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 الدورة العاشرة
 2020األول/أكتوبر  تشرين 16-12فيينا، 
 *من جدول األعمال المؤقت 2البند 

 استعراض تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة 
 الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكوالت 

 الملحقة بها

  

  
 مشروع قرار منقح مقدم من رئيس مؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة   

 عبر الوطنية في دورته التاسعة 

 
 **واالتحاد األوروبي والنرويج وسنغافورةتونس و ألبانيا   

 
اتفاقية األمم المتحدة إطالق عملية االستعراض بموجب آلية استعراض تنفيذ    

 لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكوالت الملحقة بها

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

لملحقة أن اتـفاقـية األمم المتحـدة لمكـافحـة الجريمـة المنظمـة عبر الوطنـية والبروتوكو   اإذ يؤكـد مجـد ا  
مكافحة آفة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، التي تلحق لمنع و تمثل أهم الصـــكول القايويية المالمية الن ا    ( 1) بها

ــية   ــكول فاعتاااها األ وا  الر ي ـ ــرا فاألفرا  والمجتمما  في جميع البلدان، ويذ يؤكد مجد ا أهمية هال الصـ الضـ
 المتاحة للمجتمع الدولي من أجل هاا الغرض، 

األطراف في اتفاقية األمم المتحدة  من ا تفاقية، التي أيشـ  فمقتضـاها مؤتمر 32إلى الما ة ويذ يشـير  
لمكـافحـة الجريمـة المنظمـة عبر الوطنـية من أجـل تح ــــــــــــــين قـداة اـلدول األطراف على مكـافحـة الجريمـة المنظمـة 

 المابرة للحدو  الوطنية والتشجيع على تنفيا ا تفاقية واستمراض تنفياها،  
لتحقيق يتفق المؤتمر على وضـع آليا   من ا تفاقية تنص على أن  32إلى أن الما ة ويذ يشـير أيضـا  

 إجراء استمراض  واي لتنفيا ا تفاقية، المتمثل فيمنها الهدف  أهداف

__________ 

 * CTOC/COP/2020/1. 

                                               ييافة عن الدول األعضاء في ا تحا  األواوبي أيضا . ** 

 (1) United Nations, Treaty Series, vols. 2225, 2237, 2241 and 2326, No. 39574. 
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 ، 2010تشــــــــــــــرين األول/أكتوبر  22المؤاخ  5/1، في هـاا الصـــــــــــــــد ، إلى قراااتـ  ويذ يشــــــــــــــير كـالـ  
المؤاخ  7/1، و2012تشـــرين األول/أكتوبر  19المؤاخ  6/1، و2010تشـــرين األول/أكتوبر  22المؤاخ  5/5و

 ،  2016تشرين األول/أكتوبر  21المؤاخ  8/2، و2014تشرين األول/أكتوبر  10
، الاي اعتمد في  إجراءا  وقواعد  2018تشـــــــــرين األول/أكتوبر  19الصـــــــــا ا في   1/ 9قراال  ويذ يميد تأكيد  

تشــــــغيل آلية اســــــتمراض تنفيا اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكو   الملحقة بها،  
 وقرا إطال  المرحلة التحضيرية لمملية ا ستمراض، 

ــلــة،  فقرااا  الجمعيــة ويذ يحيط علمــا   ــيمــا المــامــة ذا  الصـــــــــــ كــايون   18المؤاخ  177/ 74القراا    ســـــــــــ
والممنون "تمزيز بريامج األمم المتحدة لمنع الجريمة والمدالة الجنا ية،   ســـيما قداات  في مجال   2019األول/ ي ـــمبر 

 وحثت الدول األطراف على تنفيا هال اآللية و عمها،   1/ 9فاعتما  القراا التماون التقني"، الاي احبت في  الجمعية 
فالممل الاي اضـــــ لع ف  فريق ال براء الحكومي الدولي المفتوض المضـــــوية  يحيط علما مع التقدير  - 1

فاقية األمم ، أثناء المرحلة التحـضيرية لمملية ا ـستمراض فموجآ آلية اـستمراض تنفيا ات 1/ 9المنـشأ وفقا لقراا المؤتمر 
 المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكو   الملحقة بها؛ 

اســـــــــــتبيايا  التقييم الااتي  ســـــــــــتمراض تنفيا ا تفاقية والبروتوكو   الملحقة بها، والماا     يمتمد  - 2 
النها ية التي  ة  صــا ، فالصــيغ المالحظا  والمل  ا مة التوجيهية إلجراء ا ســتمراضــا  الق رية، والم  ط النموذجي لق 

 وضمها فريق ال براء الحكومي الدولي المفتوض المضوية والمرفقة بهاا القراا؛ 

إطال  مرحلة ا ســــــــتمراض األولى من عملية ا ســــــــتمراض وفقا للمجموعا  المواضــــــــيعية   يقرا  - 3
قراا المؤتمر  ، المداجة في  وخ ة الممل المتمد ة ال ـنوا  المتضـمنة في التاييل المرفق فرجراءا  وقواعد تشـغيل اآللية 

 للماا   التوجيهية إلجراء ا ستمراضا  الق رية؛        وفقا  و  ، 1/ 9

فالمملوما  التي قدمها مكتآ األمم المتحدة الممني فالم داا  والجريمة فشأن يحيط علما   -4
اســـــــــتحدا  النمي ة اآلمنة الجديدة في بوافة إ ااة الممااف الممروفة فاســـــــــم بوافة المواا  اإلل ترويية والقوايين 

ــامــا طلــآ المؤتمر في  أن ينتهي من ، وي لــآ إلى المكتــآ 9/1قراال من  8الفقرة المتملقــة فــالجريمــة، ح ــــــــــــ
ســحآ القرعة المشــاا إليها عملية  اســتحدا  هال النمي ة قبل بداية عملية ا ســتمراض، التي ســتمقآ ماا ــرة 

 من اإلجراءا  والقواعد؛  17في الفقرة 
وفر للــدول األطراف التــدايــآ،  ي أن مكتــآ األمم المتحــدة الممني فــالم ــداا  والجريمــة إلى  ي لــآ  - 5

ــمن بوافة المواا  اإلل ترويية والقوايين  فما في ذل    ــت داا النمي ة الجديدة اآلمنة ضــــــــ التدايآ عبر اإليتريت، على اســــــــ
 ؛                                      ، ووفقا  للنظاا الداخلي لمؤتمر األطراف 54الفقرة  فما في ذل  ومرفق ،  1/ 9                ، وفقا  للقراا  المتملقة فالجريمة 

ــاب ي لآ   - 6 ــتة أســــــــــ يع من اعتما  هاا القراا، اجتماعا  إلى األماية أن تمقد، في موعد   يتجاوز ســــــــــ
األطراف  بين الدواا ،  ون ترجمة  ـــــــفوية، فغرض ســـــــحآ القرعة  ختياا الدول   في فترة ما  لألفرقة الماملة  مشـــــــتركا 

من إجراءا  وقواعد تشــــــغيل اآللية، وأن  29و   28و   17 ا                         الم ــــــتمر ضــــــة، وفقا للفقر األطراف                    الم ــــــتمر ضــــــة والدول 
 ؛                                   وفقا  لتل  اإلجراءا  وقواعد التشغيل  سحآ القرعة من أجل   ي وضمت  األماية ت ت دا النظاا اآللي الا 

أهمية الحرص في  واا  الميزايية المقبلة على ضــمان ال فاءة وا ســتمرااية والحيا  في  يؤكد -7
تشـغيل اآللية وفقا ألحكاا اإلجراءا  والقواعد، ويقرا النظر في ات اذ تدابير مناسـاة، تشـمل، عند ا قتضـاء، أن  

 ي لآ إلى األمين الماا أن يت ا إجراءا  مناساة في هاا الشأن؛ 

 لــدول األعضـــــــــــــــاء وســـــــــــــــا ر الجهــا  المــايحــة إلى توفير مواا  من خــاا  الميزاييــة ا يــدعو -8  
في لألغراض المبيـنة في هاا القراا، وفـقا لقواعد األمم المتحـدة ويجراءاتهـا وقواعد ويجراءا  تشــــــــــــــغـيل اآللـية، فمـا 

 منها. 54الفقرة  ذل 
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 المرفق األول
 المبادئ التوجيهية إلجراء االستعراضات القطرية  

ت تر ــــــد الـــــــدول األطـــــــراف، فمـــــــا فـــــــي ذلـــــــ  خبرا هـــــــا الحكوميـــــــون، وأمايـــــــة مـــــــؤتمر األطـــــــراف فـــــــي  -1
اتفاقيـــــــــة األمـــــــــم المتحـــــــــدة لمكافحـــــــــة الجريمـــــــــة المنظمـــــــــة عبـــــــــر الوطنيـــــــــة، خـــــــــالل ا ستمراضـــــــــا  الق ريـــــــــة 
فاألحكـــــــــــاا ذا  الصـــــــــــلة مـــــــــــن اتفاقيـــــــــــة األمـــــــــــم المتحـــــــــــدة لمكافحـــــــــــة الجريمـــــــــــة المنظمـــــــــــة عبـــــــــــر الوطنيـــــــــــة 
ــدة  ــم المتحـــــ ــا اتفاقيـــــــة األمـــــ ــا، ويجـــــــراءا  وقواعـــــــد تشـــــــغيل آليـــــــة اســـــــتمراض تنفيـــــ والبروتوكـــــــو   الملحقـــــــة بهـــــ

، المرفـــــــق(. 9/1المـــــــؤتمر  لمكافحـــــــة الجريمـــــــة المنظمـــــــة عبـــــــر الوطنيـــــــة والبروتوكـــــــو   الملحقـــــــة بهـــــــا )قـــــــراا
ــا  اإل ــد ين للمنظمــــــ ــاص المحــــــ ــا  ا ختصــــــ ــافع وي ــــــ ــد ال ــــــ ــاة أن تج ــــــ ــا  المناســــــ ــي للترتياــــــ قليميــــــــة ويناغــــــ

 األطراف في ا تفاقية والبروتوكو   الملحقة بها.

ومـــــن أجـــــل تي ـــــير تحقيـــــق كفـــــاءة آليـــــة اســـــتمراض التنفيـــــا، يتمـــــين علـــــى الـــــدول األطـــــراف واألمايـــــة  -2
 بال قصااى الجهد من أجل التقيد فاإلطاا الزمني ا ستر ا ي الواا  في الفقرا  والشكل أ يال.

  
 اضبداية عملية االستعر  -أوال 

تمقـــــــد األفرقـــــــة الماملـــــــة فـــــــي بدايـــــــة عمليـــــــة ا ســـــــتمراض، وفـــــــي موعـــــــد أقصـــــــال ســـــــتة أســـــــابيع مـــــــن  -3
، وبمـــــــد الـــــــدواة الما ـــــــرة لمـــــــؤتمر األطـــــــراف، اجتماعـــــــا 2020تشـــــــرين األول/أكتـــــــوبر  16تـــــــااي  بـــــــد ها فـــــــي 

ــاا الــــــــدول  ــفوية فغــــــــرض ســــــــحآ القرعــــــــة  ختيــــــ ــا بــــــــين الــــــــدواا  بــــــــدون ترجمــــــــة  ــــــ مشــــــــتركا فــــــــي فتــــــــرة مــــــ
 من إجراءا  وقواعد تشغيل اآللية. 28و 17                                 والدول الم تمر ضة، وفقا للفقرتين           الم تمر ضة

مـــــن اإلجـــــراءا  والقواعـــــد، تق ـــــم جميـــــع الـــــدول إلـــــى ثـــــال  مجموعـــــا  للبـــــدء فـــــي  17ووفقـــــا للفقـــــرة  -4
عمليـــــة اســـــتمراض التنفيـــــا فيهـــــا. وتنفـــــا ا ستمراضـــــا  فـــــي مرحلـــــة ا ســـــتمراض األولـــــى علـــــى يحـــــو متماقـــــآ 

ــو التـــــالي  خـــــالل ثـــــال  ســـــن  ــدء علـــــى النحـــ ــوااي  البـــ ــة، وت ـــــون تـــ ــايون األول/ ي ـــــمبر 1وا  متتاليـــ  2020 كـــ
ــايي/يوفمبر  1للمجموعـــــــــــــة األولـــــــــــــى، و ــرين الثـــــــــــ ــة، و 2021تشـــــــــــ ــايي/  1للمجموعـــــــــــــة الثاييـــــــــــ تشـــــــــــــرين الثـــــــــــ

 للمجموعة الثالثة. 2022 يوفمبر

ــااكتها فــــــي عمليــــــة  -5 ا ســــــتمراض وتتــــــي  هــــــال                                                      وتمــــــي  ن كــــــل  ولــــــة طــــــرف جهــــــة و ــــــل لتن ــــــيق مشــــ
المملومـــــا  علـــــى بوافـــــة المـــــواا  اإلل تروييـــــة والقـــــوايين المتملقـــــة فالجريمـــــة )بوافـــــة " ـــــيرلول"( فمـــــد أســــــبوعين 

                            ولـــــــة طـــــــرف م تمر ضـــــــة. وت شـــــــج ع                                                       مـــــــن بدايـــــــة مشـــــــااكتها فـــــــي عمليـــــــة ا ســـــــتمراض كدولـــــــة م تمر ضـــــــة أو
 ـــــل، فمـــــا فـــــي ذلـــــ  عنـــــوان البريـــــد الـــــدول األطـــــراف علـــــى تـــــوفير مملومـــــا  ا تصـــــال ال ا ـــــة فجهـــــا  الو 

 اإلل ترويي، واقم هاتف المكتآ وموقم ، وساعا  الممل.
                                                                      ويناغــــــــــي للــــــــــدول األطــــــــــراف أن تمــــــــــي  ن خبــــــــــراء حكــــــــــوميين إلجــــــــــراء ا ســــــــــتمراض الق ــــــــــري فمــــــــــد  -6

                    ولة طرف م تمر ضة.                                                           أسابيع من بدء مشااكتها في عملية ا ستمراض كدولة م تمر ضة أو أابمة
ــدا األ -7 ــل وســــــــوف تقــــــ ــا  الو ــــــ ــاا جهــــــ ــة قيــــــ ــأن كي يــــــ ــا  فشــــــ ــراف تمليمــــــ ــدول األطــــــ ــى الــــــ ــة إلــــــ مايــــــ

 وال براء الحكوميين والامثا  الدا مة فريشاء ح اب في النمي ة اآلمنة في بوافة " يرلول".
 

  التحضيرات التي يقوم بها الخبراء الحكوميون  - ثانيا  

  فالقياا فما يلي                                               ي شج ع ال براء الحكوميون على أن ي مدوا أيف هم  -8
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 ااســـــــة ا تفاقيـــــــة والبروتوكـــــــو   ذا  الصـــــــلة  ااســـــــة  قيقـــــــة، وكـــــــال  إجـــــــراءا  وقواعـــــــد  )أ( 
ــدة لمكافحـــــــــة الجريمـــــــــة المنظمـــــــــة عبـــــــــر الوطنيـــــــــة  ــم المتحـــــــ ــا اتفاقيـــــــــة األمـــــــ تشـــــــــغيل آليـــــــــة اســـــــــتمراض تنفيـــــــ

   الق رية؛والبروتوكو   الملحقة بها، وهال الماا   التوجيهية المتملقة فرجراء ا ستمراضا

ــو    )ب(  ــة والبروتوكــــــ ــأن ا تفاقيــــــ ــاوض فشــــــ ــة التفــــــ ــمية لممليــــــ ــا ق الرســــــ ــى الوثــــــ ا طــــــــالو علــــــ
ــية ذا   ــوو المرحلـــــــة ا ستمراضـــــ ــي ســـــــت ون موضـــــ ــالموا  التـــــ ــة فـــــ ــا األجـــــــزاء المتملقـــــ ــلة، وخصو ـــــ ذا  الصـــــ

ــة فـــــي  ــا والنمي ـــــة اآلمنـــ ــى الموقـــــع الشـــــاكي آلليـــــة اســـــتمراض التنفيـــ ــلة. وســـــوف تتـــــي  األمايـــــة علـــ ــة الصـــ بوافـــ
 لدعم ال براء الحكوميين في عملية ا ستمراض؛ ( 2) " يرلول" قا مة فالمنشواا  واأل وا  المفيدة

ــا فــــــي ذلــــــ ، ح ــــــآ  ) (  ــايويي للدولــــــة ال ــــــرف الم تمر ضــــــة، فمــــ ــاا القــــ                                                                    ا طــــــالو علــــــى النظــــ
الدولـــــة. ولهـــــاا ا قتضـــــاء، األحكـــــاا القضـــــا ية ذا  الصـــــلة الصـــــا اة عـــــن المحـــــاكم الوطنيـــــة المليـــــا فـــــي تلـــــ  

الغـــــــرض، يمكـــــــن لل بـــــــراء الحكـــــــوميين الـــــــاين يقومـــــــون فا ســـــــتمراض التمـــــــا  الـــــــدعم مـــــــن الدولـــــــة ال ـــــــرف 
                                                         الم تمر ضة فغرض تمزيز فهمهم للنظاا القايويي لتل  الدولة؛

ــأن ا تفاقيــــــــــة  ) (  ــة فشــــــــ ــرف الم تمر ضــــــــ ــة ال ــــــــ ــ  الدولــــــــ ــة أبدتــــــــ ــى أي تحفــــــــ ــالو علــــــــ                                                               ا طــــــــ
 فشأيها.أي إعالن قدمت   وبروتوكو تها أو

 
 االستعراض القطري  -ثالثا 

ــة  -9 ــة والبروتوكــــــو   الثالثــــ ــة فا تفاقيــــ ــلة المتملقــــ ــتبيايا  ذا  الصــــ ــل لالســــ ــاة الــــــنص ال امــــ ــع مراعــــ مــــ
                                                                                    الملحقــــة بهـــــا، تقــــوا الدولـــــة ال ــــرف الم تمر ضـــــة خـــــالل كــــل مرحلـــــة مــــن مراحـــــل ا ســــتمراض األابـــــع، علـــــى 

ــد،  ــراءا  والقواعــــ ــين فــــــي اإلجــــ ــو المبــــ ــق النحــــ ــااتي المتملــــ ــيم الــــ ــتبيان التقيــــ ــن اســــ ــزء مــــ ــى الجــــ ــديم ا و  علــــ بتقــــ
 فمجموعة المواضيع قيد ا ستمراض في تل  المرحلة المحد ة.

                                                                     وتشــــــــمل كـــــــــل مرحلــــــــة مـــــــــن مراحـــــــــل ا ســــــــتمراض الق ـــــــــري المنا ـــــــــر  الــــــــواا ة فـــــــــي اإلجـــــــــراءا   -10
التقيــــــيم الــــــااتي؛ )ب( تمقياــــــا  الــــــر و  علــــــى الجـــــزء ذي الصــــــلة مــــــن اســـــتبيان  والقواعـــــد، فمــــــا فــــــي ذلـــــ   )أ(

ــياغتها علــــــى أ  يتجــــــاوز عــــــد  كلماتهــــــا  كلمــــــة( تمــــــدها  10 500                                                                  كتابيــــــة )ت شــــــج ع الــــــدول األطــــــراف عنــــــد  ــــ
مــــــن اإلجــــــراءا   35                                                                            الــــــدولتان ال رفــــــان الم تمر ضــــــتان، وحــــــواا بنــــــاء بــــــين ال بــــــراء الحكــــــوميين وفقــــــا للفقــــــرة 

ــدها الـــــــــدولتان ال رـفــــــــ  ــا  تمـــــــ ــوا م مالحظـــــــ ــد؛ ) ( قـــــــ ــمايها فـــــــــي  ـــــــــيغتها والقواعـــــــ ــتان وتضـــــــ                                    ان الم تمر ضـــــــ
ــافة  ــاعدة مــــــن األمايــــــة، إضــــ                                                                                           النها يــــــة، فالتمــــــاون والتن ــــــيق الــــــوثيقين مــــــع الدولــــــة ال ــــــرف الم تمر ضــــــة وبم ــــ

 من اإلجراءا  والقواعد. 38إلى مل صا  لتل  القوا م، وفقا للفقرة 

ــدولتين ال -11 ــاواا  مـــــــــــع الـــــــــ ــة إجـــــــــــراء مشـــــــــ ــة ال ـــــــــــرف الم تمر ضـــــــــ ــين علـــــــــــى الدولـــــــــ  ـــــــــــرفين                                                                 ويتمـــــــــ
                                                                           الم تمر ضـــــــتين خــــــــالل ســــــــتة أســـــــابيع مــــــــن بــــــــدء ا ســـــــتمراض، مــــــــن خــــــــالل جهـــــــا  الو ــــــــل التافمــــــــة لهــــــــا 
ــال  ــا لهــــــ ــ ، وفقــــــ ــتمراض الق ــــــــري ومت لااتــــــ ــة لالســــــ ــداول زمنيــــــ ــد جــــــ ــأن تحديــــــ ــة، فشــــــ ــن األمايــــــ ــاعدة مــــــ وبم ــــــ
الماـــــــا   التوجيهيـــــــة المتملقـــــــة فـــــــرجراء ا ستمراضـــــــا  الق ريـــــــة. ويناغـــــــي أن ت تـــــــاا الـــــــدول األطـــــــراف لغـــــــة 

ــل أو اللغتـــــــــين، أوا فـــــــــي الحـــــــــا   ا ســـــــــتثنا ية، اللغـــــــــا  الـــــــــثال ، التـــــــــي ست ـــــــــت دا أثنـــــــــاء عمليـــــــــة  لممـــــــ
 ا ستمراض، وفقا للفصل ال افع من اإلجراءا  والقواعد.

وي ـــــــاعد اســـــــت داا لغـــــــة موضـــــــولية ومجـــــــر ة عنـــــــد إعـــــــدا  قـــــــوا م المالحظـــــــا  ومل صـــــــاتها علـــــــى  -12
 تصرا  فعاااا  كاملة عند است دامها ألول مرة.فهم مضمويها. ويتمين بيان ما ترمز إلي  الم 

__________ 

األ لة التشريعية لتنفيا اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكو   تتضمن القا مة  (2)  
 . الملحقة بها



CTOC/COP/2020/L.4/Rev.1 
 

 

V.20-05758 5/114 

 

الـــــــواا ة فـــــــي اإلجـــــــراءا  والقواعـــــــد لـــــــم التوجيهيـــــــة ويذا كايـــــــت هنـــــــال  واو لالعتقـــــــا  فـــــــأن الماـــــــا    -13
ــراء الممكــــن،  ــأن اإلجــ ــاوا فشــ ــ  التشــ ــي ذلــ ــا فــ ــاوا، فمــ ــى التشــ ــج ع علــ ــة ت شــ ــراف الممنيــ ــدول األطــ ــرن الــ ــراو، فــ                                                                                           تــ

 من اإلجراءا  والقواعد. 30 ةمع مراعاة الحكم الواا  في الفقر 
  

 اإلطار الزمني لعملية االستعراض  

 
في غضون أسبوعين 

من بداية عملية 
 )أ( ا ستمراض

أسابيع  4في غضون 
من بداية عملية 

 ا ستمراض 

أسابيع  6غضون في في 
من بداية عملية 

 ا ستمراض 

أ هر   6في غضون 
من بداية عملية 

 ا ستمراض 
أ هر   6في غضون 

 من تقديم الر و 

 6في غضون 
من  )ب( أ هر
 التمقياا  تقديم

   
؛  2020تشرين األول/أكتوبر    16                                                                          ت  حآ القرعة فالن اة لجميع الدول األطراف في موعد أقصال ستة أسابيع فمد يوا     )أ( 

                                                                                                        وي  تمرض كل عاا ثلث الدول األطراف. وتنف ا ا ستمراضا  على يحو متماقآ خالل ثال  سنوا  متتالية، وت ون توااي   
تشرين   1، و 2021تشرين الثايي/يوفمبر   11، و 2020 كايون األول/ ي مبر   1البدء للمجموعا  على النحو التالي   

 . 2022الثايي/يوفمبر  

 إلتاحة تجهيز الوثا ق.   )ب( 
                                                               لغتين من لغا  عمل اآللية، وفق ما تقرال الدولة ال رف الم تمر ضة   يجوز إجراء ا ستمراض الق ري بلغة واحدة أو   ) ( 

                                                                                                 والدولتان ال رفان الم تمر ضتان. وفي الحا   ا ستثنا ية، يجوز إجراء عملية ا ستمراض بثال  لغا  عمل. 
  

تعيين جهات 
 الوصل

 إعداد الخبراء لقوائم 
 المالحظات والملخصات

تعيين الخبراء  
التشاور بين الدولتين  الحكوميين 

                     المستعر ضتين والدولة 
                   المستعر ضة )من خالل 

 )ج(جهات الوصل(

تقديم الدولة الطرف  
                  المستعر ضة ردودا  
على استبيانات  

 التقييم الذاتي 

تقديم الدولتين  
الطرفين  

              المستعر ضتين  
 تعقيبات كتابية 
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 الثانيالمرفق 
(3)المخطط النموذجي لقائمة المالحظات بشأن االستعراضات القطرية  

 

                                                                                               اســتمراض قامت ف  ساســما الدولتين ال رفين الم ــتمر ضــتينت ف صــوص تنفيا ساســم الدولة ال رف الم ــتمر ضــةت 
مم المتحــدة لمكــافحــة المجموعــة األولى/الثــاييــة/الثــالثــة/الرافمــةت من ساتفــاقيــة األ للمــا ة سالموا ت ساقمهــا )أاقــامهــا(؛

الجريمــة المنظمــة عبر الوطنيــةت سالبروتوكول المكمــل  تفــاقيــة األمم المتحــدة لمكــافحــة الجريمــة المنظمــة عبر 
الوطنيةت في ال ـنوا  س...ت من مرحلة ا سـتمراض ساألولى/الثايية/الثالثة/الرافمةت من آلية اسـتمراض تنفيا اتفاقية 

 المنظمة عبر الوطنية والبروتوكو   الملحقة بها.األمم المتحدة لمكافحة الجريمة 

  
 مقدمة -أوال 

ــم المتحــــــدة لمكافحــــــة الجريمــــــة المنظمــــــة عبــــــر الوطنيــــــة  -1 أيشــــــ  مــــــؤتمر األطــــــراف فــــــي اتفاقيــــــة األمــــ
مــــــــن ا تفاقيــــــــة ل ــــــــي يضــــــــ لع فجملــــــــة أمــــــــوا منهــــــــا التشــــــــجيع علــــــــى تنفيــــــــا ا تفاقيــــــــة  32 عمــــــــال فالمــــــــا ة

 واستمراض تنفياها.والبروتوكو   الملحقة بها 

ــالفقرة  -2 ــا ة  4وعمــــــال فــــ ــن المــــ ــو ة  32مــــ ــمة، الممقــــ ــ  التاســــ ــؤتمر فــــــي  واتــــ ــأ المــــ ــة، أيشــــ ــن ا تفاقيــــ مــــ
ــن  ــا مــــ ــرين األول/أكتــــــوبر  19إلــــــى  15فــــــي فيينــــ ــدة 2018تشــــ ــم المتحــــ ــة األمــــ ــا اتفاقيــــ ــتمراض تنفيــــ ، آليــــــة اســــ

 لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكو   الملحقة بها.

وآليــــــة اســــــتمراض التنفيــــــا هــــــال عمليــــــة حكوميــــــة  وليــــــة هــــــدفها المــــــاا تقــــــديم الم ــــــاعدة إلــــــى الــــــدول  -3
 األطراف في تنفيا ا تفاقية والبروتوكو   الملحقة بها.

ــا تين  -٤ ــى المــــ ــتنا ا إلــــ ــتمراض الق ــــــري اســــ ــراءا   34و 32ويجــــــري ا ســــ ــال  إجــــ ــة، وكــــ ــن ا تفاقيــــ مــــ
ــدة لمكافحــــــة الجريمــــــة المنظمــــــة عبــــــر الوطنيــــــة وقواعــــــد تشــــــغيل آليــــــة اســــــتمراض تنفيــــــا اتف اقيــــــة األمــــــم المتحــــ

 ، المرفق(.9/1والبروتوكو   الملحقة بها )قراا مؤتمر األطراف 
 

 العملية  - ثانيا  

ــم  -٥ ــن جايــــــآ ساســــ ــةت مــــ ــل لالتفاقيــــ ــول المكمــــ ــةت سالبروتوكــــ ــا سا تفاقيــــ ــالي لتنفيــــ ــتمراض التــــ ــتند ا ســــ ي ــــ
                                                                                             الدولـــــة ال ـــــرف الم تمر ضـــــةت إلـــــى الـــــر و  المقدمـــــة علــــــى اســـــتبيان التقيـــــيم الـــــااتي الـــــواا  مـــــن ساســـــم الدولــــــة 

عــــــد تشــــــغيل مــــــن إجــــــراءا  وقوا  19                                                            ال ــــــرف الم تمر ضــــــةت ويلــــــى أي مملومــــــا  ت ميليــــــة مقدمــــــة وفقــــــا للفقــــــرة 
ــر الوطنيــــــة والبروتوكــــــو    ــة الجريمــــــة المنظمــــــة عبــــ ــة األمــــــم المتحــــــدة لمكافحــــ ــة اســــــتمراض تنفيــــــا اتفاقيــــ آليــــ
الملحقــــــة بهــــــا، وكــــــال  يتــــــا ج الحــــــواا البنــــــاء الــــــاي أجــــــري بــــــين ال بــــــراء الحكــــــوميين مــــــن سالــــــدول األطــــــراف 

اعــــــــد واإلجــــــــراءا ، مــــــــن القو  35 المشــــــــااكة فــــــــي عمليــــــــة ا ســــــــتمراضت علــــــــى النحــــــــو المتــــــــوخى فــــــــي الفقــــــــرة
ــة لـــــــال  فـــــــي بوافـــــــة إ ااة المـــــــواا   ــفة فـــــــي النمي ـــــــة اآلمنـــــــة الم صصـــــ ــال المؤا ـــــ ــا ل ا تصـــــ بواســـــــ ة سوســـــ
اإلل تروييــــــــة والقـــــــــوايين المتملقــــــــة فالجريمـــــــــة )بوافــــــــة " ـــــــــيرلول"(، واأل وا  الت نولوجيــــــــة المتاحـــــــــة األخـــــــــرى، 

ــاتفي والتـــــــداول الفـيــــــ  ــية وتقنيـــــــا  التـــــــداول الهـــــ ــل الشـــــــاكا  ا فتراضـــــ ــااكة سأســـــــماء ال بـــــــراء مثـــــ ديويت، وبمشـــــ
يلـــــي  ساوافــــــط                                                                                المشـــــااكينت. وتضـــــمنت المملومــــــا  الت ميليـــــة التـــــي قــــــدمتها الدولـــــة ال ـــــرف الم تمر ضــــــة مـــــا

__________ 
من إجراءا  وقواعد تشغيل آلية استمراض تنفيا اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر  15                 أ عد وفقا للفقرة  (3)  

 الوطنية والبروتوكو   الملحقة بها.
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وتتـــــــاض هـــــــال  إل تروييـــــــة إلـــــــى التقـــــــااير والصـــــــفحا  والمنـــــــاوين ذا  الصـــــــلة ال ا ـــــــة فالمصـــــــا ا األخـــــــرىت.
 افة " يرلول".الو ال  والن   اإلل ترويية من تل  المصا ا على بو 

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

                                                                               اتفقــــــــت الدولــــــــة ال ــــــــرف الم تمر ضــــــــة والــــــــدولتان ال رفــــــــان الم تمر ضــــــــتان، علــــــــى النحــــــــو المبــــــــين  -6
مــــــــن إجــــــــراءا  وقواعــــــــد تشــــــــغيل آليــــــــة اســــــــتمراض تنفيــــــــا اتفاقيــــــــة األمــــــــم المتحــــــــدة  39و 38 فــــــــي الفقــــــــرتين

لمكافحــــــة الجريمــــــة المنظمــــــة عبــــــر الوطنيــــــة والبروتوكــــــو   الملحقــــــة بهــــــا، علــــــى قا مــــــة المالحظــــــا  التاليــــــة 
                                            فشأن استمراض ساسم الدولة ال رف الم تمر ضةت 

 ستمراض؛الثغرا  والتحديا  القا مة في تنفيا األحكاا قيد ا  )أ( 

 الممااسا  الفضلى؛ )ب( 

 ا قتراحا ؛ ) ( 

ــة التــــــــي   ) (   د  ا حتياجــــــــا  مــــــــن الم ــــــــاعدة التقنيــــــ مــــــــن أجــــــــل تح ــــــــين تنفيــــــــا سا تفاقيــــــــةت         حــــــــ 
 سالبروتوكولت. 
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المخطط النموذجي لملخص قائمة المالحظات بشأن استعراض ]الدولة الطرف   
(4)            المستعر ضة[

 
 

 التصديق على ]االتفاقية[ ]البروتوكول[  -أوال 

                                                                             أو عت ساسم الدولة ال رف الم تمر ضةت    التصديق لدى األمين الماا في سالتااي ت. -1

  
 ]البروتوكول[ قيد االستعراضتنفيذ مواد ]االتفاقية[  -ثانيا 

 
 المواد ]أرقام المواد[  

 
 المالحظات  

ــوا  قيــــــــد  -ألف ــا المــــــ ــي تنفيــــــ ــة فــــــ ــرا  والتحــــــــديا  القا مــــــ ــأن الثغــــــ ــوميين فشــــــ ــراء الحكــــــ ــا  ال بــــــ سمالحظــــــ
 ا ستمراض.ت

 سمالحظا  ال براء الحكوميين فشأن الممااسا  الفضلى في تنفيا الموا  قيد ا ستمراض.ت -فاء

 سا قتراحا  التي حد ها ال براء الحكوميون لتح ين تنفيا الموا  قيد ا ستمراض.ت -جيم

سا حتياجا  من الم اعدة التقنية التي حد ها ال براء الحكوميون لتح ين تنفيا الموا  قيد ا ستمراض،  - ال
 إن وجد .ت

 

 

 
 

  

__________ 

من إجراءا  وقواعد تشغيل آلية استمراض تنفيا اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر  15                  أ عد وفقا للفقرة (4)  
 كلمة. 1 500الوطنية والبروتوكو   الملحقة بها. و  يجآ أن تتجاوز مل صا  قوا م المالحظا  
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 المرفق الثالث
 

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

 
 إرشادات عامة للرد على االستبيان

ــم  • ــة، وفقا للق ــــ ــتمر ضــــ ــتمر ض الدول بناء على المملوما  التي قد متها إلى الدول األطراف الم ــــ                                                                                            ســــــوف ت  ــــ
                                                              ة اســـــــتمراض تنفيا اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظ مة ال امس من إجراءا  وقواعد تشـــــــغيل آلي 

                                                                                                  عبر الوطنـية والبروتوكو   الملحقـة بهـا. ويذا كـاـيت الـدول لم تقـد  ا فمـد الوـثا ق ذا  الصــــــــــــــلـة إلى األمـاـية، 
ان،  فيرجى منها تحميل أي قوايين ولوا   تنظيمية وقضــايا وغيرها من الوثا ق ذا   ــلة فالر  على ا ســتبي 

بوافة المواا  اإلل ترويية والقوايين المتملقة "أو و ــــــــــف م تصــــــــــر لها، على بوافة إ ااة الممااف الم ــــــــــماة  
 فالجريمة" )بوافة " يرلول"(.

                                                                                                 يمكن فمد ذل ، في إطاا الر  على كل سؤال، تقديم اوافط فالمملوما ، التي ح م  لت على بوافة " يرلول". •

                                                                         لمملوما  التي ح م  لت على بوافة " يرلول"، ي رجى من الدول تحديد التشريما  فاإلضافة إلى توفير اوافط فا •
المن اقة واألحكاا ذا  الصـلة في إطاا كل سـؤال ت ون اإلجافة عن  هي "يمم"، وفي إطاا أي سـؤال آخر، 

 عند ا قتضاء.

لوثا ق، مع ا ســــــتبيايا                                                                             ي رج ى من الدول أن تمتنع عن تقديم أي مرفقا ، فما في ذل  الن ــــــ  الواقية من ا •
 الم توفاة.

                                                                                                 يمكن للدول األطراف، عند ا ها على اســتبيايا  التقييم الااتي، أن تشــير أيضــا إلى المملوما  المقد مة في  •
ــلة التي هي أطراف فيها. وعلى الدول األطراف أن  ــيا  آليا  اســـــــتمراض الصـــــــكول األخرى ذا  الصـــــ ســـــ

د الر و  على الن  حو المناســـــآ أي مملوما  م ـــــتجدة منا تقديم الر و  ال ـــــافقة في                                      تراعي ضـــــرواة أن تج ـــــ  
                                                                                      إطاا آليا  ا سـتمراض األخرى. وعلى وج  ال صـوص، يجوز للدولة ال رف الم ـتمر ضـة، عند اسـتمراض 
ــأن التزاما  م افقة أو مماثلة لاللتزاما  الواقمة على عاتقها فموجآ اتفاقية األمم  ــريما  فشـــــــــــ يفس التشـــــــــــ

                                                                                     الف ـا ، أن تشـير إلى الر و  والوثا ق اإلضـافية التي قد متها في إطاا آلية اسـتمراض تنفيا  المتحدة لمكافحة  
 اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الف ا .

