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

 الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكوالت الملحقة بها

 ،األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنيةمؤتمر األطراف في اتفاقية إن  

أن اتفداقيدة األمم المتحددة لمكدافحدة الجريمدة المنظمدة عبر الوطنيدة كالبركتوكوقة الم ح ة إذ يؤكدد مجدد ا  
تمثل أهم الصددكوا ال انونية اللالمية النقال لمنو كمكافحة ةفة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، التي ت ح   ( 1) بها

أهمية هذه الصدددددددكوا  اعتبااها األ كاة أيضدددددددا الضدددددددرا  األفرا  كالمجتملاة في بميو الب دان، ك ذ يؤكد مجد ا 
 الرئيسية المتاحة ل مجتمو الدكلي من أبل هذا الغرض، 

من اقتفاقية، التي أنشد   م تضداها مؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة   32إلى الما ة ر ك ذ يشدي  
لمكدافحدة الجريمدة المنظمدة عبر الوطنيدة من أبدل تحسددددددددددددددين قدداة الددكج األطراف ع ى مكدافحدة الجريمدة المنظمدة 

 اللابرة ل حدك  الوطنية كتشجيو تنفيذ اقتفاقية كاستلراض تنفيذها،

من اقتفاقية تنص ع ى أن يتف  المؤتمر ع ى كضدو ةلياة لتح ي   32إلى أن الما ة أيضدا  ك ذ يشدير 
 دكاي لتنفيذ اقتفاقية،الستلراض اقأهداف منها الهدف المتمثل في 

 5/ 5، ك2010تشددددددددرين األكج/أ تو ر  22المؤاخ  5/1، في هذا الصددددددددد ، إلى قرااات   ك ذ يشددددددددير كذل  
المؤاخ  7/1، ك2012تشددددددددددددددرين األكج/أ تو ر  19المؤاخ  6/1، ك2010 ر تشددددددددددددددرين األكج/أ تو  22المؤاخ 

 ، 2016تشرين األكج/أ تو ر  21المؤاخ  8/2، ك2014تشرين األكج/أ تو ر  10

، الذي اعتمد في  إبراءاة كقواعد تشددغيل 2018تشددرين األكج/أ تو ر   19 المؤاخ   1/ 9قرااه  ؤكد مجد ا  ك ذ ي  
ةليدة اسدددددددددددددتلراض تنفيدذ اتفداقيدة األمم المتحددة لمكدافحدة الجريمدة المنظمدة عبر الوطنيدة كالبركتوكوقة الم ح دة بهدا، كقرا 

 إطالل المرح ة التحضيرية للم ية اقستلراض، 

كدددانون   18المؤاخ  177/ 74ة الصددددددددددددد دددة، ق سددددددددددددديمدددا ال راا   راااة الجمليدددة اللدددامدددة ذا ك ذ يحيط ع مدددا  
كالملنون "تلزيز برنامج األمم المتحدة لمنو الجريمة كاللدالة الجنائية، ق سددديما قداات  في مجاج    2019األكج/ يسدددمبر 

 كحثت الدكج األطراف ع ى تنفيذ هذه اآللية ك عمها،   1/ 9 راا  التلاكن الت ني"، الذي احبت في  الجملية  اعتما  ال 

 اللمل الذي اضدددددق و    فري  ال براء الحكومي الدكلي المفتوض اللضدددددوية  يحيط ع ما مو الت دير  - 1
اتفاقية األمم ، أثناء المرح ة التحضديرية للم ية اقسدتلراض  موبآ ةلية اسدتلراض تنفيذ 1/ 9المنشد  كف ا ل راا المؤتمر 

 المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية كالبركتوكوقة الم ح ة بها؛ 

اسدددددددددددتبياناة الت ييم الذاتي قسدددددددددددتلراض تنفيذ اقتفاقية كالبركتوكوقة الم ح ة بها، كالمبا     يلتمد  - 2 
م  صدداة،  الصدديغة النهائية التي التوبيهية إلبراء اقسددتلراضدداة ال قرية، كالم قط النموذبي ل ائمة المالحظاة كال 

 بهذا ال راا؛ ُأاف ت كضلها فري  ال براء الحكومي الدكلي المفتوض اللضوية ك 

  إطالل مرح ة اقسددددددددتلراض األكلى من عم ية اقسددددددددتلراض كف ا ل مجموعاة المواضدددددددديلية  ي را  - 3
كخقة اللمل المتلد ة السددددددددددددنواة المتضددددددددددددمنة في التذييل المرف   يبراءاة كقواعد تشددددددددددددغيل اآللية، المدابة في قراا  

 ، ككف ا ل مبا   التوبيهية إلبراء اقستلراضاة ال قرية؛  1/ 9 المؤتمر 

__________ 

 (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


 

 

 المل وماة التي قدمها مكتآ األمم المتحدة الملني  الم دااة كالجريمة  ش ن يحيط ع ما   -4
حداث النميقة اآلمنة الجديدة في بوا ة إ ااة الملااف الملركفة  اسدددددددددم بوا ة المواا  اإللاتركنية كال وانين اسدددددددددت 

، كيق ددآ إلى المكتددآ أن ينتهي من 9/1من قرااه  8المتل  ددة  ددالجريمددة، حسددددددددددددددبمددا ط ددآ المؤتمر في الف رة 
ة عم ية سددحآ ال رعة المشدداا إليها اسددتحداث هذه النميقة قبل بداية عم ية اقسددتلراض، التي سددتل آ مبا ددر 

 من اإلبراءاة كال واعد؛  17في الف رة 

إلى مكتددآ األمم المتحدددة الملني  ددالم دددااة كالجريمددة أن يوفر ل دددكج األطراف التدددايددآ،   يق ددآ  - 5
ال وانين   ما في ذل  التدايآ عبر اإلنترنت، ع ى اسددددددددددت داا النميقة الجديدة اآلمنة ضددددددددددمن بوا ة المواا  اإللاتركنية ك 

 ، ككف ا ل نظاا الداخ ي لمؤتمر األطراف؛ 54الف رة    ما في ذل  كمرف  ،  1/ 9المتل  ة  الجريمة، كف ا ل  راا  

إلى األمانة أن تل د، في موعد ق يتجاكز سددددددددددددتة أسددددددددددددابيو من اعتما  هذا ال راا، ابتماعا  يق آ   - 6
 دددددددفوية،  غرض سدددددددحآ ال رعة قختياا الدكج األطراف  مشدددددددتركا للفرقة اللام ة في فترة ما بين الدكااة،  كن تربمة 

من إبراءاة كقواعد تشغيل اآللية، كأن تست دا   29ك   28ك   17المستلَرضة كالدكج األطراف المستلِرضة، كف ا ل ف راة  
 النظاا اآللي الذي كضلت  األمانة من أبل سحآ ال رعة كف ا لإلبراءاة كقواعد التشغيل؛ 

أهمية الحرص في  كااة الميزانية الم ب ة ع ى ضددمان الافاءة كاقسددتمرااية كالحيا  في  يؤكد -7
تشدغيل اآللية كف ا ألحكاا اإلبراءاة كال واعد، كي را النظر في ات اذ تدابير مناسدبة، تشدمل، عند اققتضداء، أن  

 ذ إبراءاة مناسبة في هذا الش ن؛ ات ايق آ إلى األمين اللاا 

الدكج األعضدداء كسددائر الجهاة المانحة إلى توفير مواا  من خاام الميزانية لل راض  يدعو -8  
كقواعددد ك براءاة تشددددددددددددددغيددل اآلليددة،  مددا في ذلدد   هدداك براءات المبينددة في هددذا ال راا، كف ددا ل واعددد األمم المتحدددة 

 منها. 54 الف رة

  



 المرفق األول
 المبادئ التوجيهية إلجراء االستعراضات القطرية  

تستر ددددددد الددددددددكج األطدددددددراف،  مدددددددا فدددددددي ذلددددددد  خبرا هدددددددا الحكوميدددددددون، كأماندددددددة مدددددددؤتمر األطدددددددراف فدددددددي  -1
اتفاقيدددددددددة األمدددددددددم المتحددددددددددة لمكافحدددددددددة الجريمدددددددددة المنظمدددددددددة عبدددددددددر الوطنيدددددددددة، خدددددددددالج اقستلراضددددددددداة ال قريدددددددددة 
 األحكددددددددددداا ذاة الصددددددددددد ة مدددددددددددن اتفاقيدددددددددددة األمدددددددددددم المتحددددددددددددة لمكافحدددددددددددة الجريمدددددددددددة المنظمدددددددددددة عبدددددددددددر الوطنيدددددددددددة 
كالبركتوكدددددددوقة الم ح دددددددة بهدددددددا، ك بدددددددراءاة كقواعدددددددد تشدددددددغيل ةليدددددددة اسدددددددتلراض تنفيدددددددذ اتفاقيدددددددة األمدددددددم المتحددددددددة 

، المرفددددددد (. 9/1المدددددددؤتمر  لمكافحدددددددة الجريمدددددددة المنظمدددددددة عبدددددددر الوطنيدددددددة كالبركتوكدددددددوقة الم ح دددددددة بهدددددددا )قدددددددراا
ق يميددددددددة كينبغددددددددي ل ترتيبدددددددداة المناسددددددددبة أن تجسددددددددد القددددددددا و كنقددددددددال اقختصدددددددداص المحددددددددد ين ل منظمدددددددداة اإل

 األطراف في اقتفاقية كالبركتوكوقة الم ح ة بها.

كمدددددن أبدددددل تيسدددددير تح يددددد  كفددددداءة ةليدددددة اسدددددتلراض التنفيدددددذ، يتلدددددين ع دددددى الددددددكج األطدددددراف كاألماندددددة  -2
 بذج قصااى الجهد من أبل الت يد  اإلطاا الزمني اقستر ا ي الواا  في الف راة كالشكل أ ناه.

  
 اضبداية عملية االستعر  -أوال 

تل دددددددد األفرقدددددددة اللام دددددددة فدددددددي بدايدددددددة عم يدددددددة اقسدددددددتلراض، كفدددددددي موعدددددددد أقصددددددداه سدددددددتة أسدددددددابيو مدددددددن  -3
، ك لدددددددد الددددددددكاة اللا دددددددرة لمدددددددؤتمر األطدددددددراف، ابتماعدددددددا 2020تشدددددددرين األكج/أ تدددددددو ر  16تدددددددااي  بددددددددئها فدددددددي 

مشددددددددتركا فددددددددي فتددددددددرة مددددددددا بددددددددين الدددددددددكااة بدددددددددكن تربمددددددددة  ددددددددفوية  غددددددددرض سددددددددحآ ال رعددددددددة قختيدددددددداا الدددددددددكج 
 من إبراءاة كقواعد تشغيل اآللية. 28ك 17 كالدكج المستلِرضة، كف ا ل ف رتين المستلَرضة

مدددددن اإلبدددددراءاة كال واعدددددد، ت سدددددم بميدددددو الددددددكج إلدددددى ثدددددالث مجموعددددداة ل بددددددء فدددددي  17ككف دددددا ل ف دددددرة  -4
عم يدددددة اسدددددتلراض التنفيدددددذ فيهدددددا. كتنفدددددذ اقستلراضددددداة فدددددي مرح دددددة اقسدددددتلراض األكلدددددى ع دددددى نحدددددو متلاقدددددآ 

 2020 كدددددانون األكج/ يسدددددمبر 1ثدددددالث سدددددنواة متتاليدددددة، كتادددددون تدددددوااي  البددددددء ع دددددى النحدددددو التدددددالي  خدددددالج 
تشدددددددددددددرين الثددددددددددددداني/  1ل مجموعدددددددددددددة الثانيدددددددددددددة، ك 2021تشدددددددددددددرين الثددددددددددددداني/نوفمبر  1ل مجموعدددددددددددددة األكلدددددددددددددى، ك

 ل مجموعة الثالثة. 2022 نوفمبر

اض كتتددددددي  هددددددذه كتلدددددديِ ن كددددددل  كلددددددة طددددددرف بهددددددة كسددددددل لتنسددددددي  مشددددددااكتها فددددددي عم يددددددة اقسددددددتلر  -5
المل ومددددداة ع دددددى بوا دددددة المدددددواا  اإللاتركنيدددددة كال دددددوانين المتل  دددددة  الجريمدددددة )بوا دددددة " ددددديرلوا"(  لدددددد أسددددددبوعين 

و  أك مدددددددن بدايدددددددة مشدددددددااكتها فدددددددي عم يدددددددة اقسدددددددتلراض كدكلدددددددة مستلِرضدددددددة  كلدددددددة طدددددددرف مستلَرضدددددددة. كُتشدددددددج 
فدددددي ذلددددد  عندددددوان البريدددددد  الددددددكج األطدددددراف ع دددددى تدددددوفير مل ومددددداة اقتصددددداج ال اسدددددة  جهددددداة الوسدددددل،  مدددددا

 اإللاتركني، كاقم هاتف المكتآ كموقل ، كساعاة اللمل.
كينبغددددددددددي ل دددددددددددكج األطددددددددددراف أن تلدددددددددديِ ن خبددددددددددراء حكددددددددددوميين إلبددددددددددراء اقسددددددددددتلراض ال قددددددددددري  لددددددددددد  -6

  كلة طرف مستلَرضة. أك أسابيو من بدء مشااكتها في عم ية اقستلراض كدكلة مستلِرضة أا لة
بهدددددددداة الوسددددددددل إنشدددددددداء ى الدددددددددكج األطددددددددراف تل يمدددددددداة  شدددددددد ن كيفيددددددددة كسددددددددوف ت دددددددددا األمانددددددددة إلدددددددد  -7

 في النميقة اآلمنة في بوا ة " يرلوا". اةكال براء الحكوميين كالبلثاة الدائمة حسا  
 

 ن ي الخبراء الحكومي المطلوبة من التحضيرات  - ثانيا 
و ال براء الحكوميون ع ى أن ُيلدكا أنفسهم  ال ياا  ما ي ي  -8   ُيشج 



 

 

 ااسدددددددة اقتفاقيدددددددة كالبركتوكدددددددوقة ذاة الصددددددد ة  ااسدددددددة  قي دددددددة، ككدددددددذل  إبدددددددراءاة كقواعدددددددد  )أ( 
تشدددددددددغيل ةليدددددددددة اسدددددددددتلراض تنفيدددددددددذ اتفاقيدددددددددة األمدددددددددم المتحددددددددددة لمكافحدددددددددة الجريمدددددددددة المنظمدددددددددة عبدددددددددر الوطنيدددددددددة 

 كالبركتوكوقة الم ح ة بها، كهذه المبا   التوبيهية المتل  ة  يبراء اقستلراضاة ال قرية؛

ع ددددددددى الوثددددددددائ  الرسددددددددمية للم يددددددددة التفدددددددداكض  شدددددددد ن اقتفاقيددددددددة كالبركتوكددددددددوقة  اقطددددددددال  )ب( 
ذاة الصددددددد ة، كخصوسدددددددا األبدددددددزاء المتل  دددددددة  دددددددالموا  التدددددددي سدددددددتاون موضدددددددو  المرح دددددددة اقستلراضدددددددية ذاة 
الصددددد ة. كسدددددوف تتدددددي  األماندددددة ع دددددى الموقدددددو الشدددددبكي آلليدددددة اسدددددتلراض التنفيدددددذ كالنميقدددددة اآلمندددددة فدددددي بوا دددددة 

 لدعم ال براء الحكوميين في عم ية اقستلراض؛ ( 2) لمنشوااة كاأل كاة المفيدة" يرلوا" قائمة  ا

اقطددددددال  ع ددددددى النظدددددداا ال ددددددانوني ل دكلددددددة القددددددرف المستلَرضددددددة،  مددددددا فددددددي ذلدددددد ، حسددددددآ  )م( 
اققتضددددداء، األحكددددداا ال ضدددددائية ذاة الصددددد ة الصدددددا اة عدددددن المحدددددا م الوطنيدددددة الل يدددددا فدددددي ت ددددد  الدكلدددددة. كلهدددددذا 

اقسدددددددتلراض التمددددددداو الددددددددعم مدددددددن الدكلدددددددة القددددددددرف جدددددددركن ل  بدددددددراء الحكدددددددوميين الدددددددذين ي الغدددددددرض، يمكدددددددن 
 المستلَرضة  غرض تلزيز فهمهم ل نظاا ال انوني لت   الدكلة؛

اقطددددددددددال  ع ددددددددددى أي تحفددددددددددة أبدتدددددددددد  الدكلددددددددددة القددددددددددرف المستلَرضددددددددددة  شدددددددددد ن اقتفاقيددددددددددة  ) ( 
 أي إعالن قدمت   ش نها. أك ك ركتوكوقتها

  
 االستعراض القطري  - ثالثا  

مددددددو مراعدددددداة الددددددنص الاامددددددل لالسددددددتبياناة ذاة الصدددددد ة المتل  ددددددة  اقتفاقيددددددة كالبركتوكددددددوقة الثالثددددددة  -9
ا الدكلددددة القدددددرف المستلَرضدددددة خدددددالج كددددل مرح دددددة مدددددن مراحددددل اقسدددددتلراض األا دددددو، ع دددددى دالم ح ددددة بهدددددا، ت ددددد 

ع دددددددددى الجدددددددددزء مدددددددددن اسدددددددددتبيان الت يددددددددديم الدددددددددذاتي المتل ددددددددد   االنحدددددددددو المبدددددددددين فدددددددددي اإلبدددددددددراءاة كال واعدددددددددد، ا ك 
  مجموعة المواضيو قيد اقستلراض في ت   المرح ة المحد ة.

كتشددددددددمل كدددددددددل مرح ددددددددة مدددددددددن مراحدددددددددل اقسددددددددتلراض ال قدددددددددري اللناسدددددددددر الددددددددواا ة فدددددددددي اإلبدددددددددراءاة  -10
تل يبدددددداة  الددددددر ك  ع ددددددى الجدددددزء ذي الصدددددد ة مددددددن اسدددددتبيان الت يدددددديم الددددددذاتي؛ )ب( كال واعدددددد،  مددددددا فددددددي ذلددددد   )أ(

و الدددددددكج األطددددددراف عنددددددد سدددددديا تها ع ددددددى أق يتجدددددداكز عددددددد  ك ماتهددددددا  ك مددددددة( تلدددددددها  10 500 تابيددددددة )ُتشددددددج 
مددددددن اإلبددددددراءاة  35الدددددددكلتان القرفددددددان المستلِرضددددددتان، كحددددددواا بندددددداء بددددددين ال بددددددراء الحكددددددوميين كف ددددددا ل ف ددددددرة 
لانها فدددددددددي سددددددددديغتها كال واعدددددددددد؛ )م( قدددددددددوائم مالحظددددددددداة تلددددددددددها الددددددددددكلتان القرفدددددددددان المستلِرضدددددددددتان كتضددددددددد 

النهائيددددددة،  التلدددددداكن كالتنسددددددي  الددددددوثي ين مددددددو الدكلددددددة القددددددرف المستلَرضددددددة ك مسدددددداعدة مددددددن األمانددددددة، إضددددددافة 
 من اإلبراءاة كال واعد. 38إلى م  صاة لت   ال وائم، كف ا ل ف رة 

كيتلدددددددددددين ع دددددددددددى الدكلدددددددددددة القدددددددددددرف المستلَرضدددددددددددة إبدددددددددددراء مشددددددددددداكااة مدددددددددددو الددددددددددددكلتين القدددددددددددرفين  -11
خددددددددالج سددددددددتة أسدددددددابيو مددددددددن بدددددددددء اقسدددددددتلراض، مددددددددن خددددددددالج بهددددددداة الوسددددددددل التا لددددددددة لهددددددددا المستلِرضدددددددتين 

ك مسدددددددداعدة مددددددددن األمانددددددددة،  شدددددددد ن تحديددددددددد بددددددددداكج زمنيددددددددة لالسددددددددتلراض ال قددددددددري كمتق باتدددددددد ، كف ددددددددا لهددددددددذه 
المبدددددددا   التوبيهيدددددددة المتل  دددددددة  ددددددديبراء اقستلراضددددددداة ال قريدددددددة. كينبغدددددددي أن ت تددددددداا الددددددددكج األطدددددددراف لغدددددددة 

الددددددددثالث، التدددددددي ستسدددددددت دا أثنددددددداء عم يددددددددة اللمدددددددل الحدددددددداقة اقسدددددددتثنائية، لغددددددداة  فدددددددي أك ،اللمدددددددل لغتدددددددي أك
 اقستلراض، كف ا ل فصل السا و من اإلبراءاة كال واعد.

كيسددددددداعد اسدددددددت داا لغدددددددة موضدددددددوعية كمجدددددددر ة عندددددددد إعددددددددا  قدددددددوائم المالحظددددددداة كم  صددددددداتها ع دددددددى  -12
 ة عند است دامها ألكج مرة.فهم مضمونها. كيتلين بيان ما ترمز إلي  الم تصراة  لباااة كام 

__________ 

 .الوطنية كالبركتوكوقة الم ح ة بهااأل لة التشريلية لتنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر تتضمن ال ائمة  (2) 



ك ذا كاندددددددت هنددددددداا  كا  لالعت دددددددا   ددددددد ن المبدددددددا   التوبيهيدددددددة الدددددددواا ة فدددددددي اإلبدددددددراءاة كال واعدددددددد لدددددددم  -13
و ع ددددى التشدددداكا،  مددددا فددددي ذلدددد  التشدددداكا  شدددد ن اإلبددددراء الممكددددن،  تددددرا ، فددددين الدددددكج األطددددراف الملنيددددة ُتشددددج 

 كال واعد.من اإلبراءاة  30 مو مراعاة الحكم الواا  في الف رة
 
 

 اإلطار الزمني لعملية االستعراض  
 

في  ضون أسبوعين 
من بداية عم ية 

 )أ( اقستلراض

أسابيو  4في  ضون 
من بداية عم ية 
 اقستلراض 

أسابيو  6ف في  ضون 
من بداية عم ية 
 اقستلراض 

أ هر   6في  ضون 
من بداية عم ية 
 اقستلراض 

أ هر   6في  ضون 
 من ت ديم الر ك 

 6 ضون في 
من  )ب( أ هر
 التل يباة ت ديم

    
؛  2020تشرين األكج/أ تو ر    16ُتسحآ ال رعة  النسبة لجميو الدكج األطراف في موعد أقصاه ستة أسابيو  لد يوا     )أ( 

متلاقآ خالج ثالث سنواة متتالية، كتاون توااي     كُيستلرض كل عاا ث ث الدكج األطراف. كتنف ذ اقستلراضاة ع ى نحو 
  تشرين الثاني/  1، ك 2021تشرين الثاني/نوفمبر   1، ك 2020 كانون األكج/ يسمبر   1البدء ل مجموعاة ع ى النحو التالي   

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

لغتين من لغاة عمل اآللية، كف  ما ت راه الدكلة القرف المستلَرضة   أك   يجوز إبراء اقستلراض ال قري ب غة كاحدة   )م( 
 كالدكلتان القرفان المستلِرضتان. كفي الحاقة اقستثنائية، يجوز إبراء عم ية اقستلراض بثالث لغاة عمل. 

  

تعيين جهات 
 الوصل

 إعداد الخبراء 
لقوائم المالحظات 

 والملخصات

الخبراء  تعيين 
التشاور بين الدولتين  الحكوميين 

المستعِرضتين والدولة 
المستعَرضة )من خالل 

 )ج(جهات الوصل(

تقديم الدولة الطرف  
المستعَرضة ردودا  
على استبيانات  
 التقييم الذاتي 

تقديم الدولتين  
الطرفين  

المستعِرضتين  
 تعقيبات كتابية 



 

 

 المرفق الثاني

 (3)المخطط النموذجي لقائمة المالحظات بشأن االستعراضات القطرية  
]اسما الدكلتين القرفين المستلِرضتين[   صوص تنفيذ ]اسم الدكلة القرف المستلَرضة[ ل ما ة أبرت   استلراض 

المجموعدة األكلى/الثدانيدة/الثدالثدة/الرا لدة[ من ]اتفداقيدة األمم المتحددة لمكدافحدة الجريمدة  ]الموا [ ]اقمهدا )أاقدامهدا(؛
يدة األمم المتحددة لمكدافحدة الجريمدة المنظمدة عبر الوطنيدة[ في المنظمدة عبر الوطنيدة[ ]البركتوكوج المكمدل قتفداق

السدددددددددددنواة ]...[ من مرح ة اقسدددددددددددتلراض ]األكلى/الثانية/الثالثة/الرا لة[ من ةلية اسدددددددددددتلراض تنفيذ اتفاقية األمم 
 المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية كالبركتوكوقة الم ح ة بها.

  
 مقدمة -أوال 

مر األطددددددراف فددددددي اتفاقيددددددة األمددددددم المتحدددددددة لمكافحددددددة الجريمددددددة المنظمددددددة عبددددددر الوطنيددددددة أنشدددددد  مددددددؤت  -1
مدددددن اقتفاقيدددددة لادددددي يضدددددق و  جم دددددة أمدددددوا منهدددددا تشدددددجيو تنفيدددددذ اقتفاقيدددددة كالبركتوكدددددوقة  32 عمدددددال  المدددددا ة

 الم ح ة بها كاستلراض تنفيذها.

كاتدددددد  التاسددددددلة، المل ددددددو ة مددددددن اقتفاقيددددددة، أنشدددددد  المددددددؤتمر فددددددي   32مددددددن المددددددا ة  4كعمددددددال  ددددددالف رة  -2
، ةليدددددة اسدددددتلراض تنفيدددددذ اتفاقيدددددة األمدددددم 2018تشدددددرين األكج/أ تدددددو ر  19إلدددددى  15مدددددن فدددددي الفتدددددرة فدددددي فييندددددا 

 المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية كالبركتوكوقة الم ح ة بها.

المسدددددداعدة إلددددددى الدددددددكج كةليددددددة اسددددددتلراض التنفيددددددذ هددددددذه عم يددددددة حكوميددددددة  كليددددددة هدددددددفها اللدددددداا ت ددددددديم  -3
 األطراف في تنفيذ اقتفاقية كالبركتوكوقة الم ح ة بها.

مددددددن اقتفاقيددددددة، ككددددددذل  إبددددددراءاة  34ك 32كيجددددددري اقسددددددتلراض ال قددددددري اسددددددتنا ا إلددددددى المددددددا تين  -4
كقواعددددددد تشددددددغيل ةليددددددة اسددددددتلراض تنفيددددددذ اتفاقيددددددة األمددددددم المتحدددددددة لمكافحددددددة الجريمددددددة المنظمددددددة عبددددددر الوطنيددددددة 

 ، المرف (.9/1ة الم ح ة بها )قراا مؤتمر األطراف كالبركتوكوق
  

 العملية  - ثانيا 
يسددددددتند اقسددددددتلراض التددددددالي لتنفيددددددذ ]اقتفاقيددددددة[ ]البركتوكددددددوج المكمددددددل لالتفاقيددددددة[ مددددددن بانددددددآ ]اسددددددم  -5

الدكلدددددة القدددددرف المستلَرضدددددة[ إلدددددى الدددددر ك  الم دمدددددة ع ددددددى اسدددددتبيان الت يددددديم الدددددذاتي الدددددواا  مدددددن ]اسدددددم الدكلددددددة 
مددددددن إبددددددراءاة كقواعددددددد تشددددددغيل  19مستلَرضددددددة[ ك لددددددى أي مل ومدددددداة تامي يددددددة م دمددددددة كف ددددددا ل ف ددددددرة القددددددرف ال

ةليددددددة اسددددددتلراض تنفيددددددذ اتفاقيددددددة األمددددددم المتحدددددددة لمكافحددددددة الجريمددددددة المنظمددددددة عبددددددر الوطنيددددددة كالبركتوكددددددوقة 
اف الم ح ددددددة بهددددددا، ككددددددذل  نتددددددائج الحددددددواا البندددددداء الددددددذي أبددددددري بددددددين ال بددددددراء الحكددددددوميين مددددددن ]الدددددددكج األطددددددر 

مددددددددن ال واعددددددددد كاإلبددددددددراءاة،  35 المشددددددددااكة فددددددددي عم يددددددددة اقسددددددددتلراض[ ع ددددددددى النحددددددددو المتددددددددوخى فددددددددي الف ددددددددرة
بواسدددددددقة ]كسدددددددائل اقتصددددددداج المؤا دددددددفة فدددددددي النميقدددددددة اآلمندددددددة الم صصدددددددة لدددددددذل  فدددددددي بوا دددددددة إ ااة المدددددددواا  

ة األخدددددددددرى، اإللاتركنيددددددددة كال دددددددددوانين المتل  ددددددددة  الجريمدددددددددة )بوا ددددددددة " ددددددددديرلوا"(، كاأل كاة التانولوبيددددددددة المتاحددددددددد 
مثدددددددل الشدددددددبكاة اقفتراضدددددددية كت نيددددددداة التدددددددداكج الهددددددداتفي كالتدددددددداكج الفيدددددددديوي[، ك مشدددددددااكة ]أسدددددددماء ال بدددددددراء 

ي دددددي  ]اكا ددددددط  المشدددددااكين[. كتضدددددمنت المل ومدددددداة التامي يدددددة التدددددي قدددددددمتها الدكلدددددة القدددددرف المستلَرضددددددة مدددددا

__________ 

من إبراءاة كقواعد تشغيل ةلية استلراض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية  15أُعد كف ا ل ف رة  (3) 
 كالبركتوكوقة الم ح ة بها. 



كتتددددددددداض هدددددددددذه  ألخدددددددددرى[. ت دددددددددااير كالصدددددددددفحاة كاللنددددددددداكين ذاة الصددددددددد ة ال اسدددددددددة  المصدددددددددا ا الإلاتركنيدددددددددة 
 كالنس  اإللاتركنية من ت   المصا ا ع ى بوا ة " يرلوا".الركا ط 

  
 قائمة المالحظات بشأن استعراض ]اسم الدولة الطرف المستعَرضة[  - ثالثا  

اتف ددددددددت الدكلددددددددة القددددددددرف المستلَرضددددددددة كالدددددددددكلتان القرفددددددددان المستلِرضددددددددتان، ع ددددددددى النحددددددددو المبددددددددين  -6
مددددددددن إبددددددددراءاة كقواعددددددددد تشددددددددغيل ةليددددددددة اسددددددددتلراض تنفيددددددددذ اتفاقيددددددددة األمددددددددم المتحدددددددددة  39ك 38 الف ددددددددرتينفددددددددي 

لمكافحددددددة الجريمددددددة المنظمددددددة عبددددددر الوطنيددددددة كالبركتوكددددددوقة الم ح ددددددة بهددددددا، ع ددددددى قائمددددددة المالحظدددددداة التاليددددددة 
  ش ن استلراض ]اسم الدكلة القرف المستلَرضة[ 

 تنفيذ األحكاا قيد اقستلراض؛الثغراة كالتحدياة ال ائمة في  )أ( 

 الممااساة الفض ى؛ )ب( 

 اققتراحاة؛ )م( 

د ة مددددددن أبددددددل تحسددددددين تنفيددددددذ ]اقتفاقيددددددة[  ) (  اقحتيابدددددداة مددددددن المسدددددداعدة الت نيددددددة التددددددي حددددددُ
 ]البركتوكوج[.

  
المخطط النموذجي لملخص قائمة المالحظات بشأن استعراض ]الدولة الطرف   

 (4)المستعَرضة[
 

 التصديق على ]االتفاقية[ ]البروتوكول[  -أوال 
 أك عت ]اسم الدكلة القرف المستلَرضة[ س  التصدي  لدى األمين اللاا في ]التااي [. -1

  
 تنفيذ مواد ]االتفاقية[ ]البروتوكول[ قيد االستعراض -ثانيا 

 

 المواد ]أرقام المواد[  
 

 المالحظات  
الحكددددددددددوميين  شدددددددددد ن الثغددددددددددراة كالتحدددددددددددياة ال ائمددددددددددة فددددددددددي تنفيددددددددددذ المددددددددددوا  قيددددددددددد  ]مالحظدددددددددداة ال بددددددددددراء   -ألف 

 اقستلراض.[ 

 ]مالحظاة ال براء الحكوميين  ش ن الممااساة الفض ى في تنفيذ الموا  قيد اقستلراض.[ - اء

 ]اققتراحاة التي حد ها ال براء الحكوميون لتحسين تنفيذ الموا  قيد اقستلراض.[ -بيم

]اقحتياباة من المساعدة الت نية التي حد ها ال براء الحكوميون لتحسين تنفيذ الموا  قيد اقستلراض،  - اج
 إن كبدة.[

  

__________ 

اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية من إبراءاة كقواعد تشغيل ةلية استلراض تنفيذ  15 أُعد كف ا ل ف رة (4) 
 ك مة. 1 500كالبركتوكوقة الم ح ة بها. كق يجآ أن تتجاكز م  صاة قوائم المالحظاة  



 

 

 المرفق الثالث
 

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

  
 إرشادات عامة للرد على االستبيان

سددددددوف ُتسددددددتلَرض الدكج بناء ع ى المل وماة التي قدمتها إلى الدكج األطراف المسددددددتلِرضددددددة، كف ا ل  سددددددم  •
ال امس من إبراءاة كقواعد تشدددددددغيل ةلية اسدددددددتلراض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة 

الوطنيدة كالبركتوكوقة الم ح دة بهدا. ك ذا كداندت الددكج لم ت ددا  لدد الوثدائ  ذاة الصدددددددددددددد دة إلى األمداندة، عبر 
  منها تحميل أي قوانين كلوائ  تنظيمية كقضددايا ك يرها من الوثائ  ذاة سدد ة  الر  ع ى اقسددتبيان،  يربىف
إللاتركنية كال وانين المتل  ة كسددددددددددف م تصددددددددددر لها، ع ى بوا ة إ ااة الملااف المسددددددددددماة "بوا ة المواا  ا أك

  الجريمة" )بوا ة " يرلوا"(.

 يمكن  لد ذل ، في إطاا الر  ع ى كل سؤاج، ت ديم اكا ط  المل وماة، التي ُحم ت ع ى بوا ة " يرلوا". •

من الدكج تحديد التشريلاة  يربى اإلضافة إلى توفير اكا ط  المل وماة التي ُحم ت ع ى بوا ة " يرلوا"،  •
منقب ة كاألحكاا ذاة الصد ة في إطاا كل سدؤاج تاون اإلبا ة عن  هي "نلم"، كفي إطاا أي سدؤاج ةخر، ال

 عند اققتضاء.

من الدكج أن تمتنو عن ت ديم أي مرف اة،  ما في ذل  النسدددددد  الواقية من الوثائ ، مو اقسددددددتبياناة  يربى •
 المستوفاة.

ة الت ييم الذاتي، أن تشددير أيضددا إلى المل وماة الم دمة في يمكن ل دكج األطراف، عند ا ها ع ى اسددتبيانا •
سددددددديال ةلياة اسدددددددتلراض الصدددددددكوا األخرى ذاة الصددددددد ة التي هي أطراف فيها. كع ى الدكج األطراف أن 
تراعي ضدددددركاة أن تجسدددددد الر ك  ع ى النحو المناسدددددآ أي مل وماة مسدددددتجدة منذ ت ديم الر ك  السدددددا  ة في 

خرى. كع ى كب  ال صدوص، يجوز ل دكلة القرف المسدتلَرضدة، عند اسدتلراض إطاا ةلياة اقسدتلراض األ
مماث ة لاللتزاماة الواقلة ع ى عات ها  موبآ اتفاقية األمم  أك  نفس التشدددددددددددددريلاة  شددددددددددددد ن التزاماة مقا  ة

يذ المتحدة لمكافحة الفسددا ، أن تشددير إلى الر ك  كالوثائ  اإلضددافية التي قدمتها في إطاا ةلية اسددتلراض تنف
 اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفسا .

تنقوي أحكداا اتفداقيدة األمم المتحددة لمكدافحدة الجريمدة المنظمدة عبر الوطنيدة كالبركتوكوقة الم ح دة بهدا ع ى  •
 ابداة متفداكتدة من المتق بداة. ككف دا لإلبراءاة كال واعدد، سددددددددددددددتتنداكج ةليدة اسددددددددددددددتلراض تنفيدذ اتفداقيدة األمم 

جريمددة المنظمددة عبر الوطنيددة كالبركتوكوقة الم ح ددة بهددا تدددايجيددا بميو موا  اقتفدداقيددة المتحدددة لمكددافحددة ال
كالبركتوكوقة الم ح دة بهدا. كمن ثم، ينبغي أن يراعى اختالف طبيلدة كدل حكم من األحكداا عندد سدددددددددددددديدا دة 

  قري.الر ك  ع ى األسئ ة ذاة الص ة ككذل  أثناء استلراضها في المراحل التالية من اقستلراض ال

من كددل بركتوكوج ع ى أن أحكدداا اقتفدداقيددة تنقب  ع ى البركتوكوج، مو مراعدداة مددا  1من المددا ة  2تنص الف رة  • 
من إبراءاة كقواعد تشدددددددغيل اآللية   19ي تضدددددددي  اختالف الحاج، ما لم ُينص في  ع ى خالف ذل . كتذكر الف رة 

في إطاا اسددتلراض اقتفاقية، مو مراعاة ما  إق  تسددتلرض ق  أن أحكاا اقتفاقية، التي تنقب  ع ى البركتوكوقة، 
ي تضدددددددددددي  اختالف الحاج. كالمق وب من الدكج، كهي تجيآ عن األسدددددددددددئ ة المتل  ة بتنفيذ اقتفاقية، أن ت خذ في  
الحسددددبان مدى انقبال أحكاا اقتفاقية ذاة الصدددد ة، حسددددآ اققتضدددداء، ع ى موضددددو  كل بركتوكوج هي طرف  

تضدمين ا ك هم إ داااة إلى انقبال أحكاا اقتفاقية من  ضدركاة تنبي  ال براء الحكوميين إلى  في . كمن ثم، يجدا 
هذا ال بيل ع ى البركتوكوقة التي ب دهم طرف فيها. كمثاج ذل ، أن ي خذ ال براء الحكوميون في الحسددددبان، عند 



، مدى انقبال أحكاا الما ة  ة قعتبااي ا الهيئاة ع ى مسددؤكلية   10الر  ع ى األسددئ ة المتل  ة بنقال انقبال الما ة 
 ع ى الجرائم المشمولة  البركتوكوقة الثالثة، كأن يجيبوا بناء ع ى ذل .   10

ل  براء الحكوميين ت دديم  جوز ي  ة،في هدذه الحداقتبددأ  ل  أسددددددددددددددئ دة اقسددددددددددددددتبيدان  لبدااة "الددكج مددعوة". ك  •
 .عدا كبو  هذه المل وماةست  ص أي استنتاباة من تُ  ن. كلاتقوع المل وماة المق و ة

  
 

 اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية  - أوال  

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

 المستخدمة المصطلحات -2المادة   

 ؟2لب دكم التلاايف الواا ة في الما ة هل يتضمن اإلطاا ال انوني  -1

 ق نلم، بزئيا   نلم   
 توضي  ذل . يربى )أ( 

 

 ؟2هل يسم  اإلطاا ال انوني لب دكم بتنفيذ اقتفاقية  كن اعتما  التلاايف المحد ة في الما ة  -2

 ق نلم، بزئيا   نلم   
 توضي  ذل . يربى )أ( 

 
  

 تجريم المشاركة في جماعة إجرامية منظمة  -5المادة 

 ؟5هل يجرا اإلطاا ال انوني لب دكم المشااكة في بماعة إبرامية منظمة مجر مة كف ا ل ما ة  -3

 ق  نلم  

"نلم"، فهل المشااكة في بماعة إبرامية منظمة تلني اقتفال  3كان الجواب عن السؤاج  إذا   )أ( 
 ير مبا ددددرة  الحصددددوج ع ى   أك أ ثر ع ى ااتااب بريمة خقيرة لغرض ل  سدددد ة مبا ددددرة أك مو  دددد ص ةخر

 (؟5‘ من الما ة 1)أ( ’ 1لة ما ية أخرى )الف رة منف أك منفلة مالية

 ق نلم، بزئيا   نلم   

)أ( "نلم"، فهل يشدددددددددتر  قانونام الوطني أن تنقوي الجريمة  3كان الجواب عن السدددددددددؤاج  إذا  ‘1’
تاون ضددددددددداللة في  بماعة  أك ع ى ااتااب أحد المشدددددددددااكين فلال يسددددددددداعد ع ى تنفيذ اقتفال الجنائي

 (؟5‘ من الما ة 1)أ( ’ 1إبرامية منظمة )الف رة 

 ق نلم، بزئيا   نلم   

"نلم"، فهل المشددددددددددددااكة في بماعة إبرامية منظمة تلني قياا   3إذا كان الجواب عن السددددددددددددؤاج  )ب(  
  دد ص بدكا فاعل في أنشددقة إبرامية لجماعة إبرامية منظمة مو ع م  بهدف الجماعة ك نشدداطها اإلبرامي اللاا 



 

 

فاعل في أنشقة أخرى لجماعة إبرامية منظمة مو ع م    ن  ال ياا بدكا  أك  الملنية  لزمها ع ى ااتااب الجرائم   أك 
 (؟ 5‘ من الما ة 2)أ( ’   1في تح ي  الهدف اإلبرامي لت   الجماعة )الف رة  تسهم هذه المشااكة س 

 ق نلم، بزئيا   نلم   

ذكر ال وانين ك/أك التدابير األخرى المنقب ة،  ما  يربى "نلم"، ف )أ(   3إذا كان الجواب عن السدؤاج  )م(  
 ع ى ت   الجريمة.   الم راة في ذل  الل و اة 

 

بيدان كيفيدة تلدامدل اإلطداا  يربى"ق"، ف أك )أ( "نلم بزئيدا" 3السددددددددددددددؤاج  عن إذا كدان الجواب ) ( 
 ي بماعة إبرامية منظمة.ال انوني لب دكم مو فلل المشااكة ف

 

اقتفال، فهل أب غ ب دكم األمين  نفيذإذا كانت أحكاا قانونام الوطني تشدددددددتر  إتيان فلل يسددددددداعد ع ى ت  -4
 ؟5من الما ة  3اللاا للمم المتحدة بذل  ع ى نحو ما ت تضي  أحكاا الف رة 

 ق  نلم  

تنظيم ااتاداب بريمدة خقيرة تاون ضدددددددددددددداللدة فيهدا بمداعدة إبراميدة هدل يجرا اإلطداا ال دانوني لب ددكم ال يداا ب  - 5
 (؟ 5)ب( من الما ة  1 إسداء المشواة  ش ن  )الف رة  أك  تيسيره  أك   التحري  ع ي   أك  المساعدة  أك اإل راف   أك  منظمة، 

 ق نلم، بزئيا   نلم   
 عند اققتضاء. ذل توضي   يربى )أ( 

 
  

 تجريم غسل عائدات الجرائم -6المادة 

اقتفداقيدة من  6 )أ( من المدا ة 1هدل يجرا اإلطداا ال دانوني لب ددكم  سددددددددددددددل عدائدداة الجرائم كف دا ل ف رة  -6
 (؟6‘ من الما ة 2‘ ك’1)أ( ’ 1)الف رتان 

 ق نلم، بزئيا   نلم   

تحدديدد القري دة، التي يجرا بهدا اإلطداا ال دانوني لب ددكم،    يربىإذا كدان الجواب "نلم، بزئيدا"، ف )أ( 
  سل عائداة الجرائم.

