرخ    61/180و 2006األول/ديســـــــمبر  
كانون  20المؤرخ   67/190و 2009كانون األول/ديســـــــمبر   18المؤرخ    64/178و 2008األول/ديســـــــمبر  
كانون  17المؤرخ   70/179و 2013 كانون األول/ديســـــــمبر 18المؤرخ    68/192و 2012األول/ديســـــــمبر  

الــمــؤرخ  72/1و 2016كــــــــانــون األول/ديســــــــــــــــمــبــر  19الــمــؤرخ  71/167و 2015األول/ديســــــــــــــــمــبــر 
المؤرخ  73/189و 2017كـــــانون األول/ديســـــــــــــــمبر  19المؤرخ  72/195و 2017أيلول/ســـــــــــــــبتمبر  27
، وقرارات لجنة منع 2019 كانون األول/ديســــــمبر 18مؤرخ  ال  74/176و 2018كانون األول/ديســـــمبر   17

ــان/أبريـل  15المؤرخ  20/3الجريمـة والعـدالـة الجنـائيـة   2014أيـار/مـايو  16المؤرخ  23/2و 2013نيســـــــــــــ
، وقرارات 2018أيـــار/مـــايو  18المؤرخـــة  27/4و 27/3و 27/2و 2016 أيـــار/مـــايو 27المؤرخ  25/1و

المؤرخ  2015/23و 2013تموز/يوليـــــــه  25المؤرخ  2013/41 المجلس القتصـــــــــــــــــــــادي والجتمـــــــاعي
وإذ نظر في تقــارير األمــانــة العــامـة  (23)،2017تموز/يوليــه  6المؤرخ  2017/18و 2015تموز/يوليــه  21

بشـــــ ن الجهود الرامية إلى منع التجار باألشـــــخاص ومكافحته، والتقارير المقدمة من رئيســـــة الفريق العامل 
 المعني بالتجار باألشخاص بش ن أنشطة الفريق العامل، 

ل التجار باألشـخاص، بالذكرى السـنوية العشـرين لعتماد اتفاقية الجريمة المنظمة وبروتوكو  وإذ يرحب 
وهي مناســـــــــــبة تتي  فرصـــــــــــة للت مل فيما أحرزناه من تقدا وللتركيز على ما ينبغي معالجته من ثغرات وتحديات 

 تعوق التنفيذ،

ــبه عالمي، ويضــــم وإذ يضــــع في اعتباره   أن بروتوكول التجار باألشــــخاص، الذي يحظى بتصــــديق شــ
وليا لالتجار باألشـــخاص، ويوفر إطارا شـــامال لمنع التجار طرفا، يتضـــمن أول تعريف متفق عليه د 178حاليا 

 باألشخاص ومكافحته، وحماية الضحايا ومساعدتهم، وتعزيز التعاون،  

على األثر الذي حققه البروتوكول على مدى السنوات العشرين الماضية على صعيد جهود  وإذ يسلط الضوء   
المتحـدة، بمـا في ذـل  إنشـــــــــــــاء منصـــــــــــــب المقررة الخـاصـــــــــــــة المعنـية ـبالتجـار  مكـافحـة التجـار داخـل منظومـة األمم 

باألشــــخاص، وبخاصــــة النســــاء واألطفال، والبرنامج العالمي لمكافحة التجار باألشــــخاص التابع لمكتب األمم المتحدة  
__________ 

 (21) United Nations, Treaty Series, vol. 2225, No. 39574. 

 .39574، الرقم 2237المرجع نفسه، المجلد  (22) 

   ( 2017)   2388و   ( 2017)   2368و   ( 2016)   2331مع اإلحاطة علما باألحكاا ذات الصلة الواردة في قرارات مجلس األمن   ( 23)  
 . ( 2019)   2482و 
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ــيق  المعني ـبالمخـدرات والجريمـة، وخطـة عمـل األمم المتحـدة العـالمـية لمكـافحـة التجـار ـباألشـــــــــــــخـاص، وفري  ق التنســـــــــــ
 المشترا بين الوكالت لمكافحة التجار باألشخاص، وحملة القلب األزرق لمناهضة التجار بالبشر، 

صـــون الحرمة الشـــخصـــية لضـــحايا التجار من البروتوكول بشـــ ن  6من المادة  1إلى الفقرة  وإذ يشـــير  
ت الثنائية والمتعددة األطراف التي التفاقا أو  ، دون المســــاو بالقوانين الوطنية ذات الصــــلةباألشــــخاص وهويتهم

 تتضمن أحكاما بش ن حماية البيانات الشخصية،

على دور البروتوكول كمصـدر إلهاا لوضـع معاهدات وخطط عمل لمكافحة التجار، وإذ يسـلط الضـوء  
والجماعة  ،والجماعة القتصــــادية لدول غرب أفريقيامثل معاهدات وخطط عمل رابطة أمم جنوب شــــرقي آســــيا، 

ــط أفريقيا،  ــادية لدول وســــ ومجلس أوروبا، ومنظمة الدول األمريكية، ومنظمة األمن والتعاون في أوروبا،  القتصــــ
تعزيز تبادل المعلومات والمســــــــــــــاعدة ورابطة الدول المســــــــــــــتقلة، والتحاد األوروبي، وكثير غيرها، مما أدى إلى 

 التقنية والشراكات بين القطاعين العاا والخاص،

بالدور والعمل المحوريين اللذين يضـــــطلع بهما مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من  إذ ينوه و  
خالل جهوده الــد وبــة الراميــة إلى تعزيز التنفيــذ الفعــال لالتفــاقيــة والبروتوكول من خالل برنــامجــه العــالمي لمكــافحــة  

 والتقرير العالمي عن التجار باألشـــــخاص مواد التدريبية، التجار باألشـــــخاص، وتطوير األدوات وورقات المناقشـــــة وال 
ــدره وأثر  ــين الفهم العالمي لطبيعة التجار باألشـــــــــــخاص ونطاقه وت ثيره، والدعم  التقرير العالمي الذي يصـــــــــ في تحســـــــــ

ندوق التنـسيقي الذي يقدمه إلى األمين العاا، وفريق التنـسيق المـشترا بين الوكالت لمكافحة التجار باألـشخاص، وصـ 
وحملة القلب األزرق التي  ، وبخاصة النساء واألطفال ، شخاص األمم المتحدة الستئماني للتبرعات لضحايا التجار باأل 
 ينفذها بهدف تعزيز الوعي العاا بالتجار باألشخاص، 

بورقات المناقـشة التي نـشرها المكتب وتتـضمن تحليال للمفاهيم الرئيـسية المتـضمنة  وإذ يحيط علما مع التقدير  
ــعاف والموافقة   ــتضـــــــــ ــتغالل حالة الســـــــــ في تعريف التجار باألشـــــــــــخاص الوارد في البروتوكول، بما فيها مفاهيم اســـــــــ

القانون النموذجي  على                                                                                     والســتغالل، والتي عززت فهم الدول األعضــاء واســت رشــد بها في التنقيحات التي أ دخلت مؤخرا 
الدليل التشــــــــريعي لتنفيذ بروتوكول منع وقمع ومعاقبة التجار باألشــــــــخاص،  وعلى  ( 24) لمكافحة التجار باألشــــــــخاص 

 ، وبخاصة النساء واألطفال، المكمل لتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 

المخــدرات والجريمــة ووليــاتــه في مجــال منع التجــار بــدور مكتــب األمم المتحــدة المعني بــ وإذ يســــــــــــــلم  
باألشـــــــــــخاص ومكافحته، على ضـــــــــــوء أمور منها التقدا المحرز في تطبيق آلية اســـــــــــتعراض تنفيذ اتفاقية األمم 

 المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولت الملحقة بها،
، وخطــة عمــل األمم 2010تموز/يوليــه  30المؤرخ  293/ 64إلى قرار الجمعيــة العــامــة وإذ يشــــــــــــــير  

المتحدة العالمية لمكافحة التجار باألشـــــــــــخاص، المرفقة به، وإذ يالحة أهدافه الســـــــــــتة، وإذ يعرب عن رأيه ب ن 
يحيط علما  ة التصـــديق على بروتوكول التجار باألشـــخاص وتنفيذه، وإذخطة العمل العالمية ســـتشـــجع على زياد

 ، 2017و 2013 مع التقــــــدير بتقييم خطــــــة العمــــــل العــــــالميــــــة الــــــذي أجرتــــــه الجمعيــــــة العــــــامــــــة في عــــــامي
 ،2021وإذ يتطلع إلى التقييم المقبل في عاا 

ســـيا على فريق التنســـيق إلى أن خطة عمل األمم المتحدة العالمية أضـــفت طابعا مؤســـ وإذ يشـــير أيضـــا  
، وأنشــــ ت صــــندوق األمم المتحدة الســــتئماني والتقرير العالمي عن التجار باألشــــخاصالمشــــترا بين الوكالت  

 للتبرعات لضحايا التجار باألشخاص، وبخاصة النساء واألطفال،

__________ 

 .2010منشورات األمم المتحدة،  (24) 

http://undocs.org/ar/A/RES/64/293
http://undocs.org/ar/A/RES/64/293


 CTOC/COP/2020/10 

 

122/163 V.20-06357 

 

الذي خلص، في جملة أمور،   2018لعاا  بالتقرير العالمي عن التجار باألشـــــــــــــخاص وإذ يحيط علما 
ــاءلـة مرتكبي هـذه الجريمـة مـا انفكـت تمـثل تحـدـيا عـالمـيا على الرغم من التقـدا المحرز في الجهود  إلى أن مســــــــــــ

 ،األخرى الرامية إلى مكافحة التجار

بمســاهمات فريق التنســيق المشــترا بين الوكالت في تعزيز التنســيق والتعاون في جهود منع  وإذ يســلم  
ــركاء األمم المتحدة والمنظمات اإلقليمية، ومكافحة   ــاء وشـ التجار باألشـــخاص، في إطار الوليات الحالية ألعضـ

وكذل  وضـــــع ورقات مناقشـــــة مختلفة بشـــــ ن المواضـــــيع الراهنة التي تؤثر في الجهود العالمية لمكافحة التجار، 
ى فريق التنســــيق المشــــترا بين  وتشــــجيع المنظمات اإلقليمية على مواصــــلة مشــــاركتها على صــــعيد النضــــماا إل

 الوكالت والمشاركة في رئاسته،

أن أحد األغراض الرئيســــــــــــية للمؤتمر هو تحســــــــــــين قدرة الدول األطراف على منع التجار   ا وإذ يؤكد مجدد  
  باألـشخاص ومكافحته، وإذ يرحب باإلطالق المرتقب آللية اـستعراض التنفيذ، وإذ يالحة مع التقدير الجهود التي يبذلها 
الفريق العـاـمل المعني ـبالتجـار ـباألشـــــــــــــخـاص، وـكذـل  الفريق العـاـمل المعني ـبالتعـاون اـلدولي، والفريق العـاـمل المعني  
بالمســاعدة التقنية، والفريق العامل المعني بتهريب المهاجرين، والفريق العامل المعني باألســلحة النارية، من أجل وضــع 

اســـــتبيانات التقييم الذاتي الخاصـــــة باآللية، وإذ يرحب بالنتائج التي توصـــــل إليها فريق الخبراء إعداد خبراتهم في خدمة  
، اســـــــــتنادا إلى مدخالت هذه األفرقة العاملة، في  1/ 9 المنشـــــــــ  وفقا لقرار المؤتمر المفتوح العضـــــــــوية الحكومي الدولي 

 مة المالحظات والملخصات، إنجاز ومواءمة استبيانات التقييم الذاتي والمخططات النموذجية لقائ 

بالتوصــــــيات   بعمل الفريق العامل المعني بالتجار باألشــــــخاص، وإذ يحيط علما مع التقديروإذ يرحب  
لمسـاعدة  2009توصـية التي انبثقت عن اجتماعاته التسـعة المعقودة منذ نيسـان/أبريل  250التي يتجاوز عددها 

 ار باألشخاص،الدول األطراف على تعزيز تنفيذ بروتوكول التج

( في  19-                                                                         الجتماو العاشــــــر للفريق العامل الذي ع قد خالل جائحة فيروو مرض كورونا )كوفيد   يالحة  وإذ  
 الشكل التقليدي لالجتماعات سيست نف بمجرد أن تسم  الحالة الصحية واألمنية بذل ،  أن  شكل هجين، وإذ يؤكد 

ــير   ــبتمبر  25المؤرخ   1/70إلى اعتماد الجمعية العامة للقرار  وإذ يشـــــ ــمن  2015أيلول/ســـــ ، الذي يتضـــــ
 أهدافها وغاياتها ذات الصلة بالتجار باألشخاص،، بما في ذل  2030خطة التنمية المستدامة لعاا 

ــا   ــير أيضـ ــفين  70إلى أن أكثر من وإذ يشـ ــحايا التجار المكتشـ للتقرير العالمي وفقا  ،في المائة من ضـ
، هم من النسـاء والفتيات، اللواتي يتعرضـن بشـكل خاص لالتجار ألغراض 2018لعاا   عن التجار باألشـخاص

 به أكثر من غيرهن،الستغالل الجنسي ويت ثرن 

الذين وقعوا ضـحايا لالتجار باألشـخاص من  أو األفراد الواقعين معوإذ يعرب عن التضـامن والتعاطف   
خالل التشـــــجيع على اعتماد نهج يركز على الضـــــحايا ويراعي ســـــنهم ونوو جنســـــهم واحتياجاتهم والبدنية والعقلية 

ع التجـار باألشــــــــــــــخـاص ومكـافحـته، مع المراعاة الكـاملة والخـاصــــــــــــــة، وإدماج هذا النهج في الـتدابير الوطنـية لمن 
 لحقوق اإلنسان لضحايا هذه الجريمة،

بالطابع المتعدد األوجه لالتجار باألشــــخاص والدور المحوري الذي تؤديه الحكومات في منع وإذ يســــلم  
ــا ب همية الدول األطراف   ــلم أيضـ ــحاياها، وإذ يسـ ــراكات، هذه الجريمة ومكافحتها بفعالية وحماية ضـ في تعزيز الشـ

حسب القتضاء، مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين من أجل استعراض ووضع وتنفيذ تدابير شاملة لمكافحة 
التجار باألشــخاص، بما في ذل  المبادرات الجتمالية والقتصــادية لمنع التجار باألشــخاص ومكافحته بحيث 

 ،                                              ي سترشد في هذه التدابير ببحو  رصينة، كلما أمكن

بالدور األســاســي الذي يؤديه التعاون الدولي الفعال في جهود منع التجار باألشــخاص  وإذ يســلم أيضــا 
ومكافحته، وإذ يشــدد، تحقيقا لهذه الغاية، على أهمية معالجة ما يقوض قدرة الدول على التعاون والحصــول على 

http://undocs.org/ar/1/70
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يـــات وحواجز على الصــــــــــــــعيـــد الـــدولي المعلومـــات وغيرهـــا من الموارد الالزمـــة لمواجهـــة هـــذه الجريمـــة من تحـــد
 ومواجهتها والتصدي لها بفعالية،

ــاء التي لم تنضــــــــــــــم بعــد إلى بروتوكول منع وقمع ومعــاقبــة التجــار  يحــث -1  الــدول األعضـــــــــــــ
باألشــخاص، وبخاصــة النســاء واألطفال، المكمل لتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، 

 ا بذل  على سبيل األولوية؛إلى النظر في القيا

، على اعتماد اســــتراتيجية محليةنها الني او الدول األعضــــاء، حســــب القتضــــاء ووفقا لق يشــــجع -2 
، وفي أحيان كثيرة، المترابطة، لالتجار باألشـخاص ميزةمتكاملة تتي  لها أن تعالج على نحو أفضـل العناصـر الم

ــلم ب نها  ــمات، وتتطلب في وتهريب المهاجرين التي من المســ ــترا في بعض الحالت في بعض الســ جرائم قد تشــ
ــاتية، مع مراعاة الدور الهاا الذي تؤديه  ــياســ العديد من الحالت تدابير تكميلية و/أو قانونية و/أو تنفيذية و/أو ســ

 الدول األطراف في كال البروتوكولين في مكافحة هذه الجرائم؛

المخـدرات والجريمـة أن يواصــــــــــــــل الضــــــــــــــطالو بوليـته بمكـتب األمم المتحـدة المعني بـ يهـيب  -3 
لتوفير مزيد من الدعم للدول األعضــاء في تنفيذ بروتوكول التجار باألشــخاص، بســبل منها تقديم مســاعدة تقنية  

 مصممة حسب الحالة وميسرة وفعالة، عند الطلب؛

ــجع  - 4  ــع قوانين وطنية وتدابير أخرى،   يشــــ أن تعدل قوانينها الوطنية وتدابيرها   أو   الدول على أن تضــــ
من بروتوكول التجار    3األخرى، حســـــــــب القتضـــــــــاء، بحيث تجرا جميع أشـــــــــكال التجار باألشـــــــــخاص وفقا للمادة 

 ؛ ا لقة بتنفيذه ، المتع 34من المادة   2باألشخاص واألحكاا ذات الصلة من التفاقية، بما فيها الفقرة 

ــع قوانين وطنيةيحث   -5  ــاء على أن تضــــــ أن تعدل قوانينها الوطنية، حســــــــب  أو الدول األعضــــــ
التجار باألشـــــــــخاص بجميع أشـــــــــكاله عقوبات تراعي فداحة الجريمة، ســـــــــتتبع القتضـــــــــاء، بحيث تضـــــــــمن أن ي 

القتضــاء، وأن تزيد إلى أقصــى حد فعالية وبالســتناد إلى فداحة الجريمة، أن يخضــع لفترة تقادا طويلة، حســب  
ــا  ــاءلة المتجرين، بمن فيهم األشـــــــخاص العتباريون، متى كان ذل  ينطبق، وأيضـــــ نظم العدالة الجنائية في مســـــ

ز ردو ي عز وصـــــــول إلى ت ، تمتعون بهيســـــــتغلون موضـــــــع ثقة ي  أو األشـــــــخاص الذين يتعمدون إعاقة ســـــــير العدالة
 ارتكاب جرائم التجار باألشخاص؛

ــية لبروتوكول التجار   يطلب -6  ــ ن تحليل المفاهيم الرئيســــــــ ــل عمله بشــــــــ إلى المكتب أن يواصــــــــ
باألشـــــــخاص، من خالل إعداد ورقات مناقشـــــــة وأدوات تقنية مماثلة لمســـــــاعدة اإلجراءات التي تتخذها الدول في 

 مجال تدابير العدالة الجنائية وتحديد الممارسات الجيدة لدى الدول األطراف؛

تعزيز جهود المنع وكذل  األنشــــطة الرامية إلى دعم  أو الدول األعضــــاء على إرســــاءجع يشــــ  -7 
تعزيز اندماجهم الجتماعي على المدى البعيد، حسـب القتضـاء ووفقا للقوانين  بغية الضـحايا وحمايتهم وتمكينهم 
الختصــــــاصــــــات على المســــــتويات الوطنية  تعزيز التعاون والتنســــــيق المتعددي أو الداخلية، إضــــــافة إلى إرســــــاء

واإلقليمية والدولية بين الســـلطات المختصـــة ووكالت إنفاذ القانون وغيرها من الوكالت المعنية بمكافحة التجار 
باألشـخاص، بسـبل منها زيادة الجهود المبذولة، متى لزا ذل ، من أجل التعاون في قضـايا التجار باألشـخاص، 

من بروتوكول التجار باألشـــــخاص، والتحقيق فيها ومالحقة مرتكبيها قضـــــائيا،  3المادة   على النحو المعرف في
بما في ذل  العمل، بصـــــــــــفة خاصـــــــــــة، على تعزيز التدابير في مجالت من قبيل المســـــــــــاعدة القانونية المتبادلة 

ــاء ووفقا ألحكاا اتف اقية الجريمة المنظمة والتعاون في مجال إنفاذ القوانين والتحقيقات المشــــتركة، حســــب القتضــ
 التنسيق والتعاون؛يسير صل وطنية لزيادة ت جهات و ، وتحديد المحليةنها ي ان و وق

الدول األطراف على بذل قصـــــارى جهدها لتحســـــين تبادل المعلومات، في أمور منها  يشـــــجع -8 
النحو المبين في األسـاليب التي تسـتخدمها الجماعات اإلجرامية المنظمة الضـالعة في التجار باألشـخاص، على 
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من بروتوكول التجار باألشــــــخاص، والنظر في وضــــــع إجراءات تشــــــغيل موحدة تســــــم   10من المادة   1 الفقرة
غيرها من السلطات المعنية في الدول األطراف، حسب القتضاء، ب ن ترسل  أو  الهجرة أو لسلطات إنفاذ القانون 

المكتشــــفين إلى بلدان المقصــــد وبلدان المنشــــ  وبلدان العبور، بحيث على الفور معلومات رســــمية عن الضــــحايا 
تشـمل معلومات عن اإلجراءات والوسـائل المسـتخدمة ألغراض التجار باألشـخاص، من أجل الشـروو في تحقيق 

 مشترا، وفقا للقانون الوطني؛

نية ســـن تشـــريعات وط أو الدول األعضـــاء إلى أن تعمد، حســـب القتضـــاء، إلى وضـــعيدعو  -9 
تتعامل أن تعديل القائم منها، بحيث تنطبق على أوســــع نطاق من الجرائم األصــــلية، و  أو لمكافحة غســــل األموال

مع التجار باألشـــــــخاص باعتباره جرما أصـــــــليا مرتبطا بغســـــــل األموال، بما يتســـــــق مع اتفاقية الجريمة المنظمة 
 وبروتوكول التجار باألشخاص؛

ن تتبادل بانتظاا، وحســـــب القتضـــــاء، معلومات وممارســـــات الدول األعضـــــاء على أيشـــــجع  -10 
األســـاليب الجديدة التي يســـتخدمها المتجرون لســـتدراج فيما يتعلق ب  فضـــلى قائمة على الخبرات الوطنية والدولية

ترويج الضــحايا لدى جناة آخرين، من قبيل الســتخداا غير المشــروو لتكنولوجيا  أو  ضــحايا التجار باألشــخاص
 ت والتصالت، من أجل رصد التجاهات واستحدا  أساليب فعالة لمكافحة هذه الجريمة؛المعلوما

  اتخاذ تدابير أخرى، من قبيل التدابير التعليمية أو الدول على تعزيز القوانين الوطنية، يشـجع -11 
يســــــتهدف بوجه خاص األســــــاليب الثقافية، بســــــبل منها التعاون الثنائي والمتعدد األطراف، بما  أو  الجتمالية أو

الجديدة في الســـتدراج والترويج، لكب  الطلب الذي يشـــجع جميع أشـــكال اســـتغالل األشـــخاص، وبخاصـــة النســـاء 
 واألطفال، ويفضي إلى التجار؛

ــتغالل، بما يهيب  - 12  ــكال السـ ــتباقية لكشـــف جميع أشـ ــورة اسـ بالدول أن تعزز قدرتها على العمل بصـ
التجار ألغراض الـسخرة، والتحقيق فيها ومالحقة مرتكبيها قـضائيا من أجل التـصدي لالنخفاض المـستمر  فيها حالت  

في عدد المالحقات القضـــــائية في هذه القضـــــايا، وتطلب في هذا الصـــــدد إلى مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات  
 لبها؛ والجريمة أن يقدا المساعدة التقنية إلى الدول األعضاء، بناء على ط 

ومع مراعاة أفضــل الممارســات أو التدابير  ، محلية نها ال ي ان و حســب القتضــاء ووفقا لق الدول، يشــجع  - 13 
                                                                                               األخرى الواعدة التي و ضعت استجابة لالتجاهات الناشئة في مجال التجار باألشخاص، على القياا بما يلي: 

اندماجهم الجتماعي على المدى البعيد، بالعمل دعم الـضحايا وحمايتهم وتمكينهم من أجل تعزيز  )أ(  
مباشـــرة مع الضـــحايا من خالل عملية جامعة وتشـــاركية، وذل  مثال من خالل تعزيز اكتســـابهم المهارات، بســـبل منها  

 التعليم الرسمي والتدريب الو يفي والمهني وتيسير وصولهم إلى سوق العمل والقروض الصغيرة؛ 

ــاء وحدات تح )ب(  ــة مؤلفة من مو فين ذوي خبرة متقدمة في تدريب وإنشـــ ــصـــ قيق وادعاء متخصـــ
مجال تحديد هوية الضــــــحايا والتحقيق في قضــــــايا التجار باألشــــــخاص المعقدة ومكافحتها باســــــتخداا نهج يركز 
على الضـــــحايا ويقوا على حقوق اإلنســـــان، وي خذ في العتبار الســـــن ونوو الجنس والحتياجات البدنية والعقلية 

 آثار الصدمات؛والخاصة و 

النظر في اتخاذ تدابير تجرا اســـــــــــتخداا الخدمات التي هي موضـــــــــــع اســـــــــــتغالل على النحو  )ج( 
 من البروتوكول، عند العلم ب ن الشخص ضحية لالتجار باألشخاص؛ 3المشار إليه في الفقرة )أ( من المادة 

ــبل منها التعاون م )د(  ــتباقية، بســـ ــورة اســـ ــات المالية إجراء تحقيقات مالية موازية بصـــ ــســـ ع المؤســـ
العامة والخاصـة، باعتبارها ممارسـة جيدة عند التحقيق في التجار باألشـخاص ومالحقة مرتكبيه قضـائيا، بهدف 

تحسين عمليات اقتفاء أثر العائدات المت تية من هذه الجريمة وتجميدها ومصادرتها،  بغية  تحديد مواطن الضعف  
هـذه العـائـدات، متى كـان ذلـ  ممكنـا، إلى برامج دعم ضــــــــــــــحـايـا وفي الوقـت نفســــــــــــــه النظر في توجيـه جزء من 
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ــاعــدة التقنيــة إلى الــدول  التجــار، والطلــب إلى مكتــب األمم المتحــدة المعني بــالمخــدرات والجريمــة تقــديم المســـــــــــــ
 األعضاء إلنشاء هذه النظم، بناء على طلبها؛

النحو المعرف في القانون أخذ آراء األفراد الذين وقعوا ضــــــــحايا لالتجار باألشــــــــخاص، على  )هـ( 
تدابير لمكافحة التجار تراعي غير ذل  من الوطني، عند وضـع وتطبيق سـياسـات وبرامج تركز على الضـحايا، و 

الســــن ونوو الجنس والحتياجات البدنية والعقلية والخاصــــة، بســــبل منها إنشــــاء منابر اســــتشــــارية تضــــم أفرادا من 
 ا لالتجار باألشخاص، على النحو المعرف في القانون الوطني؛المجتمع المدني و/أو أفرادا وقعوا ضحاي 

وضــع آليات فعالة لحماية أســر الضــحايا في بلدانهم األصــلية و/أو بلدان العبور و/أو بلدان  )و( 
 القانون الوطني؛المتاح بمقتضى نحو الالمقصد، على 

ــحايامحليةنها الي ان و النظر في النص، وفقا لق )ز(  ــخاص ، على عدا معاقبة ضـــــــــــ  التجار باألشـــــــــــ
ــائيا  أو ــورة مالحقتهم قضــ ــليمبصــ ــرة لالتجار بهم، وت  ةغير ســ حســــب  مكينهم،على أفعال يرتكبونها كنتيجة مباشــ

مالحقتهم قضــــائيا على تل  األفعال، وبناء  أو ســــبل النتصــــاف في حال معاقبتهم، من الوصــــول إلى القتضــــاء
 محلية، حسب القتضاء، تجسد هذه المباد ؛سياسات  أو مباد  توجيهية أو على ذل ، وضع قوانين

عند تصـميم برامج مكافحة التجار ورصـدها وتقييمها، تضـمينها، حيث أمكن، عنصـرا يتمثل   )ح( 
في جمع بيانات أولية ونهائية بصــورة دقيقة وعلمية، مع إمكانية إدراج قياســات لحجم النتشــار، يســتبان معها ما 

ــود، ودعوة مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى النظر في إذا كانت البرامج تحقق  األثر المنشـــــــــ
 دعم الدول األعضاء في وضع هذه القياسات، حسب حاجتها وبناء على طلبها؛

األســــــاليب الجديدة التي يســــــتخدمها المتجرون لســــــتدراج   أو   تحليل التطورات التكنولوجية والخطط  ) (  
اللهم عن طريق ترويجهم لدى جناة آخرين، والتكيف مع تل  التطورات والخطط واألســـــاليب،  الضـــــحايا وتيســـــير اســـــتغ 