                                                                                                   تن وي أحكـاا اتفـاقـية األمم المتحـدة لمكـافحـة الجريمـة المنظ مـة عبر الوطنـية والبروتوكو   الملحقـة بهـا على  •
ووفقـا لججراءا  والقواعـد، ســــــــــــــتتـناول آلـية اســــــــــــــتمراض تنفـيا اتفـاقـية األمم  اجـا  متفـاوـتة من المت لـاا . 

                                                                                                 المتحــدة لمكــافحــة الجريمــة المنظ مــة عبر الوطنيــة والبروتوكو   الملحقــة بهــا تــدايجيــا جميع موا  ا تفــاقيــة 
ـياغـة                                                                                       والبروتوكو   الملحقـة بهـا. ومن ثم ، يناغي أن ي راعى اختالف طبيمـة كـل حكم من األحكـاا عـند ـ ـــــــــــــ 
 الر و  على األسئلة ذا  الصلة وكال  أثناء استمراضها في المراحل التالية من ا ستمراض الق ري.

من كـل بروتوكول على أن أحكـاا ا تفـاقـية تن بق على البروتوكول، مع مراعـاة  1من المـا ة  2تنص الفقرة  •
من إجراءا  وقواعد تشـغيل  19رة                                                               ما يقتضـي  اختالف الحال، ما لم ي نص في  على خالف ذل . وتاكر الفق

                                                                                     اآللية أن أحكاا ا تفاقية، التي تن بق على البروتوكو  ، ســـــــــــوف ت  ـــــــــــتمرض فقط في إطاا اســـــــــــتمراض 
ا تفاقية، مع مراعاة ما يقتضــــــــــي  اختالف الحال. والم لوب من الدول، وهي تجيآ عن األســــــــــئلة المتملقة 

ا  أحكاا ا تفاقية ذا  الصـــــلة، ح ـــــآ ا قتضـــــاء، على بتنفيا ا تفاقية، أن تأخا في الح ـــــاان مدى اي ا 
تضـمين ا و هم   ضـرواةموضـوو كل بروتوكول هي طرف في . ومن ثم، يجدا تنبي  ال براء الحكوميين إلى 
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إ ـــــــــااا  إلى اي اا  أحكاا ا تفاقية من هاا القبيل على البروتوكو   التي بلدهم طرف فيها. ومثال ذل ، 
على  10ميون في الح ــــــــاان، عند الر  على األســــــــئلة المتملقة بن ا  اي اا  الما ة أن يأخا ال براء الحكو 

على الجرا م المشــــــــــمولة فالبروتوكو     10م ــــــــــؤولية األ ــــــــــ اص ا عتااايين، مدى اي اا  أحكاا الما ة 
 الثالثة، وأن يجيبوا بناء على ذل .

ــتبيان فعاااة "الدول مدعوة".  • ــئلة ا ســــ   الت وو بتقديمفي هال الحالة   حكوميينويمكن لل براء التبدأ فمض أســــ
 .و  ت ت لص أي استنتاجا  من عدا وجو  هال المملوما  المملوما  الم لوبة.

 
 
 

                                                          اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظ مة عبر الوطنية  - أوال  
  23و 15و 10و 9و 8و 6و 5و 2المجموعة األولى: التجريم والوالية القضائية )المواد   

 من االتفاقية(
 استعمال المصطلحات -2المادة   

 ؟2هل يتضمن اإلطاا القايويي لبلدكم التماايف الواا ة في الما ة  -1
   يمم، جز يا   يمم   

                 ي رجى توضي  ذل . )أ( 

 

 ؟2 م  اإلطاا القايويي لبلدكم بتنفيا ا تفاقية  ون اعتما  التماايف المحد ة في الما ة ي هل  -2
   يمم، جز يا   يمم   

                 ي رجى توضي  ذل . )أ( 

 
 
 

 تجريم المشاركة في جماعة إجرامية منظمة  -5المادة 

 ؟5                                                                   القايويي لبلدكم المشااكة في جماعة إجرامية منظمة مجر مة وفقا للما ة هل يجرا اإلطاا  -3

    يمم  

"يمم"، فهل المشااكة في جماعة إجرامية منظمة تمني ا تفا   3كان الجواب عن ال ؤال  إذا   )أ( 
ــول على  مع  ــــ ص آخر أو أكثر على  ــرة فالحصــ ــرة أو غير ماا ــ ــلة ماا ــ اات اب جريمة خ يرة لغرض ل   ــ

 ؟(5‘ من الما ة 1)أ( ’ 1منفمة مالية أو منفمة ما ية أخرى )الفقرة 

   يمم، جز يا   يمم   

)أ( "يمم"، فهل يشـــــــــتر  قايوي م الوطني أن تن وي الجريمة  3ال ـــــــــؤال   كان الجواب عنإذا  ‘1’
ــالمة في  جماعة  ــاعد على تنفيا ا تفا  الجنا ي أو ت ون ضـــــــ ــااكين فمال ي ـــــــ على اات اب أحد المشـــــــ

 (؟5‘ من الما ة 1)أ( ’ 1إجرامية منظمة )الفقرة 

   يمم، جز يا   يمم   
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مية منظمة تمني قياا  "يمم"، فهل المشــــــــــــااكة في جماعة إجرا   3إذا كان الجواب عن ال ــــــــــــؤال  )ب(  
 ــ ص بدوا فاعل في أيشــ ة إجرامية لجماعة إجرامية منظمة مع علم  بهدف الجماعة وبنشــاطها اإلجرامي الماا 

أو القياا بدوا فاعل في أيش ة أخرى لجماعة إجرامية منظمة مع علم  فأن   الممنية أو فمزمها على اات اب الجرا م 
 (؟ 5‘ من الما ة 2)أ( ’   1في تحقيق الهدف اإلجرامي لتل  الجماعة )الفقرة  ت اهم هال المشااكة سوف  

   يمم، جز يا   يمم   

"يمم"، فيرجى ذكر القوايين و/أو التدابير األخرى المن اقة، فما )أ(   3إذا كان الجواب عن ال ـؤال  ) (  
 على تل  الجريمة.   المقراة ذل  المقوبا    في 

 

)أ( "يمم جز يـا" أو " "، فيرجى بيـان كي يـة تمـامـل اإلطـاا  3ال ــــــــــــــؤال  عن إذا كـان الجواب ( ) 
 القايويي لبلدكم مع فمل المشااكة في جماعة إجرامية منظمة.

 

ــاعد على  -4 ــتر  اإلتيان ففمل ي ــــــ تحقيق ا تفا  الجنا ي، فهل أبلغ  إذا كايت أحكاا قايوي م الوطني تشــــــ
 ؟5من الما ة  3بلدكم األمين الماا لألمم المتحدة بال  على يحو ما تقتضي  أحكاا الفقرة 

    يمم  

تنظيم اات ـاب جريمـة خ يرة ت ون ضــــــــــــــالمـة فيهـا جمـاعـة إجرامـية هـل يجرا اإلطـاا القـايويي لبـلدكم القـياا ب  - 5
)ب(   1 منظمة، أو اإل راف على هاا التنظيم أو الم اعدة أو التحريض علي  أو تي يرل أو إسداء المشواة فشأي  )الفقرة 

 (؟ 5من الما ة 
   يمم، جز يا   يمم   

 عند ا قتضاء. ذل             ي رجى توضي   )أ( 

 
  

 عائدات الجرائم تجريم غسل  -6المادة 

ــل عـاـ دا  الجرا م وفقـا للفقرة  -6 من ا تفـاقـية  6 )أ( من المـا ة 1هـل يجرا اإلطـاا القـايويي لبلـدكم غ ــــــــــــ
 (؟6‘ من الما ة 2‘ و’1)أ( ’ 1)الفقرتان 

   يمم، جز يا   يمم   
                                                                                         إذا كـان الجواب "يمم، جز ـيا"، في رجى تحـدـيد ال ريـقة، التي يجرا بهـا اإلطـاا الـقايويي لبـلدكم،   )أ( 

 غ ل عا دا  الجرا م.

 

ــتممالها مع الم -7 ــاب الممتل ا  وحيازتها واســـ لم، عند تلقيها، فأيها  هل يجرا اإلطاا القايويي لبلدكم اكت ـــ
 (؟6الما ة  من‘ 1)ب( ’ 1عا دا  جرا م؟ )الفقرة 

   يمم، جز يا   يمم   
                        ي رجى توضي  ذل  فريجاز. )أ( 
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ــل عا دا  الجرا م، أو التواطؤ أو  -8 ــااكة في اات اب جريمة غ ــــــ هل يجرا اإلطاا القايويي لبلدكم المشــــــ
والتحريض على ذل  وت ـــــــــهيل  ويســـــــــداء المشـــــــــواة فشـــــــــأي   والم ـــــــــاعدةالتآمر على اات ابها، ومحاولة اات ابها 

 (؟6‘ من الما ة 2)ب( ’ 1 )الفقرة
   يمم، جز يا   يمم   

                        ي رجى توضي  ذل  فريجاز. )أ( 

 

ــئلة  عنإذا كان الجواب  -9 ــمولة فا تفاقية   8و 7و  6األسـ "يمم"، فهل جميع الجرا م ال  يرة والجرا م المشـ
والبروتوكو   الملحقة بها، التي  ولت م طرف فيها، تمتبر جرا م أ ـــــــــلية لجريمة غ ـــــــــل األموال فموجآ أحكاا 

 (؟6)أ( و)ب( من الما ة  ٢ الفقرتانقايوي م الوطني المتملقة فغ ل األموال )
    يمم  

ــمولة فا تفاقية والبروتوكو   الملحقة  )أ(                                                                                         إذا كان الجواب " "، في رجى تحديد ماهية الجرا م المشــ
ــل األموال فموجآ أحكاا قايوي م الوطن  ــلية لجريمة غ ــــ ي                                                                                                  بها، التي  ولت م طرف فيها، التي   ت متبر جرا م أ ــــ

 (.6)ب( من الما ة  ٢المتملقة فغ ل األموال )الفقرة 

 

ــوص عليها في قايوي م الوطني، فما في ذل   -10 ــلية المنصــ يرجى تقديم مملوما  عن ي ا  الجرا م األ ــ
قايوي م الوطني؛ يشـاا مثال إلى القوايين وأاقاا الموا  ذا  الصـلة  عليهاأي قا مة فجرا م أ ـلية محد ة قد ينص 

 (.6)ب( من الما ة  2 )الفقرة

 

ــا ية )الفقرة  -11 ــلية المرت اة خاا  و ية بلدكم القضـ ــمل اإلطاا القايويي لبلدكم الجرا م األ ـ ) (  2هل يشـ
 (؟6من الما ة 

   يمم، جز يا   يمم   
ــا،  )أ(  ــا"، فيرجى و ــــــــــــــف الظروف التي يمكن في  لهـ ــان الجواب "يمم" أو "يمم، جز يـ إذا كـ

  عتراف فالجرا م المرت اة في و ية قضا ية أجنبية. فمقتضى قايوي م الوطني، ا

 

وبن ـ  من أي تغييرا   6                                                                          هل زو   بلدكم األمين الماا لألمم المتحدة بن ـ  من قوايين  الـــــــــــــــم نف  اة للما ة  -12
 (؟6) ( من الما ة  2                                                 أ  خلت على تل  القوايين  حقا أو بو ف لها )الفقرة 

 .                                       "يمم"، في رجى توفير اافط بهال المملوما إذا كان الجواب  )أ( 

 

 
 .                                      الجواب " "، في رجى تقديم هال المملوما  كانإذا  )ب( 
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 تجريم الفساد -8المادة 

ــتمراض الما تين  ــر على الدول األطراف في اتفاقية الجريمة المنظ مة التي لي ــــت  9و 8اســ                                                                         من ا تفاقية قا ــ
 المتحدة لمكافحة الف ا .                        أطرافا  في اتفاقية األمم 

 ؟8)أ( من الما ة  1هل يجرا اإلطاا القايويي لبلدكم ال لول المو وف في الفقرة  -13

   يمم، جز يا   يمم   
 توضي  ذل  فريجاز.      ي رجى )أ( 

 

 ؟8)ب( من الما ة  1ال لول المو وف في الفقرة  لبلدكمهل يجرا اإلطاا القايويي  -14

   يمم، جز يا   يمم   
 فريجاز.                ي رجى توضي  ذل   )أ( 

 

ــا  المو ـــــــوف في الفقرة  -15 ، الاي قد يكون 8من الما ة  1هل يجرا اإلطاا القايويي لبلدكم  ـــــــكل الف ـــــ
 (؟8من الما ة  2ضالما في  مو ف عمومي أجنبي أو مو ف مديي  ولي )الفقرة 

   يمم، جز يا   يمم   
                                    ي رجى توضي  ذل  فريجاز عند ا قتضاء. )أ( 

 

 ؟(8من الما ة  2)الفقرة  هل يجرا اإلطاا القايويي لبلدكم أي أ كال أخرى للف ا  -16
   يمم، جز يا   يمم   

 ذل  فريجاز عند ا قتضاء. توضي       ي رجى  )أ( 

 

 8هل يجرا اإلطاا القايويي لبلدكم المشـــــااكة ك رف متواط  في اات اب األفمال المجرمة وفقا للما ة  -17
 (؟8من الما ة  3)الفقرة 

     يمم  
 تدابير مكافحة الفساد -9المادة 

ــتمراض الما تين  ــر على الدول األطراف في اتفاقية  9و 8اســــــ                            الجريمة المنظ مة التي لي ــــــــت من ا تفاقية قا ــــــ
 .                                              أطرافا  في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الف ا 

من   1هل اعتمد بلدكم تدابير لتمزيز يزاهة المو فين المموميين ومنع ف ــــا هم وكشــــف  والمماقاة علي  )الفقرة  - 18
 (؟ 9الما ة 

    يمم  

لتمزيز يزاهــة المو فين المموميين ومنع  التــدابير المنفــاة  إذا كــان الجواب "يمم"، فيرجى بيــان )أ( 
 ف ا هم وكشف  والمماقاة علي .
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إجراءا  فمالة لمنع ف ــــــــــا  المو فين المموميين وكشــــــــــف  هل ات ا بلدكم تدابير ت فل ات اذ ســــــــــل ات    -19
والمماقاة علي ، فما في ذل  من  تل  ال ـل ا  اسـتقاللية كافية لر و ممااسـة التأثير غير ال ـليم على تصـرفاتها  

  (؟9من الما ة  2)الفقرة 

    يمم  

إجراءا  إذا كان الجواب "يمم"، فيرجى بيان التدابير المنفاة في بلدكم لضـمان ات اذ سـل ات    )أ( 
ــتقاللية  ــف  والمماقاة علي ، فما في ذل  من  تل  ال ـــــل ا  اســـ ــا  المو فين المموميين وكشـــ كافية فمالة لمنع ف ـــ

 لر و ممااسة التأثير غير ال ليم على تصرفاتها.

 

  
 

 مسؤولية الهيئات االعتبارية -10المادة 

م ـؤولية الهيئا  ا عتاااية عن المشـااكة في الجرا م ال  يرة، التي ت ون  هل يرسـي اإلطاا القايويي لبلدكم  - 20
 (؟ 10فا تفاقية والبروتوكو   التي  ولت م عضو فيها )الما ة ضالمة فيها جماعة إجرامية منظمة، والجرا م المشمولة 

   يمم، جز يا   يمم   

 إذا كان الجواب "يمم، جز يا" أو " "، فيرجى توضي  ذل . )أ( 

 

 
 :إذا كان الجواب "يمم"، فهل هال الم ؤولية -21

 جنا ية؟ )أ( 
    يمم  

 مديية؟ )ب( 
    يمم  

 إ ااية؟ ) ( 
    يمم  

من  10من المـا ة  4مـا يوو المقوبـا  المقراة في اإلطـاا القـايويي لبلـدكم من أجـل تنفيـا أحكـاا الفقرة  -22
 من ا تفاقية في الح اان؟ 11من الما ة  6أخا أحكاا الفقرة ا تفاقية مع 

 

  
 الوالية القضائية -15المادة 

هل توجد أي حا     ت ون فيهـا لبـلدكم و ية قضــــــــــــــا ـية على ما يرت ـآ في إقليمـ  من أفمـال مجرمة  -23
 (؟15)أ( من الما ة  1)الفقرة من ا تفاقية والبروتوكو   التي هو طرف فيها  23و 8و 6و 5وفقا للموا  

    يمم  

ت ون فيها لبلدكم و ية قضا ية إذا كان الجواب "يمم"، فيرجى بيان الحالة أو الحا   التي     )أ( 
 على الجرا م المرت اة في إقليم .
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 23و 8و  6و 5                                                                             هل لبلدكم و ية قضـــــــــا ية تمك  ن  من المالحقة القضـــــــــا ية لألفمال المجرمة وفقا للموا   -24
ــفينة ترفع علم   أو طا رة                                                                                            من ا تفاقية والبروتوكو   التي هو طرف فيها عندما ت رت آ هال الجرا م على متن ســـــ

 (؟15)ب( من الما ة  1                             م ج لة فموجآ قوايين  )الفقرة 

   يمم، جز يا   يمم   

إذا كـان الجواب "يمم" أو "يمم، جز يـا"، فيرجى بيـان ال ريقـة التي يرســــــــــــــي بهـا بلـدكم و يتـ   )أ( 
 .15)ب( من الما ة  1القضا ية على الجرا م المشمولة فا تفاقية والبروتوكو   التي هو طرف فيها وفقا للفقرة 

 

                                                                                          هل ي م  اإلطاا القايويي لبلدكم فاأل سس التالية للو ية القضا ية خاا  الحدو  اإلقليمية لبلدكم؟ -25

ــا ية لمرت بي األفمال المجرمة وفقا للموا   )أ(   ــا ية الالزمة للمالحقة القضـ   23و   8و   6و   5الو ية القضـ
جايآ اعايال )أو أ ــــ اص عديمي الجن ــــية يوجد                                                                والبروتوكو   التي بلدكم طرف فيها عندما ت رت آ خاا  إقليم  من  

 (؟ 15)ب( من الما ة   2مكان إقامتهم الممتا  في بلدكم( )الفقرة 

    يمم  

ــا ية لمرت بي األفمال المجرمة وفقا للموا   )ب(   ــا ية الالزمة للمالحقة القضـ   23و   8و   6و   5الو ية القضـ
 (؟ 15)أ( من الما ة   2                                                                            والبروتوكو   التي بلدكم طرف فيها عندما ت رت آ خاا  إقليم  ضد اعايال )الفقرة 

    يمم  

ــأن المشـــــــااكة في جماعة إجرامية منظ مة التي  ) (   ــا ية فشـــــ ــا ية الالزمة للمالحقة القضـــــ                                                                                    الو ية القضـــــ
‘  1) ( ’  2(  اخـل إقليم بـلدكم )الفقرة 2حـدـثت خـاا  إقليم بـلدكم بهـدف اات ـاب جريمـة خ يرة )الفقرة )ب( من المـا ة 

 (؟ 15من الما ة 

    يمم  

                                                                                     الو ية القضــا ية الالزمة لمالحقة مرت بي الجرا م الفرلية المت صــلة فجرا م غ ــل األموال التي  ) ( 
‘ 2’) (  2المـا ـدا  اإلجراميـة في إقليم بلـدكم )الفقرة                                               ت رت ـآ خـاا  إقليم بلـدكم بهـدف اات ـاب جريمـة غ ـــــــــــــــل 

 (؟15الما ة  من

      يمم  
 تجريم عرقلة سير العدالة -23المادة 

لمشــــــــــــــمولــة فــا تفــاقيــة هــل يجرا اإلطــاا القــايويي لبلــدكم عرقلــة ســــــــــــــير المــدالــة فيمــا يتملق فــالجرا م ا -26
 من ا تفاقية؟ 23والبروتوكو  ، التي بلدكم طرف فيها، وفقا للما ة 

   يمم، جز يا   يمم   

 فريجاز.ذل   توضي       ي رجى  )أ( 
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 التجريم: القضايا واألحكام القضائية

ــايا  اإلفا ة أو أمثلة ذكر إلى مدعوة  الدول -27 ــا ية  األحكاا أو فالقضــــ ــلة  ذا  القضــــ  حا  ف  المتملقة  الصــــ
  .أعالل الم تمرضة الجرا م من جريمة ل ل فالتصدي المتملقة واإليفاذ التنفيا إجراءا  في النجاض

 

 
 

 المصادفةالصعوبات 

 هل واج  بلدكم أي  موبا  أو تحديا  في تنفيا ا تفاقية؟ -28

    يمم  

   هاإذا كان الجواب "يمم"، فيرجى تحديد )أ( 

 مشاكل في  وغ التشريما   

 الحاجة إلى سن المزيد من التشريما  التنفياية )قوايين، لوا   تنظيمية، مراسيم، إل .(  

 عزوف الممااسين عن است داا التشريما  القا مة  

 القصوا في تمميم التشريما  القا مة  

 ضمف التن يق بين الوكا    

 خصا ص النظاا القايويي  

 تضااب األولويا  بين ال ل ا  الوطنية  

 قلة المواا  المتوفرة لتنفيا التشريما  القا مة  

 محدو ية التماون مع الدول األخرى   

 عدا الوعي فالتشريما  القا مة  

 م ا ل أخرى )يرجى تحديدها(  

 

 
 

 الحاجة إلى المساعدة التقنية
 هل يحتا  بلدكم إلى م اعدة تقنية للتغلآ على الصموبا  التي يواجهها في تنفيا ا تفاقية؟ -29

    يمم  

 ان الجواب "يمم"، فيرجى تحديد يوو الم اعدة التقنية الالزمة.إذا ك -30

 

من بين أ كال الم اعدة التقنية التالية، ما هي األ كال التي يمكن، إن توافر ، أن ت اعد بلدكم على  -31
 أجلها.التنفيا ال امل ألحكاا ا تفاقية؟ ويرجى أيضا عند تحديدها ذكر أحكاا ا تفاقية التي ت لبويها من 

 المشواة القايويية  

 الم اعدة على  وغ التشريما   

 تشريما  أو لوا   تنظيمية يموذجية  
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 اتفاقا  يموذجية  

 موحدة عملإجراءا    

 وضع استراتيجيا  أو سياسا  أو خ ط عمل  

 الممااسا  الجيدة أو الداو  الم تفا ة تمميم  

 بناء القداا  من خالل تدايآ الممااسين أو المدابين  

 من موج  أو خبير مت صص موقعيةالم اعدة ال  

 بناء المؤس ا  أو تمزيز المؤس ا  القا مة  

 الوقاية والتولية  

 الم اعدة التقنية  

وجيا  المملوما  أو ت وير البني التحتية القا مة، مثل قواعد البيايا   إقامة بنى تحتية لت نول  
 أو أ وا  التوا ل

 تدابير لتمزيز التماون اإلقليمي  

 تدابير لتمزيز التماون الدولي  

 م اعدا  أخرى )يرجى تحديدها(  

 

يرجى تقـــديم أي مملومـــا  أخرى ترون أن من المهم أن يـــأخـــاهـــا مؤتمر األطراف في اتفـــاقيـــة األمم  -32
المنظمة عبر الوطنية في ا عتااا فشـــــأن جوايآ تنفيا ا تفاقية أو الصـــــموبا  القا مة المتحدة لمكافحة الجريمة 

 في هاا الشأن ف الف المملوما  الواا ة أعالل.

 

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

                     المنظ مة عبر الوطنيةالمكمل التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة  
 من البروتوكول( 5و 3المجموعة األولى: التجريم والوالية القضائية )المادتان   
 ، التجريم5، استعمال المصطلحات، والمادة 3المادة   

،  ٥من المـا ة  1                                         ا تجـاا فـاأل ــــــــــــــ ـاص عنـدمـا ي رت ـآ عمـدا )الفقرة يجرا اإلطـاا القـايويي لبلـدكم هـل  -33
 ، من البروتوكول(؟٣ة فا قتران فالما 

   يمم، جز يا   يمم   

 في ذلـــ يمم"، فيرجى ذكر القوايين و/أو التـــدابير األخرى المن اقـــة، فمـــا إذا كـــان الجواب " )أ( 
 المقوبا  المقراة على هال الجريمة.
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" "، فيرجى بيـان كي يـة تمـامـل اإلطـاا القـايويي  "يمم، جز يـا"  أو 33إذا كـان الجواب عن ال ــــــــــــــؤال  -34
 لبلدكم مع ا تجاا فاأل  اص.

 

"يمم"، فهل يمامل ا تجاا فاأل ـــ اص كجريمة جنا ية في بلدكم وفقا  33إذا كان الجواب عن ال ـــؤال  -35
 غرض ا ستغالل(؟أي أي  يت ون من ثالثة أاكان هي  الفمل والوسيلة و من البروتوكول ) 3للفقرة )أ( من الما ة 

    يمم  

                 ي رجى توضي  ذل . )أ( 

 

"يمم"، فهل يتمثل فمل ا تجاا فاأل ـــــــــــ اص في بلدكم في األفمال  33ال ـــــــــــؤال   عنإذا كان الجواب  -36
 (؟3التالية )الفقرة )أ( من الما ة 

 التجنيد )ا ستداا ( )أ( 

    يمم  

 النقل )ب( 

    يمم  

 التنقيل ) ( 

    يمم  

  اإليواء ) ( 

    يمم  

  استقاال األ  اص ()ه 

    يمم  

 أفمال أخرى، يرجى تحديدها. )و( 

 

 يرجى تقديم مزيد من التفا يل عند ا قتضاء. )ز( 

 

"يمم"، فهل تتألف وســا ل ا تجاا فاأل ــ اص مما يلي )الفقرة )أ( من  33عن ال ــؤال  الجوابإذا كان  -37
 (؟3الما ة 

 التهديد فاستممال القوة أو استممالها أو غير ذل  من أ كال الق ر )أ( 
    يمم  

 ا خت اف )ب( 
    يمم  

 ا حتيال ) ( 
    يمم  

 ال داو ) ( 
    يمم  
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 إساءة استغالل ال ل ة ()ه 
    يمم  

 استغالل حالة استضماف )و( 
    يمم  

 سي رة على   ص آخر؟ إع اء أو تلقي ماالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة   ص ل    )ز( 

    يمم  

 أخرى )يرجى تحديدها(.   وسا ل )ض(  

 

 يرجى تقديم مزيد من التفا يل، عند ا قتضاء. ) ( 

 

"يمم"، فهل يشــــــمل الغرض من ا ســــــتغالل، على أقل تقدير، أيا من  33إذا كان الجواب عن ال ــــــؤال   -38
 (؟3الما ة األغراض التالية )الفقرة )أ( من 

 استغالل الغير في الاغاء أو غيرل من أ كال ا ستغالل الجن ي )أ( 
    يمم  

 ال  رة أو ال دمة ق را )ب( 

    يمم  

 ا سترقا  أو الممااسا  الشبيهة فالر   ()  

    يمم  

 ا ستعاا  ) ( 

    يمم  

 يزو األعضاء ()ه 

    يمم  

 أغراض أخرى )يرجى تحديدها(. )و( 

 

 يرجى تقديم مزيد من التفا يل، عند ا قتضاء. )ز( 

 

هل يكفل بلدكم عدا ا عتدا  فموافقة الضـــحية على ا ســـتغالل المقصـــو  عند ثبو  اســـت داا الوســـا ل  -39
 (؟3الما ة من البروتوكول )الفقرة )ب( من  3الماكواة في الفقرة )أ( من الما ة 

    يمم  

  .ذل  توضي       ي رجى )أ( 
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هل يجرا اإلطاا القايويي لبلدكم ا تجاا فاألطفال )تجنيد )اســــــــــــتداا ( األطفال أو يقلهم أو تنقيلهم أو  -40
)أ(   ٣ إيوا هم أو اســتقاالهم لغرض ا ســتغالل(، حتى وين لم يكن ين وي على أي من الوســا ل المبينة في الفقرة

 (؟3الما ة  منمن البروتوكول )الفقرة ) ( 

    يمم  

 إذا كـــان الجواب "يمم"، فيرجى ذكر القوايين و/أو التـــدابير األخرى المن اقـــة، فمـــا في ذلـــ  )أ( 
 المقوبا  المقراة على هال الجريمة.

 

 (؟٣الفرلية ) ( من الما ة ما هو تمريف "ال فل" فمقتضى اإلطاا القايويي لبلدكم )الفقرة  -41

 (؟ ٣الفقرة ) ( من الما ة هل يقصد بتمبير "ال فل" أي   ص  ون الثامنة عشرة من الممر )   

 غير ذل  )يرجى التحديد(.  

 

ــية لجطاا القايويي لبلدكم، هل يجر  ا بلدكم الشـــــــروو في ا تجاا فاأل ـــــــ اص اهنا ف  -42 ــاســـــ                                                                                  المفاهيم األســـــ
 (؟3، فا قتران فالما ة 5)أ( من الما ة  2)الفقرة 

   يمم، جز يا   يمم   

                                                                                 ي رجى توضــــــــــــــي  ذلــ . ويذا كــان الجواب "يمم" أو "يمم، جز يــا"، في رجى ذكر القوايين و/أو  )أ( 
 األخرى المن اقة، فما في ذل  المقوبا  المقراة على هال الجريمة.التدابير 

 

إذا كان الجواب " "، فهل تمنع المفاهيم األسـاسـية لجطاا القايويي لبلدكم ات اذ تدابير ترمي   )ب( 
 فاأل  اص؟ ا تجااإلى تجريم الشروو في 

 

ــاهمة كشـــــــــري  في ا تجاا فاأل ـــــــــ اص )ال -43 ، فا قتران 5)ب( من الما ة  2فقرة                                                      هل يجر  ا بلدكم الم ـــــــ
 (؟3فالما ة 

   يمم، جز يا   يمم   

 يرجى تقديم مزيد من التفا يل، عند ا قتضاء. )أ( 

 

                                                                                        إذا كـان الجواب "يمم" أو "يمم، جز يـا"، في رجى ذكر القوايين و/أو التـدابير األخرى المن اقـة،  )ب( 
 على هال الجريمة. المقراةفما في ذل  المقوبا  

 

) (  2                                                                         هـل يجر ا بـلدكم تنظيم أو توجـي  أ ــــــــــــــ ـاص آخرين لممـااســــــــــــــة ا تجـاا ـفاأل ــــــــــــــ ـاص )الفقرة  -44
 (؟3، فا قتران فالما ة 5الما ة  من

   يمم، جز يا   يمم   
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                                                                                        إذا كـان الجواب "يمم" أو "يمم، جز يـا"، في رجى ذكر القوايين و/أو التـدابير األخرى المن اقـة،  )أ( 
 فما في ذل  المقوبا  المقراة على هال الجريمة.

 

  
 التجريم: القضايا واألحكام القضائية

 فحا   المتملقة  الصـــــــــلة ذا  القضـــــــــا ية األحكاا  أو فالقضـــــــــايا  اإلفا ة أو  أمثلة ذكر إلى مدعوة  الدول -45
  أعالل. الم تمرضة الجرا م من جريمة ل ل فالتصدي المتملقة واإليفاذ التنفيا إجراءا  في النجاض

 

 
 

 الصعوبات المصادفة

اا بروتوكول ا تجاا فاأل ــــــــــــ اص هل واج  بلدكم  ــــــــــــموبا  أو تحديا  في تنفيا أي حكم من أحك -46
 المتصلة فالمجموعة األولى؟

    يمم  

 إذا كان الجواب "يمم"، فيرجى توضي  ذل . )أ( 

 

 
 

 الحاجة إلى المساعدة التقنية

 تقنية لتنفيا البروتوكول؟هل يحتا  بلدكم إلى م اعدة  -47

    يمم  

 إذا كان الجواب "يمم"، فيرجى تحديد يوو الم اعدة الالزمة  )أ( 

 تقييم تدابير المدالة الجنا ية المناهضة لالتجاا فاأل  اص  

 المشواة القايويية أو الم اعدة في  وغ التشريما   

 تشريما  أو لوا   تنظيمية أو اتفاقا  يموذجية  

 وضع استراتيجيا  أو سياسا  أو خ ط عمل  

 أو الداو  الم تفا ة الجيدةالممااسا    

 بناء القداا  من خالل تدايآ الممااسين الماملين في مجال المدالة الجنا ية و/أو تدايآ المدابين   

 القضاة بناء القداا  من خالل تولية  

 الم اعدة الموقعية من خبير مت صص  

 بناء المؤس ا  أو تمزيز المؤس ا  القا مة  

 الوقاية والتولية  

 الم اعدة الت نولوجية والممدا   

 يرجى التحديد. )ب( 
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 ت وير جمع البيايا  أو قواعد البيايا   

 حلقا  عمل أو منصا  اامية إلى تمزيز التماون اإلقليمي والدولي  

األ وا  المت صــــــــــــــصــــــــــــــة، مـثل يمـا ط التملم اإلل ترويي واأل ـلة المملـية والمـاا   التوجيهـية   
 ويجراءا  الممل الموحدة

 )يرجى التحديد(غير ذل    

 

 هل يتلقى بلدكم فالفمل م اعدة تقنية في هال المجا  ؟ -48

    يمم  

 التي تقدمها.  ا إذا كان الجواب "يمم"، فيرجى تحديد مجال الم اعدة المقدمة والجه )أ( 

 

مملومــا  أخرى ترويهــا مفيــدة لفهم كي يــة تنفيــاكم لبروتوكول ا تجــاا فــاأل ــــــــــــــ ــاص يرجى تقــديم أي  -49
والمملومـا  التي من المهم أن ـيأخـاهـا مؤتمر األطراف في اتفـاقـية األمم المتحـدة لمكـافحـة الجريمـة المنظمـة عبر  

 الوطنية في ا عتااا فشأن جوايآ تنفيا البروتوكول والصموبا  القا مة في هاا الشأن.

 

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

 التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
 من البروتوكول( 6و 5و 3المجموعة األولى: التجريم والوالية القضائية )المواد   
 ، التجريم6، المسؤولية الجنائية للمهاجرين، والمادة 5والمادة ، استعمال المصطلحات، 3المادة   

 (؟6، من الما ة 1هل يجرا اإلطاا القايويي لبلدكم تهريآ المهاجرين )الفقرة  -50

    يمم  

 إذا كان الجواب " "، فيرجى توضي  ذل . )أ( 

 

إذا كـان الجواب "يمم"، فهـل يمتبر تهريـآ المهـاجرين في بلـدكم جريمـة جنـا يـة وفقـا للفقرة )أ(  )ب( 
 ؟ 3من الما ة 

 

الحصـول ... على منفمة مالية أو منفمة ما ية أخرى" هو اكن أسـاسـي ف ا ـة من هل توافر غرض " -51
 من البروتوكول؟ 3فا قتران فالفقرة )أ( من الما ة  6من الما ة  1 للفقرةأاكان الجريمة وفقا 

    يمم  
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هــل توافر غرض "الحصــــــــــــــول ... على منفمــة مــاليــة أو منفمــة مــا يــة أخرى" يمكن أن يمثــل، عنــد   -52
 ا قتضاء،  رفا مشد ا للمقوبة على الجريمة؟

    يمم  

                                                                                 ي رجى ذكر القوايين و/أو التـــدابير األخرى المن اقـــة، فمـــا في ذلـــ  المقوبـــا  المقراة على  )أ( 
 الجريمة. هال

 

 المهاجرين وا تجاا فاأل  اص؟هل يميز اإلطاا القايويي لبلدكم بين تهريآ  -53

    يمم  

 إذا كان الجواب " "، فيرجى توضي  ذل . )أ( 

 

( 3اإلطاا القايويي لبلدكم إعدا  وثيقة سفر أو هوية مزواة )وفق تمريفها في الفقرة ) ( من الما ة هل يمتبر  - 54
ــلة )الفقرة  ــول عليها أو توفيرها أو حيازتها فغرض تهريآ المهاجرين جرا م منفصـ (  6)ب( من الما ة   1أو تدبير الحصـ

 أا أفما  إجرامية ذا   لة فجريمة التهريآ؟ 

    يمم  

   إذا كان الجواب "يمم"، فيرجى توضي  ذل .  )أ( 

 

                                                                                            هل تشريمكم الوطني يجر  ا تمكين   ص ليس من اعايا بلدكم و  المقيمين الدا مين في  من الاقاء في  -55
أو غيرها  54المشــروو في  فاســتممال الوســا ل المشــاا إليها في ال ــؤال  إقليم   ون التقيد فالشــرو  الالزمة للاقاء 

 (؟ 6) ( من الما ة  1من الوسا ل غير المشروعة )الفقرة 

    يمم  

 55و 54و 50                                                                                 هل يجر  ا اإلطاا القايويي لبلدكم الشـــروو في اات اب الجرا م المشـــاا إليها في األســـئلة   -56
 (؟6من الما ة  1فا قتران فالفقرة  6)أ( من الما ة  2)الفقرة 

    يمم  

إذا كـــان الجواب "يمم"، فيرجى ذكر القوايين و/أو التـــدابير األخرى المن اقـــة، فمـــا في ذلـــ   )أ( 
 المقوبا  المقراة في هاا الشأن. 