 

ت  يها،   نها  كقت  مها مو الل م،  داهل يجرا اإلطاا ال انوني لب دكم ا تسدداب الممت ااة كحيازتها كاسددت  -7
 (؟6الما ة  من‘ 1)ب( ’ 1عائداة برائم؟ )الف رة 

 ق نلم، بزئيا   نلم   
 ييجاز.توضي  ذل     يربى )أ( 

 



 التواطؤ أك هدل يجرا اإلطداا ال دانوني لب ددكم المشددددددددددددددااكدة في ااتاداب بريمدة  سددددددددددددددل عدائدداة الجرائم، -8
كالتحري  ع ى ذل  كتسدددددددهي   ك سدددددددداء المشدددددددواة  شددددددد ن   كالمسددددددداعدةالتآمر ع ى ااتاابها، كمحاكلة ااتاابها  أك

 (؟6‘ من الما ة 2)ب( ’ 1 )الف رة

 ق نلم، بزئيا   نلم   
 توضي  ذل   ييجاز. يربى )أ( 

 

"نلم"، فهدل بميو الجرائم ال قيرة كالجرائم المشددددددددددددددمولدة  8أك  7أك  6إذا كدان الجواب عن األسددددددددددددددئ دة  -9
سدددددد ية لجريمة  سددددددل األمواج األجرائم في عدا  ال اقتفاقية كالبركتوكوقة الم ح ة بها، التي  كلتام طرف فيها، 

 (؟6)أ( ك)ب( من الما ة  2 الف رتان موبآ أحكاا قانونام الوطني )

 ق  نلم  

الجرائم المشددددددددددددددمولدة  داقتفداقيدة كالبركتوكوقة الم ح دة أي تحدديدد  يربىإذا كدان الجواب "ق"، ف )أ( 
سددددددددد ية لجريمة  سدددددددددل األمواج  موبآ أحكاا قانونام  األجرائم  في عدا  ال تليسددددددددد بها، التي  كلتام طرف فيها، 

 (.6)ب( من الما ة  2)الف رة الوطني 

 

ت ديم مل وماة عن نقال الجرائم األسدددد ية المنصددددوص ع يها في قانونام الوطني،  ما في ذل   يربى -10
مثال إلى ال وانين كأاقاا الموا     ة ددددددددددداا اإلمكن قانونام الوطني؛ ي  ع يهاأي قائمة  جرائم أسددددددددددد ية محد ة قد ينص 

 (.6)ب( من الما ة  2ذاة الص ة )الف رة 

 

)م(  2ال انوني لب دكم الجرائم األسددد ية المرتابة خاام كقية ب دكم ال ضدددائية )الف رة هل يشدددمل اإلطاا   -11
 (؟6من الما ة 

 ق نلم، بزئيا   نلم   

كسددددددددددددددف الظركف التي يمكن في   هدددا،  يربى"نلم، بزئيدددا"، ف أك إذا كدددان الجواب "نلم" )أ( 
  م تضى قانونام الوطني، اقعتراف  الجرائم المرتابة في كقية قضائية أبنبية. 

 

ك نسدددددددد  من أي تغييراة  6هل زك  ب دكم األمين اللاا للمم المتحدة بنسدددددددد  من قوانين  المنفذة ل ما ة  -12
 (؟6) ( من الما ة  2بوسف لها )الف رة  أك ،ُأ خ ت ع ى ت   ال وانين قح ا

 ة.توفير اا ط بهذه المل وما يربىإذا كان الجواب "نلم"، ف )أ( 

 

 

 ت ديم هذه المل وماة. يربىالجواب "ق"، ف كانإذا  )ب( 

 
  



 

 

 تجريم الفساد -8المادة 

من اقتفاقية قاسر ع ى الدكج األطراف في اتفاقية الجريمة المنظمة التي ليست  9ك 8استلراض الما تين 
 أطرافا في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفسا .

 ؟8)أ( من الما ة  1الس وا الموسوف في الف رة هل يجرا اإلطاا ال انوني لب دكم  -13

 ق نلم، بزئيا   نلم   

 ييجاز.توضي  ذل     يربى )أ( 

 

 ؟8)ب( من الما ة  1الس وا الموسوف في الف رة  لب دكمهل يجرا اإلطاا ال انوني  -14

 ق نلم، بزئيا   نلم   

 ييجاز.توضي  ذل     يربى )أ( 

 

، الذي قد يكون 8من الما ة  1هل يجرا اإلطاا ال انوني لب دكم  دددددددكل الفسدددددددا  الموسدددددددوف في الف رة  -15
 (؟8من الما ة  2مو ف مدني  كلي )الف رة  أك ضاللا في  مو ف عمومي أبنبي

 ق نلم، بزئيا   نلم   

 ييجاز عند اققتضاء.توضي  ذل     يربى )أ( 

 

 (؟8من الما ة  2هل يجرا اإلطاا ال انوني لب دكم أي أ كاج أخرى ل فسا  )الف رة  -16

 ق نلم، بزئيا   نلم   
 ييجاز عند اققتضاء.ذل     توضي  يربى )أ( 

 

)الف رة   8هل يجرا اإلطاا ال انوني لب دكم المشدددددددددااكة كقرف متواط  في األفلاج المجرمة كف ا ل ما ة  -17
 (؟8من الما ة  3

  ق  نلم  
 تدابير مكافحة الفساد -9المادة 

الجريمة المنظمة التي ليست أطرافا  من اقتفاقية قاسر ع ى الدكج األطراف في اتفاقية    9ك  8استلراض الما تين  
 .في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفسا 

من   1هل اعتمد ب دكم تدابير لتلزيز نزاهة المو فين اللموميين كمنو فسددددا هم ككشددددف  كالملاقبة ع ي  )الف رة  - 18
 (؟ 9الما ة 

 ق  نلم  
لتلزيز نزاهددة المو فين اللموميين كمنو  التدددابير المنفددذة  بيددان يربىإذا كددان الجواب "نلم"، ف )أ( 

 فسا هم ككشف  كالملاقبة ع ي .

 



إبراءاة فلالة لمنو فسددددددددددا  المو فين اللموميين ككشددددددددددف  هل ات ذ ب دكم تدابير تافل ات اذ سدددددددددد قات    -19
كالملاقبة ع ي ،  ما في ذل  من  ت   السد قاة اسدت اللية كافية لر   ممااسدة الت ثير  ير السد يم ع ى تصدرفاتها  

  (؟9من الما ة  2)الف رة 

 ق  نلم  

إبراءاة بيان التدابير المنفذة في ب دكم لضدمان ات اذ سد قات    يربىإذا كان الجواب "نلم"، ف )أ( 
فلالة لمنو فسدددددا  المو فين اللموميين ككشدددددف  كالملاقبة ع ي ،  ما في ذل  من  ت   السددددد قاة اسدددددت اللية كافية 

 لر   ممااسة الت ثير  ير الس يم ع ى تصرفاتها.

 

   
 مسؤولية الهيئات االعتبارية -10المادة 

مسدؤكلية الهيئاة اقعتبااية عن المشدااكة في الجرائم ال قيرة، التي تاون  هل يرسدي اإلطاا ال انوني لب دكم  - 20
 (؟ 10فيها )الما ة   طرف ضاللة فيها بماعة إبرامية منظمة، كالجرائم المشمولة  اقتفاقية كالبركتوكوقة التي  كلتام 

 ق نلم، بزئيا   نلم   

 توضي  ذل . يربى"ق"، ف أك إذا كان الجواب "نلم، بزئيا" )أ( 

 

 

 المسؤكلية إذا كان الجواب "نلم"، فهل هذه  -21

 بنائية؟ )أ( 

 ق  نلم  
 مدنية؟ )ب( 

 ق  نلم  
 إ ااية؟ )م( 

 ق  نلم  

من  10من المدا ة  4مدا نو  الل و داة الم راة في اإلطداا ال دانوني لب ددكم من أبدل تنفيدذ أحكداا الف رة  -22
 من اقتفاقية في الحسبان؟ 11من الما ة  6أخذ أحكاا الف رة اقتفاقية مو 

 

 
 

 الوالية القضائية -15المادة 

 ضدددددائية ع ى ما يرتاآ في إق يم  من أفلاج مجرمة الب دكم كقية سدددددري فيها هل توبد أي حاقة ق ت  -23
 (؟15)أ( من الما ة  1)الف رة من اقتفاقية كالبركتوكوقة التي هو طرف فيها  23ك 8ك 6ك 5كف ا ل موا  

 ق  نلم  
ب دددكم فيهددا كقيددة سددددددددددددددري الحدداقة التي ق ت  أك بيددان الحددالددة يربىإذا كددان الجواب "نلم"، ف )أ( 

  ضائية ع ى الجرائم المرتابة في إق يم .ال

 



 

 

 23ك 8ك  6ك 5للفلاج المجرمة كف ا ل موا  هل لب دكم كقية قضدددددددددائية تمكن  من المالح ة ال ضدددددددددائية  -24
طائرة  أك من اقتفاقية كالبركتوكوقة التي هو طرف فيها عندما ُترتاآ هذه الجرائم ع ى متن سددددددددفينة ترفو ع م 

 (؟15)ب( من الما ة  1مسج ة  موبآ قوانين  )الف رة 

 ق نلم، بزئيا   نلم   

سددددددددددددددي بهدا ب ددكم كقيتد  بيدان القري دة التي ير  يربى"نلم، بزئيدا"، ف أك إذا كدان الجواب "نلم" )أ( 
 .15)ب( من الما ة  1ال ضائية ع ى الجرائم المشمولة  اقتفاقية كالبركتوكوقة التي هو طرف فيها كف ا ل ف رة 

 

 هل يسم  اإلطاا ال انوني لب دكم  األسس التالية ل وقية ال ضائية خاام الحدك  اإلق يمية لب دكم؟ -25

  23ك   8ك   6ك   5الوقية ال ضدددائية الالزمة ل مالح ة ال ضدددائية لمرتابي األفلاج المجرمة كف ا ل موا   )أ(  
)أك أ ددددددددددد اص عديمي الجنسدددددددددددية مواطني  كالبركتوكوقة التي ب دكم طرف فيها عندما ُترتاآ خاام إق يم  من بانآ  

 (؟ 15)ب( من الما ة   2يوبد مكان إقامتهم الملتا  في ب دكم( )الف رة 

 ق  نلم  

  23ك   8ك   6ك   5الوقية ال ضدددائية الالزمة ل مالح ة ال ضدددائية لمرتابي األفلاج المجرمة كف ا ل موا   )ب(  
 ؟ ( 15)أ( من الما ة   2)الف رة مواطني  كالبركتوكوقة التي ب دكم طرف فيها عندما ُترتاآ خاام إق يم  ضد  

 ق  نلم  

الوقية ال ضدائية الالزمة ل مالح ة ال ضدائية  شد ن مشدااكة في بماعة إبرامية منظمة حدثت  )م( 
‘ 1)م( ’ 2(  اخدل إق يم ب ددكم )الف رة 2خداام إق يم ب ددكم بهددف ااتاداب بريمدة خقيرة )الف رة )ب( من المدا ة 

 (؟15لما ة من ا

 ق  نلم  

التي الوقية ال ضددائية الالزمة لمالح ة مرتابي الجرائم الفرعية المتصدد ة  جرائم  سددل األمواج  ) ( 
‘ 2)م( ’ 2خداام إق يم ب ددكم بهددف ااتاداب بريمدة  سددددددددددددددل اللدائدداة اإلبراميدة في إق يم ب ددكم )الف رة  تابد اتُ ا

 (؟15الما ة  من

 ق  نلم  
  

 تجريم عرقلة سير العدالة -23المادة 

 ددالجرائم المشددددددددددددددمولددة  دداقتفدداقيددة هددل يجرا اإلطدداا ال ددانوني لب دددكم عرق ددة سددددددددددددددير اللدددالددة فيمددا يتل    -26
 من اقتفاقية؟ 23كالبركتوكوقة التي ب دكم طرف فيها، كف ا ل ما ة 

 ق بزئيا   نلم، نلم   
 ذل   ييجاز. توضي  يربى )أ( 

 

  



 التجريم: القضايا واألحكام القضائية

 إبراءاة في  النجاض ع ى تدج  سدددددد ة ذاة  قضددددددائية  أحكاا أك قضددددددايا أك أمث ة ذكر إلى مدعوة  الدكج -27
  .أعاله المستلرضة الجرائم من بريمة  كل المتل  ة كاإلنفاذ التنفيذ

 

  
 الصعوبات المصادفة

 تحدياة في تنفيذ اقتفاقية؟ أك هل كاب  ب دكم أي سلو اة -28

 ق  نلم  
 تحديدها   يربىإذا كان الجواب "نلم"، ف )أ( 

 مشا ل في سوغ التشريلاة  

 الحابة إلى سن المزيد من التشريلاة التنفيذية )قوانين، لوائ  تنظيمية، مراسيم، إل .(  

 عزكف الممااسين عن است داا التشريلاة ال ائمة  

 ال صوا في تلميم التشريلاة ال ائمة  

 ضلف التنسي  بين الوكاقة  

 النظاا ال انوني وسياةخص  

 تضااب أكلوياة الس قاة الوطنية  

 ق ة المواا  المتوفرة لتنفيذ التشريلاة ال ائمة  

 محدك ية التلاكن مو الدكج األخرى   

 عدا الوعي  التشريلاة ال ائمة  

 تحديدها( يربىمسائل أخرى )  

 

  
 الحاجة إلى المساعدة التقنية

 هل يحتام ب دكم إلى مساعدة ت نية ل تغ آ ع ى الصلو اة التي يوابهها في تنفيذ اقتفاقية؟ -29

 ق  نلم  
 تحديد نو  المساعدة الت نية الالزمة. يربىإذا كان الجواب "نلم"، ف -30

 

 ع ى  ب دكم  تسدددددداعد   أن  توافرة،   إن  يمكن،  التي   األ ددددددكاج  هي   ما  التالية،  الت نية  المسدددددداعدة   أ ددددددكاج  بين   من  - 31
 . أب ها   من  المساعدة  تق بون  التي  اقتفاقية   أحكاا  ذكر  تحديدها  عند  أيضا  يربى ك  اقتفاقية؟  ألحكاا  الاامل  التنفيذ 

 المشواة ال انونية  

 المساعدة ع ى سوغ التشريلاة  

 لوائ  تنظيمية نموذبية أك تشريلاة  



 

 

 اتفاقاة نموذبية  

 إبراءاة عمل موحدة  

 خقط عمل أك سياساة أك كضو استراتيجياة  

 الداكو المستفا ة أك تلميم الممااساة الجيدة  

 المدا ين أك بناء ال دااة من خالج تدايآ الممااسين  

 خبير مت صص أك المساعدة الموقلية من موب   

 تلزيز المؤسساة ال ائمة أك بناء المؤسساة  

 الوقاية كالتوعية  

 المساعدة الت نية  

  تقوير البني التحتية ال ائمة، مثل قواعد البياناة أك إقامة بنى تحتية لتانولوبياة المل وماة  
 أ كاة التواسل أك

 تدابير لتلزيز التلاكن اإلق يمي  

 تدابير لتلزيز التلاكن الدكلي  

 تحديدها( يربى) ةمساعدمن الأخرى أ كاج   

 

ت دددديم أي مل ومددداة أخرى تركن أن من المهم أن يددد خدددذهدددا مؤتمر األطراف في اتفددداقيدددة األمم  يربى -32
الصدددددلو اة ال ائمة  أك المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في اقعتباا  شددددد ن بوانآ تنفيذ اقتفاقية

 في هذا الش ن   الف المل وماة الواا ة أعاله.

 

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

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

، 5من الما ة  1عمدا )الف رة      ااتاا  في حاجاقتجاا  األ ددددددددددددد اص جرا اإلطاا ال انوني لب دكم ي هل  -33
 ، من البركتوكوج(؟3 اققتران  الما ة 

 ق نلم، بزئيا   نلم   

ذكر ال وانين ك/أك التددددابير األخرى المنقب دددة،  مدددا في ذلددد   يربىنلم"، فإذا كدددان الجواب " )أ( 
 الل و اة الم راة ع ى هذه الجريمة.

 



بيان كيفية تلامل اإلطاا ال انوني لب دكم   يربى"ق"، ف أك "نلم، بزئيا"  33إذا كان الجواب عن السدددؤاج  -34
 مو اقتجاا  األ  اص.

 

"نلم"، فهل يلامل اقتجاا  األ ددد اص كجريمة بنائية في ب دكم كف ا  33إذا كان الجواب عن السدددؤاج  -35
 اقستغالج(؟أي أن  يتاون من ثالثة أاكان هي  الفلل كالوسي ة ك رض من البركتوكوج ) 3ل ف رة )أ( من الما ة 

 ق  نلم  

 توضي  ذل . يربى )أ( 

 

"نلم"، فهل يتمثل فلل اقتجاا  األ ددددددددددد اص في ب دكم في األفلاج  33إذا كان الجواب عن السدددددددددددؤاج   -36
 (؟3التالية )الف رة )أ( من الما ة 

 التجنيد )اقستداام( )أ( 

 ق  نلم  

 الن ل )ب( 

 ق  نلم  

 التن يل )م( 

 ق  نلم  

  اإليواء ) ( 

 ق  نلم  

  است باج األ  اص ()ه 

 ق  نلم  

 تحديدها. يربىأفلاج أخرى،  )ك( 

 

 عند اققتضاء. ،ت ديم مزيد من التفاسيل يربى )ز( 

 

"نلم"، فهل تت لف كسددائل اقتجاا  األ دد اص مما ي ي )الف رة )أ( من  33عن السددؤاج  الجوابإذا كان  -37
 (؟3الما ة 

  ير ذل  من أ كاج ال سر أك استلمالها أك التهديد  ال وة )أ( 
 ق  نلم  

 اقختقاف )ب( 

 ق  نلم  
 اقحتياج )م( 

 ق  نلم  
 ال دا  ) ( 

 ق  نلم  



 

 

 استغالج الس قة ()ه 

 ق  نلم  
 استغالج حالة استضلاف )ك( 

 ق  نلم  

 سيقرة ع ى   ص ةخر؟ مزايا لنيل مواف ة   ص ل    أك  ت  ي مبالغ مالية  أك  إعقاء  )ز( 

 ق  نلم  
 تحديدها(.  يربى أخرى )   كسائل )ض(  

 

 ت ديم مزيد من التفاسيل، عند اققتضاء. يربى ) ( 

 

"نلم"، فهل يشددددددمل الغرض من اقسددددددتغالج، ع ى أقل ت دير، أيا من  33إذا كان الجواب عن السددددددؤاج   -38
 (؟3األ راض التالية )الف رة )أ( من الما ة 

 أ كاج اقستغالج الجنسيسائر  أكالغير  عااة استغالج  )أ( 

 ق  نلم  
 ال دمة قسرا أك الس رة )ب( 

 ق  نلم  

 الممااساة الشبيهة  الرل  أك اقسترقال )م( 

 ق  نلم  

 اقستلبا  ) ( 

 ق  نلم  

 نز  األعضاء ()ه 

 ق  نلم  

 تحديدها(. يربىأ راض أخرى ) )ك( 

 

 ت ديم مزيد من التفاسيل، عند اققتضاء. يربى )ز( 

 

عند ثبوة اسددددت داا محل اعتباا مواف ة الضددددحية ع ى اقسددددتغالج الم صددددو  أق تاون هل يكفل ب دكم  -39
 (؟3الما ة من البركتوكوج )الف رة )ب( من  3في الف رة )أ( من الما ة بينة الوسائل الم

 ق  نلم  

 توضي  ذل .  يربى )أ( 

 



  تن ي هم أك ن  هم أك هدل يجرا اإلطداا ال دانوني لب ددكم اقتجداا  داألطفداج )تجنيدد )اسددددددددددددددتدداام( األطفداج -40
)أ( من   ئل المبينة في الف رةلم ينقو ع ى أي من الوسدددددداإذا اسددددددت بالهم لغرض اقسددددددتغالج(، حتى  أك إيوا هم أك

 (؟3الما ة  منالبركتوكوج )الف رة )م( من  3 الما ة

 ق  نلم  

ذكر ال وانين ك/أك التددددابير األخرى المنقب دددة،  مدددا في ذلددد   يربىإذا كدددان الجواب "نلم"، ف )أ( 
 الل و اة الم راة ع ى هذه الجريمة.

 

 (؟3ما هو تلريف "القفل"  م تضى اإلطاا ال انوني لب دكم )الف رة ) ( من الما ة  -41

 (؟ 3الف رة ) ( من الما ة هل ي صد بتلبير "القفل" أي   ص  كن الثامنة عشرة من اللمر )   

 التحديد(. يربى ير ذل  )  

 

اهنا  المفاهيم األسددددددداسدددددددية لإلطاا ال انوني لب دكم، هل يجرا ب دكم الشدددددددرك  في اقتجاا  األ ددددددد اص  -42
 (؟3،  اققتران  الما ة 5)أ( من الما ة  2)الف رة 

 ق نلم، بزئيا   نلم   

ذكر ال وانين   يربى"نلم، بزئيددددددا"، ف أك توضددددددددددددددي  ذلدددددد . ك ذا كددددددان الجواب "نلم" يربى )أ( 
 الل و اة الم راة ع ى هذه الجريمة.التدابير األخرى المنقب ة،  ما في ذل   ك/أك

 

إذا كان الجواب "ق"، فهل تمنو المفاهيم األسداسدية لإلطاا ال انوني لب دكم ات اذ تدابير ترمي   )ب( 
  األ  اص؟ اقتجااإلى تجريم الشرك  في 

 

،  اققتران 5)ب( من الما ة  2هل يجرا ب دكم المسددددددددداهمة كشدددددددددري  في اقتجاا  األ ددددددددد اص )الف رة  -43
 (؟3 الما ة 

 ق نلم، بزئيا   نلم   
 ت ديم مزيد من التفاسيل، عند اققتضاء. يربى )أ( 

 

ذكر ال وانين ك/أك التددابير األخرى المنقب دة،  يربى"نلم، بزئيدا"، ف أك إذا كدان الجواب "نلم" )ب( 
 ع ى هذه الجريمة. الم راة ما في ذل  الل و اة 

 

)م(  2رة توبيد  أ دددددددددددددد داص ةخرين لممدااسددددددددددددددة اقتجداا  داأل دددددددددددددد داص )الف  أك هدل يجرا ب ددكم تنظيم -44
 (؟3،  اققتران  الما ة 5الما ة  من

 ق نلم، بزئيا   نلم   



 

 

ذكر ال وانين ك/أك التددابير األخرى المنقب دة،  يربى"نلم، بزئيدا"، ف أك إذا كدان الجواب "نلم" )أ( 
  ما في ذل  الل و اة الم راة ع ى هذه الجريمة.

 

  
 التجريم: القضايا واألحكام القضائية

 إبراءاة في  النجاض ع ى تدج سدددددددد ة  ذاة  قضددددددددائية أحكاا أك قضددددددددايا أك أمث ة ذكر إلى مدعوة  الدكج -45
 أعاله المستلرضة الجرائم من بريمة  كل المتل  ة كاإلنفاذ التنفيذ

 
  

 الصعوبات المصادفة

 األ دددددددددددد اص تحدياة في تنفيذ أي حكم من أحكاا بركتوكوج اقتجاا   أك هل كاب  ب دكم سددددددددددددلو اة -46
 المتص ة  المجموعة األكلى؟

 ق  نلم  
 توضي  ذل . يربىإذا كان الجواب "نلم"، ف )أ( 

 

  
 الحاجة إلى المساعدة التقنية

 ت نية لتنفيذ البركتوكوج؟هل يحتام ب دكم إلى مساعدة  -47

 ق  نلم  
 تحديد نو  المساعدة الالزمة  يربىإذا كان الجواب "نلم"، ف )أ( 

 ت ييم تدابير اللدالة الجنائية المناهضة لالتجاا  األ  اص  

 المساعدة في سوغ التشريلاة أك نيةالمشواة ال انو   

 اتفاقاة نموذبية أك لوائ  تنظيمية أك تشريلاة  

 خقط عمل أك سياساة أك كضو استراتيجياة  

 الداكو المستفا ة أك الممااساة الجيدة  

 بناء ال دااة من خالج تدايآ الممااسين اللام ين في مجاج اللدالة الجنائية ك/أك تدايآ المدا ين   

 ال ضاة بناء ال دااة من خالج توعية  

 المساعدة الموقلية من خبير مت صص  

 تلزيز المؤسساة ال ائمة أك بناء المؤسساة  

 الوقاية كالتوعية  

 المساعدة التانولوبية كالملداة  

 التحديد. يربى )ب( 

 



 قواعد البياناة أك تقوير بمو البياناة  

 إلى تلزيز التلاكن اإلق يمي كالدكلي ترميمنصاة  أك ح  اة عمل  

التل م اإللاتركني كاأل لة اللم ية كالمبا   التوبيهية ك براءاة   األ كاة المت صددددصددددة، مثل نمائط   
 اللمل الموحدة 

 التحديد( يربى ير ذل  )  

 

 هل يت  ى ب دكم  الفلل مساعدة ت نية في هذه المجاقة؟ -48

 ق  نلم  
 تحديد مجاج المساعدة الم دمة كالجهاة التي ت دمها.  يربىإذا كان الجواب "نلم"، ف )أ( 

 

ت ددديم أي مل ومدداة أخرى تركنهددا مفيدددة لفهم كيفيددة تنفيددذكم لبركتوكوج اقتجدداا  دداأل دددددددددددددد دداص  يربى -49
كالمل ومداة التي من المهم أن يد خدذهدا مؤتمر األطراف في اتفداقيدة األمم المتحددة لمكدافحدة الجريمدة المنظمدة عبر  

 الش ن. الوطنية في اقعتباا  ش ن بوانآ تنفيذ البركتوكوج كالصلو اة ال ائمة في هذا

 

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

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

 (؟6، من الما ة 1هل يجرا اإلطاا ال انوني لب دكم تهريآ المهابرين )الف رة  -50

 ق  نلم  

 توضي  ذل . يربىإذا كان الجواب "ق"، ف )أ( 

 

)أ( من  ل ف رةكف ا  فلال مجرما إذا كان الجواب "نلم"، فهل يلتبر تهريآ المهابرين في ب دكم  )ب( 
 ؟ 3الما ة 

 

ع ى كبد  أسدددددددددددددداسددددددددددددددي  منفلدة مدا يدة أخرى" اكن   أك منفلدة مداليدة"الحصددددددددددددددوج ع ى ر  رض هدل توافُ  -51
 من البركتوكوج؟ 3 اققتران  الف رة )أ( من الما ة  6من الما ة  1 ل ف رةمن أاكان الجريمة كف ا  وص صال

 ق  نلم  



 

 

منفلة ما ية أخرى" يمكن أن يمثل، عند اققتضدددددداء،  أك منفلة مالية"ر  رض الحصددددددوج ع ى هل توافُ  -52
  رفا مشد ا ل ل و ة ع ى الجريمة؟

 ق  نلم  

ذكر ال وانين ك/أك التددددابير األخرى المنقب دددة،  مدددا في ذلددد  الل و ددداة الم راة ع ى  يربى )أ( 
 الجريمة. هذه

 

 هل يميز اإلطاا ال انوني لب دكم بين تهريآ المهابرين كاقتجاا  األ  اص؟ -53

 ق  نلم  
 توضي  ذل . يربىإذا كان الجواب "ق"، ف )أ( 

 

 ( 3هوية مزكاة )كف  تلريفها في الف رة )م( من الما ة  أك   هل يلتبر اإلطاا ال انوني لب دكم إعدا  كثي ة سفر  - 54
(  6)ب( من الما ة   1حيازتها  غرض تهريآ المهابرين برائم منفصددد ة )الف رة  أك  توفيرها  أك  تدبير الحصدددوج ع يها  أك 

 أا أفلاق إبرامية ذاة س ة  جريمة التهريآ؟ 

 ق  نلم  
   توضي  ذل .   يربى إذا كان الجواب "نلم"، ف  )أ( 

 

هل تشدريلكم الوطني يجرا تمكين  د ص ليس من اعايا ب دكم كق الم يمين الدائمين في  من الب اء في  -55
 يرها  أك 54السددؤاج  إق يم   كن الت يد  الشددرك  الالزمة ل ب اء المشددرك  في   اسددتلماج الوسددائل المشدداا إليها في  

 (؟ 6)م( من الما ة  1من الوسائل  ير المشركعة )الف رة 

 ق  نلم  

 55ك 54ك 50هل يجرا اإلطاا ال انوني لب دكم الشدددرك  في ااتااب الجرائم المشددداا إليها في األسدددئ ة   -56
 (؟6من الما ة  1 اققتران  الف رة  6)أ( من الما ة  2)الف رة 

 ق  نلم  

ذكر ال وانين ك/أك التددددابير األخرى المنقب دددة،  مدددا في ذلددد   يربىإذا كدددان الجواب "نلم"، ف )أ( 
 الل و اة الم راة في هذا الش ن. 

 

 50هل يجرا اإلطاا ال انوني لب دكم المسدددداهمة كشددددري  في ااتااب الجرائم المشدددداا إليها في األسددددئ ة   -57
 (؟6من الما ة  1 اققتران  الف رة  6)ب( من الما ة  2)الف رة  55ك 54ك

 ق  نلم  

ذكر ال وانين ك/أك التددددابير األخرى المنقب دددة،  مدددا في ذلددد   يربىإذا كدددان الجواب "نلم"، ف )أ( 
 الل و اة الم راة في هذا الش ن. 

 



اتااب الجرائم المشدداا إليها توبي  أ دد اص ةخرين ق أك هل يجرا اإلطاا ال انوني لب دكم ال ياا بتنظيم -58
 (؟6من الما ة  1 اققتران  الف رة  6)م( من الما ة  2)الف رة  55ك 54ك 50في األسئ ة 

 ق  نلم  

ذكر ال وانين ك/أك التددددابير األخرى المنقب دددة،  مدددا في ذلددد   يربىإذا كدددان الجواب "نلم"، ف )أ( 
 الل و اة الم راة في هذا الش ن.

 

 هل اعتمد ب دكم ما قد ي زا من تدابير تشددددريلية ك ير تشددددريلية قعتباا أي تصددددرفاة تلرض ل  قر، -59
مهينة   أك  ة قإنسددددددددددانيةت ضددددددددددلهم لملام أك سددددددددددالمة المهابرين المهر  ين أك ُيرب   أن تلرض ل  قر، حياة أك

أل راض م ت فة،  ما في ذل  لغرض اسددددتغاللهم،  ركفا مشددددد ة ل ل و ة ع ى الجرائم المشدددداا إليها في األسددددئ ة 
 (؟6من الما ة  2ك 1 اققتران  الف رتين  6 الما ةمن  3)الف رة  58ك 57ك 55ك 54ك 50

 ق  نلم  

ذكر ال وانين ك/أك التددددابير األخرى المنقب دددة،  مدددا في ذلددد   يربىإذا كدددان الجواب "نلم"، ف )أ( 
 الش ن.  الل و اة الم راة في هذا

 

  
 التجريم: القضايا واألحكام القضائية

 إبراءاة في  النجاض ع ى تدج سدددددددد ة  ذاة  قضددددددددائية أحكاا أك قضددددددددايا أك أمث ة ذكر إلى مدعوة  الدكج -60
 .أعاله المستلرضة الجرائم من بريمة  كل المتل  ة كاإلنفاذ التنفيذ

 
  

 الصعوبات المصادفة

تحددديدداة في تنفيددذ أي حكم من أحكدداا بركتوكوج تهريددآ المهددابرين  أك هددل كابدد  ب دددكم سددددددددددددددلو دداة -61
 المتص ة  المجموعة األكلى؟

 ق  نلم  
 توضي  ذل . يربىإذا كان الجواب "نلم"، ف )أ( 

 

إذا لم يكن التشددريو الوطني قد ُعدج ل توا ا مو م تضددياة البركتوكوج، فما هي ال قواة المتب ية التي  -62
 توضي  ذل .  يربىي زا ات اذها لمواءمت  ملها؟ 

 

  
 الحاجة إلى المساعدة التقنية

 ت نية إضافية لتنفيذ البركتوكوج تنفيذا فلاق؟ ةمساعد أك مواا  أخرى  أك هل يحتام ب دكم إلى تدابير -63

 ق  نلم  



 

 

 تحديد نو  المساعدة الالزمة لتنفيذ البركتوكوج  يربىإذا كان الجواب "نلم"، ف )أ( 

 ت ييم تدابير اللدالة الجنائية المناهضة لتهريآ المهابرين  

 المساعدة في سوغ التشريلاة أك المشواة ال انونية  

 اتفاقاة نموذبية أك لوائ  تنظيمية أك تشريلاة  

 خقط عمل أك سياساة أك كضو استراتيجياة  

 الداكو المستفا ة أك الممااساة الجيدة  

 بناء ال دااة من خالج تدايآ الممااسين اللام ين في مجاج اللدالة الجنائية ك/أك تدايآ المدا ين   

 ال ضاة بناء ال دااة من خالج توعية  

 المساعدة الموقلية من خبير مت صص  

 تلزيز المؤسساة ال ائمة أك بناء المؤسساة  

 الوقاية كالتوعية  

 التحديد( يربىالمساعدة التانولوبية كالملداة )  

 قواعد البياناة أك تقوير بمو البياناة  

 منصاة اامية إلى تلزيز التلاكن اإلق يمي كالدكلي أك ح  اة عمل  

األ كاة المت صددددصددددة، مثل نمائط التل م اإللاتركني كاأل لة اللم ية كالمبا   التوبيهية ك براءاة   
 اللمل الموحدة 

 التحديد( يربى ير ذل  )  

 

ما هي المجاقة التي يحتام فيها مو فو أبهزة مراقبة الحدك  ك دددددؤكن الهجرة ك نفاذ ال انون في ب دكم  -64
 إلى مزيد من أنشقة بناء ال دااة؟

 

 ما هي المجاقة التي تحتام فيها مؤسساة اللدالة الجنائية في ب دكم إلى مزيد من أنشقة بناء ال دااة؟  - 65

 

 ت نية في ت   المجاقة؟ ةمساعدهل يت  ى ب دكم  الفلل  -66

 ق  نلم  

  تحديد مجاج المساعدة الم دمة كالجهاة التي ت دمها. يربىإذا كان الجواب "نلم"، ف )أ( 

 

  



تجار بها بروتوكول مكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة واال -رابعا  
مشروعة، المكمل التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة  بصورة غير  
 عبر الوطنية

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

الثندائيدة لمراقبدة  أك اإلق يميدة أك  نظم الددكليدة األخرى المتلدد ة األطرافإ اام قدائمدة  دال الددكج مددعوة إلى -67
 األس حة التي هي طرف فيها. 

 

  
 المستخدمة المصطلحات -3المادة 

هل يسدددددددددددددم  اإلطاا ال انوني لب دكم   ن ينفذ ب دكم بركتوكوج األسددددددددددددد حة النااية  كن اعتما  التلاايف   -68
 من ذل  البركتوكوج؟ 3المحد ة في الما ة 

 ق نلم، بزئيا   نلم   

 توضي  ذل . يربى )أ( 

 

 هل يتضمن اإلطاا ال انوني لب دكم تلاايف المصق حاة التالية؟ -69

 (3األس حة النااية )الف رة )أ( من الما ة  )أ( 

 ق نلم، بزئيا   نلم   

"نلم، بزئيا"، فهل األس حة النااية اللتي ة كنماذبها الم  دة مستبلدة  أك  لم"إذا كان الجواب "ن  ‘1’
 من تلريف األس حة النااية؟ 

 ق  نلم  

عتباة مسددت دمة قسددتبلا  األسدد حة النااية اللتي ة ككسددف أي  أك بيان أي منهجياة يربى -
قسددددددددددددددتبلدا  النمداذم الم  ددة من نقدال تقبي  ال وانين الوطنيدة المتل  دة ملدايير مسددددددددددددددت ددمدة 

  األس حة النااية في ب دكم.

 

"نلم، بزئيا"، فهل األسدد حة التي يمكن تحوي ها  أك )أ( "نلم" 69إذا كان الجواب عن السددؤاج   ‘2’
تندام تحت تلريف  ( 5) م ذكفا  فلل ما ة متفجرة أك اسددددددددداسدددددددددة أك   سدددددددددهولة إلى أسددددددددد حة تق   ط  ة

 (؟3األس حة النااية ضمن اإلطاا ال انوني لب دكم )الف رة )أ( من الما ة 

 ق  نلم  

__________ 

كل  مظهر سالض نااي، كيمكن تحوي   ع ى هذا  م ذكف اساسة أك السالض ال ابل ل تحويل هو بهاز يمكن تحوي   إلطالل ط  ة أك (5) 
الموا  التي سنو منها. التفسير  تشمل هذه األس حة في الم اا األكج أس حة ذاة سبقاناة قصيرة )أس حة  النحو نتيجة لهيكل بنائ  أك

التي يشاا إليها   سماء ( blankنااية مثل القبنجاة كالمسدساة( مصممة إلطالل ذخائر  ازية مهيجة كأس حة الق  اة ال  بية )



 

 

 (3أبزاء كمكوناة األس حة النااية )الف رة )ب( من الما ة  )ب( 

 ق  نلم  

 (3الذخيرة )الف رة )م( من الما ة  )م( 

 ق  نلم  

بيان أي من مكوناة الذخيرة المشددددددداا إليها في الف رة )م( من  يربىإذا كان الجواب "نلم"، ف ‘1’
 ت ضو هي نفسها ل حصوج ع ى إذن في ب دكم. 3الما ة 

 

 (3اقتفاء األثر )الف رة )ك( من الما ة  ) ( 

 ق  نلم  

 ذكرها(. يربىالتلاايف األخرى ذاة الص ة بتنفيذ بركتوكوج األس حة النااية ) )ه( 

 

ذكر  يربى"نلم"، ف)أ( إلى )ه( هو  69أي من أسددددددددددددددئ دة المتدا لدة من  نإذا كدان الجواب ع )ك( 
 ال وائ  التنظيمية كالتلاايف ذاة الص ة. أك ال وانين

 

  
 التجريم -5المادة 

 هددل يجرا اإلطدداا ال ددانوني لب دددكم ال يدداا  صددددددددددددددنو األسدددددددددددددد حددة الندداايددة كأبزائهددا كمكوندداتهددا كالددذخيرة -70
، م ترنة  الف رة ) ( 5)أ( من الما ة  1مشددددددددددركعة، عندما يرتاآ عمدا، كف ا ل ف رة  تجميلها  صددددددددددواة  ير  أك
 ؟3الما ة  من

 ق يا  نلم، بزئ  نلم   

 توضي  ذل  عند اققتضاء. يربى"ق"، ف أك إذا كان الجواب "نلم، بزئيا" )أ( 

 

"نلم، بزئيددا"، فهددل تندددام األفلدداج التدداليددة، عندددمددا ُترتاددآ عمدددا،   أك إذا كددان الجواب "نلم" )ب( 
 تجميلها  صواة  ير مشركعة؟ أك كمكوناتها كالذخيرة كأبزائهابريمة سنو األس حة النااية  في

تجميو األسددددددددد حة النااية من أبزاء كمكوناة متجر بها  صدددددددددواة  ير مشدددددددددركعة  أك سدددددددددنو ‘1’
 (3‘ من الما ة 1 الف رة ) ( ’ ان اققتر ، 5)أ( من الما ة  1 )الف رة

 ق نلم، بزئيا   نلم   
إذن من  أك الذخيرة  كن ترخيص أك تجميو األسددددددددددد حة النااية كأبزائها كمكوناتها أك سدددددددددددنو ‘2’

 (3‘ من الما ة 2،  اققتران  الف رة ) (’5)أ( من الما ة  1م تصة )الف رة  كطنيةس قة 

 ق نلم، بزئيا   نلم   
__________ 

اإلنذاا، إلى بانآ  ل  األس حة النااية التي ُتلقل بزئيا لاي تست دا كي سسواااة، مثال  البدء أك م ت فة مثل مسدساة اإل ااة أك
 في تصوير األفالا السينمائية. كمن األمث ة األخرى بنا ل ضغط الهواء، التي يمكن تحوي ها إلطالل أعيرة نااية.