اســـــتخداا المتاح منها لفائدة جهات منها وكالت  أو   واتخاذ تدابير لوضـــــع حمالت تولية وأدوات تدريبية موجهة جديدة 
ائيين الجتـماعيين ومو في التعليم  إنـفاذ الـقانون ومـقدمو الخـدـمات الـعاملون في الخطو  األـمامـية، من قبـيل األخـصــــــــــــ 

ومقدمي الرعاية الصــــــحية، والعاملون في الصــــــناعات المعرضــــــة لالتجار بغية تحديد مؤشــــــرات التجار باألشــــــخاص  
تنفيذ التدريب المتخصص المتاح لفائدة مو في إنفاذ القانون والعاملين   أو   والتعامل معها، واستحدا  تدريب متخصص 

المجتمع المـدني، ودعوة  من خـدمـات ال ـية وغيرهم من المســـــــــــــتجيبين األواـئل، بمن فيهم مقـدمو في مجـال العـداـلة الجـنائ 
مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى النظر في الفرص المتاحة لدعم الدول األعضــــــــــــاء في تنفيذ هذه 

 وبناء على طلبها؛  تها اإلجراءات، حسب حاج 

العناية الواجبة فيما يتعلق بســــالســــل اإلمداد الخاصــــة به، تشــــجيع القطاو الخاص على بذل  )ي( 
على شركات التو يف والتشغيل العامة والخاصة وترخيصها   رقابيةبسبل منها التدابير الرامية إلى فرض ضوابط  

ــاعدة على  ــتخد مين، للمســـ ــوا التو يف على المســـ ــمل تل  التدابير حظر تحميل رســـ ــاطها، بحيث تشـــ                                                                                             ومراقبة نشـــ
 خداا تل  الشركات في تسهيل التجار باألشخاص؛ضمان عدا است 

وضــــع وتنفيذ ســــياســــات وطنية، بما يتماشــــى مع قوانينها الوطنية، لمنع التجار باألشــــخاص  )ا( 
ــل اإلمداد العالمية، بما في ذل  منع متلقي التمويل الحكومي من القياا  ــالســـ ــتراء الحكومي وســـ في عمليات الشـــ

مصـادرة وثائق  أو ر باألشـخاص، من قبيل تحميل رسـوا التو يف على العمالبممارسـات معروفة بتسـهيل التجا
منعهم من الوصــــــــــــــول إليهـا، وإلزاا حـائزي العقود الحكوميـة بـيبالغ مو فيهم بـآليـات الحمـايـة والتظلم،  أو هويتهم

 وتضمين العقود الحكومية سبل انتصاف في حال مخالفة المستفيدين لتل  السياسات؛
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إلى الفريق العامل المعني بالتجار باألشــــــخاص أن يســــــتفيد من الخبرة المكتســــــبة من   يطلب -14 
اجتماعه العاشـر ومن نتائجه، وأن يبذل قصـارى جهده من أجل التفاق على توصـيات خالل اجتماعاته المقبلة، 

 جريا على الممارسة المعهودة؛

ــاور مع اـلدول األطراف، تقريرا عن  إلى األـماـنة أن تـعد، في ـحدود الموارد المـتاـحة و   يطـلب  - 15  ـبالتشـــــــــــ
التدابير الوطنية الفعالة في مجال العدالة الجنائية التي تؤدي إلى إدانة مرتكبي التجار باألشـــــخاص وإصـــــدار األحكاا 
بحقهم، وأن تقدمه إلى مؤتمر األطراف لكي ينظر فيه في دورته الحادية عشــــــــرة، بحيث يتناول التقرير أيضــــــــا وحدات  

الجريمة المشـــــــمولة   ات عائد ب والدعاء المتخصـــــــصـــــــة، واقتفاء أثر التدفقات المالية غير المشـــــــروعة المتصـــــــلة التحقيق 
الســـــــــــــن ونوو الجنس والحتياجات   بالتفاقية، والتحقيقات المالية المتزامنة، والنهج التي تركز على الضـــــــــــــحايا وتراعي 

ــاف  ــبل النتصـ ــهم وإتاحة سـ ــحايا وتعويضـ ــرر الالحق بالضـ ــة، بما في ذل  جبر الضـ ــحايا  ل البدنية والعقلية والخاصـ لضـ
 تمت مقاضاتهم خط ، وتدابير أخرى مشابهة؛  أو  الذي عوقبوا 

على اسـتبيانات التقييم الذاتي الخاصـة بآلية اسـتعراض تنفيذ الرد على الدول األطراف   يشـجع -16 
لجــدول الزمني ااتفــاقيــة األمم المتحــدة لمكــافحــة الجريمــة المنظمــة عبر الوطنيــة والبروتوكولت الملحقــة بهــا وفق 

المحدد، ومن خالل إجراء مشـاورات واسـعة النطاق على الصـعيد الوطني مع جميع أصـحاب المصـلحة المعنيين، 
ــاء، القطاو الخاص واألفراد والجماعات من خارج القطاو العاا والمنظمات غير بما  في ذل ، وحســـــــــب القتضـــــــ

ــيات التفاقية والبروتوكولت الملحقة بها وب  تســـــــق مع ما ي الحكومية واألوســـــــا  األكاديمية، مع مراعاة خصـــــــوصـــــ
ــير آلية اســــــتعراض التنفيذ، ويشــــــجع مكتب األمم المتحدة المعني وقواعد إجراءات   بالمخدرات والجريمة على تيســــ

اإلسـهاا والمشـاركة بصـورة فاعلة على نطاق األمانة في تطبيق آلية اسـتعراض التنفيذ، في إطار وليته ووفقا لما 
تقتضـيه اإلجراءات والقواعد المتعلقة بسـير عمل اآللية، بسـبل منها إسـداء المشـورة إلى الدول األطراف، بناء على 

اضـــــات القطرية، وتقديم المســـــاعدة إلى الدول األطراف المشـــــاركة في عملية الســـــتعراض، طلبها، أثناء الســـــتعر 
 وذل  بالستفادة من الخبرة التقنية المتخصصة المتاحة داخل المكتب؛

ــاء و  يدعو -17  ــائر الدول األعضـــــــــــ موارد من خارج الميزانية لهذه وفير الجهات المانحة إلى ت ســـــــــــ
 حدة وإجراءاتها.األغراض، وفقا لقواعد األمم المت 

  
 10/4القرار   

 
 لمكافحة المتحدة األمم اتفاقية لعتماد العشرين السنوية بالذكرل  الحتفال  

 فعال تنفيذا تنفيذها وتعزيز الوطنية عبر المنظمة الجريمة
 إن مؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية،  
ــة في  إذ يرحـــــب  ــامـــ ــة العـــ ــاد الجمعيـــ ــة العشــــــــــــــرين لعتمـــ ــذكرى الســــــــــــــنويـــ ــالـــ ــابـــ المؤرخ  55/25 قرارهـــ
وفت  باب  ( 25) اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، 2000الثاني/نوفمبر  تشـــــــــــــرين 15

ي باليرمو، إيطاليا، في                                                                               التوقيع عليها أماا الدول األعضــاء في مؤتمر ســياســي رفيع المســتوى ع قد لهذا الغرض ف
 ،2000كانون األول/ديسمبر  15إلى  12الفترة من 

أن الذكرى السـنوية العشـرين تتي  فرصـة حقيقية لكي يجدد المجتمع الدولي التزامه المشـترا بمنع  ؤكد وإذ ي  
ـتاا الفعـالـية،  فـيذا الملحـقة بهـا تن الجريمـة المنظمـة عبر الوطنـية ومكـافحتهـا من خالل تنفـيذ التـفاقـية والبروتوكولت 

 ،مستبانةوأيضا لكي يقيم التقدا المحرز والدروو المستفادة والتحديات ال

__________ 

 (25) United Nations, Treaty Series, vol. 2225, No. 39574. 

http://undocs.org/ar/A/RES/10/4
http://undocs.org/ar/A/RES/10/4


CTOC/COP/2020/10 
 

 

V.20-06357 127/163 

 

 على األمن والستقرار وسيادة القانون والتنمية المستدامة، السلبي لجريمة المنظمة  ا إزاء أثر    وإذ يساوره بالغ القلق  

ــبابها الجذرية المنظمة  التصـــــدي للجريمة أن  وإذ يؤكد  ــاســـــي لضـــــمان تمتع وأســـ على نحو فعال أمر أســـ
بحقوق اإلنســان والحريات األســاســية الواجبة   المجتمع المســتضــعفون،، بمن فيهم النســاء واألطفال وأفراد  األفراد

 لهم، وأن تنفيذ التفاقية والبروتوكولت الملحقة بها يشكل إسهاما مهما في تحقيق هذا الهدف،

بجميع الدول أن تعترف بالصـــــــالت القائمة في بعض الحالت بين أنشـــــــطة الجريمة المنظمة وإذ يهيب  
، وأن تطبق التفـاقية 55/25إلرهـاب، على نحو مـا أقرت ـبه الجمعـية العـامـة في قرارهـا  عبر الوطنـية وأعمـال ا

 في مكافحة كل أشكال النشا  اإلجرامي التي تقع في نطاقها،

 طرفا،  190عدد األطراف في التفاقية ببلوغ يرحب وإذ  

الرئيســـــــــــــية المتاحة العالمية أهمية التفاقية والبروتوكولت الملحقة بها بوصـــــــــــــفها األدوات    اوإذ يؤكد مجدد 
  مظـاهر الجريمـة المنظمـة عبر الوطنـية ومكـافحتهـاأشــــــــــــــكـال و للمجتمع الـدولي في جهوده الرامـية إلى منع جميع 

 ،وحماية الضحايا

بها على مدى الســنوات العشــرين الماضــية من   على ما حققته التفاقية والبروتوكولت الملحقة  وإذ يســلط الضــوء  
مكتب األمم المتحدة   ا ي يضـــطلع به ت ال عمال ت ثير في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ومظاهرها، وإذ يســـلم باأل 

المحوري  في هذا الصدد الدور  ؤكد التفاقية والبروتوكولت الملحقة بها، وإذ ي  تنفيذ دعم  المعني بالمخدرات والجريمة في  
 ، الذي تضطلع به األمم المتحدة في تعزيز الجهود الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 

ببدء عملية الســــــــــتعراض في إطار آلية اســــــــــتعراض تنفيذ التفاقية والبروتوكولت الملحقة بها،  وإذ يرحب  
ســتبانة الحتياجات من المســاعدة التقنية بصــورة مناســبة، وزيادة  التي ســتســهم في التنفيذ الواجب لالتفاقية، وفي ا

 تعزيز التعاون الدولي بين الدول األطراف، 

بيمكانية أن تكون آلية اســتعراض التنفيذ أســاســا لتقديم توصــيات لتحســين التنفيذ الفعال لالتفاقية،  وإذ يســلم  
 ظمة عبر الوطنية،وكذل  لتحسين قدرة الدول األطراف على مكافحة الجريمة المن 

مكافحة األشكال الجديدة  في مجالت منها ما تحظى به التفاقية من أهمية مستمرة،  علىشدد وإذ ي  
 من الجريمة المنظمة عبر الوطنية،  رة غي مستجدة والمت وال

ــير   ــا  وإذ يشـــــ ــوصـــــ ــلة، وخصـــــ ــدد، إلى قرارات الجمعية العامة ذات الصـــــ  المؤرخ  177/ 74 القرار ، في هذا الصـــــ
، والمعنون "تعزيز برنامج األمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، ل ســــــــــــيما 2019كانون األول/ديســــــــــــمبر  18

 التعاون التقني"، قدراته في مجال  

جميع ضــحايا الجريمة المنظمة، بمن فيهم من فقدوا حياتهم أثناء مكافحة أشــكال الجريمة   ذكرى  يحي وإذ ي  
ــيما المنظمة، ــادة خاصــــة بكل   مو فو ل ســ ــيد إشــ ــائيون، وإذ يشــ األشــــخاص الذين  إنفاذ القانون والمو فون القضــ

، وإذ يؤكد أن اإلر  الذي وتضـــــــحياتهم، مثل القاضـــــــي جيوفاني فالكونيمهدوا الطريق لعتماد التفاقية بعملهم 
 سيظل باقيا من خالل التزامنا العالمي بمنع الجريمة المنظمة ومكافحتها،تركوه لنا 

كرامتهم، بسـبل منها تمكينهم من المشـاركة  ردادبضـرورة تمكين ضـحايا الجريمة المنظمة من اسـت  وإذ يسـلم 
ــاهمـة في تفكـي  الجمـاعـات اإلجرامـية المنظمـة في نظـاا العـدالـة الجـنا ئـية، وفقـا للقـانون المحلي، من أجـل المســــــــــــ

 من التفاقية، 25والمادة  24من المادة  4في هذا الصدد إلى الفقرة  وإذ يشير ومساءلة مرتكبي الجرائم،

ــليم   وإذ يشــــــدد   وتبادل  المطلوبين على األهمية الخاصــــــة لالتفاقية ك ســــــاو قانوني للتعاون الدولي في مجال تســــ
 المساعدة القانونية، وكذل  بالنسبة للشكال األخرى من التعاون القضائي والتعاون في مجال إنفاذ القانون، 

http://undocs.org/ar/A/RES/ 74/177
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جمـاعـات اإلجراميـة مـان الاألهميـة التي يحظى بهـا، في ســــــــــــــيـاق مكـافحـة الجريمـة المنظمـة، حر ؤكـد وإذ ي  
ة من عـائـدات جرائمهـا، والحـاجـة إلى تعزيز الجهود الراميـة إلى معـالجـة األبعـاد والمظـاهر القتصــــــــــــــادـية المنظمـ 

 التعاون الدولي،سبل منها للجريمة المنظمة عبر الوطنية، ب 

يجمعهما ترابط وثيق ويعزز كل منهما اآلخر، وأن  المســــــــــــتدامة  ب ن ســــــــــــيادة القانون والتنمية  واقتناعا منه 
،  2030خطة التنمية المســــتدامة لعاا الدول األعضــــاء مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية تســــهم في تحقيق 

فيما يتضـــــمن  ، الذي يتضـــــمن 2015أيلول/ســـــبتمبر  25المؤرخ  70/1التي اعتمدتها الجمعية العامة في قرارها  
ــاء على ــالمة ل يهم   التزامات بالقضـ ــجيع على إقامة مجتمعات مسـ ــوره وأبعاده، والتشـ ش فيها أحد                                                                    الفقر بجميع صـ

من أجل تحقيق التنمية المســـتدامة، وإتاحة إمكانية وصـــول الجميع إلى العدالة، وبناء مؤســـســـات فعالة وخاضـــعة 
 ، للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات

من   ( وآثارها الجتمالية القتصــادية ت 19- مرض فيروو كورونا )كوفيد   من أن جائحة وإذ يعرب عن بالغ قلقه   
وتفرض تحديات جديدة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية،  جديدة  ا فرـصـــــ لجماعات اإلجرامية المنظمة ا 

بروتوكولت الملحقة بها،  وإذ يؤكد أهمية إيجاد سبل فعالة للتصدي لهذه التحديات، بسبل منها التنفيذ الفعال لالتفاقية وال 
 أثناء الجائحة وبعدها، 

ــاد المشــــروو، والمخاطر المتزايدة في    وإذ يســــاوره بالغ القلق   إزاء تغلغل الجماعات اإلجرامية المنظمة في القتصــ
 ، 19- هذا الصدد فيما يتصل باآلثار الجتمالية والقتصادية المترتبة على جائحة كوفيد 

ة ب ن المســــاعدة التقنية والتنمية القتصــــادية عنصــــران أســــاســــيان في ضــــمان تنفيذ أحكاا التفاقي  وإذ يســــلم 
 من التفاقية، 30والبروتوكولت الملحقة بها تنفيذا فعال، وإذ يشير في هذا الصدد إلى المادة 

من   18إلى الدور الهاا الذي تؤديه الســلطات المركزية، على النحو المنصــوص عليه في المادة  وإذ يشــير 
بر الوطنيــة، وإذ يهيــب بــالــدول التفــاقيــة، في مكــافحــة الجريمــة عبر الوطنيــة، بمــا في ذلــ  الجريمــة المنظمــة ع

األطراف تزويد تل  الســــلطات بالمو فين والمعدات والصــــالحيات لكي تضــــطلع بدور تنســــيقي فعال بين مختلف 
األجهزة الحكومية داخل الدولة الطرف ومع الدول األطراف األخرى من أجل ضـــمان التنفيذ الفعال لالتفاقية فيما  

 الجنائية،يتعلق بالتعاون الدولي في المسائل 

في  اتإمكاني من الدور التنسـيقي المحوري الذي تضـطلع به أجهزة الدولة المعنية  ما ينطوي عليهيؤكد وإذ  
 ،تهامكافحو  الجريمة المنظمة عبر الوطنيةمنع مجال 

منظمــات المجتمع المــدني والمنظمــات غير الحكوميــة ؤديــه ا الــذي يمكن أن ت االهــ الــدور إلى  وإذ يشــــــــــــــير 
في منع الجريمــة المنظمــة عبر الوطنيــة  ســـــــــــــــا  األكــاديميــةومنظمــات المجتمع المحلي والقطــاو الخــاص واألو 

 اتها الممكنة في هذه الجهود،إسهامو  ،ومكافحتها

الدول األعضـاء التي لم تصـدق على اتفاقية الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولت   يحث -1 
  حـث اـلدول األطراف على ضــــــــــــــمـان تنفـيذ تـل نظر في القـياا ـبذـل ، وي العلى بعـد تنضــــــــــــــم إليهـا  أو الملحقـة بهـا

 من أجل منع الجريمة المنظمة عبر الوطنية ومكافحتها؛ يةفعالتاا الالصكوا تنفيذا 

الدول األطراف إلى تحقيق السـتفادة الكاملة والفعالة من التفاقية، وخصـوصـا من خالل نطاق   يدعو  - 2 
ــع  منها، وكذل  من خالل    2تعريف "الجريمة الخطيرة" المنصـــــــــــوص عليه في الفقرة )ب( من المادة ل النطباق الواســـــــــ

بشــ ن المســاعدة القانونية    18 ، والمادة بشــ ن تســليم المجرمين   16وصــا المادة أحكامها المتعلقة بالتعاون الدولي، وخصــ 
 من الجريمة المنظمة عبر الوطنية؛ غيرة الجديدة والمستجدة والمت المتبادلة، من أجل مكافحة األشكال 

الدول األطراف على أن تتصــدى بفعالية للتحديات والصــعوبات والعقبات في مجالي المســاعدة    يحث   - 3 
 بين السلطات المركزية؛  ين ، بسبل منها تيسير التصال والتفاعل المباشر طلوبين القانونية المتبادلة وتسليم الم 
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جرائم الخطيرة األخرى والج بفعالية الصالت بين الجريمة المنظمة  بالدول األطراف أن تعال يهيب -4 
وكـذلـ  التـدفقـات المـاليـة غير  غســــــــــــــل األموال، الفســــــــــــــاد و  التي تـدخـل في نطـاق انطبـاق التفـاقيـة، بمـا في ذلـ 

 ؛المشروعة المتصلة بعائدات الجرائم المشمولة بالتفاقية

متعدد في إطار أن تتصــــــــــــــدى، بوســــــــــــــائل منها التعاون والشــــــــــــــراكة  على الدول األطراف    يحث -5 
ــعيد األطراف، للمخاطر والتحديات والعوائق المتزايدة  ــيما  مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية،على صـــــ  ل ســـــ

 ؛في الدول الجتمالية والقتصاديةفي مجالت منها األوضاو  وآثارها 19-فيدجائحة كو  تل  الناجمة عن

من  4والمادة   بالدول األطراف أن تعمل، وفقا للمباد  األســاســية لتشــريعاتها الداخليةيهيب  -6 
أدوات في تحركات عائدات الجريمة واسـتخداا  التحقيق  بسـبل منها ، على إجراء تحقيقات اسـتباقية،  التفاقية

للجريمة مســــتجدة  والحالية  محتملة بين المظاهر الوتقويض أي صــــالت  من أجل اســــتبانة    ،التحريات المالية
، بصـورة فعالةتل  الجرائم قضـائيا مرتكبي المنظمة عبر الوطنية وغسـل األموال وتمويل اإلرهاب، ومالحقة  

 وفقا لتشريعاتها الوطنية؛

ك ســاو قانوني  ،حســب القتضــاء والنطباق، أن تســتخدا التفاقيةعلى   الدول األطرافشــجع ي  -7 
عائدات الجرائم الواقعة ضـــــــــمن نطاق لتجميد للتعاون الدولي الفعال ألغراض اتخاذ تدابير في الوقت المناســـــــــب 

       ي تحصل  أو بما في ذل  أي ممتلكات تت تىفيها، وردها أيضا،  والتصرف   تهاوضبطها ومصادر انطباق التفاقية،  
ما، وذل  في سياق اإلجراءات المستندة إلى اإلدانة، وعند   غير مباشر، من ارتكاب جرا أو  عليها، بشكل مباشر

ــاء ــتندة إلى اإلدانةووفقا لقوانينها المحلية  القتضـ تل  العائدات  رد، بما في ذل  النظر في ، اإلجراءات غير المسـ
 ؛إلى أصحابها الشرعيين

ممكن في إجراء   الدول األطراف على أن تتبادل المســــــــــــاعدة القانونية على أوســــــــــــع نطاق  يحث -8 
ــمولة بالتفاقية والبروتوكولت الملحقة بها والتي تتعلق بحركة عائدات التحقيقا ــلة بالجرائم المشــــ الجرائم ت المتصــــ

 قية؛ من التفا 27مراعاة المادة مع الممتلكات المت تية من ارتكاب تل  الجرائم،  أو

 من التفاقية، 14، على المســـتوى المحلي ومع مراعاة المادة النظرالدول األطراف على  يشـــجع -9 
المصـادرة المت تية من جرائم مشـمولة بالتفاقية والبروتوكولت   في مختلف النماذج الممكنة للتصـرف في العائدات

 عائدات الرد على ســـــبيل المثال ل الحصـــــر،  ، بما يشـــــملوفقا لقوانينها وإجراءاتها اإلدارية المحلية، الملحقة بها، 
دات صــــــــــــندوق اإليراإلى هذه العائدات وتحويل  ،إلى أصــــــــــــحابها الشــــــــــــرعيينالجريمة المت تية من الممتلكات  أو

ــتخداا الموجودات ألغراض و  ،خزينة الدولة أو الوطنية ــائل منها إعادة اســ ــحايا الجريمة المعنية، بوســ تعويض ضــ
 ؛ةالمحلي  اتاجتمالية تخدا مصلحة المجتمع

ـبالـدول األطراف أن تبـذل، ـبالقـدر الممكن وـبالتنســــــــــــــيق مع المنظمـات الـدوليـة واإلقليميـة،  يهيـب -10 
ــاعدة المالية والمادية المقدمة لدعم جهود البلدان النامية في مجال مكافحة الجريمة  ــة لتعزيز المســــ جهودا ملموســــ

 المنظمة عبر الوطنية بفعالية ومساعدتها على تنفيذ التفاقية بنجاح؛

في إنشاء آليات تتي  التعاون الدولي   ، وفقا لقوانينها المحلية،نظرأن ت ول األطراف إلى الد  يدعو -11 
، من أجل طلوبينفي مجالي المسـاعدة القانونية المتبادلة وتسـليم الم ل سـيما ب على مسـتوى من الفعالية والسـرعة،

مدعين عامين، والسـماح بتعزيز   أو  قضـاة أو التصـدي للجريمة المنظمة عبر الوطنية، مثل تعيين ضـبا  اتصـال
وإنشـاء هيئات تحقيق مشـتركة تسـتخدا التكنولوجيات الحديثة، وفقا للقانون الدولي  ،تنسـيق التحقيقات عبر الحدود

 ؛ حقوق اإلنسان، وكذل  سيادة القانون والتشريعات المحليةفي مجالت منها  المنطبق

الجريمة لغرض مكافحة   أســــاليب التحري الخاصــــة المناســــبة  اســــتخداا الدول األطراف على  يشــــجع  -12 
الدول  المنظمة بفعالية، وخصـــوصـــا من أجل اســـتهداف العائدات والممتلكات المت تية من الجريمة المنظمة، ويشـــجع 

ــا على   األطراف  ــبة ثنائية  أو  اتفاقات أن تبرا، عند الضـــرورة، أيضـ ــتخداا هذه  أو  ترتيبات مناسـ متعددة األطراف لسـ
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ــاليب  ــعيد الدولي، وفقا للفقرة    األسـ ــياق التعاون على الصـ تاا امتثال وفي إطار  ، من التفاقية  20من المادة  2في سـ
 ؛ مبدأ تساوي الدول في السيادة ل 

ســـــــــــــلطـاتهـا  بين تعـاون ال لتعزيز ـتدابير  ، وفـقا لقوانينهـا المحلـية، د عتمـ أن ت اـلدول األطراف إلى  ـيدعو  - 13 
خدمات التصالت والقطاو المالي،   و بما في ذل  مقدم القطاو الخاص،  و القضائية وسلطاتها المعنية بينفاذ القانون 

ــتجدة ل في مجال منع  ــبل منها لجريمة المنظمة ومكافحتها، ب المظاهر الحالية والمســـــــ ــؤولية ســـــــ ــاء مســـــــ الهيئات  إرســـــــ
 من التفاقية؛  10وفقا للمادة   ، دولة مع المباد  القانونية لكل سق العتبارية، بما يت 

ــاء على  يشــــــجع -14  ــاء،اســــــتخدت و وتحد   تغذي أن الدول األعضــــ قواعد البيانات  ، حســــــب القتضــــ
تب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بما في ذل  بوابة إدارة والمنصــــــــات واألدوات التي اســــــــتحدثها مك

الموارد اإللكترونـية والقوانين المتعلـقة ـبالجريمـة" واـلدلـيل اإللكتروني للســــــــــــــلطات لمعـارف المعروـفة ـباســــــــــــــم "بواـبة ا
ي في المســــائل الجنائية الوطنية المختصــــة وأداة كتابة طلبات المســــاعدة القانونية المتبادلة، لتيســــير التعاون الدول

 وكولت الملحقة بها؛ة في تنفيذ التفاقية والبروت وتشجيع تبادل الممارسات الجيدة والخبرات المكتسب 

ــل، في إطار وليته، تقديم   يطلب -15  إلى مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يواصـ
ــاء، قدرتها على منع الجريمة المنظمة لدعم بناء على طلبها،  المســــــاعدة التقنية وبناء القدرات إلى الدول األعضــــ

 ما يلي:سبل منها عبر الوطنية ومكافحتها، ب 

األحكاا اسـتنادا إلى أسـس منها توفير خدمات اسـتشـارية أو مسـاعدة تشـريعية مخصـصـة الغرض  )أ( 
                                                                          التشريعية النموذجية القائمة وأي تحديثات ت دخل على هذه األحكاا في المستقبل؛

 تقديم المساعدة في وضع الستراتيجيات الوطنية لمنع الجريمة المنظمة عبر الوطنية ومكافحتها؛  )ب(  

ــائي و من ااألنواو الجـدـيدة تشــــــــــــــجيع األخـذ بـ  )ج(  في مجـال إنفـاذ القـانون على  التعـاون لتعـاون القضــــــــــــ
وشـــــــبكات  ،إنشـــــــاء وحدات متخصـــــــصـــــــة في األجهزة القضـــــــائية وأجهزة إنفاذ القانون من قبيل الصـــــــعيد الدولي، 

 ؛القانونية المتبادلةين والمساعدة طلوب تهدف إلى تعجيل إجراءات تسليم المشبكات سترداد الموجودات، وكذل  ل

المتعلق على الصـــكوا النموذجية والمنشـــورات، مثل الدليل   ،حســـب القتضـــاء ،إدخال تحديثات )د( 
الممارســات الراهنة في مجال المراقبة اإللكترونية في إطار التحقيق في الجرائم الخطيرة والمنظمة، الذي وضــعه ب 

، والقانون النموذجي بشـــــ ن المســـــاعدة المتبادلة  2009ي عاا مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ف
  دليل المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمينو، 2007في المسائل الجنائية، الذي وضعه المكتب في عاا 

أحكاما ومواد محدثة بشـ ن اسـتخداا   ، حسـب القتضـاء،بغية تضـمينهاأيضـا ، 2012الذي نشـره المكتب في عاا 
 ؛أساليب التحري الخاصة وجمع األدلة اإللكترونية

الـدول األعضـــــــــــــــاء وســـــــــــــــائر الجهـات المـانحـة إلى توفير موارد من خـارج الميزانيـة لهـذه   يـدعو -16 
 األغراض، وفقا لقواعد األمم المتحدة وإجراءاتها.