 

ــئلة   -57 ــاا إليها في األســ ــري  في اات اب الجرا م المشــ ــاهمة كشــ  50هل يجرا اإلطاا القايويي لبلدكم الم ــ
 (؟6من الما ة  1فا قتران فالفقرة  6)ب( من الما ة  2)الفقرة  55و 54و

    يمم  

إذا كـــان الجواب "يمم"، فيرجى ذكر القوايين و/أو التـــدابير األخرى المن اقـــة، فمـــا في ذلـــ   )أ( 
 المقوبا  المقراة في هاا الشأن. 
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ات اب الجرا م المشــاا إليها هل يجرا اإلطاا القايويي لبلدكم القياا بتنظيم أو توجي  أ ــ اص آخرين   -58
 (؟6من الما ة  1فا قتران فالفقرة  6) ( من الما ة  2)الفقرة  55و 54و 50في األسئلة 

    يمم  

إذا كـــان الجواب "يمم"، فيرجى ذكر القوايين و/أو التـــدابير األخرى المن اقـــة، فمـــا في ذلـــ   )أ( 
 المقوبا  المقراة في هاا الشأن. 

 

                                                                                        هل اعتمد بلدكم ما قد يلزا من تدابير تشــــريعية وغير تشــــريعية  عتااا أي تصــــرفا  تمر  ض لل  ر،  -59
                                                                                                 أو ي رج   أن تمر  ض لل  ر، حياة أو ســــــــــالمة المهاجرين المهر بين أو ت ضــــــــــمهم لمماملة  إي ــــــــــايية أو مهينة  

لجرا م المشــــاا إليها في األســــئلة ألغراض م تلفة، فما في ذل  لغرض اســــتغاللهم،  روفا مشــــد ة للمقوبة على ا
 (؟6من الما ة  2و 1فا قتران فالفقرتين  6 الما ةمن  3)الفقرة  58و 57و 55و 54و 50

    يمم  

إذا كـــان الجواب "يمم"، فيرجى ذكر القوايين و/أو التـــدابير األخرى المن اقـــة، فمـــا في ذلـــ   )أ( 
 المقوبا  المقراة في هاا الشأن. 

 

  
 التجريم: القضايا واألحكام القضائية

ــايا  اإلفا ة  أو أمثلة  ذكر إلى مدعوة الدول -60 ــا ية األحكاا  أو فالقضــــــــ ــلة  ذا  القضــــــــ  حا  ف  المتملقة  الصــــــــ
  أعالل. الم تمرضة الجرا م من جريمة ل ل فالتصدي المتملقة واإليفاذ التنفيا إجراءا  في النجاض

 

 
 

 الصعوبات المصادفة

بروتوكول تهريــآ المهــاجرين هــل واجــ  بلــدكم  ــــــــــــــموبــا  أو تحــديــا  في تنفيــا أي حكم من أحكــاا  -61
 المتصلة فالمجموعة األولى؟

    يمم  

 إذا كان الجواب "يمم"، فيرجى توضي  ذل . )أ( 

 

                                                                                                إذا لم يكن التشــريع الوطني قد ع د  ل للتوا ا مع مقتضــيا  البروتوكول، فما هي ال  وا  المتاقية التي  -62
 يلزا ات اذها لمواءمت  ممها؟ يرجى توضي  ذل . 

 

 
 

 الحاجة إلى المساعدة التقنية

 البروتوكول تنفياا فما ؟هل يحتا  بلدكم إلى تدابير أو مواا  أخرى أو م اعدا  تقنية إضافية لتنفيا  -63

    يمم  
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 إذا كان الجواب "يمم"، فيرجى تحديد يوو الم اعدة الالزمة لتنفيا البروتوكول  )أ( 

 تقييم تدابير المدالة الجنا ية المناهضة لتهريآ المهاجرين  

 المشواة القايويية أو الم اعدة في  وغ التشريما   

 تشريما  أو لوا   تنظيمية أو اتفاقا  يموذجية  

 وضع استراتيجيا  أو سياسا  أو خ ط عمل  

 أو الداو  الم تفا ة الجيدةالممااسا    

بـناء الـقداا  من خالل ـتداـيآ الممـااســــــــــــــين المـاملين في مجـال المـداـلة الجـنا ـية و/أو ـتداـيآ   
 المدابين

 بناء القداا  من خالل تولية القضاة  

 الم اعدة الموقعية من خبير مت صص  

 بناء المؤس ا  أو تمزيز المؤس ا  القا مة  

 الوقاية والتولية  

 الم اعدة الت نولوجية والممدا  )يرجى التحديد(  

 ت وير جمع البيايا  أو قواعد البيايا   

 حلقا  عمل أو منصا  اامية إلى تمزيز التماون اإلقليمي والدولي  

األ وا  المت صــــصــــة، مثل يما ط التملم اإلل ترويي واأل لة المملية والماا   التوجيهية ويجراءا    
 الممل الموحدة 

 التحديد(غير ذل  )يرجى   

 

ما هي المجا   التي يحتا  فيها مو فو أجهزة مراقاة الحدو  و ــــؤون الهجرة وييفاذ القايون في بلدكم  -64
 إلى مزيد من أيش ة بناء القداا ؟

 

 ما هي المجا   التي تحتا  فيها مؤس ا  المدالة الجنا ية في بلدكم إلى مزيد من أيش ة بناء القداا ؟  - 65

 

 تقنية في تل  المجا  ؟ م اعدا هل يتلقى بلدكم فالفمل  -66

    يمم  

  إذا كان الجواب "يمم"، فيرجى تحديد مجال الم اعدة المقدمة والجها  التي تقدمها. )أ( 
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تجار بها                                                           مكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكو ناتها والذخيرة واالبروتوكول   -رابعا  
بصورة غير مشروعة، المكمل التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة  

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

ثـنا ـية لمراقـاة القليمـية أو اإلمتمـد ة األطراف أو الخرى األدولـية الـ نظم ـفالقـا مـة   إ اا  إلى مـدعوة الـدول -67
 . هااألسلحة التي هي طرف في 

 

 
 

 استعمال المصطلحات -3المادة 

هل ي ـــــــــــــم  اإلطاا القايويي لبلدكم فأن ينفا بلدكم بروتوكول األســـــــــــــلحة النااية  ون اعتما  التماايف   -68
 من ذل  البروتوكول؟ 3المحد ة في الما ة 

   يمم، جز يا   يمم   

                 ي رجى توضي  ذل . )أ( 

 

 هل يتضمن اإلطاا القايويي لبلدكم تماايف المص لحا  التالية؟ -69

 (3األسلحة النااية )الفقرة )أ( من الما ة  )أ( 

   يمم، جز يا   يمم   

"يمم" أو "يمم، جز يا"، فهل األسلحة النااية المتيقة ويماذجها المقلدة م تامدة   إذا كان الجواب ‘1’
 تمريف األسلحة النااية؟من 

    يمم  

عتاا  م ــت دمة  ســتاما  األســلحة النااية المتيقة وو ــف أي منهجيا  أو يرجى بيان أي  -
ممـايير م ــــــــــــــت ـدمـة  ســــــــــــــتامـا  النمـاذ  المقلـدة من ي ـا  ت بيق القوايين الوطنيـة المتملقـة 

 فاألسلحة النااية في بلدكم.

 

)أ( "يمم" أو "يمم، جز يا"، فهل األســلحة التي يمكن تحويلها  69ال ــؤال   عنإذا كان الجواب  ‘2’
تندا  تحت تمريف   ( 5) ف ـــــــــهولة إلى أســـــــــلحة ت لق طلقة أو ا ـــــــــا ـــــــــة أو مقاوفا ففمل ما ة متفجرة

 (؟3األسلحة النااية ضمن اإلطاا القايويي لبلدكم )الفقرة )أ( من الما ة 

    يمم  

__________ 

ول  مظهر سالض يااي، ويمكن تحويل  على هاا  مقاوفال الض القابل للتحويل هو جهاز يمكن تحويل  إلطال  طلقة أو ا ا ة أو  (5) 
النحو يتيجة لهيكل بنا   أو الموا  التي  نع منها. التف ير  تشمل هال األسلحة في المقاا األول أسلحة ذا  سا ايا  قصيرة )أسلحة 

( التي يشاا إليها فأسماء blankلم دسا ( مصممة إلطال  ذخا ر غازية مهيجة وأسلحة ال لقا  ال لبية )يااية مثل ال بنجا  وا 
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 (3أجزاء ومكويا  األسلحة النااية )الفقرة )ب( من الما ة  )ب( 
    يمم  

 (3الاخيرة )الفقرة ) ( من الما ة  ) ( 

    يمم  

 الفقرة ) ( من  مكويا  الاخيرة المشـــــــاا إليها في أي منإذا كان الجواب "يمم"، فيرجى بيان  ‘1’
 ت ضع هي يف ها للحصول على إذن في بلدكم. 3الما ة 

 

 (3اقتفاء األثر )الفقرة )و( من الما ة  ) ( 
    يمم  

 .ها(يرجى ذكر ) التماايف األخرى ذا  الصلة بتنفيا بروتوكول األسلحة النااية )ه( 

 

"يمم"، فيرجى ذكر )أ( إلى )ه( هو  69أي من أســــــــــــــئلـة المتـافمـة من  نعإذا كـان الجواب  )و( 
 القوايين أو اللوا   التنظيمية والتماايف ذا  الصلة.

 

  
 التجريم -5المادة 

ــلحـة الـنااـية وأجزا هـا ومكوـياتهـا والـاخيرة أو  -70 ــنع األســــــــــــ هـل يجرا اإلطـاا القـايويي لبلـدكم القـياا فصــــــــــــ
ــروعـة، عنـدمـا يرت ـآ عمـدا، وفقـا للفقرة  ــواة غير مشــــــــــــ ، مقتريـة فـالفقرة ) ( 5)أ( من المـا ة  1تجميمهـا فصــــــــــــ

 ؟3الما ة  من

   يمم، جز يا   يمم   

 يمم، جز يا" أو " "، فيرجى توضي  ذل  عند ا قتضاء.إذا كان الجواب " )أ( 

 

                                                                                   إذا كــان الجواب "يمم" أو "يمم، جز يــا"، فهــل تنــدا  األفمــال التــاليــة، عنــدمــا ت رت ــآ عمــدا،  )ب( 
 ومكوياتها والاخيرة أو تجميمها فصواة غير مشروعة؟ وأجزا هاجريمة  نع األسلحة النااية  في

 ـــــــــنع أو تجميع األســـــــــلحة النااية من أجزاء ومكويا  متجر بها فصـــــــــواة غير مشـــــــــروعة  ‘1’
 (3‘ من الما ة 1فالفقرة ) ( ’ فا قتران، 5)أ( من الما ة  1 )الفقرة

   يمم، جز يا   يمم   
لحة النااية وأجزا ها ومكوياتها أو الاخيرة  ون ترخيص أو إذن من  ـــــــــــنع أو تجميع األـســــــــــ  ‘2’

 (3‘ من الما ة 2، فا قتران فالفقرة ) (’5)أ( من الما ة  1م تصة )الفقرة  وطنيةسل ة 
   يمم، جز يا   يمم   

__________ 

                                                                                                                     م تلفة مثل م دسا  اإل ااة أو البدء أو اإليااا، إلى جايآ فمض األسلحة النااية التي ت م ل جز يا ل ي ت ت دا كرك  وااا ، مثال 
 األخرى بنا   ضغط الهواء، التي يمكن تحويلها إلطال  أعيرة يااية.في تصوير األفالا ال ينما ية. ومن األمثلة  
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إعا ة تشــــــغيل األســــــلحة النااية المم لة أو أجزاء ا ي ــــــية منها  ون ترخيص أو إذن من ســــــل ة   ‘ 3’ 
 ( 9( من الما ة 1، فا قتران فالفقرة ) 3‘ من الما ة 1والفقرة ) (’   5)أ( من الما ة   1رة )الفق وطنية م تصة  

   يمم، جز يا   يمم   
)أ(   1)الفقرة أو إذن من ســـل ة وطنية م تصـــة  ترخيص تحويل ســـالض ما إلى ســـالض يااي  ون  ‘ 4’ 

 ( 3‘ من الما ة 2’  ، فا قتران فالفقرة ) ( 5 الما ة من  
   يمم، جز يا   يمم   

ة يااية  ون وســـــــمها وقت  ـــــــنمها أو مع وســـــــمها فمالما    تفي  ـــــــنع أو تجميع أســـــــلح ‘5’
، فـا قتران فـالفقرة 5)أ( من المـا ة  1من بروتوكول األســــــــــــــلحـة النـاايـة )الفقرة  8فمقتضــــــــــــــيـا  المـا ة 

 (3‘ من الما ة 3) ( ’ الفرلية
   يمم، جز يا   يمم   

ــئلــة "يمم" أو "يمم، جز يــا"، فيرجى ذكر القوا  عن إذا كــان الجواب  ) (   يين واللوا    أي من هــال األســـــــــــ
 التنظيمية و/أو التدابير األخرى المن اقة على كل فمل من هال األفمال، فما في ذل  المقوبا  المقراة في هاا الشأن. 

 

ــئلة "يمم، جز يا" أو " "، فيرجى بيان كي ية تمامل اإلطاا    عن إذا كان الجواب  ) (   أي من هال األســــــــ
 القايويي لبلدكم مع طرا ق  نع األسلحة النااية وأجزا ها ومكوياتها والاخيرة أو تجميمها فصواة غير مشروعة. 

 

ــلحة النااية وأجزا ها  - 71 ومكوياتها والاخيرة عندما  هل يجرا اإلطاا القايويي لبلدكم ا تجاا غير المشــــروو فاألســ
 من بروتوكول األسلحة النااية؟   3، فا قتران فالفقرة )هـ( من الما ة 5)ب( من الما ة   1يرت آ عمدا وفقا للفقرة 

   يمم، جز يا   يمم   

 ذل ، عند ا قتضاء. توضي          ، في رجى "إذا كان الجواب "يمم، جز يا، أو "  )أ( 

 

"يمم" أو "يمم، جز يـا"، فهـل تـدا  األفمـال التـاليـة، عنـدمـا ترت ـآ عمـدا، في إذا كـان الجواب  )ب( 
 جريمة ا تجاا غير المشروو فاألسلحة النااية وأجزا ها ومكوياتها والاخيرة؟

اســــــــتيرا  األســــــــلحة النااية وأجزا ها ومكوياتها والاخيرة أو تصــــــــديرها أو اقتنا ها أو بيمها أو  ‘1’
ذا كان أي من الدول الممنية  إقلها من إقليم  ولة أو عبرل إلى إقليم  ولة أخرى  ت ليمها أو تحريكها أو ي 

 (10والما ة  3، فا قتران فالفقرة )هـ( من الما ة 5)ب( من الما ة  1)الفقرة  بال   يأذن 

   يمم، جز يا   يمم   

لنااية أو تصــــديرها أو اقتنا ها أو بيمها أو ت ــــليمها أو تحريكها أو يقلها من اســــتيرا  األســــلحة ا  ‘ 2’ 
  8ذا كايت األســــــلحة النااية غير موســــــومة فمالما  وفقا للما ة إ إلى إقليم  ولة أخرى   عبرل   أو إقليم  ولة  

 ( 8والما ة   3ة ، فا قتران فالفقرة )هـ( من الما  5)ب( من الما ة   1من بروتوكول األسلحة النااية )الفقرة 

   يمم، جز يا   يمم   
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أي من ال ـؤالين ال ـالفين "يمم" أو "يمم، جز يا"، فيرجى ذكر القوايين واللوا      عن إذا كان الجواب  ) (  
 األخرى المن اقة على كل فمل من هال األفمال، فما في ذل  المقوبا  المقراة في هاا الشأن.  التدابير التنظيمية و/أو  

 

ــالفين "يمم، جز يا" أو " "،  عنإذا كان الجواب  ) (  فيرجى توضـــــي  كي ية أي من ال ـــــؤالين ال ـــ
 تمامل اإلطاا القايويي لبلدكم مع تل  ال را ق للنقل غير المشروو لألسلحة النااية وأجزا ها ومكوياتها والاخيرة.

 

"يمم" أو "يمم، جز يـا"، فهـل ينـدا  أي فمـل من األفمـال التـاليـة في  71إذا كـان الجواب عن ال ــــــــــــــؤال  -72
ــروو ا ــى اإلطاا القايويي لبلدكم )الفقرة  جريمة )جرا م( ا تجاا غير المشـــــ )ب( من   1لمنصـــــــوص عليها فمقتضـــــ

 (؟3، فا قتران فالفقرة )هـ( من الما ة 5الما ة 

 ا ستيرا   

 التصدير  

 ا قتناء  

 البيع  

 الت ليم  

 التحري   

 النقل  

 غير ذل ، إن وجد  

 

 .يرجى تقديم مزيد من التفا يل، عند ا قتضاء )أ( 

 

"يمم" أو "يمم، جز يا"، فهل يشـتر  اإلطاا القايويي لبلدكم في تجريم   71إذا كان الجواب عن ال ـؤال   -73
لالتجاا غير المشــــــــــــــروو أن تنقل الموا  عبر الحدو  الوطنية بين  ولتين على األقل ل ي يمتبر هاا النقل اتجااا 

 (؟3، فا قتران فالفقرة )هـ( من الما ة 5)ب( من الما ة  1غير مشروو )الفقرة 

   يمم، جز يا   يمم   

إذا كـان الجواب "يمم، جز ـيا" أو " "، فيرجى الت وو بتوضــــــــــــــي  ذلـ  وذكر القوايين واللوا     )أ( 
 التدابير األخرى المن اقة. التنظيمية و/أو
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هل يجرا اإلطاا القايويي لبلدكم فمل تزوير عالمة )عالما ( الوســـــــم على ال ـــــــالض النااي أو طم ـــــــها   - 74
  8، فا قتران فالما ة 5) ( من الما ة   1إزالتها أو تحويرها فصـــواة غير مشـــروعة عندما يرت آ عمدا وفقا للفقرة  أو 

 ( 6) من بروتوكول األسلحة النااية؟ 

   يمم، جز يا   يمم   

يمم" أو "يمم، جز يــــا"، فيرجى ذكر القوايين واللوا   التنظيميــــة و/أو أي إذا كــــان الجواب " )أ( 
 تدابير أخرى من اقة، فما في ذل  المقوبا  المقراة على هال الجريمة )الجرا م(.

 

إذا كان الجواب "يمم، جز يا" أو " ، فيرجى توضي  كيف يتمامل اإلطاا القايويي لبلدكم مع  )ب( 
  الوسم الالزمة على ال الض أو طم ها أو إزالتها أو تحويرها فصواة غير مشروعة.تزوير عالمة )عالما ( 

 

 اهنا فالمفاهيم األساسية لنظامكم القايويي، هل ينص اإلطاا القايويي لبلدكم على الجرا م الفرلية التالية   - 75

 ("؟ 5)أ( من الما ة   2)الفقرة   5من الما ة   1الشروو في اات اب أي من الجرا م المشمولة فالفقرة  - 

   يمم، جز يا   يمم   
  5من المـا ة  1المشــــــــــــــااكـة ك رف متواط  في اات ـاب أي من الجرا م المشــــــــــــــمولـة ـفالفقرة  -

  (؟5)أ( من الما ة  2)الفقرة 
   يمم، جز يا   يمم   

أو توجيه  أو الم اعدة   5من الما ة  1جريمة من الجرا م المشمولة فالفقرة تنظيم اات اب أي  -
 (؟5)ب( من الما ة  2أو التحريض علي  أو ت هيل  أو إسداء المشواة فشأي  )الفقرة 

   يمم، جز يا   يمم   
إذا كان الجواب عن أي من األســــــــــــئلة ال ــــــــــــالفة "يمم" أو "يمم، جز يا"، فيرجى ذكر القوايين   )أ( 

تدابير األخرى المن اقة على كل جريمة من هال الجرا م، فما في ذل  المقوبا  المقراة واللوا   التنظيمية و/أو ال
 في هاا الشأن.

 

ــي  كي ية  )ب(  ــالفة "يمم، جز يا" أو " "، فيرجى توضــــــ ــئلة ال ــــــ إذا كان الجواب عن أي من األســــــ
 تمامل اإلطاا القايويي لبلدكم مع تل  األفمال.

 

تقــديم مملومــا  عمــا قــد ت ون جرمتــ  من أفمــال أخرى فمقتضــــــــــــــى أطرهــا القــايوييــة  الــدول مــدعوة إلى  -76
 2من ا تفاقية، فا قتران فالفقرة   34من الما ة  3الوطنية من أجل إيفاذ أحكاا بروتوكول األسـلحة النااية )الفقرة 

 من بروتوكول األسلحة النااية(  1من الما ة 

__________ 

 فا قتران فالر  على األسئلة ذا  الصلة المتملقة بوسم األسلحة النااية في المجموعة األولى. 74يناغي إعدا  الر و  على ال ؤال  (6) 
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ــلحة النااية، وكال  فأجزا ها ومكوياتها والاخيرة،   ــلة فمدا حفة ســــــــجال  فاألســــــ تجريم األفمال المتصــــــ
ــاا وممكنا، وتزوير تل  ال ــــــــجال  ويتالفها، عندما ترت آ عمدا )الما ة  من  7حينما يكون ذل  مناســــــ

 بروتوكول األسلحة النااية(

تجريم األفمال المتمثلة في تممد تقديم مملوما  خاطئة أو مضللة من  أيها أن تؤثر  ون وجوب في   
ــلحة النااية وأجزا ها ومكوياتها أو الاخيرة أو  ــنع األســـــــــــ ــداا الترخيص أو اإلذن الالزا إما لصـــــــــــ إ ـــــــــــ

من بروتوكول األســـــلحة النااية،   3و للقياا فاألفمال المشـــــاا إليها في الفقرة )ه( من الما ة لتجميمها أ
 فما يشمل  ها ا  ا ستممال النها ي أو الم تممل النها ي عندما يشترطها القايون 

متصــلة بتممد تزوير وثا ق أو إســاءة اســتممالها لغرض اســتصــداا الترخيص أو اإلذن األفمال التجريم  
ــاا إليها  ــلحة النااية وأجزا ها ومكو ياتها أو الاخيرة أو لتجميمها أو لألفمال المشــ ــنع األســ                                                                                                 الالزا إما لصــ

ا ي أو من برتوكول األســــلحة النااية، فما يشــــمل  ــــها ا  ا ســــتممال النه 3في الفقرة )ه( من الما ة 
 الم تممل النها ي عندما يشترطها القايون 

  وأجزا ها تجريم األفمال المتصـــــــلة بتممد حيازة أو اســـــــتممال اخص أو أذون زا فة لصـــــــنع األســـــــلحة النااية  
من برتوكول األســلحة    3                                                                                ومكو ياتها أو الاخيرة أو تجميمها أو لألفمال المشــاا إليها في الفقرة )ه( من الما ة 

 عندما يشترطها القايون الزا فة لنااية، فما يشمل  ها ا  ا ستممال النها ي أو الم تممل النها ي ا 

  يتما ىفما                                                                                     تجريم األفمال المتممدة المتصلة فرعا ة التشغيل غير المشروعة لألسلحة النااية المم  لة،   
 من بروتوكول األسلحة النااية  9مع الفقرا  )أ( إلى ) ( من الما ة 

 المملوما                                                                                ال ــم ــرة غير المشــروعة فاألســلحة النااية وأجزا ها ومكو ياتها أو الاخيرة وعدا توفير  تجريم 
 (15عن أيش ة ال م رة )ايظر أيضا الما ة  الم لوبة

 أفمال أخرى )يرجى التحديد( 

يرجى توضــــي  ذل  وذكر القوايين واللوا   التنظيمية و/أو التدابير األخرى المن اقة، فما في  )أ( 
 ذل  المقوبا  المقراة في هاا الشأن.

 

 
 

 القضائيةالتجريم: القضايا واألحكام 

 ل ـل فـالتصـــــــــــــــدي المتملقـة واإليفـاذ التنفيـا  إجراءا  في النجـاض حـا   على أمثلـة ذكر أمكن، إن ،يرجى -77
 الصلة. ذا  القضا ية األحكاا أو فالقضايا اإلفا ة أو أعالل الم تمرضة الجرا م من جريمة

 

 
  

 الصعوبات المصادفة

 بروتوكول األسلحة النااية؟هل يواج  بلدكم  موبا  في تنفيا أحكاا  -78

   يمم، جز يا   يمم   

  يمم" أو "يمم، جز يا"، فيرجى توضي  ذل .إذا كان الجواب " )أ( 
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هـل قيم بلـدكم فمـالـية ـتدابيرل المت ـاة لمكـافحـة  ــــــــــــــنع األســــــــــــــلحـة الـنااـية وأجزا هـا ومكوـياتهـا والـاخيرة  -79
 وا تجاا بها فصواة غير مشروعة؟

    يمم  

إذا كان الجواب "يمم"، فيرجى توضـــي  ذل  وا ســـتشـــها  فأي وثيقة )وثا ق( مناســـاة في هاا  )أ( 
الشــــأن )مثل تقااير التقييم أو تحليل الثغرا  أو تقااير آليا  ا ســــتمراض الدولية واإلقليمية األخرى أو  ااســــا  

 (.إل .عن ال ياسا  المامة 

 

ية من أجل مكافحة  ـــنع األســـلحة النااية وأجزا ها ومكوياتها  هل لدى بلدكم اســـتراتيجية أو خ ة عمل وطن  - 80
 والاخيرة وا تجاا بها فصواة غير مشروعة أو من أجل تنفيا  كول إقليمية أو  ولية ذا   لة في هاا الميدان؟ 

    يمم  

ــلة مع تقديم  ـــرض  )أ(  ــتراتيجية أو خ ة الممل ذا  الصـ إذا كان الجواب "يمم"، فيرجى بيان ا سـ
 األخرى ذا  الصلة.  التدابيرو/أو  ،موجز لن اقها

 

 تحـدـيد فيرجى                                                                                 إذا لم يكن اإلطـاا الـقايويي الوطني لبـلدكم ـقد عـ د  ل للتوا ا مع مقتضـــــــــــــــيا  البروتوكول،  -81
 .ال  وا  المتاقية التي يلزا ات اذها لمواءمت  ممها

 

 هل توجد أي  موبا  تمترض اعتما  تشريما  وطنية جديدة أو تنفيا التشريما  الوطنية القا مة؟  )أ(  

    يمم  

 إذا كان الجواب "يمم"، فهل هي من الصموبا  التالية؟ ‘1’

 مشاكل في  وغ التشريما   

 الحاجة إلى إ الحا  مؤس ية أو إيشاء مؤس ا  جديدة  

 الحاجة إلى سن المزيد من التشريما  التنفياية )قوايين، لوا   تنظيمية، مراسيم، إل .(  

  موبا  تواج  الممااسين في استممال التشريما    

 يقص الوعي  

 بين الوكا   التن يقعدا   

 خصا ص اإلطاا القايويي  

 الممااف والمهااا  التقنية ا فتقاا إلى  

 محدو ية أو ايمداا التماون من جايآ الدول األخرى   

 محدو ية المواا  الالزمة للتنفيا  

 م ا ل أخرى )يرجى تحديدها(  
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 الحاجة إلى المساعدة التقنية

 القا مة في تنفيا البروتوكول؟هل يحتا  بلدكم إلى م اعدة تقنية للتغلآ على الصموبا   -82

    يمم  

  الالزمةإذا كان الجواب "يمم"، فيرجى تحديد يوو الم اعدة  )أ( 

ــلحة النااية وأجزا ها ومكوياتها والاخيرة    ــنع األســــ ــة لصــــ تقييم تدابير المدالة الجنا ية المناهضــــ
 وا تجاا بها فصواة غير مشروعة وأوج  ااتااطها فالجرا م ال  يرة األخرى 

 المشواة القايويية أو اإل الحا  التشريعية واللوا   التنظيمية  

 تشريما  أو لوا   تنظيمية أو اتفاقا  يموذجية  

 إيشاء هيئا  م تصة أو جها  و ل وطنية أو يقا  اتصال ممنية فاألسلحة النااية  

 بناء المؤس ا  أو تمزيز المؤس ا  القا مة  

 وضع ا ستراتيجيا  أو ال ياسا  أو خ ط الممل  

 تمميم الممااسا  الجيدة أو الداو  الم تفا ة  

 ابين بناء القداا  من خالل تدايآ الممااسين الماملين في مجال المدالة الجنا ية و/أو تدايآ المد   

 الوقاية والتولية  

 الم اعدة الموقعية من موج  أو خبير مت صص  

 مراقاة الحدو  وتقييم الم اطر  

 إجراءا  الممل الموحدة  

فقا  ا تجاا غير المشــــــروو عند الممابر الحدو ية أو من خالل ال دما  البريدية كشــــــف تد  
 أو فاست داا اإليتريت

 تاا ل المملوما   

 التحقيق والمالحقة القضا ية  

 تدابير لتمزيز التماون اإلقليمي والدولي  

إقــامــة بنى تحتيــة لت نولوجيــا  المملومــا  أو ت وير البنى التحتيــة القــا مــة، مثــل يظم حفة   
 قواعد البيايا  أو أ وا  التوا لالنماذ  واأل وا  الرقمية أو ال جال  أو 

 جمع وتحليل بيايا  ا تجاا فاألسلحة النااية  

ــاعدة التقنية من حيث    مجا   أخرى )يرجى تحديدها(. ويرجى ترتيآ ا حتياجا  من الم ــــــ
 المملوما . تقديم عندالمحد ة المتملقة بها  البروتوكولاألولوية واإل ااة إلى أحكاا 

 

 الم اعدة التقنية والممدا   )ب( 

 الوسم  

 يظم حفة ال جال   

 أثرهاتحديد ماهية األسلحة النااية واقتفاء   
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 ضوافط النقل  
 حمال  الجمع  

 لتدميرالتم يل وا  
 إ ااة الم زويا   

 

 هل يتلقى بلدكم فالفمل م اعدة تقنية في تل  المجا  ؟ ) ( 

    يمم  

 والجها  التي تقدمها.  المقدمة إذا كان الجواب "يمم"، فيرجى تحديد مجال الم اعدة ‘1’

 

يرجى و ـف الممااسـا  المتامة في بلدكم التي تمتبرويها جيدة فشـأن مراقاة األسـلحة النااية  ) ( 
ا تجاا بها فصــواة غير مشــروعة التي يمكن  و ومنع ومكافحة  ــنع األســلحة النااية وأجزا ها ومكوياتها والاخيرة  

 ة.أن تهم الدول األخرى في جهو ها الرامية إلى تنفيا بروتوكول األسلحة النااي 

 

ــأن الجوايآ  ()ه  يرجى تقـديم أي مملومـا  أخرى تمتقـدون أن من المهم أخـاهـا في ا عتـااا فشــــــــــــ
 المتملقة بتنفيا البروتوكول والصموبا  القا مة في هاا الشأن ف الف المملوما  الماكواة أعالل.
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 الرابع المرفق 
  

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

  
 إرشادات عامة للرد على االستبيان

                                                                                                  سوف ت  تمر ض الدول بناء على المملوما  التي قد متها إلى الدول األطراف الم تمر ضة، وفقا للق م ال امس  •
                                                                      تمراض تنفيا اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظ مة عبر الوطنية من إجراءا  وقواعد تشــغيل آلية اســ 

إلى األماية، فيرجى منها تحميل   الصــــلة                                                                    والبروتوكو   الملحقة بها. ويذا كايت الدول لم تقد  ا فمد الوثا ق ذا  
أو و ــــف م تصـــر أي قوايين ولوا   تنظيمية وقضــــايا وغيرها من الوثا ق ذا   ــــلة فالر  على ا ســــتبيان، 

 لها، على بوافة إ ااة الممااف الم ماة "بوافة المواا  اإلل ترويية والقوايين المتملقة فالجريمة" )بوافة " يرلول"(.

                                                                                            فمد ذل ، في إطاا الر  على كل سؤال، تقديم اوافط فالمملوما ، التي ح م  لت على بوافة " يرلول". يمكن •

                                                                      وما  التي ح م  لت على بوافة " ــــيرلول"، ي رجى من الدول تحديد التشــــريما   فاإلضــــافة إلى توفير اوافط فالممل •
ــلة في   كل ســــؤال ت ون اإلجافة عن  هي "يمم"، وفي إطاا أي ســــؤال آخر،   إطااالمن اقة واألحكاا ذا  الصــ

 عند ا قتضاء.

 ق، مع ا ســـــــــــتبيايا                                                                                 ي رج ى من الدول أن تمتنع عن تقديم أي مرفقا ، فما في ذل  الن ـــــــــــ  الواقية من الوثا •
 الم توفاة.

                                                                                                 يمكن للدول األطراف، عند ا ها على اســــــتبيايا  التقييم الااتي، أن تشــــــير أيضــــــا إلى المملوما  المقد مة في  •
ســيا  آليا  اســتمراض الصــكول األخرى ذا  الصــلة التي هي أطراف فيها. وعلى الدول األطراف أن تراعي 

د الر و  على النحو ا لمناســآ أي مملوما  م ــتجدة منا تقديم الر و  ال ــافقة في إطاا آليا                                     ضــرواة أن تج ــ  
                                                                               ا ســـــــــتمراض األخرى. وعلى وج  ال صـــــــــوص، يجوز للدولة ال رف الم ـــــــــتمر ضـــــــــة، عند اســـــــــتمراض يفس 
ــأن التزاما  م افقة أو مماثلة لاللتزاما  الواقمة على عاتقها فموجآ اتفاقية األمم المتحدة  التشــــــــــــريما  فشــــــــــ

ــافية التي قد متها في إطاا آلية اســـــتمراض تنفيا اتفاقية لمكافحة الفـ ــــ  ــير إلى الر و  والوثا ق اإلضـــ                                                                                         ا ، أن تشـــ
 األمم المتحدة لمكافحة الف ا .

                                                                                                   تن وي أحكـاا اتفـاقيـة األمم المتحـدة لمكـافحـة الجريمـة المنظ مـة عبر الوطنيـة والبروتوكو   الملحقـة بهـا على  •
ــتمراض تنفيا اتفاقية األمم المتحدة  اجا  متفاوتة من المت لاا . ووفق ــتتناول آلية اسـ ا لججراءا  والقواعد، سـ

                                                                                                       لمكـافحـة الجريمـة المنظ مـة عبر الوطنـية والبروتوكو   الملحقـة بهـا ـتدايجـيا جميع موا  ا تفـاقـية والبروتوكو    
الر و  على األســئلة                                                                               الملحقة بها. ومن ثم ، يناغي أن ي راعى اختالف طبيمة كل حكم من األحكاا عند  ــياغة

 ذا  الصلة وكال  أثناء استمراضها في المراحل التالية من ا ستمراض الق ري.

البروتوكول، مع مراعــاة مــا  من كــل بروتوكول على أن أحكــاا ا تفــاقيــة تن بق على  1من المــا ة  2تنص الفقرة  • 
ــي  اختالف الحال، ما لم ي نص في  على خالف ذل   ــغيل اآللية أن   19. وتاكر الفقرة                                               يقتضــ من إجراءا  وقواعد تشــ

                                                                                                   أحكاا ا تفاقية، التي تن بق على البروتوكو  ، ســوف ت  ــتمرض فقط في إطاا اســتمراض ا تفاقية، مع مراعاة ما 
ـــي  اختالف الحـال.  ــئـلة المتملـقة بتنفـيا ا تـفاقـية، أن  عن والم لوب من اـلدول، وهي تجـيآ يقتضـــــــــــ ـتأخـا في  األســـــــــــ

اان مدى اي اا  أحكاا ا تفاقية ذا  الصــلة، ح ــآ ا قتضــاء، على موضــوو كل بروتوكول هي طرف في . الح ــ 
ومن ثم، يجدا تنبي  ال براء الحكوميين إلى ضـــــرواة تضـــــمين ا و هم إ ـــــااا  إلى اي اا  أحكاا ا تفاقية من هاا 

ــاان، عند الر  القبيل على البروتوكو   التي بلدهم طرف فيها. ومثال ذل ، أن يأخا ا  ل براء الحكوميون في الح ـــــــــــ
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على م ـــــؤولية األ ـــــ اص ا عتااايين، مدى اي اا  أحكاا الما ة    10على األســـــئلة المتملقة بن ا  اي اا  الما ة 
 على الجرا م المشمولة فالبروتوكو   الثالثة، وأن يجيبوا بناء على ذل .   10

ــتبيان فعاااة "الدول مدعوة".  • ــئلة ا ســـــــــ   الت وو بتقديملل براء الحكوميين في هال الحالة   ويمكنتبدأ فمض أســـــــــ
 .و  ت ت لص أي استنتاجا  من عدا وجو  هال المملوما المملوما  الم لوبة. 