إذن من سدددددد قة   أك  أبزاء ائيسددددددية منها  كن ترخيص  أك  األسدددددد حة النااية الملق ة إعا ة تشددددددغيل  ‘ 3’ 
 ( 9( من الما ة 1،  اققتران  الف رة ) 3‘ من الما ة 1كالف رة ) (’   5)أ( من الما ة   1)الف رة كطنية م تصة  

 ق نلم، بزئيا   نلم   

)أ(   1)الف رة إذن من سددد قة كطنية م تصدددة  أك  ترخيص تحويل سدددالض ما إلى سدددالض نااي  كن  ‘ 4’ 
 ( 3‘ من الما ة 2’  ،  اققتران  الف رة ) ( 5 الما ة من  

 ق زئيا  نلم، ب نلم   
مو كسدددددددمها  لالماة ق تفي  أك تجميو أسددددددد حة نااية  كن كسدددددددمها كقت سدددددددنلها أك سدددددددنو ‘5’

،  داققتران  دالف رة 5)أ( من المدا ة  1من بركتوكوج األسدددددددددددددد حدة النداايدة )الف رة  8 م تضدددددددددددددديداة المدا ة 
 (3‘ من الما ة 3) ( ’ فرعيةال

 ق نلم، بزئيا   نلم   
ذكر ال وانين كال وائ    يربى "نلم، بزئيددا"، ف  أك  ن أي من هددذه األسدددددددددددددئ ددة "نلم" إذا كددان الجواب ع  )م(  

 التنظيمية ك/أك التدابير األخرى المنقب ة ع ى كل فلل من هذه األفلاج،  ما في ذل  الل و اة الم راة في هذا الش ن. 

 

بيان كيفية تلامل اإلطاا    يربى "ق"، ف  أك  إذا كان الجواب عن أي من هذه األسدددددددددددئ ة "نلم، بزئيا"  ) (  
 تجميلها  صواة  ير مشركعة.  أك  ال انوني لب دكم مو طرائ  سنو األس حة النااية كأبزائها كمكوناتها كالذخيرة 

 

هل يجرا اإلطاا ال انوني لب دكم اقتجاا  ير المشددددرك   األسدددد حة النااية كأبزائها كمكوناتها كالذخيرة عندما   - 71
 من بركتوكوج األس حة النااية؟   3،  اققتران  الف رة )هد( من الما ة 5)ب( من الما ة   1ة يرتاآ عمدا كف ا ل ف ر 

 ق نلم، بزئيا   نلم   

 توضي  ذل ، عند اققتضاء. يربى"ق"، ف أك الجواب "نلم، بزئيا،إذا كان  )أ( 

 

"نلم، بزئيدا"، فهدل تددام األفلداج التداليدة، عنددمدا ترتادآ عمددا، في  أك إذا كدان الجواب "نلم" )ب( 
 بريمة اقتجاا  ير المشرك   األس حة النااية كأبزائها كمكوناتها كالذخيرة؟

 بيلها أك اقتنا ها أك تصدددددددددددددديرها أك ائها كمكوناتها كالذخيرةاسدددددددددددددتيرا  األسددددددددددددد حة النااية كأبز  ‘1’
عبره إلى إق يم  كلدة أخرى إذا كدان أي من الددكج  أك ن  هدا من إق يم  كلدة أك تحريكهدا أك تسدددددددددددددد يمهدا أك

 (10كالما ة  3،  اققتران  الف رة )هد( من الما ة 5)ب( من الما ة  1)الف رة  بذل الملنية ق ي ذن 

 ق نلم، بزئيا   نلم   



 

 

ن  ها من  أك  تحريكها  أك  تسدددد يمها  أك  بيلها  أك  اقتنا ها  أك  تصددددديرها  أك  األسدددد حة النااية اسددددتيرا   ‘ 2’ 
  8إلى إق يم  كلة أخرى إذا كانت األسدددددد حة النااية  ير موسددددددومة  لالماة كف ا ل ما ة  عبره  أك   إق يم  كلة 

 ( 8كالما ة   3من الما ة  ،  اققتران  الف رة )هد( 5)ب( من الما ة   1من بركتوكوج األس حة النااية )الف رة 

 ق نلم، بزئيا   نلم   

ذكر ال وانين كال وائ     يربى "نلم، بزئيا"، ف  أك  ن أي من السدؤالين السدالفين "نلم" إذا كان الجواب ع  )م(  
 األخرى المنقب ة ع ى كل فلل من هذه األفلاج،  ما في ذل  الل و اة الم راة في هذا الش ن.  التدابير التنظيمية ك/أك  

 

توضدددددي  كيفية  يربى"ق"، ف أك إذا كان الجواب عن أي من السدددددؤالين السدددددالفين "نلم، بزئيا" ) ( 
 تلامل اإلطاا ال انوني لب دكم مو ت   القرائ  ل ن ل  ير المشرك  للس حة النااية كأبزائها كمكوناتها كالذخيرة.

 

"نلم، بزئيدا"، فهدل ينددام أي فلدل من األفلداج التداليدة في  أك "نلم" 71إذا كدان الجواب عن السددددددددددددددؤاج  -72
)ب( من   1شدددددددرك  المنصدددددددوص ع يها  م تضدددددددى اإلطاا ال انوني لب دكم )الف رة  بريمة )برائم( اقتجاا  ير الم

 (؟3،  اققتران  الف رة )هد( من الما ة 5الما ة 

 اقستيرا   

 التصدير  

 اققتناء  

 البيو  

 التس يم  

 التحري   

 الن ل  

  ير ذل ، إن كبد  

 

 ت ديم مزيد من التفاسيل، عند اققتضاء. يربى )أ( 

 

"نلم، بزئيا"، فهل يشدتر  اإلطاا ال انوني لب دكم في تجريم   أك  "نلم" 71إذا كان الجواب عن السدؤاج   -73
لالتجاا  ير المشددددددددددددددرك  أن تن ل الموا  عبر الحدك  الوطنية بين  كلتين ع ى األقل لاي يلتبر هذا الن ل اتجااا 

 (؟3،  اققتران  الف رة )هد( من الما ة 5)ب( من الما ة  1)الف رة  ير مشرك  

 ق نلم، بزئيا   نلم   

التقو  بتوضددددددددددددددي  ذلد  كذكر ال وانين كال وائ    يربى"ق"، ف أك إذا كدان الجواب "نلم، بزئيدا" )أ( 
 التنظيمية ك/أك التدابير األخرى المنقب ة.

 



  طمسدددددددها  أك  )عالماة( الوسدددددددم ع ى السدددددددالض النااي هل يجرا اإلطاا ال انوني لب دكم فلل تزكير عالمة   - 74
  8،  اققتران  الما ة 5)م( من الما ة   1تحويرها  صدددواة  ير مشدددركعة عندما يرتاآ عمدا كف ا ل ف رة  أك  إزالتها  أك 

 ( 6) من بركتوكوج األس حة النااية؟ 

 ق نلم، بزئيا   نلم   

ذكر ال وانين كال وائ  التنظيميددددة ك/أك أي  يربى"نلم، بزئيددددا"، ف أك نلم"إذا كددددان الجواب " )أ( 
 تدابير أخرى منقب ة،  ما في ذل  الل و اة الم راة ع ى هذه الجريمة )الجرائم(.

 

توضدي  كيف يتلامل اإلطاا ال انوني لب دكم مو  يربى"ق، ف أك إذا كان الجواب "نلم، بزئيا" )ب( 
 تحويرها  صواة  ير مشركعة. أك إزالتها أك طمسها أك تزكير عالمة )عالماة( الوسم الالزمة ع ى السالض

 

 اهنا  المفاهيم األساسية لنظامكم ال انوني، هل ينص اإلطاا ال انوني لب دكم ع ى الجرائم الفرعية التالية   - 75

 ("؟ 5)أ( من الما ة   2)الف رة   5من الما ة   1ي ااتااب أي من الجرائم المشمولة  الف رة الشرك  ف  - 
 ق نلم، بزئيا   نلم   

)الف رة   5من الما ة  1المشددااكة كقرف متواط  في ااتااب أي من الجرائم المشددمولة  الف رة  -
  (؟5)أ( من الما ة  2

 ق نلم، بزئيا   نلم   
 المساعدة أك  توبيه  أك 5من الما ة    1تنظيم ااتااب أي بريمة من الجرائم المشمولة  الف رة  -

 (؟5)ب( من الما ة  2إسداء المشواة  ش ن  )الف رة  أك تسهي   أك التحري  ع ي  أك
 ق نلم، بزئيا   نلم   

ذكر ال وانين    يربى"نلم، بزئيا"، ف أك  إذا كان الجواب عن أي من األسددددددددددددئ ة السددددددددددددالفة "نلم" )أ( 
كال وائ  التنظيمية ك/أك التدابير األخرى المنقب ة ع ى كل بريمة من هذه الجرائم،  ما في ذل  الل و اة الم راة 

 في هذا الش ن.
 

توضدددددددددي  كيفية  يربى"ق"، ف أك إذا كان الجواب عن أي من األسدددددددددئ ة السدددددددددالفة "نلم، بزئيا" )ب( 
 تلامل اإلطاا ال انوني لب دكم مو ت   األفلاج.

 

الدددكج مدددعوة إلى ت ددديم مل ومدداة عمددا قددد تاون برمتدد  من أفلدداج أخرى  م تضددددددددددددددى أطرهددا ال ددانونيددة   -76
 2من اقتفاقية،  اققتران  الف رة  34من الما ة  3الوطنية من أبل إنفاذ أحكاا بركتوكوج األسدد حة النااية )الف رة  

 من بركتوكوج األس حة النااية(  1من الما ة 

__________ 

  اققتران  الر  ع ى األسئ ة ذاة الص ة المتل  ة بوسم األس حة النااية في المجموعة األكلى. 74غي إعدا  الر ك  ع ى السؤاج ينب (6) 



 

 

تجريم األفلاج المتصدددددددد ة  لدا حفة سددددددددجالة  األسدددددددد حة النااية، ككذل    بزائها كمكوناتها كالذخيرة،  
من  7جالة ك تالفها، عندما ترتاآ عمدا )الما ة حينما يكون ذل  مناسددددددددبا كممكنا، كتزكير ت   السدددددددد 

 بركتوكوج األس حة النااية(

مض  ة من   نها أن تؤثر  كن كبوب في  أك  تجريم األفلاج المتمث ة في تلمد ت ديم مل وماة خاطئة  
 الدذخيرة أك اإلذن الالزا إمدا لصددددددددددددددنو األسدددددددددددددد حدة النداايدة كأبزائهدا كمكونداتهدا أك إسدددددددددددددددداا الترخيص

من بركتوكوج األسدددددددددددددد حدة  3ل  يداا  داألفلداج المشدددددددددددددداا إليهدا في الف رة )ه( من المدا ة  أك لتجميلهدا أك
 المستلمل النهائي عندما يشترطها ال انون  أك النااية،  ما يشمل  ها اة اقستلماج النهائي

اإلذن  أك إسدداءة اسددتلمالها لغرض اسددتصددداا الترخيص أك صدد ة بتلمد تزكير كثائ األفلاج المت تجريم  
للفلاج المشدددداا إليها  أك لتجميلها أك الذخيرة أك الالزا إما لصددددنو األسدددد حة النااية كأبزائها كمكوناتها

 يتوكوج األسدددددد حة النااية،  ما يشددددددمل  ددددددها اة اقسددددددتلماج النهائ ك من بر  3في الف رة )ه( من الما ة 
 المستلمل النهائي عندما يشترطها ال انون  أك

  كأبزائها أذكن زائفة لصدددددددنو األسددددددد حة النااية  أك   اسدددددددتلماج اخص  أك   تجريم األفلاج المتصددددددد ة بتلمد حيازة  
من برتوكوج األسدد حة    3للفلاج المشدداا إليها في الف رة )ه( من الما ة  أك  تجميلها  أك   الذخيرة  أك  كمكوناتها 

 المستلمل النهائي الزائفة عندما يشترطها ال انون  أك  نااية،  ما يشمل  ها اة اقستلماج النهائي ال 

  يتما ىتجريم األفلاج المتلمدة المتص ة  يعا ة التشغيل  ير المشركعة للس حة النااية الملق ة،  ما  
 من بركتوكوج األس حة النااية  9مو الف راة )أ( إلى )م( من الما ة 

 المل وماةالذخيرة كعدا توفير  أك مشددركعة  األسدد حة النااية كأبزائها كمكوناتهاالسددمسددرة  ير ال تجريم 
 (15المق و ة عن أنشقة السمسرة )انظر أيضا الما ة 

 التحديد( يربىأفلاج أخرى ) 

نين كال وائ  التنظيمية ك/أك التدابير األخرى المنقب ة،  ما في توضددددي  ذل  كذكر ال وا يربى )أ( 
 ذل  الل و اة الم راة في هذا الش ن.

 

  
 التجريم: القضايا واألحكام القضائية

 لادل  دالتصددددددددددددددددي المتل  دة كاإلنفداذ التنفيدذ  إبراءاة في النجداض حداقة ع ى أمث دة ذكر أمكن، إن ،يربى -77
 الص ة. ذاة ال ضائية األحكاا أك  ال ضايا اإلفا ة أك أعاله المستلرضة الجرائم من بريمة

 
 

  
 الصعوبات المصادفة

 هل يواب  ب دكم سلو اة في تنفيذ أحكاا بركتوكوج األس حة النااية؟ -78

 ق نلم، بزئيا   نلم   

 توضي  ذل .  يربى"نلم، بزئيا"، ف أك نلم"إذا كان الجواب " )أ( 

 



هدل قيم ب ددكم فلداليدة تددابيره المت دذة لمكدافحدة سددددددددددددددنو األسدددددددددددددد حدة النداايدة كأبزائهدا كمكونداتهدا كالدذخيرة  -79
 كاقتجاا بها  صواة  ير مشركعة؟

 ق  نلم  

توضدددي  ذل  كاقسدددتشدددها    ي كثي ة )كثائ ( مناسدددبة في هذا  يربىإذا كان الجواب "نلم"، ف )أ( 
 ااسدددداة  أك  ت ااير ةلياة اقسددددتلراض الدكلية كاإلق يمية األخرى  أك تح يل الثغراة أك الشدددد ن )مثل ت ااير الت ييم

 عن السياساة اللامة إل .(.

 

األسددد حة النااية كأبزائها كمكوناتها  خقة عمل كطنية من أبل مكافحة سدددنو  أك  هل لدى ب دكم اسدددتراتيجية  - 80
  كلية ذاة س ة في هذا الميدان؟  أك  من أبل تنفيذ سكوا إق يمية  أك  كالذخيرة كاقتجاا بها  صواة  ير مشركعة 

 ق  نلم  

خقة اللمل ذاة الصددد ة مو ت ديم  دددرض  أك  بيان اقسدددتراتيجية يربىإذا كان الجواب "نلم"، ف )أ( 
 بير األخرى ذاة الص ة. موبز لنقاقها، ك/أك التدا

 

تحدديدد  يربىإذا لم يكن اإلطداا ال دانوني الوطني لب ددكم قدد عدُدج ل توا ا مو م تضدددددددددددددديداة البركتوكوج، ف -81
 ال قواة المتب ية التي ي زا ات اذها لمواءمت  ملها.

 

 الوطنية ال ائمة؟ تنفيذ التشريلاة  أك  هل توبد أي سلو اة تلترض اعتما  تشريلاة كطنية بديدة  )أ(  

 ق  نلم  

 إذا كان الجواب "نلم"، فهل هي من الصلو اة التالية؟ ‘1’

 مشا ل في سوغ التشريلاة  

 إنشاء مؤسساة بديدة أك الحابة إلى إسالحاة مؤسسية  

 الحابة إلى سن المزيد من التشريلاة التنفيذية )قوانين، لوائ  تنظيمية، مراسيم، إل .(  

 سلو اة تواب  الممااسين في استلماج التشريلاة  

 ن ص الوعي  

 عدا التنسي  بين الوكاقة  

 خصائص اإلطاا ال انوني  

 الملااف كالمهاااة الت نية اقفت اا إلى  

 انلداا التلاكن من بانآ الدكج األخرى  أك محدك ية  

 محدك ية المواا  الالزمة ل تنفيذ  

 تحديدها( يربىمسائل أخرى )  

 

  
 الحاجة إلى المساعدة التقنية



 

 

 إلى مساعدة ت نية ل تغ آ ع ى الصلو اة ال ائمة في تنفيذ البركتوكوج؟هل يحتام ب دكم  -82

 ق  نلم  

 تحديد نو  المساعدة الالزمة  يربىإذا كان الجواب "نلم"، ف )أ( 

النااية كأبزائها كمكوناتها كالذخيرة ت ييم تدابير اللدالة الجنائية المناهضددددددة لصددددددنو األسدددددد حة    
 كاقتجاا بها  صواة  ير مشركعة كأكب  ااتباطها  الجرائم ال قيرة األخرى 

 اإلسالحاة التشريلية كال وائ  التنظيمية أك المشواة ال انونية  

 اتفاقاة نموذبية أك لوائ  تنظيمية أك تشريلاة  

 ن ا  اتصاج ملنية  األس حة النااية أك بهاة كسل كطنية أك إنشاء هيئاة م تصة  

 تلزيز المؤسساة ال ائمة أك بناء المؤسساة  

 خقط اللمل أك السياساة أك كضو اقستراتيجياة  

 الداكو المستفا ة أك تلميم الممااساة الجيدة  

 بناء ال دااة من خالج تدايآ الممااسين اللام ين في مجاج اللدالة الجنائية ك/أك تدايآ المدا ين   

 الوقاية كالتوعية  

 خبير مت صص أك المساعدة الموقلية من موب   

 مراقبة الحدك  كت ييم الم اطر  

 إبراءاة اللمل الموحدة  

 من خالج ال دماة البريدية أك  ف اة اقتجاا  ير المشددددددرك  عند الملابر الحدك ية شددددددف تد  
  است داا اإلنترنت أك

 تبا ج المل وماة  

 التح ي  كالمالح ة ال ضائية  

 تدابير لتلزيز التلاكن اإلق يمي كالدكلي  

تقوير البنى التحتيددة ال ددائمددة، مثددل نظم حفة  أك إقددامددة بنى تحتيددة لتانولوبيدداة المل ومدداة  
 أ كاة التواسل أك قواعد البياناة أك النماذم كاأل كاة الرقمية أك السجالة

 بمو كتح يل بياناة اقتجاا  األس حة النااية  

ترتيآ اقحتياباة من المسدددددددداعدة الت نية من حيث   يربىتحديدها(. ك  يربىمجاقة أخرى )  
 األكلوية كاإل ااة إلى أحكاا البركتوكوج المحد ة المتل  ة بها عند ت ديم المل وماة.

 

 المساعدة الت نية كالملداة  )ب( 

 الوسم  

 نظم حفة السجالة  

 تحديد ماهية األس حة النااية كاقتفاء أثرها  

 ضوا ط الن ل  



 ة الجموحمال  
 التلقيل كالتدمير  

 إ ااة الم زكناة  

 

 هل يت  ى ب دكم  الفلل مساعدة ت نية في ت   المجاقة؟ )م( 

 ق  نلم  

 تحديد مجاج المساعدة الم دمة كالجهاة التي ت دمها.  يربىإذا كان الجواب "نلم"، ف ‘1’

 

كسدف الممااسداة المتبلة في ب دكم التي تلتبركنها بيدة  شد ن مراقبة األسد حة النااية  يربى ) ( 
اقتجاا بها  صددواة  ير مشددركعة التي يمكن  ك كمنو كمكافحة سددنو األسدد حة النااية كأبزائها كمكوناتها كالذخيرة  

 أن تهم الدكج األخرى في بهو ها الرامية إلى تنفيذ بركتوكوج األس حة النااية.

 

ت دديم أي مل ومداة أخرى تلت ددكن أن من المهم أخدذهدا في اقعتبداا  شدددددددددددددد ن الجوانآ  يربى ()ه 
 المتل  ة بتنفيذ البركتوكوج كالصلو اة ال ائمة في هذا الش ن   الف المل وماة المذكواة أعاله.

 

  



 

 

 المرفق الرابع 

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

   
 إرشادات عامة للرد على االستبيان

سوف ُتستلَرض الدكج بناء ع ى المل وماة التي قدمتها إلى الدكج األطراف المستلِرضة، كف ا ل  سم ال امس  •
من إبراءاة كقواعد تشددغيل ةلية اسددتلراض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 

منها تحميل   يربىإلى األمانة، ف  الصدددد ةوثائ  ذاة كالبركتوكوقة الم ح ة بها. ك ذا كانت الدكج لم ت دا  لد ال
كسددددف م تصدددر  أك أي قوانين كلوائ  تنظيمية كقضددددايا ك يرها من الوثائ  ذاة سدددد ة  الر  ع ى اقسددددتبيان،

 لها، ع ى بوا ة إ ااة الملااف المسماة "بوا ة المواا  اإللاتركنية كال وانين المتل  ة  الجريمة" )بوا ة " يرلوا"(.

  لد ذل ، في إطاا الر  ع ى كل سؤاج، ت ديم اكا ط  المل وماة، التي ُحم ت ع ى بوا ة " يرلوا". يمكن •

 اإلضددددافة إلى توفير اكا ط  المل وماة التي ُحم ت ع ى بوا ة " دددديرلوا"، يربى من الدكج تحديد التشددددريلاة   •
م"، كفي إطاا أي سددددؤاج ةخر، كل سددددؤاج تاون اإلبا ة عن  هي "نل  إطااالمنقب ة كاألحكاا ذاة الصدددد ة في  

 عند اققتضاء.

يربى من الدكج أن تمتنو عن ت ديم أي مرف اة،  ما في ذل  النسددددددددددد  الواقية من الوثائ ، مو اقسدددددددددددتبياناة  •
 المستوفاة.

يمكن ل دكج األطراف، عند ا ها ع ى اسددددددتبياناة الت ييم الذاتي، أن تشددددددير أيضددددددا إلى المل وماة الم دمة في  •
ةلياة اسددتلراض الصددكوا األخرى ذاة الصدد ة التي هي أطراف فيها. كع ى الدكج األطراف أن تراعي سدديال  

ضددركاة أن تجسددد الر ك  ع ى النحو المناسددآ أي مل وماة مسددتجدة منذ ت ديم الر ك  السددا  ة في إطاا ةلياة 
اض نفس اقسدددددددددتلراض األخرى. كع ى كب  ال صدددددددددوص، يجوز ل دكلة القرف المسدددددددددتلَرضدددددددددة، عند اسدددددددددتلر 

مماث ة لاللتزاماة الواقلة ع ى عات ها  موبآ اتفاقية األمم المتحدة  أك التشددددددددددددريلاة  شدددددددددددد ن التزاماة مقا  ة
لمكافحة الفسدددددا ، أن تشدددددير إلى الر ك  كالوثائ  اإلضدددددافية التي قدمتها في إطاا ةلية اسدددددتلراض تنفيذ اتفاقية 

 األمم المتحدة لمكافحة الفسا .

ة األمم المتحددة لمكدافحدة الجريمدة المنظمدة عبر الوطنيدة كالبركتوكوقة الم ح دة بهدا ع ى تنقوي أحكداا اتفداقيد  •
 اباة متفاكتة من المتق باة. ككف ا لإلبراءاة كال واعد، سدددتتناكج ةلية اسدددتلراض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة 

ميو موا  اقتفداقيدة كالبركتوكوقة لمكدافحدة الجريمدة المنظمدة عبر الوطنيدة كالبركتوكوقة الم ح دة بهدا تددايجيدا ب
الم ح ة بها. كمن ثم، ينبغي أن يراعى اختالف طبيلة كل حكم من األحكاا عند سدديا ة الر ك  ع ى األسددئ ة 

 ذاة الص ة ككذل  أثناء استلراضها في المراحل التالية من اقستلراض ال قري.

اقتفدداقيددة تنقب  ع ى البركتوكوج، مو مراعدداة مددا من كددل بركتوكوج ع ى أن أحكدداا  1من المددا ة  2تنص الف رة  • 
من إبراءاة كقواعد تشددددغيل اآللية أن   19ي تضددددي  اختالف الحاج، ما لم ُينص في  ع ى خالف ذل . كتذكر الف رة 

في إطاا اسددددددددددددتلراض اقتفاقية، مو مراعاة ما إق  تسدددددددددددددتلرض ق أحكاا اقتفاقية، التي تنقب  ع ى البركتوكوقة، 
ف الحداج. كالمق وب من الددكج، كهي تجيدآ عن األسدددددددددددددئ دة المتل  دة بتنفيدذ اقتفداقيدة، أن تد خدذ في  ي تضددددددددددددديد  اختال 

الحسددبان مدى انقبال أحكاا اقتفاقية ذاة الصدد ة، حسددآ اققتضدداء، ع ى موضددو  كل بركتوكوج هي طرف في . 
ال أحكاا اقتفاقية من هذا كمن ثم، يجدا تنبي  ال براء الحكوميين إلى ضدددددركاة تضدددددمين ا ك هم إ ددددداااة إلى انقب 

ال بيل ع ى البركتوكوقة التي ب دهم طرف فيها. كمثاج ذل ، أن ي خذ ال براء الحكوميون في الحسدددددددددددددبان، عند الر  



  10، مدى انقبال أحكاا الما ة ة اقعتبااي الهيئاة ع ى مسدددددددؤكلية   10ع ى األسدددددددئ ة المتل  ة بنقال انقبال الما ة 
 بركتوكوقة الثالثة، كأن يجيبوا بناء ع ى ذل . ع ى الجرائم المشمولة  ال 

ل  براء الحكوميين ت ددديم جوز ي  ة،كفي هددذه الحدداقتبدددأ  ل  أسددددددددددددددئ ددة اقسددددددددددددددتبيددان  لبددااة "الدددكج مدددعوة".  •
 ست  ص أي استنتاباة من عدا كبو  هذه المل وماة.تُ  ن. كلاتقوع المل وماة المق و ة

   
 المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية اتفاقية األمم  - أوال  

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

 حماية الشهود -24المادة   

ل شددددددددددددددهو ، الددذين يدددلون في هددل يت ددذ ب دددكم تدددابير مالئمددة في حدددك  إمكددانيدداتدد  لتوفير حمددايددة فلددالددة  -1
اإلبراءاة الجنائية  شدددددها ة   صدددددوص الجرائم المشدددددمولة  اقتفاقية كالبركتوكوقة التي هو طرف فيها، من أي 

 (؟24من الما ة  1ترهيآ محتمل )الف رة  أك انت اا

 ق نلم   

 ي ي؟  هل تشمل هذه التدابير،  كن المساو  ح ول المدعى ع ي ، ما "نلم"، ف   1إذا كان الجواب عن السؤاج  - 2

أما ن إقامتهم، كعدا كضددددددو قواعد إبرائية لتوفير الحماية الجسدددددددية ل شددددددهو ، كال ياا مثال بتغيير  )أ(   
 ( 24 )أ( من الما ة   2 فرض قيو  ع ى إفشائها )الف رة  أك  إفشاء المل وماة المتل  ة بهويتهم كأما ن كبو هم 

 ق نلم   

توفير قواعد كطنية خاسددددددة  األ لة تتي  اإل قء  الشددددددها ة ع ى نحو يكفل سددددددالمة الشدددددداهد،  )ب( 
 (24)ب( من الما ة  2ها ة  است داا تانولوبيا اقتصاقة )الف رة  السماض مثال  اإل قء  الش

 ق نلم   

 تحديدها. يربىتدابير أخرى،  )م(  

 
 

"نلم"، فهل تشدمل هذه التدابير أقااب الشدهو  كسدائر األ د اص الوثي ي   1إذا كان الجواب عن السدؤاج  -3
 الص ة بهم  الحماية حسآ اققتضاء؟

 ق نلم   

 توضي  ذل . يربىإذا كان الجواب "نلم"، ف )أ( 

 

ترتيباة مو  كج أخرى من أبل تغيير أما ن إقامة الشددددددهو  ك/أك الضددددددحايا  أك هل أبرا ب دكم اتفاقاة -4
الذين يت دمون ل شددها ة، ككذل ، حسددآ اققتضدداء، تغيير أما ن إقامة أقاا هم كسددائر األ دد اص الوثي ي الصدد ة 

 (؟24من الما ة  3انت اا محتمل )الف رة  أك بهم من أبل ضمان حمايتهم الجسدية من أي ترهيآ

 ق نلم   
  



 

 

 مساعدة الضحايا وحمايتهم -25المادة   

إمكانيات  لتوفير المسدداعدة كالحماية لضددحايا الجرائم المشددمولة هل يت ذ ب دكم تدابير مناسددبة في حدك   -5
ل ترهيآ )الف رة  أك  اقتفاقية كالبركتوكوقة التي هو طرف فيها، خصددوسددا في حاقة تلرضددهم ل تهديد  اقنت اا

 (؟25من الما ة  1

 ق   نلم 

 تحديد ت   التدابير. يربىإذا كان الجواب "نلم"، ف )أ( 

 

الجرائم المشدمولة  اقتفاقية كالبركتوكوقة التي هو هل كضدو ب دكم قوعد إبرائية مالئمة توفر لضدحايا  -6
 (؟25من الما ة  2طرف فيها سبل الحصوج ع ى التلوي  كببر األضراا )الف رة 

 ق نلم   

 تحديد ت   ال واعد اإلبرائية. يربىإذا كان الجواب "نلم"، ف )أ( 

 

إمكانية عرض ةااء الضدحايا ك دوا  هم كأخذها  لين اقعتباا في المراحل المناسدبة من هل يتي  ب دكم  -7
ع ى نحو ق يمس  ح ول الدفا   اإلبراءاة الجنائية المت ذة  ح  الجناة الضددداللين في أنشدددقة إبرامية منظمة،

 (؟25من الما ة  3)الف رة 

 ق   نلم 

 توضي  ذل ، حسآ اققتضاء. يربى )أ( 

 
 

 التدريب والمساعدة التقنية -29المادة 
 تقوير أك ع ى إنشددددددددددددددداء برامج تدددايددآ ل لددام ين في أبهزتدد  الملنيددة  ددينفدداذ ال ددانون  هددل يلمددل ب دددكم -8
التدايآ ال اسدددددددة بهم،  ما يشدددددددمل تدايآ أعضددددددداء النيا ة اللامة كقضددددددداة التح ي  كمو في تحسدددددددين برامج  أك

الجمااا ك يرهم من اللام ين المك فين  منو ككشدف كمكافحة الجرائم المشدمولة  اقتفاقية كالبركتوكوقة التي هو 
 (؟29من الما ة  1طرف فيها )الف رة 

 ق نلم   

 ت ديم أمث ة ع ى ذل . يربىإذا كان الجواب "نلم"، ف )أ( 

 

 أيضا توضي  ما إذا كانت برامج التدايآ هذه تشمل ما ي ي  يربى )ب( 

 إعااة كتبا ج المو فين ‘1’  

 ق   نلم 

 القرائ  المست دمة في منو الجرائم المشمولة  اقتفاقية ككشفها كمكافحتها ‘2’ 

 ق   نلم 



الداكب كاألسدددداليآ التي يسددددت دمها األ دددد اص المشددددتب  في ضدددد وعهم في الجرائم المشددددمولة  ‘3’  
  كج اللبوا، كالتدابير المضا ة المناسبة اقتفاقية،  ما في ذل   اخل 

 ق   نلم 

 اسد حركة تهريآ الممنوعاة ‘4’ 

 ق نلم   

 يرهدا من األ كاة  أك الملددداة أك الممت ادداة أك  شددددددددددددددف كاسدددددددددددددددد حركدة عدائدداة الجرائم ‘5’  
 يرها  أك  الملداة أك الممت ااة أك تموي  ت   اللائداة أك إخفاء أك كاألسدددددددداليآ المسددددددددت دمة في ن ل
 في مكافحة برائم  سل األمواج ك يرها من الجرائم المالية المست دمةمن األ كاة، ككذل  األساليآ 

 ق   نلم 

 بمو األ لة ‘6’ 

 ق   نلم 

 أساليآ المراقبة في المناط  التجااية الحرة كالموان  الحرة ‘7’ 

 ق   نلم 

الملداة كاألسددداليآ الحديثة إلنفاذ ال انون،  ما في ذل  المراقبة اإللاتركنية كالتسددد يم المراقآ  ‘8’  
 يةالسر  كاللم ياة

 ق   نلم 

القرائ  المسددددددددددددددت ددمدة في مكدافحدة الجرائم المنظمدة عبر الوطنيدة التي ترتادآ  داسددددددددددددددت دداا  ‘9’  
  ير ذل  من أ كاج التانولوبيا الحديثة أك اقتصاقة  بكاة أك الحواسيآ

 ق   نلم 

 القرائ  المست دمة في حماية الضحايا كالشهو  ‘10’ 

 ق   نلم 

هل سددددداعد ب دكم  كق أطرافا أخرى ع ى ت قيط كتنفيذ برامج  حث كتدايآ تسدددددتهدف تبا ج ال برة في  -9
 (؟29من الما ة  2من اقتفاقية )الف رة  29من الما ة  1ا في الف رة المجاقة المشاا إليه

 ق   نلم 

 ت ديم أمث ة ع ى ذل . يربى"نلم"، فإذا كان الجواب  )أ( 

 

هل  دجو ب دكم ع ى توفير التدايآ كالمسداعدة الت نية بهدف تيسدير تسد يم المق و ين كتبا ج المسداعدة  -10
 (؟29من الما ة  3الت نية )الف رة 

 ق   نلم 



 

 

ت ديم أمث ة ع ى ذل  ككسددددددددددف الممااسدددددددددداة الفضدددددددددد ى ك/أك  يربىإذا كان الجواب "نلم"، ف )أ(  
 التحدياة المتل  ة بتشجيو التدايآ.

 

ت ديم أمث ة ع ى ذل  ككسددددددددددف الممااسدددددددددداة الفضدددددددددد ى ك/أك  يربىإذا كان الجواب "نلم"، ف )ب(  
 التحدياة المتل  ة  المساعدة الت نية.

 

 أيضا تحديد ما إذا كان التدايآ كالمساعدة الت نية من هذا ال بيل يشمالن ما ي ي  يربى )م( 

 تدايبا لغويا ‘1’ 

 ق   نلم 

المسددؤكلياة ها األبهزة المنوطة ب  أك إعااة كتبا ج المو فين اللام ين لدى السدد قاة المركزية ‘2’  
 ذاة الص ة

 ق   نلم 

هل  ددددددددددددااا ب دكم في بهو  اامية إلى تلظيم أنشددددددددددددقة اللم ياة كالتدايآ المضددددددددددددق و بها في إطاا  -11
الترتيباة الثنائية كالمتلد ة األطراف ذاة الصدددددددددد ة  أك  المنظماة الدكلية كاإلق يمية، كفي إطاا سددددددددددائر اقتفاقاة

 (؟29من الما ة  4 رة )الف

 ق   نلم 

 ت ديم أمث ة ع ى ذل . يربىإذا كان الجواب "نلم"، ف )أ( 

 
  

 تدابير أخرل: تنفيذ االتفاقية من خالل التنمية االقتصادية والمساعدة التقنية -30المادة 

هددل يتلدداكن ب دددكم مو الب دددان الندداميددة بهدددف تنميددة قددداة ت دد  الب دددان ع ى منو الجريمددة المنظمددة عبر   -12
 (؟30)أ( من الما ة  2الوطنية كمكافحتها )الف رة 

  ير منقب  ق     نلم 

ت ديم أمث ة ع ى ذل  ككسددددددددددددف الممااسدددددددددددداة الفضدددددددددددد ى في  يربىإذا كان الجواب "نلم"، ف )أ( 
 الش ن. هذا

 

لددعم مدا تبدذلد  الب ددان النداميدة من بهو  ترمي إلى مكدافحدة مدا يدة  أك ب ددكم مسدددددددددددددداعدداة مداليدةهدل قددا  -13
)ب( من   2)الف رة  الجريمدددة المنظمدددة عبر الوطنيدددة مكدددافحدددة فلدددالدددة، كإلعدددانتهدددا ع ى تنفيدددذ اقتفددداقيدددة بنجددداض

 (؟30 الما ة

  ير منقب  ق     نلم 

 الش ن.  ت ديم أمث ة ع ى ذل  ككسف الممااساة الفض ى في هذا   يربى إذا كان الجواب "نلم"، ف  )أ(  
 



هل يتلاكن ب دكم مو الب دان النامية كالب دان التي تمر اقتصدددددددددا اتها  مرح ة انت الية لتدعيم قداتها ع ى  -14
 منو الجريمة المنظمة عبر الوطنية كمكافحتها كهل يزك ها كذل   المسددددددددددداعدة الت نية من أبل مسددددددددددداعدتها ع ى

 (؟30)م( من الما ة  2ت بية احتياباتها المق و ة لتنفيذ اقتفاقية )الف رة 

  ير منقب  ق     نلم 

 الش ن.  ت ديم أمث ة ع ى ذل  ككسف الممااساة الفض ى في هذا   يربى إذا كان الجواب "نلم"، ف  )أ(  
 

متلدد ة األطراف من أبدل توفير المسددددددددددددددداعددة الت نيدة  أك ترتيبداة ثندائيدة أك أبرا ب ددكم أي اتفداقداةهدل  -15
 (؟30من الما ة  4كال وبستية من أبل منو الجريمة المنظمة عبر الوطنية ككشفها كمكافحتها )الف رة 

 ق نلم   

 ت ديم تفاسيل في هذا الش ن. يربى )أ( 

 
  

 المنع -31المادة 

أاسدددى كعزز ممااسددداة فضددد ى كسدددياسددداة ترمي إلى منو الجريمة  أك  هل كضدددو ب دكم مشددداايو كطنية -16
 (؟31من الما ة  1)الف رة المنظمة عبر الوطنية 

 ق نلم   

 ت ديم  ل  األمث ة ع ى ذل . يربى"نلم"، ف إذا كان الجواب )أ( 

 
 

 ت  يل الفرص التي تتاض حاليا هل ات ذ ب دكم، كف ا ل مبا   األساسية ل انون  الوطني، تدابير ترمي إلى -17
من  2اإلبرامية المنظمة لاي تشدددددددااا في األسدددددددوال المشدددددددركعة  لائداة الجرائم )الف رة مسدددددددت بال ل جماعاة   أك

 ؟(،  ما يشمل أيا مما ي ي31الما ة 

أعضددددداء النيا ة اللامة من بهة كالهيئاة ال اسدددددة  أك تدعيم التلاكن بين أبهزة إنفاذ ال انون  )أ( 
 الملنية،  ما فيها ققا  الصناعة، من بهة أخرى 

 ق نلم   

اللمل ع ى كضدددو ملايير ك براءاة   صدددد سدددون سدددالمة الهيئاة اللامة كالهيئاة ال اسدددة  )ب( 
مدكناة ل واعد السددددد وا ل مهن ذاة الصددددد ة، كخصدددددوسدددددا المحامين كالموث ين اللموميين ) تاب الملنية، ككذل  

 اللدج( كخبراء الضرائآ اقستشاايين كالمحاسبين

 ق نلم   

منو إسددددددددددددددداءة اسددددددددددددددتغالج الجمداعداة اإلبراميدة المنظمدة ل هيئداة اقعتبداايدة )األ دددددددددددددد داص  )م( 
  ات اذ التدابير التالية  ق سيما اقعتباايين(،

لين في إنشاء هيئاة إنشاء سجالة عمومية ل هيئاة اقعتبااية كاأل  اص القبيليين الضال ‘1’  
 اعتبااية ك  ااتها كتموي ها كتبا ج المل وماة الواا ة في ت   السجالة

 ق   نلم 



 

 

أية كسددددددي ة أخرى مناسددددددبة،  أك  اسددددددتحداث إمكانية ال ياا، بواسددددددقة أمر سددددددا ا عن محكمة ‘2’  
 جرائم مشدمولة  اقتفاقية كالبركتوكوقة التي ب دكم عضدو فيها ل لمل  المدانين يسد ا  أه ية األ د اص  

 مل ولة مديرين ل هيئاة اقعتبااية المنش ة ضمن نقال كقية ب دكم ال ضائية كذل  لفترة زمنية 

 ق   نلم 

إنشددداء سدددجالة كطنية لل ددد اص الذين أسددد قت أه يتهم ل لمل كمديرين ل هيئاة اقعتبااية   ‘3’  
 با ج المل وماة الواا ة فيهاكت 

 ق   نلم 

)أ( إلى )م( "نلم"، فين الدكج األطراف   17الجواب عن أي سدددددددددددددؤاج من األسدددددددددددددئ ة  كانإذا  ) ( 
 مدعوة إلى التقو   لرض تجاا ها في هذا الش ن.