 
 10/5القرار   
من أشكال  بوصفهما المنتجات الطبية المزيفة والتجار بهامنع ومكافحة صنع   

  وطنيةالمنظمة عبر الجريمة ال
 

 إن مؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية،  
بشـــــــ ن المنتجات الطبية المزيفة لما تمثله من مشـــــــكلة عالمية مســـــــتمرة ذات عواقب   ذ يعرب عن قلقهإ 

عواقب صـــحية ومن بينها خطيرة ومتعددة األبعاد، من ناحية ما تنطوي عليه من مخاطر تتهدد الصـــحة العامة، 

http://undocs.org/ar/A/RES/10/5
http://undocs.org/ar/A/RES/10/5
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ــا من ناحية أو  خطيرة   ــلبية على الالمالية التداليات الو   ،آثار تل  العالجاتحتى الموت، وأيضــ ــحية، ســ نظم الصــ
وفقدان عامة الناو الثقة في نولية المنتجات الطبية وســـــالمتها وفعاليتها وإمكانية الحصـــــول عليها، وت ثيرها في 

 تكاليف الرعاية الصحية،

التضــــامن "والمعنون  2020نيســــان/أبريل   2المؤرخ    74/270الجمعية العامة قرار  إلى  وإذ يشــــير 
ووحــدة تعــاون الفيــه إلى  دعــتالــذي ، "(19-)كوفيــد 2019لعــاا العــالمي لمكــافحــة مرض فيروو كورونــا 

بضـرورة أن يعمل جميع أصـحاب المصـلحة المعنيين وسـلمت  ،  متعدد األطراففي إطار    الصـف والتضـامن
ــيما  ةالمســـاعد واقدمأن يد الوطني واإلقليمي والعالمي، و يمعا على الصـــع إلى أشـــد األشـــخاص ضـــعفا،  ل سـ

 لضمان عدا تخلف أحد عن الركب وعدا حرمان أحد من المساعدة الطبية،

ــدد ــادـية و على أهمـية اتخـاذ إجراءات متعـددة األطراف إلزاـلة القيود ال وإذ يشــــــــــــ مـالـية  التجـارـية و القتصــــــــــــ
اإلمدادات والكواشــف والمعدات الطبية  من أجل تيســير الحصــول على نقل البضــائعالالزا لوقت  ال والتخ يف من

وكذل  من أجل منع صـــــــــنع المنتجات  ،(19-كوفيدفيروو كورونا )واألدوية الالزمة لتشـــــــــخيص وعالج مرض 
 الطبية المزيفة والتجار بها،

والمعنون "تعزيز    2019كانون األول/ديســــــــــــمبر   18المؤرخ  177/ 74إلى قرار الجمعية العامة   وإذ يشــــــــــــير  
ــيمـا قـدراتـه في مجـال التعـاون التقني"، الـذي نوهـت فيـه  برنـامج األمم المتحـدة لمنع الجريمـة والعـدالـة الجنـائيـة، ل ســـــــــــ

بالتقدا الذي أحرزه مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في تقديم الخدمات الـستـشارية والمـساعدة  الجمعية 
 ،  المزيفة التجار بالمنتجات الطبية ها، في مجالت منها مكافحة  ضاء التي تطلب التقنية إلى الدول األع 

ــان/أبريــل  15المؤرخ  20/6لجنــة منع الجريمــة والعــدالــة الجنــائيــة  بقرارحيط علمــا ي وإذ    2011نيســـــــــــــ
المقدا   بالتقرير الالحق أيضـا وإذ يحيط علما ( 26) ، وخصـوصـا التجار بها"،المغشـوشـةوالمعنون "مكافحة األدوية  

 ( 27) ،من المدير التنفيذي لمكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

في  ( 28) ،2017الصــحة العالمية في عاا   جمعيةالذي أقرته المزيفة تعريف المنتجات الطبية ب  وإذ يســلم 
 ، نطاق انطباقه على تل  المنتجات

__________ 

 . ( 21)70 هاقرار  فيجمعية الصحة العالمية   تهاعتمدهو التعريف الذي  القرار  المستخدا في هذا المنتجات الطبية المزيفة    تعريفغير أن  (26) 

 (27) E/CN.15/2013/18. 

في قرارها  جمعية الصحة العالمية  على النحو الذي اعتمدته  ،  3)ج( من التذييل    7(، الفقرة  23) 70  و   ص   ج   ، الوثيقة الصحة العالمية منظمة  (28) 
 ا يلي: ص الفقرة كم ن ، و ( 21) 70

 المغشوشة   الطبية   المنتجات     

 مصدرها.  أو   تركيبها  أو                                                                     المنتجات الطبية التي ت ظهر على نحو كاذب، عن عمد/عن احتيال، هويتها   هي      

 أي اعتبار متعلق بحقوق الملكية الفكرية. ضمن هذا التعريف  ل يندرج  و      

صنع أي منتج طبي   أو   استنساخ لمنتج طبي مصرح به،  أو   غش  أو   ويشير هذا العرض عن عمد/عن احتيال إلى أي استبدال     
 ليس منتجا مصرحا به. 

 منتج طبي مصرح به.   أي المستندات التي تدعم    إلى  التغليف، أو  م أو ي وس ت ال  هوية‘ إلى السم أو ال يشير مصطل  ’    

المعترف بها من  / صرح لمواصفات المنطبقة الم ا   حسب   لمنتج الطبي ا   من مكون   مصطل  ’التركيب‘ إلى أي عنصر أو   يشير  
 أو اإلقليمية. / و الهيئة التنظيمية الوطنية    جانب 

  المصدر  أو   المستورد  أو   نع ا الص  أو   التسويق من يحمل تصري   عنوان  بما في ذل  اسم و ف،  التعري ’المصدر‘ إلى    مصطل    يشير  
 . تضاء ق بائع التجزئة، حسب ال  أو   الموزو  أو 

 . ما   بتسويقها في بلد مصرح  لمجرد كونها غير  مغشوشة  عتبر المنتجات الطبية       ت  أل ول ينبغي    

http://undocs.org/ar/A/RES/74/270
http://undocs.org/ar/A/RES/74/270
http://undocs.org/ar/A/RES/74/177
http://undocs.org/ar/A/RES/74/177
http://undocs.org/ar/A/RES/20/6
http://undocs.org/ar/A/RES/20/6
http://undocs.org/ar/E/CN.15/2013/18
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  (29) األمم المتحـدة لمكـافحـة الجريمـة المنظمـة عبر الوطنـية اتفـاقـية لســــــــــــــتفـادة منأـنه ينبغي ايعتبر وإذ  
ــنع المنتجات الطبية  في الحالت التي تقع ضــــــــــمن والتجار بها، المزيفة على أكمل وجه ألغراض مكافحة صــــــــ

 ،التفاقية نطاق

ــدد   ــهم في   وإذ يشــــــ ــا، وتســــــ ــها بعضــــــ   على أن الجهود التي تبذلها الدول األطراف لتنفيذ التفاقية يعزز بعضــــــ
المؤرخ    1/ 70، التي اعتمدتها الجمعية العامة في قرارها  2030جهودها الرامية إلى تنفيذ خطة التنمية المســــــــتدامة لعاا 

 ، 2015أيلول/سبتمبر  25

مكافحة المنتجات الطبية المزيفة قد يؤدي إلى تحسـين  من أجل  تفاقية الأن تنفيذ  على أيضـا وإذ يشـدد 
ــم ب نها الضــــــــرورية لقاحات  الدوية و األعلى الجميع إمكانية حصــــــــول   جيدة ذات نولية  و وفعالة  م مونة التي تتســــــ
  وميسورة التكلفة،

لصـــــــــكوا وفقا ألســـــــــس منها ا، التعاون الدولي على أوســـــــــع نطاق ممكن تعزيزأهمية   اوإذ يؤكد مجدد 
ــلةواإلقليمية واآلليات الدولية  ــائل منها اســـتخداا والقوانين المحلية  ذات الصـ ــاليب، وذل  بوسـ التحري الخاصـــة  أسـ

المت تية عائدات الجريمة مصــادرة  وضــبط و  المطلوبينوالتحقيقات المشــتركة والمســاعدة القانونية المتبادلة وتســليم 
 اوإذ يؤكد مجدد  ،فضـــال عن الضـــوابط الوطنية ،المزيفة والتجار بها والتصـــرف فيهاالمنتجات الطبية  صـــنع من 

 التعاون،ذل  أيضا أهمية تبادل المعارف والخبرات من أجل تعميق 

القائمة، وتنفيذها  التصــدي تقوية ســياســات  أو  بالحاجة، عند القتضــاء، إلى وضــع ســياســات تصــد،  وإذ يســلم  
ــلة إمداد المنتجات الطبية المزيفة   ــلسـ ــالعة في سـ تنفيذا فعال من أجل تعطيل وتفكي  الجماعات اإلجرامية المنظمة الضـ

ــتجـدة طرائق توزيعهـا وبيعهـا ال كـذلـ  في بجميع مراحلهـا، و  والمتغيرة، من خالل تعزيز قـدرات نظـاا منع الجريمــة  مســـــــــــ
 ية التنسيق والتعاون بين أجهزة التنظيم الرقابي الدوائي والصحي وأجهزة إنفاذ القانون، والعدالة الجنائية ب كمله وتقو 

وهي  من صــنع المنتجات الطبية المزيفة والتجار بها، المت تية عائدات الإزاء غســل   وإذ يعرب عن قلقه 
 من التفاقية، 6ة ، وفقا للمادل من عائدات جرائم أخرى      تمو   قد أو سهم في تمويل جرائم أخرى ت قد جرائم 

بالمنتجات الطبية المزيفة، بما فيها المنتجات التي تحتوي على عقاقير مخدرة  بتزايد التجار وإذ يســـــــلم 
 ،مؤثرات عقليةو 

ــياســـات العامة ودعم في وضـــع الموثوقة والبيانات المتحقق من صـــحتها ب همية المعلومات قر وإذ ي   السـ
والتجار بها  المزيفةصــــنع المنتجات الطبية  إجراء تحليالت بشــــ ن ب همية المتســــمة بالكفاءة، و  التصــــديوتدابير 

 التجار في الوقت المناسب،الصنع و  ودروببغية تقييم طرائق 

 19-ة كوفيــدالمرتبط بجــائحــ التجــار بــالمنتجــات الطبيــة الــذي يتنــاول بــالموجز البحثي  علمــا وإذ يحيط 
 COVID-19-related trafficking of medical products as aالمعنون العـامة، باعتـباره تهـديدا للصــــــــــــــحـة  

threat to public health ،بـاعتبـاره تقييمـا أوليـا الـذي أعـده مكتـب األمم المتحـدة المعني بـالمخـدرات والجريمـة ،
 ، 19-يعد في سياق جائحة كوفيد

ل في مجال مكافحة من أعما  به مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة  ضطلعما ي يدرا وإذ  
 ( 30) صنع المنتجات الطبية المزيفة والتجار بها،

__________ 

 (29) United Nations, Treaty Series, vol. 2225, No. 39574. 

، المعنون مكافحة الجرائم المتعلقة بتزييف المنتجات الطبيةل دليل الممارسات التشريعية الجيدةالذي يتضمن  المنشوربما في ذل   (30) 
Combating Falsified Medical Product-Related Crime: A Guide to Good Legislative Practices ( 2019 ،)فيينا. 

http://undocs.org/ar/A/RES/70/1
http://undocs.org/ar/A/RES/70/1
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الذي تضـــــطلع به  مات المنظمات الحكومية الدولية والدور ا ســـــه إ على  ، في هذا الســـــياق، الضـــــوء   وإذ يســـــلط  
صـــــــــنع  ة وكشـــــــــف ومكافح مية وكيانات القطاو الخاص في منع وســـــــــائل اإلعالا والمجتمع المدني واألوســـــــــا  األكادي 

التعاون مع المنظمات واآلليات الدولية واإلقليمية ذات الصــلة ضــرورة ، وإذ يســلم ب بها التجار و  المزيفة المنتجات الطبية 
 الصكوا الدولية واإلقليمية القائمة،  يسهامات ب سلم أيضا حسب القتضاء، وإذ ي  المنظمات غير الحكومية، مع و 

  ةأن اتفـاقيـة األمم المتحـدة لمكـافحـة الجريمـة المنظمـة عبر الوطنيـة تشــــــــــــــكـل أداة مفيـد يؤكـد -1 
في الحالت التي تقع ضـــــــــمن  ،منع ومكافحة صـــــــــنع المنتجات الطبية المزيفة والتجار بهاعلى للتعاون الدولي 
 ؛نطاق انطباقها

لم تنضم إليها بعد على  أو الصدد، جميع الدول التي لم تصدق على التفاقية، في هذا يحث -2 
 أن تنظر في القياا بذل  في أقرب وقت ممكن؛ 

 ،حسـب القتضـاء   ،قانونية فعالة وشـاملة  اأطر الدول األطراف التي لم تضـع وتنفذ بعد ب  يهيب -3 
ــاة مرتكبيها  بما يتســــق مع التفاقية ومع مراعاة  ،ومعاقبتهملمنع صــــنع منتجات طبية مزيفة والتجار بها ومقاضــ
 قرارات جمعية الصحة العالمية ذات الصلة، أن تبادر للقياا بذل ،

صــــــــــــــنع المنتجـات الطبـية المزيفـة والتجـار بهـا، في جريمـة   تجعـلاـلدول األطراف أن بـ هـيب ي  -4 
من  2على النحو المعرف في الفقرة )ب( من المادة خطيرة   يمةجر  ،الوطنية هاوفقا لتشــــريعات و  الحالت المناســــبة

 اتفاقية الجريمة المنظمة؛

، وطنيةال هاتشريعات تجرا الفساد وغسل عائدات الجريمة، وفقا لأن   الدول األطراف على  يحث -5 
وأن تعزز التعــاون الــدولي، في  صــــــــــــــنع منتجــات طبيــة مزيفــة والتجــار بهــا،بمــا في ذلــ  عنــدمــا يتعلق األمر ب 

ــاعدة القانونية المتبادلة، وكذل  أثناء مجال ــليم المطلوبين والمســــ ــبط  ت منها تســــ عائدات الجريمة والممتلكات ضــــ
ــادرتها والتصــــــــــرف فيها، وذل  للت كد من عدا إغفال أي مرحلة من مراحل  والمعدات وغيرها من األدوات ومصــــــــ

 صنع المنتجات الطبية المزيفة والتجار بها؛  

الدول األطراف إلى اســـتعراض أطرها القانونية والرقابية بحيث تكفل وجود آليات رقابية  يدعو -6 
 تعزيز قدرات وموارد السلطات المعنية بالتنظيم الرقابي؛ سبل منها فعالة ومحسنة، ب 

تـدابير وآليـات التصـــــــــــــــدي الالزمـة لمنع ومكـافحـة صــــــــــــــنع أن تعزز  الـدول األطرافبـ  يهيـب -7 
والتجــار بهــا وتنفيــذ تلــ  التــدابير واآلليــات تنفيــذا كــامال، بوســـــــــــــــائــل منهــا التعــاون مع  زيفــةالمنتجــات الطبيــة الم

 ؛المنظمات الدولية واإلقليمية المعنية

ــلطـاتهـا الوطنـية المعنـية بمنع فيمـا الـدول األطراف إلى تعزيز التنســـــــــــــيق والتعـاون  ـيدعو  - 8  بين ســـــــــــ
آليات المســــــاعدة  من قبيل  فعال، ال دولي ال تعاون بســــــبل منها ال ومكافحة صــــــنع المنتجات الطبية المزيفة والتجار بها، 

القانونية المتبادلة وتســــليم المطلوبين، وترتيبات التعاون الدولي األخرى في مجال التحقيق والمالحقة القضــــائية، بما في  
السـتفادة من أفضـل الممارسـات في هذا الصـدد، و عند القتضـاء ووفقا للقوانين الوطنية،  ، فرقة التحقيق المشـتركة ذل  أ 

 القضائي الدولية واإلقليمية؛  التعاون مثل الستخداا الفعال لشبكات إنفاذ القانون وشبكات 

ــل، في إطـار وليـته  يطلـب -9  إلى مكـتب األمم المتحـدة المعني ـبالمخـدرات والجريمـة أن يواصــــــــــــ
ــرطة  ــحة العالمية ومنظمة الجمارا العالمية والمنظمة الدولية للشــــــ ــاور مع الدول األطراف ومنظمة الصــــــ وبالتشــــــ

ر الســــــــــــــلبية لصــــــــــــــنع وغيرها من المنظمات الدولية واإلقليمية ذات الصــــــــــــــلة، التولية باآلثا)اإلنتربول( الجنائية 
التي تشــــــــــــــمـل تولـية وغيرهـا من الـتدابير الحمالت تنفـيذ من خالل وذـل  مزيفـة والتجـار بهـا، الطبـية المنتجـات ال

ويشــجع الدول األطراف على بذل جهود  ،التواصــل مع المجتمع المدني والقطاو الخاص وإقامة الشــراكات معهما
للمنتجات الطبية الوخيمة  قوية لتعميم المعرفة على المسـتوى الوطني بالعواقب الصـحية والجتمالية والقتصـادية 
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المزيفة، وتســليط الضــوء على خطر اســتخداا تل  المنتجات المتاحة في األســواق غير المشــروعة، وذل  حتى ل 
 ي جودة وسالمة وفعالية المنتجات الطبية؛ف اثقته عامة الناوفقد ت 

على  ،الدول األطراف على أن تزود مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يشـــجع -10 
على نحو يراعي  ،بمعلومات وإحصـاءات محدثة عن صـنع المنتجات الطبية المزيفة والتجار بها ،أسـاو طوعي

 ؛ش نفي هذا ال جمعية الصحة العالميةقرارات 

الدول األطراف إلى المشـــــــاركة في آلية الدول األعضـــــــاء في منظمة الصـــــــحة العالمية  يدعو -11 
 ؛غشوشةالمنتجات الطبية المتدنية المستوى والمبش ن 

ورهـنا بتوافر موارد من  ،وفقـا لوليـته ،مكـتب األمم المتحـدة المعني ـبالمخـدرات والجريمـة ـيدعو -12 
مع الدول األطراف وبالتعاون مع المنظمات الدولية المختصــــــــة األخرى، إلى  الوثيقوبالتشــــــــاور  ،خارج الميزانية
،       ي ع دأن صنع المنتجات الطبية المزيفة والتجار بها، ويدعو أيضا المكتب إلى بش ن إجراء بحو  جمع بيانات و 
مباد  مختصـــــــــة األخرى، مع الدول األطراف وبالتعاون مع المنظمات الدولية ال الوثيقوبالتشـــــــــاور  ،وفقا لوليته
للتصــــــــدي   أفضــــــــل يكفل الفعالية في إعداد تدابير قائمة على األدلة امعرفي   اوفر إطار كتيبات بحيث ي  أو توجيهية
 المنتجات الطبية المزيفة؛لمشكلة 

إلى مكتـب األمم المتحـدة المعني ـبالمخـدرات والجريمـة أن يقـدا، رهنـا بتوافر موارد من  يطلـب -13 
ووفقـا لوليـته وـبالتعـاون الوثيق مع هيـئات األمم المتحـدة والمنظمـات الـدولـية األخرى، مـثل منظمـة خـارج الميزانـية 

المنظمات واآلليات اإلقليمية المختصــــة، واألجهزة كذل  ، و نتربولالعالمية واإلالجمارا الصــــحة العالمية ومنظمة 
، القطاو الخاص ومنظمات المجتمع المدني الوطنية المعنية بالتنظيم الرقابي للمنتجات الطبية، وعند القتضـــــــــاء

ــاعدة التقنية، بناء على طلبها، في مجال بناء  ــاعدة إلى الدول األطراف، من خالل المسـ والرابطات المهنية، المسـ
ــالعة  القدرات على تعطيل وتفكي  الجماعات اإلجرامية المنظمة ال ــلة اإلمداد غير ضـــــــــ ــلســـــــــ في جميع مراحل ســـــــــ

التجار، من أجل تحسـين السـتفادة من تجارب كل منظمة وخبراتها التقنية ومواردها  الصـنع و  ل سـيما المشـروو،
 أوجه تآزر مع الشركاء المهتمين؛  إيجاد و 

إلى المـديرة التنفيـذيـة لمكتـب األمم المتحـدة المعني بـالمخـدرات والجريمـة أن تقـدا إليـه  يطلـب -14 
 في دورته الحادية عشرة تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛

الدول األطراف وســـــائر الجهات المانحة إلى توفير موارد من خارج الميزانية للغراض  يدعو -15 
 مم المتحدة وإجراءاتها.المحددة في هذا القرار، وفقا لقواعد األ

  
 10/6القرار   
  المتحدةالبيئة وتندرج ضمن نطاق اتفاقية األمم  ب   تضر منع ومكافحة الجرائم التي    

 لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 
 

 إن مؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية،      

اتـفاقـية األمم المتحـدة لمكـافحـة الجريمـة المنظمـة عبر الوطنـية والبروتوكولت الملحقة  أن  مجـدداإذ يؤكـد  
تمثـل أهم الصــــــــــــــكوا القـانونيـة العـالميـة النطـاق لمنع ومكـافحـة آفـة الجريمـة المنظمـة عبر الوطنيـة، التي  ( 31) بهـا

__________ 

 (31) United Nations, Treaty Series, vols. 2225, 2237, 2241 and 2326, No. 39574. 
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الصـــــــــــكوا باعتبارها   تل أهمية أيضـــــــــــا   مجددا يؤكدتلحق الضـــــــــــرر باألفراد والمجتمعات في جميع البلدان، وإذ 
 هذا الغرض،   لتحقيقاألدوات الرئيسية المتاحة للمجتمع الدولي 

ــا  وإذ يؤكد  ــع النطاق، تتي  مجال مجددا أيضـ ــماا واسـ ــكا عالميا يحظى بانضـ ــفتها صـ أن التفاقية، بصـ
واســــعا للتعاون على التصــــدي ألشــــكال الجريمة المنظمة عبر الوطنية الحالية والمســــتجدة، بما فيها الجرائم التي 

 تضر بالبيئة وتندرج ضمن نطاق التفاقية،

بالتزاماتهـا بمكـافحـة الجريمـة المنظمـة عبر الوطنـية على نحو لوفاء الدول األطراف  ل ه ينبغيأنـ  وإذ يؤكد 
يتفق مع المقاصــد والمباد  المنصــوص عليها في ميثاق األمم المتحدة، ومع جميع أحكاا التفاقية، بما في ذل  

 ، ومع حقوق اإلنسان والحريات األساسية،4و 1الغرض والمباد  المنصوص عليها في مادتيها 

ــ ن إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أعمال )ه(   9بالفقرة  يحيط علما وإذ   من إعالن الدوحة بشـ
ــيادة القانون على الصـــــعيدين   ــادية وتعزيز ســـ األمم المتحدة األوســـــع من أجل التصـــــدي للتحديات الجتمالية والقتصـــ

عضــــاء عزمها على الســــعي إلى اعتماد تدابير فعالة  التي أكدت فيها الدول األ  ( 32) الوطني والدولي ومشــــاركة الجمهور، 
ــكلـة الخطيرة المتمثلـة في الجرائم التي تؤثر على البيـئة  مـثل التجـار ـباألحـياء البرـية، بمـا فيهـا  ، لمنع ومكـافحـة المشـــــــــــ

والخشــــــــــــب   ( 33) اض، النباتات والحيوانات المحمية باتفاقية التجارة الدولية ب نواو الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالنقر 
التعاون الدولي وبناء  و من خالل تدليم التشـريعات  والمنتجات الخشـبية والنفايات الخطرة، وكذل  الصـيد غير المشـروو، 

لجريمة المنظمة عبر ل القدرات وتدابير العدالة الجنائية وجهود إنفاذ القانون التي تستهدف، ضمن جملة أمور، التصدي 
 بذل  النوو من الجرائم،  ة ل األموال المرتبط الفساد وغس ألفعال الوطنية و 

ــا  ــادي والجتمـاع وإذ يحيط علمـا أيضــــــــــــ تموز/يولـيه  26 المؤرخ 2012/19ي بقرار المجلس القتصــــــــــــ
، والمعنون "تعزيز التعاون الدولي على مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية بجميع أشــــــــــــكالها 2012

المجلس بضــلوو التنظيمات اإلجرامية العابرة للحدود الوطنية في جميع جوانب الجرائم ومظاهرها"، الذي ســلم فيه 
 ،اكبير  ت ثيرا التي تؤثر على البيئة

، الذي 2019كانون األول/ديســـــــــمبر  18المؤرخ  74/177بقرار الجمعية العامة   كذل  وإذ يحيط علما 
ــروو ب نواو الحيوانات والنباتات البرية المحمية  أهابت ــاء اعتبار التجار غير المشــــــــ فيه الجمعية بالدول األعضــــــــ

باألخشـــــــــاب والفلزات الثمينة واألحجار الكريمة وغيرها من  التجاربالبيئة، مثل   ةضـــــــــر موغير ذل  من الجرائم ال
ــلع فيها الجماعات اإلجرامية المنظمة جريمة   ــة، التي تضـــ ــريعاتها الوطنية ووفقا                                                                   المعادن الن يســـ خطيرة، وفقا لتشـــ

 من اتفاقية الجريمة المنظمة، 2لمادة من ا)ب( للفقرة 

لالتفاقية والبروتوكولت الملحقة بها، وكذل   والتاا الفعالية الحاجة إلى التنفيذ التكاملي  وإذ يضـــــــــع في اعتباره  
وإذ يحيط علما بقرار مؤتمر الدول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة   ( 34) اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد، 

 المعنون "منع الفساد ومكافحته من حيث عالقته بالجرائم التي تؤثر على البيئة"،  12/ 8 الفساد 

ــلم  ــادات والصــــحة العامة  ب ن الجرائم وإذ يســ ــلبيا على القتصــ ــا أثرا ســ التي تضــــر بالبيئة قد تترا أيضــ
 وسالمة البشر واألمن الغذائي وسبل العيش والموائل،

__________ 

 .المرفق ،174/70قرار الجمعية العامة  (32) 

 (33) United Nations, Treaty Series, vol. 993, No. 14537. 