   
                                                          اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظ مة عبر الوطنية  - أوال  

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

 حماية الشهود -24المادة   

الــاين يــدلون في  ،تــدابير مال مــة في حــدو  إمكــاييــاتــ  لتوفير حمــايــة فمــالــة للشــــــــــــــهو  هــل يت ــا بلــدكم -1
، من أي والبروتوكو   التي هو طرف فيها ا تفاقيةف   صـــــوص الجرا م المشـــــمولةاإلجراءا  الجنا ية فشـــــها ة ف 

 (؟24من الما ة  1)الفقرة  ايتقاا أو ترهيآ محتمل

   يمم   

هل تشــــــمل هال التدابير،  ون الم ــــــا  فحقو  المدعى علي ، "يمم"، ف  1إذا كان الجواب عن ال ــــــؤال  -2
 يلي؟ ما

بتغيير أماكن إقامتهم،  ، كالقياا مثالللشـــــــهو وضـــــــع قواعد إجرا ية لتوفير الحماية الج ـــــــدية   )أ(  
ــاء المملومــا  المتملقــة  ــا هــاوعــدا إفشـــــــــــــ )أ( من   2)الفقرة  بهويتهم وأمــاكن وجو هم أو ففرض قيو  على إفشـــــــــــــ

 (24 الما ة

   يمم   

خا ــــــة فاأل لة تتي  اإل  ء فالشــــــها ة على يحو يكفل ســــــالمة الشــــــاهد،  نيةوط توفير قواعد )ب( 
 (24)ب( من الما ة  2)الفقرة  كال ماض مثال فاإل  ء فالشها ة فاست داا ت نولوجيا ا تصا  

   يمم   

 .تحديدهاتدابير أخرى، يرجى  ) (  

  
  الوثيقيأقااب الشـهو  وسـا ر األ ـ اص   ابير"يمم"، فهل تشـمل هال التد 1إذا كان الجواب عن ال ـؤال  -3

 ا قتضاء؟ ح آ فالحمايةالصلة بهم 

   يمم   

 إذا كان الجواب "يمم"، فيرجى توضي  ذل . )أ( 
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ــحايا  -4 ــهو  و/أو الضــــ هل أبرا بلدكم اتفاقا  أو ترتياا  مع  ول أخرى من أجل تغيير أماكن إقامة الشــــ
الاين يتقدمون للشــها ة، وكال ، ح ــآ ا قتضــاء، تغيير أماكن إقامة أقاابهم وســا ر األ ــ اص الوثيقي الصــلة 

 (؟24من الما ة  3بهم من أجل ضمان حمايتهم الج دية من أي ترهيآ أو ايتقاا محتمل )الفقرة 

   يمم   

  
 مساعدة الضحايا وحمايتهم -25المادة   

إمكاييات  لتوفير الم ــاعدة والحماية لضــحايا الجرا م المشــمولة  هل يت ا بلدكم تدابير مناســاة في حدو  -5
فا تفاقية والبروتوكو   التي هو طرف فيها، خصــو ــا في حا   تمرضــهم للتهديد فا يتقاا أو للترهيآ )الفقرة 

 (؟25من الما ة  1

     يمم 

 .التدابير تل  تحديدإذا كان الجواب "يمم"، فيرجى  )أ( 

 

المشـمولة فا تفاقية والبروتوكو   التي هو هل وضـع بلدكم قوعد إجرا ية مال مة توفر لضـحايا الجرا م  -6
 (؟25من الما ة  2طرف فيها سبل الحصول على التمويض وجبر األضراا )الفقرة 

   يمم   

 .اإلجرا ية القواعد تل  تحديد، فيرجى "يمم"إذا كان الجواب  )أ( 

 

إمكايية عرض آااء الضـحايا و ـواغلهم وأخاها فمين ا عتااا في المراحل المناسـاة من يتي  بلدكم  هل -7
 ، على يحو   يمس فحقو  الدفاوالضــالمين في أيشــ ة إجرامية منظمة  اإلجراءا  الجنا ية المت اة فحق الجناة

 (؟25من الما ة  3)الفقرة 

     يمم 

 ، ح آ ا قتضاء.توضي  ذل       ي رجى  )أ( 
 

 
 التدريب والمساعدة التقنية -29المادة 

أو ت وير أو  تـدايـآ للمـاملين في أجهزتـ  الممنيـة فـريفـاذ القـايون امج على إيشــــــــــــــاء بر  هـل يممـل بلـدكم -8
ماال الج يأعضــاء النيافة المامة وقضــاة التحقيق ومو فتدايآ  فما يشــمل، تح ــين برامج التدايآ ال ا ــة بهم

والبروتوكو   التي هو طرف  وغيرهم من الماملين المكلفين فمنع وكشـــــــف ومكافحة الجرا م المشـــــــمولة فا تفاقية
 (؟29من الما ة  1فيها )الفقرة 

   يمم   

 .على ذل  ، فيرجى تقديم أمثلة"يمم" إذا كان الجواب )أ( 

 

 يرجى أيضا توضي  ما إذا كايت برامج التدايآ هال تشمل ما يلي  )ب( 
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 إعااة وتاا ل المو فين ‘1’  

     يمم 

 ال را ق الم ت دمة في منع الجرا م المشمولة فا تفاقية وكشفها ومكافحتها ‘2’ 

     يمم 

الداوب واألســــاليآ التي ي ــــت دمها األ ــــ اص المشــــتا  في ضــــلوعهم في الجرا م المشــــمولة  ‘3’  
  ول المبوا، والتدابير المضا ة المناساةا تفاقية، فما في ذل   اخل ف 

     يمم 

 ا د حركة تهريآ الممنوعا  ‘4’ 

   يمم   

حركـة عـا ـدا  الجرا م أو الممتل ـا  أو الممـدا  أو غيرهـا من األ وا   ا ـــــــــــــــدكشــــــــــــــف و  ‘5’  
واألســــــــاليآ الم ــــــــت دمة في يقل أو إخفاء أو تموي  تل  الما دا  أو الممتل ا  أو الممدا  أو غيرها 

 في مكافحة جرا م غ ل األموال وغيرها من الجرا م المالية الم ت دمةمن األ وا ، وكال  األساليآ 

     يمم 

 جمع األ لة ‘6’ 

     يمم 

 أساليآ المراقاة في المناطق التجااية الحرة والمواي  الحرة ‘7’ 

     يمم 

الممدا  واألســـاليآ الحديثة إليفاذ القايون، فما في ذل  المراقاة اإلل ترويية والت ـــليم المراقآ  ‘8’  
 يةال ر  والممليا 

     يمم 

المنظمـة عبر الوطنيـة التي ترت ـآ فـاســــــــــــــت ـداا ا م ال را ق الم ــــــــــــــت ـدمـة في مكـافحـة الجر  ‘9’  
 ا تصا   أو غير ذل  من أ كال الت نولوجيا الحديثة  اكا أو الحواسيآ 

     يمم 

 ال را ق الم ت دمة في حماية الضحايا والشهو  ‘10’ 

     يمم 

ال برة في تاا ل على ت  يط وتنفيا برامج فحث وتدايآ ت ـــــتهدف هل ســـــاعد بلدكم  و  أطرافا أخرى  -9
 (؟29من الما ة  2من ا تفاقية )الفقرة  29الما ة من  1ا في الفقرة المجا   المشاا إليه

     يمم 

 .على ذل  فيرجى تقديم أمثلة "يمم"، إذا كان الجواب )أ( 
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هل  ـجع بلدكم على توفير التدايآ والم ـاعدة التقنية بهدف تي ـير ت ـليم الم لوبين وتاا ل الم ـاعدة  -10
 (؟29من الما ة  3التقنية )الفقرة 

     يمم 

إذا كان الجواب "يمم"، فيرجى تقديم أمثلة على ذل  وو ــــــــــف الممااســــــــــا  الفضــــــــــلى و/أو  )أ( 
 التحديا  المتملقة بتشجيع التدايآ.

 

الفضــــــــــلى و/أو  إذا كان الجواب "يمم"، فيرجى تقديم أمثلة على ذل  وو ــــــــــف الممااســــــــــا  )ب( 
 التحديا  المتملقة فالم اعدة التقنية.

 

 يرجى أيضا تحديد ما إذا كان التدايآ والم اعدة التقنية من هاا القبيل يشمالن ما يلي  ) ( 

 تداياا لغويا ‘1’ 

     يمم 

إعااة وتاا ل المو فين الماملين لدى ال ـــــــــل ا  المركزية أو األجهزة المنوطة فالم ـــــــــؤوليا   ‘2’  
 ذا  الصلة

     يمم 

ــاال بلدكم في جهو  اامية إلى تمظيم  -11 ــ لع بها في إطاا هل  ــــــــــ ــ ة الممليا  والتدايآ المضــــــــــ أيشــــــــــ
إلقليمية، وفي إطاا ســــــــــا ر ا تفاقا  أو الترتياا  الثنا ية والمتمد ة األطراف ذا  الصــــــــــلة المنظما  الدولية وا

 (؟29من الما ة  4)الفقرة 

     يمم 

 .على ذل  فيرجى تقديم أمثلة "يمم"، إذا كان الجواب )أ( 

 
  

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

تنميــة قــداة تلــ  البلــدان على منع الجريمــة المنظمــة عبر  هــل يتمــاون بلــدكم مع البلــدان النــاميــة بهــدف  -12
 (؟30)أ( من الما ة  2الوطنية ومكافحتها )الفقرة 

 غير من بق       يمم 

ــلى في   فيرجى تقديم أمثلة  "يمم"، إذا كان الجواب )أ(  ــا  الفضــــــــــ على ذل  وو ــــــــــــف الممااســــــــــ
 الشأن. هاا

 

ــاعـدا  مـالـية أو مـا ـية هـل قـدا بلـ  -13 ـلدعم مـا تـباـل  البـلدان الـنامـية من جهو  ترمي إلى مكـافحـة دكم م ــــــــــــ
ــاض ــة بنجـ ــاقيـ ــا ا تفـ ــا على تنفيـ ــايتهـ ــة، وإلعـ ــالـ ــة فمـ ــافحـ ــة مكـ ــة عبر الوطنيـ ــة المنظمـ )ب( من  2)الفقرة  الجريمـ

 (؟30 الما ة

 غير من بق       يمم 
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ــلى في   فيرجى تقديم أمثلة  "يمم"، إذا كان الجواب )أ(  ــا  الفضــــــــــ على ذل  وو ــــــــــــف الممااســــــــــ
 الشأن. هاا

 

يتماون بلدكم مع البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصـــــــــا اتها فمرحلة ايتقالية لتدليم قداتها على هل  -14
منع الجريمة المنظمة عبر الوطنية ومكافحتها وهل يزو ها كال  فالم ـــــــــــاعدة التقنية من أجل م ـــــــــــاعدتها على 

 (؟30ة ) ( من الما  2تلبية احتياجاتها الم لوبة لتنفيا ا تفاقية )الفقرة 

 غير من بق       يمم 

ــلى في   فيرجى تقديم أمثلة  "يمم"، إذا كان الجواب )أ(  ــا  الفضــــــــــ على ذل  وو ــــــــــــف الممااســــــــــ
 الشأن. هاا

 

هـل أبرا بلـدكم أي اتفـاقـا  أو ترتياـا  ثنـا يـة أو متمـد ة األطراف من أجـل توفير الم ـــــــــــــــاعـدة التقنيـة   -15
 (؟30من الما ة  4واللوج تية من أجل منع الجريمة المنظمة عبر الوطنية وكشفها ومكافحتها )الفقرة 

   يمم   

 يرجى تقديم تفا يل في هاا الشأن. )أ( 

 
  

 المنع -31المادة 

هل وضـــع بلدكم مشـــاايع وطنية أو أاســـى وعزز ممااســـا  فضـــلى وســـياســـا  ترمي إلى منع الجريمة  -16
 (؟31من الما ة  1المنظمة عبر الوطنية )الفقرة 

   يمم   

 على ذل . مثلةفمض األفيرجى تقديم  "يمم"، إذا كان الجواب )أ( 

 
 

تقليل الفرص التي تتاض حاليا  لقايوي  الوطني، تدابير ترمي إلىهل ات ا بلدكم، وفقا للماا   األساسية   -17
من  2)الفقرة   أو م ـــــــتقبال للجماعا  اإلجرامية المنظمة ل ي تشـــــــاال في األســـــــوا  المشـــــــروعة فما دا  الجرا م

 ؟(، فما يشمل أيا مما يلي31الما ة 

الهيئا  ال ا ـــــة و   من جهةة  تدليم التماون بين أجهزة إيفاذ القايون أو أعضـــــاء النيافة المام )أ( 
 ، من جهة أخرى الممنية، فما فيها ق او الصناعة

   يمم   

ويجراءا  فقصـــد  ـــون ســـالمة الهيئا  المامة والهيئا  ال ا ـــة  الممل على وضـــع ممايير )ب( 
كتاب الموثقين المموميين )الممنية، وكال  مدويا  لقواعد ال ـــــلول للمهن ذا  الصـــــلة، وخصـــــو ـــــا المحامين و 

 وخبراء الضرا آ ا ستشاايين والمحاسبين (المدل

   يمم   
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منع إســـــــــــــــاءة اســــــــــــــتغالل الجمـاعـا  اإلجراميـة المنظمـة للهيئـا  ا عتاـاايـة )األ ــــــــــــــ ـاص  ) ( 
 ا عتااايين(، و  سيما فات اذ التدابير التالية 

عمومية للهيئا  ا عتاااية واأل  اص ال بيميين الضالمين في إيشاء هيئا  إيشاء سجال    ‘1’  
 اعتاااية وي ااتها وتمويلها وتاا ل المملوما  الواا ة في تل  ال جال 

     يمم 

ــاة،  ‘2’   ــيلة أخرى مناســــ ــا ا عن محكمة أو أية وســــ ــ ة أمر  ــــ ــتحدا  إمكايية القياا، بواســــ اســــ
للممل والبروتوكو   التي بلدكم عضـو فيها  ا تفاقيةف فجرا م مشـمولة  المدايينفرسـقا  أهلية األ ـ اص  

 القضا ية وذل  لفترة زمنية ممقولة ة بلدكمن ي ا  و ي ا عتاااية المنشأة ضم للهيئا كمديرين 

     يمم 

ــاء ســـجال  وطنية   ‘3’   ــق ت أهليتهم للمملأل ـــ اص لإيشـ   كمديرين للهيئا  ا عتاااية  الاين أسـ
 وتاا ل المملوما  الواا ة فيها

     يمم 

ــئلة  الجواب نكاإذا  ) (  ــؤال من األســـــــــــ )أ( إلى ) ( "يمم"، فرن الدول األطراف   17عن أي ســـــــــــ
 مدعوة إلى الت وو فمرض تجاابها في هاا الشأن.

 

  ا تفـاقـيةفـ تمزيز إعـا ة إ مـا  األ ــــــــــــــ ـاص المـدايين ـفأفمـال إجرامـية مشــــــــــــــمولـة هـل يممـل بلـدكم على  -18
 (؟31من الما ة  3 )الفقرة في المجتمع والبروتوكو   التي هو طرف فيها

     يمم 

تمزيز إعا ة إ ما  توضــي  ال ريقة التي يممل بها بلدكم على فيرجى   "يمم"، إذا كان الجواب )أ( 
 .في المجتمع والبروتوكو   التي هو طرف فيها ا تفاقيةف األ  اص المدايين فأفمال إجرامية مشمولة 

 

تقييم  واي للصـــــكول القايويية والممااســـــا  اإل ااية القا مة ب   الضـــــ الوهل ات ا بلدكم أي إجراءا  ل -19
من  4)الفقرة   إلســاءة ا ســتغالل من جايآ الجماعا  اإلجرامية المنظمة قابليتهاذا  الصــلة فةية اســتااية مدى 

 (؟31الما ة 

   يمم   

 .أمثلة على ذل فيرجى تقديم  "يمم"، إذا كان الجواب )أ( 

 

هـل ات ـا بلـدكم أي إجراءا  لزيـا ة وعي الجمـاهير بوجو  الجريمـة المنظمـة عبر الوطنيـة وأســــــــــــــاـابهـا  -20
ــكل  إلى جايآ تمزيز  ــامتها وال  ر الاي تشـــ ــااكةوج ـــ  5الجماهير في منع هال الجريمة ومكافحتها )الفقرة   مشـــ

 (؟31من الما ة 

     يمم 

 .أمثلة على ذل فيرجى تقديم  "يمم"، إذا كان الجواب )أ( 
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عد األمين الماا لألمم المتحدة فاســــم وعنوان ال ــــل ة أو ال ــــل ا  التي يمكنها أن ت ــــاأبلغ بلدكم  هل -21
 (؟31من الما ة  6)الفقرة  الدول األطراف األخرى على وضع تدابير لمنع الجريمة المنظمة عبر الوطنية

     يمم 

تقديم أي مملوما  متاحة فشــــأن اســــم وعنوان هال ال ــــل ة أو فيرجى   "يمم"، إذا كان الجواب )أ( 
 .ال ل ا  الم تصة

 

المنظما  هل  ـــاال بلدكم في أطر و/أو مشـــاايع و/أو تدابير تماويية مع الدول األطراف األخرى أو  -22
الدولية واإلقليمية ذا  الصــــــلة من أجل تمزيز وت وير تدابير منع الجريمة المنظمة عبر الوطنية، و  ســــــيما من 
أجل ت  يف وطأة الظروف التي تجمل الفئا  المهمشــة اجتماليا عرضــة ألفمال الجريمة المنظمة عبر الوطنية 

 (؟31من الما ة  7)الفقرة 

     يمم 

أمثلة على األطر و/أو المشـــاايع و/أو التدابير التماويية  فيرجى تقديم   "يمم"، إذا كان الجواب )أ( 
 ألخرى أو المنظما  الدولية واإلقليمية ذا  الصلة.القا مة مع الدول األطراف ا

 
 

 الصعوبات المصادفة

 ا تفاقية؟ تنفيا في تحديا  أو  موبا  أي بلدكم واج  هل -23

   يمم   

  "يمم"، فيرجى تحديدها  إذا كان الجواب )أ( 

 مشاكل في  وغ التشريما   

 الحاجة إلى سن المزيد من التشريما  التنفياية )قوايين، لوا   تنظيمية، مراسيم، إل .(  

 عزوف الممااسين عن است داا التشريما  القا مة  

 القصوا في تمميم التشريما  القا مة   

 ضمف التن يق بين الوكا    

 خصا ص النظاا القايويي  

 تضااب األولويا  بين ال ل ا  الوطنية  

 قلة المواا  المتوفرة لتنفيا التشريما  القا مة  

 محدو ية التماون مع الدول األخرى   

 عدا الوعي فالتشريما  القا مة  

 م ا ل أخرى )يرجى تحديدها(  
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 الحاجة إلى المساعدة التقنية

 هل يحتا  بلدكم إلى م اعدة تقنية للتغلآ على الصموبا  التي يواجهها في تنفيا ا تفاقية؟ -24

   يمم   

 إذا كان الجواب "يمم"، فيرجى تحديد يوو الم اعدة التقنية الالزمة. -25

 

، ما هي األ ـــــكال، التي يمكن، إن توافر ، أن ت ـــــاعد بلدكم  من بين أ ـــــكال الم ـــــاعدة التقنية التالية -26
 على التنفيا ال امل ألحكاا ا تفاقية؟ ويرجى أيضا عند تحديدها ذكر أحكاا ا تفاقية التي ت لبويها من أجلها.

 المشواة القايويية  

 الم اعدة على  وغ التشريما   

 تشريما  أو لوا   تنظيمية يموذجية  

 اتفاقا  يموذجية  

 إجراءا  عمل موحدة  

   أو خ ط عملوضع استراتيجيا  أو سياسا  

 تمميم الممااسا  الجيدة أو الداو  الم تفا ة  

 بناء القداا  من خالل تدايآ الممااسين أو المدابين  

 من موج  أو خبير مت صص الموقعية الم اعدة  

 بناء المؤس ا  أو تمزيز المؤس ا  القا مة  

 الوقاية والتولية  

 الم اعدة التقنية  

إـقامـة بنى تحتـية لت نولوجـيا  المملومـا  أو ت وير البني التحتـية القـا مـة، مـثل قواعـد البـياـيا      
 أو أ وا  التوا ل

 تدابير لتمزيز التماون اإلقليمي  

 تدابير لتمزيز التماون الدولي  

 م اعدا  أخرى )يرجى تحديدها(  

 

يرجى تقـــديم أي مملومـــا  أخرى ترون أن من المهم أن يـــأخـــاهـــا مؤتمر األطراف في اتفـــاقيـــة األمم  -27
المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في ا عتااا فشــــأن جوايآ تنفيا ا تفاقية أو الصــــموبا  القا مة 

 في هاا الشأن ف الف المملوما  الواا ة أعالل.
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وقمع ومعاقبة االتجار باألشاااااخاص، وبخاصاااااة النسااااااء واألطفال،    بروتوكول منع  - ثانيا  
                                                                 المكمل التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظ مة عبر الوطنية 

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

 ضحايا االتجار باألشخاص وحمايتهم، مساعدة 6 المادة  

ــمن اإلطاا القايويي لبلدكم تدابيرهل  -28 ــ اص ل يتضــ ــحايا ا تجاا فاأل ــ ــية لضــ ــ صــ ــون الحرمة الشــ صــ
 ؟(6من الما ة  1وبقدا الم ت او )الفقرة الحا   التي تقتضي ذل  في  وهويتهم

     يمم 

أمثلة على ال ــــياســــا  أو اإلا ــــا ا  المنشــــواة في هاا فيرجى تقديم   "يمم"، إذا كان الجواب )أ( 
الشــــــأن، من قبيل التدابير المحد ة فمقتضــــــى اإلطاا القايويي لبلدكم فشــــــأن هوية ضــــــحايا ا تجاا فاأل ــــــ اص 

 ــــــاعدتهم، فما يشــــــمل فرض ال ــــــرية على اإلجراءا  القايويية المتملقة بهاا الضــــــرب من ا تجاا، وحمايتهم وم
 تقديم اوافط بتل  ال ياسا  أو اإلا ا ا . أو

 

يتضــــمن النظاا القايويي أو اإل ااي لبلدكم تدابير لتزويد ضــــحايا ا تجاا فاأل ــــ اص فما يلي في هل  -29
 ؟(6 الما ةمن  2الحا   التي تقتضي ذل  )الفقرة 

 (6)أ( من الما ة  2)الفقرة  مملوما  عن اإلجراءا  القضا ية واإل ااية ذا  الصلة )أ( 

     يمم 

م ــاعدا  لتمكينهم من عرض آاا هم و ــواغلهم وأخاها فمين ا عتااا في المراحل المناســاة  )ب( 
 (6)ب( من الما ة  2)الفقرة  من اإلجراءا  الجنا ية ضد الجناة، فما   يمس فحقو  الدفاو

     يمم 

 يرجى تقديم المزيد من التفا يل عن هال التدابير، إذا لزا األمر. ) ( 

 

ات ا بلدكم أيا من التدابير التالية إلتاحة التمافي الج ــدي والنف ــايي وا جتماعي لضــحايا ا تجاا هل  -30
 البروتوكول؟من  6من الما ة  3فاأل  اص على النحو الواا  في الفقرة 

 (6)أ( من الما ة  3توفير ال كن الال ق لضحايا ا تجاا فاأل  اص )الفقرة  )أ( 

   يمم   

المشـــــــواة والمملوما ، خصـــــــو ـــــــا فيما يتملق فحقوقهم القايويية، بلغة يمكن لضـــــــحايا تقديم  )ب( 
 (6)ب( من الما ة  3)الفقرة  ا تجاا فاأل  اص فهمها

     يمم 

 (6) ( من الما ة  3)الفقرة  الم اعدة ال بية والنف ايية والما يةإتاحة  ) ( 

     ميم 
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 (6) ( من الما ة  3)الفقرة  فرص الممل والتمليم والتدايآتوفير  ) (  

     يمم 

مملوما  عن هال فيرجى تقديم   )أ( إلى ) ( "يمم"، 30عن أي من األســـــئلة   إذا كان الجواب ()ه 
 التدابير، إذا لزا األمر.

 
 

)أ( إلى ) ( "يمم"، فيرجى أن تت وو الدول األطراف   30ن الجواب عن أي من األسئلة  إذا كا )و( 
وتقديم مملوما  عن التماون مع المنظما  غير الحكومية أو غيرها من المنظما  الممنية وسا ر عنا ر باكر 

 من 3 الفقرةالمجتمع المديي، في الحا   التي تقتضــــــي ذل ، في النهوض فالتدابير المناســــــاة في هاا الشــــــأن )
 (.6الما ة 

 
 

ة ضـحايا ا تجاا فاأل ـ اص، سـن الضـحايا ويوو  يأخا بلدكم في ا عتااا، لدى تنفيا تدابير حماي هل  -31
جن ـهم واحتياجاتهم ال ا ـة، و  سـيما احتياجا  األطفال ال ا ـة، فما في ذل  ال ـكن الال ق والتمليم والرعاية 

 ؟(6من الما ة  4)الفقرة 

     يمم 

 " "، فيرجى توضي  ذل . إذا كان الجواب )أ(  

 

 .ا عتاااا "يمم"، فيرجى تحديد تل   إذا كان الجواب )ب( 
  

لضـــــــحايا ا تجاا فاأل ـــــــ اص أثناء وجو هم  اخل  البدييةال ـــــــالمة  ات ا بلدكم أي تدابير لتوفير هل  -32
 ؟(6من الما ة  5)الفقرة  إقليم 

   يمم   

 .التدابير"يمم"، فيرجى تحديد تل   الجوابإذا كان  )أ( 

  
لضـــــحايا ا تجاا فاأل ـــــ اص إمكايية الحصـــــول هل يتضـــــمن اإلطاا القايويي لبلدكم أي تدابير تتي   -33

 ؟(6من الما ة  6)الفقرة  على تمويض عن األضراا التي ت ون قد لحقت بهم

     يمم 

 " "، فيرجى توضي  ذل . إذا كان الجواب )أ( 

 

 "يمم"، فيرجى تحديد تل  التدابير. إذا كان الجواب )ب( 
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 الدول المستقبلةوضعية ضحايا االتجار باألشخاص في  -7المادة   

تدابير تشــــريعية أو تدابير أخرى مناســــاة ت ــــم  لضــــحايا ا تجاا فاأل ــــ اص فالاقاء  هل اعتمد بلدكم  -34
ا عتااا الواجآ للموامل اإلي ايية مع إيالء     اخل إقليم  فصفة مؤقتة أو  ا مة، في الحا   التي تقتضي ذل ،

 ؟(7من الما ة  2و 1)الفقرتان  والوجدايية

   يمم   

 يرجى تفصيل ذل . )أ( 

   
 منع االتجار باألشخاص -9المادة 

 وتدابير أخرى  ــــاملة من أجل منع ومكافحة ا تجاا فاأل ــــ اصوضــــع بلدكم ســــياســــا  وبرامج هل  -35
 (؟9( من الما ة أ) 1)الفقرة 

   يمم، جز يا   يمم   

ــلة   إذا كان الجواب "يمم" أو "يمم، جز يا"، فيرجى )أ(  ــياســـــــــــا  ذا  الصـــــــــ ذكر القوايين أو ال ـــــــــ
 تقديم اوافط فال ياسا  أو اإلا ا ا  المنشواة في هاا الشأن. أو

  
حماية ضـــحايا ا تجاا فاأل ـــ اص، وبرامج وتدابير أخرى  ـــاملة من أجل    ســـياســـا وضـــع بلدكم هل  -36

 (؟9( من الما ة ب) 1)الفقرة  وب ا ة الن اء واألطفال، من مماو ة إياا هم

   يمم، جز يا   يمم   

ذكر القوايين أو ال ـــــــياســـــــا  ذا  الصـــــــلة أو   إذا كان الجواب "يمم" أو "يمم، جز يا"، فيرجى )أ( 
 نشواة في هاا الشأن.تقديم اوافط فال ياسا  أو اإلا ا ا  الم

  
الحمال  اإلعالميــة تنظيم المملومــا  و وجمع الاحو  من قبيــل إجراء اضــــــــــــــ لع بلــدكم بتــدابير، هــل  -37

 (؟9من الما ة  2)الفقرة  لمنع ومكافحة ا تجاا فاأل  اص ،والماا اا  ا جتمالية وا قتصا ية

   يمم، جز يا     يمم 

ــلة   يمم" أو "يمم، جز يا"، فيرجىإذا كان الجواب " )أ(  ــياســـــــــــا  ذا  الصـــــــــ ذكر القوايين أو ال ـــــــــ
 تقديم اوافط فال ياسا  أو اإلا ا ا  المنشواة في هاا الشأن. أو

  
ــا  والبرامج والتدابير األخرى هل  -38 ــياســـــ ــمل ال ـــــ ــمها بلدكم،التي   ،تشـــــ التماون مع المنظما  غير   وضـــــ

 (؟9من الما ة  3)الفقرة  وسا ر عنا ر المجتمع المديي الحكومية أو غيرها من المنظما  ذا  الصلة

   يمم، جز يا   يمم   

ــلة   الجواب "يمم" أو "يمم، جز يا"، فيرجىإذا كان  )أ(  ــياســـــــــــا  ذا  الصـــــــــ ذكر القوايين أو ال ـــــــــ
 تقديم اوافط فال ياسا  أو اإلا ا ا  المنشواة في هاا الشأن. أو
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، بوســـــــــــــــا ـل منهـا التمـاون الثنـا ي أو المتمـد  األطراف، تـدابير لت  يف وطـأة ات ـا بلـدكم أو عززهـل  -39
، مثل الفقر فاأل ـــ اص  ا ـــة الن ـــاء واألطفال، م ـــتضـــمفين أماا ا تجااالموامل التي تجمل األ ـــ اص، وب 

 (؟9من الما ة  4)الفقرة  والت لف وايمداا ت افؤ الفرص

   يمم، جز يا     يمم 

 توضي  ذل . إذا كان الجواب "يمم" أو "يمم، جز يا"، فيرجى )أ( 

  
ـتدابير تشــــــــــــــريعـية أو ـتدابير أخرى، مـثل الـتدابير التمليمـية أو ا جتمـالـية أو اعتمـد بـلدكم أو عزز هـل  -40

نا ي والمتمد  األطراف، من أجل  د ال لآ الاي يحفز جميع أ كال استغالل الثقافية، بوسا ل منها التماون الث 
 (؟9من الما ة  5)الفقرة  فاأل  اص األ  اص، وب ا ة الن اء واألطفال، التي تفضي إلى ا تجاا

   يمم، جز يا     يمم 

ذكر القوايين أو ال ـــــــياســـــــا  ذا  الصـــــــلة أو   إذا كان الجواب "يمم" أو "يمم، جز يا"، فيرجى )أ( 
 تقديم اوافط فال ياسا  أو اإلا ا ا  المنشواة في هاا الشأن.

  
  منع على الممل  في تحديا  من  واجهت  وما  تجااب من اكت ـبت  ما على أمثلة تقديم إلى مدعوةالدول  -41

 وحمايتهم وضـحايال  ا تجاا  ل  ر الممرضـين  األ ـ اص هوية بتحديديتملق  فيما  فاأل ـ اص ا تجاا  ومكافحة
 الم تصـة  ال ـل ا  إلى  المحتملة ا تجاا  حا    إحالة تي ـير  ألغراض المت اة التدابير  يشـمل فما وم ـاعدتهم،

 .سبق ما كل فشأن التماون  وتمزيز

  
ــايــــا  ا تصـــــــــــــــــال فجهــــا  الو ـــــــــــــــــل/أجهزة  -42 ــديم مملومــــا  عن بيــ الــــدول األطراف مــــدعوة إلى تقــ

 التن يق/ال ل ا  الممنية بتنفيا بروتوكول ا تجاا فاأل  اص.

  
 الصعوبات المصادفة

ــموبا  أو تحديا  في تنفيا أي حكم من أحكاا  -43 بروتوكول ا تجاا فاأل ــــــــــ اص هل يواج  بلدكم  ــــــــ
 المتصلة فالمجموعة الثايية؟

   يمم   

  ."يمم"، فيرجى توضي  ذل إذا كان الجواب )أ( 

   
 الحاجة إلى المساعدة التقنية

 هل يحتا  بلدكم إلى م اعدة تقنية لتنفيا البروتوكول؟ -44

   يمم   

 إذا كان الجواب "يمم"، فيرجى تحديد يوو الم اعدة الالزمة  )أ( 

 تقييم تدابير المدالة الجنا ية المناهضة لالتجاا فاأل  اص  

 المشواة القايويية أو الم اعدة في  وغ التشريما   
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 تشريما  أو لوا   تنظيمية أو اتفاقا  يموذجية  

 وضع استراتيجيا  أو سياسا  أو خ ط عمل  

 أو الداو  الم تفا ة الجيدةالممااسا    

بـناء القـداا  من خالل ـتداـيآ الممـااســــــــــــــين المـاملين في مجـال المـداـلة الجـنا ـية و/أو ـتداـيآ    
 المدابين

 القضاة بناء القداا  من خالل تولية  

 الم اعدة الموقعية من خبير مت صص  

 بناء المؤس ا  أو تمزيز المؤس ا  القا مة  

 الوقاية والتولية  

 الم اعدة الت نولوجية والممدا   

 يرجى تحديد ذل . )ب( 

  
 ت وير جمع البيايا  أو قواعد البيايا    

 حلقا  عمل أو منصا  اامية إلى تمزيز التماون اإلقليمي والدولي  

األ وا  المت صــــــــــــــصــــــــــــــة، مثـل يمـا ط التملم اإلل ترويي واأل لـة الممليـة والماـا   التوجيهيـة    
 ويجراءا  الممل الموحدة

 التحديد(غير ذل  )يرجى   

  
 هل يتلقى بلدكم فالفمل م اعدة تقنية في هال المجا  ؟ -45

   يمم   

 المقدمة والجها  التي تقدمها. ةإذا كان الجواب "يمم"، فيرجى تحديد مجال الم اعد )أ( 

 

مملومــا  أخرى ترويهــا مفيــدة لفهم كي يــة تنفيــاكم لبروتوكول ا تجــاا فــاأل ــــــــــــــ ــاص يرجى تقــديم أي  -46
والمملومـا  التي من المهم أن ـيأخـاهـا مؤتمر األطراف في اتفـاقـية األمم المتحـدة لمكـافحـة الجريمـة المنظمـة عبر 

 الوطنية في ا عتااا فشأن جوايآ تنفيا البروتوكول والصموبا  القا مة في هاا الشأن.
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                                                                    بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكم  ل  -ثالثا  
 التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية

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

هل اعتمد بلدكم تدابير تشــــــــــــــريعية وي ااية وتدابير أخرى محد ة لمكافحة تهريآ المهاجرين عن طريق  -47
 (؟9و 7، فا قتران فالما تين 8الاحر )الما ة 

   يمم   

"يمم"، فيرجى تحــديــدهــا. ويرجى أيضــــــــــــــــا إ اا  مملومــا  عن التحــديــا   إذا كــان الجواب )أ( 
 ملقة فالممليا  المنفاة في هاا الشأن.والنجاحا  والممااسا  الفضلى المت 

  
من بين التدابير الواا ة أ يال، ما هي التدابير التي ي اقها بلدكم للتمكين من تقديم الم اعدة للمهاجرين   -48

 (؟8من الما ة  5                                                               المهر بين عن طريق الاحر الاين تتهد  حياتهم م اطر و يكة )الفقرة 

اســـــــتمراض أو تمديل التشـــــــريما  أو ا ســـــــتراتيجيا  أو خ ط الممل الوطنية من أجل توفير    
                                        الم اعدا  األساسية للمهاجرين المهر بين  

ــايية للمهاجرين      ــاعدا  اإلي ــ ــمان عدا تجريم تقديم الم ــ ــريما  لضــ ــتمراض أو تمديل التشــ اســ
          المهر بين

                                        عدا  األســــــاســــــية للمهاجرين المهر بين الاين  ت صــــــيص مواا  لدعم الممل على توفير الم ــــــا   
يتهـد  ال  ر حـياتهم وســــــــــــــالمتهم مع ضــــــــــــــمـان أن تت ـفل اـلدوـلة فكـامـل ت لـفة الم ــــــــــــــاعـدا  

 يتحملها المهاجرون  وأ 

صــــفة عاجلة وتي ــــير الو ــــول إلى المرافق وضــــع إجراءا  لتوفير الرعاية ال بية الم لوبة ف    
الصـــــحية والحصـــــول على ال ماا والماء وخدما  الصـــــرف الصـــــحي وغير ذل  من األ ـــــياء 

 وال دما  الضرواية

بين الممرضة حياتهم وسالمتهم                                                            التحقيق في جميع مزاعم عدا تقديم الم اعدة للمهاجرين المهر     
 لل  ر ويجراء المالحقا  القضا ية الالزمة

 (تحديدها                   تدابير أخرى )ي رجى   

  
المـاا لألمم المتحـدة فيمـا يتملق تحـديـدا بتهريـآ المهـاجرين عن طريق الاحر، هـل أخ ر بلـدكم األمين  -49

 (؟8من الما ة  6فال ل ة الممينة لتلقي طلاا  الم اعدة والر  عليها )الفقرة 

     يمم 

 "يمم"، فيرجى إ اا  مملوما  فشأيها. إذا كان الجواب )أ( 
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 التدريب والتعاون التقني –14المادة   

 والممثلين القايون و ـــؤون الهجرة وييفاذ  الحدو هل يممل بلدكم على بناء قداا  مو في أجهزة حراســـة  -50
والقنصـــــــــليين على منع تهريآ المهاجرين ومكافحت  والقضـــــــــاء علي  مع احتراا حقو  المهاجرين   الدبلوماســـــــــيين

 من البروتوكول؟ 14من الما ة  2و 1                              المهر بين المحد ة في الفقرتين 

   يمم   

 المواضيع التي تشملها أيش ة بناء القداا  مما يلي  تحديد فيرجى"يمم"،  إذا كان الجواب )أ( 

 اإلطاا القايويي الدولي والوطني لمكافحة تهريآ المهاجرين  

                                    حماية المهاجرين المهر بين وم اعدتهم  

                                                                   م اعدة المهاجرين المهر بين الاين تتهد  حياتهم م اطر و يكة وييقاذهم  

 منع تهريآ المهاجرين  

 التماون الدولي على إيفاذ القايون )مثل إيشاء أفرقة تحقيق مشتركة وتاا ل المملوما (  

                            مواضيع أخرى )ي رجى تحديدها(  

 

 الية من أيش ة بناء القداا   يرجى أيضا تقديم تفا يل عن األيواو الت  (ب) 

 (14)أ( من الما ة  2)الفقرة  تمزيز أمن وثا ق ال فر وتح ين يوعيتها  

 (14من الما ة )ب(  2)الفقرة  على وثا ق ال فر أو الهوية المزواة وكشفها        التمر ف   

ــا المتملقة فكشـــف هوية الجماعا  اإلجرامية     جمع المملوما  ا ســـت اااية الجنا ية، خصـــو ـ
أو المشــــــــــــتا  في أيها ضــــــــــــالمة في ،  تهريآ المهاجرينالمنظمة الممروف أيها ضــــــــــــالمة في  

ــاليآ   ــت دمةالواألسـ ــت دمة في                            في يقل المهاجرين المهر بين م ـ ــا ل اإلخفاء الم ـ  التهريآووسـ
 (14) ( من الما ة  2)الفقرة 

                                             المهر بين عنـد يقـا  الـدخول وال رو  التقليـديـة   المهـاجرينتح ــــــــــــــين إجراءا  ال شــــــــــــــف عن    
 (14) ( من الما ة  2)الفقرة  التقليدية وغير

 (14من الما ة  ()ه 2)الفقرة اإلي ايية للمهاجرين و ون حقوقهم  المماملة   

يرجى تقديم المزيد من التفا ـــيل عن أيواو أيشـــ ة بناء القداا  ال ـــالفة الاكر التي تقدمويها   ) ( 
 ومدى تواتر تقديمها.