 

 د فلداج إبراميدة مشددددددددددددددمولدة  داقتفداقيدة تلزيز إعدا ة إ مدام األ دددددددددددددد داص المددانين هدل يلمدل ب ددكم ع ى  -18
 (؟31من الما ة  3)الف رة  كالبركتوكوقة التي هو طرف فيها في المجتمو

 ق   نلم 

تلزيز إعا ة إ مام توضددي  القري ة التي يلمل بها ب دكم ع ى  يربىإذا كان الجواب "نلم"، ف )أ( 
 .األ  اص المدانين   فلاج إبرامية مشمولة  اقتفاقية كالبركتوكوقة التي هو طرف فيها في المجتمو

 

الضدددددقال  بت ييم  كاي ل صدددددكوا ال انونية كالممااسددددداة اإل ااية ال ائمة ذاة  ات ذ ب دكم أي إبراءاة ل هل   - 19
 (؟ 31الما ة من   4)الف رة  إلساءة اقستغالج من بانآ الجماعاة اإلبرامية المنظمة  قاب يتها الص ة  غية استبانة مدى  

 ق نلم   

 ت ديم أمث ة ع ى ذل . يربىإذا كان الجواب "نلم"، ف )أ( 

 

هدل ات دذ ب ددكم أي إبراءاة لزيدا ة كعي الجمداهير بوبو  الجريمدة المنظمدة عبر الوطنيدة كأسددددددددددددددبدابهدا  -20
 5الجماهير في منو هذه الجريمة كمكافحتها )الف رة   مشدددددااكةكبسدددددامتها كال قر الذي تشدددددك   إلى بانآ تلزيز 

 (؟31من الما ة 

 ق   نلم 

 ت ديم أمث ة ع ى ذل . يربىإذا كان الجواب "نلم"، ف )أ( 

 

تسدددداعد السدددد قاة التي يمكنها أن  أك  األمين اللاا للمم المتحدة  اسددددم كعنوان السدددد قةهل أب غ ب دكم  -21
 (؟31من الما ة  6)الف رة  الدكج األطراف األخرى ع ى كضو تدابير لمنو الجريمة المنظمة عبر الوطنية

 ق   نلم 



 ت ديم أي مل وماة متاحة  شدددددددد ن اسددددددددم كعنوان هذه السدددددددد قة يربىإذا كان الجواب "نلم"، ف )أ(  
 الس قاة الم تصة. أك

 

المنظماة  أك  هل  ددددااا ب دكم في أطر ك/أك مشدددداايو ك/أك تدابير تلاكنية مو الدكج األطراف األخرى  -22
من   ق سددددددديما كتقوير تدابير منو الجريمة المنظمة عبر الوطنية،الدكلية كاإلق يمية ذاة الصددددددد ة من أبل تلزيز 

أبل ت فيف كط ة الظركف التي تجلل الفئاة المهمشدددة ابتماعيا عرضدددة ألفلاج الجريمة المنظمة عبر الوطنية 
 (؟31من الما ة  7)الف رة 

 ق   نلم 

ت ديم أمث ة ع ى األطر ك/أك المشددداايو ك/أك التدابير التلاكنية   يربىإذا كان الجواب "نلم"، ف )أ( 
 المنظماة الدكلية كاإلق يمية ذاة الص ة. أك ألطراف األخرى ال ائمة مو الدكج ا

 
 

 الصعوبات المصادفة

 تحدياة في تنفيذ اقتفاقية؟ أك هل كاب  ب دكم أي سلو اة -23

 ق نلم   

 تحديدها   يربىإذا كان الجواب "نلم"، ف )أ( 

 مشا ل في سوغ التشريلاة  

 الحابة إلى سن المزيد من التشريلاة التنفيذية )قوانين، لوائ  تنظيمية، مراسيم، إل .(  

 عزكف الممااسين عن است داا التشريلاة ال ائمة  

 ال صوا في تلميم التشريلاة ال ائمة  

 ضلف التنسي  بين الوكاقة  

 خصائص النظاا ال انوني  

 لوياة بين الس قاة الوطنيةتضااب األك   

 ق ة المواا  المتوفرة لتنفيذ التشريلاة ال ائمة  

 محدك ية التلاكن مو الدكج األخرى   

 عدا الوعي  التشريلاة ال ائمة  

 تحديدها( يربىمسائل أخرى )  

 
  

 الحاجة إلى المساعدة التقنية

 هل يحتام ب دكم إلى مساعدة ت نية ل تغ آ ع ى الصلو اة التي يوابهها في تنفيذ اقتفاقية؟ -24

 ق نلم   



 

 

 تحديد نو  المساعدة الت نية الالزمة. يربىإذا كان الجواب "نلم"، ف -25

 

التالية، ما هي األ دددددكاج، التي يمكن، إن توافرة، أن تسددددداعد ب دكم  من بين أ دددددكاج المسددددداعدة الت نية  -26
 أيضا عند تحديدها ذكر أحكاا اقتفاقية التي تق بونها من أب ها. يربىع ى التنفيذ الاامل ألحكاا اقتفاقية؟ ك 

 المشواة ال انونية  

 المساعدة ع ى سوغ التشريلاة  

 لوائ  تنظيمية نموذبية أك تشريلاة  

 اتفاقاة نموذبية  

 إبراءاة عمل موحدة  

 خقط عمل أك ةسياسا أك كضو استراتيجياة  

 الداكو المستفا ة أك تلميم الممااساة الجيدة  

 المدا ين أك بناء ال دااة من خالج تدايآ الممااسين  

 خبير مت صص أك المساعدة الموقلية من موب   

 تلزيز المؤسساة ال ائمة أك بناء المؤسساة  

 الوقاية كالتوعية  

 المساعدة الت نية  

  تقوير البني التحتيدة ال دائمدة، مثدل قواعدد البيدانداة أك إقدامدة بنى تحتيدة لتانولوبيداة المل ومداة   
 أ كاة التواسل أك

 ق يميتدابير لتلزيز التلاكن اإل  

 تدابير لتلزيز التلاكن الدكلي  

 تحديدها( يربى)ة مساعدأ كاج أخرى من ال  

 

ت دددديم أي مل ومددداة أخرى تركن أن من المهم أن يددد خدددذهدددا مؤتمر األطراف في اتفددداقيدددة األمم  يربى -27
الصدددددلو اة ال ائمة  أك المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في اقعتباا  شددددد ن بوانآ تنفيذ اقتفاقية

 في هذا الش ن   الف المل وماة الواا ة أعاله.

 
  



وقمع ومعاقبة االتجار باألشاخاص، وبخاصاة النسااء واألطفال،  بروتوكول منع   - ثانيا 
 المكمل التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 

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

 من البروتوكول(
 االتجار باألشخاص وحمايتهممساعدة ضحايا  -6المادة   

يتضددددمن اإلطاا ال انوني لب دكم تدابير لصددددون الحرمة الشدددد صددددية لضددددحايا اقتجاا  األ دددد اص هل  -28
 ؟(6من الما ة  1كهويتهم في الحاقة التي ت تضي ذل  ك  دا المستقا  )الف رة 

 ق   نلم 

اإلا ددددا اة المنشددددواة في هذا  أك ت ديم أمث ة ع ى السددددياسدددداة يربىإذا كان الجواب "نلم"، ف )أ( 
التدابير المحد ة  م تضددددددى اإلطاا ال انوني لب دكم  شدددددد ن هوية ضددددددحايا اقتجاا  األ دددددد اص الشدددددد ن، من قبيل 

 كحمايتهم كمسدددددداعدتهم،  ما يشددددددمل فرض السددددددرية ع ى اإلبراءاة ال انونية المتل  ة بهذا الضددددددرب من اقتجاا،
 اإلا ا اة. أك ت ديم اكا ط بت   السياساة أك

 

 ااي لب دكم تدابير لتزكيد ضددددحايا اقتجاا  األ دددد اص  ما ي ي في اإل أك يتضددددمن النظاا ال انونيهل  -29
 ؟(6 الما ةمن  2الحاقة التي ت تضي ذل  )الف رة 

 (6)أ( من الما ة  2مل وماة عن اإلبراءاة ال ضائية كاإل ااية ذاة الص ة )الف رة  )أ( 

 ق   نلم 

لتمكينهم من عرض ةاائهم ك دددوا  هم كأخذها  لين اقعتباا في المراحل المناسدددبة   ةمسددداعدال )ب( 
 (6)ب( من الما ة  2الجناة،  ما ق يمس  ح ول الدفا  )الف رة  من اإلبراءاة الجنائية ضد

 ق   نلم 

 ت ديم المزيد من التفاسيل عن هذه التدابير، إذا لزا األمر. يربى )م( 

 

ات ذ ب دكم أيا من التدابير التالية إلتاحة التلافي الجسدددي كالنفسدداني كاقبتماعي لضددحايا اقتجاا هل  -30
 البركتوكوج؟من  6من الما ة  3 األ  اص ع ى النحو الواا  في الف رة 

 (6)أ( من الما ة  3توفير السكن الالئ  لضحايا اقتجاا  األ  اص )الف رة  )أ( 

 ق نلم   

المشدددددددواة كالمل وماة، خصدددددددوسدددددددا فيما يتل    ح وقهم ال انونية، ب غة يمكن لضدددددددحايا ت ديم  )ب( 
 (6)ب( من الما ة  3األ  اص فهمها )الف رة اقتجاا   

 ق   نلم 

 (6)م( من الما ة  3كالما ية )الف رة المساعدة القبية كالنفسانية إتاحة  )م( 

 ق   نلم 



 

 

 (6الما ة ) ( من  3فرص اللمل كالتل يم كالتدايآ )الف رة توفير  ) (  

 ق   نلم 

ت ديم مل وماة عن هذه  يربى)أ( إلى ) ( "نلم"، ف 30إذا كان الجواب عن أي من األسدددددئ ة   ()ه 
 التدابير، إذا لزا األمر.

 
 

أن تتقو  الددددكج   يربى)أ( إلى ) ( "نلم"، ف 30إذا كدددان الجواب عن أي من األسددددددددددددددئ دددة  )ك( 
 يرهددا من المنظمدداة الملنيددة   أك األطراف بددذكر كت ددديم مل ومدداة عن التلدداكن مو المنظمدداة  ير الحكوميددة

كسدددددددائر عناسدددددددر المجتمو المدني، في الحاقة التي ت تضدددددددي ذل ، في النهوض  التدابير المناسدددددددبة في هذا  
 (.6من الما ة  3الش ن )الف رة 

 
 

اقعتباا، لدى تنفيذ تدابير حماية ضدحايا اقتجاا  األ د اص، سدن الضدحايا كنو   ي خذ ب دكم في هل  -31
احتياباة األطفاج ال اسددة،  ما في ذل  السددكن الالئ  كالتل يم كالرعاية  ق سدديما  بنسددهم كاحتياباتهم ال اسددة،

 ؟(6من الما ة  4)الف رة 

 ق   نلم 

 توضي  ذل . يربىإذا كان الجواب "ق"، ف )أ(  

 

 تحديد ت   اقعتباااة. يربىإذا كان الجواب "نلم"، ف )ب( 

 
 

لضدددددددحايا اقتجاا  األ ددددددد اص أثناء كبو هم  اخل  البدنيةات ذ ب دكم أي تدابير لتوفير السدددددددالمة  هل  -32
 ؟(6من الما ة  5إق يم  )الف رة 

 ق نلم   

 تحديد ت   التدابير. يربىإذا كان الجواب "نلم"، ف )أ( 

 
 

لضدددددحايا اقتجاا  األ ددددد اص إمكانية الحصدددددوج هل يتضدددددمن اإلطاا ال انوني لب دكم أي تدابير تتي   -33
 ؟(6من الما ة  6ع ى تلوي  عن األضراا التي تاون قد لح ت بهم )الف رة 

 ق   نلم 

 توضي  ذل . يربىإذا كان الجواب "ق"، ف )أ( 

 

 تحديد ت   التدابير. يربىإذا كان الجواب "نلم"، ف )ب( 

 
 



 وضعية ضحايا االتجار باألشخاص في الدول المستقبلة -7المادة   

تدابير أخرى مناسددددبة تسددددم  لضددددحايا اقتجاا  األ دددد اص  الب اء   أك تدابير تشددددريليةهل اعتمد ب دكم  -34
 ائمة، في الحاقة التي ت تضي ذل ، مو إيالء اقعتباا الوابآ ل لوامل اإلنسانية  أك   اخل إق يم   صفة مؤقتة

 ؟(7من الما ة  2ك 1كالوبدانية )الف رتان 

 ق نلم   

 تفصيل ذل . يربى )أ( 

 
  

 منع االتجار باألشخاص -9المادة 
منو كمكافحة اقتجاا  األ دددد اص هل كضددددو ب دكم سددددياسدددداة ك رامج كتدابير أخرى  ددددام ة من أبل   -35

 (؟9)أ( من الما ة  1)الف رة 

 ق نلم، بزئيا   نلم   

 السدددددددددددياسددددددددددداة ذاة الصددددددددددد ة أك ذكر ال وانين  يربى"نلم، بزئيا"، ف أك  إذا كان الجواب "نلم" )أ( 
 اإلا ا اة المنشواة في هذا الش ن. أك  السياساةت ديم اكا ط  أك

 
 

حماية ضدددحايا اقتجاا  األ ددد اص، ك رامج كتدابير أخرى  دددام ة من أبل    سدددياسددداةهل كضدددو ب دكم  -36
 (؟9)ب( من الما ة  1)الف رة  ك  اسة النساء كاألطفاج، من ملاك ة إيذائهم

 ق نلم، بزئيا   نلم   

 السدددددددددددياسددددددددددداة ذاة الصددددددددددد ة أك ذكر ال وانين  يربى"نلم، بزئيا"، ف أك  نلم"إذا كان الجواب " )أ( 
 اإلا ا اة المنشواة في هذا الش ن. أك ت ديم اكا ط  السياساة أك

 
 

من قبيددل إبراء البحوث كبمو المل ومدداة كتنظيم الحمالة اإلعالميددة هددل اضددددددددددددددق و ب دددكم بتدددابير،  -37
 (؟9من الما ة  2)الف رة  كاققتصا ية، لمنو كمكافحة اقتجاا  األ  اصكالمبا ااة اقبتماعية 

 ق نلم، بزئيا     نلم 

 السدددددددددددياسددددددددددداة ذاة الصددددددددددد ة أك ذكر ال وانين  يربى"نلم، بزئيا"، ف أك  إذا كان الجواب "نلم" )أ( 
 اإلا ا اة المنشواة في هذا الش ن. أك ياساةت ديم اكا ط  الس أك

 
 

تشدددددددمل السدددددددياسددددددداة كالبرامج كالتدابير األخرى، التي كضدددددددلها ب دكم، التلاكن مو المنظماة  ير  هل  -38
 (؟9من الما ة  3)الف رة   يرها من المنظماة ذاة الص ة كسائر عناسر المجتمو المدني أك الحكومية

 ق نلم، بزئيا   نلم   

 السدددددددددددياسددددددددددداة ذاة الصددددددددددد ة أك ذكر ال وانين  يربى"نلم، بزئيا"، ف أك  نلم"إذا كان الجواب " )أ( 
 اإلا ا اة المنشواة في هذا الش ن. أك ت ديم اكا ط  السياساة أك

 



 

 

المتلدد  األطراف، تددابير لت فيف كطد ة  أك عزز، بوسدددددددددددددددائدل منهدا التلداكن الثندائي أك ات دذ ب ددكمهدل  -39
ك  اسدددة النسددداء كاألطفاج، مسدددتضدددلفين أماا اقتجاا  األ ددد اص، مثل الف ر اللوامل التي تجلل األ ددد اص،  
 (؟9من الما ة  4)الف رة  كالت  ف كانلداا تاافؤ الفرص

 ق نلم، بزئيا     نلم 

 توضي  ذل . يربى"نلم، بزئيا"، ف أك إذا كان الجواب "نلم" )أ( 

 
 

  اقبتمدداعيددة أك تدددابير أخرى، مثددل التدددابير التل يميددة أك تشددددددددددددددريليددةعزز تدددابير  أك اعتمددد ب دددكمهددل  -40
الث افية، بوسدددددددددائل منها التلاكن الثنائي كالمتلد  األطراف، من أبل سدددددددددد الق آ الذي يحفز بميو أ دددددددددكاج  أك

 (؟9من الما ة  5)الف رة  استغالج األ  اص، ك  اسة النساء كاألطفاج، التي تفضي إلى اقتجاا  األ  اص

 ق نلم، بزئيا     نلم 

 السدددددددددددياسددددددددددداة ذاة الصددددددددددد ة أك ذكر ال وانين  يربى"نلم، بزئيا"، ف أك  ا كان الجواب "نلم"إذ )أ( 
 اإلا ا اة المنشواة في هذا الش ن. أك ت ديم اكا ط  السياساة أك

 
 

الدكج مدعوة إلى ت ديم أمث ة ع ى ما ا تسدبت  من تجااب كما كابهت  من تحدياة في اللمل ع ى منو   -41
اقتجاا  األ د اص فيما يتل   بتحديد هوية األ د اص الملرضدين ل قر اقتجاا كضدحاياه كحمايتهم كمكافحة  

كمسداعدتهم،  ما يشدمل التدابير المت ذة أل راض تيسدير إحالة حاقة اقتجاا المحتم ة إلى السد قاة الم تصدة 
 كتلزيز التلاكن  ش ن كل ما سب .

 
 

 ومدددداة عن بيدددداندددداة اقتصددددددددددددددددداج  جهدددداة الوسدددددددددددددددددل/أبهزة الدددددكج األطراف مدددددعوة إلى ت ددددديم مل -42
 التنسي /الس قاة الملنية بتنفيذ بركتوكوج اقتجاا  األ  اص.

  
 الصعوبات المصادفة

تحدياة في تنفيذ أي حكم من أحكاا بركتوكوج اقتجاا  األ دددددددددد اص  أك  هل يواب  ب دكم سددددددددددلو اة -43
 المتص ة  المجموعة الثانية؟

 ق نلم   

 توضي  ذل . يربىإذا كان الجواب "نلم"، ف )أ( 

 
  

 الحاجة إلى المساعدة التقنية

 ب دكم إلى مساعدة ت نية لتنفيذ البركتوكوج؟هل يحتام  -44

 ق نلم   

 تحديد نو  المساعدة الالزمة  يربىإذا كان الجواب "نلم"، ف )أ( 

 ت ييم تدابير اللدالة الجنائية المناهضة لالتجاا  األ  اص  

 المساعدة في سوغ التشريلاة أك المشواة ال انونية  



 اتفاقاة نموذبية أك لوائ  تنظيمية أك تشريلاة  

 خقط عمل أك سياساة أك كضو استراتيجياة  

 الداكو المستفا ة أك الممااساة الجيدة  

 آ المدا ين بناء ال دااة من خالج تدايآ الممااسين اللام ين في مجاج اللدالة الجنائية ك/أك تداي    

 بناء ال دااة من خالج توعية ال ضاة  

 المساعدة الموقلية من خبير مت صص  

 تلزيز المؤسساة ال ائمة أك بناء المؤسساة  

 الوقاية كالتوعية  

 وبية كالملداةالمساعدة التانول  

 تحديد ذل . يربى )ب( 

 
 

 قواعد البياناة أك تقوير بمو البياناة   

 منصاة اامية إلى تلزيز التلاكن اإلق يمي كالدكلي أك ح  اة عمل  

األ كاة المت صددددددصددددددة، مثل نمائط التل م اإللاتركني كاأل لة اللم ية كالمبا   التوبيهية ك براءاة     
 اللمل الموحدة 

 التحديد( يربى ير ذل  )  

 
 

 هل يت  ى ب دكم  الفلل مساعدة ت نية في هذه المجاقة؟ -45

 ق نلم   

 تحديد مجاج المساعدة الم دمة كالجهاة التي ت دمها. يربىإذا كان الجواب "نلم"، ف )أ( 

 

ت ددديم أي مل ومدداة أخرى تركنهددا مفيدددة لفهم كيفيددة تنفيددذكم لبركتوكوج اقتجدداا  دداأل دددددددددددددد دداص  يربى -46
كالمل ومداة التي من المهم أن يد خدذهدا مؤتمر األطراف في اتفداقيدة األمم المتحددة لمكدافحدة الجريمدة المنظمدة عبر  

 الش ن. الوطنية في اقعتباا  ش ن بوانآ تنفيذ البركتوكوج كالصلو اة ال ائمة في هذا

 
  



 

 

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

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

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

هل اعتمد ب دكم تدابير تشددددددددددددددريلية ك  ااية كتدابير أخرى محد ة لمكافحة تهريآ المهابرين عن طري   -47
 (؟9ك 7،  اققتران  الما تين 8البحر )الما ة 

 ق نلم   

حاقة أيضا إ اام مل وماة عن التحدياة ك  يربىتحديدها. ك   يربىإذا كان الجواب "نلم"، ف )أ( 
 النجاض كالممااساة الفض ى المتل  ة  اللم ياة المنفذة في هذا الش ن.

 
 

أ ناه، ما هي التدابير التي يقب ها ب دكم ل تمكين من ت ديم المساعدة ل مهابرين  من بين التدابير الواا ة  -48
 (؟8من الما ة  5المهر ين عن طري  البحر الذين تتهد  حياتهم م اطر ك يكة )الف رة 

خقط اللمل الوطنية من أبل توفير  أك اقسدددددددتراتيجياة أك تلديل التشدددددددريلاة أك اسدددددددتلراض   
 األساسية ل مهابرين المهر  ين ةالمساعد

 تلديل التشريلاة لضمان عدا تجريم ت ديم المساعداة اإلنسانية ل مهابرين المهر  ين  أك  استلراض    

ت صدددددديص مواا  لدعم اللمل ع ى توفير المسدددددداعداة األسدددددداسددددددية ل مهابرين المهر  ين الذين     
يداتهم كسددددددددددددددالمتهم مو ضددددددددددددددمدان أن تتافدل الددكلدة  كدامدل تا فدة المسدددددددددددددداعدداة يتهدد  ال قر ح

 يتحم ها المهابركن  كأق

كضددددو إبراءاة لتوفير الرعاية القبية المق و ة  صددددفة عاب ة كتيسددددير الوسددددوج إلى المراف     
القلاا كالماء كخدماة الصدددددرف الصدددددحي ك ير ذل  من األ دددددياء  الصدددددحية كالحصدددددوج ع ى

 كال دماة الضركاية

التح ي  في بميو مزاعم عدا ت ديم المساعدة ل مهابرين المهر  ين الملرضة حياتهم كسالمتهم     
 ل ضائية الالزمةل  قر ك براء المالح اة ا

 تحديدها( يربىتدابير أخرى )   

 
 

فيمدا يتل   تحدديددا بتهريدآ المهدابرين عن طري  البحر، هدل أخقر ب ددكم األمين اللداا للمم المتحددة  -49
 (؟8من الما ة  6 الس قة الملينة لت  ي ط باة المساعدة كالر  ع يها )الف رة 

 ق   نلم 

 إ اام مل وماة  ش نها. يربىإذا كان الجواب "نلم"، ف )أ( 

 
  



 التدريب والتعاون التقني –14المادة   

ب دكم ع ى بناء قدااة مو في أبهزة حراسدددة الحدك  ك دددؤكن الهجرة ك نفاذ ال انون كالممث ين هل يلمل  -50
الدب وماسددددددددديين كال نصددددددددد يين ع ى منو تهريآ المهابرين كمكافحت  كال ضددددددددداء ع ي  مو احتراا ح ول المهابرين  

 من البركتوكوج؟ 14من الما ة  2ك 1المهر  ين المحد ة في الف رتين 

 ق نلم   

 تحديد المواضيو التي تشم ها أنشقة بناء ال دااة مما ي ي  يربىإذا كان الجواب "نلم"، ف )أ( 

 اإلطاا ال انوني الدكلي كالوطني لمكافحة تهريآ المهابرين  

 حماية المهابرين المهر  ين كمساعدتهم  

 مساعدة المهابرين المهر  ين الذين تتهد  حياتهم م اطر ك يكة ك ن اذهم  

 منو تهريآ المهابرين  

 التلاكن الدكلي ع ى إنفاذ ال انون )مثل إنشاء أفرقة تح ي  مشتركة كتبا ج المل وماة(  

 تحديدها( يربىمواضيو أخرى )  

 

 أيضا ت ديم تفاسيل عن األنوا  التالية من أنشقة بناء ال دااة   يربى )ب( 

 (14)أ( من الما ة  2تلزيز أمن كثائ  السفر كتحسين نوعيتها )الف رة   

 (14)ب( من الما ة  2الهوية المزكاة ككشفها )الف رة  أك ع ى كثائ  السفر التلرف   

بمو المل وماة اقسدددت بااية الجنائية، خصدددوسدددا المتل  ة  كشدددف هوية الجماعاة اإلبرامية    
المشددددددددددددتب  في أنها ضدددددددددددداللة في ،  أك المنظمة الملركف أنها ضدددددددددددداللة في تهريآ المهابرين

 ن ككسدددائل اإلخفاء المسدددت دمة في التهريآفي ن ل المهابرين المهر  ي  المسدددت دمةكاألسددداليآ  
 (14)م( من الما ة  2)الف رة 

تحسددددددددددددددين إبراءاة الاشددددددددددددددف عن المهدابرين المهر  ين عندد ن دا  الددخوج كال ركم الت  يدديدة     
 (14 ) ( من الما ة 2)الف رة  الت  يدية ك ير

 (14من الما ة ( )ه 2اإلنسانية ل مهابرين كسون ح وقهم )الف رة  الملام ة   

ت ديم المزيد من التفاسددديل عن أنوا  أنشدددقة بناء ال دااة السدددالفة الذكر التي ت دمونها   يربى )م( 
 كمدى تواتر ت ديمها.

 

هل يلمل ب دكم ع ى بناء قدااة مؤسددددددددددددسدددددددددددداة اللدالة الجنائية ع ى منو تهريآ المهابرين كمكافحت   -51
 كال ضاء ع ي  مو احتراا ح ول المهابرين المهر  ين؟

 ق   نلم 

 تحديد المواضيو التي تشم ها أنشقة بناء ال دااة مما ي ي   يربىإذا كان الجواب "نلم"، ف )أ( 

 اإلطاا ال انوني الدكلي كالوطني لمكافحة تهريآ المهابرين  

 أساليآ كت نياة التحري في قضايا تهريآ المهابرين  



 

 

 المالح اة كاألحكاا ال ضائية في قضايا تهريآ المهابرين  

 التح ي اة المالية كالمالح اة ال ضائية  

 حماية الشهو   

 (14( من الما ة )ه 2)الف رة اإلنسانية ل مهابرين كسون ح وقهم   ةالملام  

 تحسين التلاكن ال ضائي كتبا ج المساعدة ال ضائية  

 تحديدها( يربىمواضيو أخرى )   

 
 

ت ديم المزيد من التفاسددديل عما ت دمون  من أنوا  أنشدددقة بناء ال دااة السدددالفة الذكر كمدى  يربى  )ب(   
 تواتر ت ديمها. 

 
 

 ما هي المجاقة التي يحتام فيها الممث ون الدب وماسيون كال نص يون إلى مزيد من أنشقة بناء ال دااة؟  - 52
 

 

المنظماة الدكلية كاإلق يمية كالمجتمو المدني كسددائر الجهاة هل يتلاكن ب دكم، حسددآ اققتضدداء، مو  -53
الملنية سدددددددددداحبة المصدددددددددد حة ع ى كضددددددددددو كت ديم برامج ل تدايآ ع ى مكافحة تهريآ المهابرين كحماية ح ول 

 (؟14من الما ة  2المهابرين المهر  ين )الف رة 

 ق   نلم 
 

 تدابير المنع األخرل  -15المادة 
 (؟15من الما ة  1هل اضق و ب دكم  حمالة ل توعية   خقاا تهريآ المهابرين )الف رة  -54

 ق م  نل 

 تحديد الجمهوا المستهدف بها  يربىإذا كان الجواب "نلم"، ف )أ( 

 المو فون المك فون  ينفاذ ال انون، مثل ضبا  الشرطة كمو في  ؤكن الهجرة كحرو الحدك    

 ضبا  البحرية كالجيش  

 ال ضاة  

 أعضاء البرلمان  

  ركاة الن ل التجااية  

 أبهزة اإلعالا  

 المدااو كالجاملاة  

 بالياة المغتر ين  

 المجتمو المدني ككل  

 المهابركن المحتم ون   



 ديد(التح يربى ير ذل  )  

 
 

هددل ات ددذ ب دددكم تدددابير ل حددد من تلرض المجتملدداة المح يددة ألنشددددددددددددددقددة تهريددآ المهددابرين  مكددافحددة  -55
 (؟15من الما ة  3اققتصا ية لهذا التهريآ )الف رة  اقبتماعيةاألسباب 

 ق نلم   

 توضي  ذل . يربىإذا كان الجواب "ق"، ف )أ( 

 

 تحديد ت   التدابير. يربى"نلم"، ف الجوابإذا كان  )ب( 

 
 

 تدابير الحماية والمساعدة -16المادة 

  تدابير أخرى مناسدبة لصدون كحماية ح ول المهابرين المهر  ين، أك هل ات ذ ب دكم أي تدابير تشدريلية -56
 ال اسدددددددديةالل و ة  أك   يره من أ ددددددددكاج الملام ة أك الح  في الحياة كالح  في عدا ال ضددددددددو  ل تلذيآ ق سدددددددديما

 (؟19من الما ة  1كالف رة  16من الما ة  1المهينة )الف رة  أك الالإنسانية أك

 ق نلم   

 توضي  ذل . يربىن الجواب "ق"، فإذا كا )أ( 

 

 تحديد ت   التدابير. يربى"نلم"، ف الجوابإذا كان  )ب( 

 

هل ات ذ ب دكم أي تدابير مناسددبة توفر ل مهابرين حماية من اللنف الذي يمكن أن يسدد ط ع يهم، سددواء من   - 57
 (؟ 16 من الما ة   2البركتوكوج )الف رة من   6بماعاة،  سبآ كونهم هدفا ل س وا المبين في الما ة  أك   بانآ أفرا  

 ق نلم   

 توضي  ذل . يربىإذا كان الجواب "ق"، ف )أ( 

 

 تحديد ت   التدابير. يربى"نلم"، ف الجوابإذا كان  )ب( 

 

سدددددددددددالمتهم ل  قر من  أك هل ات ذ ب دكم أي تدابير لتمكين المهابرين المهر ين الذين تتلرض حياتهم -58
 (؟16من الما ة  3)الف رة  المساعدةالحصوج ع ى 

 ق نلم   

 توضي  ذل . يربىإذا كان الجواب "ق"، ف )أ( 

 

 تحديد ت   التدابير. يربى"نلم"، ف الجوابإذا كان  )ب( 

 



 

 

في إطدداا تنفيددذكم لتدددابير حمددايددة كمسددددددددددددددداعدددة المهددابرين المهر  ين، هددل تراعي قوانين ب دددكم كلوائحدد   -59
فيما يتل   بتمكين   ق سدددديما كسددددياسددددات  الوطنية اقحتياباة ال اسددددة ل نسدددداء كاألطفاج، كاسددددتراتيجيات التنظيمية 

 (؟16من الما ة  4األطفاج من الحصوج ع ى التل يم )الف رة 

 ق نلم   

تحدديدد التددابير التي ات دذهدا ب ددكم من أبدل ت بيدة اقحتيدابداة  يربىالجواب "نلم"، فإذا كدان  )أ( 
 ال اسة ل نساء كاألطفاج المهر  ين.

 
 

في حاج احتجاز المهابرين المهر  ين، هل تت يد السددد قاة الم تصدددة في ب دكم  اقلتزاماة التي تم يها   -60
ال نصدددددد ية  اطال  الشدددددد ص الملني،  كن إ قاء، ع ى أحكامها المتل  ة  يبالغ المو فين   ل لالقاةاتفاقية فيينا 

 (؟16من الما ة  5ال نص يين كاقتصاج بهم )الف رة 

 ق نلم   
 

 الصعوبات المصادفة

تحددديدداة في تنفيددذ أي حكم من أحكدداا بركتوكوج تهريددآ المهددابرين  أك هددل كابدد  ب دددكم سددددددددددددددلو دداة -61
 المتص ة  المجموعة الثانية؟

 ق نلم   

 توضي  ذل . يربىإذا كان الجواب "نلم"، ف )أ( 

 
 

 الحاجة إلى المساعدة التقنية

 ت نية إضافية لتنفيذ البركتوكوج تنفيذا فلاق؟ ةمساعد أك مواا  أخرى  أك هل يحتام ب دكم إلى تدابير -62

 ق نلم   

 تحديد نو  المساعدة الالزمة لتنفيذ البركتوكوج  يربىإذا كان الجواب "نلم"، ف )أ( 

 ت ييم تدابير اللدالة الجنائية المناهضة لتهريآ المهابرين  

 المساعدة في سوغ التشريلاة أك المشواة ال انونية  

 اتفاقاة نموذبية أك لوائ  تنظيمية أك تشريلاة  

 خقط عمل أك سياساة أك كضو استراتيجياة  

 الداكو المستفا ة أك الممااساة الجيدة  

 بناء ال دااة من خالج تدايآ الممااسين اللام ين في مجاج اللدالة الجنائية ك/أك تدايآ المدا ين    

 توعية ال ضاةبناء ال دااة من خالج   

 المساعدة الموقلية من خبير مت صص  

 تلزيز المؤسساة ال ائمة أك بناء المؤسساة  

 الوقاية كالتوعية  



 التحديد( يربىالمساعدة التانولوبية كالملداة )  

 قواعد البياناة أك تقوير بمو البياناة  

 منصاة اامية إلى تلزيز التلاكن اإلق يمي كالدكلي أك ح  اة عمل  

األ كاة المت صددددددددددددددصددددددددددددددة، مثدل نمدائط التل م اإللاتركني كاأل لدة اللم يدة كالمبدا   التوبيهيدة    
 ك براءاة اللمل الموحدة

 التحديد( يربى ير ذل  )  

 

ما هي المجاقة التي يحتام فيها مو فو أبهزة مراقبة الحدك  ك دددددؤكن الهجرة ك نفاذ ال انون في ب دكم  -63
 إلى مزيد من أنشقة بناء ال دااة؟

 

 ال دااة؟  بناء   أنشقة   من  مزيد   إلى  ب دكم   في  الجنائية  اللدالة  مؤسساة  فيها  تحتام  التي   المجاقة  هي   ما  - 64

 

 ت نية في ت   المجاقة؟ ةمساعدهل يت  ى ب دكم  الفلل  -65

 ق   نلم 

 تحديد مجاج المساعدة الم دمة كالجهاة التي ت دمها.  يربىإذا كان الجواب "نلم"، ف )أ( 

 
  

مكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة واالتجار  بروتوكول  -رابعا 
بها بصورة غير مشروعة، المكمل التفاقية 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 يحد  اإلطاا ال انوني لب دكم تدابير ت زا بتسددددددددددددجيل كحفة المل وماة المتل  ة  األسدددددددددددد حة النااية،   -66
ككذل ، حيثما يكون ذل  مناسدددددددددبا كممكنا،   بزائها كمكوناتها كالذخيرة من أبل اقتفاء أثرها كتحديد ماهيتها كف ا 

 بركتوكوج األس حة النااية؟ من 7ل ما ة 

 ق نلم، بزئيا   نلم  

 ي ي   "نلم، بزئيا"، فهل تتل   م تضياة حفة السجالة في ب دكم  ما  أك   إذا كان الجواب "نلم"  )أ(  

 األس حة النااية  

 األبزاء كالمكوناة  

 ةالذخير   



 

 

 التحديد( يربى ير ذل  )  

 
 

ذكر ال وانين كال وائ    يربى"نلم، بزئيدددددا"، ف أك "نلم" 66إذا كدددددان الجواب عن السددددددددددددددؤاج  )ب( 
 التنظيمية ك/أك التدابير األخرى المنقب ة لديكم.

 
 

توضددددددي  كيفية تلامل اإلطاا  يربى"ق"، ف أك "نلم، بزئيا" 66إذا كان الجواب عن السددددددؤاج  )م( 
 ال انوني لب دكم مو المل وماة كالسجالة المتل  ة  األس حة النااية كأبزائها كمكوناتها كالذخيرة.

 

بيددان مددا إذا كددان اإلطدداا  يربى"نلم، بزئيددا"، ف أك "نلم" 66إذا كددان الجواب عن السددددددددددددددؤاج  ) ( 
 ( 7وماة )الما ة ال انوني لب دكم يحد  فترة  نيا لالحتفاظ بت   المل 

 أقل من عشر سنواة  

 ق ت ل عن عشر سنواة  

  ير ذل   

 توضي  ذل ، إن لزا األمر. يربى ‘1’ 

 

  األسدد حة  ماهية  تحديد   المسددج ة  المل وماة  تتي    فهل  ، " بزئيا  نلم، "  أك  " نلم "   66  السددؤاج   عن  الجواب  كان   إذا  ( ه )  
  كمكوناتها  أبزائها  كممكنا،  مناسددددبا   ذل   يكون  حيثما  ككذل ،  مشددددركعة،    ير    صددددواة  بها  المتجر  أك  المصددددنوعة  النااية 
 ؟ ( 7 الما ة )  كا تشافها   األنشقة  ت    كمنو  أثرها  كاقتفاء  النحو،   هذا  ع ى  بها  المتجر  أك  المصنوعة  كالذخيرة 

 ق نلم، بزئيا   نلم  

 ت ديم تفاسيل في هذا الش ن. يربى ‘1’ 

 

بيان ما إذا كانت السددددددددددددددجالة المق و ة توفر أيضددددددددددددددا المل وماة التالية )الف رتان )أ(  يربى )ك( 
 ( 15)م( من الما ة  1كالف رة  7ك)ب( من الما ة 

 من بركتوكوج األس حة النااية 8عالماة كسم األس حة النااية التي ت تضيها الما ة  ‘1’ 

 ق نلم، بزئيا   نلم  

 إذن الن ل  أك   المل وماة المتل  ة بن ل هذه األ ياء،  ما في ذل  تااي  سدكا كان ضاء اخصة  ‘ 2’   

 ق نلم، بزئيا    نلم 

 الب دان الضاللة في ن  ها، حسآ اققتضاء )ب دان التصدير كاقستيرا  كاللبوا( ‘3’ 

 ق نلم، بزئيا   نلم  

 النهائي لل ياء المن ولةالمتس م  ‘4’  

 ق نلم، بزئيا   نلم  

 (15أسماء كعناكين السماسرة الضاللين في الصف ة )الما ة  ‘5’ 



 ق نلم، بزئيا    نلم 

 كسف األ ياء المن ولة ككمياتها ‘6’ 

 ق   بزئيانلم،  نلم  

 تحديدها أ ناه. يربىمل وماة أخرى مناسبة،  ‘7’ 

 
 

 توضي  ذل . يربى"ق"، ف أك ‘ "نلم، بزئيا"6‘ إلى ’1)ك( ’ 66إذا كان الجواب عن أي من األسئ ة  )ز( 
 

 

قبيل  الدكج مدعوة إلى التقو  بت ديم تفاسددددددديل إضدددددددافية  شددددددد ن نظمها الوطنية لحفة السدددددددجالة، من )ض( 
المل وماة )ع ى سدددددددددددبيل المثاج إلاتركنيا أا اقميا، كفي نظاا مركزي أا ت سدددددددددددم بين  ‘ كيف ُتحفة 1توضدددددددددددي  ’

الجهاة الم زمة قانونا  الت  د من اقحتفاظ  المل وماة المتل  ة  األسددددد حة  أك  ‘ الجهة2مؤسدددددسددددداة م ت فة(؛ ك’
 النااية، ككذل ، عندما يكون األمر ممكنا كمجديا، أبزائها كمكوناتها كالذخيرة.

 
 

 وسم األسلحة النارية -8المادة 

)أ( من  1هل يشتر  النظاا ال انوني لب دكم كسم السالض النااي، كقت سنل ،  لالمة فريدة كف ا ل ف رة  -67
 من بركتوكوج األس حة النااية؟ 8الما ة 

 ق نلم، بزئيا     نلم 

توضددددددددددددددي  مددا إذا كددانددت عالمدداة الوسددددددددددددددم  يربى"نلم، بزئيددا"، ف أك الجواب "نلم"إذا كددان  )أ( 
 المست دمة في ب دكم تتضمن المل وماة التالية 

 
 اسم الصانو  

 مكان الصنو أك ب د  

 الرقم المتس سل  

 مكونة من حركف كأاقاا أك اموزا هندسية  سيقة م ركنة  شيفرة اقمية  

 توضي  ذل ( يربىمل وماة أخرى، مثل القراز كاللياا )   

 

ذكر ال وانين كال وائ    يربى"نلم، بزئيدددددا"، ف أك "نلم" 67إذا كدددددان الجواب عن السددددددددددددددؤاج  )ب( 
 التنظيمية ك/أك التدابير األخرى المنقب ة.

 

توضددددددي  كيفية تلامل اإلطاا  يربى"ق"، ف أك "نلم، بزئيا" 67إذا كان الجواب عن السددددددؤاج  )م( 
 ال انوني لب دكم مو كسم األس حة النااية.

 

الدكج مدعوة إلى التقو  بوسدددددددف األسددددددداليآ كالملايير المقب ة في كسدددددددم األسددددددد حة النااية  ) ( 
 كاألبزاء التي يجآ أن توسم كت ديم أمث ة للالماة الوسم ت   كسوا لها.