 .vol. 2349, No. 42146نفسه،  المرجع (34) 

http://undocs.org/ar/A/RES/74/177
http://undocs.org/ar/A/RES/74/177
http://undocs.org/ar/174/70
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أصــبحت من أكثر األنشــطة اإلجرامية  أن الجرائم التي تضــر بالبيئة األبحا  القائمة تبين أن    وإذ يثير جزعه  
والتدفقات  غســـــل األموال وأن  ما ترتبط ارتباطا وثيقا ب شـــــكال مختلفة من الجريمة والفســـــاد،  عبر الوطنية ربحية، وكثيرا 

 ، رهاب وتمويل اإل  أخرى عبر وطنية منظمة المالية غير المشروعة المت تية منه قد تسهم في تمويل جرائم  

الســـتغالل  أو التهديد أو  اإلصـــابة أو الذين يتعرضـــون للقتل أولئ  جميع بشـــ ن وإذ يســـاوره بالغ القلق 
بشــــ ن أولئ  ، و المســــتفيدة منها أو الجرائم التي تضــــر بالبيئةعلى يد الجماعات اإلجرامية المنظمة الضــــالعة في 

ــية الذين تتعرض بيئتهم  ،تل  الجرائم للتهديد بســـبب  أو  ســـبل ليشـــهم للخطر أو  صـــحتهم أو ســـالمتهم أو المعيشـ
 المتضررين منها وحمايتهم، وفقا للقانون الوطني،عزمه على مساعدة  وإذ يؤكد

تعرقل  أنشــــــطة الجماعات اإلجرامية المنظمة التي تضــــــر بالبيئةمن أن  وإذ يســــــاوره بالغ القلق أيضــــــا 
، بمـا ذـل  تعزيز ســـــــــــــــيادة القـانون وتحقيق التنمـية المســـــــــــــــتدامـةحمـاـية البيـئة و لوتقوض الجهود التي تـبذلهـا اـلدول 

 ( 35) ،2030خطة التنمية المستدامة لعاا  جهود الرامية إلى اإلسهاا في تنفيذال

بالتوازن والتكامل والشــــمول وتعدد التخصــــصــــات من أجل   يتســــمان بالحاجة إلى نهج واســــتجابة  وإذ يســــلم  
ــلم ب ن هناا حاجة إلى  ــر بالبيئة، وإذ يســـ ــلة بالجرائم التي تضـــ ــدي للتحديات المعقدة والمتعددة األوجه المتصـــ التصـــ

 تدابير إنمائية طويلة األمد وشاملة ومستدامة للتصدي لتل  التحديات والتغلب عليها، 

بالدور الرئيسي للدول وبمسؤوليتها الرئيسية في وضع سياساتها واستراتيجياتها لمنع هذه  أيضا وإذ يسلم 
 من التفاقية، 4الجرائم ومكافحتها، بما يتسق مع المادة 

ــلم  ــرب ن مكافحة الجرائم المنظمة عبر الوطنية التي  كذل  وإذ يســـــــ إجراءات  تتطلب اتخاذ البيئةب  تضـــــــ
ــدد، التعاون  إذ و ل العابر والطلب،  معززة فيما يتعلق بالعرض والنق ــيها، في هذا الصـــــــــــ يؤكد األهمية التي يكتســـــــــــ
 الفعال بين الدول األطراف،

 مواردها الطبيعية،كاملة تمارسها بحرية على كل و لكل دولة سيادة دائمة  أن اوإذ يؤكد مجدد 

المســــــاهمات القيمة لمكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبرنامج األمم المتحدة ب  وإذ يقر 
للبيئة، والمنظمة الدولية للشـرطة الجنائية )اإلنتربول(، ومنظمة الجمارا العالمية، ومعهد األمم المتحدة األقاليمي 

اـلدولي ـب نواو الحيواـنات والنـباـتات التجـارة  اتـفاقـية لبحو  الجريمـة والعـداـلة، والتحـاد اـلدولي لحفة الطبيعـة، وأمـاـنة 
 التحكم بشــــــــــــــ ن بازل وأمانة اتفاقيةوالبن  الدولي،  ( 36) اتفاقية التنوو البيولوجي، وأمانةالبرية المهددة بالنقراض، 

كـل في  ،المعنـيةاألخرى والمنظمـات الـدولـية واإلقليمـية  ( 37) الحـدود، عبر منهـا والتخلص الخطرة النفـاـيات نقـل في
 البيئــةبــ  منع الجرائم المنظمــة عبر الوطنيــة التي تضــــــــــــــرفي دعم الـدول في جهودهـا الراميــة إلى  ،انطــاق وليتهــ 

ــيق فيما بين   ــمة لتعزيز التعاون والتنســــ ــدد على األهمية الحاســــ ــدد في هذا الصــــ ــكل فعال، وإذ يشــــ ومكافحتها بشــــ
 ، ، حسب القتضاءى هذا الصعيدعل الوكالت

ن، بما في ذل  القطاو الخاص ي ن المعني ي أصـــــحاب المصـــــلحة اآلخر إســـــهامات  ب همية   وإذ يقر أيضـــــا 
واألفراد والجماعات من خارج القطاو العاا، والمنظمات غير الحكومية، ووســـائط اإلعالا، واألوســـا  األكاديمية،  

 ومكافحتها، الجرائم التي تضر بالبيئةواألوسا  العلمية، في منع 

__________ 

 .70/1 العامة الجمعية قرار (35) 

 (36) United Nations, Treaty Series, vol. 1760, No. 30619. 

 .vol. 1673, No. 28911نفسه،  المرجع (37) 
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نـية تمـثل أداة فعـاـلة وجزءا أن اتفـاقـية األمم المتحـدة لمكـافحـة الجريمـة المنظمـة عبر الوط يؤكـد -1 
ــيا من اإلطار القانوني المعني بمنع الجرائم ــاســـــ ــرالتي   المنظمة عبر الوطنية  أســـــ البيئة ومكافحتها وتعزيز  ب  تضـــــ

 التعاون الدولي في هذا الصدد؛ 

ــم إليها بعد على   يحث -2  ــدق على اتفاقية الجريمة المنظمة أو لم تنضــ جميع الدول التي لم تصــ
 بذل ؛ النظر في القياا

ــا -3  ــية لقوانينها المحلية،  يحث أيضــــ ــاســــ الدول األطراف على تنفيذ التفاقية، وفقا للمباد  األســــ
الصــــــلة المحددة في ذات  من أجل منع الجرائم التي تضــــــر بالبيئة وتندرج ضــــــمن نطاق التفاقية وكذل  الجرائم 

التفاقية والتحقيق فيها ومالحقة مرتكبيها قضـــــــائيا ومعاقبتهم على نحو فعال، بوســـــــائل منها اســـــــتخداا أســـــــاليب 
 من التفاقية؛ 20التحري الخاصة، بما يتسق مع المادة 

بــالــدول األطراف في التفــاقيــة أن تجعــل الجرائم التي تضــــــــــــــر بــالبيئــة، في الحــالت  يهيــب -4 
من التفاقية  2المادة من )ب( الفقرة  ة، جرائم خطيرة، وفقا لتشريعاتها الوطنية وحسب التعريف الوارد في المناسب 

بغرض ضمان توفير التعاون الفعال على الصعيد الدولي بموجب التفاقية في الحالت التي يكون فيها الجرا ذا 
 طابع عبر وطني وتضلع فيه جماعة إجرامية منظمة؛

مع مـبادئهـا الـقانونـية، تكـفل مســــــــــــــاءلة ســــــــــــــق الدول األطراف على اتخـاذ تدابير، بمـا يت   يحـث -5 
البيئة والجرائم ذات ب  تضـــرالتي  المنظمة عبر الوطنية  األشـــخاص العتباريين والطبيعيين الضـــالعين في الجرائم

دول التنص على أن تكفل  من التفاقية التي 10الصـلة المشـمولة بالتفاقية، ويشـير، في هذا الصـدد، إلى المادة 
لمادة نفس اوفقا ل المســؤولية معليهتلقى  الذين ينص العتباري اشــخف، على وجه الخصــوص، إخضــاو األاطر األ

 النقدية؛الجزاءات غير جنائية فعالة ومتناسبة ورادعة، بما فيها  أو لعقوبات جنائية

تعدل تشـــــــريعاتها الوطنية، عند الضـــــــرورة   أو   بالدول األطراف أن تضـــــــع تشـــــــريعات وطنية  يهيب  - 6 
ــية لقوانينها المحلية، لكي ت عتبر الجرائم التي تضـــر بالبيئة وتندرج   ــاسـ ــاء، بما يتماشـــى مع المباد  األسـ                                                                                                            وحســـب القتضـ

منها، ألغراض   6 المادة تكليف الوارد في                                                                         ضــمن نطاق التفاقية جرائم  أصــلية، وفق تعريفها الوارد في التفاقية ووفق ال 
بحيث                                                                                                   جرائم غســـــل األموال، ولكي تكون موج بة إلقامة دعاوى في إطار التشـــــريعات المحلية المتعلقة بعائدات الجريمة 

 ضبط الموجودات المت تية من الجرائم المنظمة عبر الوطنية التي تضر بالبيئة ومصادرتها والتصرف فيها؛ تسنى ي 

ــية لنظمها بما يتســــــق مع االدول األطراف على أن تتخذ،  يشــــــجع -7  ــاســــ لتفاقية والمباد  األســــ
القانونية، تدابير لمنع إســاءة اســتعمال النظم المالية الوطنية واإلقليمية والعالمية ألغراض غســل األموال المتصــل 

ــائل منها تنفيذ أطر فعالة   ــر بالبيئة، بوســـــ قائمة على المخاطر لمكافحة بالجرائم المنظمة عبر الوطنية التي تضـــــ
 غسل األموال، بما يتماشى مع المعايير والمبادرات الدولية؛

على أوســـــــــــــع نطـاق ممكن، بمـا في ذلـ  تقـديم  فيمـا بينهـا الـدول األطراف على أن تتعـاون  يحـث  - 8 
ــاعدة القانونية المتبادلة، من أجل منع الجرائم المنظمة عبر الوطنية التي  ــر ب المســـــــــ ــلة البيئة والج تضـــــــــ رائم ذات الصـــــــــ

 ؛ قضائيا  المشمولة بالتفاقية والبروتوكولت الملحقة بها، والتحقيق في تل  الجرائم ومالحقة مرتكبيها 

ــا  -9  التفاقية، بالتحقيق في جرائم غســــل عائدات لالدول األطراف على أن تقوا، وفقا يحث أيضــ
ــائيا  ومالحقة مرتكبيها  بالبيئة ضــــــــــرالوطنية التي ت الجريمة المت تية من الجرائم المنظمة عبر  منها  ســــــــــبل ، ب قضــــــــ
الجماعات اإلجرامية الضــــــالعة فيها وتعطيلها وتفكيكها، الكشــــــف عن اســــــتخداا أســــــاليب التحقيق المالي، بهدف 

وبالســعي حثيثا إلى القضــاء على الحوافز التي تشــجع على تحويل عائدات الجريمة إلى الخارج، وبالتالي حرمان 
 م من المالذ اآلمن واستردادها؛عائدات تل  الجرائ 



 CTOC/COP/2020/10 

 

138/163 V.20-06357 

 

بالدول األطراف أن تقيم مخاطر الفســــــاد وتخفف من حدتها، وأن تعزز تدابير مكافحة  يهيب -10 
ــال ،  ــارب المصـ ــاد، من أجل منع تضـ ــق مع أحكاا التفاقية واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفسـ ــاد، بما يتسـ الفسـ

مان النـــــــــــــــــزاهة في كامل نظاا منع الجريمة والعدالة الجنائية، دون وتعزيز الممارســات األخالقية والشــفافية، وضــ 
 المساو باستقالل القضاء؛ 

، على اتخاذ المحليةنها ي ان و الدول األطراف، حيثما يكون ذل  مناســـبا وجائزا بموجب ق يشـــجع -11 
 البيئة ومكافحتها؛  ب  تضرالجرائم التي  تدابير وطنية متكاملة ومتعددة التخصصات بهدف منع

ــق مع ابالدول األطراف أن تتخذ،  يهيب - 12  ــريعات الوطنية، جميع بما يتســــــــ لتفاقية ووفقا للتشــــــــ
التدابير المناســبة، في حدود إمكانياتها، لتوفير المســاعدة والحماية على نحو فعال للشــهود ولضــحايا الجرائم التي 

ــبة لتمكين ضـــــحايا الجرائم المشـــــمولة بالتفاقية من الحصـــــول على  تضـــــر بالبيئة، وأن تضـــــع اإلجراءات المناســـ
ــررال ــجع الدول األطراف على النظر في  ،تعويض وجبر الضـــــــ ــدد، يشـــــــ ــول على وفي هذا الصـــــــ إمكانية الحصـــــــ

 الضحايا؛ب البيئة و الضرر الالحق ب تعويضات مدنية واستصالح الموائل مقابل 

، بالتشـاور مع أصـحاب المصـلحة المعنيين القيااعلى النظر في الدول األطراف   بشـدة يشـجع -13 
عند القتضـــــاء، التجاهات الســـــائدة فيما يتعلق ب نشـــــطة الجماعات اإلجرامية ، يجراء تحليالت تتناول، ب اآلخرين

 المعلومـاتهـذه                                                                     البيـئة والظروف التي ت رتكـب فيهـا تلـ  الجرائم في أقـاليمهـا، وعلى تـبادل ضــــــــــــــر بـ المنظمـة التي ت 
 والبيانات مع مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة؛ 

الدول األطراف على أن تعزز تعاونها وعملها مع المنظمات الدولية واإلقليمية  بشــدة أيضــا  يشــجع  - 14 
ــاء، مع   القطاو الخاص واألفراد والجماعات    ذل    ، بما في اآلخرين المعنيين  أصـــحاب المصـــلحةوكذل ، عند القتضـ

ــا  األكاديمية، وا  ــائط اإلعالا، واألوســــ ــا  العلمية، في  من خارج القطاو العاا، والمنظمات غير الحكومية، ووســــ ألوســــ
تعزيز سـالمة سـالسـل التوريد القانونية والتولية، بما يتسـق سـبل منها البيئة ومكافحتها، ب ب   تضـر مجال منع الجرائم التي 

 من التفاقية؛    31مع المادة 

إلى مكـتب األمم المتـحدة المعني ـبالمـخدرات والجريـمة أن يـقدا، رهـنا بتوافر موارد من ـخارج   يطـلب  - 15 
ــاـعدة التقنـية وبـناء الـقدرات لـلدول األطراف،   من أـجل دعم جهودهـا  بـناء على طلبـها، الميزانـية وفي ـحدود وليـته، المســـــــــــ

 رائم المنظمة عبر الوطنية التي تضر بالبيئة؛ الرامية إلى تنفيذ التفاقية على نحو فعال في مجال منع ومكافحة الج 

إلى مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يواصـــــل، في إطار وليته،   أيضـــــا   يطلب  - 16 
، وبرنامج األمم المتحدة للبيئة،  ( اإلنتربول )المنظمة الدولية للشــرطة الجنائية تعزيز وتوســيع نطاق تعاونه وتنســيقه مع  

، والتحـاد اـلدولي لحفة الطبيعـة،  والعـداـلة  والمنظمـة العـالمـية للجمـارا، ومعهـد األمم المتحـدة األـقاليمي لبحو  الجريمـة 
وأمانة اتفاقية التجارة الدولية ب نواو الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالنقراض، وأمانة اتفاقية التنوو البيولوجي، والبن   

المنظمـات اـلدولـية  اـلدولي، وأمـاـنة اتفـاقـية ـبازل بشــــــــــــــ ن التحكم في نقـل النفـاـيات الخطرة والتخلص منهـا عبر الحـدود، و 
، من أجــل دعم الــدول األطراف في التفــاقيــة، بنــاء على طلبهــا، في  تــه إطــار ولي في كــل ، األخرى المعنيــة واإلقليميــة 

الشـراكات  سـبل منها ، ب بشـكل فعال  البيئة ومكافحتها ب  تضـر جهودها الرامية إلى منع الجرائم المنظمة عبر الوطنية التي 
 البرية؛  ء حيا األ ضد  جرائم ال بين الوكالت مثل التحاد الدولي لمكافحة  

إلى فريق الخبراء الحكوميين العامل المعني بالمســـــــاعدة التقنية والفريق العامل المعني    يطلب -17 
بالتعاون الدولي، إجراء مناقشـة مواضـيعية مشـتركة بشـ ن تطبيق التفاقية من أجل منع ومكافحة الجرائم المنظمة 

ــيات، في إطار ولي  ظر فيها مؤتمر األطراف في ، لين ة كل منهماعبر الوطنية التي تضــــــــر بالبيئة، وتقديم توصــــــ
 التفاقية في دورته الحادية عشرة، من أجل تعزيز التطبيق العملي لالتفاقية؛
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إلى األمانة أن تـقدا إلـيه في دورته الحـادية عشــــــــــــــرة، في حدود الموارد المـتاحة، تقريرا    يطـلب -18 
 عن تنفيذ هذا القرار؛ 

على اســـــتبيانات التقييم  الرد وعي، عند الدول األطراف على أن تقدا، على أســـــاو ط يشـــــجع -19 
الذاتي الخاصــــــــــة باســــــــــتعراض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولت 

الجرائم المنظمة عبر الوطنية التي  بشـــــــــــ ن تنفيذ التفاقية في مجال منعذات صـــــــــــلة  الملحقة بها، أي معلومات 
 البيئة ومكافحتها؛ب  تضر

الدول األطراف وســـــائر الجهات المانحة إلى توفير موارد من خارج الميزانية للغراض  يدعو -20 
 المحددة في هذا القرار، وفقا لقواعد األمم المتحدة وإجراءاتها.

  
 10/7القرار   

 مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المتعلقة بالممتلكات الثقافية     

 

 إن مؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، 

ــير   إلى أن اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولت الملحقة إذ يشـــــــــ
ــية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، بما في ذل  أحكامها  ( 38) بها ــكوا القانونية الدولية الرئيســــ تمثل الصــــ

ــلة بجرائم التجار بالممتلكات الثقافية والجرائم  ــلبا  األخرى  المتصــ التي تســــتهدف الممتلكات الثقافية، التي تؤثر ســ
ــادات في جميع البلـدان وتترـتب عليهـا الثقـافي ويمكن أن   عواقـب وخيمـة على الترا  على المجتمعـات والقتصــــــــــــ
أهمية تل  الصـــــــــــكوا بوصـــــــــــفها من أنجع   اتكون حجر عثرة يعترض ســـــــــــبيل التفاهم بين األمم، وإذ يؤكد مجدد

 األدوات الفعالة المتاحة للمجتمع الدولي من أجل هذا الغرض،

لالتفــاقيــة والبروتوكولت   أن التعــاون الــدولي يحظى بمكــانــة بــارزة في الســــــــــــــيــاق العــاا اوإذ يؤكــد مجــدد 
الملحقة بها، وأن الغرض من هذه الصــــــــــكوا يشــــــــــمل جملة أمور منها تشــــــــــجيع التعاون وتعزيزه من أجل زيادة  
الفعالية في منع ومكافحة األنشـطة اإلجرامية المنظمة عبر الوطنية على الصـعيد الوطني واإلقليمي والدولي، وإذ  

متخذة لتحقيق ذل  الغرض على نحو يتسـق مع القوانين الوطنية وأحكاا ضـرورة تعزيز وتدليم اإلجراءات الؤكد ي 
 القانون الدولي المنطبقة، بما في ذل  الصكوا القانونية ذات الصلة،

، الـذي أكـد فيـه أن التفـاقيـة، 2008تشــــــــــــــرين األول/أكتوبر  17المؤرخ  4/2إلى مقرره  وإذ يشــــــــــــــير 
باعتبارها صــــكا عالميا معمول به على نطاق واســــع، توفر أوســــع مجال للتعاون على التصــــدي للشــــكال القائمة 

التي  األخرى  والمســــــــــــــتجـدة من الجريمـة المنظمـة عبر الوطنـية، وإذ يؤكـد أن التجـار ـبالممتلكـات الثـقافـية والجرائم 
 كن أن تمثل جرائم من هذا القبيل،تستهدف الممتلكات الثقافية يم

بشـــ ن مكافحة الجرائم المنظمة عبر   2010تشـــرين األول/أكتوبر  22المؤرخ  7/ 5قراره    ايؤكد مجدد وإذ 
 الوطنية المتعلقة بالممتلكات الثقافية،

المناقشــة  ، الذي أقر فيه توصـيات 2012تشـرين األول/أكتوبر  19المؤرخ  1/ 6قراره  أيضـا   امجددوإذ يؤكد  
المشـــتركة التي أجراها فريق الخبراء الحكوميين العامل المعني بالمســـاعدة التقنية والفريق العامل المعني بالتعاون الدولي 

                                                                 بش ن التجار بالممتلكات الثقافية، والتي ع قدت خالل دورته السادسة، 

__________ 

 . vols. 2225, 2237, 2241 and 2326, No. 39574نفسه،   المرجع (38) 

http://undocs.org/ar/A/RES/10/7
http://undocs.org/ar/A/RES/10/7


 CTOC/COP/2020/10 

 

140/163 V.20-06357 

 

تشـــــــــــرين الثاني/    15المؤرخ  25/ 55بقرارات الجمعية العامة ذات الصـــــــــــلة، بما فيها القرار  وإذ يحيط علما  
كانون   3المؤرخ  17/ 58بشـ ن اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والقرارات  2000نوفمبر 

كانون األول/ديســـــمبر    7المؤرخ  78/ 64و 2006كانون األول/ديســـــمبر   4المؤرخ  52/ 61و  2003األول/ديســـــمبر 
كانون األول/ديسمبر   19المؤرخ  180/ 66رد الممتلكات الثقافية إلى بلدانها األصلية، والقراران  أو  بش ن إعادة  2009
ــمبر   18المؤرخ  186/ 68و  2011 ــ ن تعزيز التدابير  2013كانون األول/ديســــــــ المتخذة في مجال منع الجريمة  بشــــــــ

ــة فيـما يتعلق ـبالتـجار بـها، والقرار  ـكانون    18المؤرخ  196/ 69والـعداـلة الجـنائـية لحـماـية الممتلـكات الثـقافـية، وبـخاصـــــــــــ
ــ ن تدابير منع  2014األول/ديســـــــــــــمبر  الجريـمة والـعدالة الجـنائـية فيـما يتعلق والمتعلق بالمـباد  التوجيهـية الدولـية بشـــــــــــ

  2015كانون األول/ديســمبر   9المؤرخ  76/ 70بالتجار بالممتلكات الثقافية وما يتصــل به من جرائم أخرى، والقراران 
 رد الممتلكات الثقافية إلى بلدانها األصلية،  أو  بش ن إعادة  2018كانون األول/ديسمبر   13المؤرخ  130/ 73و 

تموز/يوليه   22المؤرخ  2003/29بقرارات المجلس القتصـــــــــادي والجتماعي وإذ يحيط علما أيضـــــــــا  
  2004/34بشــــــــــ ن منع جرائم انتهاا الترا  الثقافي للشــــــــــعوب المورو  في شــــــــــكل ممتلكات منقولة، و 2003
ــه  21المؤرخ  ــه  24المؤرخ  2008/23و 2004تموز/يوليـ ــار  2008تموز/يوليـ ــة من التجـ ــايـ بشـــــــــــــــــ ن الحمـ

منع الجريمة بشــــــ ن التدابير المتخذة في مجال   2010تموز/يوليه  22المؤرخ  2010/19بالممتلكات الثقافية، و
 والعدالة الجنائية لحماية الممتلكات الثقافية، وبخاصة فيما يتعلق بالتجار بها،

، اـلذي أحـاطـت فـيه  2018أـيار/ـمايو  18، المؤرخ 5/ 27قرار لجـنة منع الجريمـة والعـداـلة الجـنائـية وإذ يؤـكد  
ــليم فيه بالدور الذي 2017آذار/مارو   24، المؤرخ ( 2017)   2347اللجنة علما بقرار مجلس األمن  ، الذي تم التســــــــ

 ل غنى عنه للتعاون الدولي في تدابير منع الجريمة والعدالة الجنائية الرامية إلى مكافحة التجار بالممتلكات الثقافية، 

أن تذكي الوعي بالتدابير المتخذة على الصــــــــــــــعيد العالمي للتصــــــــــــــدي ألي   بالدول األطرافوإذ يهيب  
بين تمويل اإلرهاب والجريمـة المنظمـة عبر الوطنـية، بمـا في ذل  تهريب الممتلكـات الثـقافـية وتجـارتهـا غير  روابط 

 المشروعة وأن تعزز تل  التدابير،

ب عمال فريق الخبراء الحكومي الدولي المفتوح العضـــوية المعني بالحماية من التجار بالممتلكات   وإذ ينوه  
ــيات ال و  الثقافية  ــادي والجتماعي عن اجتماعاته المعقودة المنبثقة توصــــــ   34/ 2004عمال بقرارات المجلس القتصــــــ

 ، 186/ 68وقرار الجمعية العامة  19/ 2010و  23/ 2008و 

إلى التفاقية المتعلقة بالوســــــائل التي تســــــتخدا لحظر ومنع اســــــتيراد وتصــــــدير ونقل ملكية  وإذ يشــــــير 
الممتلكات الثقافية بطرق غير مشـــــــروعة التي اعتمدها المؤتمر العاا لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 

المصـــــدرة بطرق  أو لثقافية المســـــروقةوالتفاقية المتعلقة بالممتلكات ا ( 39) ،1970تشـــــرين الثاني/نوفمبر  14في 
واتـفاقـية   ( 40) ،1995حزيران/يونـيه  24غير مشــــــــــــــروعـة التي اعتمـدهـا المعهـد اـلدولي لتوحـيد الـقانون الخـاص في 

ــل  التي اعت مدت في  نزاو حماية الملكية الثقافية في حالة   وبروتوكوليها المعتمدين   ( 41) ،1954أيار/مايو  14                      مســ
 ( 42) ،1999آذار/مارو  26و 1954أيار/مايو  14في 

الجهود الراميــة إلى حمــايــة الترا  الثقــافي التي تبــذلهــا المنظمــات الــدوليــة المعنيــة، بمــا فيهــا بــ  وإذ يقر 
ومنظمـة الجمـارا   منظمـة األمم المتحـدة للتربـية والعلم والثـقاـفة، والمنظمـة اـلدولـية للشــــــــــــــرطـة الجـنائـية )اإلنتربول(،

 العالمية والمعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص،

__________ 

 . vol. 823, No. 11806المرجع نفسه،   (39) 

 . vol. 2421, No. 43718المرجع نفسه،   (40) 

 . vol. 249, No. 3511المرجع نفسه،   (41) 

 . vols. 249 and 2253, No. 3511المرجع نفسه،   (42) 

http://undocs.org/ar/A/RES/55/25
http://undocs.org/ar/A/RES/55/25
http://undocs.org/ar/A/RES/58/17
http://undocs.org/ar/A/RES/58/17
http://undocs.org/ar/A/RES/و61/52
http://undocs.org/ar/A/RES/و61/52
http://undocs.org/ar/A/RES/و64/78
http://undocs.org/ar/A/RES/و64/78
http://undocs.org/ar/A/RES/66/180
http://undocs.org/ar/A/RES/66/180
http://undocs.org/ar/A/RES/و68/186
http://undocs.org/ar/A/RES/و68/186
http://undocs.org/ar/A/RES/69/196
http://undocs.org/ar/A/RES/69/196
http://undocs.org/ar/A/RES/70/76
http://undocs.org/ar/A/RES/70/76
http://undocs.org/ar/A/RES/و73/130
http://undocs.org/ar/A/RES/و73/130
http://undocs.org/ar/A/RES/27/5
http://undocs.org/ar/A/RES/27/5
http://undocs.org/ar/S/RES/2347(2017)
http://undocs.org/ar/A/RES/68/186
http://undocs.org/ar/A/RES/68/186
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الجهود التي بذلها مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة حتى اآلن في مجال منع  ب  وإذ يقر أيضـا  
ــع في اعتباره ما األخرى  ومكافحة التجار بالممتلكات الثقافية والجرائم  ــتهدف الممتلكات الثقافية، وإذ يضـــ لدى   التي تســـ

 زيادة دعم الدول في التصدي لهذه الجرائم بجميع أشكالها وجوانبها ومكافحتها، تتي  المكتب من إمكانات 

ــير   ــكل وإذ يشـــــــــ ــعوب المورو  في شـــــــــ إلى المعاهدة النموذجية لمنع جرائم انتهاا الترا  الثقافي للشـــــــــ
التي اعتمــدهـا مؤتمر األمم المتحــدة الثــامن لمنع الجريمــة ومعــاملــة المجرمين، ورحبــت بهــا  ( 43) ،ممتلكــات منقولـة

 ،1990كانون األول/ديسمبر  14المؤرخ  45/121الجمعية العامة في قرارها 

المتحدة   إلى إعالن الدوحة بش ن إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أعمال األمم  وإذ يشير أيضا  
ــعيدين الوطني والدولي   ــيادة القانون على الصـ ــادية وتعزيز سـ ــدي للتحديات الجتمالية والقتصـ ــع من أجل التصـ األوسـ

ــيما  ( 44) جريمة والعدالة الجنائية، ومشـــــــــــاركة الجمهور، الذي اعتمده مؤتمر األمم المتحدة الثالث عشـــــــــــر لمنع ال  ل ســـــــــ
ــاملة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية من أجل  ت ي ت )ج( منه ال   9 الفقرة  تضـــــــــمن التزاما بتدليم وتنفيذ تدابير شـــــــ

التصـــــدي لالتجار بالممتلكات الثقافية، بغية توفير أوســـــع قدر ممكن من التعاون الدولي على التصـــــدي لتل  الجريمة،  
 مكافحة التجار بالممتلكات الثقافية،  الداخلية الرامية إلى  وتدليم التشريعات ة مراجع وب 

أن الموضــــــوو الرئيســــــي لمؤتمر األمم المتحدة الرابع عشــــــر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وإذ يالحة  
ــيادة القان  ون: نحو تحقيق خطة المقرر عقده في كيوتو، اليابان، هو "النهوض بمنع الجريمة والعدالة الجنائية وســـ

 "،2030التنمية المستدامة لعاا 

أهمية الممتلكات الثقافية وضـــرورة حمايتها لما تمثله من شـــهادة فريدة ومهمة على ثقافة  ت كيديعيد وإذ  
ــدد الحــاجــة إلى تعزيز التعــاون الــدولي على منع التجــار  االشــــــــــــــعوب وهويتهــا، وإذ يؤكــد مجــدد في هــذا الصـــــــــــــ

ي ومالحقة الجناة قضــائيا التي تســتهدف الترا  الثقافاألخرى  بالممتلكات الثقافية بجميع أشــكاله وجوانبه والجرائم  
  يطار القانون ضمن اإلبسبل مختلفة منها المساعدة القانونية المتبادلة،   ،ومعاقبتهم، وذل  على نحو شامل وفعال