 

بلدكم على بناء قداا  مؤســــــــــــ ــــــــــــا  المدالة الجنا ية على منع تهريآ المهاجرين ومكافحت  هل يممل  -51
                                                 والقضاء علي  مع احتراا حقو  المهاجرين المهر بين؟

     يمم 

 التي تشملها أيش ة بناء القداا  مما يلي   المواضيع يد"يمم"، فيرجى تحد إذا كان الجواب )أ( 

 اإلطاا القايويي الدولي والوطني لمكافحة تهريآ المهاجرين  

 أساليآ وتقنيا  التحري في قضايا تهريآ المهاجرين  
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 المالحقا  واألحكاا القضا ية في قضايا تهريآ المهاجرين  

 التحقيقا  المالية والمالحقا  القضا ية  

 حماية الشهو   

 (14من الما ة  ()ه 2)الفقرة اإلي ايية للمهاجرين و ون حقوقهم  المماملة  

 تح ين التماون القضا ي وتاا ل الم اعدة القضا ية  

 مواضيع أخرى )يرجى تحديدها(  

  
ــالفة الاكر يرجى تقديم المزيد من التفا ـــــيل عما  )ب(  تقدموي  من أيواو أيشـــــ ة بناء القداا  ال ـــ

 ومدى تواتر تقديمها.

  
ما هي المجا   التي يحتا  فيها الممثلون الدبلوماســـــــــــيون والقنصـــــــــــليون إلى مزيد من أيشـــــــــــ ة بناء   -52

 القداا ؟

  
والمجتمع المديي وســا ر الجها  هل يتماون بلدكم، ح ــآ ا قتضــاء، مع المنظما  الدولية واإلقليمية  -53

الممنية  ــــــــــاحاة المصــــــــــلحة على وضــــــــــع وتقديم برامج للتدايآ على مكافحة تهريآ المهاجرين وحماية حقو  
 (؟14من الما ة  2                            المهاجرين المهر بين )الفقرة 

     يمم 

 
 تدابير المنع األخرل  -15المادة 

 (؟15من الما ة  1هل اض لع بلدكم فحمال  للتولية فأخ اا تهريآ المهاجرين )الفقرة  -54

   يمم   

 إذا كان الجواب "يمم"، فيرجى تحديد الجمهوا الم تهدف بها  )أ( 

 المو فون المكلفون فريفاذ القايون، مثل ضاا  الشرطة ومو في  ؤون الهجرة وحر  الحدو    

 ضاا  الاحرية والجيش  

 القضاة  

 أعضاء البرلمان  

  ركا  النقل التجااية  

 أجهزة اإلعالا  

 المداا  والجامما   

 جاليا  المغتربين  

 المجتمع المديي ككل  

 المهاجرون المحتملون   
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 غير ذل  )يرجى التحديد(  

  
هــل ات ــا بلــدكم تــدابير للحــد من تمرض المجتممــا  المحليــة أليشــــــــــــــ ــة تهريــآ المهــاجرين فمكــافحــة  -55

 (؟15من الما ة  3ا قتصا ية لهاا التهريآ )الفقرة  ا جتماليةاألسااب 

   يمم   

 إذا كان الجواب " "، فيرجى توضي  ذل . )أ( 

 

 "يمم"، فيرجى تحديد تل  التدابير. الجوابإذا كان  )ب( 

  
 تدابير الحماية والمساعدة -16المادة 

                                              مناسـاة لصـون وحماية حقو  المهاجرين المهر بين،  هل ات ا بلدكم أي تدابير تشـريعية أو تدابير أخرى   -56
و  ســــيما الحق في الحياة والحق في عدا ال ضــــوو للتمايآ أو غيرل من أ ــــكال المماملة أو المقوبة القاســــية أو 

 (؟19من الما ة  1والفقرة  16من الما ة  1الالإي ايية أو المهينة )الفقرة 

   يمم   

 إذا كان الجواب " "، فيرجى توضي  ذل . )أ( 

 

 "يمم"، فيرجى تحديد تل  التدابير. الجوابإذا كان  )ب( 

 

واء                                                     للمهاجرين حماية من المنف الاي يمكن أن ي ل ط عليهم، س  رتوفبلدكم أي تدابير مناساة  ات ا  هل -57
من  2)الفقرة  من البروتوكول 6من جـاـيآ أفرا  أو جمـاعـا ، ف ـــــــــــــــبآ كويهم هـدـفا لل ــــــــــــــلول المبين في المـا ة 

 (؟16 الما ة

   يمم   

 إذا كان الجواب " "، فيرجى توضي  ذل . )أ( 

 

 "يمم"، فيرجى تحديد تل  التدابير. الجوابإذا كان  )ب( 

 

ــالمتهم لل  ر من  -58 هل ات ا بلدكم أي تدابير لتمكين المهاجرين المهربين الاين تتمرض حياتهم أو ســـــــــ
 (؟16من الما ة  3)الفقرة  الم اعدةالحصول على 

   يمم   

 إذا كان الجواب " "، فيرجى توضي  ذل . )أ( 

 

 "يمم"، فيرجى تحديد تل  التدابير. الجوابإذا كان  )ب( 
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ــاعــدة المهــاجرين المهر بين، هــل تراعي قوايين بلــدكم ولوا حــ   -59                                                                                          في إطــاا تنفيــاكم لتــدابير حمــايــة وم ـــــــــــــ
ــتراتيجيات التنظيمية  ــيما فيما يتملق بتمكين   واسـ ــاء واألطفال، و  سـ ــة للن ـ ــات  الوطنية ا حتياجا  ال ا ـ ــياسـ وسـ

 (؟16من الما ة  4األطفال من الحصول على التمليم )الفقرة 

   يمم   

إذا كـان الجواب "يمم"، فيرجى تحـديـد التـدابير التي ات ـاهـا بلـدكم من أجـل تلبيـة ا حتيـاجـا   )أ( 
                      اء واألطفال المهر بين.ال ا ة للن 

  
                                                                                المهاجرين المهر بين، هل تتقيد ال ـــل ا  الم تصـــة في بلدكم فا لتزاما  التي تمليهافي حال احتجاز   -60

المتملقة فربالغ المو فين  أحكامهاالقنصــــــلية فاطالو الشــــــ ص الممني،  ون إف اء، على   للمالقا اتفاقية فيينا 
 (؟16من الما ة  5)الفقرة  القنصليين وا تصال بهم

   يمم   

 
 المصادفةالصعوبات 

هــل واجــ  بلــدكم  ــــــــــــــموبــا  أو تحــديــا  في تنفيــا أي حكم من أحكــاا بروتوكول تهريــآ المهــاجرين  -61
 المتصلة فالمجموعة الثايية؟

   يمم   

 "يمم"، فيرجى توضي  ذل . إذا كان الجواب )أ( 

  
 الحاجة إلى المساعدة التقنية

 هل يحتا  بلدكم إلى تدابير أو مواا  أخرى أو م اعدا  تقنية إضافية لتنفيا البروتوكول تنفياا فما ؟ -62

   يمم   

 إذا كان الجواب "يمم"، فيرجى تحديد يوو الم اعدة الالزمة لتنفيا البروتوكول  )أ( 

 ضة لتهريآ المهاجرينتقييم تدابير المدالة الجنا ية المناه  

 المشواة القايويية أو الم اعدة في  وغ التشريما   

 قا  يموذجيةتشريما  أو لوا   تنظيمية أو اتفا  

 وضع استراتيجيا  أو سياسا  أو خ ط عمل  

 أو الداو  الم تفا ة الجيدة الممااسا   

آ بـناء القـداا  من خالل ـتداـيآ الممـااســــــــــــــين المـاملين في مجـال المـداـلة الجـنا ـية و/أو ـتدايـ    
 المدابين

 بناء القداا  من خالل تولية القضاة  

 الم اعدة الموقعية من خبير مت صص  

 بناء المؤس ا  أو تمزيز المؤس ا  القا مة  
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 الوقاية والتولية  

 الم اعدة الت نولوجية والممدا  )يرجى التحديد(  

 ت وير جمع البيايا  أو قواعد البيايا   

 حلقا  عمل أو منصا  اامية إلى تمزيز التماون اإلقليمي والدولي  

األ وا  المت صــــــــــــــصــــــــــــــة، مثـل يمـا ط التملم اإلل ترويي واأل لـة الممليـة والماـا   التوجيهيـة    
 ويجراءا  الممل الموحدة

 غير ذل  )يرجى التحديد(  

 

ــؤون الهجرة وييفاذ  -63  في بلدكم القايون ما هي المجا   التي يحتا  فيها مو فو أجهزة مراقاة الحدو  و ــ
 إلى مزيد من أيش ة بناء القداا ؟

 

ــ ــــــــــا  المدالة الجنا ية في بلدكم إلى مزيد من أيشــــــــــ ة بناء  ما هي المجا   التي تحتا  فيها  -64 مؤســــــــ
 القداا ؟

 

 هل يتلقى بلدكم فالفمل م اعدا  تقنية في تل  المجا  ؟ -65

     يمم 

  المقدمة والجها  التي تقدمها. الم اعدة مجال"يمم"، فيرجى تحديد  إذا كان الجواب )أ( 
   

بروتوكول مكافحة صانع األسالحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة واالتجار بها  - رابعا  
المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة بصاااورة غير مشاااروعة، المكمل التفاقية األمم  

 عبر الوطنية 
 9و 7المنع والمسااااااااااعادة التقنياة وتادابير الحمااياة وتادابير أخرل )المواد  -المجموعاة الثاانياة  

 من البروتوكول( 15و 14و 11و 10و
 حفظ السجالت  -7المادة   

المملوما  المتملقة فاألســــــــــــلحة النااية،  هل يحد  اإلطاا القايويي لبلدكم تدابير تلزا بت ــــــــــــجيل وحفة   -66
وكال ، حيثما يكون ذل  مناســـــــــاا وممكنا، فأجزا ها ومكوياتها والاخيرة من أجل اقتفاء أثرها وتحديد ماهيتها وفقا 

 من بروتوكول األسلحة النااية؟ 7للما ة 

     يمم، جز يا يمم  

كم هل تتملق مقتضــــــــــــــيا  حفة ال ــــــــــــــجال  في بلدف "يمم" أو "يمم، جز يا"، إذا كان الجواب )أ( 
 يلي  فما

 األسلحة النااية  

 األجزاء والمكويا   
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 ةالاخير   

 غير ذل  )يرجى التحديد(  

  
فيرجى ذكر القوايين واللوا    "يمم" أو "يمم، جز يــــا"، 66عن ال ــــــــــــــؤال  إذا كــــان الجواب )ب( 

 التنظيمية و/أو التدابير األخرى المن اقة لديكم.

  
ــؤال   وابإذا كان الج ) (  ــي  كي ية تمامل اإلطاا   "يمم، جز يا" أو " "، 66عن ال ــــ فيرجى توضــــ

 القايويي لبلدكم مع المملوما  وال جال  المتملقة فاألسلحة النااية وأجزا ها ومكوياتها والاخيرة.

  
فيرجى بيــان مــا إذا كــان اإلطــاا  "يمم" أو "يمم، جز يــا"، 66عن ال ــــــــــــــؤال  إذا كــان الجواب ) ( 

 ( 7القايويي لبلدكم يحد  فترة  ييا لالحتفاظ بتل  المملوما  )الما ة 

 أقل من عشر سنوا   

   تقل عن عشر سنوا   

 غير ذل   

 يرجى توضي  ذل ، إن لزا األمر. ‘1’ 

 

 تحديد  الم ــجلة المملوما  تتي   فهل ،"جز يا يمم،" أو"  يمم" 66  ال ــؤال عن الجواب كان إذا (ه) 
  وممكنا، مناساا  ذل  يكون  حيثما وكال ، مشروعة،فصواة غير  بها المتجر  أو المصنوعة النااية  األسلحة  ماهية
 واكتشـافها  األيشـ ة تل  ومنع أثرها واقتفاء النحو، هاا على بها المتجر  أو المصـنوعة والاخيرة ومكوياتها أجزا ها

 ؟(7الما ة )

     يمم، جز يا يمم  

 ل في هاا الشأن.يرجى تقديم تفا ي  ‘1’ 

 

يرجى بيان ما إذا كايت ال ــــــــــــــجال  الم لوبة توفر أيضــــــــــــــا المملوما  التالية )الفقرتان )أ(  (و) 
 ( 15) ( من الما ة  1والفقرة  7و)ب( من الما ة 

 من بروتوكول األسلحة النااية 8عالما  وسم األسلحة النااية التي تقتضيها الما ة  ‘1’ 

     يمم، جز يا يمم  

ــة أو إذن  ‘2’   ــاء اخصــ ــدوا وايقضــ ــياء، فما في ذل  تااي   ــ المملوما  المتملقة بنقل هال األ ــ
 النقل 

     ز يايمم، ج  يمم 

 البلدان الضالمة في يقلها، ح آ ا قتضاء )بلدان التصدير وا ستيرا  والمبوا( ‘3’ 

     يمم، جز يا يمم  
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 لأل ياء المنقولة المت لم النها ي ‘4’  

     يمم، جز يا يمم  

 (15أسماء وعناوين ال ماسرة الضالمين في الصفقة )الما ة  ‘5’ 

     يمم، جز يا  يمم 

 قولة وكمياتهاو ف األ ياء المن  ‘6’ 

     جز يايمم،  يمم  

 مملوما  أخرى مناساة، يرجى تحديدها أ يال. ‘7’ 

 
 

‘ "يمم، جز يـا" أو " "، فيرجى 6‘ إلى ’1)و( ’ 66إذا كـان الجواب عن أي من األســــــــــــــئلـة  (ز) 
 توضي  ذل .

 
 

تفا ــــــيل إضــــــافية فشــــــأن يظمها الوطنية لحفة ال ــــــجال ، الدول مدعوة إلى الت وو بتقديم  (ض) 
ــي  ’ من ــم 1قبيل توضـ ــبيل المثال إل تروييا أا اقميا، وفي يظاا مركزي أا تق ـ                                                                                   ‘ كيف ت حفة المملوما  )على سـ

‘ الجهـة أو الجهـا  الملزمـة قـايوـيا ـفالتـأكـد من ا حتفـاظ ـفالمملومـا  المتملقـة 2بين مؤســــــــــــــ ــــــــــــــا  م تلفـة(؛ و’
 ة، وكال ، عندما يكون األمر ممكنا ومجديا، أجزا ها ومكوياتها والاخيرة.فاألسلحة النااي 

 
 

 وسم األسلحة النارية -8المادة 

)أ( من  1هل يشتر  النظاا القايويي لبلدكم وسم ال الض النااي، وقت  نم ، فمالمة فريدة وفقا للفقرة  -67
 من بروتوكول األسلحة النااية؟ 8الما ة 

   يمم، جز يا     يمم 

إذا كــان الجواب "يمم" أو "يمم، جز يــا"، فيرجى توضــــــــــــــي  مــا إذا كــايــت عالمــا  الوســــــــــــــم  ()أ 
 الم ت دمة في بلدكم تتضمن المملوما  التالية 

 
 اسم الصايع  

 بلد أو مكان الصنع  

 المت ل لالرقم   

 مكوية من حروف وأاقااف ي ة مقروية فشيفرة اقمية أو  اموزا هندسية  

 مملوما  أخرى، مثل ال راز والعياا )يرجى توضي  ذل (   
 

"يمم" أو "يمم، جز يــــا"، فيرجى ذكر القوايين واللوا    67إذا كــــان الجواب عن ال ــــــــــــــؤال  )ب( 
 التنظيمية و/أو التدابير األخرى المن اقة.
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ــؤال   ) (  ــي  كي ية تمامل اإلطاا  67إذا كان الجواب عن ال ــــ "يمم، جز يا" أو " "، فيرجى توضــــ
 القايويي لبلدكم مع وسم األسلحة النااية.

 

الدول مدعوة إلى الت وو بو ـــــــف األســـــــاليآ والممايير الم اقة في وســـــــم األســـــــلحة النااية  ) ( 
 واألجزاء التي يجآ أن توسم وتقديم أمثلة لمالما  الوسم تل  و وا لها.

 

الدول مدعوة إلى الت وو بو ف ال برا  المكت اة والداو  الم تفا ة في هاا الشأن وتقديم   ()ه 
 أمثلة على كي ية ت بيق هاا الحكم.

 

هل يشـــــتر  اإلطاا القايويي لبلدكم وســـــم كل ســـــالض يااي م ـــــتوا  فمالما  ف ـــــي ة من أجل تمكين   -68
 (؟8)ب( من الما ة  1الفقرة ال ل ا  الم تصة من تحديد ماهيت  واقتفاء أثرل )

   يمم، جز يا   يمم   

إذا كان الجواب "يمم" أو "يمم، جز يا"، فيرجى توضـــــي  ما إذا كايت عالما  وســـــم الواا ا   )أ( 
 في بلدكم تتضمن المملوما  التالية 

 بلد ا ستيرا   

 سنة ا ستيرا ، حيثما أمكن  

 عالمة الوسم الفريدة )إذا لم يكن ال الض النااي يحمل فالفمل وسما من هاا القبيل(  

 توضي (المملوما  أخرى )يرجى   

 

"يمم" أو "يمم، جز يــــا"، فيرجى ذكر القوايين واللوا    68إذا كــــان الجواب عن ال ــــــــــــــؤال  )ب( 
 التنظيمية و/أو التدابير األخرى المن اقة.

 

"يمم، جز يا" أو " "، فيرجى توضــــــــــــي  كي ية التمامل مع   68إذا كان الجواب عن ال ــــــــــــؤال  ) ( 
 الم ألة. هال

 

تفا ة في هاا الشأن وتقديم  الدول مدعوة إلى الت وو بو ف ال برا  المكت اة والداو  الم  ) ( 
 لمالما  وسم الواا ا .  واأمثلة على كي ية تنفيا هاا الحكم، ويذا أمكن، 

 

األسـلحة النااية التي ت ـتوا  مؤقتا ألغراض إ ااكا لمدا الحاجة إلى ت بيق  ـرو  وسـم الواا ا  على  -69
فرن الدول مدعوة إلى توضـي  ما إذا كايت عالما  وسـم الواا ا  واجاة أيضـا على مشـروعة يمكن التأكد منها؛ 

 (.10من الما ة  6، فا قتران فالفقرة 8)ب( من الما ة  1الواا ا  المؤقتة من األسلحة النااية )الفقرة 

   يمم، جز يا   يمم   
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مم" أو "يمم، جز يـا"، فيرجى ذكر القوايين واللوا   التنظيميـة و/أو التـدابير إذا كـان الجواب "ي  )أ(  
 األخرى المن اقة وتقديم تفا يل حول عالما  الوسم الم ت دمة لهال األسلحة النااية الم توا ة مؤقتا.

 

الـقايويي لبـلدكم إذا كـان الجواب "يمم، جز ـيا" أو " "، فيرجى توضــــــــــــــي  كي ـية تمـامـل اإلطـاا   )ب( 
 مع الواا ا  المؤقتة من األسلحة النااية.

 

هل يشــــتر  اإلطاا القايويي لبلدكم وســــم األســــلحة التي تنقل من الم زويا  الحكومية إلى ا ســــتممال  -70
 (؟8) ( من الما ة  1المديي الدا م )الفقرة 

   يمم، جز يا   يمم   

إذا كـان الجواب "يمم" أو "يمم، جز يـا"، فيرجى ذكر القوايين واللوا   التنظيميـة و/أو التـدابير   )أ( 
 لمن اقة.األخرى ا

 

إذا كـان الجواب "يمم، جز ـيا" أو " "، فيرجى توضــــــــــــــي  كي ـية تمـامـل اإلطـاا الـقايويي لبـلدكم  )ب( 
 مع األسلحة النااية المنقولة من الم زويا  الحكومية إلى ا ستممال المديي الدا م.

 

بتقـديم تفـا ـــــــــــــــيل عن إذا كـان الجواب "يمم" أو "يمم، جز ـيا"، فـرن الـدول مـدعوة إلى الت وو  ) ( 
المالما  الم ـــــت دمة لوســـــم األســـــلحة النااية التي تنقل من الم زويا  الحكومية إلى ا ســـــتممال المديي الدا م 

 وو ف ال برا  المكت اة والداو  الم تفا ة في هاا الشأن وتقديم أمثلة على الت بيق الناج  لهاا الحكم.

 

تدابير مضــا ة إلزالة عالما  وســم األســلحة النااية أو   كيف يشــجع بلدكم  وا ر الصــناعة على وضــع -71
 (؟8من الما ة  2تحويرها )الفقرة 

وتقـديم أمثلـة على ل التـدابير يرجى الت وو بو ــــــــــــــف ال  وا  التي ات ـاهـا بلـدكم لتنفيـا هـا )أ( 
 .اتنفياه

 

أكثر  ــدة أو  ــرامة أطرها القايويية تنص على تدابير  تالدول مدعوة إلى الت وو بتوضــي  ما إذا كاي  -72
من اتفاقية  34من الما ة   3من بروتوكول األســــــــــلحة النااية والفقرة  1من الما ة  2فشــــــــــأن الوســــــــــم )وفقا للفقرة 

 الجريمة المنظمة(، من قبيل ما يلي 

 ا ترا  وضع عالما  إضافية )مثل عالما  أمنية أو إثااتية(  

 ا ترا  وسم األجزاء والمكويا   

 ا ترا  وسم الاخيرة  

 70إذا كان الجواب "يمم"، فيرجى توضـــــــي  ما إذا كايت الجرا م المشـــــــاا إليها في األســـــــئلة   )أ( 
من  3تن بق أيضــــــــــــــا على الحـا   المـاكواة أعالل )الفقرة  األولى المجموعـة من 74‘ و2)ب(’ 71‘ و5’ )ب(

 من بروتوكول األسلحة النااية(. 1من الما ة  2ا تفاقية والفقرة  من 34الما ة 

   يمم، جز يا   يمم   
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إذا كـان الجواب "يمم" أو "يمم، جز يـا"، فيرجى ذكر القوايين واللوا   التنظيميـة و/أو التـدابير  ‘1’  
 ، فما في ذل  المقوبا  المقراة على تل  الجرا م.ة اقمن األخرى ال

   
 النارية األسلحة تعطيل -9 المادة

ــلحة النااية   هل -73 ــروعة لألســ ــغيل غير المشــ ــريعية أو تدابير أخرى لمنع إعا ة التشــ ات ا بلدكم تدابير تشــ
 (؟9المم لة، فما يت ق مع ماا   التم يل المامة )الفقرا  )أ( إلى ) ( من الما ة 

 
     يمم، جز يا يمم  

 اإلطاا القايويي لبلدكم األسلحة المم لة أسلحة يااية؟هل يمتبر  )أ( 

     يمم، جز يا يمم  

"يمم" أو "يمم، جز يــــا"، فيرجى ذكر القوايين واللوا    73إذا كــــان الجواب عن ال ــــــــــــــؤال  )ب( 
 التنظيمية و/أو التدابير األخرى المن اقة.

  
تمامل النظاا "يمم، جز يا" أو " "، فيرجى توضــــــــي  كي ية  73إذا كان الجواب عن ال ــــــــؤال   ) ( 

 القايويي لبلدكم مع األسلحة النااية المم لة.

  
"يمم" أو "يمم، جز ـيا"، فهـل يشــــــــــــــتر  اإلطاا الـقايويي لبـلدكم جمل   73إذا كان الجواب عن ال ــــــــــــــؤال  -74

زو أو التبديل أو التمديل على يحو من ــــــــــــ غير قابلة فصفة  ا مة للتشغيل وغير قابلة للن األسلحة النااية المم لة  
 (؟9)الفقرة )أ( من الما ة  ال الض النااي فأي طريقة تشغيل أي  أن ي م  فرعا ة 

     يمم، جز يا  يمم 

إذا كـان الجواب "يمم" أو "يمم، جز يـا"، فيرجى ذكر القوايين واللوا   التنظيميـة و/أو التـدابير   )أ( 
األســــــــــــــلحـة الـنااـية األخرى المن اقـة وبـيان الممـايير المحـد ة التي اعتمـدهـا بـلدكم من أجـل تنظيم عملـيا  تم ـيل 

 ومنع إعا ة تشغيلها فصواة غير مشروعة.

 

إذا كـان الجواب "يمم، جز ـيا" أو " "، فيرجى توضــــــــــــــي  كي ـية تمـامـل اإلطـاا الـقايويي لبـلدكم  )ب( 
 مع م ألة تم يل األسلحة النااية.

  
القايويي لبلدكم التحقق من "يمم" أو "يمم، جز يا"، فهل يشـتر  اإلطاا  73إذا كان الجواب عن ال ـؤال   -75

 (؟9عملية التم يل من جايآ هيئة م تصة )الفقرة )ب( من الما ة 

     يمم، جز يا  يمم 

إذا كـان الجواب "يمم" أو "يمم، جز يـا"، فيرجى ذكر القوايين واللوا   التنظيميـة و/أو التـدابير   )أ( 
 األخرى المن اقة.
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القـايويي لبـلدكم للتحقق من عملـية يرجى بـيان الممـايير المحـد ة الممتمـدة فمقتضــــــــــــــى اإلطـاا   )ب( 
التم يل وتحديد ال ـــــــل ة الم تصـــــــة الم ـــــــؤولة عن ذل . ويرجى ذكر أمثلة على النجاض في ت بيق هاا الحكم 
ــها ا  أو ســـــجال  لدى التحقق من يجاض عملية التم يل  ــة من  ـــ ــل ة الم تصـــ ــدال ال ـــ ويافا  يموذ  لما تصـــ

 (.9)الفقرة ) ( من الما ة 

  
"يمم، جز يــا" أو " "، فيرجى بيــان كي يــة تمــامـل اإلطـاا  75كـان الجواب عن ال ــــــــــــــؤال إذا  ) ( 

ــيا  تم يل األســـــــلحة النااية ويعا ة التشـــــــغيل غير المشـــــــروعة  القايويي لبلدكم مع حا   عدا ا متثال لمقتضـــــ
 لألسلحة النااية المم لة.

   
  وناتها والذخيرةالمقتضيات العامة بشأن صنع األسلحة النارية وأجزائها ومك

ــنع المنا ـــــــر  -76 ــايمين فالحصـــــــول على ترخيص أو إذن آخر لصـــــ هل يلزا اإلطاا القايويي لبلدكم الصـــــ
 (؟3والفقرة ) ( من الما ة  5)أ( من الما ة  1التالية )الفقرة 

 األسلحة النااية؛ )أ(  

   يمم، جز يا   يمم  

 الاخيرة؛ )ب(  

   يمم، جز يا   يمم  

 أجزاء األسلحة النااية ومكوياتها؛ ) (  

   يمم، جز يا    يمم 

                                                     )أ( و)ب( "يمم" أو "يمم، جز يا "، فيرجى تقديم مملوما   76إذا كان الجواب عن ال ـــــــــــؤالين  ‘1’  
أمثلة تقديم الترخيص أو اإلذن، فما في ذل  أي قوايين أو لوا   تنظيمية من اقة و   إضــــــــــافية عن إطاا

 .على التنفيا
  

                                                   ) ( "يمم" أو "يمم، جز يـــا "، فـــالـــدول مـــدعوة إلى تقـــديم  76إذا كـــان الجواب عن ال ــــــــــــــؤال  ‘2’  
من اقـة  مملومـا  إضــــــــــــــافيـة عن إطـاا الترخيص أو اإلذن، فمـا في ذلـ  أي قوايين أو لوا   تنظيميـة

 .أمثلة على التنفياوتقديم 
  

ــئة  -77 الدول مدعوة إلى توضــــــي  ما إذا كان يظامها القايويي ي ــــــم  فالتصــــــدي لأل ــــــكال الجديدة والنا ــــ
 .للصنع غير المشروو، مثل الصنع التجميمي لألسلحة النااية أو ما  اف  ذل 

   يمم، جز يا    يمم 

ــافية، فما في ذل  أي قوايين أو لوا   تنظيمية من اقة  )أ(   الدول مدعوة إلى تقديم مملوما  إضــــــ
 .نفياوأمثلة على الت 
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 للتصدير واالستيراد والعبور المقتضيات العامة بشأن نظم إصدار رخص أو أذون  -10 المادة  

  ومكوياتها  وأجزا ها النااية  األســلحة واســتيرا  لتصــدير أذون  أو  اخص إل ــداا يظاما بلدكم وضــع هل -78
 (؟10 الما ة من 1)الفقرة  يقلها ي ص فيما الدولي المبوا فشأن وتدابير والاخيرة

   يمم، جز يا    يمم 

ــ  تقديم إلى مدعوة  األطراف  فالدول"، جز يا"يمم،  أو"يمم"   الجواب كان إذا )أ(    القوايين من ي ـــــــــ
 .األذون  أو الرخص إل داا بها المممول المقتضيا  وبيان المن اقة األخرى  التدابيرأو /و التنظيمية واللوا  

 

 األذون  أو  الرخص  إ ـــــــــداا  مقتضـــــــــيا  تن بق  فهل"، جز يا"يمم،  أو"يمم"   الجواب كان إذا )ب( 
  يلي ما على هال

 النااية؟ األسلحة  

 والمكويا ؟ األجزاء  

 اخيرة؟ال  

 .األمر لزا إن ذل ، توضي  يرجى 

 

 لبلـدكم القـايويي اإلطـاا ينظم كيف توضــــــــــــــي  فيرجى" "،  أو" جز يـا"يمم،  الجواب كـان إذا ) ( 
 .أعالل الماكواة التصرفا 

 

ــتركة تدابير ي بق  آخر  ولي يظاا أي من  جزءا بلدكم كان إذا ) (  ــداا  إلجراءا  مشـ  اخص  إ ـ
ــتيرا  ــدير ا ســـــــ ــتند والمبوا، والتصـــــــ  حرية فيها تؤمن  الداخلية الحدو  من  خالية ومن قة جمركي اتحا  إلى وي ـــــــ

ــا ع، ايتقال ــي  إلى مدعوون  فأيتم الاضــــــ ــلحة يقل لبلدكم القايويي  اإلطاا ينظم كيف توضــــــ  وأجزا ها النااية  األســــــ
 .المن قة هال  اخل والاخيرة ومكوياتها

 

 األســــلحة تصــــدير  اخص إ ــــداا يت لآ  فهل"، جز يا"يمم،  أو"يمم"   78 ال ــــؤال عن الجواب كان إذا -79
  يلي مما م اقا التحقق فشحنها اإلذن أو والاخيرة ومكوياتها وأجزا ها النااية

 (؟10 الما ة من)أ(  2)الفقرة  فاستيرا ها أذويا أو اخصا أ دا  قد الم توا ة الدول أن )أ( 

   يمم   

 اعتراضـــها فمدا يفيد الشـــحن،  قبل مكتوب،  إ ـــماا بتوجي  أ يى،  كحد قامت، المبوا  ول أن )ب( 
 (.10 الما ة من)ب(  2)الفقرة  الشحنا  عبوا على

   يمم   

نظيمية و/أو تدابيرها األخرى األطراف مدعوة إلى تقديم ي ــــــــ  من قوايينها ولوا حها الت  الدول ) ( 
 .أموا من يلزا قد ما توضي المن اقة مع 
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 وأ  التصـــــــــــدير أذون   أو اخص  تشـــــــــــمل  فهل"، جز يا"يمم،  أو"يمم"   78  ال ـــــــــــؤال عن الجواب كان إذا -80
 (؟10 الما ة من 3)الفقرة  التالية المملوما  أيواو مما بها المرفقة والم تندا  ا ستيرا 

 اإل داا وتااي  مكان  

 ا يقضاء تااي   

 التصدير بلد  

 بلد ا ستيرا   

 (وجد)إن  المبوا بلد  

 النها ي الم تلم  

 الاضا ع و ف  

 والاخيرة ومكوياتها وأجزا ها النااية األسلحة كميا   

ــة)مثال  ذل  غير    ــدير إذن أو  اخصـ ــها ة التصـ ــتممل و ـ ــم وبيايا  النها ي الم ـ ــماء  الوسـ وأسـ
 (، يرجى التحديد.وأماكنهم الصفقة في الضالمين ال ماسرة

  
  ويمكايية واألذون   الرخص إ ــداا  إجراءا  أمن لضــمان بلدكم ات اها التي  واإلجراءا  التدابير يوو ما -81

 (؟10 الما ة من 5)الفقرة  األذون  أو الرخص وثا ق  حة من التأكد أو التحقق

ــترا     ــتيرا  )الفقرة   ا ــــــــ ــة ا ســــــــ ــاقا فالمملوما  الواا ة في اخصــــــــ  من 3تزويد بلد المبوا م ــــــــ
 (10 الما ة

 المرســــــلة  الشــــــحنة فاســــــتالا طلا ، على بناء  المصــــــدا، البلد الم ــــــتوا  البلد يبلغ أن  ا ــــــترا    
 (10 ا ةالم من 4 )الفقرة

 التحقق وســــا ل من ذل  غير  أو النها ي الم ــــتممل  أو النها ي ا ســــتممال   ــــها ا  اســــت داا   
 .النقل عمليا  أمن ضمان أجل من

 .لديها قا مة أمنية إجراءا  أو تدابير أي ببيان تت وو أن أيضا تو  الدول لمل )أ( 

 

 على أمثلـــة وتقـــديم المن اقـــة األخرى  التـــدابيرأو /و التنظيميـــة واللوا   القوايين ذكر يرجى )ب( 
 .التدابير هال ت بيق في النجاض حا  

  
                            إجراءا  ما ــــــ  ة فشــــــأن اســــــتيرا  الت وو بتوضــــــي  ما إذا كان اإلطاا القايويي لبلدكم قد اعتمد  يرجى -82

وتصــــــــدير األســــــــلحة النااية وأجزا ها ومكوياتها والاخيرة مؤقتا وكال  فشــــــــأن عبواها، ألغراض مشــــــــروعة يمكن  
 (؟10من الما ة  6التحقق منها )الفقرة 

   يمم، جز يا    يمم 

 عمليــا  مع لبلــدكم القــايويي اإلطــاا تمــامــل كي يــة توضــــــــــــــي  فيرجى" "،  الجواب كــان إذا )أ( 
 .المؤقتة والمبوا والتصدير ا ستيرا 
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ــا"يمم،  أو"يمم"  الجواب كـــان إذا )ب(  ــا"، جز يـ ــا التي األغراض هي فمـ ــاا يمتبرهـ ــايويي اإلطـ   القـ
 التالية؟ األغراض بين من منها التحقق يمكن مشروعة أغراضا لبلدكم

 الصيد   

 الرماية اياضة   

 اإل الض   

 التقييم   

 الممااض   

 ذل  غير   

 .األمر لزا إن ذل ، توضي  يرجى 

  
 على أمثلـــة وتقـــديم المن اقـــة األخرى  التـــدابيرأو /و التنظيميـــة واللوا   القوايين ذكر يرجى ) ( 

 .بلدكم في الما  ة اإلجراءا  ت بيق

   
 والمنع األمن تدابير -11 المادة

وأجزا هـا ومكويـاتهـا والـاخيرة في هـل ات ـا بلـدكم تـدابير تلزا فـالمحـافظـة على أمن األســــــــــــــلحـة النـاايـة  -83
 (؟11المراحل التالية )الفقرة )أ( من الما ة 

 وقت الصنع - 

     يمم، جز يا يمم  

 لتصدير أو عبوا إقليم وقت ا ستيرا  أو ا - 

     يمم، جز يا يمم  

  
إذا كان الجواب عن أي من ال ـــــــؤالين الواا ين أعالل "يمم" أو "يمم، جز يا"، فيرجى و ـــــــف  )أ( 

أهم وأيج  التدابير المناســاة في هاا الصــد . ويرجى أيضــا ذكر ال ــياســا  والقوايين واللوا   التنظيمية المن اقة 
 وتقديم أمثلة على النجاض في ت بيقها.