 

 

 

الدكج مدعوة إلى التقو  بوسف ال براة المكتسبة كالداكو المستفا ة في هذا الش ن كت ديم   ()ه 
 تقبي  هذا الحكم.أمث ة ع ى كيفية 

 

هل يشدددددتر  اإلطاا ال انوني لب دكم كسدددددم كل سدددددالض نااي مسدددددتوا   لالماة  سددددديقة من أبل تمكين   -68
 (؟8)ب( من الما ة  1الس قاة الم تصة من تحديد ماهيت  كاقتفاء أثره )الف رة 

 ق نلم، بزئيا   نلم   

توضدددددي  ما إذا كانت عالماة كسدددددم الواا اة   يربى"نلم، بزئيا"، ف أك  إذا كان الجواب "نلم" )أ( 
 لمل وماة التالية في ب دكم تتضمن ا

 ب د اقستيرا   

 سنة اقستيرا ، حيثما أمكن  

 ة )إذا لم يكن السالض النااي يحمل  الفلل كسما من هذا ال بيل(عالمة الوسم الفريد  

 توضي (ال يربىمل وماة أخرى )  

 

ذكر ال وانين كال وائ    يربى"نلم، بزئيدددددا"، ف أك "نلم" 68إذا كدددددان الجواب عن السددددددددددددددؤاج  )ب( 
 التنظيمية ك/أك التدابير األخرى المنقب ة.

 

توضددددددددددددي  كيفية التلامل مو  يربى"ق"، ف أك "نلم، بزئيا" 68إذا كان الجواب عن السددددددددددددؤاج   )م( 
 المس لة. هذه

 

الدكج مدعوة إلى التقو  بوسف ال براة المكتسبة كالداكو المستفا ة في هذا الش ن كت ديم   ) ( 
  ة ع ى كيفية تنفيذ هذا الحكم، ك ذا أمكن، سوا للالماة كسم الواا اة.أمث 

 

األسدد حة النااية التي تسددتوا  مؤقتا أل راض إ اا ا للدا الحابة إلى تقبي   ددرك  كسددم الواا اة ع ى  -69
كاببة أيضدا ع ى  فين الدكج مدعوة إلى توضدي  ما إذا كانت عالماة كسدم الواا اة مشدركعة يمكن الت  د منها؛ 

 (.10من الما ة  6،  اققتران  الف رة 8)ب( من الما ة  1الواا اة المؤقتة من األس حة النااية )الف رة 

 ق نلم، بزئيا   نلم   

ذكر ال وانين كال وائ  التنظيميدة ك/أك التددابير  يربى"نلم، بزئيدا"، ف أك إذا كدان الجواب "نلم" )أ(  
 المنقب ة كت ديم تفاسيل حوج عالماة الوسم المست دمة لهذه األس حة النااية المستوا ة مؤقتا.األخرى 

 

توضي  كيفية تلامل اإلطاا ال انوني لب دكم مو   يربى"ق"، ف أك إذا كان الجواب "نلم، بزئيا" )ب( 
 الواا اة المؤقتة من األس حة النااية.

 



هل يشددددتر  اإلطاا ال انوني لب دكم كسددددم األسدددد حة التي تن ل من الم زكناة الحكومية إلى اقسددددتلماج  -70
 (؟8)م( من الما ة  1المدني الدائم )الف رة 

 ق نلم، بزئيا   نلم   

ذكر ال وانين كال وائ  التنظيميدة ك/أك التددابير  يربىبزئيدا"، ف"نلم،  أك إذا كدان الجواب "نلم" )أ( 
 األخرى المنقب ة.

 

توضي  كيفية تلامل اإلطاا ال انوني لب دكم مو   يربى"ق"، ف أك إذا كان الجواب "نلم، بزئيا" )ب( 
 األس حة النااية المن ولة من الم زكناة الحكومية إلى اقستلماج المدني الدائم.

 

"نلم، بزئيدا"، فدين الددكج مددعوة إلى التقو  بت دديم تفداسدددددددددددددديدل عن  أك إذا كدان الجواب "نلم" )م( 
ن ل من الم زكناة الحكومية إلى اقسدددددتلماج المدني الدائم اللالماة المسدددددت دمة لوسدددددم األسددددد حة النااية التي ت 

 ككسف ال براة المكتسبة كالداكو المستفا ة في هذا الش ن كت ديم أمث ة ع ى التقبي  الناب  لهذا الحكم.

 

   يف يشدددددجو ب دكم  كائر الصدددددناعة ع ى كضدددددو تدابير مضدددددا ة إلزالة عالماة كسدددددم األسددددد حة النااية -71
 (؟8من الما ة  2 رة تحويرها )الف أك

 التقو  بوسف ال قواة التي ات ذها ب دكم لتنفيذ هذه التدابير كت ديم أمث ة ع ى تنفيذها.  يربى  )أ(  
 

سددرامة  أك  الدكج مدعوة إلى التقو  بتوضددي  ما إذا كانت أطرها ال انونية تنص ع ى تدابير أ ثر  دددة -72
من اتفاقية  34من الما ة  3بركتوكوج األسددددددددددد حة النااية كالف رة من  1من الما ة  2 شددددددددددد ن الوسدددددددددددم )كف ا ل ف رة  

 الجريمة المنظمة(، من قبيل ما ي ي 

 إثباتية( أك ا ترا  كضو عالماة إضافية )مثل عالماة أمنية  

 ا ترا  كسم األبزاء كالمكوناة  

 ا ترا  كسم الذخيرة  

 70ها في األسدددددددئ ة  توضدددددددي  ما إذا كانت الجرائم المشددددددداا إلي  يربىإذا كان الجواب "نلم"، ف )أ( 
من  3من المجموعدة األكلى تنقب  أيضددددددددددددددا ع ى الحداقة المدذكواة أعاله )الف رة  74‘ ك2)ب(’ 71‘ ك5’ )ب(

 من بركتوكوج األس حة النااية(. 1من الما ة  2من اقتفاقية كالف رة  34الما ة 

 ق نلم، بزئيا   نلم   

ذكر ال وانين كال وائ  التنظيميدة ك/أك التددابير  يربى"نلم، بزئيدا"، ف أك إذا كدان الجواب "نلم" ‘1’  
 األخرى المنقب ة،  ما في ذل  الل و اة الم راة ع ى ت   الجرائم.

 
  

 الناريةتعطيل األسلحة  -9المادة 

تدابير أخرى لمنو إعا ة التشددددغيل  ير المشددددركعة للسدددد حة النااية   أك هل ات ذ ب دكم تدابير تشددددريلية -73
 (؟9الملق ة،  ما يتس  مو مبا   التلقيل اللامة )الف راة )أ( إلى )م( من الما ة 

 



 

 

 ق نلم، بزئيا   نلم  

 هل يلتبر اإلطاا ال انوني لب دكم األس حة الملق ة أس حة نااية؟ )أ( 

 ق نلم، بزئيا   نلم  

ذكر ال وانين كال وائ    يربى"نلم، بزئيدددددا"، ف أك "نلم" 73إذا كدددددان الجواب عن السددددددددددددددؤاج  ()ب 
 التنظيمية ك/أك التدابير األخرى المنقب ة.

 
 

توضددددددددي  كيفية تلامل النظاا  يربى"ق"، ف أك "نلم، بزئيا" 73إذا كان الجواب عن السددددددددؤاج   )م( 
 ال انوني لب دكم مو األس حة النااية الملق ة.

 
 

"نلم، بزئيدا"، فهدل يشددددددددددددددتر  اإلطاا ال دانوني لب ددكم بلل  أك "نلم"  73إذا كان الجواب عن السددددددددددددددؤاج  -74
ل ع ى نحو من التلدي  أك التبديل أك  ير قاب ة  صفة  ائمة ل تشغيل ك ير قاب ة ل نددددددددددددز األس حة النااية الملق ة  
 (؟9السالض النااي   ي طري ة )الف رة )أ( من الما ة  تشغيل  ن  أن يسم   يعا ة 

 ق نلم، بزئيا    نلم 

ذكر ال وانين كال وائ  التنظيميدة ك/أك التددابير  يربى"نلم، بزئيدا"، ف أك إذا كدان الجواب "نلم" )أ( 
األخرى المنقب دة ك يدان الملدايير المحدد ة التي اعتمددهدا ب ددكم من أبدل تنظيم عم يداة تلقيدل األسدددددددددددددد حدة النداايدة 

 كمنو إعا ة تشغي ها  صواة  ير مشركعة.

 

توضي  كيفية تلامل اإلطاا ال انوني لب دكم مو   يربى"ق"، ف أك إذا كان الجواب "نلم، بزئيا" )ب( 
 مس لة تلقيل األس حة النااية.

 
 

"نلم، بزئيا"، فهل يشدتر  اإلطاا ال انوني لب دكم التح   من  أك  "نلم" 73إذا كان الجواب عن السدؤاج   -75
 (؟9عم ية التلقيل من بانآ هيئة م تصة )الف رة )ب( من الما ة 

 ق نلم، بزئيا    نلم 

ذكر ال وانين كال وائ  التنظيميدة ك/أك التددابير  يربى"نلم، بزئيدا"، ف أك إذا كدان الجواب "نلم" )أ( 
 لمنقب ة.األخرى ا

 

بيدان الملدايير المحدد ة الملتمددة  م تضددددددددددددددى اإلطداا ال دانوني لب ددكم ل تح   من عم يدة  يربى )ب( 
ذكر أمث ة ع ى النجاض في تقبي  هذا الحكم  يربىالتلقيل كتحديد السددددددد قة الم تصدددددددة المسدددددددؤكلة عن ذل . ك 
   من نجاض عم ية التلقيل سدددددجالة لدى التح أك  ك افال نموذم لما تصدددددداه السددددد قة الم تصدددددة من  دددددها اة

 (.9)الف رة )م( من الما ة 

 
 

بيددان كيفيددة تلددامددل اإلطدداا  يربى"ق"، ف أك "نلم، بزئيددا" 75إذا كددان الجواب عن السددددددددددددددؤاج  )م( 
ال انوني لب دكم مو حاقة عدا اقمتثاج لم تضدددددددياة تلقيل األسددددددد حة النااية ك عا ة التشدددددددغيل  ير المشدددددددركعة 

 للس حة النااية الملق ة.
 



  
  المقتضيات العامة بشأن صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة

إذن ةخر لصدددددددنو اللناسدددددددر  أك ال انوني لب دكم الصدددددددانلين  الحصدددددددوج ع ى ترخيصهل ي زا اإلطاا   -76
 (؟3كالف رة ) ( من الما ة  5)أ( من الما ة  1التالية )الف رة 

 األس حة النااية؛ )أ(  

 ق نلم، بزئيا   نلم  

 الذخيرة؛ )ب(  

 ق نلم، بزئيا   نلم  

 أبزاء األس حة النااية كمكوناتها؛ )م(  

 ق نلم، بزئيا   نلم  

ت ديم مل وماة  يربىبزئيا"، ف"نلم،  أك )أ( ك)ب( "نلم" 76إذا كان الجواب عن السدددددددددددؤالين  ‘1’  
لوائ  تنظيمية منقب ة كت ديم أمث ة  أك اإلذن،  ما في ذل  أي قوانين أك إضددددددددددافية عن إطاا الترخيص

 .ع ى التنفيذ

 
 

"نلم، بزئيدددا"، فدددالددددكج مددددعوة إلى ت دددديم  أك )م( "نلم" 76إذا كدددان الجواب عن السددددددددددددددؤاج  ‘2’  
لوائ  تنظيميدة منقب دة  أك ذن،  مدا في ذلد  أي قوانيناإل أك مل ومداة إضددددددددددددددافيدة عن إطداا الترخيص

 .كت ديم أمث ة ع ى التنفيذ

 
 

مسدتجدة من الدكج مدعوة إلى توضدي  ما إذا كان نظامها ال انوني يسدم   التصددي لل دكاج الجديدة كال -77
 .ما  ا   ذل  أك لصنو  ير المشرك ، مثل الصنو التجميلي للس حة الناايةا

 ق نلم، بزئيا   نلم  

لوائ  تنظيمية منقب ة  أك الدكج مدعوة إلى ت ديم مل وماة إضدددددددددافية،  ما في ذل  أي قوانين أ()  
 .كأمث ة ع ى التنفيذ

 
  

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

كاسددتيرا  األسدد حة النااية كأبزائها كمكوناتها  أذكن لتصدددير  أك  هل كضددو ب دكم نظاما إلسددداا اخص -78
 (؟10من الما ة  1كالذخيرة كتدابير  ش ن اللبوا الدكلي فيما ي ص ن  ها )الف رة 

 ق نلم، بزئيا   نلم  

"نلم، بزئيا"، فالدكج األطراف مدعوة إلى ت ديم نسددددددددددد  من ال وانين   أك  إذا كان الجواب "نلم" )أ( 
 األذكن. أك ظيمية ك/أك التدابير األخرى المنقب ة ك يان الم تضياة الملموج بها إلسداا الرخصكال وائ  التن 

 



 

 

األذكن هذه  أك   "نلم، بزئيا"، فهل تنقب  م تضدددددددددياة إسدددددددددداا الرخص  أك   إذا كان الجواب "نلم"  )ب(   
 ع ى ما ي ي  

 األس حة النااية؟  

 األبزاء كالمكوناة؟  

 الذخيرة؟  

 توضي  ذل ، إن لزا األمر. يربى 

 

توضددددددددددددددي  كيف ينظم اإلطداا ال دانوني لب ددكم   يربى"ق"، ف أك إذا كدان الجواب "نلم، بزئيدا" )م( 
 التصرفاة المذكواة أعاله.

 

 كلي ةخر يقب  تدابير مشدددتركة إلبراءاة إسدددداا اخص إذا كان ب دكم بزءا من أي نظاا  ) ( 
اقسدددددددددتيرا  كالتصددددددددددير كاللبوا، كيسدددددددددتند إلى اتحا  بمركي كمنق ة خالية من الحدك  الداخ ية تؤمن فيها حرية 
انت اج البضددددددددائو، ف نتم مدعوكن إلى توضددددددددي  كيف ينظم اإلطاا ال انوني لب دكم ن ل األسدددددددد حة النااية كأبزائها 

 الذخيرة  اخل هذه المنق ة.كمكوناتها ك 

 

"نلم، بزئيا"، فهل يتق آ إسددددداا اخص تصدددددير األسدددد حة  أك "نلم"  78إذا كان الجواب عن السددددؤاج  -79
 اإلذن  شحنها التح   مسب ا مما ي ي  أك النااية كأبزائها كمكوناتها كالذخيرة

 (؟10)أ( من الما ة  2 استيرا ها )الف رة أذكنا  أك أن الدكج المستوا ة قد أسداة اخصا )أ( 

 ق نلم   

أن  كج اللبوا قامت، كحد أ نى، بتوبي  إ دددلاا مكتوب، قبل الشدددحن، يفيد  لدا اعتراضدددها  )ب( 
 ؟(10)ب( من الما ة  2ع ى عبوا الشحناة )الف رة 

 ق نلم   

الدكج األطراف مدعوة إلى ت ديم نسدددددددد  من قوانينها كلوائحها التنظيمية ك/أك تدابيرها األخرى  )م( 
 قد ي زا من أموا. المنقب ة مو توضي  ما

 
 

 أذكن التصدددددددددددددددير أك "نلم، بزئيدا"، فهدل تشددددددددددددددمدل اخص أك "نلم" 78إذا كدان الجواب عن السددددددددددددددؤاج  -80
 (؟10من الما ة  3اقستيرا  كالمستنداة المرف ة بها ملا أنوا  المل وماة التالية )الف رة  أك

 مكان كتااي  اإلسداا  

 تااي  اقن ضاء  

 ب د التصدير  

 ب د اقستيرا   

 ب د اللبوا )إن كبد(  

 المست م النهائي  



 كسف البضائو  

  مياة األس حة النااية كأبزائها كمكوناتها كالذخيرة  

إذن التصددددير ك دددها ة المسدددتلمل النهائي ك ياناة الوسدددم كأسدددماء  أك   ير ذل  )مثال اخصدددة   
 التحديد. يربىالسماسرة الضاللين في الصف ة كأما نهم(، 

 
 

ما نو  التدابير كاإلبراءاة التي ات ذها ب دكم لضددمان أمن إبراءاة إسددداا الرخص كاألذكن ك مكانية   -81
 (؟10من الما ة  5األذكن )الف رة  أك الت  د من سحة كثائ  الرخص أك التح  

 ( 10 من الما ة   3ا ترا  تزكيد ب د اللبوا مسب ا  المل وماة الواا ة في اخصة اقستيرا  )الف رة    

مصدددددددا، بناء ع ى ط ب ،  اسددددددتالا الشددددددحنة المرسدددددد ة ا ددددددترا  أن يب غ الب د المسددددددتوا  الب د ال   
 (10من الما ة  4 )الف رة

 ير ذل  من كسددددائل التح    أك المسددددتلمل النهائي أك اسددددت داا  ددددها اة اقسددددتلماج النهائي   
 الن لمن أبل ضمان أمن عم ياة 

 إبراءاة أمنية قائمة لديها. أك للل الدكج تو  أيضا أن تتقو  ببيان أي تدابير )أ( 
 

ذكر ال وانين كال وائ  التنظيميدددة ك/أك التددددابير األخرى المنقب دددة كت دددديم أمث دددة ع ى  يربى )ب( 
 حاقة النجاض في تقبي  هذه التدابير.

 
 

إبراءاة مبسددددددقة  شدددددد ن اسددددددتيرا  التقو  بتوضددددددي  ما إذا كان اإلطاا ال انوني لب دكم قد اعتمد  يربى -82
لذخيرة مؤقتا ككذل   شدددددددد ن عبواها، أل راض مشددددددددركعة يمكن  كتصدددددددددير األسدددددددد حة النااية كأبزائها كمكوناتها كا

 (؟10من الما ة  6التح   منها )الف رة 

 ق نلم، بزئيا   نلم  

توضددددددددددددددي  كيفيددة تلددامددل اإلطدداا ال ددانوني لب دددكم مو عم يدداة  يربىق"، فإذا كددان الجواب " )أ( 
 اقستيرا  كالتصدير كاللبوا المؤقتة.

 

"نلم، بزئيدددا"، فمدددا هي األ راض التي يلتبرهدددا اإلطددداا ال دددانوني   أك إذا كدددان الجواب "نلم" )ب( 
 لب دكم أ راضا مشركعة يمكن التح   منها من بين األ راض التالية؟

 الصيد   

 اياضة الرماية   

 اإلسالض   

 الت ييم   

 الملااض   

  ير ذل    

 توضي  ذل ، إن لزا األمر. يربى 

 



 

 

ذكر ال وانين كال وائ  التنظيميدددة ك/أك التددددابير األخرى المنقب دددة كت دددديم أمث دددة ع ى  يربى )م( 
 تقبي  اإلبراءاة المبسقة في ب دكم.

 
  

 تدابير األمن والمنع -11المادة 

كالدذخيرة في هدل ات دذ ب ددكم تددابير ت زا  دالمحدافظدة ع ى أمن األسدددددددددددددد حدة النداايدة كأبزائهدا كمكونداتهدا  -83
 (؟11المراحل التالية )الف رة )أ( من الما ة 

 كقت الصنو - 

 ق نلم، بزئيا   نلم  

 عبوا إق يم  أك التصدير أك كقت اقستيرا  - 

 ق نلم، بزئيا   نلم  
  

كسدددددددف   يربى"نلم، بزئيا"، ف أك إذا كان الجواب عن أي من السدددددددؤالين الواا ين أعاله "نلم" )أ( 
أيضددا ذكر السددياسدداة كال وانين كال وائ  التنظيمية المنقب ة  يربىبير المناسددبة في هذا الصددد . ك أهم كأنج  التدا

 كت ديم أمث ة ع ى النجاض في تقبي ها.
 

 

توضددي  كيف   يربى"ق"، ف أك إذا كان الجواب عن أي من األسددئ ة الواا ة أعاله "نلم، بزئيا" )ب( 
تسدددددريآ األسددددد حة النااية كأبزائها كمكوناتها  أك ف دان أك  تاتشدددددف السددددد قاة الم تصدددددة في ب دكم حاقة سدددددرقة

 كالذخيرة كتمنو كقوعها كت ضي ع يها.
 

المتلد  األطراف لزيا ة فلاليدة   أك  اإلق يمي  أك  الثنائي  أك  هل اعتمد ب دكم أي تدابير ع ى الصدددددددددددددليد الوطني  - 84
كالتصدددير كاللبوا،  ما في ذل ، عند اققتضدداء، تدابير مراقبة الحدك  ك/أك التلاكن عبر الحدك  من   تيرا  اقسدد ضددوا ط  

 (؟ 11أبل منو كمكافحة برائم سنو األس حة النااية كاقتجاا بها  صواة  ير مشركعة )الف رة )ب( من الما ة 

 ق نلم، بزئيا   نلم  

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

 

توضددددددددددددددي  التددابير التي اعتمددهدا ب ددكم لزيدا ة   يربى"نلم، بزئيدا"، ف أك إذا كدان الجواب "نلم" )ب( 
 ت  يص ت   التدابير كذكر ال وانين كال وائ  التنظيمية يربىفلالية ضدددددددددددوا ط اقسدددددددددددتيرا  كالتصددددددددددددير كاللبوا؟ ك 

 السياساة ذاة الص ة كت ديم أمث ة ع ى النجاض في تقبي ها. أك

 

توضددددددددددددي  التدابير التي اعتمدها ب دكم لزيا ة فلالية   يربى "نلم، بزئيا"، ف  أك   إذا كان الجواب "نلم"  )م(  
ت  يص   يربى شددددرطة كالجمااا لديكم كنظيراتها لدى الدكج األخرى. ك مراقبة الحدك  كالتلاكن عبر الحدك  بين أبهزة ال 

 السياساة ذاة الص ة كت ديم أمث ة ع ى النجاض في تقبي ها.  أك  ت   التدابير كذكر ال وانين كال وائ  التنظيمية 

 
  



 التدريب والمساعدة التقنية -14المادة 

ت  ى منها ضددددددددرك ا من التدايآ كالمسدددددددداعدة الت نية  أك هل قدا ب دكم إلى ب دان أخرى كمنظماة  كلية -85
قزمة لتلزيز ال داة ع ى منو برائم سددنو األسدد حة النااية كأبزائها كمكوناتها كالذخيرة كاقتجاا بها  صددواة  ير  

 مشركعة كمكافحتها كال ضاء ع يها؟

 ق نلم   

 ت  اها. أك أن تصفوا  ييجاز نو  المساعدة كمن قدمها يربىإذا كان الجواب "نلم"، ف )أ( 

 
  

 السماسرة والسمسرة -15المادة 
من الما ة  1السدددددددمسدددددددرة )الف رة أبل التنظيم الرقابي ألنشدددددددقة اللام ين في من هل أنشددددددد  ب دكم نظاما  -86
 (؟15

 ق نلم، بزئيا   نلم  

 توضي  ذل . يربىإذا كان الجواب "ق"، فهل نظر ب دكم في إنشاء نظاا من هذا ال بيل؟  )أ( 

 

"نلم، بزئيا"، فين الدكج مدعوة إلى توضددددي  ما إذا كان هذا النظاا  أك  إذا كان الجواب "نلم" )ب( 
 يشمل ما ي ي 

 ا ترا  تسجيل السماسرة اللام ين في إق يمها ‘1’ 

 ق نلم، بزئيا  نلم  

 اإلذن  ممااسة السمسرة أك الترخيص ا ترا  ‘2’ 

 ق نلم، بزئيا  نلم  

المسددددددتنداة المصدددددداحبة لها،  أك أذكن اقسددددددتيرا  كالتصدددددددير، أك  ا ددددددترا  أن تفصدددددد  اخص ‘3’  
 (10 ،  اققتران  الما ة15)م( من الما ة    1)الف رة    في الصف ة  الضاللينأسماء كأما ن السماسرة   عن

 ق نلم، بزئيا  نلم  

"نلم، بزئيا"، فين الدكج األطراف مدعوة  أك إذا كان الجواب عن أي من هذه األسددددددددئ ة "نلم" )م( 
 إلى توضي  ذل .

 
 

"نلم، بزئيا"، فين الدكج األطراف مدعوة  أك األسددددددددئ ة "نلم"إذا كان الجواب عن أي من هذه  ) ( 
إلى ت دديم نسدددددددددددددد  من قوانينهدا كقواعددهدا التنظيميدة ك/أك تددابيرهدا األخرى المنقب دة كت دديم أمث دة ع ى النجداض في 

 حاقة أخرى. أك تقبي  التدابير المت ذة لالمتثاج لهذا الحكم كما يتصل    من قضايا
 

 

أ ثر من الممااسدددددداة التي تلتبرها   أك  إلى التقو  بتسدددددد يط الضددددددوء ع ى كاحدة الدكج مدعوة )هد( 
 بيدة في تقبي  نظم مراقبة السماسرة، كالممااساة التي يمكن أن تتس  مو بركتوكوج األس حة النااية.

 
 



 

 

لسددمسددرة إذا كان ب دكم قد أنشدد  نظاما قعتما  السددماسددرة، فهل المل وماة المتل  ة  السددماسددرة كأنشددقة ا -87
 تدام في أي مما ي ي 

 (؟15من الما ة  2من بركتوكوج األس حة النااية )الف رة  7السجالة المحفو ة كف ا ل ما ة  )أ( 
 ق نلم، بزئيا  نلم  

  (7)من بركتوكوج األسدددددددددددددد حدة الندااية 12وماة الم راة  م تضددددددددددددددى المدا ة عم يداة تبدا ج المل  )ب( 
 (؟15، الما ة 2)الف رة 

 ق نلم، بزئيا  نلم  

 توضي  ذل . يربى"ق"، ف أك )ب( "نلم، بزئيا" أك )أ( 87إذا كان الجواب عن السؤاج  ‘1’ 
 

 

توضدددي  السدددياسددداة كال وانين كال وائ  التنظيمية ك/أك التدابير األخرى المنقب ة كت ديم أمث ة  يربى  ‘ 2’   
حاقة أخرى،  ما في ذل  أمث ة  أك  ع ى النجاض في تقبي  التدابير الملتمدة كما يتصددددددددددل بها من قضددددددددددايا 

 . 15فيذ الما ة البراءة المتل  ة بتن  أك  أحكاا اإل انة  أك  المالح اة ال ضائية  أك  ع ى التح ي اة 
 

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

برامج أخرى لمنو سنو األس حة  أك الدكج مدعوة إلى التقو  بتوضي  ما إذا كانت قد نفذة أي تدابير -88
 كاقتجاا بها  صواة  ير مشركعة من قبيل ما ي ي النااية كأبزائها كمكوناتها كالذخيرة 

 دددددددة من التدابير المنصددددددوص ع يها في بركتوكوج األسدددددد حة  أك  اعتما  تدابير أ ثر سددددددرامة   
 من اتفاقية الجريمة المنظمة( 34من الما ة  3النااية )الف رة 

 من اقتفاقية( 31من الما ة  1ت ييم المشاايو الوطنية )الف رة   

 من اقتفاقية(   31من الما ة   1إاساء كتلزيز ممااساة فض ى كسياساة في هذا الش ن )الف رة    

اإل ااية كالسددددياسدددداة كخقط اللمل كسددددائر  إبراء ت ييم  كاي ل صددددكوا ال انونية كالممااسدددداة   
 مراقبة األسدددددددددد حة النااية  غية اسددددددددددتبانة مدى قاب يتها إلسدددددددددداءة   الصدددددددددد ةالتدابير ال ائمة ذاة  

 من اقتفاقية( 31من الما ة  4اقستغالج من بانآ الجماعاة اإلبرامية المنظمة )الف رة 

زيا ة كعي الجماهير  مشدددددددك ة سدددددددنو األسددددددد حة النااية كاقتجاا بها  صدددددددواة  ير مشدددددددركعة    
 من اقتفاقية( 31من الما ة  5كأسبابها كخقواتها كالتهديداة التي تشك ها )الف رة 

  رائها أك تس يمها طواعية أك حمالة بمو األس حة   
 التدمير الل ني للس حة اللتي ة ك/أك المجموعة ك/أك المصا اة   

 إبراء  ااساة است صائية  ش ن األس حة النااية   

بمو كتبددا ج كتح يددل البيدداندداة كالمل ومدداة عن طبيلددة الجريمددة المنظمددة كتدددف دداة اقتجدداا    
 من اقتفاقية( 28لمشرك  ك اك   كأنماط  )الما ة ا  ير

__________ 

 ضمن المجموعة الرا لة.  12سوف تستلرض الما ة  (7) 



 تحديدها( يربىتدابير أخرى )   
 

كسدددددددف التدابير المحد ة المت ذة   يربى أ ثر من اللناسدددددددر المذكواة أعاله، ف  أك  إذا اخترتم كاحدا  )أ(  
 ال وانين كال وائ  التنظيمية المنقب ة كت ديم أمث ة ع ى النجاض في تقبي ها.  أك  في هذا الش ن كذكر السياساة 

 
  

 الصعوبات المصادفة
 هل يواب  ب دكم سلو اة في تنفيذ أحكاا بركتوكوج األس حة النااية؟ -89

 ق نلم، بزئيا  نلم  

 توضي  ذل . يربى"نلم، بزئيا"، ف أك م"إذا كان الجواب "نل )أ( 
 

هدل قيم ب ددكم فلداليدة تددابيره المت دذة لمكدافحدة لصددددددددددددددنو األسدددددددددددددد حدة النداايدة كأبزائهدا كمكونداتهدا كالدذخيرة  -90
 كاقتجاا بها  صواة  ير مشركعة؟

 ق نلم   

توضددددي  ذل  كاقسددددتشددددها    ي كثائ  مناسددددبة في هذا الشدددد ن  يربىإذا كان الجواب "نلم"، ف )أ( 
 ااسدددددددددداة عن  أك  ت ااير ةلياة اقسددددددددددتلراض الدكلية كاإلق يمية األخرى  أك  ل الثغراةتح ي  أك )مثل ت ااير الت ييم

 السياساة اللامة، إل .(.

 

خقة عمل كطنية من أبل مكافحة سدددنو األسددد حة النااية كأبزائها كمكوناتها   أك  هل لدى ب دكم اسدددتراتيجية  - 91
  كلية ذاة س ة في هذا الميدان؟  أك  تنفيذ سكوا إق يمية من أبل   أك  كالذخيرة كاقتجاا بها  صواة  ير مشركعة 

 ق نلم   

خقة اللمل، مو ت ديم  ددددددددددددددرض موبز  أك بيان اقسددددددددددددددتراتيجية يربىإذا كان الجواب "نلم"، ف )أ( 
 لنقاقها، ك/أك التدابير األخرى ذاة الص ة. 

 

تحديد    يربىمو م تضددددددددددددددياة البركتوكوج، ف ليتواءاإذا لم يكن اإلطاا ال انوني الوطني لب دكم قد ُعدج   -92
 ال قواة المتب ية التي ي زا ات اذها لمواءمت  ملها.

 

تنفيذ التشددددددددددريلاة الوطنية  أك  هل توبد أي سددددددددددلو اة تلترض اعتما  تشددددددددددريلاة كطنية بديدة  )أ(  
 ال ائمة؟ 

 ق نلم   

 إذا كان الجواب "نلم"، فهل ينقب  ع يها أي من الصلو اة التالية؟ ‘1’ 

 مشا ل في سوغ التشريلاة  

 إنشاء مؤسساة بديدة أك الحابة إلى إسالحاة مؤسسية  

 الحابة إلى سن المزيد من التشريلاة التنفيذية )قوانين، لوائ  تنظيمية، مراسيم، إل .(  



 

 

 سلو اة تواب  الممااسين في استلماج التشريلاة   

 ن ص الوعي  

 عدا التنسي  بين الوكاقة  

 خصائص اإلطاا ال انوني  

 الملااف كالمهاااة الت نية لىاقفت اا إ  

 انلداا التلاكن من بانآ الدكج األخرى  أك محدك ية  

 محدك ية المواا  الالزمة ل تنفيذ  

 تحديدها( يربىمسائل أخرى )  

 
  

 الحاجة إلى المساعدة التقنية
 ل تغ آ ع ى الصلو اة ال ائمة في تنفيذ البركتوكوج؟هل يحتام ب دكم إلى مساعدة ت نية  -93

 ق نلم   

 مساعدة الالزمة تحديد نو  ال يربىإذا كان الجواب "نلم"، ف )أ( 

ت ييم تدابير اللدالة الجنائية المناهضدددددددة لصدددددددنو األسددددددد حة النااية كأبزائها كمكوناتها كالذخيرة    
 كاقتجاا بها  صواة  ير مشركعة كأكب  ااتباطها  الجرائم ال قيرة األخرى 

 اإلسالحاة التشريلية كال وائ  التنظيمية أك المشواة ال انونية   

 اتفاقاة نموذبية أك لوائ  تنظيمية أك تشريلاة   

 ن ا  اتصاج ملنية  األس حة النااية أك بهاة كسل كطنية أك إنشاء هيئاة م تصة   

 تلزيز المؤسساة ال ائمة أك بناء المؤسساة    

 خقط عمل  أك سياساة أك كضو استراتيجياة   

 الداكو المستفا ة أك تلميم الممااساة الجيدة   

 المدا ين بناء ال دااة من خالج تدايآ الممااسين اللام ين في مجاج اللدالة الجنائية ك/أك تدايآ    

 الوقاية كالتوعية   

 خبير مت صص أك المساعدة الموقلية من موب    

 مراقبة الحدك  كت ييم الم اطر   

 إبراءاة عمل موحدة   

 من خالج ال دماة البريدية أك  شدددددددف تدف اة اقتجاا  ير المشدددددددرك  عند الملابر الحدك ية   
  است داا اإلنترنت أك

 تبا ج المل وماة   

 التح ي  كالمالح ة ال ضائية   



 تدابير لتلزيز التلاكن اإلق يمي كالدكلي   

تقوير البنى التحتيددة ال ددائمددة، مثددل نظم حفة  أك إقددامددة بنى تحتيددة لتانولوبيدداة المل ومدداة   
 أ كاة التواسل أك قواعد البياناة أك النماذم كاأل كاة الرقمية أك السجالة

 بمو كتح يل بياناة اقتجاا  األس حة النااية   

ترتيآ اقحتياباة من المسدددددددددددداعدة الت نية من حيث   يربىتحديدها(. ك  يربىمجاقة أخرى )   
 األكلوية كاإل ااة إلى أحكاا البركتوكوج المحد ة المتل  ة بها عند ت ديم المل وماة.

 

 المساعدة الت نية كالملداة  )ب( 

 الوسم  

 نظم حفة السجالة  

 تحديد ماهية األس حة النااية كاقتفاء أثرها  

 ضوا ط الن ل  

 حمالة الجمو  

 التلقيل كالتدمير  

 إ ااة الم زكناة  
 

 هل يت  ى ب دكم  الفلل مساعدة ت نية في ت   المجاقة؟ )م( 

 ق نلم   

 تحديد مجاج هذه المساعدة كالجهاة التي ت دمها.  يربىإذا كان الجواب "نلم"، ف ‘1’ 

 

كسدف الممااسداة المتبلة في ب دكم التي تلتبركنها بيدة  شد ن مراقبة األسد حة النااية  يربى ) ( 
ة النااية كأبزائها كمكوناتها كالذخيرة اقتجاا بها  صدددواة  ير مشدددركعة التي يمكن  كمنو كمكافحة سدددنو األسددد ح

 أن تهم الدكج األخرى في بهو ها الرامية إلى تنفيذ بركتوكوج األس حة النااية.

 

ت دديم أي مل ومداة أخرى تلت ددكن أن من المهم أخدذهدا في اقعتبداا  شدددددددددددددد ن الجواندآ  يربى ()ه 
 المتل  ة بتنفيذ البركتوكوج كالصلو اة ال ائمة في هذا الش ن   الف المل وماة المذكواة أعاله.

 
  

  



 

 

 المرفق الخامس 

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

  
 إرشادات عامة للرد على االستبيان

سدددوف ُتسدددتلَرض الدكج بناء ع ى المل وماة التي قدمتها إلى الدكج األطراف المسدددتلِرضدددة، كف ا ل  سدددم ال امس  • 
  الوطنية من إبراءاة كقواعد تشددددددددددغيل ةلية اسددددددددددتلراض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر  

منها تحميل أي    يربى وثائ  ذاة الصدددد ة إلى األمانة، ف كالبركتوكوقة الم ح ة بها. ك ذا كانت الدكج لم ت دا  لد ال 
كسدف م تصدر لها، ع ى  أك  قوانين كلوائ  تنظيمية كقضدايا ك يرها من الوثائ  ذاة سد ة  الر  ع ى اقسدتبيان، 

 بوا ة إ ااة الملااف المسماة "بوا ة المواا  اإللاتركنية كال وانين المتل  ة  الجريمة" )بوا ة " يرلوا"(. 

 يمكن  لد ذل ، في إطاا الر  ع ى كل سؤاج، ت ديم اكا ط  المل وماة، التي ُحم ت ع ى بوا ة " يرلوا". •

من الدكج تحديد التشريلاة  يربى اإلضافة إلى توفير اكا ط  المل وماة التي ُحم ت ع ى بوا ة " يرلوا"،  •
ي "نلم"، كفي إطاا أي سدؤاج ةخر، المنقب ة كاألحكاا ذاة الصد ة في إطاا كل سدؤاج تاون اإلبا ة عن  ه

 عند اققتضاء.

من الدكج أن تمتنو عن ت ديم أي مرف اة،  ما في ذل  النسدددددد  الواقية من الوثائ ، مو اقسددددددتبياناة  يربى •
 المستوفاة.

األطراف، عند ا ها ع ى اسددتبياناة الت ييم الذاتي، أن تشددير أيضددا إلى المل وماة الم دمة في   ل دكجيمكن  •
ةلياة اسدددددددتلراض الصدددددددكوا األخرى ذاة الصددددددد ة التي هي أطراف فيها. كع ى الدكج األطراف أن   سددددددديال

تراعي ضدددددركاة أن تجسدددددد الر ك  ع ى النحو المناسدددددآ أي مل وماة مسدددددتجدة منذ ت ديم الر ك  السدددددا  ة في 
راض إطاا ةلياة اقسدتلراض األخرى. كع ى كب  ال صدوص، يجوز ل دكلة القرف المسدتلَرضدة، عند اسدتل

مماث ة لاللتزاماة الواقلة ع ى عات ها  موبآ اتفاقية األمم  أك  نفس التشدددددددددددددريلاة  شددددددددددددد ن التزاماة مقا  ة
المتحدة لمكافحة الفسددا ، أن تشددير إلى الر ك  كالوثائ  اإلضددافية التي قدمتها في إطاا ةلية اسددتلراض تنفيذ 

 اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفسا .

يدة األمم المتحددة لمكدافحدة الجريمدة المنظمدة عبر الوطنيدة كالبركتوكوقة الم ح دة بهدا ع ى تنقوي أحكداا اتفداق •
 ابداة متفداكتدة من المتق بداة. ككف دا لإلبراءاة كال واعدد، سددددددددددددددتتنداكج ةليدة اسددددددددددددددتلراض تنفيدذ اتفداقيدة األمم 

بميو موا  اقتفدداقيددة بهددا تدددايجيددا  الم ح ددةالمتحدددة لمكددافحددة الجريمددة المنظمددة عبر الوطنيددة كالبركتوكوقة 
كالبركتوكوقة الم ح دة بهدا. كمن ثم، ينبغي أن يراعى اختالف طبيلدة كدل حكم من األحكداا عندد سدددددددددددددديدا دة 

 الر ك  ع ى األسئ ة ذاة الص ة ككذل  أثناء استلراضها في المراحل التالية من اقستلراض ال قري.

اقتفداقيدة تنقب  ع ى البركتوكوج، مو مراعداة  من كدل بركتوكوج ع ى أن أحكداا 1من المدا ة  2تنص الف رة  •
من إبراءاة كقواعد تشددغيل  19خالف ذل . كتذكر الف رة  ع ىما ي تضددي  اختالف الحاج، ما لم ُينص في   

في إطاا اسددددددتلراض اقتفاقية، إق تسددددددتلرض ق اآللية أن أحكاا اقتفاقية، التي تنقب  ع ى البركتوكوقة، 
مو مراعداة مدا ي تضدددددددددددددديد  اختالف الحداج. كالمق وب من الددكج، كهي تجيدآ عن األسددددددددددددددئ دة المتل  دة بتنفيدذ  
اقتفاقية، أن ت خذ في الحسددبان مدى انقبال أحكاا اقتفاقية ذاة الصدد ة، حسددآ اققتضدداء، ع ى موضددو  

اء الحكوميين إلى ضددركاة تضددمين ا ك هم إ دداااة  ل بركتوكوج هي طرف في . كمن ثم، يجدا تنبي  ال بر 
إلى انقبدال أحكداا اقتفداقيدة من هدذا ال بيدل ع ى البركتوكوقة التي ب ددهم طرف فيهدا. كمثداج ذلد ، أن يد خدذ 

ع ى مسدددددؤكلية  10ال براء الحكوميون في الحسدددددبان، عند الر  ع ى األسدددددئ ة المتل  ة بنقال انقبال الما ة 



ع ى الجرائم المشدددمولة  البركتوكوقة الثالثة، كأن يجيبوا    10مدى انقبال أحكاا الما ة ، ةاقعتبااي الهيئاة 
 بناء ع ى ذل .