ــلة تعزيز وتطوير إطار التعاون الدولي على   ــمل اتفاقية الجريمة المنظمة، والحاجة إلى مواصـــــ المنطبق، بما يشـــــ
 ذا الصدد،التصدي للتحديات التي تنش  في ه

بالطابع غير المشــــــــــــــروو لالتجار بالممتلكات الثقافية وبعده العابر للحدود، وب همية تعزيز   وإذ يســــــــــــــلم 
رد الممتلكات الثقافية المتجر  أو بشــ ن إعادة ل ســيما التعاون الدولي، بوســائل منها المســاعدة القانونية المتبادلة،

 بها إلى بلدانها األصلية،

 افي في التنمية المستدامة،مساهمة الثقافة والترا  الثق وإذ يالحة 

اإلضـــــــــــــرار بها وســـــــــــــرقتها   أو  إزاء تزايد عدد أعمال التدمير المتعمد للممتلكات الثقافية   وإذ يعرب عن الجزو  
ـــياق النزاعـات في جميع أنحـاء العـالم،  ــيمـا  ونهبهـا وتهريبهـا في ســـــــــــ على أـيدي الجمـاعـات اإلرهـابـية والجمـاعـات   ل ســـــــــــ

 اإلجرامية المنظمة، وإذ يشير في هذا الصدد إلى اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاو مسل ، 

لممتلكـات الثـقافـية، بمـا في ذـل  المواقع والمـقدســــــــــــــات اإزاء تزاـيد اســــــــــــــتهـداف  وإذ يعرب عن ـبالغ القلق 
 ســــــــــــرقتها أو إلحاق الضــــــــــــرر بهاعن في كثير من األحيان ســــــــــــفر رهابية، مما ي الدينية، في إطار الهجمات اإل

 ، وإذ يدين تل  الهجمات،الكاملتدميرها  أو

__________ 

: تقرير أعدته األمانة 1990مبر  أيلول/سبت 7 -آب/أغسطس    27مؤتمر األمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، هافانا،  (43) 
 ، المرفق. 1-(، الفصل األول، القسم باءA.91.IV.2)منشورات األمم المتحدة، رقم المبيع   العامة

 . مرفق، ال174/ 70قرار الجمعية العامة   (44) 

http://undocs.org/ar/A/RES/45/121
http://undocs.org/ar/A/RES/45/121
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الطلب وتزايد استمرار  ب التقارير التي تفيد   ، وإذ تثير جزعه66/180إلى قرار الجمعية العامة  وإذ يشير  
المستوردة بصورة غير مشروعة، مما يشجع على زيادة  أو  والمصدرةعلى الممتلكات الثقافية المسروقة والمنهوبة 

أعمال النهب والتدمير والســــــرقة والتجار التي تســــــتهدف هذه الممتلكات، وإذ يســــــلم بضــــــرورة اتخاذ تدابير دولية 
رد  أو إضــــافية، بما في ذل  زيادة التعاون على منع تل  الجرائم والتحقيق فيها ومالحقة مرتكبيها قضــــائيا وإعادة

الطلـب على تصـــــــــــــــدير كب  تلـ  الممتلكـات إلى بلـدانهـا األصــــــــــــــليـة وتبـادل اآلراء بين الخبراء، وذلـ  من أجـل 
نقل ملكيتها على نحو غير مشـروو، وإذ يدعو إلى إجراء المزيد من الدراسـات  أو اسـتيرادها أو الممتلكات الثقافية

 على الصعيدين الوطني والدولي بش ن هذه المس لة،

اســتمرار وتزايد التقارير التي تفيد ب ، وإذ تثير جزعه  180/ 66إلى قرار الجمعية العامة شــير أيضــا وإذ ي  
ضــلوو الجماعات اإلجرامية المنظمة والجماعات اإلرهابية في جميع أشــكال وجوانب التجار بالممتلكات الثقافية 

ة بها، التي قد تنطوي على عنصـر عبر وطني، وإذ يالحة أن الممتلكات الثقافية يجري التنقيب والجرائم المتصـل
المنقولة ملكيتها   أو عنها بصــــــــورة غير مشــــــــروعة وتتعرض للنهب والســــــــرقة، وأن الممتلكات الثقافية المســــــــتوردة
ومواقع اإلنترنت، وأن بصــــورة غير مشــــروعة تباو بشــــكل متزايد من خالل أســــواق مختلفة، بما يشــــمل المزادات  

 عائداتها تخضع ألشكال مختلفة من عمليات غسل األموال، 

تزايد اســـــــــــــتخداا عائدات الجريمة المت تية من التجار بالممتلكات الثقافية والجرائم ذات   وإذ يثير جزعه 
 الصلة في تمويل اإلرهاب وغيره من الجرائم الخطيرة،

من التجار بالممتلكات الثقافية يمكن أن تســــــــــتخدا كمصــــــــــدر  أن عائدات الجريمة المت تية وإذ يالحة 
 مشروو لتمويل أنشطة إجرامية أخرى وإدرار عائدات غير مشروعة يجري غسلها، غير

أهمـية اضـــــــــــــطالو اـلدول بحمـاـية تراثهـا الثـقافي والمحـافظـة علـيه وفـقا للصـــــــــــــكوا اـلدولـية  على شـــــــــــــدد وإذ ي  
 الصلة،  ذات 

ــير  ــلية في  وإذ يشـــــ ــعوب األصـــــ ــ ن حقوق الشـــــ ــبتمبر   13إلى اعتماد إعالن األمم المتحدة بشـــــ أيلول/ســـــ
 المواد المتعلقة بالممتلكات الثقافية، ل سيما ( 45) ،2007

الحاجة الملحة إلى تحســــــين ســــــبل تطبيق ورصــــــد أداء اآلليات الدولية القائمة لمنع الجرائم المتعلقة   وإذ يؤكد  
عائداتها، والنظر في جميع الخيارات الممكنة من أجل وضــــــــــع اقتفاء بالممتلكات الثقافية ومالحقة مرتكبيها ومعاقبتهم و 

 إلى توافق في اآلراء في هذا الصدد،  ، بغية التوصل الضرورة إطار للتعاون الدولي أكثر فعالية، حسب  

تبذله من  على الدول األعـضاء والمؤـسـسات الثقافية والتعليمية والمتاحف وكيانات المجتمع المدني لما  وإذ يثني  
جهود لحماية الممتلكات الثقافية وللمســـــاعدة في مكافحة التجارة غير المشـــــروعة بها وتهريبها، وإذ يرحب بجميع مبادرات  

 األشخاص العاديين، لهذه الممتلكات الثقافية،  أو  المؤسسات  أو  لطولية، من جانب الدول اإلعادة ا 

أن ـهدف المؤتمر هو تحســـــــــــــين ـقدرة اـلدول األطراف على مـكافحـة الجريـمة المنظـمة عبر  يالحة  - 1 
 ها؛  تنفيذ  ض الوطنية والتشجيع على تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية واستعرا 

الدول األعضــاء التي لم تجرا بعد التجار بالممتلكات الثقافية، وكذل  عمليات الســرقة  يدعو -2  
والنهب في المواقع األثرية وغيرها من المواقع الثقافية، إلى أن تجرا تل  األفعال وفقا للصـكوا الدولية المنطبقة، 

يكون   عنـدمـااتفـاقيـة الجريمـة المنظمـة من  2وأن تعتبرهـا جرائم خطيرة وفقـا لتعريف الجريمـة الخطيرة في المـادة 
 جماعة إجرامية منظمة؛  هالجرا ذا طابع عبر وطني وتضلع في 

__________ 

 مرفق. ال،  295/ 61قرار الجمعية العامة   (45) 

http://undocs.org/ar/A/RES/66/180
http://undocs.org/ar/A/RES/66/180
http://undocs.org/ar/A/RES/66/180
http://undocs.org/ar/A/RES/66/180
http://undocs.org/ar/A/RES/61/295
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الحاجة إلى مواصـلة العمل من أجل اتباو نهج شـامل ومنسـق للتصـدي لمشـكلة التجار  يؤكد -3 
ليات الوطنية واإلقليمية التي تستهدف الممتلكات الثقافية، وذل  من خالل اآلاألخرى  بالممتلكات الثقافية والجرائم  

 والدولية المناسبة؛

الــدول على تعزيز التعــاون في مكــافحــة التجــار بــالممتلكــات الثقــافيــة ونقــل هــذه  يشــــــــــــــجع -4 
ــالعين   ــخاص الضـ ــبل مختلفة من بينها التحقيق مع األشـ ــلية، وذل  بسـ ــروو من بلدانها األصـ الممتلكات غير المشـ

انين الدول المتعاونة  في هذه األفعال ومالحقتهم قضــائيا والمســاعدة القانونية المتبادلة وتســليم المطلوبين، وفقا لقو 
 لقانون الدولي المنطبق؛لو 

الــدول األطراف على أن تتبــادل، بــالتعــاون مع المنظمــات اإلقليميــة والــدوليــة ذات  يشــــــــــــــجع -5 
الصـــــــــلة، المعلومات عن خبراتها وممارســـــــــاتها الجيدة والتحديات التي تواجهها، بما في ذل  الثغرات وأية عوائق 

يمـا يتعلق ـبالجرائم المتعلـقة ـبالممتلكـات الثـقافـية والجرائم ذات الصـــــــــــــــلة، وعن  تعترض ســــــــــــــبـيل التعـاون اـلدولي، ف
تطبيقهـا للمـباد  التوجيهـية الدولـية بشــــــــــــــ ن تدابير منع الجريمـة والعـدالة الجـنائـية فيمـا يتعلق بالتجـار بالممتلكـات  

ــل به من جرائم أخرى، دوات الدولية الموجودة في تقييم مدى كفاية األتحقيقا ألهداف منها  ( 46) الثقافية وما يتصـــــــ
مكتب وتعريف ، الضـــــرورةهذا الصـــــدد والنظر في الخيارات الممكنة لتعزيز إطار التعاون الدولي القائم، حســـــب 

 تل  التجارب والممارسات الجيدة؛ ب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة 

بالدول األطراف أن تواصــل تعزيز تشــريعاتها وســياســاتها الوطنية من أجل تنفيذ اتفاقية  يهيب -6 
 الجريمة المنظمة والقانون الدولي المنطبق فيما يتعلق بحماية الممتلكات الثقافية؛ 

تعزز، حســــب القتضــــاء، البرامج وأوجه   أو  الدول األطراف، وفقا لالتفاقية، على أن تشــــجع   يحث  - 7 
ــعيـد الوطني واإلقليمي والـدولي من أجـل منع جرائم التجـار بـالممتلكـات الثقـافيـة والجرائم   التعـاون على كـل من الصـــــــــــ

 التي تستهدف الممتلكات الثقافية التي تندرج في نطاق التفاقية ومكافحة تل  الجرائم ومعاقبة مرتكبيها؛  األخرى  

الدول األطراف على تعزيز وتيســــــــــــير التعاون الدولي، وفقا للقانون الوطني وبما  يحث أيضــــــــــــا  - 8 
األخرى  الصـــــــــلة، فيما يتعلق بالتجار بالممتلكات الثقافية والجرائم  ي ق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي ذ ـســــــــ يت 

ــتهدف الممتلكات الثقافية، ب  ــبل منها التي تســــــ ــاعدة القانوني ســــــ ــليم المطلوبين، والمســــــ ــف عن ة المتبادلة، و تســــــ الكشــــــ
المنقب  أو  المنهوبة  أو  المســـــروقة  أو  بصـــــورة غير مشـــــروعة المســـــتوردة  أو ة صـــــدر لم ا  أو  الممتلكات الثقافية المهربة 
ردها إلى بلدانها   أو  بطريقة غير مشـروعة وضـبطها ومصـادرتها وإعادتها جر بها المت  أو  عنها بطريقة غير مشـروعة 

األصـــــــــلية وكذل  التحقيق في هذه الجرائم ومالحقة مرتكبيها قضـــــــــائيا واســـــــــترداد عائداتها، والســـــــــتفادة الفعالة من 
 التفاقية ك ساو قانوني لهذا التعاون الدولي، في الحالت المنطبقة؛  

المفقودة   للممتلكات الثقافية المســروقة و/أو جرد   أو   قوائم حصــر تعد  ن الدول األعضــاء ب  يوصــي  - 9 
قوائم الحمراء الصــادرة ال ســتخدا األدوات المتاحة لها، مثل  ت ، و يها من أجل تســهيل التعرف عل عنها عالن اإل والنظر في  

  عن المجلس الدولي للمتاحف وقاعدة بيانات اإلنتربول بشــ ن األعمال الفنية المســروقة وشــبكة تبادل المعلومات "أركيو" 
 (ARCHEO )  التابعة لمنظمة الجمارا العالمية، من أجل تيســــــــــير عمل أجهزة إنفاذ القانون، ويدعو في هذا الصــــــــــدد

 الدول األعضاء إلى مد بعضها بعضا ب قصى قدر ممكن من التعاون في إعداد هذه القوائم؛  

الــدول األطراف على التحقيق في الجرائم المنظمــة عبر الوطنيــة المتصــــــــــــــلــة بتــدمير  يحــث -10 
الممتلكــات الثقــافيــة وإتالفهــا ونهبهــا على يــد الجمــاعــات اإلجراميــة، ومالحقــة مرتكبيهــا ومعــاقبتهم وفقــا للقــانون 

 والتفاقية؛  المحلي

__________ 

 مرفق. ال  ،196/ 69قرار الجمعية العامة   (46) 
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يعقــد اجتمــاعــا واحــدا على  إلى مكتــب األمم المتحــدة المعني بــالمخــدرات والجريمــة أن يطلــب -11 
األقل من اجتماعات الخبراء الحكوميين الدولية المفتوحة العضـــــــــــــوية قبل الدورة الحادية عشـــــــــــــرة للمؤتمر لتبادل 

ــات الجيدة والتحديات المتعلقة بالتجار بالممتلكات الثقافية والجرائم  ــ ن الخبرات والممارســـ التي األخرى  اآلراء بشـــ
، بما في ذل  اســــتخداا الممتلكات الثقافية كمصــــدر للرباح لغســــل عائدات الجريمة تســــتهدف الممتلكات الثقافية

رد الممتلكات الثقافية المتجر بها إلى بلدانها األصـلية، وتقديم توصـيات مناسـبة إلى المؤتمر في دورته  أو وإعادة
يز العمل على تطبيق الحادية عشــرة في هذا الشــ ن بغية بحث واســتكشــاف جميع الخيارات الممكنة من أجل تعز 

اإلطــار القــانوني الــدولي القــائم لمكــافحــة الجرائم المتعلقــة بــالممتلكــات الثقــافيــة والنظر في أي اقتراحــات بشـــــــــــــــ ن  
 ؛الضرورةاستكمال إطار التعاون الدولي القائم، حسب 

ــة لمنع جرائم التجار  يدعو -12  ــرطة مكرســـــــــ ــاء وحدات شـــــــــ الدول األطراف إلى النظر في إنشـــــــــ
كات الثقافية والجرائم ذات الصـــــــــلة وكشـــــــــفها ومالحقة مرتكبيها على نحو فعال، على أن تضـــــــــم حســــــــب بالممتل

 القتضاء مو فين مؤهلين لتل  المهاا؛  

إلى المـديرة التنفيـذيـة لمكتـب األمم المتحـدة المعني بـالمخـدرات والجريمـة أن تقـدا إليـه  يطلـب -13 
لقرار وعن الخبرات والممـارســـــــــــــــات الجيـدة والتحـديـات المتعلقـة في دورتـه الحـاديـة عشــــــــــــــرة تقريرا عن تنفيـذ هـذا ا

بالتجار بالممتلكات الثقافية والجرائم ذات الصــــــــلة، فضــــــــال عن تدابير المســــــــاعدة القانونية المتبادلة فيما يتعلق 
ن رد تل  الممتلكات الثقافية إلى بلدانها األصــــــــــلية، على أن تؤخذ في العتبار أيضــــــــــا في هذا الشــــــــــ  أو بيعادة

 من هذا القرار؛ 5المعلومات المجموعة عمال بالفقرة 

الدول األطراف وســـــائر الجهات المانحة إلى توفير موارد من خارج الميزانية للغراض  يدعو -14 
 المحددة في هذا القرار، وفقا لقواعد األمم المتحدة وإجراءاتها.

 
 

 راتالمقر  -باء 

ين المقرر اعتمــد مؤتمر األطراف في اتفــاقيــة األمم المتحــدة لمكــافحــة الجريمــة المنظمــة عبر الوطنيــة  -2
 :2020تشرين األول/أكتوبر  16إلى  12                                                      أثناء دورته العاشرة، التي ع قدت في فيينا في الفترة من  ينالتالي 

  
 10/1المقرر   

 
 جدول األعمال المؤقت للدورة الحادية عشرة لمؤتمر األطراف في اتفاقية   

 األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية

اتفــاقيــة األمم المتحــدة لمكــافحــة الجريمــة المنظمــة عبر الوطنيــة على جــدول األعمــال وافق مؤتمر األطراف في 
 المؤقت لدورته الحادية عشرة على النحو المبين أدناه.

 

جدول األعمال المؤقت للدورة الحادية عشرة لمؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة   
 المنظمة عبر الوطنية 

 

 المسائل التنظيمية: -1

 افتتاح دورة المؤتمر الحادية عشرة؛  )أ(

 انتخاب أعضاء المكتب؛ )ب(

 إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال؛ )ج(

http://undocs.org/ar/A/RES/10/1
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 المشاركة؛ )د(

 اعتماد تقرير المكتب عن وثائق التفويض؛ )هـ(

 المناقشة العامة. )و(

 لمنظمة عبر الوطنية والبروتوكولت الملحقة بها:استعراض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة ا -2

 اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية؛   )أ(

 بروتوكول منع وقمع ومعاقبة التجار باألشخاص، وبخاصة النساء واألطفال؛ )ب(

 بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو؛ )ج(

 ول مكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والتجار بها بصورة غير مشروعة. بروتوك  )د( 

الجرائم الخطيرة األخرى، حســــــــب تعريفها الوارد في التفاقية، بما فيها األشــــــــكال واألبعاد الجديدة للجريمة  -3
 المنظمة عبر الوطنية. 

والمساعدة القانونية المتبادلة والتعاون الدولي ين طلوب الميم التعاون الدولي، مع التركيز خصوصا على تسل -4
 ألغراض المصادرة، وإنشاء السلطات المركزية وتعزيزها.

 المساعدة التقنية. -5

 المسائل المالية والمتعلقة بالميزانية. -6

 جدول األعمال المؤقت لدورة المؤتمر الثانية عشرة. -7

 مسائل أخرى. -8

 تقرير المؤتمر عن أعمال دورته الحادية عشرة.اعتماد  -9

  
 10/2المقرر   

 
تنظيم أعمال الدورة الحادية عشرة لمؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة    

 لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 

إن مؤتمر األطراف في اتفـاقـية األمم المتحـدة لمكـافحـة الجريمـة المنظمـة عبر الوطنـية، إذ يضــــــــــــــع في  
 من نظامه الداخلي: 3من المادة  3اعتباره الفقرة 

وأن يظل عدد الجلسـات على  ،                                                     قرر أن ت عقد دورته الحادية عشـرة على مدى خمسـة أياا عمل )أ( 
 ، جلسة توفر فيها الترجمة الشفوية بلغات األمم المتحدة الرسمية الست 20ما كان عليه في الدورات السابقة، أي 

                                                                          وأن ي تخذ في نهاية الدورة الحادية عشرة قرار بش ن مدة الدورة الثانية عشرة؛

ــتواها ال )ب(   ــة له على نفس مســـ ــمن جملة طلب أن تبقى الموارد المخصـــــصـــ حالي، وأن تتاح، ضـــ
 لجنة جامعة ينشئها. أو أغراض، ألي أفرقة عاملة
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 المسائل التنظيمية  - ثانيا  

 افتتاح الدورة -ألف 
عقد مؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية دورته العاشـــــــــــرة  - 3

جلســـــات، من بينها   10                   وخالل الدورة، ع قدت  .2020تشـــــرين األول/أكتوبر  16إلى  12في فيينا، في الفترة من 
 جلسات للجنة الجامعة. 4

، وافق المكـتب الموســــــــــــــع لمؤتمر  (19-كوفـيدفيروو كوروـنا )مرض وفي إطـار مواجهـة ـت ثير جـائحـة  -4
، على أن تعقد الدورة في شــكل هجين، 2020أيلول/ســبتمبر  7األطراف، من خالل إجراء الموافقة الصــامتة في 

فيحضـــر شـــخصـــيا الرئيس وعدد محدود من المندوبين وممثلون عن األمانة في قاعة الجتماو، ويحضـــر جميع 
 لترجمة الشفوية اشترت األمم المتحدة خدماتها.لعن بعد باستخداا منصة المندوبين اآلخرين 

مشـارا؛ في حين خصـصـت لجميع   300وقد أتاحت منصـة الترجمة الشـفوية تخصـيص وصـالت متكلم لــــــــــــــ  - 5
                                                                                                     المشــاركين اآلخرين وصــالت مســتمع. وكان قد ط لب إلى الوفود إبالغ األمانة، عن طريق مذكرة شــفوية، بكي ية توزيع  

 دهم عند طلب تسجيل المندوبين. و مستمعين( على وف ال متكلمين/وصالت ال صالت )وصالت  الو 

من ثال  ســاعات  جلســات بعد الظهر  صــباحية و ال  ات جلســ ال                                           ونظرا إلى الشــكل الهجين للدورة، خ فضــت مدة   - 6
 ة. ساعة، مع توفير خدمات الترجمة الشفوي   20إلى ساعتين. وبذل  بلغ مجموو وقت الجتماو في الدورة 

ــة األولى من الدورة، المعقودة في   - 7 ــرين األول/أكتوبر   12وفي الجلســـــــ ــا المؤتمر في  2020تشـــــــ ، أدلى رئيســـــــ
دورتيه التاســــعة والعاشــــرة ببيانين افتتاحيين. وشــــاهد الحضــــور رســــالة بالفيديو من األمين العاا، وأدلى ببيانات افتتاحية  

ــا كل من المديرة التنفيذية لمكتب األمم المتحدة  المعني بالمخدرات والجريمة، وممثلة الفلبين )نيابة عن مجموعة  أيضـــــــــــ
والصــــــــين(، وممثل تونس )نيابة عن مجموعة الدول األفريقية(، وممثل التحاد األوروبي )نيابة عن التحاد    77الـــــــــــــــــــــ 

وآيســـــلندا والبوســـــنة والهرســـــ  وتركيا  أرمينيا وألبانيا وأوكرانيا األوروبي والدول األعضـــــاء فيه؛ وأيد البيان ممثلو كل من 
 (. والجبل األسود وجمهورية مولدوفا وجورجيا وصربيا وليختنشتاين ومقدونيا الشمالية والنرويج 

 
 انتخاب أعضاء المكتب -باء 

كـان المؤتمر قـد قرر في دورتـه األولى أن يكون منصــــــــــــــبـا الرئيس والمقرر خـاضــــــــــــــعين للتنـاوب بين   -8
ــب الترتيب األبجدي. وتبعا لذل   المجموعات اإلقليمية وأن ــحتيجري هذا التناوب بحســ الدول األفريقية، في   رشــ

 ، رئيس المؤتمر، في حين رشحت دول أوروبا الغربية ودول أخرى المقرر.العاشرة الدورة

تشرين األول/أكتوبر    16و 12يومي  تينالمعقودوالعاشرة  ه األولى ي وانتخب المؤتمر بالتزكية، في جلست  -9
 من نظامه الداخلي، أعضاء المكتب التالية أسما هم: 22، وفقا للمادة 2020

                      محمد حمدي الم ال )مصر(  :الرئيس 

 محمد عبد المغيث )بنغالديش( :نواب الرئيس 

 جيسي ألونسو شاكون إسكاميلو )جمهورية فنزويال البوليفارية(   

 أليساندرو كورتيزي )إيطاليا(   

 ياسمينكا دينيتش )كرواتيا(   

 لورينا ماريا فيروتا )رومانيا(   

 ل إكيتشوكوو نويكي )نيجيريا(ي إمانو    
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 رنزو )كوبا(ن لويبا سانشيز لو    

 هيكيهارا تاكيشي )اليابان(   

 يان رينزيما )هولندا(  :المقرر 

. وأبلغ الرئيس ينببيـــان  ليفـــاريـــةوأدلى ممثـــل الوليـــات المتحـــدة األمريكيـــة وممثلـــة جمهوريـــة فنزويال البو  -10
 .CTOC/COP/2020/CRP.7المؤتمر ب ن ذين  البيانين سيدرجان في ورقة الجتماو 

  
  إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال -جيم 

، جدول األعمال المؤقت 2020تشـرين األول/أكتوبر  12أقر المؤتمر، في جلسـته األولى المعقودة في   -11
 .CTOC/COP/2020/1/Rev.1الوارد في الوثيقة 

ــاء لجنة جامعة ي فت  باب عضـــــــــــــويتها أماا جميع الدول 5/2وكان المؤتمر قد قرر، في مقرره  -12                                                      ، إنشـــــــــــ
أثنــاء انعقــاد دورات المؤتمر   هــاعقــد اجتمــاعــات     وت  ، والــدول الموقعــة عليهــااألطراف في اتفــاقيــة الجريمــة المنظمــة 

حســـــــــــبما يقرره رئيس المؤتمر، وتؤدي المهاا التي قد يكلفها بها المؤتمر من أجل مســـــــــــاعدته في معالجة جدول 
، ومن  وتنظر في بنود محددة من جدول األعمال وتقدا إلى المؤتمر تعليقاتها وتوصـــــياتها ،أعماله وتيســـــير عمله

 ضمنها مشاريع قرارات ومشاريع مقررات، حتى ينظر فيها. 

، وافق المكتب الموســع على تنظيم أعمال الدورة العاشــرة من خالل إجراء 2020أيلول/ســبتمبر  7وفي  -13
ن                                                                                                           الموافقة الصـامتة، وأشـار إلى أن الجلسـة العامة للمؤتمر أثناء دورته العاشـرة سـت علق، وفقا للممارسـة السـابقة، م

 (.CTOC/COP/2020/CRP.6أجل عقد اجتماو للجنة الجامعة )انظر الوثيقة 

                                                                                                ومن أجل الســتفادة على أفضــل وجه من الوقت المتاح، لم ت دل األمانة شــفويا ببيانات اســتهاللية بشــ ن بنود   - 14
وأتي  للوفود التي لم   . العاشــــرة  لمؤتمر لدورة ا جدول األعمال؛ وبدل من ذل ، أتيحت تل  البيانات على الموقع الشــــبكي 

لوفود التي لم تتمكن من اإلدلء ببـياـنات  ل يتوفر لهـا وقـت كـاف لإلدلء ببـياـناتهـا كـامـلة بشــــــــــــــ ن بنود جـدول األعمـال و 
 على موقع الدورة.   ة تاح م تقديم بياناتها كتابيا. ونصوص هذه البيانات                     صعوبات تقنية خيار  نتيجة 
 

 المشاركة -دال 
منظمة تكامل اقتصــــــــادي بما في ذل   ،طرفا في التفاقية  117المؤتمر العاشــــــــرة ممثلو حضــــــــر دورة   -15

ــا مراقبون عن دولة واحدة موقعة على التفاقية، ودولة مراقبة  ــر الدورة أيضــــــــ إقليمية طرف في التفاقية. وحضــــــــ
تــابعــة للمــانــة العــامــة، واحــدة غير موقعــة عليهــا، وكيــان لــديــه بعثــة مراقــب دائم لــدى األمم المتحــدة، ووحــدات 

وهيئات تابعة للمم المتحدة، ومعاهد تابعة لشبكة برنامج األمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، ووكالت 
ــات أخرى تابعة لمنظومة األمم المتحدة، ومنظمات حكومية دولية، ومنظمات غير حكومية  ــسـ ــة ومؤسـ متخصـــصـ

ــاري لدى المجلس القت  ــتشـــــ ــلة ل تتمتع تتمتع بمركز اســـــ ــادي والجتماعي، ومنظمات غير حكومية ذات صـــــ صـــــ
 بمركز استشاري لدى المجلس القتصادي والجتماعي طلبت الحصول على صفة مراقب.

، وقــد أدرجــت بيــانــاتهم في ورقـة تركيــا واليــابــان وكنــدا وشــــــــــــــيلي وألمــانيــا والنرويجممثلو  اتوأدلى ببيــانــ  -61
 .  CTOC/COP/2020/CRP.7الجتماو 

 .CTOC/COP/2020/INF/2/Rev.2وترد قائمة المشاركين في الوثيقة  -17

من النظـاا الـداخلي للمؤتمر، التي تتعلق  17إلى  14                                            ول فـت انتبـاه المشـــــــــــــــاركين في الـدورة إلى المواد  -18
 بمشاركة المراقبين.