  
إذا كان الجواب عن أي من األسـئلة الواا ة أعالل "يمم، جز يا" أو " "، فيرجى توضـي  كيف  )ب( 

ت تشـــــف ال ـــــل ا  الم تصـــــة في بلدكم حا   ســـــرقة أو فقدان أو ت ـــــريآ األســـــلحة النااية وأجزا ها ومكوياتها 
 والاخيرة وتمنع وقوعها وتقضي عليها.

 

مـيد الوطني أو الثـنا ي أو اإلقليمي أو المتمـد  األطراف لزـيا ة  هـل اعتمـد بـلدكم أي ـتدابير على الـصـــــــــــــ  -84
التماون  و/أو   والتصــــــدير والمبوا، فما في ذل ، عند ا قتضــــــاء، تدابير مراقاة الحدو  ا ســــــتيرا   فمالية ضــــــوافط
ب( من أجل منع ومكافحة جرا م  ــنع األســلحة النااية وا تجاا بها فصــواة غير مشــروعة )الفقرة )عبر الحدو  
 (؟11من الما ة 

     يمم، جز يا يمم  
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 إذا كان الجواب " "، فيرجى توضي  ذل . )أ( 

 

إذا كـان الجواب "يمم" أو "يمم، جز ـيا"، فيرجى توضــــــــــــــي  الـتدابير التي اعتمـدهـا بـلدكم لزـيا ة   )ب( 
لتدابير وذكر القوايين واللوا   التنظيمية أو فمالية ضــــــوافط ا ســــــتيرا  والتصــــــدير والمبوا؟ ويرجى تل يص تل  ا

 ال ياسا  ذا  الصلة وتقديم أمثلة على النجاض في ت بيقها.

 

إذا كـان الجواب "يمم" أو "يمم، جز ـيا"، فيرجى توضــــــــــــــي  الـتدابير التي اعتمـدهـا بـلدكم لزـيا ة   ) ( 
ل ـلديكم ويظيراتهـا ـلدى اـلدول األخرى. فمـالـية مراقـاة الحـدو  والتمـاون عبر الحـدو  بين أجهزة الشــــــــــــــرطـة والجمـاا 

ويرجى تل يص تل  التدابير وذكر القوايين واللوا   التنظيمية أو ال ياسا  ذا  الصلة وتقديم أمثلة على النجاض 
 في ت بيقها.

   
 التدريب والمساعدة التقنية -14المادة 

ضــــــــروبا من التدايآ والم ــــــــاعدة التقنية  هل قدا بلدكم إلى بلدان أخرى ومنظما   ولية أو تلقى منها  -85
 زمة لتمزيز القداة على منع جرا م  ــنع األســلحة النااية وأجزا ها ومكوياتها والاخيرة وا تجاا بها فصــواة غير 

 مشروعة ومكافحتها والقضاء عليها؟

   يمم   

 إذا كان الجواب "يمم"، فيرجى أن تصفوا فريجاز يوو الم اعدة ومن قدمها أو تلقاها. )أ( 

   
 السماسرة والسمسرة -15المادة 

 (؟15من الما ة  1هل أيشأ بلدكم يظاما ألجل التنظيم الرقابي أليش ة الماملين في ال م رة )الفقرة  -86

    يمم، جز يا  يمم  

 إذا كان الجواب " "، فهل يظر بلدكم في إيشاء يظاا من هاا القبيل؟ يرجى توضي  ذل . )أ( 

 

واب "يمم" أو "يمم، جز يا"، فرن الدول مدعوة إلى توضــــي  ما إذا كان هاا النظاا إذا كان الج )ب( 
 يشمل ما يلي 

 ا ترا  ت جيل ال ماسرة الماملين في إقليمها ‘1’ 

   يمم، جز يا  يمم  

 الترخيص أو اإلذن فممااسة ال م رة ا ترا  ‘2’ 

   يمم، جز يا  يمم  

ــاحاة لها،  ‘3’   ــتندا  المصــــ ــتيرا  والتصــــــدير، أو الم ــــ ا ــــــترا  أن تفصــــــ  اخص أو أذون ا ســــ
 (10 ، فا قتران فالما ة15) ( من الما ة    1)الفقرة    في الصفقة  الضالمينأسماء وأماكن ال ماسرة   عن

   يمم، جز يا  يمم  
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ــئلة "يمم" أو "يمم، جز يا"، فرن الدول األطراف مدعوة إذا كان الجواب عن  ) (  أي من هال األســــــ
 إلى توضي  ذل .

  
ــئلة "يمم" أو "يمم، جز يا"، فرن الدول األطراف مدعوة  ) (  إذا كان الجواب عن أي من هال األســــــ

لـة على النجـاض في إلى تقـديم ي ــــــــــــــ  من قوايينهـا وقواعـدهـا التنظيميـة و/أو تـدابيرهـا األخرى المن اقـة وتقـديم أمث 
 ت بيق التدابير المت اة لالمتثال لهاا الحكم وما يتصل ف  من قضايا أو حا   أخرى.

  
الدول مدعوة إلى الت وو بت ــــــليط الضــــــوء على واحدة أو أكثر من الممااســــــا  التي تمتبرها   )هـ( 

 وكول األسلحة النااية.جيدة في ت بيق يظم مراقاة ال ماسرة، والممااسا  التي يمكن أن تت ق مع بروت 

  
إذا كان بلدكم قد أيشــأ يظاما  عتما  ال ــماســرة، فهل المملوما  المتملقة فال ــماســرة وأيشــ ة ال ــم ــرة  -87

 تدا  في أي مما يلي 

 (؟15من الما ة  2من بروتوكول األسلحة النااية )الفقرة  7ال جال  المحفو ة وفقا للما ة  )أ( 

   يمم، جز يا  يمم  

  (7) من بروتوكول األســــــــــــــلحـة الـنااية 12عملـيا  تـاا ل المملوما  المقراة فمقتضــــــــــــــى المـا ة  )ب( 
 (؟15، الما ة 2)الفقرة 

   يمم، جز يا  يمم  

 )أ( أو )ب( "يمم، جز يا" أو " "، فيرجى توضي  ذل . 87ال ؤال إذا كان الجواب عن  ‘1’ 

  
يرجى توضــــي  ال ــــياســــا  والقوايين واللوا   التنظيمية و/أو التدابير األخرى المن اقة وتقديم   ‘2’  

أمثلة على النجاض في ت بيق التدابير الممتمدة وما يتصـــــــــل بها من قضـــــــــايا أو حا   أخرى، فما في 
ــا ـية أو أحكـاا اإل اـية أو البراءة المتملقـة بتنفـيا المـا ة  ذـل  أمثـلة على التحقيقـا  أو المالحقـا  القضــــــــــــ

15. 

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

برامج أخرى لمنع  نع األسلحة الدول مدعوة إلى الت وو بتوضي  ما إذا كايت قد يفا  أي تدابير أو  -88
 النااية وأجزا ها ومكوياتها والاخيرة وا تجاا بها فصواة غير مشروعة من قبيل ما يلي 

ــدة من التدابير المنصــــــوص عليها في بروتوكول األ    ــرامة أو  ــــ ــلحة اعتما  تدابير أكثر  ــــ ســــ
 من اتفاقية الجريمة المنظمة( 34من الما ة  3النااية )الفقرة 

 من ا تفاقية( 31من الما ة  1تقييم المشاايع الوطنية )الفقرة   

من  31من الما ة  1إاســـــــاء وتمزيز ممااســـــــا  فضـــــــلى وســـــــياســـــــا  في هاا الشـــــــأن )الفقرة     
 ا تفاقية(

__________ 

 ضمن المجموعة الرافمة.  12سوف ت تمرض الما ة  (7) 
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وال ــــياســــا  وخ ط الممل وســــا ر  إجراء تقييم  واي للصــــكول القايويية والممااســــا  اإل ااية   
ــلةالقا مة ذا    التدابير ــاءة فمراقاة األســــــــــلحة النااية   الصــــــــ ــتااية مدى قابليتها إلســــــــ فةية اســــــــ

 من ا تفاقية( 31من الما ة  4)الفقرة  المنظمةا ستغالل من جايآ الجماعا  اإلجرامية 

زيا ة وعي الجماهير فمشـــــــكلة  ـــــــنع األســـــــلحة النااية وا تجاا بها فصـــــــواة غير مشـــــــروعة    
 من ا تفاقية( 31من الما ة  5وأساابها وخ واتها والتهديدا  التي تشكلها )الفقرة 

 حمال  جمع األسلحة أو ت ليمها طوالية أو  را ها   

 أو المصا اة/التدمير الملني لألسلحة المتيقة و/أو المجموعة و   

 إجراء  ااسا  استقصا ية فشأن األسلحة النااية   

جمع وتاــا ل وتحليــل البيــايــا  والمملومــا  عن طبيمــة الجريمــة المنظمــة وتــدفقــا  ا تجــاا    
 من ا تفاقية( 28لمشروو و اوب  وأيماط  )الما ة ا غير

 تدابير أخرى )يرجى تحديدها(   

 

إذا اخترتم واحدا أو أكثر من المنا ــــــــــــــر الماكواة أعالل، فيرجى و ــــــــــــــف التدابير المحد ة  )أ( 
الشــــــــأن وذكر ال ــــــــياســــــــا  أو القوايين واللوا   التنظيمية المن اقة وتقديم أمثلة على النجاض في المت اة في هاا 

 ت بيقها.

   
 الصعوبات المصادفة

 هل يواج  بلدكم  موبا  في تنفيا أحكاا بروتوكول األسلحة النااية؟ -89

   يمم، جز يا  يمم  

 م" أو "يمم، جز يا"، فيرجى توضي  ذل ."يم إذا كان الجواب )أ( 

 

هـل قيم بـلدكم فمـالـية ـتدابيرل المت ـاة لمكـافحـة لصــــــــــــــنع األســــــــــــــلحـة الـنااـية وأجزا هـا ومكوـياتهـا واـلاخيرة  -90
 وا تجاا بها فصواة غير مشروعة؟

   يمم   

ــاة في هاا الشــــأن  إذا كان الجواب )أ(  ــتشــــها  فأي وثا ق مناســ "يمم"، فيرجى توضــــي  ذل  وا ســ
ــا  عن )مثل تقااير التقييم أو تحلي  ــتمراض الدولية واإلقليمية األخرى أو  ااســــــــ ل الثغرا  أو تقااير آليا  ا ســــــــ
 ال ياسا  المامة، إل .(.

 

هل لدى بلدكم اســــــــــتراتيجية أو خ ة عمل وطنية من أجل مكافحة  ــــــــــنع األســــــــــلحة النااية وأجزا ها  -91
ول إقليمية أو  ولية ذا   ــلة في ومكوياتها والاخيرة وا تجاا بها فصــواة غير مشــروعة أو من أجل تنفيا  ــك

 هاا الميدان؟

   يمم   
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ة أو خ ة الممل، مع تقديم  ــــــــــــــرض موجز "يمم"، فيرجى بيان ا ســــــــــــــتراتيجي  إذا كان الجواب )أ( 
  لن اقها، و/أو التدابير األخرى ذا  الصلة.

 

                                                                                             إذا لم يكن اإلطـاا الـقايويي الوطني لبـلدكم ـقد عـ د  ل للتوا ا مع مقتضـــــــــــــــيا  البروتوكول، فيرجى تحـدـيد  -92
 ال  وا  المتاقية التي يلزا ات اذها لمواءمت  ممها.

 

تمترض اعتما  تشـــريما  وطنية جديدة أو تنفيا التشـــريما  الوطنية هل توجد أي  ـــموبا   )أ( 
 القا مة؟

   يمم   

 ، فهل ين بق عليها أي من الصموبا  التالية؟"يمم"إذا كان الجواب  ‘1’ 

 مشاكل في  وغ التشريما   

 مؤس ا  جديدةالحاجة إلى إ الحا  مؤس ية أو إيشاء   

 الحاجة إلى سن المزيد من التشريما  التنفياية )قوايين، لوا   تنظيمية، مراسيم، إل .(  

 ممااسين في استممال التشريما  موبا  تواج  ال   

 يقص الوعي  

 عدا التن يق بين الوكا    

 خصا ص اإلطاا القايويي  

 الممااف والمهااا  التقنية ا فتقاا إلى  

 التماون من جايآ الدول األخرى محدو ية أو ايمداا   

 محدو ية المواا  الالزمة للتنفيا  

 م ا ل أخرى )يرجى تحديدها(  

   
 المساعدة التقنيةالحاجة إلى 

 هل يحتا  بلدكم إلى م اعدة تقنية للتغلآ على الصموبا  القا مة في تنفيا البروتوكول؟ -93

   يمم   

  الالزمة"يمم"، فيرجى تحديد يوو الم اعدة  إذا كان الجواب )أ( 

ــلحة النااي     ــنع األســـــ ــة لصـــــ ة وأجزا ها ومكوياتها والاخيرة تقييم تدابير المدالة الجنا ية المناهضـــــ
 وا تجاا بها فصواة غير مشروعة وأوج  ااتااطها فالجرا م ال  يرة األخرى 

 المشواة القايويية أو اإل الحا  التشريعية واللوا   التنظيمية   

 تشريما  أو لوا   تنظيمية أو اتفاقا  يموذجية   

 إيشاء هيئا  م تصة أو جها  و ل وطنية أو يقا  اتصال ممنية فاألسلحة النااية   
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 بناء المؤس ا  أو تمزيز المؤس ا  القا مة    

 أو سياسا  أو خ ط عمل  استراتيجيا  وضع   

 تمميم الممااسا  الجيدة أو الداو  الم تفا ة   

بـناء القـداا  من خالل ـتداـيآ الممـااســــــــــــــين المـاملين في مجـال المـداـلة الجـنا ـية و/أو ـتداـيآ    
 المدابين

 الوقاية والتولية   

 الم اعدة الموقعية من موج  أو خبير مت صص   

 مراقاة الحدو  وتقييم الم اطر   

 إجراءا  عمل موحدة   

كشـف تدفقا  ا تجاا غير المشـروو عند الممابر الحدو ية أو من خالل ال دما  البريدية أو    
 فاست داا اإليتريت

 تاا ل المملوما    

 التحقيق والمالحقة القضا ية   

 تدابير لتمزيز التماون اإلقليمي والدولي   

التحتيــة القــا مــة، مثــل يظم حفة البنى إقــامــة بنى تحتيــة لت نولوجيــا  المملومــا  أو ت وير    
 أو النماذ  واأل وا  الرقمية أو قواعد البيايا  أو أ وا  التوا لال جال  

 جمع وتحليل بيايا  ا تجاا فاألسلحة النااية   

  أخرى )يرجى تحديدها(. ويرجى ترتيآ ا حتياجا  من الم ــــــــــــاعدة التقنية من حيث مجا    
 األولوية واإل ااة إلى أحكاا البروتوكول المحد ة المتملقة بها عند تقديم المملوما .

 

 الم اعدة التقنية والممدا   )ب( 

 الوسم  

 يظم حفة ال جال   

 تحديد ماهية األسلحة النااية واقتفاء أثرها  

 ضوافط النقل  

 حمال  الجمع  

 التم يل والتدمير  

 إ ااة الم زويا   

 

 يتلقى بلدكم فالفمل م اعدة تقنية في تل  المجا  ؟هل  ) ( 

   يمم   
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  والجها  التي تقدمها. ال الم اعدةمجال ه"يمم"، فيرجى تحديد  إذا كان الجواب ‘1’ 

 

يرجى و ـف الممااسـا  المتامة في بلدكم التي تمتبرويها جيدة فشـأن مراقاة األسـلحة النااية  ) ( 
ــواة غير مشـــروعة التي يمكن   ــلحة النااية وأجزا ها ومكوياتها والاخيرة ا تجاا بها فصـ ــنع األسـ ومنع ومكافحة  ـ

 لرامية إلى تنفيا بروتوكول األسلحة النااية.أن تهم الدول األخرى في جهو ها ا

 

يرجى تـقديم أي مملومـا  أخرى تمتـقدون أن من المهم أخـاهـا في ا عتـااا فشــــــــــــــأن الجواـيآ  ()ه 
 المتملقة بتنفيا البروتوكول والصموبا  القا مة في هاا الشأن ف الف المملوما  الماكواة أعالل.
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 الخامس المرفق 
  

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

  
 إرشادات عامة للرد على االستبيان

ــة، وفقا  • ــتمر ضــــ ــتمر ض الدول بناء على المملوما  التي قد متها إلى الدول األطراف الم ــــ ــم                                                                                      ســــــوف ت  ــــ للق ــــ
                                                                                                ال امس من إجراءا  وقواعد تشـــــــغيل آلية اســـــــتمراض تنفيا اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظ مة 

                                                                                      والبروتوكو   الملحقـة بهـا. ويذا كـاـيت الـدول لم تقـد  ا فمـد الوـثا ق ذا  الصــــــــــــــلـة إلى األمـاـية،  الوطنـيةعبر 
رها من الوثا ق ذا   ــلة فالر  على ا ســتبيان،  فيرجى منها تحميل أي قوايين ولوا   تنظيمية وقضــايا وغي 

أو و ــــــــــف م تصــــــــــر لها، على بوافة إ ااة الممااف الم ــــــــــماة "بوافة المواا  اإلل ترويية والقوايين المتملقة 
 فالجريمة" )بوافة " يرلول"(.

 " يرلول".                                                                                       يمكن فمد ذل ، في إطاا الر  على كل سؤال، تقديم اوافط فالمملوما ، التي ح م  لت على بوافة •

من الدول تحديد التشريما        ي رجى                                                                    فاإلضافة إلى توفير اوافط فالمملوما  التي ح م  لت على بوافة " يرلول"،  •
المن اقة واألحكاا ذا  الصـلة في إطاا كل سـؤال ت ون اإلجافة عن  هي "يمم"، وفي إطاا أي سـؤال آخر، 

 عند ا قتضاء.

أي مرفقا ، فما في ذل  الن ــــــ  الواقية من الوثا ق، مع ا ســــــتبيايا                                    ي رج ى من الدول أن تمتنع عن تقديم  •
 الم توفاة.

                                                                                      األطراف، عند ا ها على اســتبيايا  التقييم الااتي، أن تشــير أيضــا إلى المملوما  المقد مة في   للدوليمكن  •
ــلة التي هي أطراف فيها. وعلى الدول األطراف ــيا  آليا  اســـــــتمراض الصـــــــكول األخرى ذا  الصـــــ أن   ســـــ

د الر و  على النحو المناســـــآ أي مملوما  م ـــــتجدة منا تقديم الر و  ال ـــــافقة في                                                                                               تراعي ضـــــرواة أن تج ـــــ  
                                                                                      إطاا آليا  ا سـتمراض األخرى. وعلى وج  ال صـوص، يجوز للدولة ال رف الم ـتمر ضـة، عند اسـتمراض 

ــأن التزاما  م افقة أو مماثلة لاللتزاما  الواقمة على عات  ــريما  فشـــــــــــ قها فموجآ اتفاقية األمم يفس التشـــــــــــ
                                                                                                     المتحدة لمكافحة الف ـا ، أن تشـير إلى الر و  والوثا ق اإلضـافية التي قد متها في إطاا آلية اسـتمراض تنفيا  

 اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الف ا .

حقـة بهـا على                                                                                         تن وي أحكـاا اتفـاقـية األمم المتحـدة لمكـافحـة الجريمـة المنظ مـة عبر الوطنـية والبروتوكو   المل •
 اجـا  متفـاوـتة من المت لـاا . ووفقـا لججراءا  والقواعـد، ســــــــــــــتتـناول آلـية اســــــــــــــتمراض تنفـيا اتفـاقـية األمم 

بهــا تــدايجيــا جميع موا  ا تفــاقيــة  الملحقــة                                                          المتحــدة لمكــافحــة الجريمــة المنظ مــة عبر الوطنيــة والبروتوكو   
اعى اختالف طبيمـة كـل حكم من األحكـاا عـند  ـــــــــــــــياغـة                                                 والبروتوكو   الملحقـة بهـا. ومن ثم ، يناغي أن ي ر 

 الر و  على األسئلة ذا  الصلة وكال  أثناء استمراضها في المراحل التالية من ا ستمراض الق ري.

من كـل بروتوكول على أن أحكـاا ا تفـاقـية تن بق على البروتوكول، مع مراعـاة  1من المـا ة  2تنص الفقرة  •
من إجراءا  وقواعد تشـغيل   19خالف ذل . وتاكر الفقرة   على               ما لم ي نص في    ما يقتضـي  اختالف الحال،

                                                                                     اآللية أن أحكاا ا تفاقية، التي تن بق على البروتوكو  ، ســـــــــــوف ت  ـــــــــــتمرض فقط في إطاا اســـــــــــتمراض 
األســــــــــئلة المتملقة  عنا تفاقية، مع مراعاة ما يقتضــــــــــي  اختالف الحال. والم لوب من الدول، وهي تجيآ 

ا ا تفاقية، أن تأخا في الح ـــــاان مدى اي اا  أحكاا ا تفاقية ذا  الصـــــلة، ح ـــــآ ا قتضـــــاء، على بتنفي 
ضـرواة تضـمين ا و هم  إلى حكوميينموضـوو كل بروتوكول هي طرف في . ومن ثم، يجدا تنبي  ال براء ال
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بلدهم طرف فيها. ومثال ذل ، إ ـــــــــااا  إلى اي اا  أحكاا ا تفاقية من هاا القبيل على البروتوكو   التي 
على   10في الح ــــــــاان، عند الر  على األســــــــئلة المتملقة بن ا  اي اا  الما ة  حكوميون أن يأخا ال براء ال

على الجرا م المشــــــــــمولة فالبروتوكو      10م ــــــــــؤولية األ ــــــــــ اص ا عتااايين، مدى اي اا  أحكاا الما ة 
 الثالثة، وأن يجيبوا بناء على ذل .

ــتبيان فعاااة "الدول مدعوة". ويمكن لل براء التبدأ فم • ــئلة ا ســــ   الت وو بتقديمفي هال الحالة   حكوميينض أســــ
 .و  ت ت لص أي استنتاجا  من عدا وجو  هال المملوما  المملوما  الم لوبة.

   
                                                          اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظ مة عبر الوطنية  - أوال  

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

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

هل أيشـــــأ بلدكم يظاما وطنيا للرقافة واإل ـــــراف على المصـــــااف والمؤســـــ ـــــا  المالية غير المصـــــرفية  -1
الممرضــة فشــكل خاص لغ ــل األموال، ضــمن ي ا  اختصــا ــها،  وكال ، حيثما يقتضــي األمر، ســا ر الهيئا 

 (؟7)أ( من الما ة  1من أجل ا و وكشف جميع أ كال غ ل األموال )الفقرة 

   يمم   
إذا كـان الجواب "يمم"، فيرجى تحـديـد ال بيمـة القـايوييـة للمؤســــــــــــــ ـــــــــــــــا  التي ين بق عليهـا  )أ( 

 النظاا. هاا

 

 كان الجواب "يمم"، فهل يشتر  يظاا بلدكم ما يلي إذا  )ب( 

 تحديد هوية الزبون؟ ‘1’ 
   يمم   

 "يمم"، فيرجى توضي  مت لاا  تحديد هوية الزبون فمقتضى اإلطاا القايويي لبلدكم.إذا كان الجواب  -

 

 حفة ال جال ؟ ‘2’ 

   يمم   
 إذا كان الجواب "يمم"، فيرجى توضي  مت لاا  حفة ال جال  فمقتضى النظاا القا م في بلدكم. -

 

 اإلبالغ عن الممامال  المشبوهة؟ ‘3’ 

   يمم   
إذا كــان الجواب "يمم"، فيرجى تقــديم أمثلــة على التــدابير المتامــة في هــاا الشـــــــــــــــأن، فمــا في ذلــ  الممــايير   - 

 الم ت دمة للتمرف على الممامال  المشبوهة أو المقوبا  المقراة على عدا التقيد فمت لاا  اإلبالغ عنها. 

 

، فرن الدول مدعوة إلى أن تقدا، على أســــــــــا  طوعي محض، مملوما  7مع مراعاة الما ة  ‘4’  
ية الزبون، إضـــــافية عما ت ـــــت دم  من تدابير لر و وكشـــــف جرا م غ ـــــل األموال، مثل التحقق من هو 

ــاة  على أن يشـــــمل ذل  تثمين تل  التدابير في  ـــــواة تقااير تقييمية وغيرها من أ ـــــكال التقييم المناســـ
 تقديم اوافط بها.   أو
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هل يتي  بلدكم لل ــل ا  اإل ااية أو الرقابية أو ســل ا  إيفاذ القايون أو، ح ــآ ا قتضــاء، ال ــل ا   -2

ــا ية المنوطة فالممل على  ــميد القضــــــــ ــل األموال أن تتماون وتتاا ل المملوما  على كل من الصــــــــ مكافحة غ ــــــــ
 (؟7)ب( من الما ة  1الوطني والصميد الدولي ضمن ي ا  الشرو  التي يفرضها قايويها الداخلي )الفقرة 

   يمم   
 إذا كان الجواب "يمم"، فيرجى و ف القنوا  الم ت دمة لتاا ل هال المملوما . )أ( 

 

                                                                                    إذا كان الجواب "يمم"، فهل أ يشئت وحدة لالست اااا  المالية في بلدكم من أجل توفير مركز  )ب( 
 وتمميم المملوما  المتملقة فأيش ة غ ل األموال؟وطني لجمع وتحليل 

   يمم   
عن وحـدة ا ســــــــــــــت اـااا  المـاليـة المنشـــــــــــــــأة إذا كـان الجواب "يمم"، فيرجى تقـديم مملومـا   ) ( 

 بلدكم. في

 
 2هل يفا بلدكم تدابير ل شـف وا ـد حركة النقد والصـكول القابلة للتداول المناسـاة عبر حدو ل )الفقرة  -3

 (؟7الما ة من 

   يمم   
مملوما   أي وعلى وج  ال صوص تقديم ،التدابير تل  تحديد  إذا كان الجواب "يمم"، فيرجى )أ( 

ــة حركة ا و  األموال ــت داا المملوما  وســــــالســــ ــحة اســــ ــمان  ــــ ــت دمة لضــــ  متاحة عن التدابير الوقا ية الم ــــ
 المشروعة.

 

هـل يشــــــــــــــاال بـلدكم في أي أطر عـالمـية أو إقليمـية أو  ون إقليمـية أو ثـنا ـية تهـدف إلى تمزيز التمـاون   -4
 (؟7من الما ة  4بين أجهزة القضاء وييفاذ القايون والرقافة المالية على مكافحة غ ل األموال )الفقرة 

   يمم   
 إذا كان الجواب "يمم"، فيرجى تقديم فمض األمثلة في هاا الشأن. )أ( 

   
 والجزاءاتالمالحقة والمقاضاة  -11المادة 

ــمولة فا تفاقية والبروتوكو   التي هو طرف فيها لمقوبا   -5 ــع بلدكم اات اب الجرا م المشـــــــــــ هل ي ضـــــــــــ
 ؟)11من الما ة  1تراعي خ واة تل  الجرا م )الفقرة 

   يمم   
هل ات ا بلدكم تدابير لضــمان أن تراعي الشــرو  المفروضــة على إ ــداا قرااا  اإلفرا  عن المدعى  -6

 3عليهم على ذمة المحاكمة أو ا ســتئناف الحاجة إلى ضــمان حضــواهم في اإلجراءا  الجنا ية الالحقة )الفقرة  
 (؟ 11من الما ة 

   يمم   
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ــتهل أثناءها اإلجراءا  ال ا ـــــة فأي جريمة  -7 ــاء، مدة تقا ا طويلة ت  ـــ                                                                                      هل يحد  بلدكم، ح ـــــآ ا قتضـــ
مشــــــــــــــمولة فا تفاقية والبروتوكو   التي هو طرف فيها ومدة أطول عندما يكون الجايي المزعوا قد فر من وج  

 (؟ 11من الما ة  5المدالة )الفقرة 

     يمم، جز يا   يمم 
 اإلجافة، ح آ ا قتضاء، طول مدة فترة التقا ا.يرجى توضي  ذل  فريجاز، مع تضمين  )أ( 

   
 التحقيقات المشتركة -19المادة 

هل أبرا بلدكم أو ســـــــل ات  الم تصـــــــة أي اتفاقا  أو ترتياا  ثنا ية أو متمد ة األطراف تجيز إيشـــــــاء  -8
ــمولة فا تفاقية والبروتو  ــلة فالجرا م المشـــــ ــا ل المتصـــــ ــتركة فيما يتملق فالم ـــــ كو   التي بلدكم هيئا  تحقيق مشـــــ

ــا ية في  ولة واحدة أو أكثر من  ــا ية أو إجراءا  قضـــــ طرف فيها التي هي موضـــــــع تحقيقا  أو مالحقا  قضـــــ
 (؟19الدول األطراف )الما ة 

   يمم   
، هل ي ـــــــــم  بلدكم 8في حال عدا وجو  أي اتفاقا  أو ترتياا  من النوو المشـــــــــاا إلي  في ال ـــــــــؤال  -9

 (؟ 19فرجراء تحقيقيا  مشتركة فمقتضى اتفاقا  تبرا في كل حالة على حدة )الما ة 

   يمم   
ــا  جيدة و/أو تحديا  في  -10 الدول مدعوة إلى تقديم أمثلة على ما لديها من تجااب إيجابية و/أو ممااسـ

 تركة.ت بيق ا تفاقية فشأن إبراا اتفاقا  أو ترتياا  ثنا ية أو متمد ة األطراف من أجل إيشاء هيئا  تحقيق مش

   
 أساليب التحري الخاصة -20المادة 

ــاليآ التحري ال ا ـــــــــة ألغراض المكافحة الفمالة  -11 هل ي ـــــــــم  اإلطاا القايويي لبلدكم فاســـــــــت داا أســـــــ
من  1للجريمة المنظمة والتحقيق في الجرا م المشــــــــــــــمولة فا تفاقية والبروتوكو   التي  ولت م طرف فيها )الفقرة 

 (؟20الما ة 

   يمم   
"يمم"، فهل يت ا بلدكم تدابير لل ــــــــماض فاســــــــت داا أســــــــاليآ التحري   11إذا كان الجواب عن ال ــــــــؤال   -12
  ا ة من قبيل ما يلي ال

 الت ليم المراقآ؟ )أ( 
   يمم   

 المراقاة اإلل ترويية أو غيرها من أ كال المراقاة؟ )ب( 
   يمم   

 الممليا  الم تترة؟ ) ( 
   يمم   

 أساليآ أخرى؟ ) ( 
   يمم   
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 يرجى توضي  ذل . ‘1’ 

 
 

)ب( "يمم"، فيرجى، إن أمكن، تقديم مملوما  عن أســـــــاليآ المراقاة  12ال ـــــــؤال   عنإذا كان الجواب  -13
ســـــيما فيما يتملق بتاا ل المملوما  أو األ لة المتحصـــــل عليها مع أجهزة إيفاذ القايون   اإلل ترويية في بلدكم، و 

 وال ل ا  القضا ية األجنبية؟

 
ة عن الشرو  التي يفرضها إطااها القايويي الوطني الدول مدعوة إلى الت وو بتقديم أي مملوما  متاح -14

 (.20من الما ة  1التحري ال ا ة الماكواة أعالل )الفقرة  أساليآالمن بق على 

 
الدول مدعوة إلى تقديم مملوما ، ح ــــــآ ا قتضــــــاء، عما إذا كايت قد أبرمت أي اتفاقا  أو ترتياا    -15

ترتياا  متمد ة األطراف من أجل اسـت داا أسـاليآ التحري ال ا ـة في سـيا  ثنا ية أو ايضـمت إلى اتفاقا  أو 
 (.20من الما ة  2التماون الدولي على مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية )الفقرة 

 
 

الدول مدعوة إلى تقديم مملوما  عما إذا كايت ت ــــــــــم ، وفقا إلطااها القايويي الوطني وفي حال عدا  -16
، فاسـت داا أسـاليآ التحري ال ا ـة على الصـميد 15ال ـؤال   فيأو ترتياا  من النوو المشـاا إلي  وجو  اتفاقا  

 (.20من الما ة  3الدولي وفق قرااا  تت ا في كل حالة على حدة )الفقرة 

   
 إنشاء سجل جنائي -22المادة 

فمين ا عتااا، ح ـــــآ ا قتضـــــاء، إذا كان بلدكم قد اعتمد تدابير تشـــــريعية أو تدابير أخرى ل ي يأخا  -17
أي حكم إ اية  ـــــــــدا ســـــــــافقا فحق الجايي المزعوا في بلد آخر، فةية اســـــــــت داا تل  المملوما  في اإلجراءا  
الجنــا يــة المشــــــــــــــمولــة فــا تفــاقيــة والبروتوكو   التي هو طرف فيهــا، فهو مــدعو إلى تقــديم مملومــا  عن هــال 

 (.22التشريما  أو التدابير األخرى )الما ة 
 

  
 تدابير تعزيز التعاون مع أجهزة إنفاذ القانون  -26المادة 

ــااكون في جماعا  إجرامية  -18 ــااكون أو كايوا يشــــ ــ اص الاين يشــــ ــجيع األ ــــ هل ات ا بلدكم تدابير لتشــــ
منظمة على اإل  ء فمملوما  مفيدة إلى األجهزة الم تصـــــــــــة ألغراض التحري واإلثاا  أو تقديم أي ضـــــــــــروب 

ــاهم في تجريد الجماعا  اإلجرامية المنظمة من مواا ها أو عا دا  أخرى من الم ــة يمكن أن ت ـ ــاعدة الملموسـ  ـ
 (؟26من الما ة  1الجرا م )الفقرة 

   يمم   
إذا كــان الجواب "يمم"، فهــل يتي  قــايوي م الوطني إمكــاييــة ت  يف عقوبــة المتهم الــاي يقــدا  )أ( 

لتحقيق أو المالحقة القضــــــا ية فشــــــأن إحدى الجرا م المشــــــمولة فا تفاقية والبروتوكو   عويا كبيرا في إجراءا  ا
 (؟26من الما ة  2التي بلدكم طرف فيها )الفقرة 

   يمم   
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إذا كــان الجواب "يمم"، فهــل يتي  قــايوي م الوطني إمكــاييــة من  الحصـــــــــــــــايــة من المالحقــة  )ب( 
القضـا ية ألي  ـ ص يقدا عويا كبيرا في إجراءا  التحقيق أو المالحقة القضـا ية فشـأن إحدى الجرا م المشـمولة 