ل  براء الحكوميين ت دديم  جوز ي  ة،كفي هدذه الحداقتبددأ  ل  أسددددددددددددددئ دة اقسددددددددددددددتبيدان  لبدااة "الددكج مددعوة".  •
 ه المل وماة.ست  ص أي استنتاباة من عدا كبو  هذتُ  ن. كلاتقوع المل وماة المق و ة

   
 اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية  - أوال  

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

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

كطنيا ل رقا ة كاإل دددددراف ع ى المصدددددااف كالمؤسدددددسددددداة المالية  ير المصدددددرفية هل أنشددددد  ب دكم نظاما  -1
ككذل ، حيثما ي تضددي األمر، سددائر الهيئاة الملرضددة  شددكل خاص لغسددل األمواج، ضددمن نقال اختصدداسددها، 

 (؟7)أ( من الما ة  1من أبل ا   ككشف بميو أ كاج  سل األمواج )الف رة 

 ق نلم   

 النظاا.  تحديد القبيلة ال انونية ل مؤسساة التي ينقب  ع يها هذا   يربى إذا كان الجواب "نلم"، ف  )أ(  
 

 إذا كان الجواب "نلم"، فهل يشتر  نظاا ب دكم ما ي ي  )ب( 

 تحديد هوية الز ون؟ ‘1’ 

 ق نلم   
 توضي  متق باة تحديد هوية الز ون  م تضى اإلطاا ال انوني لب دكم. يربىإذا كان الجواب "نلم"، ف -

 

 حفة السجالة؟ ‘2’ 

 ق نلم   

 توضي  متق باة حفة السجالة  م تضى النظاا ال ائم في ب دكم. يربىإذا كان الجواب "نلم"، ف -
 

 اإلبالغ عن الملامالة المشبوهة؟ ‘3’ 

 ق نلم   

ت ددديم أمث ددة ع ى التدددابير المتبلددة في هددذا الشددددددددددددددد ن،  مددا في ذلدد  الملددايير   يربى إذا كددان الجواب "نلم"، ف  - 
 . الل و اة الم راة ع ى عدا الت يد  متق باة اإلبالغ عنها  أك  المست دمة ل تلرف ع ى الملامالة المشبوهة 

 

، فين الدكج مدعوة إلى أن ت دا، ع ى أسدددددددددداو طوعي مح ، مل وماة 7مو مراعاة الما ة  ‘4’  
إضدددددافية عما تسدددددت دم  من تدابير لر   ككشدددددف برائم  سدددددل األمواج، مثل التح   من هوية الز ون،  

 الت ييم المناسدددددبةع ى أن يشدددددمل ذل  تثمين ت   التدابير في سدددددواة ت ااير ت ييمية ك يرها من أ دددددكاج  
 ت ديم اكا ط بها.   أك

 
 



 

 

سدد قاة إنفاذ ال انون أك، حسددآ اققتضدداء، السدد قاة  أك الرقابية أك هل يتي  ب دكم ل سدد قاة اإل ااية -2
اللمل ع ى مكافحة  سددددددددل األمواج أن تتلاكن كتتبا ج المل وماة ع ى كل من الصددددددددليد ها ال ضددددددددائية المنو  ب 

 (؟7)ب( من الما ة  1نقال الشرك  التي يفرضها قانونها الداخ ي )الف رة الوطني كالصليد الدكلي ضمن 
 ق نلم   

 كسف ال نواة المست دمة لتبا ج هذه المل وماة. يربىإذا كان الجواب "نلم"، ف )أ( 
 

إذا كان الجواب "نلم"، فهل ُأنشئت كحدة لالست باااة المالية في ب دكم من أبل توفير مركز  )ب( 
 المل وماة المتل  ة   نشقة  سل األمواج؟كطني لجمو كتح يل كتلميم 

 ق نلم   

 ب دكم.  ت ديم مل وماة عن كحدة اقست باااة المالية المنش ة في   يربى إذا كان الجواب "نلم"، ف  )م(  
 

 2هل نفذ ب دكم تدابير لاشدف كاسدد حركة الن د كالصدكوا ال اب ة ل تداكج المناسدبة عبر حدك ه )الف رة  -3
 (؟7ن الما ة م

 ق نلم   

مل ومداة  تحدديدد ت د  التددابير، كع ى كبد  ال صدددددددددددددوص ت دديم أي  يربى إذا كدان الجواب "نلم"، ف  )أ(  
 متاحة عن التدابير الوقائية المست دمة لضمان سحة است داا المل وماة كسالسة حركة ا كو األمواج المشركعة. 

 

ثندائيدة تهددف إلى تلزيز التلداكن   أك  كن إق يميدة أك إق يميدة أك هدل يشددددددددددددددااا ب ددكم في أي أطر عدالميدة -4
 (؟7من الما ة  4أبهزة ال ضاء ك نفاذ ال انون كالرقا ة المالية ع ى مكافحة  سل األمواج )الف رة بين 

 ق نلم   

 ت ديم  ل  األمث ة في هذا الش ن. يربىإذا كان الجواب "نلم"، ف )أ( 
 

  
 المالحقة والمقاضاة والجزاءات -11المادة 

 ضدددددددددددددو ب دكم ااتااب الجرائم المشدددددددددددددمولة  اقتفاقية كالبركتوكوقة التي هو طرف فيها لل و اة يُ هل  -5
 ؟)11من الما ة  1تراعي خقواة ت   الجرائم )الف رة 

 ق نلم   

المدعى هل ات ذ ب دكم تدابير لضددمان أن تراعي الشددرك  المفركضددة ع ى إسددداا قراااة اإلفرام عن  -6
 3اقسددتئناف الحابة إلى ضددمان حضددواهم في اإلبراءاة الجنائية الالح ة )الف رة   أك  ع يهم ع ى ذمة المحا مة

 (؟ 11من الما ة 
 ق نلم   

هل يحد  ب دكم، حسدددددآ اققتضددددداء، مدة ت ا ا طوي ة ُتسدددددتهل أثناءها اإلبراءاة ال اسدددددة   ي بريمة  -7
مشددددددددددددددمولة  اقتفاقية كالبركتوكوقة التي هو طرف فيها كمدة أطوج عندما يكون الجاني المزعوا قد فر من كب  

 (؟ 11من الما ة  5اللدالة )الف رة 
 ق نلم، بزئيا   نلم   



 توضي  ذل   ييجاز، مو تضمين اإلبا ة، حسآ اققتضاء، طوج مدة فترة الت ا ا. يربى )أ( 
 

 

 التحقيقات المشتركة -19المادة 
متلد ة األطراف تجيز إنشددددددداء  أك ترتيباة ثنائية أك  سددددددد قات  الم تصدددددددة أي اتفاقاة أك هل أبرا ب دكم -8

هيئاة تح ي  مشتركة فيما يتل    المسائل المتص ة  الجرائم المشمولة  اقتفاقية كالبركتوكوقة التي ب دكم طرف 
أ ثر من الدكج  أك إبراءاة قضددددددددائية في  كلة كاحدة أك ائيةمالح اة قضدددددددد  أك فيها التي هي موضددددددددو تح ي اة

 (؟19األطراف )الما ة 

 ق نلم   

، هل يسدددددددددم  ب دكم 8ترتيباة من النو  المشددددددددداا إلي  في السدددددددددؤاج  أك كبو  أي اتفاقاةفي حاج عدا  -9
 (؟ 19 يبراء تح ي ياة مشتركة  م تضى اتفاقاة تبرا في كل حالة ع ى حدة )الما ة 

 ق نلم   

الدكج مدعوة إلى ت ديم أمث ة ع ى ما لديها من تجااب إيجابية ك/أك ممااسددداة بيدة ك/أك تحدياة في  -10
 متلد ة األطراف من أبل إنشاء هيئاة تح ي  مشتركة. أك ترتيباة ثنائية أك تقبي  اقتفاقية  ش ن إبراا اتفاقاة

  
 أساليب التحري الخاصة -20المادة 

هل يسددددددم  اإلطاا ال انوني لب دكم  اسددددددت داا أسدددددداليآ التحري ال اسددددددة أل راض المكافحة الفلالة ل جريمة  - 11
 (؟ 20من الما ة   1المنظمة كالتح ي  في الجرائم المشمولة  اقتفاقية كالبركتوكوقة التي  كلتام طرف فيها )الف رة 

 ق نلم   

التحري "نلم"، فهل يت ذ ب دكم تدابير ل سددددددددماض  اسددددددددت داا أسدددددددداليآ    11إذا كان الجواب عن السددددددددؤاج   -12
 ال اسة من قبيل ما ي ي 

 التس يم المراقآ؟ )أ( 

 ق نلم   
 اج المراقبة؟ يرها من أ ك أك المراقبة اإللاتركنية )ب( 

 ق نلم   
 اللم ياة المستترة؟ )م( 

 ق نلم   
 أساليآ أخرى؟ ) ( 

 ق نلم   
 توضي  ذل . يربى ‘1’ 

 

، إن أمكن، ت ديم مل وماة عن أسددددددداليآ المراقبة يربى)ب( "نلم"، ف 12إذا كان الجواب عن السدددددددؤاج   -13
األ لة المتحصددددددل ع يها مو أبهزة إنفاذ ال انون   أك فيما يتل   بتبا ج المل وماة ق سدددددديما اإللاتركنية في ب دكم،

 كالس قاة ال ضائية األبنبية؟
 



 

 

الدكج مدعوة إلى التقو  بت ديم أي مل وماة متاحة عن الشرك  التي يفرضها إطااها ال انوني الوطني  -14
 (.20من الما ة  1ة التحري ال اسة المذكواة أعاله )الف ر  أساليآالمنقب  ع ى 

 

ترتيباة   أك  الدكج مدعوة إلى ت ديم مل وماة، حسددددددآ اققتضدددددداء، عما إذا كانت قد أبرمت أي اتفاقاة -15
ترتيباة متلد ة األطراف من أبل اسدت داا أسداليآ التحري ال اسدة في سديال  أك انضدمت إلى اتفاقاة أك ثنائية

 (.20من الما ة  2ر الوطنية )الف رة التلاكن الدكلي ع ى مكافحة الجريمة المنظمة عب 
  

الدكج مدعوة إلى ت ديم مل وماة عما إذا كانت تسددددددددددم ، كف ا إلطااها ال انوني الوطني كفي حاج عدا  -16
،  اسدت داا أسداليآ التحري ال اسدة ع ى الصدليد 15السدؤاج   فيترتيباة من النو  المشداا إلي   أك كبو  اتفاقاة

 (.20من الما ة  3الدكلي كف  قراااة تت ذ في كل حالة ع ى حدة )الف رة 
 

 

 إنشاء سجل جنائي -22المادة 
تدابير أخرى لاي ي خذ  لين اقعتباا، حسدددددآ اققتضددددداء،  أك إذا كان ب دكم قد اعتمد تدابير تشدددددريلية -17

إ انة سددددددددددا سدددددددددا  ا  ح  الجاني المزعوا في ب د ةخر،  غية اسدددددددددت داا ت   المل وماة في اإلبراءاة أي حكم 
الجنددائيددة المشددددددددددددددمولددة  دداقتفدداقيددة كالبركتوكوقة التي هو طرف فيهددا، فهو مدددعو إلى ت ددديم مل ومدداة عن هددذه 

 (.22التدابير األخرى )الما ة  أك التشريلاة

 
 

 ون مع أجهزة إنفاذ القانون تدابير تعزيز التعا -26المادة 
 انوا يشددددددااكون في بماعاة إبرامية  أك هل ات ذ ب دكم تدابير لتشددددددجيو األ دددددد اص الذين يشددددددااكون  -18

ت ديم أي ضدددددددددددركب  أك منظمة ع ى اإل قء  مل وماة مفيدة إلى األبهزة الم تصدددددددددددة أل راض التحري كاإلثباة
عائداة  أك الجماعاة اإلبرامية المنظمة من مواا ها أخرى من المسددداعدة الم موسدددة يمكن أن تسددداهم في تجريد

 (؟26من الما ة  1الجرائم )الف رة 

 ق نلم   
إذا كددان الجواب "نلم"، فهددل يتي  قددانونام الوطني إمكددانيددة ت فيف ع و ددة المتهم الددذي ي دددا  )أ(  

المالح ة ال ضددددددائية  شدددددد ن إحدى الجرائم المشددددددمولة  اقتفاقية كالبركتوكوقة   أك التح ي عونا كبيرا في إبراءاة  
 (؟26من الما ة  2التي ب دكم طرف فيها )الف رة 

 ق نلم   
إذا كددان الجواب "نلم"، فهددل يتي  قددانونام الوطني إمكددانيددة من  الحصدددددددددددددددانددة من المالح ددة  )ب(  

المالح ة ال ضدائية  شد ن إحدى الجرائم المشدمولة  أك ال ضدائية ألي  د ص ي دا عونا كبيرا في إبراءاة التح ي 
 (؟26من الما ة  3ة كالبركتوكوقة التي ب دكم طرف فيها )الف رة  اقتفاقي 

 ق نلم   
متلد ة األطراف مو  كج أطراف أخرى  شدددددددد ن ملام ة  أك ترتيباة ثنائية أك اتفاقاةهل أبرا ب دكم أي  -19

اإلعفاء من المالح ة ال ضددددددددددائية( األ دددددددددد اص الذين يمكن أن ي دموا عونا كبيرا ل سدددددددددد قاة  أك )ت فيف الل و ة
 (؟26من الما ة  5الم تصة لدي أي من الدكج األطراف )الف رة 

 ق نلم   
 الدكج األطراف مدعوة إلى ت ديم مل وماة في هذا الش ن. )أ(  

 
 



 التعاون في مجال إنفاذ القانون  -27المادة 
تلزيز   أك األبهزة الم تصدددددة في ب دكم،  ما يتف  كنظم  ال انونية كاإل ااية الوطنية،  ينشددددداءهل قامت   -20

قنواة اتصددددداج، حسدددددآ اققتضددددداء، مو نظيراتها لدى الدكج األطراف األخرى من أبل تيسدددددير تبا ج المل وماة 
التي ب دكم طرف فيها،    صدددددواة م مونة كسدددددريلة  شددددد ن بميو بوانآ الجرائم المشدددددمولة  اقتفاقية كالبركتوكوقة

 (؟27)أ( من الما ة  1يشمل، حسبما تركن  مناسبا، سالة ت   الجرائم  األنشقة اإلبرامية األخرى )الف رة   ما

 ق نلم   
هل ات ذ ب دكم أي تدابير،  ما يتف  كنظم  ال انونية كاإل ااية الوطنية، من أبل تشددددددجيو التلاكن ع ى  -21

 اقتفاقية كالبركتوكوقة  إنفاذ ال انون مو الدكج األطراف األخرى في إبراء التحرياة  شدددددددددد ن الجرائم المشددددددددددمولة 
 فيما يتل    ما ي ي  ق سيما (،27)ب( من الما ة  1التي هو طرف فيها )الف رة 

أما ن  أك هوية األ دد اص المشددتب  في ضدد وعهم في ت   الجرائم كأما ن كبو هم كأنشددقتهم، )أ(  
 األ  اص اآلخرين الملنيين؟

 ق نلم   
 الممت ااة المت تية من ااتاابها؟ أك حركة عائداة ت   الجرائم )ب(  

 ق نلم   
 األ كاة األخرى المسددددددددددددددت ددددمدددة في ااتاددداب ت ددد  الجرائم أك الملدددداة أك حركدددة الممت اددداة )م(  

 الملتزا است دامها في ااتاابها؟ أك
 ق نلم   

 مياة الموا  الالزمة أل راض  أك  هل ات ذ ب دكم أي تدابير ل  ياا، عند اققتضددددداء، بتوفير األسدددددناف -22
 (؟27)م( من الما ة  1التح ي  )الف رة  أك التح يل

 ق نلم   
هل ات ذ ب دكم أي تدابير لتسدهيل التنسدي  الفلاج مو السد قاة كاألبهزة كالدكائر الم تصدة لدى الدكج  -23

 (؟27) ( من الما ة  1تليين ضبا  اتصاج )الف رة  أك األطراف األخرى كتشجيو تبا ج اللام ين
 ق نلم   

هل ات ذ ب دكم أي تدابير لتلزيز تبا ج المل وماة مو الدكج األطراف األخرى عن الوسددائل كاألسدداليآ  -24
اة المحد ة التي تسدددت دمها الجماعاة اإلبرامية المنظمة،  ما في ذل ، الداكب ككسدددائط الن ل، كاسدددت داا الهوي 

 (؟27)هد( من الما ة  1كسائل أخرى إلخفاء أنشقتها )الف رة  أك المزيفة، أك الوثائ  المزكاة أك المزيفة،
 ق نلم   

هددل ات ددذ ب دددكم أي تدددابير لتلزيز تبددا ج المل ومدداة كتنسددددددددددددددي  التدددابير اإل اايددة مو الدددكج األطراف  -25
)ك(  1األخرى لغرض الاشدددف المبكر عن الجرائم المشدددمولة  اقتفاقية كالبركتوكوقة التي هو طرف فيها )الف رة 

 (؟27من الما ة 
 ق نلم   

متلد ة األطراف  شدددددددددد ن التلاكن المبا ددددددددددر بين أبهزة  أك ترتيباة ثنائية أك هل أبرا ب دكم أي اتفاقاة -26
 (؟27من الما ة  2تفليل اقتفاقية كالبركتوكوقة التي هو طرف فيها )الف رة إنفاذ ال انون ل

 ق نلم   
الجواب "نلم"، فدين الددكج مددعوة إلى ت دديم أمث دة ع ى مدا لدديهدا من تجدااب إيجدابيدة إذا كدان  )أ(  

المتلدد ة   أك الترتيبداة الثندائيدة أك ك/أك ممدااسدددددددددددددداة بيددة ك/أك تحدديداة في تقبي  اقتفداقيدة  شدددددددددددددد ن اقتفداقداة
 األطراف المتل  ة  التلاكن المبا ر بين أبهزة إنفاذ ال انون.

 



 

 

 وتبادل وتحليل المعلومات عن طبيعة الجريمة المنظمةجمع  -28المادة 

هل أاسددددددى ب دكم ممااسدددددداة،  التشدددددداكا مو األكسددددددا  الل مية كاأل ا يمية، من أبل تح يل اقتجاهاة  -27
السددددددددددددددائددة في الجريمدة المنظمدة  اخدل إق يمد ، كالظركف التي تمدااو فيهدا الجريمدة المنظمدة، ككدذلد  الجمداعداة 

 (؟28من الما ة  1ا كالتانولوبياة المست دمة في ااتاابها )الف رة المحترفة الضاللة فيه

 ق نلم   
ت ديم أمث ة ع ى الممااسداة المتبلة في هذا الشد ن فيما يتل    يربىإذا كان الجواب "نلم"، ف )أ( 

 قتفاقية كالبركتوكوقة التي ب دكم طرف فيها. الجرائم المشمولة  ا
 

هل يلمل ب دكم ع ى تقوير خبرات  التح ي ية  شددددد ن األنشدددددقة اإلبرامية المنظمة كتشددددداطرها مو الدكج  -28
األطراف األخرى كتوفيرها من خالج المنظماة الدكلية كاإلق يمية؟ ك ذا كان األمر كذل ، فهل كضددددددددلت تلاايف  

 (؟28من الما ة  2كمنهجياة مشتركة ُتست دا في هذا الش ن )الف رة كملايير 

 ق نلم   

ت دديم أمث دة ع ى ال براة التي طواهدا ب ددكم في هدذا الشدددددددددددددد ن  ىيربإذا كدان الجواب "نلم"، ف )أ( 
 كيتشاطرها مو الدكج األطراف األخرى كيوفرها من خالج المنظماة الدكلية كاإلق يمية.

 

هل يرسددددددددد ب دكم سددددددددياسددددددددات  كتدابيره الفل ية في مجاج مكافحة الجريمة المنظمة كهل يجري ت ييماة  -29
 (؟28من الما ة  3ككفاءتها )الف رة لمدى فلاليتها 

 ق نلم   

 في ب دكم. توضي  كيفية اسدها كتح ي ها يربىإذا كان الجواب "نلم"، ف )أ( 
 

 
 الصعوبات المصادفة

 تحدياة في تنفيذ اقتفاقية؟ أك هل كاب  ب دكم أي سلو اة -30
 ق نلم   

 تحديدها   يربىإذا كان الجواب "نلم"، ف )أ(  

 مشا ل في سوغ التشريلاة   

 الحابة إلى سن المزيد من التشريلاة التنفيذية )قوانين، لوائ  تنظيمية، مراسيم، إل .(   

 عزكف الممااسين عن است داا التشريلاة ال ائمة   

 ال صوا في تلميم التشريلاة ال ائمة   

 ضلف التنسي  بين الوكاقة   

 خصائص النظاا ال انوني   

 تضااب األكلوياة بين الس قاة الوطنية   

 ق ة المواا  المتوفرة لتنفيذ التشريلاة ال ائمة   

 محدك ية التلاكن مو الدكج األخرى    



 عدا الوعي  التشريلاة ال ائمة   

 تحديدها( يربىمسائل أخرى )   

 
  

 الحاجة إلى المساعدة التقنية
 هل يحتام ب دكم إلى مساعدة ت نية ل تغ آ ع ى الصلو اة التي يوابهها في تنفيذ اقتفاقية؟ -31

 ق نلم   

 تحديد نو  المساعدة الت نية الالزمة. يربىان الجواب "نلم"، فإذا ك -32
 

من بين أ دددددكاج المسددددداعدة الت نية التالية، ما هي األ دددددكاج، التي يمكن، إن توافرة، أن تسددددداعد ب دكم  -33
 أيضا عند تحديدها ذكر أحكاا اقتفاقية التي تق بونها من أب ها. يربىع ى التنفيذ الاامل ألحكاا اقتفاقية؟ ك 

 المشواة ال انونية  

 المساعدة ع ى سوغ التشريلاة  

 لوائ  تنظيمية نموذبية أك تشريلاة  

 اتفاقاة نموذبية  

 إبراءاة عمل موحدة  

 خقط عمل أك ةسياسا أك كضو استراتيجياة  

 الداكو المستفا ة أك تلميم الممااساة الجيدة  

 المدا ين أك بناء ال دااة من خالج تدايآ الممااسين  

 خبير مت صص أك مساعدة موقلية من موب   

 تلزيز المؤسساة ال ائمة أك بناء المؤسساة  

 الوقاية كالتوعية  

 المساعدة الت نية  

  تقوير البني التحتيدة ال دائمدة، مثدل قواعدد البيدانداة أك وبيداة المل ومداةإقدامدة بنى تحتيدة لتانول   
 أ كاة التواسل أك

 تدابير لتلزيز التلاكن اإلق يمي  

 تدابير لتلزيز التلاكن الدكلي  

 تحديدها( يربى) ةمساعدأ كاج أخرى من ال  

 

ت دددديم أي مل ومددداة أخرى تركن أن من المهم أن يددد خدددذهدددا مؤتمر األطراف في اتفددداقيدددة األمم  يربى -34
الصدددددلو اة ال ائمة  أك المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في اقعتباا  شددددد ن بوانآ تنفيذ اقتفاقية

 في هذا الش ن   الف المل وماة الواا ة أعاله.

 



 

 

وقمع ومعاقبة االتجار باألشاخاص، وبخاصاة النسااء واألطفال،  بروتوكول منع   - ثانيا 
 المكمل التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 

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

 (؟11من الما ة  1ب دكم الضوا ط الحدك ية لمنو اقتجاا  األ  اص ككشف برائم  )الف رة هل عزز  -35

 ق نلم   

السددددددددددياسدددددددددداة ذاة  أك ت  يص التدابير المت ذة كذكر ال وانين يربىن الجواب "نلم"، فإذا كا )أ( 
 اإلا ا اة المنشواة في هذا الش ن. أك ت ديم اكا ط  السياساة أك الص ة

 

تدابير أخرى لاي يمنو اسددت داا كسددائل الن ل التي يشددغ ها الناق ون  أك هل اعتمد ب دكم تدابير تشددريلية -36
 (؟11من الما ة  2من البركتوكوج )الف رة  5التجاايون في ااتااب األفلاج المجرمة كف ا ل ما ة 

 ق نلم   

السددددددددددياسدددددددددداة ذاة  أك ت  يص التدابير المت ذة كذكر ال وانين يربىإذا كان الجواب "نلم"، ف )أ( 
 اإلا ا اة المنشواة في هذا الش ن. أك ت ديم اكا ط  السياساة أك الص ة

 

 إلزاا الناق ين التجاايين،  ما في ذل  أي  دددددركة ن ل 36هل تشدددددمل التدابير المشددددداا إليها في السدددددؤاج   -37
مشددددددغل أي كسددددددي ة ن ل،  الت  د من أن كل الركاب يحم ون كثائ  السددددددفر الضددددددركاية لدخوج الدكلة  أك  مال أك

 (؟11من الما ة  3المست ب ة )الف رة 

 ق نلم، بزئيا   نلم   

السددددددددددياسدددددددددداة ذاة  أك ت  يص التدابير المت ذة كذكر ال وانين يربىإذا كان الجواب "نلم"، ف )أ( 
 اإلا ا اة المنشواة في هذا الش ن. أك ا ط  السياساةت ديم اك  أك الص ة

 

هدل ات دذ ب ددكم التددابير الالزمدة، كف دا ل دانوند  الوطني، لفرض ع و داة في حداقة اإلخالج  داقلتزامداة  -38
 (؟11من الما ة  4من البركتوكوج )الف رة  11من الما ة  3المنصوص ع يها في الف رة 

 ق نلم، بزئيا   نلم   

السددددددددددياسدددددددددداة ذاة  أك ت  يص التدابير المت ذة كذكر ال وانين يربىنلم"، فإذا كان الجواب " )أ( 
 اإلا ا اة المنشواة في هذا الش ن. أك ت ديم اكا ط  السياساة أك الص ة

 

هل ات ذ ب دكم التدابير الالزمة ل سدددددددددماض، كف ا ل انون  الوطني،  لدا المواف ة ع ى  خوج األ ددددددددد اص  -39
من   5إلغاء ت  ديراة السدفر ال اسدة بهم )الف رة   أك األفلاج المجرمة كف ا لهذا البركتوكوجالمتواطين في ااتااب 

 (؟5،  اققتران  الما ة 11الما ة 

 ق نلم   



 السدددددددددددياسددددددددددداة ذاة الصددددددددددد ة أك ت  يص التدابير المت ذة كذكر ال وانين يربىإذا كان الجواب "نلم"، ف )أ( 
 اإلا ا اة المنشواة في هذا الش ن. أك ت ديم اكا ط  السياساة أك

 

نظيراتهدا لددى الددكج األطراف هدل ات دذ ب ددكم تددابير لتلزيز تلداكن أبهزة مراقبدة الحددك  التدا لدة لد  مو  -40
 (؟11من الما ة  6األخرى،  ما يشمل إنشاء كتلهد قنواة مبا رة لالتصاج )الف رة 

 ق نلم   

السددددددددددياسدددددددددداة ذاة  أك ت  يص التدابير المت ذة كذكر ال وانين يربىإذا كان الجواب "نلم"، ف )أ( 
 اإلا ا اة المنشواة في هذا الش ن. أك ت ديم اكا ط  السياساة أك الص ة

 
  

 أمن الوثائق ومراقبتها  -12المادة 
الهوية التي يصددداها ذاة نوعية يصددلآ ملها إسدداءة  أك  هل ات ذ ب دكم تدابير تافل أن تاون كثائ  السددفر  - 41

 (؟ 12إسدااها  صواة  ير مشركعة )الف رة )أ( من الما ة  أك  ت  يدها  أك  تحويرها  أك  تزكيرها  أك  استلماج ت   الوثائ  

 ق نلم   

 السدددددددددددياسددددددددددداة ذاة الصددددددددددد ة أك ت  يص التدابير المت ذة كذكر ال وانين يربىإذا كان الجواب "نلم"، ف )أ( 
 اإلا ا اة المنشواة في هذا الش ن. أك ت ديم اكا ط  السياساة أك

 
 

التي تصددددددا نيا ة   أك الهوية التي يصدددددداها أك سدددددالمة كأمن كثائ  السدددددفرهل ات ذ ب دكم تدابير تافل  -42
 (؟12عن ، كمنو إعدا ها ك سدااها كاستلمالها  صواة  ير مشركعة )الف رة )ب( من الما ة 

 ق نلم   

السددددددددددياسدددددددددداة ذاة  أك ت  يص التدابير المت ذة كذكر ال وانين يربىإذا كان الجواب "نلم"، ف )أ( 
 اإلا ا اة المنشواة في هذا الش ن. أك ت ديم اكا ط  السياساة أك الص ة

 
  

 وصالحيتهاشرعية الوثائق  -13المادة 
هل ات ذ ب دكم تدابير تافل أن ت وا سددددد قات ، كف ا ل انونام الوطني، كفي  ضدددددون فترة زمنية مل ولة،  -43

الهوية التي  أك   الر  ع ى ط باة الدكج األطراف األخرى  شددددددد ن التح   من  دددددددرعية كسدددددددالحية كثائ  السدددددددفر
 (؟13اقتجاا  األ  اص )الما ة  ُيزعم أنها سداة  اسم  كيشتب  في أنها ُتستلمل في أك أسداها

 ق نلم   

السددددددددددياسدددددددددداة ذاة  أك ت  يص التدابير المت ذة كذكر ال وانين يربىإذا كان الجواب "نلم"، ف )أ( 
 اإلا ا اة المنشواة في هذا الش ن. أك ت ديم اكا ط  السياساة أك الص ة

 
  

 الصعوبات المصادفة
تحدياة في تنفيذ أي حكم من أحكاا بركتوكوج اقتجاا  األ دددددددددددد اص  أك هل كاب  ب دكم سددددددددددددلو اة -44

 الثالثة؟المتص ة  المجموعة 

 ق نلم   
 التوضي .  يربىإذا كان الجواب "نلم"، ف )أ( 



 

 

 
  

 الحاجة إلى المساعدة التقنية
 ت نية لتنفيذ البركتوكوج؟هل يحتام ب دكم إلى مساعدة  -45

 ق نلم   
 تحديد نو  المساعدة الالزمة  يربىإذا كان الجواب "نلم"، ف )أ( 

 ت ييم تدابير اللدالة الجنائية المناهضة لالتجاا  األ  اص  

 المساعدة في سوغ التشريلاة أك المشواة ال انونية  

 اتفاقاة نموذبية أك لوائ  تنظيمية أك تشريلاة  

 خقط عمل أك سياساة أك كضو استراتيجياة  

 الداكو المستفا ة أك الممااساة الجيدة  

 بناء ال دااة من خالج تدايآ الممااسين اللام ين في مجاج اللدالة الجنائية ك/أك تدايآ المدا ين    

 بناء ال دااة من خالج توعية ال ضاة  

 المساعدة الموقلية من خبير مت صص  

 تلزيز المؤسساة ال ائمة أك بناء المؤسساة  

 الوقاية كالتوعية  

 وبية كالملداةالمساعدة التانول  

 تحديد ذل . يربى )ب( 

 

 قواعد البياناة أك تقوير بمو البياناة  

 منصاة اامية إلى تلزيز التلاكن اإلق يمي كالدكلي أك ح  اة عمل  

األ كاة المت صددددددددددددددصددددددددددددددة، مثدل نمدائط التل م اإللاتركني كاأل لدة اللم يدة كالمبدا   التوبيهيدة    
 ك براءاة اللمل الموحدة

 التحديد( يربى ير ذل  )  

 

 هل يت  ى ب دكم  الفلل مساعدة ت نية في هذه المجاقة؟ -46

 ق نلم   

 تحديد مجاج المساعدة الم دمة كالجهاة التي ت دمها.  يربىإذا كان الجواب "نلم"، ف )أ( 
 

ت ددديم أي مل ومدداة أخرى تركنهددا مفيدددة لفهم كيفيددة تنفيددذكم لبركتوكوج اقتجدداا  دداأل دددددددددددددد دداص  يربى -47
كالمل ومداة التي من المهم أن يد خدذهدا مؤتمر األطراف في اتفداقيدة األمم المتحددة لمكدافحدة الجريمدة المنظمدة عبر  

 الش ن. الوطنية في اقعتباا  ش ن بوانآ تنفيذ البركتوكوج كالصلو اة ال ائمة في هذا

 
  



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

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

 
 التدابير الحدودية -11المادة   

 1هل عززة السدد قاة الم تصددة في ب دكم الضددوا ط الحدك ية لمنو تهريآ المهابرين ككشددف  )الف رة  -48
 (؟11من الما ة 

 ق نلم   

 تحديد ذل . يربىإذا كان الجواب "نلم"، ف )أ( 
 

يمنو اسدددددددت داا كسدددددددائل الن ل التي تدابير أخرى مناسدددددددبة لاي  أك هل اعتمد ب دكم أي تدابير تشدددددددريلية -49
 (؟11من الما ة  2يشغ ها الناق ون التجاايون في ااتااب بريمة تهريآ المهابرين )الف رة 

 ق نلم   

تحدديدد ت د  التددابير كت دديم أي مل ومداة متداحدة عمدا إذا كداندت  يربىإذا كدان الجواب "نلم"، ف )أ( 
إلزاا الناق ين التجاايين  الت  د من أن كل الركاب يحم ون كثائ  السدددددددفر الضدددددددركاية لدخوج هذه التدابير تشدددددددمل 

 .(11من الما ة  4ك 3اإلخالج بهذا اقلتزاا )الف رتان  الب د المست بل، ككذل  أي ع و اة مفركضة في حاقة
 

هل ينص اإلطاا ال انوني لب دكم ع ى أي تدابير تسدددددددددم   لدا المواف ة ع ى  خوج األ ددددددددد اص المتواطين   - 50
 (؟ 6 الما ة ،  اققتران 11من الما ة   5ااتااب برائم متل  ة بتهريآ المهابرين ك لغاء ت  يراة سفرهم )الف رة  في 

 ق نلم   

 تحديدها. يربىإذا كان الجواب "نلم"، ف )أ( 
 

لتلزيز التلددداكن مو أبهزة مراقبدددة الحددددك  لددددى الددددكج األطراف األخرى، هدددل ات دددذ ب ددددكم أي تددددابير  -51
 (؟11من الما ة  6يشمل إنشاء كتلهد قنواة مبا رة لالتصاج )الف رة   ما

 ق نلم   
  

 أمن ومراقبة الوثائق  -12المادة 

الهوية التي تصددددددداها  أك  هل ات ذ ب دكم أي تدابير تافل أن تاون نوعية كسددددددالمة كأمن كثائ  السددددددفر -52
 (؟12س قات  الم تصة كافية  الغرض )الما ة 

 ق نلم   
 تحديد التدابير المت ذة. يربىإذا كان الجواب "نلم"، ف )أ( 

 
  



 

 

 شرعية الوثائق وصالحيتها -13المادة 
السدددددددددددددد قداة الم تصدددددددددددددددة في ب ددكم، كف دا ل دانونام الوطني ك نداء ع ى ط دآ الددكج األطراف هدل ت وا  -53

الهوية التي أسددددداها  أك األخرى،  التح  ، في  ضددددون فترة زمنية مل ولة، من  ددددرعية كسددددالحية كثائ  السددددفر
 (؟13ُيزعم أنها سداة  اسم  كيشتب  في أنها ُتستلمل في تهريآ المهابرين )الما ة  أك ب دكم

 ق نلم   

 توضي  ذل . يربىإذا كان الجواب "نلم"، ف )أ( 
 

  
 الصعوبات المصادفة

تحددديدداة في تنفيددذ أي حكم من أحكدداا بركتوكوج تهريددآ المهددابرين  أك هددل كابدد  ب دددكم سددددددددددددددلو دداة -54
 المتص ة  المجموعة الثالثة؟

 ق نلم   
 توضي  ذل . يربىإذا كان الجواب "نلم"، ف )أ( 

 
  

 الحاجة إلى المساعدة التقنية
 ت نية إضافية لتنفيذ البركتوكوج تنفيذا فلاق؟ ةمساعد أك مواا  أخرى  أك ب دكم إلى تدابيرهل يحتام  -55

 ق نلم   
 تحديد نو  المساعدة الالزمة لتنفيذ البركتوكوج  يربىإذا كان الجواب "نلم"، ف )أ( 

 ت ييم تدابير اللدالة الجنائية المناهضة لتهريآ المهابرين  

 المساعدة في سوغ التشريلاة أك المشواة ال انونية  

 اتفاقاة نموذبية أك لوائ  تنظيمية أك تشريلاة  

 خقط عمل أك سياساة أك كضو استراتيجياة  

 الداكو المستفا ة أك الممااساة الجيدة  

 بناء ال دااة من خالج تدايآ الممااسين اللام ين في مجاج اللدالة الجنائية ك/أك تدايآ المدا ين    

 ال دااة من خالج توعية ال ضاةبناء   

 المساعدة الموقلية من خبير مت صص  

 ةتلزيز المؤسساة ال ائم أك بناء المؤسساة  

 الوقاية كالتوعية  

 التحديد( يربىالمساعدة التانولوبية كالملداة )  

 قواعد البياناة أك تقوير بمو البياناة  

 منصاة اامية إلى تلزيز التلاكن اإلق يمي كالدكلي أك ح  اة عمل  

األ كاة المت صددددددددددددددصددددددددددددددة، مثدل نمدائط التل م اإللاتركني كاأل لدة اللم يدة كالمبدا   التوبيهيدة    
 ك براءاة اللمل الموحدة



 التحديد( يربى ير ذل  )  

 

ما هي المجاقة التي يحتام فيها مو فو أبهزة مراقبة الحدك  ك دددددؤكن الهجرة ك نفاذ ال انون في ب دكم  -56
 إلى مزيد من أنشقة بناء ال دااة؟

 

 مؤسساة اللدالة الجنائية في ب دكم إلى مزيد من أنشقة بناء ال دااة؟ ما هي المجاقة التي تحتام فيها  - 57

 

 ت نية في ت   المجاقة؟  ة مساعد هل يت  ى ب دكم  الفلل  - 58

 ق نلم   

 تحديد مجاج المساعدة الم دمة كالجهاة التي ت دمها.  يربىإذا كان الجواب "نلم"، ف )أ( 
 

  
  



 

 

 المرفق السادس 

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

  
 إرشادات عامة للرد على االستبيان

المستلِرضة، كف ا ل  سم ال امس سوف ُتستلَرض الدكج بناء ع ى المل وماة التي قدمتها إلى الدكج األطراف   •
من إبراءاة كقواعد تشددغيل ةلية اسددتلراض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 

منها تحميل   يربىكالبركتوكوقة الم ح ة بها. ك ذا كانت الدكج لم ت دا  لد الوثائ  ذاة الصدددد ة إلى األمانة، ف
كسددددف م تصدددر  أك ية كقضددددايا ك يرها من الوثائ  ذاة سدددد ة  الر  ع ى اقسددددتبيان،أي قوانين كلوائ  تنظيم

 لها، ع ى بوا ة إ ااة الملااف المسماة "بوا ة المواا  اإللاتركنية كال وانين المتل  ة  الجريمة" )بوا ة " يرلوا"(.

 ت ع ى بوا ة " يرلوا".يمكن  لد ذل ، في إطاا الر  ع ى كل سؤاج، ت ديم اكا ط  المل وماة، التي ُحم  •

من الدكج تحديد التشددددريلاة   يربى اإلضددددافة إلى توفير اكا ط  المل وماة التي ُحم ت ع ى بوا ة " دددديرلوا"،  •
المنقب ة كاألحكاا ذاة الصدددد ة في إطاا كل سددددؤاج تاون اإلبا ة عن  هي "نلم"، كفي إطاا أي سددددؤاج ةخر، 

 عند اققتضاء.

ت ديم أي مرف اة،  ما في ذل  النسددددددددددد  الواقية من الوثائ ، مو اقسدددددددددددتبياناة من الدكج أن تمتنو عن  يربى •
 المستوفاة.

يمكن ل دكج األطراف، عند ا ها ع ى اسددددددتبياناة الت ييم الذاتي، أن تشددددددير أيضددددددا إلى المل وماة الم دمة في  •
طراف أن تراعي سدديال ةلياة اسددتلراض الصددكوا األخرى ذاة الصدد ة التي هي أطراف فيها. كع ى الدكج األ

ضددركاة أن تجسددد الر ك  ع ى النحو المناسددآ أي مل وماة مسددتجدة منذ ت ديم الر ك  السددا  ة في إطاا ةلياة 
اقسدددددددددتلراض األخرى. كع ى كب  ال صدددددددددوص، يجوز ل دكلة القرف المسدددددددددتلَرضدددددددددة، عند اسدددددددددتلراض نفس 

ات ها  موبآ اتفاقية األمم المتحدة مماث ة لاللتزاماة الواقلة ع ى ع أك التشددددددددددددريلاة  شدددددددددددد ن التزاماة مقا  ة
لمكافحة الفسدددددا ، أن تشدددددير إلى الر ك  كالوثائ  اإلضدددددافية التي قدمتها في إطاا ةلية اسدددددتلراض تنفيذ اتفاقية 

 األمم المتحدة لمكافحة الفسا .

ة بهدا ع ى تنقوي أحكداا اتفداقيدة األمم المتحددة لمكدافحدة الجريمدة المنظمدة عبر الوطنيدة كالبركتوكوقة الم ح د  •
 اباة متفاكتة من المتق باة. ككف ا لإلبراءاة كال واعد، سدددتتناكج ةلية اسدددتلراض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة 
لمكدافحدة الجريمدة المنظمدة عبر الوطنيدة كالبركتوكوقة الم ح دة بهدا تددايجيدا بميو موا  اقتفداقيدة كالبركتوكوقة 

الف طبيلة كل حكم من األحكاا عند سدديا ة الر ك  ع ى األسددئ ة الم ح ة بها. كمن ثم، ينبغي أن يراعى اخت 
 ذاة الص ة ككذل  أثناء استلراضها في المراحل التالية من اقستلراض ال قري.