 

http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2020/1/Rev.1
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2020/INF/2/Rev.2
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 اعتماد تقرير المكتب عن وثائق التفويض -هاء 
، على أن 4/7عدلها المؤتمر في مقرره بالصــــــــيغة التي من النظاا الداخلي للمؤتمر،   18تنص المادة  -19

ــدار  وثائق تفويض ممثلي كل دولة طرف رئيس  الدولة              ممثل  الدولة  أو                وزير  الخارجية أو الحكومة أو                                                        يتولى إصـــــ
لة منظمة تكامل اقتصــادي الطرف الدائم لدى األمم المتحدة وفقا للقانون الوطني لتل  الدولة الطرف، أو، في حا

                                                                                               إقليميـة، الجهـة  المختصـــــــــــــــة في تلـ  المنظمـة. وعنـدمـا ينظر المؤتمر في تعـديالت مقترحـة على التفـاقيـة وفقـا 
 من النظــاا الــداخلي للمؤتمر، يتولى إصـــــــــــــــدار وثــائق التفويض إمــا رئيس الــدولــة 62منهــا والمــادة  39 للمــادة
ــادي إقليميــة، الجهــة وزير الخــارجيــة في الــدولــة الط أو الحكومــة أو رف وإمــا، في حــالــة منظمــة تكــامــل اقتصـــــــــــــ

 المختصة في تل  المنظمة.

من النظــاا الــداخلي، فحص وثــائق تفويض ممثلي كــل دولــة طرف   19ويتولى مكتــب المؤتمر، وفقــا للمــادة  - 20
ــكلون وفد الدولة الطرف، ويرفع تقريره إلى المؤتمر. ووفقا للمادة  ــماء األشـــخاص الذين يشـ من النظاا الداخلي،    20وأسـ

 م. يحق للممثلين أن يشاركوا مؤقتا في الدورة إلى حين اتخاذ مكتب المؤتمر قرارا بش ن وثائق تفويضه 

ونظر مكتب المؤتمر في مســــــ لة وثائق التفويض في جلســــــاته األولى والثانية والثالثة والرابعة المعقودة  -21
 مندولـة طرفـا  117. وفي وقـت اعتمـاد التقرير، كـانـت 2020تشــــــــــــــرين األول/أكتوبر  16و 15و 14و 13في 

 لم تســـــتوفها ، في حينلتفويضالممثلة في الدورة العاشـــــرة قد اســـــتوفت مقتضـــــيات وثائق ا 121الدول األطراف ال
ف التي لم تســـــــــتوف اطر ولذا، لن يشـــــــــير تقرير الدورة العاشـــــــــرة للمؤتمر إلى مشـــــــــاركة الدول األ  .دول أطراف 4

 مقتضيات وثائق التفويض، عمال بالقرار الذي اتخذه المكتب الموسع للمؤتمر في الدورة الثامنة.
  

 المناقشة العامة  - ثالثا  
تشــــــــــــــرين األول/أكتوبر   13و 12نظر المؤتمر، في جلســــــــــــــاته األولى والـثانـية والـثالـثة، المعقودة يومي  -22

 المعنون "المسائل التنظيمية: المناقشة العامة". (و) 1، في بند جدول األعمال 2020

الوقـت المتـاح للترجمـة تقليص ، و 19-جـائحـة كوفيـدتســــــــــــــببـت بهـا ونظرا للظروف الســــــــــــــتثنـائيـة التي  -23
 اللجنة الجامعة.جلسات                                                                       لشفوية، ف رض حد زمني على المناقشات في إطار هذا البند لتخصيص وقت كاف لا

ــتمع المؤتمر إلى بـياـنات أدلى بهـا ممثلو  - 42   – فنزويال )جمهورـية و  التحـاد الروســـــــــــــي و  البرازـيل و  إيطـالـيا واســـــــــــ
ــتان و  البوليفارية(  ــا و  الصــــــين و  مصــــــر و  الســــــودان و  قيرغيزســــ ــلفادور و  ألمانيا و  الكويت و  الوليات المتحدة و  تركيا و  فرنســــ   الســــ

ــو و  ــورية و   بوركينا فاســــــ ــي  و  المغرب و  بولندا و  العراق و   قطر و  األردن و  الجمهورية العربية الســــــ دولة و  الهند و  بلجيكا و  المكســــــ
  األرجنتين و   مالطة و  كولومبيا و  تونس و  باكســـــتان و  كندا و  ســـــلوفينيا و  الفلبين و  ناميبيا و  لبنان و  النرويج و  إندونيســـــيا و   فلســـــطين 

  ســري لنكا و   ســويســرا و  بلغاريا و  كوبا و  بنغالديش و  باراغواي و  أفغانســتان و  غواتيمال و  اليابان و  جنوب أفريقيا و  شــيلي و  بيرو و 
 . المملكة العربية السعودية و  أنغول و  رومانيا و  تايلند و  إكوادور و  أستراليا و  اليمن و  الجزائر و  ليبيا و  نيجيريا و  كينيا و 

 وأدلى ببيان المراقب عن جمهورية إيران اإلسالمية، وهي دولة موقعة. -25

ــا إلى بيانات ألقاها المراقبون عن  -26 ــتمع المؤتمر أيضـــ منظمة هي و  األوروبية للقانون العاا،المنظمة  واســـ
المـبادرة العـالمـية لمكـافحـة الجريمـة المنظمـة عبر الوطنـية، ومكـتب وهي منظمـات غير حكومـية، و  ،حكومـية دولـية

                     ، ومركز بيو ل تور  ه سـالزيان، ومنظمة إرسـاليات فالكون التحالف العالمي لمكافحة المخدرات والجريمة، ومؤسـسـة  
واألطفال، وتحالف المنظمات غير الحكومية المعني للدراسـات والمبادرات الثقافية، ومبادرة رعاية النسـاء والرضـع 

 بمنع الجريمة والعدالة الجنائية.
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 المداولت  
رحــب المتكلمون بــالــذكرى الســــــــــــــنويــة العشــــــــــــــرين لعتمــاد الجمعيــة العــامــة لتفــاقيــة الجريمــة المنظمــة  -27

ــاء واألطفال، المكمل لالتفا ــة النســــ قية، وبروتوكول مكافحة وبروتوكول منع وقمع التجار باألشــــــخاص، وبخاصــــ
تهريـب المهـاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمـل لالتفـاقيـة، التي تزامنـت مع الـدورة العـاشــــــــــــــرة للمؤتمر.  

لمنع ومكافحة الجريمة المنظمة همية الفائدة واألعلى قدر كبير من وشــــدد المتكلمون على أن التفاقية تظل أداة 
أهم في غدت  لخطيرة. وذكر بعض المتكلمين أن التفاقية، في بعض النواحي، عبر الوطنية وغيرها من الجرائم ا
تعقـد للجريمـة المنظمـة و ل ةالوطنيـ للحـدود بر اتزاـيد الطـابع العـ عـامـا، نظرا ل 20الوقـت الراهن ممـا كـاـنت علـيه قـبل 

ا كامال، وشــجعوا الدول أســاليب عملها. ودعا عدة متكلمين الدول األطراف إلى تنفيذ التفاقية وبروتوكولتها تنفيذ
 الصكوا.تل  غير األطراف على النضماا إلى 

وتـبادل المتكلمون المعلومات عن الجهود المحلـية الرامـية إلى مواءمة تشـــــــــــــريـعات بـلدانهم مع أحـكاا التـفاقـية  - 28
ــية واإلدارية  ــسـ تنفيذها. وذكر عدة متكلمين أن بلدانهم  الرامية إلى والبروتوكولت الملحقة بها، وكذل  عن الجهود المؤسـ

أنشــــــــــــ ت وحدات تحقيق و/أو ادعاء متخصــــــــــــصــــــــــــة تركز على أشــــــــــــكال محددة من الجريمة المنظمة، مثل التجار  
باألشـــخاص والجريمة الســـيبرانية. وشـــدد العديد من المتكلمين على أهمية المســـاعدة التقنية وبناء القدرات من أجل تنفيذ  

لط الضــــــوء على عمل المكتب والدعم الذي يقدمه في هذا الصــــــدد ور حب به. وطلب  ل فعا  ا تنفيذ  لصــــــكوا ا تل                                                                               ، وســــــ 
 بعض المتكلمين إلى المكتب مواصلة تقديم هذا الدعم ودعوا الدول األعضاء إلى توفير موارد كافية لهذا الغرض. 

ــا  - 29 ــتدامة وأعرب عدة متكلمين عن بالغ قلقهم إزاء أثر الجريمة المنظمة عبر الوطنية الضــــــ ر في التنمية المســــــ
لط  و  .وســيادة القانون والســالا واألمن والســتقرار في بلدانهم ومناطقهم وكذل  على الصــعيد العالمي  الضــوء على أن       ســ 

عدة أشـكال من الجرائم الخطيرة، بما فيها الجريمة السـيبرانية، والعتداء على األطفال واسـتغاللهم جنسـيا على اإلنترنت  
يــاء البريــة والجرائم البيئيــة والتجــار بــالممتلكــات الثقــافيــة والمنتجــات الطبيــة المزيفــة والتعــدين غير والجرائم ضــــــــــــــد األح 

ــاد،   المشـــروو والجرائم البحرية والتجار باألشـــخاص والتجار غير المشـــروو باألســـلحة النارية وتهريب المهاجرين والفسـ
 .اإلنسان والحريات األساسية   تشكل تهديدا خطيرا لزدهار جميع البلدان والمناطق ولحقوق 

ولحة العـديـد من المتكلمين أن الجمـاعـات اإلجراميـة المنظمـة اســــــــــــــتغلـت األزمـة النـاتجـة عن جـائحـة  -30
لتنفيذ عمليات جديدة وأكثر تعقدا ضـــد من هم عرضـــة بصـــفة خاصـــة لالســـتهداف على اإلنترنت من  19-كوفيد

لمســــنون، وزادت أنشــــطتها غير المشــــروعة في مجالت التجار األفراد والشــــرائ  الســــكانية، بمن فيهم األطفال وا
ــيبرانية، وغيرها. ــد األحياء البرية والجرائم البيئية والجريمة الســ ــخاص وتهريب المهاجرين والجرائم ضــ وذكر  باألشــ

عدة متكلمين أن من الضـــــــروري أن تتخذ البلدان تدابير قائمة على التنســـــــيق والتعاون للتصـــــــدي للتحديات التي 
 .19-رحها الجريمة المنظمة عبر الوطنية في سياق جائحة كوفيدتط

وأعرب عدة متكلمين عن قلقهم إزاء الصــــــالت بين الجريمة المنظمة واإلرهاب، وإزاء احتمال اســــــتخداا  -31
أهمية وشــــــــــــدد عدة متكلمين على  المشــــــــــــاريع اإلجرامية المنظمة وعائدات الجريمة لتمويل األنشــــــــــــطة اإلرهابية.

التشــــــريعات الرامية إلى مكافحة غســــــل األموال وتمويل اإلرهاب وتعزيز القدرات المؤســــــســــــية والتنفيذية لمنع هذه 
 األنشطة غير المشروعة ومكافحتها على نحو فعال.

ــد -32 ــية في مجال التعاون الدولي للتصــ ــاســ ــدد كثير من المتكلمين على أن التفاقية أداة أســ ي للجريمة وشــ
المنظمة عبر الوطنية، بســــبل منها التعاون الثنائي واإلقليمي والدولي بين ســــلطات إنفاذ القانون والدعاء وغيرها 
من الســــلطات ذات الصــــلة، وخصــــوصــــا فيما يتعلق بالتحقيقات المشــــتركة والمســــاعدة القانونية المتبادلة وتســــليم 

ــدد بعض المتكلمين على الدور الها .ينطلوب الم ا الذي تؤديه المنتديات المختلفة المتعددة األطراف، بما في وشـــــــــ
ذل  المؤتمر وأفرقته العاملة ومختلف الهيئات اإلقليمية، باعتبارها منابر تســــــــــم  للممارســــــــــين بتبادل المعلومات 
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                                                                            وأ كد أيضـــــــــــا على أهمية تعددية األطراف والشـــــــــــراكات والتعاون بين البلدان والمنظمات   .والخبرات ذات الصـــــــــــلة
 ل.الحكومية الدولية والمنظمات اإلقليمية في تنفيذ التعاون الدولي الفعا

ورحب الـعديد من المتكلمين بيطالق المؤتمر في دورته الـعاشـــــــــــــرة المرحـلة األولى من عملـية الســـــــــــــتعراض  - 33
ــتعراض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية    والبروتوكولت الملحقة بها. بموجب آلية اســـــ

ــط   ــيرية لالية، بما فيها نتائج أعمال                                               وأعرب المتكلمون عن ارتياحهم للعمال التي اضـــــــــ لع بها خالل المرحلة التحضـــــــــ
ــ  وفقا لقرار المؤتمر  ــوية المنشـ ــاركون   . 1/ 9فريق الخبراء الحكومي الدولي المفتوح العضـ ــيشـ وذكر عدة متكلمين أنهم سـ

وذكر المتكلمون أيـضا أنهم يتوقعون   ملية الـستعراض، وـشجعوا اآلخرين على القياا بذل  أيـضا. بـصورة اـستباقية في ع 
أن تحســــن اآللية تنفيذ الدول األطراف لالتفاقية والبروتوكولت وأن تحدد الثغرات والتحديات التي تعترض تنفيذها تنفيذا  

تزيد من تبادل الممارســــــين للمعلومات بشــــــ ن الخبرات فعال، وأن تســــــتبين احتياجات الدول من المســــــاعدة التقنية، وأن 
موارد الميزانية العادية تكملها تبرعات  لتمويل اآللية  ســـتخدا       أن ت  وذكر بعض المتكلمين أنه ينبغي  وأفضـــل الممارســـات. 

 من خارج الميزانية لضمان استدامة العملية وإمكانية التنبؤ بها وحيادها. 

ــ ت بموجبه الجمعية لجنة 74/247الجمعية العامة القرار  ورحب بعض المتكلمين باعتماد  -34 ، الذي أنشــــــ
مخصـــصـــة لوضـــع اتفاقية دولية شـــاملة بشـــ ن مكافحة اســـتخداا تكنولوجيات المعلومات والتصـــالت للغراض 

 اإلجرامية، وذكروا أنهم يتطلعون إلى عمل اللجنة المخصصة.
  

المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم   -رابعا  
 والبروتوكولت الملحقة بها

 

 اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية -ألف 

ــته الرابعة المعقودة في  -35 )أ( من  2، في البند 2020تشــــــــرين األول/أكتوبر  13نظر المؤتمر، في جلســــــ
ض تنفيــذ اتفــاقيــة األمم المتحــدة لمكــافحــة الجريمــة المنظمــة عبر الوطنيــة جــدول األعمــال، المعنون "اســــــــــــــتعرا

والبروتوكولت الملحقــة بهــا: اتفــاقيــة األمم المتحــدة لمكــافحــة الجريمــة المنظمــة عبر الوطنيــة". ومن أجــل النظر 
 هذا البند، كانت الوثائق التالية معروضة على المؤتمر:   في

اجتمــاعــات األجهزة الفرليــة لمؤتمر األطراف في اتفــاقيــة  مــذكرة من األمــانــة بشـــــــــــــــ ن تقــارير )أ( 
 (؛CTOC/COP/2020/5المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولت الملحقة بها ) األمم

مم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة مذكرة من األمانة بشــ ن آلية اســتعراض تنفيذ اتفاقية األ )ب( 
عبر الوطنية والبروتوكولت الملحقة بها: مشــــروو المباد  التوجيهية إلجراء الســــتعراضــــات القطرية والمخططين 

 (؛CTOC/COP/2020/8ائم المالحظات والملخصات )و النموذجيين لق

ورـقة اجتمـاو معنوـنة "حـاـلة النضــــــــــــــمـاا إلى اتـفاقـية األمم المتحـدة لمكـافحـة الجريمـة المنظمة  )ج( 
 (.CTOC/COP/2020/CRP.1" )2020تشرين األول/أكتوبر    12الوطنية والبروتوكولت الملحقة بها حتى   عبر

ي ذالبيان ي أدلت به األمانة والذالبيان السـتهاللي دورة المؤتمر العاشـرة اللوأتي  على الموقع الشـبكي   -36
 .9/1المنش  وفقا لقرار المؤتمر المفتوح العضوية رئيس فريق الخبراء الحكومي الدولي دلى به أ

وتكلم ممثلو التحاد األوروبي )بالنيابة أيضـا عن دوله األعضـاء( وإيطاليا وإندونيسـيا ورومانيا والصـين  -37
 ة فنزويال البوليفارية والمكسي  واليابان ونيجيريا وهندوراو.وأوروغواي وجمهوري 

 المراقب عن جمهورية إيران اإلسالمية، وهي دولة موقعة.بيان أدلى به واستمع المؤتمر أيضا إلى  -38

http://undocs.org/ar/A/RES/74/247
http://undocs.org/ar/A/RES/74/247
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2020/5
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2020/8
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 وتكلم أيضا المراقب عن المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. -39
 

 المداولت -1 

على صعيد مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية اإليجابي عالمي  اللتفاقية اأشار المتكلمون إلى أثر  -40
دولة طرفا فيها، تجسـد اعتراف الدول األعضـاء بخطورة مشـكلة  190بجميع أشـكالها، وأكدوا أن التفاقية، بوجود  

 الوثيق من أجل التصدي لهذه المس لة.الجماعات اإلجرامية المنظمة، وكذل  ضرورة تعزيز التعاون الدولي 

وأشــــــار كثير من المتكلمين إلى الذكرى الســــــنوية العشــــــرين لعتماد التفاقية وفت  باب التوقيع عليها،   -41
ــببت بها جائحة كوفيد ــبوقة التي تسـ ــدي للزمة غير المسـ ــياق جهود المجتمع الدولي للتصـ -وهو ما يجري في سـ

 ماعات اإلجرامية المنظمة.التي أتاحت فرصا جديدة للجو ، 19

وأشـــــــــار كثير من المتكلمين إلى آلية اســـــــــتعراض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة  -42
ــتعراض دعما لجهود الدول األطراف الرامية إلى  عبر الوطنية والبروتوكولت الملحقة بها، وأهمية بدء عملية السـ

وتوكولتها، بسـبل منها تبادل الممارسـات الجيدة وتحديد الحتياجات من المسـاعدة تعزيز تنفيذ أحكاا التفاقية وبر 
وأكد بعض المتكلمين من جديد أن اآللية ينبغي   التقنية من أجل التصــــــدي لما يبرز من تحديات وأوجه قصــــــور.

ية في ضــوء كما شــددت بعض الدول على أهمية اآلل أن تظل غير تدخلية ومحايدة وأل تســفر عن ترتيب للدول.
 .2030خطة التنمية المستدامة لعاا 

ــافة لالتفاقية ك ســـــاو قانوني للتعاون الدولي لمكافحة طائفة واســـــعة من  -43 وأبرز المتكلمون القيمة المضـــ
الثنائية الترتيبات  أو الجنائية، ولحظوا، في هذا الصدد، إمكانية استخداا التفاقية بالقتران مع التفاقاتفعال  األ

 واإلقليمية القائمة.

وشـــــــــدد بعض المتكلمين على أهمية أحكاا التفاقية المتعلقة بالمصـــــــــادرة والضـــــــــبط في مواءمة األطر  -44
القانونية الوطنية ودعم التعاون الدولي ألغراض المصـادرة باعتبارها عنصـرا حاسـما في مكافحة الجريمة المنظمة 

 عبر الوطنية.

مين معلومـات عن الـتدابير الوطنـية الرامـية إلى تنفـيذ التفـاقـية وبروتوكولتهـا تنفـيذا فعـال  وتـبادل بعض المتكل  - 45
 ت. على الصعيد المحلي، والتي تشمل اإلجراءات التشريعية وكذل  المبادرات المؤسسية والتنسيق بين الوكال 

  
 اإلجراء الذي اتخذه المؤتمر -2 

ــرة   ،اعتمد المؤتمر -46 ــته العاشــــــ ــرين األول/أكتوبر  16في المعقودة في جلســــــ مشــــــــروو القرار  ،2020تشــــــ
(CTOC/COP/2020/L.4/Rev.1.) 10/1 )لالطالو على النص، انظر القســــم ألف من الفصــــل األول، القرار 

منظمة المعنون "إطالق عملية السـتعراض بموجب آلية اسـتعراض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة ال
وعند اعتماد القرار، اقترح رئيس المؤتمر أن تشـــــــترا في تقديمه وقت  (.عبر الوطنية والبروتوكولت الملحقة بها"

 ، ووافق المؤتمر على ذل .جميع الدول األطراف الحاضرة اعتماده

ــا ـباعتمـاد اآللـية، التي ـت تي ثمرة أكثر من  -47 ســــــــــــــنوات من  10وعقـب اعتمـاد القرار، رحـب ممـثل فرنســــــــــــ
ــاد ب  رونو ســــــــــوريول، الذي ترأو خالل عمل العمل، وهن  وفد إيطاليا على عمله وجهوده في هذا الصــــــــــدد، وأشــــــــ

ــ  وفقا لقر  ــوية المنشــــ ــيتين فريق الخبراء الحكومي الدولي المفتوح العضــــ ــنتين الماضــــ . وأعرب 9/1ار المؤتمر الســــ
 أيضا عن أمله في أن تعزز اآللية تنفيذ التفاقية.

من التحاد  ا( مقدمCTOC/COP/2020/L.7/Rev.1وفي الجلسة نفسها، اعتمد المؤتمر مشروو قرار ) -48
دوله األعضـاء( وإسـرائيل وألبانيا وإندونيسـيا والبرازيل وتايلند والجبل األسـود والجزائر عن أيضـا لنيابة بااألوروبي )

http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2020/L.4/Rev.1
http://undocs.org/ar/A/RES/ 10/1
http://undocs.org/ar/A/RES/ 10/1
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2020/L.7/Rev.1
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ودولة فلســــطين والســــلفادور والســــودان وغواتيمال والفلبين وكندا وكولومبيا ومصــــر والمغرب والمكســــي  والنرويج  
قسم ألف من الفصل األول، القرار ونيجيريا وهندوراو والوليات المتحدة واليابان. )لالطالو على النص، انظر ال

المعنون "الحتفال بالذكرى السـنوية العشـرين لعتماد اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر  10/4
 (.الوطنية وتعزيز تنفيذها تنفيذا فعال"

ــفير اليابان على -49 ــكر سـ ــته، وشـ ــكر ممثل إيطاليا الرئيس على رئاسـ قيادته للجنة  وعقب اعتماد القرار، شـ
مشـــــــــاركتها في المفاوضـــــــــات المتعلقة بالنص بروح بناءة. وأعرب عن تقديره على الجامعة، وكذل  جميع الوفود 

وذكر المتكلم أن إيطاليا تعتبر الوثيقة مهمة  بوجه خاص للدول األطراف التي قررت المشــــاركة في تقديم النص.
األطراف مهمـة أيضــــــــــــــا، ليس ألنهـا تســــــــــــــم  لهـا ـبالحتـفاء  للغـاـية، وأعرب عن أمـله في أن تعتبرهـا جميع اـلدول

باإلنجازات التي تحققت خالل الســنوات العشــرين األولى من التفاقية فحســب، بل أيضــا ألنها تســم  لها بالتطلع 
وذكر أن التفاقية توفر  إلى مســـــــــــتقبل التفاقية، وذل  بيعادة ت كيد حداثتها ومرونتها ونطاق انطباقها الواســـــــــــع.

-عة أدوات للتصــدي للبعاد القتصــادية للجريمة المنظمة، التي تكتســي أهمية أكبر في زمن جائحة كوفيدمجمو 
ــحايا الجريمة المنظمة 19 ــة إلحياء ذكرى جميع ضــ ــة ألن القرار بمثابة فرصــ ــفة خاصــ ــعيدة بصــ ، وأن إيطاليا ســ

المؤتمر وضــــــــــــــمـان نجـاحه رغم جهود لعـقد من ما بذلـته على وأعرب عن شــــــــــــــكره وتـقديره للمانة   عبر الوطنـية.
 التحديات والظروف الستثنائية.

وأعرب ممثال إندونيســــيا والســــودان عن تقديرهما لوفد إيطاليا لتقديمه القرار، ولما اضــــطلع به من عمل  -50
 النص خالل المشاورات غير الرسمية. صياغته، ولعمله علىفي شاق 
 

 التجار باألشخاص، وبخاصة النساء واألطفالبروتوكول منع وقمع ومعاقبة  -باء 

)ب( من  2، في البند 2020تشــــرين األول/أكتوبر  13نظر المؤتمر، في جلســــته الرابعة المعقودة في  -51
جــدول األعمــال، المعنون "اســــــــــــــتعراض تنفيــذ اتفــاقيــة األمم المتحــدة لمكــافحــة الجريمــة المنظمــة عبر الوطنيــة 

ــاء واألطفال". والبروتوكولت الملحقة بها: ب  روتوكول منع وقمع ومعاقبة التجار باألشـــــــــخاص، وبخاصـــــــــة النســـــــ
 أجل النظر في هذا البند، كانت الوثائق التالية معروضة على المؤتمر: ومن

تقرير األمـانـة عن أنشــــــــــــــطـة مكتـب األمم المتحـدة المعني بـالمخـدرات والجريمـة لتعزيز ودعم  )أ( 
ص، وبخاصـــــــة النســـــــاء واألطفال، وقمعه والمعاقبة عليه، المكمل لتفاقية تنفيذ بروتوكول منع التجار باألشـــــــخا

 (؛CTOC/COP/2020/2األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية )

طراف في اتفــاقيــة مــذكرة من األمــانــة بشـــــــــــــــ ن تقــارير اجتمــاعــات األجهزة الفرليــة لمؤتمر األ )ب( 
 (؛CTOC/COP/2020/5المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولت الملحقة بها ) األمم

اجتمــاو تتضــــــــــــــمن تعليقــات الــدول األطراف والمراقبين على النتــائج التي خلص إليهــا  ورقــة  )ج( 
 .(CTOC/COP/2020/CRP.2عامل المعني بالتجار باألشخاص في دورته العاشرة )الفريق ال

ي أدلت به األمانة ذالبيان الســــــــتهاللي وأتي  على الموقع الشــــــــبكي الخاص بدورة المؤتمر العاشــــــــرة ال -52
 رئيس الفريق العامل المعني بالتجار باألشخاص في دورته العاشرة.دلى به ي أذالبيان وال

ــا وإيطاليا والبرازيل  أدلى ببيانات و  - 53 ــاء( والنمســـــــ ــا عن دوله األعضـــــــ ممثلو التحاد األوروبي )بالنيابة أيضـــــــ
والوليات المتحدة وبنغالديش وجمهورية فنزويال البوليفارية وجنوب أفريقيا والصـــين والمكســـي  والجبل األســـود وبنما  

 والسلفادور وإندونيسيا وباراغواي ورومانيا. 

ــاء الأدـلت و  -54 مراقبـتان عن المنظمتين غير الحكوميتين معهـد مريم العـذراء المـباركـة ومـبادرة رعـاـية النســــــــــــ
 .أيضاببيانين  والرضع واألطفال

http://undocs.org/ar/A/RES/10/4
http://undocs.org/ar/A/RES/10/4
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2020/2
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 المداولت -1 

نوه العديد من المتكلمين بالذكرى الســنوية العشــرين لبروتوكول التجار باألشــخاص، ولوحة أن الصــ   -55
أســهم في تعزيز الســالا واألمن، وأن من الممكن أيضــا أن يدعم الدول األعضــاء في الوفاء بالتزاماتها في مجال 

 .2030مكافحة التجار في إطار خطة عاا 

ــعيد الوطني لتعزيز األطر وتبادل عدة متكلمين معلوما -56 ت عن اإلجراءات التي اتخذت مؤخرا على الصــ
التشـــريعية والمؤســـســـية المتعلقة بالتجار باألشـــخاص، وشـــددوا على األهمية الحاســـمة للتعاون اإلقليمي والدولي، 

سياسات                     وش دد على أهمية وضع   .بسبل منها مذكرات التفاهم والعمليات المشتركة، من أجل مكافحة تل  الجريمة
بشــ ن الشــتراء المســتداا وشــفافية األعمال التجارية من أجل القضــاء على الســتغالل في ســالســل اإلمداد، كما 
أشـــير إلى أهمية التصـــدي لالتجار باألشـــخاص في ســـياق تدفقات الهجرة، مع إشـــراا جميع أصـــحاب المصـــلحة 

 .عات المحليةالمعنيين، مثل الشركاء في وسائط اإلعالا وجماعات الدعوة والمجتم

لالتجار باألشـــــــخاص،  ين زادت من عرضـــــــة الكثير  19- وشـــــــدد العديد من المتكلمين على أن جائحة كوفيد  - 57
ــباب الجذرية ل  ــاني. ن قبي م  هذا األمر، مشـــيرين إلى أهمية معالجة األسـ وأشـــير إلى الدور  ل الفقر والتمييز والعنف الجنسـ

صــــــــحاب المصــــــــلحة المتعددين، مثل فريق التنســــــــيق المشــــــــترا بين  التابعة أل ليات اآل الرئيســــــــي الذي يمكن أن تؤديه 
 الوكالت لمكافحة التجار باألشخاص، في تعزيز التدابير التي تتخذها األمم المتحدة للتخ يف من أثر الجائحة. 