 (؟26من الما ة  3ها )الفقرة فا تفاقية والبروتوكو   التي بلدكم طرف في 
   يمم   

األطراف مع  ول أطراف أخرى فشــــــــأن مماملة هل أبرا بلدكم أي اتفاقا  أو ترتياا  ثنا ية أو متمد ة  -19
ــا ية( األ ـــــــــ اص الاين يمكن أن يقدموا عويا كبيرا لل ـــــــــل ا   )ت  يف المقوبة أو اإلعفاء من المالحقة القضـــــــ

 (؟26من الما ة  5الم تصة لدي أي من الدول األطراف )الفقرة 
   يمم   

 الدول األطراف مدعوة إلى تقديم مملوما  في هاا الشأن. )أ( 
   

 التعاون في مجال إنفاذ القانون  -27المادة 

مت األجهزة الم تصـــــة في بلدكم، فما يتفق ويظم  القايويية واإل ااية الوطنية، فريشـــــاء أو تمزيز هل قا -20
قنوا  اتصـــــال، ح ـــــآ ا قتضـــــاء، مع يظيراتها لدى الدول األطراف األخرى من أجل تي ـــــير تاا ل المملوما  

   التي بلدكم طرف فيها، فصـــــواة مأموية وســـــريمة فشـــــأن جميع جوايآ الجرا م المشـــــمولة فا تفاقية والبروتوكو 
 (؟27)أ( من الما ة  1يشمل، ح اما تروي  مناساا،  ال  تل  الجرا م فاأليش ة اإلجرامية األخرى )الفقرة  فما

   يمم   
هل ات ا بلدكم أي تدابير، فما يتفق ويظم  القايويية واإل ااية الوطنية، من أجل تشــــــجيع التماون على  -21

توكو   إيفاذ القايون مع الدول األطراف األخرى في إجراء التحريا  فشــــــــــأن الجرا م المشــــــــــمولة فا تفاقية والبرو 
 سيما فيما يتملق فما يلي  (، و 27)ب( من الما ة  1التي هو طرف فيها )الفقرة 

هوية األ ـ اص المشـتا  في ضـلوعهم في تل  الجرا م وأماكن وجو هم وأيشـ تهم، أو أماكن  )أ( 
 األ  اص اآلخرين الممنيين؟

   يمم   
 حركة عا دا  تل  الجرا م أو الممتل ا  المتأتية من اات ابها؟ )ب( 

   يمم   
حركـة الممتل ـا  أو الممـدا  أو األ وا  األخرى الم ــــــــــــــت ـدمـة في اات ـاب تلـ  الجرا م أو  ( ) 

 الممتزا است دامها في اات ابها؟
   يمم   

ــناف أو كميا  الموا  الالزمة ألغراض  -22 ــاء، بتوفير األ ــ هل ات ا بلدكم أي تدابير للقياا، عند ا قتضــ
 (؟27) ( من الما ة  1التحليل أو التحقيق )الفقرة 

   يمم   
هل ات ا بلدكم أي تدابير لت ـهيل التن ـيق الفمال مع ال ـل ا  واألجهزة والدوا ر الم تصـة لدى الدول  -23

 (؟27) ( من الما ة  1ا ل الماملين أو تميين ضاا  اتصال )الفقرة األطراف األخرى وتشجيع تا 
   يمم   

هل ات ا بلدكم أي تدابير لتمزيز تاا ل المملوما  مع الدول األطراف األخرى عن الوســا ل واألســاليآ  -24
ــت داا الهويا  المحد ة التي ت ـــ  ــا ط النقل، واسـ ت دمها الجماعا  اإلجرامية المنظمة، فما في ذل ، الداوب ووسـ

 (؟27)هـ( من الما ة  1المزيفة، أو الوثا ق المزواة أو المزيفة، أو وسا ل أخرى إلخفاء أيش تها )الفقرة 
   يمم   
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هــل ات ــا بلــدكم أي تــدابير لتمزيز تاــا ل المملومــا  وتن ــــــــــــــيق التــدابير اإل اايــة مع الــدول األطراف  -25
)و(  1تي هو طرف فيها )الفقرة األخرى لغرض ال شــف الماكر عن الجرا م المشــمولة فا تفاقية والبروتوكو   ال

 (؟27من الما ة 
   يمم   

متمد ة األطراف فشــــــــــأن التماون الماا ــــــــــر بين أجهزة  هل أبرا بلدكم أي اتفاقا  أو ترتياا  ثنا ية أو -26
 (؟27من الما ة  2إيفاذ القايون لتفميل ا تفاقية والبروتوكو   التي هو طرف فيها )الفقرة 

   يمم   
إذا كـان الجواب "يمم"، فـرن الـدول مـدعوة إلى تقـديم أمثلـة على مـا لـديهـا من تجـااب إيجـابيـة  )أ( 

و/أو ممـااســــــــــــــا  جيـدة و/أو تحـديـا  في ت بيق ا تفـاقيـة فشــــــــــــــأن ا تفـاقـا  أو الترتياـا  الثنـا يـة أو المتمـد ة 
 ف المتملقة فالتماون الماا ر بين أجهزة إيفاذ القايون.األطرا

   
 جمع وتبادل وتحليل المعلومات عن طبيعة الجريمة المنظمة -28المادة 

هل أاســــــى بلدكم ممااســــــا ، فالتشــــــاوا مع األوســــــا  الملمية واألكا يمية، من أجل تحليل ا تجاها   -27
إقليمـ ، والظروف التي تمـاا  فيهـا الجريمـة المنظمـة، وكـالـ  الجمـاعـا  ال ــــــــــــــاـ دة في الجريمـة المنظمـة  اخـل 

 (؟28من الما ة  1المحترفة الضالمة فيها والت نولوجيا  الم ت دمة في اات ابها )الفقرة 
   يمم   

إذا كان الجواب "يمم"، فيرجى تقديم أمثلة على الممااسـا  المتامة في هاا الشـأن فيما يتملق  )أ( 
 فالجرا م المشمولة فا تفاقية والبروتوكو   التي بلدكم طرف فيها.

 

التحليلية فشـــــأن األيشـــــ ة اإلجرامية المنظمة وتشـــــاطرها مع الدول هل يممل بلدكم على ت وير خبرات    -28
األطراف األخرى وتوفيرها من خالل المنظما  الدولية واإلقليمية؟ ويذا كان األمر كال ، فهل وضــــــــمت تماايف 

 (؟28من الما ة  2                                                     وممايير ومنهجيا  مشتركة ت  ت دا في هاا الشأن )الفقرة 

   يمم   
إذا كـان الجواب "يمم"، فيرجى تقـديم أمثـلة على ال برا  التي طواهـا بـلدكم في هـاا الشــــــــــــــأن  )أ( 

 ويتشاطرها مع الدول األطراف األخرى ويوفرها من خالل المنظما  الدولية واإلقليمية.
 

هل ير ــــــد بلدكم ســــــياســــــات  وتدابيرل الفملية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة وهل يجري تقييما  - 29
 (؟28من الما ة  3دى فماليتها وكفاءتها )الفقرة لم

   يمم   
 إذا كان الجواب "يمم"، فيرجى توضي  كي ية ا دها وتحليلها في بلدكم. )أ( 

   
 الصعوبات المصادفة

 ي  موبا  أو تحديا  في تنفيا ا تفاقية؟هل واج  بلدكم أ -30
   يمم   

 إذا كان الجواب "يمم"، فيرجى تحديدها   )أ( 

 مشاكل في  وغ التشريما   

 الحاجة إلى سن المزيد من التشريما  التنفياية )قوايين، لوا   تنظيمية، مراسيم، إل .(  

 عزوف الممااسين عن است داا التشريما  القا مة  
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 القصوا في تمميم التشريما  القا مة   

 ضمف التن يق بين الوكا    
 خصا ص النظاا القايويي  
 تضااب األولويا  بين ال ل ا  الوطنية  

 قلة المواا  المتوفرة لتنفيا التشريما  القا مة  

 محدو ية التماون مع الدول األخرى   

 عدا الوعي فالتشريما  القا مة  

 م ا ل أخرى )يرجى تحديدها(  

   
 الحاجة إلى المساعدة التقنية

 هل يحتا  بلدكم إلى م اعدة تقنية للتغلآ على الصموبا  التي يواجهها في تنفيا ا تفاقية؟ -31

   يمم   
 إذا كان الجواب "يمم"، فيرجى تحديد يوو الم اعدة التقنية الالزمة. -32

 

التالية، ما هي األ ـــــكال، التي يمكن، إن توافر ، أن ت ـــــاعد بلدكم  من بين أ ـــــكال الم ـــــاعدة التقنية  -33
 على التنفيا ال امل ألحكاا ا تفاقية؟ ويرجى أيضا عند تحديدها ذكر أحكاا ا تفاقية التي ت لبويها من أجلها.

 المشواة القايويية  

 الم اعدة على  وغ التشريما   

 تشريما  أو لوا   تنظيمية يموذجية  

 اتفاقا  يموذجية  

 عمل موحدةإجراءا    

 وضع استراتيجيا  أو سياسا  أو خ ط عمل  

 تمميم الممااسا  الجيدة أو الداو  الم تفا ة  

 بناء القداا  من خالل تدايآ الممااسين أو المدابين  

 م اعدة موقعية من موج  أو خبير مت صص  

 بناء المؤس ا  أو تمزيز المؤس ا  القا مة  

 الوقاية والتولية  

 الم اعدة التقنية  

إـقامـة بنى تحتـية لت نولوجـيا  المملومـا  أو ت وير البني التحتـية القـا مـة، مـثل قواعـد البـياـيا      
 أو أ وا  التوا ل

 تدابير لتمزيز التماون اإلقليمي  

 تدابير لتمزيز التماون الدولي  

 م اعدا  أخرى )يرجى تحديدها(  

 

يرجى تقـــديم أي مملومـــا  أخرى ترون أن من المهم أن يـــأخـــاهـــا مؤتمر األطراف في اتفـــاقيـــة األمم  -34
أو الصــــموبا  القا مة المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في ا عتااا فشــــأن جوايآ تنفيا ا تفاقية 

 في هاا الشأن ف الف المملوما  الواا ة أعالل.
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بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشاااااخاص، وبخاصاااااة النسااااااء واألطفال،   - ثانيا  
                                                                 المكمل التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظ مة عبر الوطنية 

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

 (؟11من الما ة  1هل عزز بلدكم الضوافط الحدو ية لمنع ا تجاا فاأل  اص وكشف جرا م  )الفقرة  -35

    يمم  
إذا كان الجواب "يمم"، فيرجى تل يص التدابير المت اة وذكر القوايين أو ال ــــــــــياســــــــــا  ذا   )أ( 

 الصلة أو تقديم اوافط فال ياسا  أو اإلا ا ا  المنشواة في هاا الشأن.

 

بلدكم تدابير تشــريعية أو تدابير أخرى ل ي يمنع اســت داا وســا ل النقل التي يشــغلها الناقلون هل اعتمد  -36
 (؟11من الما ة  2من البروتوكول )الفقرة  5التجاايون في اات اب األفمال المجرمة وفقا للما ة 

    يمم  
إذا كان الجواب "يمم"، فيرجى تل يص التدابير المت اة وذكر القوايين أو ال ــــــــــياســــــــــا  ذا   )أ( 

 الصلة أو تقديم اوافط فال ياسا  أو اإلا ا ا  المنشواة في هاا الشأن.

 

إلزاا الناقلين التجاايين، فما في ذل  أي  ــركة يقل أو  36المشــاا إليها في ال ــؤال  هل تشــمل التدابير -37
                                                                                             مال  أو مشـــــــــغ ل أي وســـــــــيلة يقل، فالتأكد من أن كل الركاب يحملون وثا ق ال ـــــــــفر الضـــــــــرواية لدخول الدولة 

 (؟11من الما ة  3الم تقبلة )الفقرة 

     يمم، جز يا   يمم 
إذا كان الجواب "يمم"، فيرجى تل يص التدابير المت اة وذكر القوايين أو ال ــــــــــياســــــــــا  ذا   )أ( 

 افط فال ياسا  أو اإلا ا ا  المنشواة في هاا الشأن.الصلة أو تقديم او 

 

هـل ات ـا بـلدكم الـتدابير الالزمـة، وفقـا لقـايوـي  الوطني، لفرض عقوـبا  في حـا   اإلخالل ـفا لتزامـا    -38
 (؟11من الما ة  4من البروتوكول )الفقرة  11من الما ة  3المنصوص عليها في الفقرة 

     يمم، جز يا   يمم 
إذا كان الجواب "يمم"، فيرجى تل يص التدابير المت اة وذكر القوايين أو ال ــــــــــياســــــــــا  ذا   )أ( 

 الصلة أو تقديم اوافط فال ياسا  أو اإلا ا ا  المنشواة في هاا الشأن.

 

الالزمة لل ـــــــــماض، وفقا لقايوي  الوطني، فمدا الموافقة على  خول األ ـــــــــ اص هل ات ا بلدكم التدابير  -39
من  5المتواطين في اات اب األفمال المجرمة وفقا لهاا البروتوكول أو إلغاء تأ ـيرا  ال ـفر ال ا ـة بهم )الفقرة 

 (؟5، فا قتران فالما ة 11الما ة 

   يمم   
إذا كان الجواب "يمم"، فيرجى تل يص التدابير المت اة وذكر القوايين أو ال ــــــــــياســــــــــا  ذا   )أ( 

 المنشواة في هاا الشأن.الصلة أو تقديم اوافط فال ياسا  أو اإلا ا ا  
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هـل ات ـا بلـدكم ـتدابير لتمزيز تمـاون أجهزة مراقـاة الحـدو  الـتافمـة لـ  مع يظيراتهـا لـدى الـدول األطراف  -40
 (؟11من الما ة  6األخرى، فما يشمل إيشاء وتمهد قنوا  ماا رة لالتصال )الفقرة 

   يمم   
إذا كان الجواب "يمم"، فيرجى تل يص التدابير المت اة وذكر القوايين أو ال ــــــــــياســــــــــا  ذا   )أ( 

 .الصلة أو تقديم اوافط فال ياسا  أو اإلا ا ا  المنشواة في هاا الشأن

   
  أمن الوثائق ومراقبتها -12المادة 

هل ات ا بلدكم تدابير ت فل أن ت ون وثا ق ال ــــفر أو الهوية التي يصــــداها ذا  يولية يصــــمآ ممها   -41
إســاءة اســتممال تل  الوثا ق أو تزويرها أو تحويرها أو تقليدها أو إ ــدااها فصــواة غير مشــروعة )الفقرة )أ( من 

 (؟12الما ة 

   يمم   
ــلة أ )أ(  ــا  ذا  الصــــ ــياســــ و إذا كان الجواب "يمم"، فيرجى تل يص التدابير المت اة وذكر القوايين أو ال ــــ

 تقديم اوافط فال ياسا  أو اإلا ا ا  المنشواة في هاا الشأن.

  
هل ات ا بلدكم تدابير ت فل ســـــالمة وأمن وثا ق ال ـــــفر أو الهوية التي يصـــــداها أو التي تصـــــدا ييافة   -42

 (؟12عن ، ومنع إعدا ها وي دااها واستممالها فصواة غير مشروعة )الفقرة )ب( من الما ة 

   يمم   
إذا كان الجواب "يمم"، فيرجى تل يص التدابير المت اة وذكر القوايين أو ال ــــــــــياســــــــــا  ذا   )أ( 

 الصلة أو تقديم اوافط فال ياسا  أو اإلا ا ا  المنشواة في هاا الشأن.

   
 شرعية الوثائق وصالحيتها -13المادة 

هل ات ا بلدكم تدابير ت فل أن تقوا ســـــل ات ، وفقا لقايوي م الوطني، وفي غضـــــون فترة زمنية ممقولة،  -43
ــر  ــأن التحقق من  ـــــ ــفر أو الهوية التي فالر  على طلاا  الدول األطراف األخرى فشـــــ لية و ـــــــالحية وثا ق ال ـــــ

 (؟13                                                                                 أ داها أو ي زعم أيها  دا  فاسم  ويشتا  في أيها ت  تممل في ا تجاا فاأل  اص )الما ة 

   يمم   
إذا كان الجواب "يمم"، فيرجى تل يص التدابير المت اة وذكر القوايين أو ال ــــــــــياســــــــــا  ذا   )أ( 

 الصلة أو تقديم اوافط فال ياسا  أو اإلا ا ا  المنشواة في هاا الشأن.

   
 الصعوبات المصادفة

حكم من أحكاا بروتوكول ا تجاا فاأل ــــــــــــ اص هل واج  بلدكم  ــــــــــــموبا  أو تحديا  في تنفيا أي  -44
 المتصلة فالمجموعة الثالثة؟

   يمم   
 . التوضي فيرجى إذا كان الجواب "يمم"،  )أ( 
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 الحاجة إلى المساعدة التقنية

 هل يحتا  بلدكم إلى م اعدة تقنية لتنفيا البروتوكول؟ -45
   يمم   

 إذا كان الجواب "يمم"، فيرجى تحديد يوو الم اعدة الالزمة  )أ( 

 تقييم تدابير المدالة الجنا ية المناهضة لالتجاا فاأل  اص  

 المشواة القايويية أو الم اعدة في  وغ التشريما   

 تشريما  أو لوا   تنظيمية أو اتفاقا  يموذجية  

 وضع استراتيجيا  أو سياسا  أو خ ط عمل  

 أو الداو  الم تفا ة الجيدةالممااسا    

بـناء القـداا  من خالل ـتداـيآ الممـااســــــــــــــين المـاملين في مجـال المـداـلة الجـنا ـية و/أو ـتداـيآ    
 المدابين

 بناء القداا  من خالل تولية القضاة  

 الم اعدة الموقعية من خبير مت صص  

 بناء المؤس ا  أو تمزيز المؤس ا  القا مة  

 الوقاية والتولية  

 الم اعدة الت نولوجية والممدا   

 يرجى تحديد ذل . )ب( 

 

 ت وير جمع البيايا  أو قواعد البيايا   

 حلقا  عمل أو منصا  اامية إلى تمزيز التماون اإلقليمي والدولي  
األ وا  المت صــــــــــــــصــــــــــــــة، مثـل يمـا ط التملم اإلل ترويي واأل لـة الممليـة والماـا   التوجيهيـة    

 ويجراءا  الممل الموحدة

 التحديد(غير ذل  )يرجى   

 

 هل يتلقى بلدكم فالفمل م اعدة تقنية في هال المجا  ؟ -46

   يمم   
 إذا كان الجواب "يمم"، فيرجى تحديد مجال الم اعدة المقدمة والجها  التي تقدمها.  )أ( 

 

يرجى تقــديم أي مملومــا  أخرى ترويهــا مفيــدة لفهم كي يــة تنفيــاكم لبروتوكول ا تجــاا فــاأل ــــــــــــــ ــاص  -47
والمملومـا  التي من المهم أن ـيأخـاهـا مؤتمر األطراف في اتفـاقـية األمم المتحـدة لمكـافحـة الجريمـة المنظمـة عبر 

 الوطنية في ا عتااا فشأن جوايآ تنفيا البروتوكول والصموبا  القا مة في هاا الشأن.
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      كم  ل بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، الم -ثالثا  
 التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية

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

 التدابير الحدودية -11المادة   

 1المهاجرين وكشــف  )الفقرة هل عزز  ال ــل ا  الم تصــة في بلدكم الضــوافط الحدو ية لمنع تهريآ  -48
 (؟11من الما ة 

   يمم   
 إذا كان الجواب "يمم"، فيرجى تحديد ذل . )أ( 

 

هل اعتمد بلدكم أي تدابير تشــــــريعية أو تدابير أخرى مناســــــاة ل ي يمنع اســــــت داا وســــــا ل النقل التي  -49
 (؟11من الما ة  2يشغلها الناقلون التجاايون في اات اب جريمة تهريآ المهاجرين )الفقرة 

   يمم   
أي مملومـا  مـتاحـة عمـا إذا كـاـيت  وتقـديم تحـدـيد تـل  الـتدابيرإذا كـان الجواب "يمم"، فيرجى  )أ( 

ضـــــــرواية لدخول إلزاا الناقلين التجاايين فالتأكد من أن كل الركاب يحملون وثا ق ال ـــــــفر الهال التدابير تشـــــــمل 
 .(11من الما ة  4و 3البلد الم تقبل، وكال  أي عقوبا  مفروضة في حا   اإلخالل بهاا ا لتزاا )الفقرتان 

 

هــل ينص اإلطــاا القــايويي لبلــدكم على أي تــدابير ت ــــــــــــــم  فمــدا الموافقــة على  خول األ ــــــــــــــ ــاص  -50
، فا قتران 11من الما ة  5تأ ـيرا  سـفرهم )الفقرة  اات اب جرا م متملقة بتهريآ المهاجرين ويلغاء  المتواطين في

 (؟6فالما ة 

   يمم   
 إذا كان الجواب "يمم"، فيرجى تحديدها. )أ( 

 

هـــل ات ـــا بلـــدكم أي تـــدابير لتمزيز التمـــاون مع أجهزة مراقاـــة الحـــدو  لـــدى الـــدول األطراف األخرى،  -51
 (؟11ما ة من ال 6يشمل إيشاء وتمهد قنوا  ماا رة لالتصال )الفقرة  فما

   يمم   
  

 أمن ومراقبة الوثائق  -12المادة 
يولية وســــــالمة وأمن وثا ق ال ــــــفر أو الهوية التي تصــــــداها هل ات ا بلدكم أي تدابير ت فل أن ت ون  -52

 (؟12سل ات  الم تصة وافية فالغرض )الما ة 
   يمم   

 إذا كان الجواب "يمم"، فيرجى تحديد التدابير المت اة. )أ( 
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 شرعية الوثائق وصالحيتها -13المادة 

هـل تقوا ال ــــــــــــــل ـا  الم تصـــــــــــــــة في بلـدكم، وفقـا لقـايوي م الوطني وبنـاء على طلـآ الـدول األطراف  -53
ال ـــفر أو الهوية التي أ ـــداها األخرى، فالتحقق، في غضـــون فترة زمنية ممقولة، من  ـــرلية و ـــالحية وثا ق 

 (؟13                                                                                 بلدكم أو ي زعم أيها  دا  فاسم  ويشتا  في أيها ت  تممل في تهريآ المهاجرين )الما ة 

   يمم   
 إذا كان الجواب "يمم"، فيرجى توضي  ذل . )أ( 

   
 الصعوبات المصادفة

هــل واجــ  بلــدكم  ــــــــــــــموبــا  أو تحــديــا  في تنفيــا أي حكم من أحكــاا بروتوكول تهريــآ المهــاجرين  -54
 المتصلة فالمجموعة الثالثة؟

     يمم 
 إذا كان الجواب "يمم"، فيرجى توضي  ذل . )أ( 

   
 الحاجة إلى المساعدة التقنية

 هل يحتا  بلدكم إلى تدابير أو مواا  أخرى أو م اعدا  تقنية إضافية لتنفيا البروتوكول تنفياا فما ؟ -55
     يمم 

 إذا كان الجواب "يمم"، فيرجى تحديد يوو الم اعدة الالزمة لتنفيا البروتوكول  )أ( 

 تقييم تدابير المدالة الجنا ية المناهضة لتهريآ المهاجرين  

 المشواة القايويية أو الم اعدة في  وغ التشريما   

 تشريما  أو لوا   تنظيمية أو اتفاقا  يموذجية  

 وضع استراتيجيا  أو سياسا  أو خ ط عمل  

 أو الداو  الم تفا ة الجيدةالممااسا    

بـناء القـداا  من خالل ـتداـيآ الممـااســــــــــــــين المـاملين في مجـال المـداـلة الجـنا ـية و/أو ـتداـيآ    
 المدابين

 بناء القداا  من خالل تولية القضاة  

 الم اعدة الموقعية من خبير مت صص  

 بناء المؤس ا  أو تمزيز المؤس ا  القا مة  

 الوقاية والتولية  

 الم اعدة الت نولوجية والممدا  )يرجى التحديد(  

 ر جمع البيايا  أو قواعد البيايا ت وي   

 حلقا  عمل أو منصا  اامية إلى تمزيز التماون اإلقليمي والدولي  

األ وا  المت صــــــــــــــصــــــــــــــة، مثـل يمـا ط التملم اإلل ترويي واأل لـة الممليـة والماـا   التوجيهيـة    
 ويجراءا  الممل الموحدة
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 غير ذل  )يرجى التحديد(  

 

ــؤون الهجرة وييفاذ القايون في بلدكم ما هي المجا   التي يحتا  فيها مو فو   -56 أجهزة مراقاة الحدو  و ــ
 إلى مزيد من أيش ة بناء القداا ؟

 

ــ ــــــــــا  المدالة الجنا ية في بلدكم إلى مزيد من أيشــــــــــ ة بناء   -57 ما هي المجا   التي تحتا  فيها مؤســــــــ
 القداا ؟

 

 هل يتلقى بلدكم فالفمل م اعدا  تقنية في تل  المجا  ؟ -58

    يمم  
  إذا كان الجواب "يمم"، فيرجى تحديد مجال الم اعدة المقدمة والجها  التي تقدمها. )أ( 
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 السادس المرفق 
استبيان التقييم الذاتي الخاص باتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة    

 المجموعة الرابعة  - عبر الوطنية والبروتوكوالت الملحقة بها  
 

 إرشادات عامة للرد على االستبيان
                                     األطراف الم تمر ضة، وفقا للق م ال امس                                                              سوف ت  تمر ض الدول بناء على المملوما  التي قد متها إلى الدول  •

                                                                                                     من إجراءا  وقواعد تشــغيل آلية اســتمراض تنفيا اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظ مة عبر الوطنية 
                                                                                                       والبروتوكو   الملحقة بها. ويذا كايت الدول لم تقد  ا فمد الوثا ق ذا  الصــــلة إلى األماية، فيرجى منها تحميل 

ولوا   تنظيمية وقضــــايا وغيرها من الوثا ق ذا   ــــلة فالر  على ا ســــتبيان، أو و ــــف م تصـــر أي قوايين 
 لها، على بوافة إ ااة الممااف الم ماة "بوافة المواا  اإلل ترويية والقوايين المتملقة فالجريمة" )بوافة " يرلول"(.

                                     ، التي ح م  لت على بوافة " يرلول".يمكن فمد ذل ، في إطاا الر  على كل سؤال، تقديم اوافط فالمملوما •

                                                                                                    فاإلضــــافة إلى توفير اوافط فالمملوما  التي ح م  لت على بوافة " ــــيرلول"، ي رجى من الدول تحديد التشــــريما    •
ــلة في إطاا كل ســــؤال ت ون اإلجافة عن  هي "يمم"، وفي إطاا أي ســــؤال آخر،  المن اقة واألحكاا ذا  الصــ

 عند ا قتضاء.

الدول أن تمتنع عن تقديم أي مرفقا ، فما في ذل  الن ـــــــــــ  الواقية من الوثا ق، مع ا ســـــــــــتبيايا            ي رج ى من •
 الم توفاة.

                                                                                                 يمكن للدول األطراف، عند ا ها على اســــــتبيايا  التقييم الااتي، أن تشــــــير أيضــــــا إلى المملوما  المقد مة في  •
فيها. وعلى الدول األطراف أن تراعي   ســيا  آليا  اســتمراض الصــكول األخرى ذا  الصــلة التي هي أطراف

د الر و  على النحو المناســآ أي مملوما  م ــتجدة منا تقديم الر و  ال ــافقة في إطاا آليا                                                                                                     ضــرواة أن تج ــ  
                                                                               ا ســـــــــتمراض األخرى. وعلى وج  ال صـــــــــوص، يجوز للدولة ال رف الم ـــــــــتمر ضـــــــــة، عند اســـــــــتمراض يفس 

ــأن التزاما  م افقة أو مماثلة ل اللتزاما  الواقمة على عاتقها فموجآ اتفاقية األمم المتحدة التشــــــــــــريما  فشــــــــــ
ــافية التي قد متها في إطاا آلية اســـــتمراض تنفيا اتفاقية  ــير إلى الر و  والوثا ق اإلضـــ ــا ، أن تشـــ                                                                                                     لمكافحة الف ـــ

 األمم المتحدة لمكافحة الف ا .

لوطنيـة والبروتوكو   الملحقـة بهـا على                                                                 تن وي أحكـاا اتفـاقيـة األمم المتحـدة لمكـافحـة الجريمـة المنظ مـة عبر ا •
ــتمراض تنفيا اتفاقية األمم المتحدة  ــتتناول آلية اسـ  اجا  متفاوتة من المت لاا . ووفقا لججراءا  والقواعد، سـ
                                                                                                       لمكـافحـة الجريمـة المنظ مـة عبر الوطنـية والبروتوكو   الملحقـة بهـا ـتدايجـيا جميع موا  ا تفـاقـية والبروتوكو    

                                                                                     ا. ومن ثم ، يناغي أن ي راعى اختالف طبيمة كل حكم من األحكاا عند  ــياغة الر و  على األســئلة الملحقة به
 ذا  الصلة وكال  أثناء استمراضها في المراحل التالية من ا ستمراض الق ري.

ة ما  من كل بروتوكول على أن أحكـاا ا تـفاقـية تن بق على البروتوكول، مع مراعا 1من المـا ة  2تنص الفقرة   •
من إجراءا  وقواعد تشـــــــــــــغيل   19                                                             يقتضـــــــــــــي  اختالف الحال، ما لم ي نص في  على خالف ذل . وتاكر الفقرة 

                                                                                               اآللية أن أحكاا ا تفاقية، التي تن بق على البروتوكو  ، سوف ت  تمرض فقط في إطاا استمراض ا تفاقية، 
األسـئلة المتملقة بتنفيا ا تفاقية،  عنمع مراعاة ما يقتضـي  اختالف الحال. والم لوب من الدول، وهي تجيآ 

أن تأخا في الح اان مدى اي اا  أحكاا ا تفاقية ذا  الصلة، ح آ ا قتضاء، على موضوو كل بروتوكول 
تضــــــــمين ا و هم إ ــــــــااا  إلى اي اا   ضــــــــرواةإلى  حكوميينهي طرف في . ومن ثم، يجدا تنبي  ال براء ال

لبروتوكو   التي بلـــدهم طرف فيهـــا. ومثـــال ذلـــ ، أن يـــأخـــا ال براء أحكـــاا ا تفـــاقيـــة من هـــاا القبيـــل على ا
على م ـــؤولية األ ـــ اص  10في الح ـــاان، عند الر  على األســـئلة المتملقة بن ا  اي اا  الما ة  حكوميون ال
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على الجرا م المشــــــــــــــمولـة فـالبروتوكو   الثالثـة، وأن يجيبوا بنـاء   10ا عتاـاايين، مـدى اي اـا  أحكـاا المـا ة 
 ذل . لىع

ــتبيان فعاااة "الدول مدعوة". ويمكن لل براء ال • ــئلة ا ســـــــــ   الت وو بتقديمفي هال الحالة   حكوميينتبدأ فمض أســـــــــ
 .و  ت ت لص أي استنتاجا  من عدا وجو  هال المملوما  المملوما  الم لوبة.

   
 الوطنية                                                    اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظ مة عبر   - أوال  

 13و 12المجموعة الرابعة: التعاون الدولي والمسااعدة القانونية المتبادلة والمصاادرة )المواد   
 من االتفاقية( 21و 18و 17و 16و 14و

 المصادرة والضبط -12المادة   

 هل يتي  اإلطاا القايويي لبلدكم مصا اة ما يلي  -1

المتأتية من الجرا م المشـمولة  ( 8) (2من الما ة  عا دا  الجرا م )ح ـآ تمريفها في الفقرة )ه( )أ( 
بهـــال ا تفـــاقيـــة والبروتوكو   التي  ولت م طرف فيهـــا، أو الممتل ـــا  التي تمـــا ل قيمتهـــا قيمـــة تلـــ  المـــا ــدا  

 (؟12)أ( من الما ة  1 )الفقرة

   يمم   

الممتل ا  أو الممدا  أو األ وا  األخرى التي اســـــــــت دمت أو يرا  اســـــــــت دامها في اات اب  )ب( 
 (؟12)ب( من الما ة  1جرا م مشمولة بهال ا تفاقية والبروتوكو   التي  ولت م طرف فيها )الفقرة 

   يمم   

من  3عـــا ـــدا  الجرا م المحولـــة إلى ممتل ـــا  أخرى أو المبـــدلـــة فممتل ـــا  أخرى )الفقرة  ) ( 
 (؟12 الما ة

   يمم   

 (؟12من الما ة  4عا دا  الجرا م الم تل ة فممتل ا  متأتية من مصا ا مشروعة )الفقرة  ) ( 

   يمم   

 يرجى توضي  ذل . ‘1’ 

 
 

)أ( و)ب( و) (  1األســــــــــــــئلـة اإليرا ا  أو المـنافع األخرى المـتأتـية من األموا المـاكواة في  )هـ( 
 (؟12من الما ة  5و) ( )الفقرة 

   يمم   

 يرجى توضي  ذل . ‘1’ 

 
 

__________ 

 يقصد بتمبير "عا دا  الجرا م" أي ممتل ا  تتأتى أو يتحصل عليها، فشكل ماا ر أو غير ماا ر، من اات اب جرا ما. (8) 
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 إلى تقديم مملوما  عن اإلطاا التشريمي ذي الصلة والمعياا الم لوب لجثاا .الدول مدعوة  -2
 

 
اـلدول مـدعوة إلى الت وو بتـقديم مملومـا  عمـا إذا كـاـيت أطرهـا الـقايويـية الوطنـية ت ــــــــــــــم  فمصــــــــــــــا اة  -3

 الموجو ا   ون استنا  إلى إ اية.

 
 
اقتفــاء  أو 12من المــا ة  1األموا المــاكواة في الفقرة هــل يتي  اإلطــاا القــايويي لبلــدكم التمرف على  -4

 (؟12من الما ة  2أثرها أو تجميدها أو ضا ها لغرض مصا اتها في يهاية الم اف )الفقرة 

   يمم   

 إذا كان الجواب "يمم"، فيرجى توضي  هاا فريجاز، إن لزا األمر. )أ( 

 
 

الدول مدعوة إلى أن تحد  ما إذا كايت أطرها القايويية ت ـــم  فالتمرف على األموا الماكواة  )ب( 
 أو اقتفاء أثرها أو تجميدها أو ضا ها. 12من الما ة  1وا   في الفقرة وأموا أخرى غير التي  1في ال ؤال 

 
 
هل ي ول اإلطاا القايويي لبلدكم المحاكم أو ال ــــــل ا  الم تصــــــة األخرى أن تأمر بتقديم ال ــــــجال   -5

 ( 12من الما ة  6المصرفية أو المالية أو التجااية أو التحفة عليها من أجل ما يلي )الفقرة 

حقيق أو المالحقة القضــــــــــــا ية فشــــــــــــأن ما يقترف في بلدكم من جرا م مشــــــــــــمولة فا تفاقية الت  )أ( 
 والبروتوكو   التي  ولت م طرف فيها؟

   يمم   

 تأمين المصا اة في بلدكم؟ )ب( 

   يمم   

أخرى فشـــــــــــــــأن جريمـة مشــــــــــــــمولـة فـا تفـاقيـة  تلبيـة طلـآ للمصـــــــــــــــا اة مقـدا من  ولـة طرف  ) ( 
 والبروتوكو   التي  ولت م طرف فيها؟

   يمم   

ــئلة   عنإذا كان الجواب  ) (  )أ( أو )ب( أو ) ( "يمم"، فيرجى تحديد ال ريقة التي ي ول  5األسـ
 بها اإلطاا القايويي لبلدكم المحاكم أو ال ل ا  الم تصة األخرى هال الصالحية.

 
 
من  6هل ي ـم  اإلطاا القايويي لبلدكم فاسـت داا ال ـرية المصـرفية ك ـبآ لرفض الممل فأحكاا الفقرة  -6

 ؟ 12الما ة 

   يمم   
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اإلجراءا  إذا كان يقل عآء اإلثاا  إلى المدعى علي  أمرا مت ـقا مع ماا   قايوي م الوطني وطبيمة  -7
                                                                                                    القضــا ية وغيرها من اإلجراءا ، فهل ي ــم  اإلطاا القايويي لبلدكم فأن ي نقل إلى المدعى علي  عآء إثاا  أن  

 (؟12من الما ة  7عا دا  الجرا م المزعومة متأتية من مصا ا مشروعة )الفقرة 

   يمم   

ــرو  التي يجيز بها إطااكم القايويي   )أ(  إذا كان الجواب "يمم"، فيرجى تقديم مملوما  عن الشـــــــــ
 لى المدعى علي .الوطني يقل عآء اإلثاا  إ

 
 
الدول مدعوة إلى الت وو بتقديم أمثلة على ما لديها من تجااب وتحديا  في سـميها إلى تمزيز التماون   -8

 على منع ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ف  ى أكثر فمالية، و  سيما فيما يتملق فما يلي 

ثما كايت عا دا  الجرا م م تل ة إمكايية مصــــــــا اة الشــــــــركا  والموجو ا  المؤســــــــ ــــــــية حي  )أ( 
  فممتل ا  متأتية من مصا ا مشروعة.