من كددل بركتوكوج ع ى أن أحكدداا اقتفدداقيددة تنقب  ع ى البركتوكوج، مو مراعدداة مددا  1من المددا ة  2تنص الف رة  • 
من إبراءاة كقواعد تشددددغيل اآللية أن   19ُينص في  ع ى خالف ذل . كتذكر الف رة ي تضددددي  اختالف الحاج، ما لم  

في إطداا اسدددددددددددددتلراض اقتفداقيدة، مو مراعداة مدا  إق  تسدددددددددددددتلرض ق  أحكداا اقتفداقيدة، التي تنقب  ع ى البركتوكوقة، 
ي تضددددددددددددديد  اختالف الحداج. كالمق وب من الددكج، كهي تجيدآ عن األسدددددددددددددئ دة المتل  دة بتنفيدذ اقتفداقيدة، أن تد خدذ في  
الحسددبان مدى انقبال أحكاا اقتفاقية ذاة الصدد ة، حسددآ اققتضدداء، ع ى موضددو  كل بركتوكوج هي طرف في . 

اء الحكوميين إلى ضدددددركاة تضدددددمين ا ك هم إ ددددداااة إلى انقبال أحكاا اقتفاقية من هذا كمن ثم، يجدا تنبي  ال بر 
ال بيل ع ى البركتوكوقة التي ب دهم طرف فيها. كمثاج ذل ، أن ي خذ ال براء الحكوميون في الحسدددددددددددددبان، عند الر  



  10مدى انقبال أحكاا الما ة ، ة اقعتبااي الهيئاة ع ى مسدددددددؤكلية   10ع ى األسدددددددئ ة المتل  ة بنقال انقبال الما ة 
 ذل .  ع ى الجرائم المشمولة  البركتوكوقة الثالثة، كأن يجيبوا بناء ع ى 

ل  براء الحكوميين ت ددديم جوز ي  ة،كفي هددذه الحدداقتبدددأ  ل  أسددددددددددددددئ ددة اقسددددددددددددددتبيددان  لبددااة "الدددكج مدددعوة".  •
 ه المل وماة.ست  ص أي استنتاباة من عدا كبو  هذتُ  ن. كلاتقوع المل وماة المق و ة

   
 اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية  - أوال  

 
 13و 12المجموعة الرابعة: التعاون الدولي والمسااعدة القانونية المتبادلة والمصاادرة )المواد   

 من االتفاقية( 21و 18و 17و 16و 14و
 

 المصادرة والضبط -12المادة   

 اإلطاا ال انوني لب دكم مصا اة ما ي ي هل يتي   -1

المت تية من الجرائم المشدمولة  ( 8) (2عائداة الجرائم )حسدآ تلريفها في الف رة )ه( من الما ة  )أ( 
الممت اددداة التي تلدددا ج قيمتهدددا قيمدددة ت ددد  اللدددائدددداة  أك بهدددذه اقتفددداقيدددة كالبركتوكوقة التي  كلتام طرف فيهدددا،

 (؟12)أ( من الما ة  1 )الف رة

 ق نلم   

يرا  اسدددددددددت دامها في ااتااب  أك  األ كاة األخرى التي اسدددددددددت دمت أك الملداة أك الممت ااة )ب( 
 (؟12)ب( من الما ة  1برائم مشمولة بهذه اقتفاقية كالبركتوكوقة التي  كلتام طرف فيها )الف رة 

 ق نلم   

 ؟ ( 12 من الما ة   3المبدلة  ممت ااة أخرى )الف رة  أك   عائداة الجرائم المحولة إلى ممت ااة أخرى  )م(  

 ق نلم   

 (؟12من الما ة  4عائداة الجرائم الم ت قة  ممت ااة مت تية من مصا ا مشركعة )الف رة  ) ( 

 ق نلم   

 توضي  ذل . يربى ‘1’ 

 
 

)أ( ك)م( ك) (  1المنددافو األخرى المتدد تيددة من األموا المددذكواة في األسددددددددددددددئ ددة  أك اإليرا اة )هد( 
 (؟12من الما ة  5)الف رة 

 ق نلم   

 توضي  ذل . يربى ‘1’ 

 
 

__________ 

 ، من ااتااب برا ما. ير مبا ر يتحصل ع يها،  شكل مبا ر أك ي صد بتلبير "عائداة الجرائم" أي ممت ااة تت تى أك (8) 



 

 

 اإلطاا التشريلي ذي الص ة كالملياا المق وب لإلثباة.الدكج مدعوة إلى ت ديم مل وماة عن  -2
 

 
الددكج مددعوة إلى التقو  بت دديم مل ومداة عمدا إذا كداندت أطرهدا ال دانونيدة الوطنيدة تسددددددددددددددم   مصددددددددددددددا اة  -3

 الموبو اة  كن استنا  إلى إ انة.

 
 
اقتفدداء  أك 12من المددا ة  1هددل يتي  اإلطدداا ال ددانوني لب دددكم التلرف ع ى األموا المددذكواة في الف رة  -4

 (؟12من الما ة  2ضبقها لغرض مصا اتها في نهاية المقاف )الف رة  أك تجميدها أك أثرها

 ق نلم   

 توضي  هذا  ييجاز، إن لزا األمر. يربىإذا كان الجواب "نلم"، ف )أ( 

 
 

كانت أطرها ال انونية تسدددم   التلرف ع ى األموا المذكواة الدكج مدعوة إلى أن تحد  ما إذا  )ب( 
 ضبقها. أك تجميدها أك اقتفاء أثرها أك 12من الما ة  1كأموا أخرى  ير التي كا ة في الف رة  1في السؤاج 

 
 
السدددددد قاة الم تصددددددة األخرى أن ت مر بت ديم السددددددجالة  أك هل ي وج اإلطاا ال انوني لب دكم المحا م -5

 ( 12من الما ة  6التحفة ع يها من أبل ما ي ي )الف رة  أك التجااية أك المالية أك المصرفية

المالح ة ال ضددددددددددددائية  شدددددددددددد ن ما ي ترف في ب دكم من برائم مشددددددددددددمولة  اقتفاقية  أك التح ي  )أ( 
 كالبركتوكوقة التي  كلتام طرف فيها؟

 ق نلم   

 ت مين المصا اة في ب دكم؟ )ب( 

 ق نلم   

ت بية ط آ ل مصا اة م دا من  كلة طرف أخرى  ش ن بريمة مشمولة  اقتفاقية كالبركتوكوقة  )م( 
 التي  كلتام طرف فيها؟

 ق نلم   

تحديد القري ة التي ي وج  يربى)م( "نلم"، ف أك )ب( أك )أ( 5إذا كان الجواب عن األسئ ة  ) ( 
 الس قاة الم تصة األخرى هذه الصالحية.  أك بها اإلطاا ال انوني لب دكم المحا م

 
 
من  6هل يسدم  اإلطاا ال انوني لب دكم  اسدت داا السدرية المصدرفية كسدبآ لرف  اللمل   حكاا الف رة  -6

 ؟ 12الما ة 

 ق نلم   



إذا كان ن ل عآء اإلثباة إلى المدعى ع ي  أمرا متسد ا مو مبا   قانونام الوطني كطبيلة اإلبراءاة  -7
ال ضددائية ك يرها من اإلبراءاة، فهل يسددم  اإلطاا ال انوني لب دكم   ن ُين ل إلى المدعى ع ي  عآء إثباة أن  

 (؟12من الما ة  7مشركعة )الف رة عائداة الجرائم المزعومة مت تية من مصا ا 

 ق نلم   
يجيز بها إطااكم ال انوني   ت ديم مل وماة عن الشدددددددددددرك  التي يربىإذا كان الجواب "نلم"، ف )أ( 

 الوطني ن ل عآء اإلثباة إلى المدعى ع ي .

 
 
الدكج مدعوة إلى التقو  بت ديم أمث ة ع ى ما لديها من تجااب كتحدياة في سدليها إلى تلزيز التلاكن   -8

 فيما يتل    ما ي ي  ق سيما ع ى منو كمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية   قى أ ثر فلالية،

إمكانية مصددددددددا اة الشددددددددركاة كالموبو اة المؤسددددددددسددددددددية حيثما كانت عائداة الجرائم م ت قة  )أ( 
   ممت ااة مت تية من مصا ا مشركعة.

 
 

 إمكانية مصا اة الح ول ال انونية كالمصال  ال اب ة لإلنفاذ )ب( 

 
 

إ انة كضددددددددركب التلاكن ال ضددددددددائي كال انوني  اسددددددددت داا أسدددددددد وب المصددددددددا اة  ير المسددددددددتندة إلى   )م(  
 الص ة  ذاة 

 
 

التلرف ع ى الممت ااة كاقتفاء أثرها كاقضدددددددقال   ي ااة الممت ااة المصدددددددا اة،  ما يشدددددددمل  ) ( 
 إ ااتها من خالج أبهزة مت صصة

 
 

 التلاكن مو أبهزة النيا ة اللامة اإلق يمية )ه( 

 
  

 ألغراض المصادرةالتعاون الدولي  -13المادة   

األ كاة  أك الملداة أك الممت ااة أك هل يسدددددددددددددم  اإلطاا ال انوني لب دكم  مصدددددددددددددا اة عائداة الجرائم -9
 (؟13بناء ع ى ط آ  كلة طرف أخرى )الما ة  12من الما ة  1األخرى المشاا إليها في الف رة 

 ق نلم، بزئيا   نلم   
 "نلم، بزئيا"  أك نلم"إذا كان الجواب " )أ( 
هل ي دا الق آ إلى السد قاة الم تصدة في ب دكم من أبل اسدتصدداا أمر  اخ ي  المصدا اة  ‘1’ 

 (؟13)أ( من الما ة  1)الف رة 
 ق نلم   

 (؟ 13 )ب( من الما ة   1هل ي دا الق آ إلى الس قاة الم تصة في ب دكم من أبل تنفيذه )الف رة  ‘ 2’  

 ق نلم   



 

 

تحديد أي تحدياة توابهونها    يربى"نلم، بزئيا"، ف أك  "نلم" 9إذا كان الجواب عن السدددددددددددؤاج  )ب( 
 في مصا اة عائداة الجرائم بناء ع ى ط آ  كلة طرف أخرى.

 
 

الم تصددددددددددددددة من التلرف ع ى عدائدداة الجرائم كاقتفداء أثرهدا هدل يمكن اإلطداا ال دانوني لب ددكم السددددددددددددد قداة  - 10
 (؟ 12 من الما ة   2كتجميدها كضبقها لغرض مصا اتها في نهاية المقاف بناء ع ى ط آ  كلة طرف أخرى )الف رة 

 ق نلم، بزئيا   نلم   
تحديد أي تحدياة توابهونها في التلرف ع ى   يربى"نلم، بزئيا"، ف أك  نلم"إذا كان الجواب " )أ( 

 عائداة الجرائم كاقتفاء أثرها كتجميدها كضبقها بناء ع ى ط آ  كلة طرف أخرى.

 
 

بدلت  أك  هل يسدددددم  اإلطاا ال انوني لب دكم  مصدددددا اة عائداة الجرائم التي حولت إلى ممت ااة أخرى  -11
من  4اخت قت  ممت ااة مت تية من مصدددددددددددددا ا مشدددددددددددددركعة )الف رة  أك (12من الما ة  3)الف رة  ممت ااة أخرى  

 ( بناء ع ى ط آ  كلة طرف أخرى؟12الما ة 

 ق نلم، بزئيا   نلم   
إذا كان اإلطاا ال انوني لب دكم يحد  أي أسددددددددباب قانونية لرف  ط باة التلاكن أل راض المصددددددددا اة،  -12
 ( 9) (.18من الما ة  21كالف رة  13من الما ة  7ك 3توضي  ت   األسباب )الف رتان  يربىف

 
 

المل ومداة التي يشددددددددددددددتر  اإلطداا ال دانوني لب ددكم إ اابهدا في ط دآ التلداكن أل راض المصددددددددددددددا اة مدا  -13
 ( 10) (؟13من الما ة  3)الف رة  18من الما ة  15كالف رة  13من الما ة  3  الف المل وماة المذكواة في الف رة 

 
 

ال دانوني الوطني يسددددددددددددددم   مصددددددددددددددا اة الددكج مددعوة إلى التقو  بت دديم مل ومداة عمدا إذا كدان إطدااهدا  -14
 الموبو اة  كن اقستنا  إلى إ انة بناء ع ى ط آ  كلة طرف أخرى.

 
  

 الممتلكات المصادرة أو التصرف في عائدات الجرائم المصادرة -14المادة   

المصددا اة إلى الدكلة الممت ااة  أك  هل يسددم  اإلطاا ال انوني لب دكم  يعا ة عائداة الجرائم المصددا اة -15
الممت ااة   أك ا  ت   اللائداة أك  القرف التي تق بها حتى تتمكن من أن تلقي تلويضاة لضحايا ت   الجرائم

 (؟14من الما ة  2إلى أسحابها الشرعيين )الف رة 

 ق نلم، بزئيا   نلم   
توضدي  القري ة التي يسدم  بها قانونام الوطني  يعا ة  يربىإذا كان الجواب "نلم، بزئيا"، ف )أ( 

 الممت ااة المصا اة ت   لل راض المذكواة أعاله. أك ة الجرائم المصا اةعائدا

 
__________ 

 )المساعدة ال انونية المتبا لة(. 18ينبغي النظر في اإلبا ة عن هذا السؤاج  اققتران  الر  ع ى األسئ ة ذاة الص ة  ش ن الما ة  (9) 
 نونية المتبا لة(.)المساعدة ال ا 18ينبغي النظر في اإلبا ة عن هذا السؤاج  اققتران  الر  ع ى األسئ ة ذاة الص ة  ش ن الما ة  (10) 



)م(  2ترتيباة مو  كج أطراف أخرى ل تبر  ل حسداب الم صدص كف ا ل ف رة  أك هل أبرا ب دكم اتفاقاة -16
المنظمة   يمة عائداة من اقتفاقية كل هيئاة الحكومية الدكلية المت صدددصدددة في مكافحة الجريمة   30من الما ة 

 جزء منها  أك الممت ااة أك  األمواج المت تية من بيو ت   اللائداة أك الممت ااة المصدددا اة أك الجرائم المصدددا اة
 (؟14)أ( من الما ة  3)الف رة 

 ق نلم   

حسدآ كل حالة،  أك ترتيباة مو  كج أطراف أخرى ل  ياا،  صدفة منتظمة  أك  هل أبرا ب دكم اتفاقاة  -17
)ب( من  3بزء منها )الف رة   أك مت تية من بيلهاالاألمواج   أك  الممت ااة  أك  اقتسددددددددددداا عائداة الجرائمشددددددددددد ن    

 (؟14الما ة 

 ق نلم   

ممااسدددددددداة بيدة  أك الدكج األطراف مدعوة إلى ت ديم أمث ة ع ى ما لديها من تجااب إيجابية )أ( 
المتلدد ة األطراف  شدددددددددددددد ن التصددددددددددددددرف في الموبو اة  أك في تقبي  اقتفداقيدة ع ى اقتفداقداة كالترتيبداة الثندائيدة

 ت اسمها. أك المصا اة

 
  

 تسليم المجرمين -16المادة   

 هل يواف  ب دكم ع ى تس يم المجرمين بناء ع ى  -18

 قانون؟ )أ( 

 ق نلم   

 ثنائية(؟ أك ترتيباة أخرى )متلد ة األطراف أك اتفاقاة أك ملاهداة )ب( 

 ق نلم   

 ع ى سبيل المجام ة؟ أك  حكم الملام ة  المثل )م( 

 ق نلم   

)ب( "نلم"، فهل يسدددددددت دا ب دكم اقتفاقية ك سددددددداو قانوني  18إذا كان الجواب عن السدددددددؤاج   ) ( 
 (؟16من الما ة  4ل تلاكن ع ى تس يم المجرمين مو الدكج األطراف األخرى في اقتفاقية )الف رة 

  ير منقب      ق   شرك     نلم،     نلم  
 توضي  ذل . يربى )ه( 

 
 

 (؟16)أ( من الما ة  5هل أب غتم األمين اللاا للمم المتحدة بهذه المل وماة )الف رة  )ك( 

 ق نلم   

)م( "ق"، فهل يسددددددددلى ب دكم في الحاقة  أك )ب( أك )أ( 18إذا كان الجواب عن األسددددددددئ ة   )ز( 
 (؟16)ب( من الما ة  5المناسبة إلى إبراا ملاهداة لتس يم المجرمين )الف رة 

 ق نلم   



 

 

من اقتفاقية كاألفلاج المجرمة  16من الما ة  1هل يلتبر ب دكم الجرائم المنصدددددددددددوص ع يها في الف رة  -19
ة التي هو طرف فيها برائم مسدددددددددددو ة لتسددددددددددد يم مرتابيها في إطاا الملاهداة كف ا ل بركتوكوقة الم ح ة  اقتفاقي 

 ؟(16من الما ة  3المتلد ة األطراف لتس يم المجرمين التي أبرمها )الف رة  أك الثنائية

 ق    بزئيا نلم،     نلم  
    ييجاز.توضي  ذل يربى )أ( 

 
 

إذا كان ب دكم ق يشددددددددتر  لتسدددددددد يم المجرمين كبو  ملاهدة، فهل يلتبر الجرائم المنصددددددددوص ع يها في  -20
توكوقة الم ح دة  داقتفداقيدة التي هو طرف فيهدا ك من اقتفداقيدة كاألفلداج المجرمدة كف دا ل بر  16من المدا ة  1الف رة 

 (؟16من الما ة  6برائم مسو ة ل تس يم )الف رة 
  ير منقب      ق    بزئيا نلم،     نلم  

 توضي  ذل   ييجاز. يربى )أ( 

 
 

ما هي الشرك  المنصوص ع يها في قانونام الوطني ل مواف ة ع ى تس يم المجرمين،  ما يشمل الشر   -21
 (؟16من الما ة  7الل و ة ) لتبة لتحديد الجرائم المسو ة ل تس يم( )الف رة المتل    الحد األ نى من 

 توضي  ذل   ييجاز. يربى )أ( 

 
 

ما هي األسدباب المنصدوص ع يها في قانونام الوطني التي يجوز لب دكم أن يرف  التسد يم بناء ع يها   -22
 (؟16من الما ة  7)الف رة 

 التوضي   ييجاز. يربى ()أ 

 
 

 (؟ 16 من الما ة   1هل يشتر  اإلطاا ال انوني لب دكم از كابية التجريم ل مواف ة ع ى ط باة التس يم )الف رة  - 23
 ق    بزئيا نلم،     نلم  

توضدددددددي  كيفية تقبي   دددددددر  از كابية التجريم كنقاق   يربىإذا كان الجواب "نلم، بزئيا"، ف )أ( 
 ع ى ط باة التس يم.من أبل المواف ة 

 
 

هل ينص اإلطاا ال انوني لب دكم ع ى متق باة إثباتية مبسدددددددقة ) شددددددد ن أي برائم مشدددددددمولة  اقتفاقية  -24
 (؟16من الما ة  8( )الف رة 16كالبركتوكوقة، التي  كلتام طرف فيها، تنقب  ع يها الما ة 

 توضي  ذل . يربى )أ( 

 
 

ال انوني لب دكم ع ى إبراءاة تسددددددددد يم ملج ة ) شددددددددد ن أي برائم مشدددددددددمولة  اقتفاقية هل ينص اإلطاا   -25
 (؟16من الما ة  8( )الف رة 16كالبركتوكوقة، التي  كلتام طرف فيها، تنقب  ع يها الما ة 

 ق نلم   



ت ديم مل وماة عن إبراءاة التسدددددددددد يم المبسددددددددددقة المتاحة في  يربىإذا كان الجواب "نلم"، ف )أ( 
 ب دكم كتحديد  رك  تقبي ها.

 
 

هل يرف  ب دكم ط باة التسددددد يم لمجر  أن الجرا يلتبر أيضدددددا منقويا ع ى مسدددددائل مالية )الف رة  -26
 (؟16من الما ة  15

 ق نلم   
تحديد الظركف التي يمكن فيها اف  ط آ التسدد يم لمجر  أن  يربىإذا كان الجواب "نلم"، ف )أ( 

  ى مسائل مالية.الجرا يلتبر أيضا منقويا ع

 
 

إذا كان ب دكم يرف  تسدددددددددددد يم أي بان مزعوا لمجر  أن هذا الجاني من اعاياه، فهل يرسددددددددددددي اإلطاا  -27
ال انوني لب دكم كقية قضددددددددددددددائية ع ى الجرائم المشددددددددددددددمولة  اقتفاقية كالبركتوكوقة التي  كلتام طرف فيها عندما  

 (؟ 16من الما ة  10، كالف رة 15من الما ة  3يرتابها أحد اعاياه )الف رة 
 ق    بزئيا نلم،     نلم  

 
إذا كان هناا بان مزعوا في إق يمكم الوطني ككان ب دكم يرف  تسدد يم ، فهل يرسددي اإلطاا ال انوني   -28

لب دكم كقية قضدددائية ع ى الجرائم المشدددمولة  اقتفاقية كالبركتوكوقة التي  كلتام طرف فيها في الظركف المبينة  
 (؟ 15من الما ة  4تاآ هذه الجرائم )الف رة عندما يكون هذا الش ص قد اا  15من الما ة  2ك 1في الف رتين 

 ق    بزئيا نلم،     نلم  
 

 اقتفاقية؟  من   16من الما ة   11هل ينص اإلطاا ال انوني لب دكم ع ى تس يم المجرمين  شرك  كف  الف رة   - 29

 ق نلم   
 

ال انوني لب دكم، بناء ع ى ط آ الدكلة إذا اف  ب دكم تس يم   ص ما ألن  من اعاياه، فهل يسم  اإلطاا   - 30
 (؟ 16من الما ة   12التي ت تمس تس م ،  ينفاذ الحكم الصا ا ع ي   م تضى ال انون الوطني ل دكلة القالبة )الف رة 

 ق    بزئيا نلم،     نلم  
 

توضددددددددددددي  الظركف التي يمكن فيها لب دكم أن   يربى"نلم، بزئيا"، ف أك  إذا كان الجواب "نلم" )أ( 
 ينظر في إنفاذ مثل هذه األحكاا.

 
 

قبل اف  ط باة التسد يم، هل يتشداكا ب دكم، عند اققتضداء، مو الدكلة القالبة من أبل إتاحة فرسدة  -31
 (؟16من الما ة  16كافرة لها للرض ةاائها كت ديم المل وماة المتص ة  ا عاءاتها )الف رة 

 ق نلم   

األطراف الددكج مددعوة إلى عرض مدا لدديهدا من تجدااب كتحدديداة في اسددددددددددددددتلمداج اقتفداقيدة مو الددكج  -32
 األخرى في الشؤكن المتل  ة بتس يم المجرمين.

 
  



 

 

 نقل األشخاص المحكوم عليهم -17المادة   

متلدد ة األطراف من أبدل ن دل األ دددددددددددددد داص المحكوا  أك ترتيبداة ثندائيدة أك هدل أبرا ب ددكم أي اتفداقداة -33
 (؟17كالبركتوكوقة التي هو طرف فيها )الما ة ع يهم  ل و اة قاتاابهم برائم مشمولة  اقتفاقية 

 ق نلم   

 ( 11) الترتيباة. أك ت ديم مثاج ع ى ت   اقتفاقاة يربىإذا كان الجواب "نلم"، ف )أ( 

 
 

ممدااسددددددددددددداة بيددة في تقبي    أك  ت دديم أمث دة ع ى مدا لدديهدا من تجدااب إيجدابيدة الددكج مددعوة إلى  )ب(  
 ع يهم.  المتلد ة األطراف المبرمة من أبل ن ل األ  اص المحكوا  أك  الترتيباة الثنائية  أك  اقتفاقية  ش ن اقتفاقاة 

 
  

 المساعدة القانونية المتبادلة -18المادة   

 المساعدة ال انونية بناء ع ى هل يتبا ج ب دكم  -34

 قانون؟ )أ( 

 ق نلم   

 ثنائية(؟ أك ترتيباة أخرى )متلد ة األطراف أك اتفاقاة أك ملاهداة )ب( 

 ق نلم   

 ع ى سبيل المجام ة؟ أك  حكم الملام ة  المثل )م( 

 ق نلم   

منهدا، من أبدل  29إلى  9من اقتفداقيدة،  مدا في ذلد  أحكداا الف راة  18هدل يقب  ب ددكم أحكداا المدا ة  -35
ل انونية مو الدكج األطراف التي ليسدددددت لديها ملاهداة أخرى نافذة لتبا ج المسددددداعدة ال انونية تبا ج المسددددداعدة ا

 (؟18من الما ة  7)الف رة 

 ق    بزئيا نلم،     نلم  
 تحديد الف راة التي ق تنقب . يربىإذا كان الجواب "نلم، بزئيا"، ف )أ( 

 
  

 (؟18من الما ة  13)الف رة  18من الما ة  13هل عين ب دكم س قة مركزية عمال  الف رة  -36

 ق نلم   

  ت دددديم أي مل ومددداة متددداحدددة عن اسدددددددددددددم كعنوان ت ددد  السددددددددددددد قدددة  يربى إذا كدددان الجواب "نلم"، ف  )أ(  
 الس قاة.  أك 

   

__________ 

 الترتيباة ذاة الص ة ع ى بوا ة " يرلوا". الدكج مدعوة إلى تحميل اقتفاقاة أك (11) 



هل يتبا ج ب دكم المسداعدة ال انونية  شد ن التح ي اة كالمالح اة ال ضدائية كاإلبراءاة ال ضدائية  شد ن  -37
المسدددددددددددددؤكج عن ااتاابها  الجرائم المشدددددددددددددمولة  اقتفاقية كالبركتوكوقة، التي هو طرف فيها، التي يمكن أن يكون 

 (؟18من الما ة  2  صا اعتباايا )هيئة اعتبااية( )الف رة 

 ق نلم   

من  3مدا هي أنوا  المسدددددددددددددداعددة ال دانونيدة التداليدة التي يمكن أن ي ددمهدا ب ددكم إلى الددكج األخرى )الف رة  -38
 (؟18الما ة 

 أقواج من األ  اص أك الحصوج ع ى أ لة )أ( 

 ق نلم   

 تب يغ المستنداة ال ضائية )ب( 

 ق نلم   

 تنفيذ عم ياة التفتيش كالضبط كالتجميد )م( 

 ق نلم   

 فحص األ ياء كالمواقو ) ( 

 ق نلم   

 ت ديم المل وماة كاأل لة كالت ييماة التي ي وا بها ال براء )هد( 

 ق نلم   

 المصددرفية أك ت ديم أسددوج المسددتنداة كالسددجالة ذاة الصدد ة،  ما فيها السددجالة الحكومية )ك( 
 نس  مصدقة منها أك التجااية، أك المؤسسية أك المالية أك

 ق نلم   

اقتفداء أثرهدا  أك األ دددددددددددددديداء األخرى  أك األ كاة أك الممت اداة أك التلرف ع ى عدائدداة الجرائم )ز( 
 أل راض الحصوج ع ى أ لة

 ق  نلم  

 تيسير مثوج األ  اص طواعية في الدكلة القرف القالبة )ض( 

 ق نلم   

 أي نو  ةخر من المساعدة ق يتلااض مو ال انون الوطني ل دكلة القرف مت  ية الق آ ) ( 

 ق نلم   

 تحديد ذل . يربى )ي( 

 
  



 

 

ممااسداة بيدة في تقبي   أك الدكج مدعوة إلى ت ديم أمث ة ع ى ما لديها من تجااب إيجابية )ا( 
 .18) ( من الما ة  3اقتفاقية ع ى أي نو  ةخر من المساعدة الم دمة  موبآ الف رة 

 
  

هل يسدم  ب دكم  ل د ب سدة اسدتما    سد وب التداكج الفيديوي بناء ع ى ط آ  كلة طرف أخرى حينما  -39
ال بير  شدد صدد  أماا السدد قاة ال ضددائية في  كلة أبنبية  أك المسددتصددوب مثوج الشدداهد أك ق يكون من الممكن

 (؟18من الما ة  18)الف رة 
 ق    بزئيا نلم،     نلم  

 توضي  ذل . يربىإذا كان الجواب "نلم، بزئيا"، ف )أ( 

 
  

من  9هدل يرف  ب ددكم ط بداة المسدددددددددددددداعددة ال دانونيدة المتبدا لدة بنداء ع ى عددا از كابيدة التجريم )الف رة  -40
 (؟18الما ة 

 ق    بزئيا نلم،     نلم  
 الجواب "نلم، بزئيا"، فين الدكج مدعوة إلى توضي  ذل .إذا كان  )أ( 

 
 

هل السرية المصرفية سبآ لرف  ط باة المساعدة ال انونية المتبا لة  م تضى اإلطاا ال انوني لب دكم   -41
 (؟18من الما ة  8)الف رة 

 ق نلم   

توضدددي  الظركف التي يمكن أن تاون فيها السدددرية المصدددرفية  يربىإذا كان الجواب "نلم"، ف )أ( 
 سببا لرف  ط باة المساعدة ال انونية المتبا لة.

 
 

من  21هل أي من أسددددددددباب اف  ط باة المسدددددددداعدة ال انونية المتبا لة المنصددددددددوص ع يها في الف رة  -42
 من اقتفاقية منقب   م تضى اإلطاا ال انوني لب دكم؟ 18الما ة 

 ق    بزئيا نلم،     نلم  
هددل ينص اإلطدداا ال ددانوني لب دددكم ع ى أسددددددددددددددبدداب إضدددددددددددددددافيددة ل رف    الف األسددددددددددددددبدداب الواا ة في  -43

 ؟18)أ( إلى ) ( من الما ة  21 الف راة

 ق نلم   

 توضي  ذل   ييجاز. يربىإذا كان الجواب "نلم"، ف )أ( 

 
 

ممااسداة بيدة في تقبي   أك الدكج مدعوة إلى ت ديم أمث ة ع ى ما لديها من تجااب إيجابية )ب( 
يتل    التجريم، كقسيما فيمااقتفاقية ع ى النهج التي يمكن بها إخضا  تبا ج المساعدة ال انونية لشر  از كابية 

  المساعدة ال انونية المتبا لة التي تنقوي ع ى تدابير قسرية ك ير قسرية.
هل يرف  ب دكم ط باة المسداعدة ال انونية المتبا لة لمجر  اعتباا أن الجرا ينقوي أيضدا ع ى مسدائل  -44

 (؟18من الما ة  22مالية )الف رة 



 ق    بزئيا نلم،     نلم  
تحدديدد الظركف التي يمكن فيهدا اف  ط بداة   يربى"نلم، بزئيدا"، ف أك ب "نلم"إذا كدان الجوا )أ( 

 المساعدة ال انونية المتبا لة لمجر  اعتباا أن الجرا ينقوي أيضا ع ى مسائل مالية.

 
 

المتبا لة هل تتف  المتق باة المنصدددوص ع يها في اإلطاا ال انوني لب دكم لق باة المسددداعدة ال انونية  -45
 ؟18من الما ة  15مو المتق باة الواا ة في الف رة 

 ق نلم   

 توضيحها  ييجاز. يربىمتق باة إضافية، فإذا كان لدى ب دكم  )أ( 

 
 

هل يق آ ب دكم مل وماة إضدافية عندما يبدك أن الحصدوج ع يها ضدركاي لتنفيذ ط آ ما كف ا ل انون    -46
هل يت  ى ط باة  الحصددوج ع ى مل وماة إضددافية من هذا ال بيل  أك  من  دد ن  تيسددير تنفيذه كف ا ل  أك الوطني
 (؟18الما ة من  16)الف رة 

 ق نلم   

 توضي  ذل   ييجاز. يربىإذا كان الجواب "نلم"، ف )أ( 

 
 

هل يسدددددددددتجيآ ب دكم إلى الق باة المل ولة التي يت  اها من الدكج األطراف القالبة لالسدددددددددتفسددددددددداا عن  -47
 ؟18من الما ة  24ل ف رة الت دا الذي أحرزه في ملالجة ط باتها كف ا 

 ق    بزئيا نلم،     نلم  
 توضي  ذل . يربى )أ( 

 
 

 (؟18من الما ة  17)الف رة هل يستقيو ب دكم بوب  عاا تنفيذ الق باة كف ا لإلبراءاة المحد ة فيها  -48

 ق نلم   

 توضي  ذل . يربى )أ( 

 
 

 نقل اإلجراءات الجنائية -21المادة   

ن ل اإلبراءاة الجنائية المتل  ة  المالح ة ال ضدددددددائية ل جرائم المشدددددددمولة  أك هل يمكن لب دكم اسدددددددت باج -49
 (؟21كالبركتوكوقة التي هو طرف فيها )الما ة  اقتفاقية 

 ق نلم   



 

 

و الددكج التي لدديهدا خبرة في ن دل اإلبراء )أ(  اة الجندائيدة ع ى عرض تجداا هدا ك/أك ت دديم ُتشددددددددددددددج 
 أمث ة ع ى الممااساة الفض ى في هذا الش ن.

 
  

 الصعوبات المصادفة  

 تحدياة في تنفيذ اقتفاقية؟ أك هل كاب  ب دكم أي سلو اة -50

 ق نلم   

 تحديدها  يربىإذا كان الجواب "نلم"، ف )أ( 

 مشا ل في سوغ التشريلاة  

 الحابة إلى سن المزيد من التشريلاة التنفيذية )قوانين، لوائ  تنظيمية، مراسيم، إل .(  

 عزكف الممااسين عن است داا التشريلاة ال ائمة  

 ال صوا في تلميم التشريلاة ال ائمة  

 ضلف التنسي  بين الوكاقة  

 خصائص النظاا ال انوني  

 تضااب األكلوياة بين الس قاة الوطنية  

 ق ة المواا  المتوفرة لتنفيذ التشريلاة ال ائمة  

 محدك ية التلاكن مو الدكج األخرى   

 عدا الوعي  التشريلاة ال ائمة  

 تحديدها( يربىمسائل أخرى )  
   

 الحاجة إلى المساعدة التقنية  
 هل يحتام ب دكم إلى مساعدة ت نية ل تغ آ ع ى الصلو اة التي يوابهها في تنفيذ اقتفاقية؟ -51

 ق نلم   

 تحديد نو  المساعدة الت نية الالزمة. يربىإذا كان الجواب "نلم"، ف )أ( 

 
 

من بين أ دددددكاج المسددددداعدة الت نية التالية، ما هي األ دددددكاج، التي يمكن، إن توافرة، أن تسددددداعد ب دكم   -52
 أيضا عند تحديدها ذكر أحكاا اقتفاقية التي تق بونها من أب ها. يربىع ى التنفيذ الاامل ألحكاا اقتفاقية؟ ك 

 المشواة ال انونية  

 المساعدة ع ى سوغ التشريلاة  

 لوائ  تنظيمية نموذبية أك تشريلاة  

 اتفاقاة نموذبية  



 إبراءاة عمل موحدة  

 خقط عمل أك سياساة أك كضو استراتيجياة  

 الداكو المستفا ة أك تلميم الممااساة الجيدة  

 المدا ين أك بناء ال دااة من خالج تدايآ الممااسين  

 خبير مت صص أك المساعدة الموقلية من موب   

 تلزيز المؤسساة ال ائمة أك بناء المؤسساة  

 الوقاية كالتوعية  

 المساعدة الت نية  

  التحتيدة ال دائمدة، مثدل قواعدد البيدانداة البنىتقوير  أك لتانولوبيداة المل ومداةإقدامدة بنى تحتيدة   
 أ كاة التواسل أك

 تدابير لتلزيز التلاكن اإلق يمي  

 تدابير لتلزيز التلاكن الدكلي  

 تحديدها( يربى)ة مساعدأ كاج أخرى من ال  

 
 

ت دددديم أي مل ومددداة أخرى تركن أن من المهم أن يددد خدددذهدددا مؤتمر األطراف في اتفددداقيدددة األمم  يربى -53
الصدددددلو اة ال ائمة  أك المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في اقعتباا  شددددد ن بوانآ تنفيذ اقتفاقية

 في هذا الش ن   الف المل وماة الواا ة أعاله.
   