، من قبيل زيادة الســـــــتغالل على 19-رتبطة بجائحة كوفيدوأبرز بعض المتكلمين تحديات إضـــــــافية م -58
ــيما اإلنترنت، ــات. ل سـ ــاروا إلى أهمية مبادرات التولية لمكافحة هذه الممارسـ ــتغالل األطفال، وأشـ وذكر عدة  اسـ

وضــــــــــع حد للمجرمين في نهاية   لمن أجأســــــــــاســــــــــي  أمر متكلمين أنه على الرغم من أن اســــــــــترداد الموجودات  
ــادرة محدودة، مما يعني أن الموجودات واألرباح غير المشـــروعة تعود المطاف، فين معدل ــتخدا في ت المصـ             لت سـ
وأشـــار عدة متكلمين إلى ضـــرورة تعزيز قدرات العدالة الجنائية ذات الصـــلة، ودعوا المكتب   العمليات اإلجرامية.

ــاعدة التقنية ــخاص وتحليلها، وأثنوا  في مجالت منها  إلى تقديم مزيد من المسـ ــ ن التجار باألشـ جمع البيانات بشـ
من أجل شـــــراكة مع المكتب العمل في إطار من الفي الوقت ذاته على النتائج التي تحققت حتى اآلن من خالل  

 تنفيذ بروتوكول التجار باألشخاص.

اإلنسـان، وأبرز بعضـهم   وسـلط العديد من المتكلمين الضـوء على أثر التجار باألشـخاص في التمتع بحقوق  - 59
من                                           وشـ دد على أهمية السـتماو إلى أصـوات الناجين  تركز على الضـحايا وتراعي نوو الجنس والعمر.       ن ه ج الحاجة إلى  

لط الضــوء على الممارســة الجيدة المتمثلة في   إثراء الســياســات والبرامج المتعلقة بمكافحة التجار باألشــخاص.   ل أج                                               وســ 
ــة  ــصــ ــاء مالج  متخصــ تديرها منظمات غير حكومية، وإبراا اتفاقات تعاون بين الدول وجهات فاعلة في المجتمع    إنشــ

 لتعاون مع منظمات المجتمع المدني. ا تعزز الدول  أن  المدني، وأكد عدة مراقبين أهمية 
 

 اإلجراء الذي اتخذه المؤتمر -2 

ــتـه العـاشـــــــــــــرة  ، اعتمـد المؤتمر  - 60 مشـــــــــــــروو قرار   ، 2020تشـــــــــــــرين األول/أكتوبر  16في المعقودة في جلســـــــــــ
 (CTOC/COP/2020/L.6/Rev.1 مـقدمـ ) ــا ـبالنـياـبة من التـحاد األوروبي )  ا ــاء( واألرجنتين  عن  أيضـــــــــــ دوـله األعضـــــــــــ

وأســتراليا وإســرائيل والبرازيل وبنما وبيالروو والجمهورية الدومينيكية والســلفادور وقيرغيزســتان وكندا وكولومبيا والمغرب  
)لالطالو على النص، انظر  والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وهندوراو والوليات المتحدة واليابان. 

  المعنون "التنفيذ الفعال لبروتوكول منع وقمع ومعاقبة التجار باألشـخاص،   3/ 10م ألف من الفصـل األول، القرار القسـ 
 ( . الوطنية"  الجريمة المنظمة عبر  لمكافحة  لتفاقية األمم المتحدة  المكمل  وبخاصة النساء واألطفال، 

ــاركة في تقديم القرار، إلى وعقب اعتماد القرار، ذكر ممثل بلجيكا أن بلده يعلق أهمية ك -61 بيرة على المشــــ
اهتماا بلده بالعمل الذي يضـــــــــــطلع به المكتب في مجال أكد و  جانب األعضـــــــــــاء اآلخرين في التحاد األوروبي.

http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2020/L.6/Rev.1
http://undocs.org/ar/A/RES/10/3
http://undocs.org/ar/A/RES/10/3
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وذكر أن من المهم جدا أن تواصـــــــــل الدول األطراف تعزيز األســـــــــاو   مكافحة التجار باألشـــــــــخاص ودعمه له.
ســــــــــــــرور من ثم مبـلده ن أ     بي ن و  مكـافحـة اآلـفة المتمثـلة في التجـار ـباألشــــــــــــــخـاص.على الـقانوني للتعـاون اـلدولي 

لنتخابه عضــوا في مجلس صــندوق األمم المتحدة الســتئماني للتبرعات لضــحايا التجار باألشــخاص، وبخاصـة 
 ا.وحظي بترحيب حار من بلجيك بالغ األهميةالقرار المعتمد، إلى جانب  ،                           النساء واألطفال، الذي ي عتبر

  
 بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو -جيم 

)ج( من  2، في البند 2020تشـــــرين األول/أكتوبر   13نظر المؤتمر، في جلســـــته الرابعة المعقودة في  -62
جــدول األعمــال، المعنون "اســــــــــــــتعراض تنفيــذ اتفــاقيــة األمم المتحــدة لمكــافحــة الجريمــة المنظمــة عبر الوطنيــة 
والبروتوكولت الملحقـــة بهـــا: بروتوكول مكـــافحـــة تهريـــب المهـــاجرين عن طريق البر والبحر والجو". ومن أجـــل 

 النظر في هذا البند، كانت الوثيقتان التاليتان معروضتين على المؤتمر:

تقرير األمـاـنة عن أنشــــــــــــــطـة مكتـب األمم المتحـدة المعني ـبالمخـدرات والجريمـة لترويج ودعم  )أ( 
توكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمل لتفاقية األمم المتحدة لمكافحة تنفيذ برو 

 (؛CTOC/COP/2020/3الجريمة المنظمة عبر الوطنية )

الفرليــة لمؤتمر األطراف في اتفــاقيــة مــذكرة من األمــانــة بشـــــــــــــــ ن تقــارير اجتمــاعــات األجهزة  )ب( 
 (.CTOC/COP/2020/5المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولت الملحقة بها ) األمم

ي أدلت به األمانة ذالالبيان الســــــــتهاللي وأتي  على الموقع الشــــــــبكي الخاص بدورة المؤتمر العاشــــــــرة   -63
 رئيس الفريق العامل المعني بتهريب المهاجرين في دورته السابعة. دلى بهي أذالبيان وال

ممثلو التحاد األوروبي )بالنيابة أيضــــــا عن دوله األعضــــــاء( وإيطاليا والوليات المتحدة أدلى ببيانات و  -64
 والمكسي  وإندونيسيا.

 . أيضا ببيانين  مبادرة رعاية النساء والرضع واألطفال منظمة  ل وعن المراقبتان عن اإلنتربو أدلت و  - 65
 

 المداولت  

لحة المتكلمون أن لبروتوكول تهريب المهاجرين أهمية حاســــــــمة في التصــــــــدي لتهريب المهاجرين، وأعربوا   -66
فعال، داعين المكتب إلى عن تقديرهم للعمل الذي يضـــطلع به المكتب في دعم الدول األطراف في تنفيذ الصـــ  تنفيذا 

 . مواصلة توفير التعاون التقني المقدا من الخبراء 

 ضــرورة تنفيذ اللتزامات الواردة في البروتوكول تنفيذا فعال وكامال.إلى  العديد من المتكلمين  شــار وأ -67
والعبور والمقصــــــــــــــد، ذل  التعاون بين بلدان المنشــــــــــــــ    ودعا عدة متكلمين إلى تعزيز التعاون الدولي، بما في
ولوحة أن تدفقات الهجرة  اهرة مســــــــتمرة وطويلة األجل   بوصــــــــفه تدبيرا فعال للتصــــــــدي لتهريب المهاجرين.

ــاعدة القانونية المتبادلة  تتطلب تدابير عالمية ومنهجية. ــتخداا المســــــ ــجع بعض المتكلمين على زيادة اســــــ وشــــــ
ــليم  ــكال التعاون من أجل ت ين  طلوب الموتســــــــ ــير إلى وغير ذل  من أشــــــــ عزيز مكافحة تهريب المهاجرين، وأشــــــــ

 ممارسات واعدة تتمثل في تعيين مو في اتصال قضائيين.

ـفاقـمت التحـدـيات الـقائـمة المتعلـقة بتهرـيب المـهاجرين،   19- ولحة كثير من المتكلمين بقلق أن جـائحـة كوفـيد  - 68
                                   لصدد، ش دد على األهمية الخاصة إلدماج وفي هذا ا  حيث إن الشبكات اإلجرامية تكيفت بسرعة مع الظروف المتغيرة. 

 برامج الصحة العامة في السياسات المتعلقة بالهجرة. 

دد على أهمية النهج القائمة على حقوق اإلنســـــان والمرالية لالعتبارات الجنســـــانية في التصـــــدي لتهريب   - 69                                                                                               وشـــــ 
  يسهامهم اإليجابي في المجتمعات.        ن وه ب المهربين، و المهاجرين، وكذل  على أهمية الحفاظ على كرامة جميع المهاجرين 
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وأشـــــــــــــير أيضـــــــــــــا إلى أن التـفاق العـالمي من أجـل الهجرة اآلمـنة والمنظمـة والنظـامـية أداة مفـيدة لتعزيز الهجرة اآلمـنة  
 والمنظمة والنظامية. 

  
ها بصورة بروتوكول مكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والتجار ب -دال 

 غير مشروعة

)د( من  2، في البند 2020تشــرين األول/أكتوبر  14نظر المؤتمر، في جلســته الخامســة المعقودة في   -70
جــدول األعمــال، المعنون "اســــــــــــــتعراض تنفيــذ اتفــاقيــة األمم المتحــدة لمكــافحــة الجريمــة المنظمــة عبر الوطنيــة 

ســــــــلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والتجار بها والبروتوكولت الملحقة بها: بروتوكول مكافحة صــــــــنع األ
 بصورة غير مشروعة". ومن أجل النظر في هذا البند، كانت الوثائق التالية معروضة على المؤتمر:

تقرير األمـاـنة عن أنشـــــــــــــطـة مكـتب األمم المتحـدة المعني ـبالمخـدرات والجريمـة الرامـية إلى تعزيز   )أ(  
افحة صــــنع األســــلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والتجار بها بصــــورة غير مشــــروعة،  ودعم تنفيذ بروتوكول مك 

 (؛ CTOC/COP/2020/4المكمل لتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ) 

تقــارير اجتمــاعــات األجهزة الفرليــة لمؤتمر األطراف في اتفــاقيــة مــذكرة من األمــانــة بشـــــــــــــــ ن  )ب( 
 (؛CTOC/COP/2020/5المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولت الملحقة بها ) األمم

إليهــا الفريق العــامــل  التي خلص النتــائج علىتعليقــات من مــا ورد ورقــة اجتمــاو تتضــــــــــــــمن  )ج( 
 .(CTOC/COP/2020/CRP.3المعني باألسلحة النارية في اجتماعه السابع )

ي أدلت به األمانة ذالالبيان الســــــــتهاللي وأتي  على الموقع الشــــــــبكي الخاص بدورة المؤتمر العاشــــــــرة   -71
 العامل المعني باألسلحة النارية في دورته السابعة.رئيس الفريق أدلى به ي ذالبيان وال

ممثلو التحاد األوروبي )بالنيابة أيضــا عن دوله األعضــاء( وإيطاليا والبرازيل والمكســي   أدلى ببيانات و  -72
 وباراغواي وجمهورية فنزويال البوليفارية والوليات المتحدة ونيجيريا.

  .يضاأببيان  المراقبة عن اإلنتربولأدلت و  -73
 

 المداولت -1 

شـــــــدد عدة متكلمين على أهمية التفاقية وبروتوكول األســـــــلحة النارية بوصـــــــفهما الصـــــــكين الرئيســـــــيين   -74
والوحيدين الملزمين قانونا في مجال مكافحة الجريمة المنظمة وصنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة 

ودعا عدة متكلمين    .2030ة عاا والتجار بها بصـــــــــــــورة غير مشـــــــــــــروعة، وأبرزوا أهميتهما في دعم إنجاز خط
ــجعوا الدول األطراف على مواءمة أطرها  ــب  بعد أطرافا في البروتوكول إلى أن تفعل ذل ، وشـ الدول التي لم تصـ

 القانونية مع أحكاا الص  وضمان تنفيذه تنفيذا فعال.

ة المتجر بها بصـورة وأبرز بعض المتكلمين أهمية الوسـم والسـجالت ألغراض اقتفاء أثر األسـلحة الناري  -75
غير مشــــروعة، وشــــجعوا الدول على وســــم األســــلحة النارية وتســــجيلها ليس فقط وقت صــــنعها ولكن أيضــــا وقت 

اقتفاء األثر التي وضعها اإلنتربول، مثل  اتمو نظماستيرادها، وعلى استخداا الجدول المرجعي للسلحة النارية و 
رة واقتفاء أثرها، وتصــــــــميم قواعد بيانات وســــــــجالت وطنية منظومة اإلنتربول إلدارة ســــــــجالت األســــــــلحة المحظو 

 بطريقة تسم  بتبادل المعلومات والقتفاء بفعالية.

                                                                                      وبي ن كثير من المتكلمين وجود صــالت بين التجار غير المشــروو باألســلحة النارية واألشــكال األخرى  -76
جار باألشـخاص، وكذل  اإلرهاب، حيث تشـكل من الجريمة الخطيرة والمنظمة، بما فيها التجار بالمخدرات والت 

وأبرز  ن في ارتكاب تل  الجرائم.و لمجرمالتي يســـــــــتخدمها ااألســـــــــلحة النارية غير المشـــــــــروعة األداة المفضـــــــــلة 
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وإضـــافة إلى ذل ،  المتكلمون أثر األســـلحة النارية غير المشـــروعة الســـلبي في األمن والســـالمة والتنمية البشـــرية.
متكلمين عن قلقهم إزاء استمرار تسريب األسلحة النارية من المخزونات الحكومية غير المؤمنة بشكل أعرب عدة  

 جيد، وشجعوا الدول على الحيلولة دون تمكن المنظمات اإلجرامية والجماعات اإلرهابية من حيازة األسلحة.

إنشـــــــــــــاء وحـدات  ن قبـيل ي مجـالت م وـقدا العـدـيد من المتكلمين لمحـة عـامـة عن النهج الوطنـية واإلقليمـية ف  - 77
للتحقيق والدعاء ومحاكم متخصـصـة في قضـايا الجريمة المنظمة، وإنشـاء أفرقة تحقيق مشـتركة متعددة التخصـصـات، 
ووضـــع بروتوكولت لســـتعادة األســـلحة واقتفاء أثرها ومنظومات لقتفاء األثر تتي  الكشـــف عن األســـلحة النارية طوال  

ــتجيب لطلبات اقتفاء األثر في الوقت المناســـــــب وأن تعتبر تل  الطلبات بمثابة           وح ثت الد  دورة حياتها.  ول على أن تســـــ
 والتلقائي للمعلومات. المبكر                                        وس لط الضوء على أهمية التبادل الستباقي  إشعارات بش ن الجرائم. 

ســـــــاعدة وشـــــــدد عدة متكلمين على أهمية التنســـــــيق بين المؤســـــــســـــــات والتعاون الدولي، بما في ذل  الم -78
 القانونية المتبادلة، وتبادل المعلومات، مع احتراا ميثاق األمم المتحدة والسيادة ومبدأ عدا التدخل.

ــلحـة الـنارـية من أجـل  احتـياجـات محـددة إلى عـدة متكلمين تطرق و  - 79 تعزيز العمـل، بمـا في ذـل  وســـــــــــــم األســـــــــــ
  ومكوناتها؛ واسـتخداا األسـلحة النارية المضـبوطة كدليل هاا لكتسـاب معرفة اسـتراتيجية بالمنظمات اإلجرامية؛  وأجزائها 

وإجراء تحقيقات أكثر منهجية في التجار باألســـــلحة النارية بوصـــــفه جريمة بحد ذاته، وذل  بالتحقيق في المالبســــــات  
 ع وتحليل البيانات المتعلقة بالمضبوطات. وتعزيز قدرات جم ؛ ه األشخاص المشتبه في تورطهم في مع و 

وأعرب عدة متكلمين عن ت ييدهم لعمل المكتب وبرنامجه العالمي بشـــــــ ن األســـــــلحة النارية وتعاونه مع   -80
المنظمات الشـــــــريكة، مشـــــــيرين بوجه خاص إلى المســـــــاعدة التشـــــــريعية والتقنية المقدمة والجهود المبذولة لتعزيز  

 وأيد بعض المتكلمين تعزيز عمل الفريق العامل المعني باألسلحة النارية. التعاون اإلقليمي والدولي.
 

 اإلجراء الذي اتخذه المؤتمر -2 

مشـــــــــروو قرار   ،2020تشـــــــــرين األول/أكتوبر   20في المعقودة في جلســـــــــته العاشـــــــــرة    ،اعتمد المؤتمر -81
(CTOC/COP/2020/L.5/Rev.1 واألرجنتين  ( مقدما من التحاد األوروبي )أيضــــــا باســــــم )دوله األعضــــــاء

)لالطالو على النص، انظر القســـم ألف  وباراغواي والبرازيل والســـلفادور وغواتيمال وكندا والمكســـي  وهندوراو.
ــل األول، القرار   ــلحة النارية وأجزائها  10/2من الفصـ ــنع األسـ المعنون "تعزيز التعاون الدولي على مكافحة صـ

 (."بصورة غير مشروعةومكوناتها والذخيرة والتجار بها 
  

الجرائم الخطيرة األخرل، حسب تعريفها الوارد في التفاقية، بما فيها األشكال  -خامسا 
 واألبعاد الجديدة للجريمة المنظمة عبر الوطنية 

ــة المعقودة في  -82 ــته الخامســــــ ــرين األول/أكتوبر  14نظر المؤتمر، في جلســــــ من  3، في البند 2020تشــــــ
جدول األعمال، المعنون "الجرائم الخطيرة األخرى، حســب تعريفها الوارد في التفاقية، بما فيها األشــكال واألبعاد 

 الجديدة للجريمة المنظمة عبر الوطنية".

 ي أدلت به األمانة.ذالالبيان الستهاللي وأتي  على الموقع الشبكي الخاص بدورة المؤتمر العاشرة  -83

ممثلو الوليات المتحدة وإيطاليا والســـــلفادور وكندا وإندونيســـــيا والصـــــين ومصـــــر واليابان  يانات أدلى بب و  -84
 ونيجيريا وأرمينيا والسودان وجنوب أفريقيا. 

 المراقب عن جمهورية إيران اإلسالمية، وهي دولة موقعة. بيان أدلى بهواستمع المؤتمر أيضا إلى  -85
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 المداولت -ألف 

  يلتصـــــــــــدبما يســـــــــــم  باأكد العديد من المتكلمين أن اتفاقية الجريمة المنظمة أداة مرنة وقابلة للتكيف  -86
                                                                                                         ألشــكال الجريمة الجديدة والمســتجدة. وذ كر أن التفاقية تنطبق فيما يتعلق بالتجار بالممتلكات الثقافية والجريمة 
المنظمــة المتصــــــــــــــلــة بــالمنتجــات الطبيــة المزيفــة والجرائم البيئيــة. ولحة عــدة متكلمين أن الجمــاعــات اإلجراميــة 

ا اإلجرامية، األمر الذي يهدد صحة جميع األشخاص، لتوسيع نطاق أنشطته 19-المنظمة استغلت جائحة كوفيد
                                                                                             وخصـــوصـــا المجتمعات المحلية المســـتضـــعفة، وســـبل ليشـــهم وأمنهم. وبي ن المتكلمون أيضـــا أن التفاقية تظل، 
بالنظر إلى تل  التحديات الجديدة، أداة هامة للتصــــــــــــدي ألشــــــــــــكال الجريمة الجديدة والمســــــــــــتجدة، ولذل  ينبغي 

 أقصى إمكاناتها. إلىالستفادة منها 

ــاو قانوني للتعاون الدولي على مكافحة  -87 ــدد عدة متكلمين على قيمة اتفاقية الجريمة المنظمة ك ســـــ وشـــــ
ــدي لها.  ــعيد المحلي من أجل التصـ ــطة التولية على الصـ ــيق وأنشـ ــجعوا على زيادة التنسـ ــيبرانية، وشـ الجريمة السـ

أدى  19-جيات المعلومات والتصـالت نتيجة جائحة كوفيدولحة العديد من المتكلمين أن زيادة اسـتخداا تكنولو 
دد على ضــــــــرورة حماية الفئات  ــياق، شــــــــ  ــاء اإللكتروني. وفي هذا الســــــ                                                                                            إلى زيادة األنشــــــــطة اإلجرامية في الفضــــــ
المســــــتضــــــعفة مثل النســــــاء والمراهقين. وأعرب بعض المتكلمين عن ت ييدهم لوضــــــع اتفاقية دولية جديدة بشــــــ ن 

نولوجيات المعلومات والتصـــالت للغراض اإلجرامية من خالل أعمال اللجنة المخصـــصـــة مكافحة اســـتخداا تك
. وذكر بعض المتكلمين اآلخرين أن الصــــكوا الدولية القائمة، 74/247التي أنشــــ تها الجمعية العامة في قرارها  

ــيبرانية،  ــا جيدا بما فيها اتفاقية الجريمة المنظمة واتفاقية مجلس أوروبا بشــــــــ ن الجريمة الســــــ ــاســــــ توفر بالفعل أســــــ
 للتصدي للجريمة السيبرانية. وشكر بعض المتكلمين المكتب على دعمه لعمل اللجنة المخصصة.

بعض المتكلمين إلى عمل فريق الخبراء الحكومي الدولي المفتوح العضــــــــوية المعني بيجراء دراســــــــة  أشــــــــار و  - 88
ــيبرانية، و  ــاملة عن الجريمة الســـ ــيعقد دو  ذكروا شـــ ، بغية توجيه انتباه لجنة منع  2021رته التقييمية في عاا  أن الفريق ســـ

ـــياـته لكي تنظر فيـها. وأ عرب عن رأي مـفاده أن الفريق يمكن أن ينهي عمـله بعـد                                                                                                             الجريـمة والـعداـلة الجـنائـية إلى توصـــــــــــ
 . 2021 دورة التقييم؛ وذهب رأي آخر أيضا إلى أن من الممكن للفريق مواصلة عمله بعد دورته في عاا 

وشـــــــدد العديد من المتكلمين على الصـــــــالت القائمة بين الجرائم البيئية واألشـــــــكال األخرى من الجريمة  -89
تل  مصــــائد األســــماا و المتعلقة ب لجرائم  لالمنظمة عبر الوطنية. وأشــــار بعض المتكلمين إلى ضــــرورة التصــــدي 

الخبرات، بســـــــــــــبل منها عمل المكتب  المتعلقة بالمنتجات الطبية المزيفة وطلبوا تعزيز المســـــــــــــاعدة التقنية وتبادل
وبالتنسـيق مع أصـحاب المصـلحة المعنيين. وأشـير إلى دور المكتب في تقديم الدعم إلى الدول لمكافحة الجريمة 

 و.المنظمة عبر الوطنية وصالتها بالتجار بالمعادن الثمينة والتعدين غير المشرو 

رامية إلى مكافحة التجار بالممتلكات الثقافية، بســبل منها وأكد العديد من المتكلمين ضــرورة تعزيز الجهود ال  - 90
فرض عقوبات رادعة على مرتكبي تل  الجرائم. وفي هذا الصـــــــــــدد، أعرب عدة متكلمين عن تقديرهم لمشـــــــــــروو القرار 
ــع  ــرة. وأعرب بعض المتكلمين عن ت ييدهم لفكرة وضـــــــــ المتعلق بذل  األمر والذي ينظر فيه المؤتمر في دورته العاشـــــــــ

  دولي جديد يكمل التفاقية يتناول على وجه التحديد الجرائم المتصلة بالممتلكات الثقافية. ولحة بعض المتكلمين  ص 
 الصالت المتزايدة بين الجريمة المنظمة عبر الوطنية وغيرها من أشكال الجريمة، مثل الفساد واإلرهاب. 

 
 اإلجراء الذي اتخذه المؤتمر -باء 

مشـــــــــروو قرار  ،2020تشـــــــــرين األول/أكتوبر   16في المعقودة في جلســـــــــته العاشـــــــــرة   ،المؤتمراعتمد  -91
(CTOC/COP/2020/L.8/Rev.1( مقدما من التحاد األوروبي ) عن أيضا بالنيابة  )وكندا وليبيا  دوله األعضاء

ــل األول، القرار .وهندوراو ــم ألف من الفصــــــــ منع ومكافحة المعنون " 10/5  )لالطالو على النص، انظر القســــــــ
 (."من أشكال الجريمة المنظمة عبر الوطنية بوصفهما صنع المنتجات الطبية المزيفة والتجار بها

http://undocs.org/ar/A/RES/74/247
http://undocs.org/ar/A/RES/74/247
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2020/L.8/Rev.1
http://undocs.org/ar/A/RES/10/5
http://undocs.org/ar/A/RES/10/5
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ــعر بامتنان بالغ لجميع  - 92 ــفه من مؤيدي القرار، يشــــ وعقب اعتماد القرار، ذكر ممثل بلجيكا أن وفد بلده، بوصــــ
لبحو  التي أجراها قبل وضـع القرار، كما شـكر  على ا والمكتب  عملها على  الذين سـاعدوا على اعتماده. وشـكر األمانة 

ــفير اليابان، الذي ترأو اللجنة الجامعة على نحو فعال، ورئيس المؤتمر  ــبر وفعالية من أجل  أبداه ما على  ســــــ من صــــــ
ن الوفد يرحب بالدعم الذي لقيه  وإ الوصول إلى اعتماد القرار. وقال إن بلجيكا ممتنة للمشاركة في تقديم مشروو القرار، 

القرار. وذكر أيضـا أن منع ومكافحة تصـنيع المنتجات الطبية المزيفة والتجار بها موضـوو جديد لم يكن بعد موضـوو  
الجريمة.  هذه                                                                                            قرار، وأن القرار يهدف، كما أوضـــــــــــ   في النص نفســـــــــــه، إلى تمتين وتدليم التعاون الدولي في مكافحة  

ــا، أداة لمكافحة أ هذا القرار إنجازا بالغ األهمية، و ب   المؤتمر حقق أضــــــاف أن  و                                                   ن التفاقية، كما أوضــــــ   في النص أيضــــ
ــنيع المنتجـات الطبـية المزيفـة والتجـار بهـا. وقـال إن بلجيكـا ترغـب في تعزيز فعـالـية وقوة هـذه الصـــــــــــــكوا قـدر   تصـــــــــــ

 اإلمكان، وهو أمر ل يمكن تحقيقه إل بمساعدة جميع المعنيين. 

( مقدا من التحاد CTOC/COP/2020/L.9/Rev.1الجلسـة نفسـها، اعتمد المؤتمر مشـروو قرار )وفي  -93
أســتراليا وبيرو ودولة فلســطين وكندا والمغرب والمكســي  والمملكة و األوروبي )بالنيابة أيضــا عن دوله األعضــاء( 
ــل األول، )لالطالو على النص، انظر القـســــــــــــ  المتحدة والنرويج وهندوراو والوليات المتحدة. م ألف من الفصـــــــــــ

 اـلـبـيئـــــــة وـتنـــــــدرج ضـــــــــــــمـن ـنطـــــــاق اـتفـــــــاقـيـــــــة  ـبــــــ  تضـــــــــــــر مــنع ومـكـــــــاـفحـــــــة اـلجـراـئم اـلـتي الـمـعـنـون " 10/6 الـقـرار
 (."لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية   المتحدةاألمم 

وعقب اعتماد القرار، شــكر ممثل فرنســا جميع الوفود التي شــاركت في المفاوضــات بشــ ن النص، الذي  -94
، وشــكرها على مرونتها التي ســمحت للمؤتمر باعتماد النص. كما شــكر الوفود التي أيدت القرار اإنجاز  بلدهيعده 

غير الرســمية، وشــكر ســفير اليابان لدعم الذي قدمته خالل مختلف المشــاورات على ا منذ البداية. وشــكر األمانة
ــته الناجحة للجنة الجامعة، والمديرة التنفيذية للمكتب  ــاركتها في حد  جانبي نظمه وفد بلده. على على رئاســ مشــ

 فاوض على القرار.ت التولى وفد بلده ب حد أعضاء وأشاد 

من  ا( مقدمCTOC/COP/2020/L.10/Rev.1وفي الجلسة نفسها أيضا، اعتمد المؤتمر مشروو قرار ) -95
بنما وبيرو وتونس والجزائر ودولة فلســـــطين والســـــلفادور و التحاد األوروبي )بالنيابة أيضـــــا عن دوله األعضـــــاء( 

البوليفارية( والكويت ولبنان وليبيا ومصــــــر والمغرب والمكســــــي   –والســــــودان والصــــــين والعراق وفنزويال )جمهورية
ــل  تحدة واليمن.والنرويج ونيجيريا وهندوراو والوليات الم )لالطالو على النص، انظر القســــــــــــم ألف من الفصــــــــــ

 (."مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المتعلقة بالممتلكات الثقافية المعنون " 10/7 األول، القرار

نجاح الدورة العاشـــرة للمؤتمر على  وعقب اعتماد القرار، أعرب ممثل مصـــر عن تقديره للجميع لمشـــاركتهم وإل  - 96
ــتثنــائيــة التي يمر بهــا العــالم، وأعرب عن عميق تقــديره لجميع الــدول األطراف األخرى التي   الرغم من الظروف الســـــــــــ
ــكر جميع الوفود على الروح البناءة التي تحلت بها والتي أدت إلى اعتماد القرار  ــاركة في تقديم القرار. وشــــ قررت المشــــ

ــم  بتعزيز التعاون الدولي في المجالت التي   ونجاح المؤتمر. وذكر المتكلم أن اتفاقية الجريمة  المنظمة أداة فعالة تســــــ
ــملهـا التفـاقيـة وبروتوكولتهـا، وأن الغرض منهـا هو تعزيز التعـاون على مكـافحـة الجريمـة المنظمـة عبر الوطنيــة   تشـــــــــــ

ــكال وأبعاد الجرائم الجديدة  ــمل جميع أشـ ــا أن التفاقية تشـ ــتجدة وال وغيرها من الجرائم الخطيرة. وذكر أيضـ ، وأن ذل  مسـ
هو الســــبب الذي جعل مصــــر تقرر تقديم القرار، فالجرائم المتعلقة بالممتلكات الثقافية ليســــت شــــكال تقليديا من أشــــكال  

وذكر أن مصــــر تســــعى إلى                                                                                الجريمة بل ت رتكب عبر الحدود الوطنية وترتبط بغســــل األموال وجرائم أخرى ذات صــــلة. 
ــامل إزاء مكافحة الجرا  ئم المتعلقة بالممتلكات الثقافية، من خالل تجريم أنشــــــــــــطة الجماعات اإلجرامية تطبيق نهج شــــــــــ

نقل الممتلكات الثقافية الوطنية واســــــــــتغالل عائداتها، وتمويل األنشــــــــــطة   أو   اختراق  أو   المنظمة، التي تشــــــــــمل ســــــــــرقة 
ـية وعـاـئدات بيعهـا وإعـادتهـا،  اإلجرامـية األخرى، ـباإلضــــــــــــــاـفة إلى تعزيز التعـاون اـلدولي في اقتفـاء أثر الممتلكـات الثقـاف 

ــلة مكافحة تل  الجرائم.  ــتخداا تل  العائدات في مواصــ وهن  المتكلم جميع الوفود على نجاح المؤتمر رغم الظروف  واســ
 الستثنائية، وأعرب عن تقديره للمكتب للجهود التي بذلها في تنظيم الدورة. 

http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2020/L.9/Rev.1
http://undocs.org/ar/A/RES/ 10/6
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ــر  -97 ــكر ممثل نيجيريا وفد مصـــ ــكر الوفود على وشـــ ــاركتها البناءة في التفاوض على تقديم القرار وشـــ مشـــ
 على القرار.

 
والمساعدة    المطلوبينالتعاون الدولي، مع التركيز خصوصا على تسليم   -سادسا 

القانونية المتبادلة والتعاون الدولي ألغراض المصادرة، وإنشاء السلطات  
 المركزية وتعزيزها

ــة المعقودة في  -98 ــته الخامســــــ ــرين األول/أكتوبر  14نظر المؤتمر، في جلســــــ من  4، في البند 2020تشــــــ
ــليم  ــا على تســـــ والمســـــــاعدة القانونية   المطلوبينجدول األعمال، المعنون "التعاون الدولي، مع التركيز خصـــــــوصـــــ

المركزية وتعزيزها". ومن أجل النظر في هذا المتبادلة والتعاون الدولي ألغراض المصـــــــادرة، وإنشـــــــاء الســـــــلطات  
  البند، كانت الوثائق التالية معروضة على المؤتمر:

مــذكرة من األمــانــة بشـــــــــــــــ ن تقــارير اجتمــاعــات األجهزة الفرليــة لمؤتمر األطراف في اتفــاقيــة  )أ( 
 (؛CTOC/COP/2020/5المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولت الملحقة بها ) األمم

تقرير األمانة عن أنشــــــــــطة مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لتعزيز تنفيذ األحكاا  )ب(  
 (؛  CTOC/COP/2020/6المتعلقة بالتعاون الدولي من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ) 

ورقة اجتماو تتضـــــــــــمن تعليقات الدول األطراف على النتائج التي خلص إليها الفريق العامل  )ج( 
 .(CTOC/COP/2020/CRP.4المعني بالتعاون الدولي في اجتماعه الحادي عشر )

 ي أدلت به األمانة.ذال البيان الستهالليوأتي  على الموقع الشبكي الخاص بدورة المؤتمر العاشرة  -99

ــين وجنوب أفريقيا أدلى ببيانات و  -100 ــيا والصـــــ ممثلو إيطاليا والبرازيل وتايلند والوليات المتحدة وإندونيســـــ
 واليابان ونيجيريا.

 
 المداولت  

شــدد المتكلمون على أن اتفاقية الجريمة المنظمة حجر زاوية في التعاون الدولي في المســائل الجنائية،  -101
وأن هذا التعاون هو أحد أغراض الصـــــــــ . وأبلغ كثير من المتكلمين المؤتمر ب ن ســـــــــلطاتهم تســـــــــتخدا التفاقية 

ق بالجريمة المنظمة عبر الوطنية، إضــــافة فيما يتعلين طلوب المأســــاســــا قانونيا لتبادل المســــاعدة القانونية وتســــليم 
ــا  إلى هـذا المعـاهـدات الثـنائـية التي تقيمهـا مع بلـدان أخرى تفتقر عـندمـا إلى جرائم خطيرة أخرى، وخصــــــــــــــوصــــــــــــ

 هذا الغرض.الذي يحقق ساو األ

ــادرة وضـــــــــبط عائدات  -102 ــافة إلى ذل ، لحة عدة متكلمين فائدة أحكاا التفاقية التي تتعلق بمصـــــــ وإضـــــــ
الجريمة، والتي مكنت سـلطاتها الوطنية من الكشـف عن تل  العائدات واقتفاء أثرها وتجميدها وضـبطها وإعادتها.  
لط الضـوء على قيمة أحكاا التفاقية المتعلقة بالتحقيقات المشـتركة وأسـاليب التحري الخاصـة والتعاون في                                                                                                        كما سـ 

ينهم وتشــــــــــــــريعـاتهم المحلـية التي تتمـاشــــــــــــــى مع أحكـاا مجـال إنفـاذ القـانون. وتـبادل المتكلمون معلومـات عن قوان 
 التفاقية في تل  المجالت.

ــمان تنفيذ -103 ــلطات المركزية في ضــــــــ ــي الذي تؤديه الســــــــ إحالة طلبات  أو وأبرز المتكلمون الدور الرئيســــــــ
ــلطات على  ــددوا على أهمية أن تحافة تل  السـ ــليمة، وشـ ــريعة وسـ ــاعدة القانونية المتبادلة بطريقة سـ ــال المسـ اتصـ

مباشـــر فيما بينها وأن تكفل تحديث معلومات التصـــال بها الواردة في دليل الســـلطات الوطنية المختصـــة. وذكر 
الســــــلطات المركزية، وخصــــــوصــــــا في ضــــــوء األزمة الناتجة عن جائحة عزيز عدة متكلمين أن من المهم للغاية ت 

ــدد، دعا عدة متكلمين الدول إلى النظر في19-كوفيد ــاعدة أن ت  . وفي هذا الصـ ــتخداا وقبول طلبات المسـ زيد اسـ

http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2020/5
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2020/6
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2020/CRP.4
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تبســـــــيط إجراءات التعاون الدولي وتعجيلها، ضـــــــرورة  إلى أيضـــــــا  أشـــــــير القانونية المتبادلة في شـــــــكل إلكتروني. و 
ــرورة  و  ــا أالدول أن توفر ضـــ ــها بعضـــ ــاعدة القانونية المتبادلة في التحقيقات والمالحقات كبر لبعضـــ قدر من المســـ

ــائية، وف ــيادة واإلجراءات القضــــــ ــرورة احتراا الســــــ ــان، مع مراعاة ضــــــ قا لاللتزامات الدولية في مجال حقوق اإلنســــــ
 الوطنية واستقالل النظم القانونية الوطنية.

ورحب المتكلمون بالعمل الذي اضـطلع به الفريق العامل المعني بالتعاون الدولي بوصـفه منتدى لتبادل  -104
ت التي قدمها إلى المؤتمر لتحسـين التفاقية وتنفيذها. ورحب عدة المعلومات بين الخبراء الممارسـين، وبالتوصـيا

متكلمين بالعمل الذي يضـــــــــطلع به المكتب في مجال تعزيز التعاون القضـــــــــائي اإلقليمي واألقاليمي والدولي بين  
الدول من خالل شــــــــــــبكات الممارســــــــــــين، وأعربوا عن ت ييدهم له. وأشــــــــــــير إلى فائدة أدوات المكتب، ومنها دليل 

بوابة الموارد اإللكترونية والقوانين  و ســلطات الوطنية المختصــة، وأداة كتابة طلبات المســاعدة القانونية المتبادلة، ال
 (."شيرلوابوابة "المتعلقة بالجريمة )

 
 المساعدة التقنية  - سابعا  

ــته الخامســــــة المعقودة في   - 105 من جدول    5، في البند 2020تشــــــرين األول/أكتوبر   14نظر المؤتمر، في جلســــ
 األعمال، المعنون "المساعدة التقنية". ومن أجل النظر في هذا البند، كانت الوثائق التالية معروضة على المؤتمر: 

ؤتمر األطراف في اتفاقية األمم مذكرة من األمانة بشـــ ن تقارير اجتماعات األجهزة الفرلية لم )أ( 
 (؛CTOC/COP/2020/5المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولت الملحقة بها )

ــاعدة التقنية إلى الدول في تنفيذ اتفاقية األمم المتحد )ب(  ة لمكافحة تقرير األمانة عن تقديم المســــــــ
 (؛CTOC/COP/2020/7الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولت الملحقة بها )

ورقة اجتماو تتضـــــــمن التعليقات الواردة بشـــــــ ن نقا  المناقشـــــــة التي ســـــــينظر فيها مســـــــتقبال   )ج( 
 (.CTOC/COP/2020/CRP.5ريق العامل المعني بالمساعدة التقنية )والمنبثقة عن الجتماو الثاني عشر للف

 ي أدلت به األمانة.ذالبيان الستهاللي وأتي  على الموقع الشبكي الخاص بدورة المؤتمر العاشرة ال -106

 .ببياناتوباراغواي  والوليات المتحدةممثلو الصين أدلى و  -107
 

 المداولت  

المســـــــــــــاعدة التقنية بالغة األهمية لتعزيز قدرة الدول مجتمعة على تحقيق أهداف ســـــــــــــلم المتكلمون ب ن  -108
اتفاقية الجريمة المنظمة، وســـــلطوا الضـــــوء على ما تنطوي عليه التفاقية من إمكانات لمكافحة الجريمة المنظمة 

ــاعدة التقنية أولوية ملحة ل دد على أن المســــــ ــ  ــمان تنفيذ الدول                                                                                    على نحو فعال، عند تنفيذها تنفيذا كامال. وشــــــ ضــــــ
األطراف لالتفاقية تنفيذا كامال، األمر الذي يدعم ســــــــالمة وأمن جميع الدول األعضــــــــاء. ولوحة أيضــــــــا أن من 

ــب  طرفا في التفاقية بعد التي لم تطور بعد قدرات كافية لتنفيذ التفاقية،  أو الممكن أن تكون الدول التي لم تصـ
 أكثر عرضة للجريمة المنظمة.

جميع المتكلمين ب عمال المســــــاعدة التقنية التي يضــــــطلع بها المكتب من خالل برامجه القطرية وســــــلم  -109
ــلة دعم أعمال  ــجع بعض المتكلمين الجهات المانحة على مواصــ واإلقليمية والعالمية وأعربوا عن تقديرهم لها. وشــ

وعلى تكميـل ذلـ  الـدعم من المكتـب في مجـال المســـــــــــــــاعـدة التقنيـة فيمـا يتعلق بـالجريمـة المنظمـة عبر الوطنيـة 
خالل توفير المســــــــاعدة التقنية على الصــــــــعيدين الثنائي واإلقليمي. وشــــــــدد بعض المتكلمين على أن المســــــــاعدة 
ــركاء المنفذين والبلدان   ــيقا بين الجهات المانحة والشــــــ ــراكات وثيقة وحوارا وتنســــــ ــي إقامة شــــــ التقنية الفعالة تقتضــــــ

ــتفيدة، وأنها ل ينبغي أن تكون م ــعها المســ ــروطة. وذ كر أن تنفيذ البرامج القطرية واإلقليمية والعالمية التي وضــ                                                                      شــ

http://undocs.org/ar/CTOC/COP/2020/5
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ــم لتحقيق خطة عاا  ــيما  ،2030المكتب أمر حاســـــــــــ ــتدامة المتعلق  16الهدف   ل ســـــــــــ من أهداف التنمية المســـــــــــ
                                                                                                  بالتشــــــجيع على إقامة مجتمعات مســــــالمة ل ي همش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المســــــتدامة، وإتاحة إمكانية 
وصـــول الجميع إلى العدالة، وبناء مؤســـســـات فعالة وخاضـــعة للمســـاءلة وشـــاملة للجميع على جميع المســـتويات، 

 المتعلق بالحياة في البر. 15بالحد من أوجه عدا المساواة، والهدف المتعلق  10إضافة إلى الهدف 

ــتدامة،  -110 ــاعدة التقنية لكي تكون مســـــــ ــار المتكلمون إلى أن المســـــــ ــتند إلى األدلة وإلى يجب  وأشـــــــ أن تســـــــ
فيذ  الحتياجات واألولويات المسـتبانة. وأكد المتكلمون من جديد الحاجة إلى المسـاعدة التشـريعية، معترفين ب ن تن 

لط الضـوء على أهمية بناء القدرات المتخصـصـة                                                                                                    التفاقية وبروتوكولتها ل يزال ينطوي على ثغرات تشـريعية. وسـ 
                                                                                                    في مكافحة مختلف أشكال الجريمة المنظمة، بما فيها الجريمة السيبرانية، وش دد على ضرورة وضع استراتيجيات 

ــات اإللكترونية ألنشــــــــــطة  وطنية لمكافحة الجريمة المنظمة تراعي الظروف الوطنية. ــتخداا المنصــــــــ                                         ور حب باســــــــ
 .19-في ضوء استمرار تفشي جائحة كوفيد ل سيما المساعدة التقنية،

وأشــــــــــــار المتكلمون إلى أهمية التعاون اإلقليمي واألقاليمي في مجال مكافحة الجريمة المنظمة، ورحبوا  -111
ــاعدة التقنية بجهود المكتب الرامية إلى تعزيز ذل  التعاون. وأعرب الم ــا عن تقديرهم ألدوات المســـــــ تكلمون أيضـــــــ

نظاا شـــيرلوا، ودعوا الدول إلى تحديث ســـجالتها المتضـــمنة في قاعدة البيانات  ل ســـيما التي وضـــعها المكتب،
                                                                                            تل . وأ كد من جديد على ضرورة توفير المساعدة التقنية لضمان استخداا تل  األدوات استخداما فعال.

 
 لمالية والمتعلقة بالميزانية المسائل ا  - ثامنا  

من جدول  6، في البند 2020تشرين األول/أكتوبر  16نظر المؤتمر، في جلسته العاشرة المعقودة في   -112
ــا عليه  ــائل المالية والمتعلقة بالميزانية". ولكي ينظر المؤتمر في هذا البند، كان معروضــــ األعمال المعنون "المســــ

برنامج العالمي لدعم آلية اســــــــتعراض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة تقرير األمانة عن حالة تنفيذ ال
 (.CTOC/COP/2020/9المنظمة عبر الوطنية والبرتوكولت الملحقة بها )

  
 مؤتمر الحادية عشرة جدول األعمال المؤقت لدورة ال  - تاسعا  

من جدول  7، في البند 2020تشرين األول/أكتوبر  16نظر المؤتمر، في جلسته العاشرة المعقودة في   -113
ــروو جدول  ــرة". وكانت األمانة قد أعدت مشـــــ أعماله المعنون "جدول األعمال المؤقت لدورة المؤتمر الحادية عشـــــ

 من النظاا الداخلي. 8لمادة األعمال المؤقت لدورة المؤتمر الحادية عشرة بالتشاور مع المكتب، عمال با
 

 اإلجراء الذي اتخذه المؤتمر  
، جدول األعمال المؤقت 2020تشرين األول/أكتوبر   16أقر المؤتمر، في جلسته العاشرة المعقودة في   -114

المعنون "جدول  1/10لدورته الحادية عشــرة. )لالطالو على النص، انظر القســم باء من الفصــل األول، المقرر 
األعمال المؤقت للدورة الحادية عشــــــرة لمؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر 

 .2022تشرين األول/أكتوبر  21إلى  17ورته الحادية عشرة في الفترة من                        وقرر المؤتمر أن ت عقد د (الوطنية".

انظر واعتمد المؤتمر في الجلســـــــة نفســـــــها تنظيم أعمال دورته الحادية عشـــــــرة. )لالطالو على النص،  -115
األطراف في ، المعنون "تنظيم أعمال الدورة الحادية عشــــــرة لمؤتمر 2/10القســــــم باء من الفصــــــل األول، المقرر 

وقبـل اعتمـاد المقرر، أبلغ الرئيس المؤتمر بـ ن   (اتفـاقيـة األمم المتحـدة لمكـافحـة الجريمـة المنظمـة عبر الوطنيـة".
 هذا المقرر ل تترتب عليه آثار مالية.
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 مسائل أخرل  - عاشرا  
من جدول  8د ، في البن 2020تشرين األول/أكتوبر  16نظر المؤتمر، في جلسته العاشرة المعقودة في   -116

 األعمال المعنون "مسائل أخرى".

وذكر ممثـل الولـيات المتحـدة أن وفـد بلـده ســــــــــــــيقـدا بيـاـنا إلثبـاـته في المحضــــــــــــــر )يرد البيـان في ورقـة  -117
 (.CTOC/COP/2020/CRP.7الجتماو 

  
 المداولت  

ــير أعمال المؤتمر، والوفود على نجاحه -118 ا في عملها، واألمانة هن  ممثل أذربيجان الرئيس على نجاح ســ
على تنظيم المؤتمر والتحضير له. وذكر أنه مع تزايد تعقد البيئة األمنية، ل تزال الدول تت ثر بالعدد المتزايد من 

عن اإلرهاب والتطرف العنيف والراديكالية والنفصالية والجريمة السيبرانية   المستجدةالتهديدات والتحديات الدولية  
                                                                       التجار باألشـــــــــخاص والتجار في الســـــــــلع، على ســـــــــبيل المثال ل الحصـــــــــر. وبي ن أن هذه والجريمة المنظمة و 

التهديدات متقاطعة، وأن التصـــدي لها يقتضـــي اتباو نهج كلي. وذكر أن أذربيجان ترحب بالتركيز على الجريمة 
بط ارتباطا وثيقا  المنظمة عبر الوطنية، التي تشــــــــكل بصــــــــورة متســــــــارعة تهديدا متزايدا للمن والســــــــتقرار، وترت 

ــلحة  ــل األموال والتجار باألســــ ــاد وغســــ ــروعة والفســــ ــبكات المالية غير المشــــ بتهديدات أخرى، مثل اإلرهاب والشــــ
والممتلكات الثقافية وغيرها من الســـــــلع والســـــــتغالل غير المشـــــــروو للموارد الطبيعية والتجار بها. وذكر المتكلم 

ــا أنه لما كانت طبيعة تل  التهديدات ال ــابكة و أيضــ ــا أعابرة للحدود الوطنية متشــ ــها بعضــ نها يمكن أن يعزز بعضــ
وأن يســتفيد بعضــها من بعض، فين نهجا شــامال في التصــدي لها وحده يمكن أن يســفر عن نتائج ناجحة. وذكر 
كذل  أن أنشـــــطة الدول في مجال مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ينبغي أن تســـــترشـــــد باإلطار المعياري 

اتفاقية الجريمة المنظمة وبروتوكولتها، وكذل  قرارات مجلس األمن ذات  ل ســـــيما ته األمم المتحدة،الذي وضـــــع
ة للدول نتيجة ي الصـلة. وذكر أن من المفيد أيضـا توجيه النتباه إلى األراضـي الخارجة عن نطاق السـيطرة الشـرل

ــتغلها  ــاعا مؤاتية ألن تسـ ــار الجريمة المنظمة وتهي  أوضـ ــبة لنتشـ ــل  لم ي حل. فهذه المناطق أرض خصـ                                                                                                نزاو مسـ
                                                                                                الجماعات والشـــــــبكات اإلجرامية. وبي ن أن أذربيجان والية تماما لهذا التحدي بســـــــبب اســـــــتمرار احتالل جزء من 

                                                    قد ح ددت كثقب أســـــــود إجرامي وأنها ت ســـــــتخدا كقناة جذابة   أراضـــــــيها المعترف بها دوليا. وذكر أن تل  المنطقة
لالتجار وأنها تشــــكل عائقا رئيســــيا أماا إحراز تقدا في مكافحة مختلف أشــــكال األنشــــطة اإلجرامية المنظمة في 

، الصــــــــــــــادر عن المكتـب، أشــــــــــــــار إلى هـذا القلق، وأن نقـل تقرير المخـدرات العـالميالمنطقـة. وذكر المتكلم أن 
ــتقرار في األراضـــي الواقعة وتســـريب األ ســـلحة بصـــورة غير مشـــروعة وتكديســـها وانتشـــارها على نحو مزعزو لالسـ

ــا مصـــدر قلق بالغ. فالنزاعات  ي خارج نطاق الســـيطرة الشـــرل في  الدائرة ،            التي لم ت حلالمســـلحة  ة للدول، هي أيضـ
جاد إرهابيين، ونقل وتسريب ، حيث تؤدي إلى إي سلبيةأوضاعا تخلق  ،أراضي الدول األعضاء في األمم المتحدة

األســلحة على نحو غير مشــروو، واإلضــرار بالترا  الثقافي وتدميره بصــورة متعمدة، وارتكاب جرائم بيئية، وغير 
ذل  من أنواو الجريمة المنظمة الدولية وعبر الوطنية. وأضـــــــاف أن هذه النزاعات ل تزال تمثل أخطر التهديدات 

حلهــا بـالســــــــــــــتنــاد إلى قواعـد ومبــاد  القــانون الـدولي كمــا تنص عليهــا وثـائق   للســــــــــــــلم واألمن الـدوليين، ويتعين
المنظمات الدولية وقرارات مجلس األمن، في إطار احتراا كامل لسيادة الدول المتضررة وسالمتها اإلقليمية وعدا 

البلدان اهتماما   ن أذربيجان من أكثرأشــار إلى أالتدخل في شــؤونها الداخلية ضــمن حدودها المعترف بها دوليا. و 
بييجاد تســـــــوية دائمة للنزاعات في إطار مباد  القانون الدولي المذكورة أعاله، مع الت كيد في الوقت نفســـــــه على 

من ميثاق األمم المتحدة لتخاذ التدابير المضــــــــادة  51احتفاظ الدول بحقها األصــــــــيل في التصــــــــرف وفقا للمادة 
 أجل ضمان سالمة السكان المدنيين. الالزمة للرد على الستفزاز والعدوان من 
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ــر  -119 ــتخداا المحفل البارز المتمثل في المؤتمر لنشــ ــاء اســ ــف جدا أن يســ وقال ممثل أرمينيا إن من المؤســ
ــلة ارتكاب بلد معين لجرائم معروفة جيدا. وذكر أن وفد ائ معلومات ملفقة وز  ــياق وذريعة لمواصـ فة بهدف إيجاد سـ

في القاعة وعلى اإلنترنت، في مختلف أنحاء العالم، بعد هذا األســــــبوو الطويل   بلده ي ســــــف ألن الوفود الموجودة
ــتماو إلى  ــاعة وقتها وجهدها في الســـ ــ ن قرارات هامة، مضـــــطرة إلى إضـــ ــات مكثفة بشـــ من العمل على مفاوضـــ

وإذا روايات زائفة. وقال إن المؤتمر ليس المكان المناســــــب لمثل هذه المناقشــــــات،  إلى ادعاءات ل أســــــاو لها و 
ــيها بالبحث عن محافل أنســـــب يمكن العثور فيها  ــر رواياتها الزائفة، فين وفد بلده يوصـــ كان هناا بلدان تريد نشـــ

ــا أن نرى أن بلدا ائ على الكثير من هذه المعلومات الز  فة والمفبركة. وذكر المتكلم أن من المثير للدهشـــــــــــة أيضـــــــــ
 يتحد  عن اإلرهاب.يعتمد حاليا اعتمادا كبيرا على موارد اإلرهاب الدولي 

وقـالـت ممثلـة تركـيا إن وفـد بلـدهـا يؤـيد تمـامـا البـيان الـذي أدلـت ـبه أذربيجـان، وأن الوفـد يوكـد أن احتراا  -120
 السالمة اإلقليمية للبلدان هو أيضا عنصر هاا جدا في مكافحة الجريمة عبر الوطنية.

مماثلة، لكنهم للسـف شـاهدوا أيضـا إجراءات مماثلة على وذكر ممثل أرمينيا أنهم اسـتمعوا إلى بيانات  -121
 أرض الواقع.

  
 شرة ا الع   اعتماد تقرير المؤتمر عن أعمال دورته  - حادي عشر 

 ، تقرير دورته العاشرة. 2020تشرين األول/أكتوبر   16اعتمد المؤتمر، في جلسته العاشرة المعقودة في  -122

                                      مع تبســــــــــــــيط إجراءات عمل األمانة، لم ت عد   شــــــــــــــيااتموقبل اعتماد القرارات، أبلغ الرئيس المؤتمر ب نه  -123
بـياـنات شــــــــــــــفوـية عن اآلـثار المـالـية إل للقرارات التي تترـتب عليهـا آـثار في الميزانـية العـادـية للمم المتحـدة، وأن 

نة بتوافر موارد خارجة عن الميزانية، وأنه لم تكن  جميع القرارات التي ينظر فيها المؤتمر في دورته العاشــرة مرهو 
 هناا حاجة إلى بيانات شفوية عن اآلثار المالية.

ونظرا لخفض عدد ســاعات الجلســات، وعلى النحو الذي أقره المكتب الموســع بيجراء الموافقة الصــامتة  -124
ــبتمبر  7في  التفاوض بشـــــــ ن ملخصـــــــات (، لم يتم CTOC/COP/2020/CRP.6)انظر الوثيقة   2020 أيلول/ســـــ

المداولت في إطار بنود جدول األعمال ولم يقرها المؤتمر؛ وبدل من ذل ، أعد مقرر المؤتمر تل  الملخصــــــــات 
 بعد الدورة، بمساعدة األمانة.

 