وقمع ومعاقبة االتجار باألشاخاص، وبخاصاة النسااء واألطفال،  بروتوكول منع   - ثانيا 
 المكمل التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 

 
 8المجموعة الرابعة: التعاون الدولي والمساعدة القانونية المتبادلة والمصادرة )المادتان   

 البروتوكول( من 10و
 

 تجار باألشخاص إلى أوطانهمإعادة ضحايا اال -8المادة   

 ير مل وج كمو   أك  هل ييسدر ب دكم كي بل عو ة ضدحايا اقتجاا  األ د اص،  كن إ قاء ق مسدوغ ل  -54
يكون لديهم الح  في اإلقامة الدائمة فيها  أك إيالء اقعتباا الوابآ لسدددددددددالمتهم، عندما يكونون من اعايا  كلتام

 (؟8الما ة )أ( من  1كقت  خولهم الب د )الف رة 

 ق نلم   

 تفصيل ذل . يربى )أ( 

 
 



 

 

كان الشددددددددد ص ضدددددددددحية بريمة اقتجاا هل يتح   ب دكم، بناء ع ى ط آ  كلة طرف أخرى، مما إذا  -55
 ير مل وج  أك  لدي  الح  في اإلقامة الدائمة فيها  كن إ قاء ق مسددددددددددددددوغ ل  أك  األ دددددددددددددد اص من اعايا  كلتام

 (؟8من الما ة  3)الف رة 

 ق نلم   

 تفصيل ذل . يربى )أ( 

 
 

يتمتو   أك عندما يليد ب دكم ضددحية اتجاا  األ دد اص إلى  كلة طرف يكون ذل  الشدد ص من اعاياها -56
إبراءاة قدانونيدة  ح  اإلقدامدة الددائمدة فيهدا، هدل يراعي في إعدا تد  إيالء اقعتبداا الوابدآ لسددددددددددددددالمتد  كلحدالدة أي 

 (؟8من الما ة  2تتصل  كون  ضحية لالتجاا كأن عو ت  يفضل أن تاون طوعية )الف رة 

 ق نلم   

 تفصيل ذل . يربى )أ( 

 
 

األذكن األخرى لتمكين ضددحايا اقتجاا  األ دد اص،  أك هل يصدددا ب دكم ما قد ي زا من كثائ  السددفر -57
لديهم الح  في اإلقامة الدائمة في  كالذين ق توبد لديهم كثائ  سدددددددد يمة، من السددددددددفر إلي   أك الذين هم من اعاياه

 (؟8الما ة من  4ك خوج إق يم  مجد ا )الف رة 

 ق نلم   

 تفصيل ذل . يربى )أ( 

 
 

 ترتيبدداة تحكم ك يددا أك الدددكج مدددعوة إلى التقو  بت ددديم أي مل ومدداة متدداحددة عمددا لددديهددا من اتفدداقدداة -58
 (.8من الما ة  6بزئيا عو ة ضحايا اقتجاا  األ  اص )الف رة  أك

 
  

 تبادل المعلومات وتوفير التدريب -10المادة   

هل تتلاكن سددد قاة إنفاذ ال انون ك دددؤكن الهجرة كسدددائر السددد قاة ذاة الصددد ة في ب دكم مو سددد قاة  -59
 ( 10من الما ة  1الدكج األطراف األخرى من خالج تبا ج المل وماة حتى تتمكن من تحديد ما ي ي )الف رة 

يشدددددددرعون في عبواها، بوثائ  سدددددددفر ت ص  أك ما إذا كان األفرا  الذين يلبركن حدك ا  كلية،  
من  أك بدكن كثائ  سددددددددفر، هم من مرتابي فلل اقتجاا  األ دددددددد اص أك أ دددددددد اسددددددددا ةخرين
 (؟10)أ( من الما ة  1ضحاياه )الف رة 

 دددددرعوا في اسدددددتلمالها للبوا حدك   كلية بهدف  أك  أنوا  كثائ  السدددددفر التي اسدددددتلم ها األفرا   
 (؟10)ب( من الما ة  1اقتجاا  األ  اص )الف رة 

الوسائل كاألساليآ التي تست دمها الجماعاة اإلبرامية المنظمة لغرض اقتجاا  األ  اص،   
 ما في ذل  تجنيد )اسدددددددتداام( الضدددددددحايا كن  هم، كالداكب كالصدددددددالة بين األفرا  كالجماعاة 

 (؟10)م( من الما ة  1الممكنة لاشفها )الف رة  الضاللة في ذل  اقتجاا، كالتدابير



 ت ديم تفاسيل في هذا الش ن. يربى )أ( 

 
 

يلزز ضددددددددددددرك ا من التدايآ تركز ع ى األسدددددددددددداليآ المسددددددددددددت دمة في منو اقتجاا  أك هل يوفر ب دكم -60
المتجرين، إلى المو فين  األ د اص كمالح ة المتجرين قضدائيا كحماية ح ول الضدحايا،  ما يشدمل حمايتهم من 

 (؟10من الما ة  2التالين )الف رة 

 مو في إنفاذ ال انون   

 مو في  ؤكن الهجرة  

 التحديد( يربى يرهم من المو فين الملنيين )  

 
 

الحابة إلى مراعاة ح ول اإلنسددددددان كالمسددددددائل أيضددددددا  60هل يراعي التدايآ المشدددددداا إلي  في السددددددؤاج   -61
 (؟10من الما ة  2الحساسة المتل  ة  األطفاج كنو  الجنس )الف رة 

 ق نلم   

ع ى التلاكن مو المنظماة  ير الحكومية ك يرها من  60هل يشددجو التدايآ المشدداا إلي  في السددؤاج   -62
 (؟10من الما ة  2المنظماة الملنية كسائر عناسر المجتمو المدني )الف رة 

 ق نلم   

 التقو  بت ديم تفاسيل عن التدايآ الم دا. يربىإذا كان الجواب "نلم"، ف )أ( 

 
 

اسددددددددددتلماج المل وماة الم دمة من الدكج األطراف األخرى هل يمتثل ب دكم ألي قيو  مفركضددددددددددة ع ى  -63
 (؟10من الما ة  3)الف رة 

 ق    بزئيا نلم،     نلم  
 توضي  ذل   ييجاز. يربى )أ( 

 
 

 الصعوبات المصادفة  
تحدياة في تنفيذ أي حكم من أحكاا بركتوكوج اقتجاا  األ دددددددددددد اص  أك هل كاب  ب دكم سددددددددددددلو اة -64

 المتص ة  المجموعة الرا لة؟
 ق نلم   

 .التوضي  يربىإذا كان الجواب "نلم"، ف )أ( 

 
 

 الحاجة إلى المساعدة التقنية  

 ب دكم إلى مساعدة ت نية لتنفيذ البركتوكوج؟هل يحتام  -65

 ق نلم   



 

 

 تحديد نو  المساعدة الالزمة  يربىإذا كان الجواب "نلم"، ف )أ( 

 ت ييم تدابير اللدالة الجنائية المناهضة لالتجاا  األ  اص  

 المساعدة في سوغ التشريلاة أك المشواة ال انونية  

 اتفاقاة نموذبية أك لوائ  تنظيمية أك تشريلاة  

 خقط عمل أك سياساة أك كضو استراتيجياة  

 الداكو المستفا ة أك الممااساة الجيدة  

 بناء ال دااة من خالج تدايآ الممااسين اللام ين في مجاج اللدالة الجنائية ك/أك تدايآ المدا ين   

 ال ضاة بناء ال دااة من خالج توعية  

 المساعدة الموقلية من خبير مت صص  

 تلزيز المؤسساة ال ائمة أك بناء المؤسساة  

 الوقاية كالتوعية  

 المساعدة التانولوبية كالملداة  

 تحديد ذل . يربى )ب( 

 
 

 قواعد البياناة أك تقوير بمو البياناة  

 منصاة اامية إلى تلزيز التلاكن اإلق يمي كالدكلي أك ح  اة عمل  

األ كاة المت صددددددددددددددصددددددددددددددة، مثدل نمدائط التل م اإللاتركني كاأل لدة اللم يدة كالمبدا   التوبيهيدة   
 ك براءاة اللمل الموحدة

 التحديد( يربى ير ذل  )  

 
 

 هل يت  ى ب دكم  الفلل مساعدة ت نية في هذه المجاقة؟ -66

 ق نلم   

 تحديد مجاج المساعدة الم دمة كالجهاة التي ت دمها. يربىإذا كان الجواب "نلم"، ف )أ( 

 
 

ت ددديم أي مل ومدداة أخرى تركنهددا مفيدددة لفهم كيفيددة تنفيددذكم لبركتوكوج اقتجدداا  دداأل دددددددددددددد دداص  يربى -67
كالمل ومداة التي من المهم أن يد خدذهدا مؤتمر األطراف في اتفداقيدة األمم المتحددة لمكدافحدة الجريمدة المنظمدة عبر 

 الش ن. الوطنية في اقعتباا  ش ن بوانآ تنفيذ البركتوكوج كالصلو اة ال ائمة في هذا

 
 



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

 
 10و 7المجموعة الرابعة: التعاون الدولي والمسااااعدة القانونية المتبادلة والمصاااادرة )المواد   

 البروتوكول( من 18و 17و
 

 التعاون  -7المادة   

هل يتلاكن ب دكم مو الدكج األخرى في تدابير مكافحة تهريآ المهابرين عن طري  البحر المنصوص  -68
 ( 12) (؟7من البركتوكوج )الما ة  8ع يها في الما ة 

 ق نلم   

 تحديد ذل . يربىإذا كان الجواب "نلم"، ف )أ( 

 
  

 المعلومات -10المادة   
التبا ج اآلمن كالسدددددريو ل مل وماة مو الدكج األخرى حوج تنفيذ األحكاا هل اعتمد ب دكم تدابير لتلزيز  -69

 من البركتوكوج؟ 10من الما ة  1المنصوص ع يها في الف رة 
 ق نلم   

 توضي  ذل . يربىإذا كان الجواب "ق"، ف )أ( 

 
 

 ت ديم المزيد من التفاسيل. يربىإذا كان الجواب "نلم"، ف )ب( 

 
 

من  2هل يحد  ب دكم مل وماة ينبغي ت ييد اسدددتلمالها في سددديال إبراءاة التلاكن الدكلي )الف رة   -70
 (؟10 الما ة

 ق نلم   

 توضي  ذل . يربىإذا كان الجواب "ق"، ف )أ( 

 
 

 ت ديم المزيد من التفاسيل. يربىإذا كان الجواب "نلم"، ف )ب( 

 
  

__________ 

ينبغي النظر في الر  ع ى هذا السؤاج  اققتران  الر  ع ى المسائل ذاة الص ة المتل  ة بتدابير مكافحة تهريآ المهابرين عن طري   (12) 
 من المجموعة الثانية.  48ك 47السؤالين البحر الواا ة في  



 

 

 االتفاقات والترتيبات -17المادة   

مذكراة تفاهم تسدددددددددددددم  بتحديد أنسدددددددددددددآ  أك ترتيباة تنفيذية أك إق يمية أك هل أبرا ب دكم اتفاقاة ثنائية -71
من البركتوكوج كتلزيز اللمل ع ى تنفيذ   6كأنجو تدابير التلاكن الدكلي لمنو كمكافحة السد وا المبين في الما ة 

 (؟17أحكاا البركتوكوج فيما بين الدكج )الما ة 

 ق نلم   

اقسدددددتفاضدددددة في عرض هذه اقتفاقاة كالترتيباة كت ديم أمث ة  يربىإذا كان الجواب "نلم"، ف )أ( 
 ال وانين المنقب ة في هذا الش ن. أك ع ى تنفيذها ككذل  ذكر السياساة

 
  

بين -18المادة     إعادة المهاجرين المهرَّ

المهابرين   ير مل وج، إعا ة  أك   هل السدددد قاة الم تصددددة في ب دكم تيسددددر كت بل،  كن إ قاء ق مسددددوغ ل   - 72
 (؟ 18من الما ة   1لديهم الح  في اإلقامة الدائمة في  كقت إعا تهم )الف رة  أك  المهر  ين، الذين هم من اعايا ب دكم 

 ق نلم   

 الش ن.  ت ديم المزيد من التفاسيل عن اإلبراءاة المتبلة في هذا   يربى إذا كان الجواب "نلم"، ف  )أ(  

 
 

السدددد قاة الم تصددددة في ب دكم تيسددددر كت بل إعا ة المهابرين المهر  ين، الذين كان لديهم الح  في هل  -73
 (؟18من الما ة  2اإلقامة الدائمة في ب دكم كقت  خولهم الدكلة المست ب ة كف ا ل انون  الوطني )الف رة 

 ق نلم   

 الش ن.  ت ديم المزيد من التفاسيل عن اإلبراءاة المتبلة في هذا   يربى إذا كان الجواب "نلم"، ف  )أ(  

 
 

مل وج، ع ى الق باة الموبهة  ير  أك هل السد قاة الم تصدة في ب دكم تر ،  كن إ قاء ق مسدوغ ل  -74
لدديهم الح  في اإلقدامدة الددائمدة  أك من الددكج األخرى ل تح   ممدا إذا كدان المهدابركن المهر  ون من اعدايدا ب ددكم

 (؟18من الما ة  3في  )الف رة 

 ق نلم   

 ت ديم المزيد من التفاسيل عن اإلبراءاة المتبلة في الر . يربىإذا كان الجواب "نلم"، ف )أ( 

 
 

هل السدددددد قاة الم تصددددددة في ب دكم تصدددددددا بناء ع ى ط آ الدكج األطراف المسددددددت ب ة ما قد ي زا من  -75
أذكن أخرى لتمكين المهابرين المهر  ين،  لد التلرف ع ى بنسدددددددديتهم، من السددددددددفر ك خوج إق يم  أك سددددددددفركثائ  

 (؟18من الما ة  4ب دكم مجد ا )الف رة 

 ق نلم   
ت دددديم المزيدددد من التفددداسدددددددددددددديدددل عن اإلبراءاة المتبلدددة في  يربىإذا كدددان الجواب "نلم"، ف )أ( 

 الش ن. هذا

 



تحدديددهدا   يربىمدا نو  التددابير المت دذة في ب ددكم من أبدل إعدا ة المهدابرين المهر  ين ع ى نحو منظم؟  -76
كذكر أي مل وماة متاحة عن كيفية مراعاة الحابة إلى ضمان سالمة المهابرين المهر  ين كحفة كرامتهم خالج 

 (؟18من الما ة  5عم ية إعا تهم )الف رة 

 
 

الم تصددددددددة في ب دكم مو المنظماة الدكلية ذاة الصدددددددد ة في تنفيذ تدابير إعا ة   هل تتلاكن السدددددددد قاة -77
 (؟18من الما ة  6المهابرين المهر  ين )الف رة 

 ق نلم   

 تحديد المنظماة الدكلية التي يتلاكن ملها ب دكم. يربىإذا كان الجواب "نلم"، ف )أ( 

 
 

متلد ة األطراف  شدد ن تهريآ المهابرين،  ما في ذل   أك ترتيباة ثنائية أك اتفاقاةهل أبرا ب دكم أي  -78
 (؟18من الما ة  8بزئيا إعا ة المهابرين المهر ين )الف رة  أك أي تدابير تنظم ك يا

 ق نلم   

 تحديدها. يربىإذا كان الجواب "نلم"، ف )أ( 

 
  

 الصعوبات المصادفة  

تحددديدداة في تنفيددذ أي حكم من أحكدداا بركتوكوج تهريددآ المهددابرين  أك هددل كابدد  ب دددكم سددددددددددددددلو دداة -79
 المتص ة  المجموعة الرا لة؟

 ق نلم   

 توضي  ذل . يربىإذا كان الجواب "نلم"، ف )أ( 

 
 

 الحاجة إلى المساعدة التقنية  

 ت نية إضافية لتنفيذ البركتوكوج تنفيذا فلاق؟ ةمساعد أك مواا  أخرى  أك هل يحتام ب دكم إلى تدابير -80

 ق نلم   

 تحديد نو  المساعدة الالزمة لتنفيذ البركتوكوج  يربىإذا كان الجواب "نلم"، ف )أ( 

 ت ييم تدابير اللدالة الجنائية المناهضة لتهريآ المهابرين  

 اةالمساعدة في سوغ التشريل أك المشواة ال انونية  

 اتفاقاة نموذبية أك لوائ  تنظيمية أك تشريلاة  

 خقط عمل أك سياساة أك كضو استراتيجياة  

 الداكو المستفا ة أك الممااساة الجيدة  
 بناء ال دااة من خالج تدايآ الممااسين اللام ين في مجاج اللدالة الجنائية ك/أك تدايآ المدا ين   



 

 

 بناء ال دااة من خالج توعية ال ضاة  

 المساعدة الموقلية من خبير مت صص  

 تلزيز المؤسساة ال ائمة أك بناء المؤسساة  

 الوقاية كالتوعية  

 التحديد( يربىالتانولوبية كالملداة )المساعدة   

 قواعد البياناة أك تقوير بمو البياناة  

 لى تلزيز التلاكن اإلق يمي كالدكليمنصاة اامية إ أك ح  اة عمل  
األ كاة المت صددددددددددددددصددددددددددددددة، مثدل نمدائط التل م اإللاتركني كاأل لدة اللم يدة كالمبدا   التوبيهيدة   

 ك براءاة اللمل الموحدة
 التحديد( يربى ير ذل  )  

 
 

ما هي المجاقة التي يحتام فيها مو فو أبهزة مراقبة الحدك  ك دددددؤكن الهجرة ك نفاذ ال انون في ب دكم  -81
 إلى مزيد من أنشقة بناء ال دااة؟

 
 

 ال دااة؟  الجنائية في ب دكم إلى مزيد من أنشقة بناء ما هي المجاقة التي تحتام فيها مؤسساة اللدالة  - 82

 
 

 ت نية في ت   المجاقة؟ ةمساعدهل يت  ى ب دكم  الفلل  -83
 ق نلم   

 تحديد مجاج المساعدة الم دمة كالجهاة التي ت دمها. يربىإذا كان الجواب "نلم"، ف )أ( 

 
  

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

 المنظمة عبر الوطنية 
 12و 6التعاون الدولي والمساااعدة القانونية المتبادلة والمصااادرة )المواد  -المجموعة الرابعة  

 ول(البروتوك من 13و
 (13)المصادرة والضبط والتصرف -6المادة   

تدابير إ ااية  أك من اتفاقية الجريمة المنظمة، هل اعتمد ب دكم تدابير تشددريلية 12 كن مسدداو  الما ة  -84
متجر بها  أك أخرى ل تمكين من ضدبط األسد حة النااية كأبزائها كمكوناتها كالذخيرة التي يشدتب  في أنها مصدنوعة

__________ 

التصرف فيها  تبدي ها أك "الضبط"  ملنى الحظر المؤقت لن ل الممت ااة أك من اتفاقية الجريمة المنظمة "التجميد" أك 2تلرف الما ة  (13) 
رى، كتلرف "المصا اة"، س قة م تصة أخ السيقرة المؤقتة بناء ع ى أمر سا ا عن محكمة أك إخضاعها ل حراسة أك تحريكها أك أك

 س قة م تصة أخرى.  التي تشمل الحجز حيثما انقب ،  ملنى التجريد النهائي من الممت ااة  موبآ أمر سا ا عن محكمة أك



 2من بركتوكوج األسددددد حة النااية،  اققتران  الف رة )ك( من الما ة  6من الما ة  2 ير مشدددددركعة )الف رة  صدددددواة 
 من اتفاقية الجريمة المنظمة(؟

 ق     بزئيا نلم،     نلم  
 توضي  ذل . يربى"ق"، ف أك إذا كان الجواب "نلم، بزئيا" )أ( 

 
 

ذكر ك افدددددال ال وانين كال وائ  التنظيميدددددة  يربى"نلم، بزئيدددددا"، ف أك إذا كدددددان الجواب "نلم" )ب( 
 التدابير األخرى المنقب ة. ك/أك

 
 

 هل يمكن اإلطاا ال انوني لب دكم من مصدددا اة األسددد حة النااية كأبزائها كمكوناتها كالذخيرة المصدددنوعة -85
 (؟6من الما ة  1المتجر بها  صواة  ير مشركعة )الف رة  أك

 ق     بزئيا نلم،     نلم  
 توضي  ذل . يربى"ق"، ف أك إذا كان الجواب "نلم، بزئيا" )أ( 

 
 

ذكر ك افددال ال وانين كال وائ  التنظيميددة ك/أك  يربى"نلم، بزئيددا"، ف أك إذا كددان الجواب "نلم" )ب( 
 التدابير األخرى المنقب ة.

 
 

 الدكج مدعوة إلى التقو  بت ديم مل وماة إضافية عما إذا كانت تحتفة  سجالة  ش ن ما ي ي  -86

 األس حة كأبزائها كمكوناتها كالذخيرة المضبوطة - 
 ق     بزئيا نلم،     نلم  

 ئها كمكوناتها كالذخيرة المصا اةاألس حة كأبزا - 
 ق     بزئيا نلم،     نلم  

التقو  بتوضي  ما إذا كانت البياناة ُتحفة   يربىفي حاج انقبال أي من البندين السا  ين،  )أ( 
 الس قاة التي تحتفة بها كنو  المل وماة المحفو ة. أك مركزيا كتحديد الس قة

 
 

الضدددددددددبط كالمصدددددددددا اة خالج األعواا ، إن أمكن، ت ديم مل وماة عن عد  كنو  حاقة  يربى )ب( 
 ت ديم األاقاا ال اسة  كل سنة. يربىالثالثة الماضية ككم كنو  الموا  المضبوطة كالمصا اة خاللها. ك 

 
 

تدابير ل تمكين من التصددرف فيما يصددا اه من األسدد حة  أك  هل اعتمد اإلطاا ال انوني لب دكم سددياسدداة -87
 (؟6من الما ة  2كالذخيرة المتجر بها كالمصنوعة  صواة  ير مشركعة )الف رة النااية كأبزائها كمكوناتها 

 ق     بزئيا نلم،     نلم  



 

 

ذكر ال وانين كال وائ  التنظيميدة ك/أك التددابير  يربى"نلم، بزئيدا"، ف أك إذا كدان الجواب "نلم" )أ( 
مث ة محد ة ع ى  األخرى المنقب ة الملموج بها  شددددددددد ن التصدددددددددرف في هذه الموا  المصدددددددددا اة، ك ن أمكن، ذكر أ

 األحكاا ال ضائية الحديثة. أك تقبي ها،  ما في ذل  ال ضايا

 
 

توضي  كيفية تلامل اإلطاا ال انوني لب دكم مو   يربى"ق"، ف أك إذا كان الجواب "نلم، بزئيا" )ب( 
 هذه الموا  المصا اة.

 
 

اإلطاا ال انوني لب دكم ع ى تدمير  "نلم، بزئيا"، فهل ينص  أك "نلم" 87إذا كان الجواب عن السددددددؤاج   -88
 2اتجر بها  صددواة  ير مشددركعة )الف رة  أك  األسدد حة النااية كأبزائها كمكوناتها كالذخيرة المصددا اة التي سددنلت

 (؟6من الما ة 
 ق     بزئيا نلم،     نلم  

"نلم، بزئيا"، فين الدكج مدعوة إلى التقو  بت ديم مل وماة إضافية  أك  إذا كان الجواب "نلم" )أ( 
المتجر  أك القرائ  التي تتبلها في تدمير األسد حة النااية كأبزائها كمكوناتها كالذخيرة المصدنوعة أك  عن القري ة

 بها  صواة  ير مشركعة 

 الحرل   

 السمنتة )الح ن  األسمنت(  

 ال ص  

 اإل رال في أعمال البحاا  

 الت قيو  

 التفجير  

 الصهر ك عا ة التدكير  

  ير ذل   

 
 

 هل يحتفة ب دكم  سجالة  األس حة النااية كأبزائها كمكوناتها كالذخيرة المدمرة؟ )ب( 
 ق     بزئيا نلم،     نلم  

ت ديم مل وماة عن عد  كنو  األسد حة النااية   يربى"نلم، بزئيا"، ف أك  الجواب "نلم"إذا كان  ‘1’ 
ت ديم  يربىكأبزائها كمكوناتها كالذخيرة التي  مرة خالج األعواا الثالثة الماضدددددددددية كطري ة تدميرها. ك 

 األاقاا ال اسة  كل سنة.
 

 
توضدددددي  التدابير األخرى التي  يربىبزئيا"، ف"نلم،  أك "ق"  88إذا كان الجواب عن السدددددؤاج  )م( 

الوقو  في أيدي  أك يسدددددت دمها ب دكم لمنو األسددددد حة النااية كأبزائها كمكوناتها كالذخيرة المصدددددا اة من التسدددددريآ
 (.6من الما ة  2أ  اص  ير م ذكن لهم  حم ها )الف رة 

 



التقو  بتحديد أسددددددداليآ الت  ص   يربىبزئيا"، ف"نلم،  أك "نلم" 87إذا كان الجواب عن السدددددددؤاج  -89
من األسددددد حة النااية كأبزائها كمكوناتها كالذخيرة المصدددددا اة،   الف التدمير، الم ذكن  اسدددددت دامها اسدددددميا 

أيضدددددددددددددا، إن أمكن، توضدددددددددددددي  ماهية المتق باة ال انونية لهذه  يربى م تضدددددددددددددى اإلطاا ال انوني لب دكم. ك 
 ( 6 من الما ة 2األساليآ )الف رة 

 الجيش، إل .( أك الجمااا أك مؤسساة كطنية )مثل الشرطة أك يلهد بها إلى مؤسسة  
يلهد بها إلى المو فين اللموميين المسدموض لهم  م تضدى التشدريو الوطني  حمل أسد حة نااية    

 لت مين أنفسهم
 تحاج إلى ب دان أخرى  أك توهآ أك تبا   

 تحاج أل راض اقستلماج المدني الدائم أك تبا   

  ير ذل   
 ا الش ن.ت ديم تفاسيل في هذ يربى ‘1’ 

 
 

إذا كنتم تسددددددت دمون طرائ  أخرى ل ت  ص من األسدددددد حة النااية كأبزائها كمكوناتها كالذخيرة  )أ( 
 (؟6من الما ة  2المصا اة، فهل ت ضو ت   القرائ  ألي من اق تراطاة التالية )الف رة 

 سدكا إذن اسمي  است داا القري ة  

 كسم األس حة النااية المصا اة  

 تسجيل عالماة الوسم كطري ة الت  ص من ت   األس حة النااية كأبزائها كمكوناتها كالذخيرة  
ت ديم تفاسدددددددددددديل في هذا الشدددددددددددد ن كأمث ة ع ى النجاض في تقبي  ت   التدابير،  ما في  يربى ‘1’ 

 لنااية.ذل ، حيثما أمكن، ت ديم سوا ل لالماة المست دمة في كسم ت   األس حة ا
 

  
 المعلومات -12المادة   

هدل اعتمدد ب ددكم تددابير متسدددددددددددددد دة مو إطدااه ال دانوني لتبدا ج المل ومداة مو الددكج األخرى كالمنظمداة  -90
 ؟12الملنية من أبل تنفيذ األحكاا الواا ة في الما ة 

 ق     بزئيا نلم،     نلم  
 توضي  ذل . يربى"نلم، بزئيا"، ف أك واب "ق"إذا كان الج )أ( 

 
 

"نلم، بزئيا"، فهل يشدمل هذا التبا ج المل وماة المناسدبة عن أموا  أك  إذا كان الجواب "نلم" )ب( 
 من قبيل ما ي ي؟

مل ومداة خداسددددددددددددددة  كدل حدالدة ع ى حددة عن منتجي األسدددددددددددددد حدة النداايدة كأبزائهدا كمكونداتهدا  ‘1’ 
 (12من الما ة  1كمستوا يها كمصدايها كناق يها المرخصين )الف رة كالذخيرة كتجااها 

 ق نلم   



 

 

اإلبرامية المنظمة التي ُيلرف أنها تشدددددددااا في سدددددددنو األسددددددد حة النااية كأبزائها الجماعاة   ‘2’ 
يشددددددتب  في ضدددددد وعها في هذه األنشددددددقة  أك اقتجاا بها  صددددددواة  ير مشددددددركعة أك  كمكوناتها كالذخيرة

 (12)أ( من الما ة  2 )الف رة

 ق نلم   
اقتجاا  أك  كسددائل اإلخفاء المسددتلم ة في سددنو األسدد حة النااية كأبزائها كمكوناتها كالذخيرة ‘3’ 

 (12)ب( من الما ة  2بها  صواة  ير مشركعة، كسبل كشف ت   الوسائل )الما ة 

 ق نلم   
القرائ  كالوسدددددددددائل كن ا  اإلاسددددددددداج كالوسدددددددددوج كالداكب التي تسدددددددددت دمها عا ة الجماعاة  ‘4’ 

اإلبرامية المنظمة الضدددددداللة في اقتجاا  ير المشددددددرك   األسدددددد حة النااية كأبزائها كمكوناتها كالذخيرة 
 (12)م( من الما ة  2)الف رة 

 ق نلم   
ال براة التشدريلية كالممااسداة كالتدابير الرامية إلى منو كمكافحة كاسدتئصداج سدنو األسد حة  ‘5’ 

 (12) ( من الما ة  2النااية كأبزائها كمكوناتها كالذخيرة كاقتجاا بها  صواة  ير مشركعة )الما ة 

 ق نلم   

ذكر ككسددددف أهم كأنج  التدابير كالممااسدددداة الفضدددد ى الملتمدة في ب دكم ل مسدددداعدة ع ى   يربى  )م(  
 تبا ج المل وماة  ش ن برائم سنو األس حة النااية كأبزائها كمكوناتها كالذخيرة كاقتجاا بها  صواة  ير مشركعة. 

 
 

ذكر السددياسدداة كال وانين كال وائ  التنظيمية كالترتيباة ك/أك التدابير األخرى المنقب ة.  يربى ) ( 
كسددددددددددددف ما لديكم من تجااب ك اكو مسددددددددددددتفا ة في مجاج تبا ج المل وماة كت ديم  ل  األمث ة ع ى  يربىك 

 النجاض في تقبي  ممااساة فلالة في هذا الش ن.

 
 

المنظمدداة الملنيددة المل ومدداة الل ميددة كالتانولوبيددة  أك األطراف األخرى هددل يتبددا ج ب دددكم مو الدددكج  -91
ذاة الصد ة المفيدة ألبهزة إنفاذ ال انون من أبل أن يلزز كل منها قدااة اآلخر ع ى منو برائم سدنو األسد حة 

ح ة األ  اص النااية كأبزائها كمكوناتها كالذخيرة كاقتجاا بها  صواة  ير مشركعة ككشفها كالتح ي  فيها كمال
 (؟12من الما ة  3الضاللين في ت   األنشقة  ير المشركعة )الف رة 

 ق     بزئيا نلم،     نلم  
 توضي  ذل . يربىواب "ق"، فإذا كان الج )أ( 

 
 

ت ديم تفاسديل في هذا الشد ن ككسدف التدابير   يربى"نلم، بزئيا"، ف أك  إذا كان الجواب "نلم" )ب( 
 المت ذة كت ديم أمث ة ع ى حاقة النجاض في تنفيذها.

 
 

 هل يتف د ب دكم السددددجالة الوطنية كالدكلية للسدددد حة النااية كأبزائها كمكوناتها كالذخيرة التي ضددددبقت -92
 ة  ير مشركعة؟اتجر بها  صوا  أك استر ة كالتي ا ما تاون قد سنلت أك ُعثر ع يها أك

 ق     بزئيا نلم،     نلم  



 توضي  ذل . يربىإذا كان الجواب "ق"، ف )أ( 
 

 
السدددددد قاة الم تصددددددة كالمتق باة   أك   ذكر السدددددد قة  يربى "نلم، بزئيا"، ف  أك   إذا كان الجواب "نلم"  )ب(  

 الدكلية كت ديم أمث ة ع ى تقبي ها.  أك  اقتفاء األثر الوطنية كاإلبراءاة ال انونية المقب ة في ب دكم ع ى عم ياة 

 
 هل يحتفة ب دكم  سجالة لما ي ي  )م( 

 ط باة اقتفاء األثر الواا ة؟  

 ط باة اقتفاء األثر الصا اة؟  

 ت ديم تفاسيل في هذا الش ن. يربى ‘1’ 

 
 

الدكج مدعوة إلى ت ديم أمث ة ع ى عم ياة اقتفاء األثر النابحة ك يان الداكو المسددددددددددددددتفا ة،   ) ( 
فلالية ممااسددددددددداتها الوطنية يشدددددددددمل ما توابه  من سدددددددددلو اة كتحدياة في تنفيذ ت   اللم ياة، كت ييم مدى    ما

 كالدكلية في مجاج اقتفاء األثر.

 
 

الدكج مدعوة إلى التقو  بت ديم مل وماة إضدددددددددافية عن عد  كنو  األسددددددددد حة النااية كأبزائها  )ه( 
 يربىكمكونداتهدا كالدذخيرة التي اقتفدت أثرهدا في إق يمهدا كفي الب ددان األخرى خالج األعواا الثالثدة المداضدددددددددددددديدة. ك 

 ت ديم األاقاا ال اسة  كل سنة إن كانت متاحة.

 
 

هل اعتمد ب دكم تدابير كترتيباة ل تمكن من اسددددددددددددت باج ك اسدددددددددددداج ط باة ل تلاكن الدكلي من أبل  -93
اتُّجر بها  صواة  ير  أك  اقتفاء أثر األس حة النااية كأبزائها كمكوناتها كالذخيرة التي ا ما تاون قد ُسنلت

من بركتوكوج  12من الما ة  4من اتفاقية الجريمة المنظمة كالف رة   18)ز( من الما ة  3 مشدددددددددركعة )الف رة
 األس حة النااية(؟

 ق    بزئيا نلم،     نلم  
ذكر السددددددددياسدددددددداة كال وانين كال وائ  التنظيمية   يربى"نلم، بزئيا"، ف أك  ب "نلم"إذا كان الجوا )أ( 

 التدابير األخرى المنقب ة التي اعتمدة من أبل توفير هذا التلاكن كت ديم أمث ة ع ى النجاض في تنفيذها. ك/أك

 
 

اقتفاء أثر األسد حة النااية  هل اعتمد ب دكم تدابير لضدمان سدرعة اقسدتجا ة لق باة المسداعدة في   )ب(  
 (؟ 12من الما ة   4اتُّجر بها  صواة  ير مشركعة )الف رة  أك   كأبزائها كمكوناتها كالذخيرة التي ا ما تاون قد ُسنلت 

 ق    بزئيا نلم،     نلم  
ذكر السددددددددياسدددددددداة كال وانين كال وائ  التنظيمية   يربى"نلم، بزئيا"، ف أك  إذا كان الجواب "نلم" ‘1’ 

 ك/أك التدابير األخرى المنقب ة كت ديم أمث ة ع ى النجاض في تنفيذها.
 

 



 

 

لضددددددددددددددمان المحافظة ع ى سددددددددددددددرية المل وماة التي يت  اها من الدكج هل اعتمد ب دكم تدابير  )م( 
لالمتثاج ألي قيو  ُتفرض ع ى اسدددددتلماج ت   المل وماة عندما تق آ من  ذل  الدكلة التي  أك األطراف األخرى 

 ؟12من الما ة  5ت دا هذه المل وماة كف ا ل ف رة 
 ق    بزئيا نلم،     نلم  

ذكر السددددددددياسدددددددداة كال وانين كال وائ  التنظيمية   يربى"نلم، بزئيا"، ف أك  إذا كان الجواب "نلم" ‘1’ 
 ك/أك التدابير األخرى ذاة الص ة.

 
 

 توضي  ذل . يربىإذا كان الجواب "ق"، ف ‘2’ 

 
 

الددكج مددعوة إلى التقو  بت دديم مل ومداة إضددددددددددددددافيدة عن عدد  الق بداة التي ت  تهدا  شدددددددددددددد ن  ‘3’ 
كأبزائها كمكوناتها كالذخيرة خالج األعواا الثالثة الماضدددددددية المسددددددداعدة في اقتفاء أثر األسددددددد حة النااية 

 كعد  الق باة التي قدمتها ل ب دان األخرى في هذا الش ن خالج األعواا الثالثة الماضية.
 

 
، إن أمكن، أن ت دموا أيضددددددددا مل وماة عن الب دان التي كان التلاكن ملها ع ى اقتفاء يربى ‘4’ 

أيضددددا كسددددف قنواة  يربىأقصددددى حد خالج األعواا ال مسددددة الماضددددية. ك  سدددد بيا إلى أك األثر إيجابيا
 التلاكن المست دمة.

 
  

 التعاون  -13المادة   

من بركتوكوج األسدددددددد حة    13من الما ة   2ن قة اتصدددددددداج كاحدة عمال  الف رة  أك   هل عين ب دكم هيئة كطنية  - 94
 األطراف  ش ن المسائل المتل  ة بذل  البركتوكوج؟ النااية لاي تلمل كح  ة كسل بين  ك ين سائر الدكج 

 ق نلم   

 توضي  ذل . يربىإذا كان الجواب "ق"، ف )أ( 

 
 

ن قة  أك ت دديم أي مل ومداة متداحدة عن اسددددددددددددددم الهيئدة الوطنيدة يربىإذا كدان الجواب "نلم"، ف )ب( 
 اقتصاج الملينة ت   كك يفتها كعنوانها.

 
 

 كليدة ل تلداكن في مجداج  أك إق يميدة أك ترتيبداة ثندائيدة أك أبرا أي اتفداقداة أك هدل اعتمدد ب ددكم تددابير -95
األسدد حة النااية كأبزائها كمكوناتها كالذخيرة كاقتجاا بها  صددواة  ير مشددركعة منو كمكافحة كاسددتئصدداج سددنو 

 (؟13من الما ة  1)الف رة 
 ق    بزئيا نلم،     نلم  

 توضي  ذل . يربىإذا كان الجواب "ق"، ف )أ( 

 
 



كسددددددددددددددف ت دددد  التدددددابير كالترتيبدددداة كذكر  يربى"نلم، بزئيددددا"، ف أك إذا كددددان الجواب "نلم" )ب( 
بيان ما إذا كان ب دكم طرفا في  يربىالسدددددددياسددددددداة كال وانين كال وائ  التنظيمية ك/أك التدابير األخرى المنقب ة. ك 

منظمة إق يمية تقب  تدابير مشددتركة  شدد ن إبراءاة تراخيص اقسددتيرا  كالتصدددير كاللبوا بناء ع ى كبو  اتحا  
 من الحدك  الداخ ية كتافل حرية حركة البضائو. بمركي كمنق ة ت  و

 
 

 2 اإلضددددافة إلى التدابير الموضددددوعة لمكافحة إزالة عالماة كسددددم األسدددد حة النااية المتوخاة في الف رة  -96
ات ذ تدابير أخرى من أبل التماو الدعم  أك من بركتوكوج األسددد حة النااية، هل أنشددد  ب دكم ةلياة 8من الما ة 

كالتلاكن من سدددانلي األسددد حة النااية كأبزائها كمكوناتها كالذخيرة كتجااها كمسدددتوا يها كمصددددايها كسدددماسدددرتها 
كناق يها التجاايين، من أبل منو كمكافحة كاسدددتئصددداج أنشدددقة سدددنلها كاقتجاا بها  صدددواة  ير مشدددركعة كمن 

 (؟13من الما ة  3ك 1أبل اقستفا ة من هذا الدعم كالتلاكن )الف رتان 

 ق نلم   

 توضي  ذل . يربىإذا كان الجواب "ق"، ف )أ( 

 
 

كسددددددددددف نو  التلاكن الذي أقام  ب دكم مو أي فئة من الفئاة  يربىإذا كان الجواب "نلم"، ف )ب( 
 المذكواة أعاله كذكر السياساة كال وانين كال وائ  التنظيمية ك/أك التدابير األخرى المنقب ة.

 
  

 الصعوبات المصادفة  
 هل يواب  ب دكم سلو اة في تنفيذ أحكاا بركتوكوج األس حة النااية؟ -97

 ق    بزئيا نلم،     نلم  
 توضي  ذل . يربى"نلم، بزئيا"، ف أك إذا كان الجواب "نلم" )أ( 

 
 

هدل قيم ب ددكم فلداليدة تددابيره المت دذة لمكدافحدة سددددددددددددددنو األسدددددددددددددد حدة النداايدة كأبزائهدا كمكونداتهدا كالدذخيرة  -98
 مشركعة؟كاقتجاا بها  صواة  ير 

 ق نلم   

توضدددي  ذل  كاقسدددتشدددها    ي كثي ة )كثائ ( مناسدددبة في هذا  يربىإذا كان الجواب "نلم"، ف )أ( 
 ااسدددداة  أك ت ااير ةلياة اقسددددتلراض الدكلية كاإلق يمية األخرى  أك تح يل الثغراة أك الشدددد ن )مثل ت ااير الت ييم

 السياساة اللامة، إل .(. عن

 
 

خقة عمل كطنية من أبل مكافحة سددددددددددنو األسدددددددددد حة النااية كأبزائها  أك  هل لدى ب دكم اسددددددددددتراتيجية -99
 كلية ذاة سدد ة في  أك من أبل تنفيذ سددكوا إق يمية أك كمكوناتها كالذخيرة كاقتجاا بها  صددواة  ير مشددركعة

 هذا الميدان؟

 ق نلم   



 

 

خقة اللمل، مو ت ديم  ددددددددددددددرض موبز  أك بيان اقسددددددددددددددتراتيجية يربىإذا كان الجواب "نلم"، ف )أ( 
 ى ذاة الص ة.لنقاقها، ك/أك التدابير األخر 

 
 

تحدديدد  يربىإذا لم يكن اإلطداا ال دانوني الوطني لب ددكم قدد عدُدج ل توا ا مو م تضدددددددددددددديداة البركتوكوج، ف -100
 ال قواة المتب ية التي ي زا ات اذها لمواءمت  ملها.

 
 

تنفيدذ التشددددددددددددددريلداة   أك هدل توبدد أي سددددددددددددددلو داة تلترض اعتمدا  تشددددددددددددددريلداة كطنيدة بدديددة )أ( 
 ال ائمة؟ الوطنية

 ق نلم   

 إذا كان الجواب "نلم"، فهل ينقب  ع يها أي من الصلو اة التالية؟ ‘1’ 

 مشا ل في سوغ التشريلاة  

 إنشاء مؤسساة بديدة أك الحابة إلى إسالحاة مؤسسية  

 الحابة إلى سن المزيد من التشريلاة التنفيذية )قوانين، لوائ  تنظيمية، مراسيم، إل .(  

 سلو اة تواب  الممااسين في استلماج التشريلاة   

 ن ص الوعي  

 عدا التنسي  بين الوكاقة  

 خصائص اإلطاا ال انوني  

 اقفت اا إلى الملااف كالمهاااة الت نية  

 انلداا التلاكن من بانآ الدكج األخرى  أك محدك ية  

 محدك ية المواا  الالزمة ل تنفيذ  

 تحديدها( يربىمسائل أخرى )  

 
  

 الحاجة إلى المساعدة التقنية  

 مساعدة ت نية ل تغ آ ع ى الصلو اة ال ائمة في تنفيذ البركتوكوج؟هل يحتام ب دكم إلى  -101

 ق نلم   

 تحديد نو  المساعدة الالزمة  يربىإذا كان الجواب "نلم"، ف )أ( 

ت ييم تدابير اللدالة الجنائية المناهضدددددددة لصدددددددنو األسددددددد حة النااية كأبزائها كمكوناتها كالذخيرة   
 كاقتجاا بها  صواة  ير مشركعة كأكب  ااتباطها  الجرائم ال قيرة األخرى 

 اإلسالحاة التشريلية كال وائ  التنظيمية أك المشواة ال انونية  

 اتفاقاة نموذبية أك لوائ  تنظيمية أك تشريلاة  



 ن ا  اتصاج ملنية  األس حة النااية أك بهاة كسل كطنية أك إنشاء هيئاة م تصة  

 تلزيز المؤسساة ال ائمة أك بناء المؤسساة  

 خقط عمل أك سياساة أك كضو استراتيجياة  

 الداكو المستفا ة أك تلميم الممااساة الجيدة  

 بناء ال دااة من خالج تدايآ الممااسين اللام ين في مجاج اللدالة الجنائية ك/أك تدايآ المدا ين   

 الوقاية كالتوعية  

 خبير مت صص أك المساعدة الموقلية من موب   

 مراقبة الحدك  كت ييم الم اطر  

 إبراءاة عمل موحدة  

 من خالج ال دماة البريدية أك  شدددددددف تدف اة اقتجاا  ير المشدددددددرك  عند الملابر الحدك ية  
  است داا اإلنترنت أك

 تبا ج المل وماة  

 التح ي  كالمالح ة ال ضائية  

 تدابير لتلزيز التلاكن اإلق يمي كالدكلي  

تقوير البنى التحتيددة ال ددائمددة، مثددل نظم حفة  أك إقددامددة بنى تحتيددة لتانولوبيدداة المل ومدداة  
 أ كاة التواسل أك قواعد البياناة أك النماذم كاأل كاة الرقمية أك السجالة

 بمو كتح يل بياناة اقتجاا  األس حة النااية  

ترتيآ اقحتياباة من المسدددددددددددداعدة الت نية من حيث   يربىتحديدها(. ك  يربىمجاقة أخرى )  
 ى أحكاا البركتوكوج المحد ة المتل  ة بها عند ت ديم المل وماة.األكلوية كاإل ااة إل

 
 

 المساعدة الت نية كالملداة  )ب( 

 الوسم كحفة السجالة  

 تحديد ماهية األس حة النااية كاقتفاء أثرها  

 ضوا ط الن ل  

 حمالة الجمو  

 التلقيل كالتدمير  

 إ ااة الم زكناة  

 
 

 هل يت  ى ب دكم  الفلل مساعدة ت نية في ت   المجاقة؟ )م( 

 ق نلم   



 

 

 تحديد مجاج المساعدة الم دمة كالجهاة التي ت دمها. يربىإذا كان الجواب "نلم"، ف ‘1’ 

 
 

كسدف الممااسداة المتبلة في ب دكم التي تلتبركنها بيدة  شد ن مراقبة األسد حة النااية  يربى ) ( 
كمنو كمكافحة سددنو األسدد حة النااية كأبزائها كمكوناتها كالذخيرة كاقتجاا بها  صددواة  ير مشددركعة التي يمكن  

 أن تهم الدكج األخرى في بهو ها الرامية إلى تنفيذ بركتوكوج األس حة النااية.

 
 

ت دديم أي مل ومداة أخرى تلت ددكن أن من المهم أخدذهدا في اقعتبداا  شدددددددددددددد ن الجواندآ  يربى ()ه 
 المتل  ة بتنفيذ البركتوكوج كالصلو اة ال ائمة في هذا الش ن   الف المل وماة المذكواة أعاله.

 
 
 

  
 