 
 

 إمكايية مصا اة الحقو  القايويية والمصال  القابلة لجيفاذ )ب( 

 
 

ــا ي والقايويي  ) (  ــروب التماون القضــ ــتندة إلى إ اية وضــ ــا اة غير الم ــ ــلوب المصــ ــت داا أســ اســ
 الصلة ذا 

 
 

ــا اة، فما يشـــــــمل التمرف على  ) (  الممتل ا  واقتفاء أثرها وا ضـــــــ الو فر ااة الممتل ا  المصـــــ
 إ ااتها من خالل أجهزة مت صصة

 
 

 التماون مع أجهزة النيافة المامة اإلقليمية )ه( 

 
  

 التعاون الدولي ألغراض المصادرة -13المادة   

الجرا م أو الممتل ا  أو الممدا  أو األ وا  هل ي ـــــــــــــم  اإلطاا القايويي لبلدكم فمصـــــــــــــا اة عا دا   -9
 (؟13بناء على طلآ  ولة طرف أخرى )الما ة  12من الما ة  1األخرى المشاا إليها في الفقرة 

   يمم، جز يا   يمم   
 يمم" أو "يمم، جز يا" إذا كان الجواب " )أ( 
هل يقدا ال لآ إلى ال ـل ا  الم تصـة في بلدكم من أجل اسـتصـداا أمر  اخلي فالمصـا اة  ‘1’ 

 (؟13)أ( من الما ة  1)الفقرة 
   يمم   
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)ب( من  1هـل يقـدا ال لـآ إلى ال ــــــــــــــل ـا  الم تصــــــــــــــة في بلـدكم من أجـل تنفيـال )الفقرة  ‘2’ 
 (؟13 الما ة

   يمم   

"يمم" أو "يمم، جز يا"، فيرجى تحديد أي تحديا  تواجهويها   9ال ـــــــــــؤال  عنإذا كان الجواب  )ب( 
 ناء على طلآ  ولة طرف أخرى.في مصا اة عا دا  الجرا م ب 

 
 

هل يمكن اإلطاا القايويي لبلدكم ال ـــــــل ا  الم تصـــــــة من التمرف على عا دا  الجرا م واقتفاء أثرها  -10
ــا اتهـا في يهـاـية الم ـاف بـناء على طلـآ  ولـة طرف أخرى )الفقرة  من  2وتجمـيدهـا وضــــــــــــــا هـا لغرض مصــــــــــــ

 (؟12 الما ة

   يمم، جز يا   يمم   
يمم" أو "يمم، جز يا"، فيرجى تحديد أي تحديا  تواجهويها في التمرف على إذا كان الجواب " )أ( 

 عا دا  الجرا م واقتفاء أثرها وتجميدها وضا ها بناء على طلآ  ولة طرف أخرى.

 
 

ــا اة عا دا  الجرا م التي حولت إلى ممتل ا  أخرى أو بدلت  -11 هل ي ـــــم  اإلطاا القايويي لبلدكم فمصـــ
ــا ا مشـــــــــــــروعة )الفقرة 12من الما ة  3رة فممتل ا  أخرى )الفق من  4( أو اختل ت فممتل ا  متأتية من مصـــــــــــ

 ( بناء على طلآ  ولة طرف أخرى؟12الما ة 

   يمم، جز يا   يمم   
إذا كان اإلطاا القايويي لبلدكم يحد  أي أســــــــااب قايويية لرفض طلاا  التماون ألغراض المصــــــــا اة،  -12

 ( 9) (.18من الما ة  21والفقرة  13من الما ة  7و 3فيرجى توضي  تل  األسااب )الفقرتان 

 
 

ــا اة مـا المملومـا -13   التي يشــــــــــــــتر  اإلطـاا القـايويي لبـلدكم إ ااجهـا في طـلآ التمـاون ألغراض المصــــــــــــ
 ( 10) (؟13من الما ة  3)الفقرة  18من الما ة  15والفقرة  13من الما ة  3ف الف المملوما  الماكواة في الفقرة 

 
 

ــا اة الـدول مـدعوة إلى الت وو بتقـديم مملومـا  عمـا إذا كـان إطـااهـا  -14 القـايويي الوطني ي ــــــــــــــم  فمصــــــــــــ
 الموجو ا   ون ا ستنا  إلى إ اية بناء على طلآ  ولة طرف أخرى.

 
  

__________ 

 )الم اعدة القايويية المتاا لة(. 18هاا ال ؤال فا قتران فالر  على األسئلة ذا  الصلة فشأن الما ة  عنيناغي النظر في اإلجافة  (9) 
 )الم اعدة القايويية المتاا لة(. 18هاا ال ؤال فا قتران فالر  على األسئلة ذا  الصلة فشأن الما ة  عنيناغي النظر في اإلجافة  (10) 
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 التصرف في عائدات الجرائم المصادرة أو الممتلكات المصادرة -14المادة   

المصــا اة إلى الدولة هل ي ــم  اإلطاا القايويي لبلدكم فرعا ة عا دا  الجرا م المصــا اة أو الممتل ا   -15
ال رف التي ت لبها حتى تتمكن من أن تم ي تمويضا  لضحايا تل  الجرا م أو ا  تل  الما دا  أو الممتل ا   

 (؟14من الما ة  2إلى أ حابها الشرعيين )الفقرة 

   يمم، جز يا   يمم   
عا ة إذا كان الجواب "يمم، جز يا"، فيرجى توضـي  ال ريقة التي ي ـم  بها قايوي م الوطني فر )أ( 

 عا دا  الجرا م المصا اة أو الممتل ا  المصا اة تل  لألغراض الماكواة أعالل.

 
 

) (  2هل أبرا بلدكم اتفاقا  أو ترتياا  مع  ول أطراف أخرى للتبرو للح ـاب الم صـص وفقا للفقرة  -16
لمنظمة فقيمة عا دا  من ا تفاقية وللهيئا  الحكومية الدولية المت صـــصـــة في مكافحة الجريمة ا 30من الما ة 

الجرا م المصـــا اة أو الممتل ا  المصـــا اة أو فاألموال المتأتية من بيع تل  الما دا  أو الممتل ا  أو فجزء منها 
 (؟14)أ( من الما ة  3)الفقرة 

   يمم   

هل أبرا بلدكم اتفاقا  أو ترتياا  مع  ول أطراف أخرى للقياا، فصـــــــفة منتظمة أو ح ـــــــآ كل حالة،  -17
 (؟14)ب( من الما ة  3الجرا م أو الممتل ا  أو األموال متأتية من بيمها أو جزء منها )الفقرة فاقت اا عا دا  

   يمم   

ــا  جيدة من الدول األطراف مدعوة إلى تقديم أمثلة على ما لديها  )أ(  تجااب إيجابية أو ممااســــــ
في ت بيق ا تـفاقـية على ا تـفاـقا  والترتيـاا  الثـنا ـية أو المتمـد ة األطراف فشــــــــــــــأن التصــــــــــــــرف في الموجو ا  

 المصا اة أو تقاسمها.

 
  

 تسليم المجرمين -16المادة   

 على ت ليم المجرمين بناء على هل يوافق بلدكم  -18

 قايون؟ )أ( 

   يمم   

 )متمد ة األطراف أو ثنا ية(؟مماهدا  أو اتفاقا  أو ترتياا  أخرى  )ب( 

   يمم   

 فحكم المماملة فالمثل أو على سبيل المجاملة؟ ) ( 

   يمم   

)ب( "يمم"، فهل ي ـــــــت دا بلدكم ا تفاقية كأســـــــا  قايويي  18ال ـــــــؤال   عنإذا كان الجواب  ) ( 
 (؟16من الما ة  4مع الدول األطراف األخرى في ا تفاقية )الفقرة للتماون على ت ليم المجرمين 

 غير من بق        فشرو     يمم،     يمم  
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 توضي  ذل . )ه( يرجى 

 
 

 (؟16)أ( من الما ة  5هل أبلغتم األمين الماا لألمم المتحدة بهال المملوما  )الفقرة  )و( 

   يمم   

ــئلة   عنإذا كان الجواب  )ز(  ــمى بلدكم في الحا    18األســــــ )أ( أو )ب( أو ) ( " "، فهل ي ــــــ
 (؟16)ب( من الما ة  5المناساة إلى إبراا مماهدا  لت ليم المجرمين )الفقرة 

   يمم   

من ا تفاقية واألفمال المجرمة  16من الما ة  1هل يمتبر بلدكم الجرا م المنصـــــــــــوص عليها في الفقرة  -19
ة التي هو طرف فيها جرا م م ـــــــــــوغة لت ـــــــــــليم مرت بيها في إطاا المماهدا  وفقا للبروتوكو   الملحقة فا تفاقي 

 (16من الما ة  3الثنا ية أو المتمد ة األطراف لت ليم المجرمين التي أبرمها )الفقرة 
      جز يا يمم،     يمم  

 يرجى توضي  ذل  فريجاز. )أ( 
 

 
ــوص عليها في  -20 ــليم المجرمين وجو  مماهدة، فهل يمتبر الجرا م المنصــــــ ــتر  لت ــــــ إذا كان بلدكم   يشــــــ

للبرتوكو   الملحقـة فـا تفـاقيـة التي هو طرف فيهـا من ا تفـاقيـة واألفمـال المجرمـة وفقـا  16من المـا ة  1الفقرة 
 (؟16من الما ة  6جرا م م وغة للت ليم )الفقرة 

 غير من بق          جز يا مم،ي      يمم  
 يرجى توضي  ذل  فريجاز. )أ( 

 
 

ما هي الشرو  المنصوص عليها في قايوي م الوطني للموافقة على ت ليم المجرمين، فما يشمل الشر   -21
 (؟16من الما ة  7للت ليم( )الفقرة  المتملق فالحد األ يى من المقوبة )كمتاة لتحديد الجرا م الم وغة

 يرجى توضي  ذل  فريجاز. )أ( 

 
 

ما هي األسـااب المنصـوص عليها في قايوي م الوطني التي يجوز لبلدكم أن يرفض الت ـليم بناء عليها   -22
 (؟16من الما ة  7)الفقرة 

 يرجى التوضي  فريجاز. ()أ 

 
 

من  1از واجيــة التجريم للموافقــة على طلاــا  الت ــــــــــــــليم )الفقرة هـل يشــــــــــــــتر  اإلطـاا القــايويي لبلــدكم  -23
 (؟16 الما ة

      جز يا يمم،     يمم  
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إذا كان الجواب "يمم، جز يا"، فيرجى توضـــــــي  كي ية ت بيق  ـــــــر  از واجية التجريم وي اق   )أ( 
 الموافقة على طلاا  الت ليم.من أجل 

 
 

هل ينص اإلطاا القايويي لبلدكم على مت لاا  إثااتية ما ــــــ ة )فشــــــأن أي جرا م مشــــــمولة فا تفاقية  -24
 (؟16من الما ة  8( )الفقرة 16والبروتوكو  ، التي  ولت م طرف فيها، تن بق عليها الما ة 

 يرجى توضي  ذل . )أ( 

 
 

ويي لبلدكم على إجراءا  ت ـــــــــليم ممجلة )فشـــــــــأن أي جرا م مشـــــــــمولة فا تفاقية هل ينص اإلطاا القاي  -25
 (؟16من الما ة  8( )الفقرة 16والبروتوكو  ، التي  ولت م طرف فيها، تن بق عليها الما ة 

   يمم   

إذا كان الجواب "يمم"، فيرجى تقديم مملوما  عن إجراءا  الت ــــــــــليم الما ــــــــــ ة المتاحة في  )أ( 
 بلدكم وتحديد  رو  ت بيقها.

 
 

من  15ية )الفقرة هل يرفض بلدكم طلاا  الت ليم لمجر  أن الجرا يمتبر أيضا من ويا على م ا ل مال -26
 (؟16الما ة 

   يمم   

طلآ الت ــليم لمجر  أن إذا كان الجواب "يمم"، فيرجى تحديد الظروف التي يمكن فيها افض  )أ( 
 الجرا يمتبر أيضا من ويا على م ا ل مالية.

 
 

ــي اإلطاا  -27 ــليم أي جان مزعوا لمجر  أن هاا الجايي من اعايال، فهل يرســــــــــ إذا كان بلدكم يرفض ت ــــــــــ
القايويي لبلدكم و ية قضــــــــــــــا ية على الجرا م المشــــــــــــــمولة فا تفاقية والبروتوكو   التي  ولت م طرف فيها عندما  

 (؟ 16من الما ة  10، والفقرة 15من الما ة  3يرت بها أحد اعايال )الفقرة 
      جز يا يمم،     يمم  

 
إذا كان هنال جان مزعوا في إقليمكم الوطني وكان بلدكم يرفض ت ــليم ، فهل يرســي اإلطاا القايويي   -28

و ية قضـــا ية على الجرا م المشـــمولة فا تفاقية والبروتوكو   التي  ولت م طرف فيها في الظروف المبينة  لبلدكم 
 (؟ 15من الما ة  4عندما يكون هاا الش ص قد اات آ هال الجرا مت )الفقرة  15من الما ة  2و 1في الفقرتين 

      جز يا يمم،     يمم  
 

 16من المــا ة  11المجرمين فشــــــــــــــرو  وفق الفقرة هــل ينص اإلطــاا القــايويي لبلــدكم على ت ــــــــــــــليم  -29
 ا تفاقية؟ من

   يمم   
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إذا افض بلدكم ت ــليم  ــ ص ما ألي  من اعايال، فهل ي ــم  اإلطاا القايويي لبلدكم، بناء على طلآ  -30
من  12ت ــــــلم ، فريفاذ الحكم الصــــــا ا علي  فمقتضــــــى القايون الوطني للدولة ال الاة )الفقرة  الدولة التي تلتمس

 (؟16الما ة 
      جز يا يمم،     يمم  

 
إذا كان الجواب "يمم" أو "يمم، جز يا"، فيرجى توضــــــــــــي  الظروف التي يمكن فيها لبلدكم أن  )أ( 

 ينظر في إيفاذ مثل هال األحكاا.

 
 

الدولة ال الاة من أجل إتاحة فر ـة قبل افض طلاا  الت ـليم، هل يتشـاوا بلدكم، عند ا قتضـاء، مع  -31
 (؟16من الما ة  16وافرة لها لمرض آاا ها وتقديم المملوما  المتصلة فا عاءاتها )الفقرة 

   يمم   

الـدول مـدعوة إلى عرض مـا لـديهـا من تجـااب وتحـديـا  في اســــــــــــــتممـال ا تفـاقيـة مع الـدول األطراف  -32
 األخرى في الشؤون المتملقة بت ليم المجرمين.

 
  

 نقل األشخاص المحكوم عليهم -17المادة   

متمـد ة األطراف من أجـل يقـل األ ــــــــــــــ ـاص المحكوا هـل أبرا بـلدكم أي اتفـاقـا  أو ترتيـاا  ثـنا ـية أو  -33
 (؟17عليهم فمقوبا   ات ابهم جرا م مشمولة فا تفاقية والبروتوكو   التي هو طرف فيها )الما ة 

   يمم   

 ( 11) إذا كان الجواب "يمم"، فيرجى تقديم مثال على تل  ا تفاقا  أو الترتياا . )أ( 

 
 

تقديم أمثلة على ما لديها من تجااب إيجابية أو ممااسـا  جيدة في ت بيق الدول مدعوة إلى  )ب( 
ا تفــاقيــة فشـــــــــــــــأن ا تفــاقــا  أو الترتياــا  الثنــا يــة أو المتمــد ة األطراف المبرمــة من أجــل يقــل األ ــــــــــــــ ــاص 

 عليهم. المحكوا

 
  

 المساعدة القانونية المتبادلة -18المادة   

 ويية بناء على هل يتاا ل بلدكم الم اعدة القاي  -34

 قايون؟ )أ( 

   يمم   

 مماهدا  أو اتفاقا  أو ترتياا  أخرى )متمد ة األطراف أو ثنا ية(؟ )ب( 

   يمم   

__________ 

 دول مدعوة إلى تحميل ا تفاقا  أو الترتياا  ذا  الصلة على بوافة " يرلول".لا (11) 
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 فحكم المماملة فالمثل أو على سبيل المجاملة؟ ) ( 

   يمم   

منهـا، من أجـل  29إلى  9أحكـاا الفقرا    في ذـل من ا تفـاقـية، فمـا  18بق بـلدكم أحكـاا المـا ة هـل ي  -35
تاا ل الم ـــــاعدة القايويية مع الدول األطراف التي لي ـــــت لديها مماهدا  أخرى يافاة لتاا ل الم ـــــاعدة القايويية 

 (؟18من الما ة  7)الفقرة 
      جز يا يمم،     يمم  

 إذا كان الجواب "يمم، جز يا"، فيرجى تحديد الفقرا  التي   تن بق. )أ( 

 
  

 (؟18من الما ة  13)الفقرة  18من الما ة  13مركزية عمال فالفقرة هل عين بلدكم سل ة  -36

   يمم   

إذا كـان الجواب "يمم"، فيرجى تقـديم أي مملومـا  مـتاحـة عن اســــــــــــــم وعنوان تـل  ال ــــــــــــــل ـة  )أ( 
 ال ل ا . أو

 
  

أن هل يتاا ل بلدكم الم ـاعدة القايويية فشـأن التحقيقا  والمالحقا  القضـا ية واإلجراءا  القضـا ية فشـ  -37
ــؤول عن اات ابها   ــمولة فا تفاقية والبروتوكو  ، التي هو طرف فيها، التي يمكن أن يكون الم ــــــــــ الجرا م المشــــــــــ

 (؟18من الما ة  2  صا اعتااايا )هيئة اعتاااية( )الفقرة 

   يمم   

ــاعـدة القـايويـية الـتالـية التي يمكن أن يقـدمهـا بـلدكم إلى اـلدول األخرى )الفقرة  -38 من  3مـا هي أيواو الم ــــــــــــ
 (؟18الما ة 

 الحصول على أ لة أو أقوال من األ  اص )أ( 

   يمم   

 تبليغ الم تندا  القضا ية )ب( 

   يمم   

 تنفيا عمليا  التفتيش والضاط والتجميد ) ( 

   يمم   

 فحص األ ياء والمواقع ) ( 

   يمم   

 تقديم المملوما  واأل لة والتقييما  التي يقوا بها ال براء )هـ( 

   يمم   
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تقديم أ ــول الم ــتندا  وال ــجال  ذا  الصــلة، فما فيها ال ــجال  الحكومية أو المصــرفية  )و( 
 أو المالية أو المؤس ية أو التجااية، أو ي   مصدقة منها

   يمم   

التمرف على عـاـ دا  الجرا م أو الممتل ـا  أو األ وا  أو األ ـــــــــــــــياء األخرى أو اقتـفاء أثرهـا  )ز( 
 ألغراض الحصول على أ لة

   يمم   

 تي ير مثول األ  اص طوالية في الدولة ال رف ال الاة )ض( 

   يمم   

 أي يوو آخر من الم اعدة   يتمااض مع القايون الوطني للدولة ال رف متلقية ال لآ ) ( 

   يمم   

 يرجى تحديد ذل . )ي( 

 
  

ت بيق الدول مدعوة إلى تقديم أمثلة على ما لديها من تجااب إيجابية أو ممااسـا  جيدة في   )ل( 
 .18) ( من الما ة  3ا تفاقية على أي يوو آخر من الم اعدة المقدمة فموجآ الفقرة 

 
  

هل ي ـم  بلدكم فمقد جل ـة اسـتماو فأسـلوب التداول الفيديوي بناء على طلآ  ولة طرف أخرى حينما  -39
 ية في  ولة أجنبية   يكون من الممكن أو الم ــتصــوب مثول الشــاهد أو ال بير فشــ صــ  أماا ال ــل ا  القضــا

 (؟18من الما ة  18)الفقرة 
      جز يا يمم،     يمم  

 إذا كان الجواب "يمم، جز يا"، فيرجى توضي  ذل . )أ( 

 
  

ــاعـدة  -40 من  9القـايويـية المتـاا ـلة بـناء على عـدا از واجـية التجريم )الفقرة هـل يرفض بـلدكم طلـاا  الم ــــــــــــ
 (؟18الما ة 

      جز يا يمم،     يمم  
 إذا كان الجواب "يمم، جز يا"، فرن الدول مدعوة إلى توضي  ذل . )أ( 

 
 

القايويي لبلدكم هل ال رية المصرفية سبآ لرفض طلاا  الم اعدة القايويية المتاا لة فمقتضى اإلطاا  -41
 (؟18من الما ة  8)الفقرة 

   يمم   
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كن أن ت ون فيها ال ـــرية المصـــرفية إذا كان الجواب "يمم"، فيرجى توضـــي  الظروف التي يم )أ( 
 سباا لرفض طلاا  الم اعدة القايويية المتاا لة.

 
 

ــاعدة القايويية المتاا لة المنصــــــــوص عليها في الفقرة  -42 ــااب افض طلاا  الم ــــــ من  21هل أي من أســــــ
 من ا تفاقية من بق فمقتضى اإلطاا القايويي لبلدكم؟ 18الما ة 

      جز يا يمم،     يمم  
هــل ينص اإلطــاا القــايويي لبلــدكم على أســــــــــــــاــاب إضـــــــــــــــافيــة للرفض ف الف األســــــــــــــاــاب الواا ة في  -43

 ؟18)أ( إلى ) ( من الما ة  21 الفقرا 

   يمم   

 إذا كان الجواب "يمم"، فيرجى توضي  ذل  فريجاز. )أ( 

 
 

الدول مدعوة إلى تقديم أمثلة على ما لديها من تجااب إيجابية أو ممااسـا  جيدة في ت بيق  )ب( 
يتملق  التجريم، و سيما فيما                                                                               ا تفاقية على الن هج التي يمكن بها إخضاو تاا ل الم اعدة القايويية لشر  از واجية 

 فالم اعدة القايويية المتاا لة التي تن وي على تدابير ق رية وغير ق رية.
هل يرفض بلدكم طلاا  الم ـاعدة القايويية المتاا لة لمجر  اعتااا أن الجرا ين وي أيضـا على م ـا ل  -44

 ؟(18من الما ة  22مالية )الفقرة 
      جز يا يمم،     يمم  

الجواب "يمم" أو "يمم، جز ـيا"، فيرجى تحـدـيد الظروف التي يمكن فيهـا افض طلـاا  إذا كـان  )أ( 
 الم اعدة القايويية المتاا لة لمجر  اعتااا أن الجرا ين وي أيضا على م ا ل مالية.

 
 

هل تتفق المت لاا  المنصـــوص عليها في اإلطاا القايويي لبلدكم ل لاا  الم ـــاعدة القايويية المتاا لة  -45
 ؟18من الما ة  15المت لاا  الواا ة في الفقرة  مع

   يمم   

 إذا كان لدى بلدكم مت لاا  إضافية، فيرجى توضيحها فريجاز. )أ( 

 
 

الحصـول عليها ضـرواي لتنفيا طلآ ما وفقا لقايوي  هل ي لآ بلدكم مملوما  إضـافية عندما يبدو أن  -46
الوطني أو من  ــأي  تي ــير تنفيال وفقا ل  أو هل يتلقى طلاا  فالحصــول على مملوما  إضــافية من هاا القبيل 

 (؟18من الما ة  16)الفقرة 

   يمم   

 إذا كان الجواب "يمم"، فيرجى توضي  ذل  فريجاز. )أ( 

 
 



 CTOC/COP/2020/L.4/Rev.1 

 

96/114 V.20-05758 

 

هل ي ـــــــــتجيآ بلدكم إلى ال لاا  الممقولة التي يتلقاها من الدول األطراف ال الاة لالســـــــــتف ـــــــــاا عن  -47
 ؟18من الما ة  24طلااتها وفقا للفقرة التقدا الاي أحرزل في ممالجة 

      جز يا يمم،     يمم  
 يرجى توضي  ذل . )أ( 

 
 

 (؟18من الما ة  17هل ي ت يع بلدكم بوج  عاا تنفيا ال لاا  وفقا لججراءا  المحد ة فيها )الفقرة  -48

   يمم   

 يرجى توضي  ذل . )أ( 

 
 

 نقل اإلجراءات الجنائية -21المادة   

اإلجراءا  الجنا ية المتملقة فالمالحقة القضـــــــا ية للجرا م المشـــــــمولة هل يمكن لبلدكم اســـــــتقاال أو يقل  -49
 (؟21فا تفاقية والبروتوكو   التي هو طرف فيها )الما ة 

   يمم   

                                                                                  ت شــــــــــــــج ع اـلدول التي ـلديهـا خبرة في يـقل اإلجراءا  الجـنا ـية على عرض تجـاابهـا و/أو تـقديم   )أ( 
 أمثلة على الممااسا  الفضلى في هاا الشأن.

 
  

 الصعوبات المصادفة  

 هل واج  بلدكم أي  موبا  أو تحديا  في تنفيا ا تفاقية؟ -50

   يمم   

 إذا كان الجواب "يمم"، فيرجى تحديدها  )أ( 
 مشاكل في  وغ التشريما   
 الحاجة إلى سن المزيد من التشريما  التنفياية )قوايين، لوا   تنظيمية، مراسيم، إل .(  

 عزوف الممااسين عن است داا التشريما  القا مة  
 القصوا في تمميم التشريما  القا مة  
 ضمف التن يق بين الوكا    
 خصا ص النظاا القايويي  
 تضااب األولويا  بين ال ل ا  الوطنية  

 قلة المواا  المتوفرة لتنفيا التشريما  القا مة  

 محدو ية التماون مع الدول األخرى   

 عدا الوعي فالتشريما  القا مة  
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 م ا ل أخرى )يرجى تحديدها(  

 
  

 الحاجة إلى المساعدة التقنية  
 هل يحتا  بلدكم إلى م اعدة تقنية للتغلآ على الصموبا  التي يواجهها في تنفيا ا تفاقية؟ -51

   يمم   

 إذا كان الجواب "يمم"، فيرجى تحديد يوو الم اعدة التقنية الالزمة. )أ( 

 
 

التقنية التالية، ما هي األ ـــــكال، التي يمكن، إن توافر ، أن ت ـــــاعد بلدكم  من بين أ ـــــكال الم ـــــاعدة  -52
 على التنفيا ال امل ألحكاا ا تفاقية؟ ويرجى أيضا عند تحديدها ذكر أحكاا ا تفاقية التي ت لبويها من أجلها.

 قايوييةالمشواة ال  

 الم اعدة على  وغ التشريما   

 تشريما  أو لوا   تنظيمية يموذجية  

 اتفاقا  يموذجية  

 إجراءا  عمل موحدة  

 وضع استراتيجيا  أو سياسا  أو خ ط عمل  

 تمميم الممااسا  الجيدة أو الداو  الم تفا ة  

 بناء القداا  من خالل تدايآ الممااسين أو المدابين  

 الم اعدة الموقعية من موج  أو خبير مت صص  

 بناء المؤس ا  أو تمزيز المؤس ا  القا مة  

 الوقاية والتولية  

 الم اعدة التقنية  
إـقامـة بنى تحتـية لت نولوجـيا  المملومـا  أو ت وير البني التحتـية القـا مـة، مـثل قواعـد البـياـيا     

 أو أ وا  التوا ل
 تدابير لتمزيز التماون اإلقليمي  

 تدابير لتمزيز التماون الدولي  

 يرجى تحديدها(م اعدا  أخرى )  
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يرجى تقـــديم أي مملومـــا  أخرى ترون أن من المهم أن يـــأخـــاهـــا مؤتمر األطراف في اتفـــاقيـــة األمم  -53
المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في ا عتااا فشـــــأن جوايآ تنفيا ا تفاقية أو الصـــــموبا  القا مة 

 أعالل.في هاا الشأن ف الف المملوما  الواا ة 

 
  

بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشاااااخاص، وبخاصاااااة النسااااااء واألطفال،   - ثانيا  
                                                                 المكمل التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظ مة عبر الوطنية 

 8المجموعة الرابعة: التعاون الدولي والمسااااااااعدة القانونية المتبادلة والمصاااااااادرة )المادتان   
 البروتوكول( من 10و

 إعادة ضحايا االتجار باألشخاص إلى أوطانهم -8المادة   

هل يي ـر بلدكم ويقبل عو ة ضـحايا ا تجاا فاأل ـ اص،  ون إف اء   م ـوغ ل  أو غير ممقول ومع   -54
يها لديهم الحق في اإلقامة الدا مة ف يكون   إيالء ا عتااا الواجآ ل ـــــــــالمتهم، عندما يكويون من اعايا  ولت م أو

 (؟8)أ( من الما ة  1وقت  خولهم البلد )الفقرة 

   يمم   

 يرجى تفصيل ذل . )أ( 

 
 

بلدكم، بناء على طلآ  ولة طرف أخرى، مما إذا كان الشـــــــــ ص ضـــــــــحية جريمة ا تجاا هل يتحقق  -55
فاأل ــــــــــــــ اص من اعايا  ولت م أو لدي  الحق في اإلقامة الدا مة فيها  ون إف اء   م ــــــــــــــوغ ل  أو غير ممقول 

 (؟8من الما ة  3)الفقرة 

   يمم   

 يرجى تفصيل ذل . )أ( 

 
 

عندما يميد بلدكم ضــحية اتجاا فاأل ــ اص إلى  ولة طرف يكون ذل  الشــ ص من اعاياها أو يتمتع   -56
إعـا ـت  إيالء ا عتـااا الواجـآ ل ــــــــــــــالمـت  ولحـاـلة أي إجراءا  قـايويـية فحق اإلقـامـة اـلدا مـة فيهـا، هـل يراعي في 

 (؟8من الما ة  2تتصل فكوي  ضحية لالتجاا وأن عو ت  يفضل أن ت ون طولية )الفقرة 

   يمم   

 يرجى تفصيل ذل . )أ( 

 
 

هل يصــدا بلدكم ما قد يلزا من وثا ق ال ــفر أو األذون األخرى لتمكين ضــحايا ا تجاا فاأل ــ اص،  -57
ســـــــليمة، من ال ـــــــفر إلي  الاين هم من اعايال أو لديهم الحق في اإلقامة الدا مة في  والاين   توجد لديهم وثا ق 

 (؟8من الما ة  4و خول إقليم  مجد ا )الفقرة 

   يمم   
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 يرجى تفصيل ذل . )أ( 

 
 

الــدول مــدعوة إلى الت وو بتقــديم أي مملومــا  متــاحــة عمــا لــديهــا من اتفــاقــا  أو ترتياــا  تحكم كليــا   -58
 (.8من الما ة  6جز يا عو ة ضحايا ا تجاا فاأل  اص )الفقرة  أو

 
  

 تبادل المعلومات وتوفير التدريب -10المادة   

ــا ر ا -59 ــلة في بلدكم مع ســـل ا  هل تتماون ســـل ا  إيفاذ القايون و ـــؤون الهجرة وسـ ل ـــل ا  ذا  الصـ
 ( 10من الما ة  1الدول األطراف األخرى من خالل تاا ل المملوما  حتى تتمكن من تحديد ما يلي )الفقرة 

ما إذا كان األفرا  الاين يمبرون حدو ا  ولية، أو يشـــــــرعون في عبواها، بوثا ق ســـــــفر ت ص   
ــفر، هم من مرت بي فمل ا تجاا فاأل ــــــــ اص أو من  ــا آخرين أو بدون وثا ق ســــــ ــ ا ــــــ أ ــــــ

 (؟10)أ( من الما ة  1ضحايال )الفقرة 
أيواو وثا ق ال ـــــفر التي اســـــتمملها األفرا  أو  ـــــرعوا في اســـــتممالها لمبوا حدو   ولية بهدف   

 (؟10)ب( من الما ة  1ا تجاا فاأل  اص )الفقرة 
الوسا ل واألساليآ التي ت ت دمها الجماعا  اإلجرامية المنظمة لغرض ا تجاا فاأل  اص،   

فما في ذل  تجنيد )اســـــــتداا ( الضـــــــحايا ويقلهم، والداوب والصـــــــال  بين األفرا  والجماعا  
 (؟10ا ة ) ( من الم 1الضالمة في ذل  ا تجاا، والتدابير الممكنة ل شفها )الفقرة 

 يرجى تقديم تفا يل في هاا الشأن. )أ( 

 
 

ــت دمة في منع ا تجاا  -60 ــاليآ الم ــــــــــ ــروبا من التدايآ تركز على األســــــــــ هل يوفر بلدكم أو يمزز ضــــــــــ
فاأل ـ اص ومالحقة المتجرين قضـا يا وحماية حقو  الضـحايا، فما يشـمل حمايتهم من المتجرين، إلى المو فين 

 (؟10ا ة من الم 2التالين )الفقرة 

 مو في إيفاذ القايون   

 مو في  ؤون الهجرة  

 غيرهم من المو فين الممنيين )يرجى التحديد(  

 
 

أيضــــــا الحاجة إلى مراعاة حقو  اإلي ــــــان والم ــــــا ل  60هل يراعي التدايآ المشــــــاا إلي  في ال ــــــؤال   -61
 ؟(10من الما ة  2الح اسة المتملقة فاألطفال ويوو الجنس )الفقرة 

   يمم   

 على التماون مع المنظما  غير الحكومية وغيرها من 60هل يشــجع التدايآ المشــاا إلي  في ال ــؤال   -62
 (؟10من الما ة  2المنظما  الممنية وسا ر عنا ر المجتمع المديي )الفقرة 

   يمم   
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 إذا كان الجواب "يمم"، فيرجى الت وو بتقديم تفا يل عن التدايآ المقدا. )أ( 
  

هل يمتثل بلدكم ألي قيو  مفروضــــــــــة على اســــــــــتممال المملوما  المقدمة من الدول األطراف األخرى  -63
 (؟10من الما ة  3)الفقرة 

      جز يا يمم،     يمم  
 يرجى توضي  ذل  فريجاز. )أ( 

 
 

 الصعوبات المصادفة  
هل واج  بلدكم  ــــــــــــموبا  أو تحديا  في تنفيا أي حكم من أحكاا بروتوكول ا تجاا فاأل ــــــــــــ اص  -64

 المتصلة فالمجموعة الرافمة؟
   يمم   

 .التوضي إذا كان الجواب "يمم"، فيرجى  )أ( 

 
 

 الحاجة إلى المساعدة التقنية  

 تقنية لتنفيا البروتوكول؟هل يحتا  بلدكم إلى م اعدة  -65

   يمم   

 إذا كان الجواب "يمم"، فيرجى تحديد يوو الم اعدة الالزمة  )أ( 
 صتقييم تدابير المدالة الجنا ية المناهضة لالتجاا فاأل  ا  
 المشواة القايويية أو الم اعدة في  وغ التشريما   
 تشريما  أو لوا   تنظيمية أو اتفاقا  يموذجية  
 وضع استراتيجيا  أو سياسا  أو خ ط عمل  
 الممااسا  الجيدة أو الداو  الم تفا ة  
 بنـــــاء القـــــداا  من خالل تـــــدايـــــآ الممـــــااســــــــــــــين المـــــاملين في مجـــــال المـــــدالـــــة الجنـــــا يـــــة   

 و/أو تدايآ المدابين
 القضاة بناء القداا  من خالل تولية  
 الم اعدة الموقعية من خبير مت صص  
 بناء المؤس ا  أو تمزيز المؤس ا  القا مة  
 الوقاية والتولية  
 الم اعدة الت نولوجية والممدا   
 يرجى تحديد ذل . )ب( 

 
 

 ت وير جمع البيايا  أو قواعد البيايا   

 حلقا  عمل أو منصا  اامية إلى تمزيز التماون اإلقليمي والدولي  
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األ وا  المت صــــــــــــــصــــــــــــــة، مـثل يمـا ط التملم اإلل ترويي واأل ـلة المملـية والمـاا   التوجيهـية   
 ويجراءا  الممل الموحدة

 تحديد(غير ذل  )يرجى ال  

 
 

 هل يتلقى بلدكم فالفمل م اعدة تقنية في هال المجا  ؟ -66

   يمم   

 إذا كان الجواب "يمم"، فيرجى تحديد مجال الم اعدة المقدمة والجها  التي تقدمها. )أ( 

 
 

أخرى ترويهــا مفيــدة لفهم كي يــة تنفيــاكم لبروتوكول ا تجــاا فــاأل ــــــــــــــ ــاص يرجى تقــديم أي مملومــا   -67
والمملومـا  التي من المهم أن ـيأخـاهـا مؤتمر األطراف في اتفـاقـية األمم المتحـدة لمكـافحـة الجريمـة المنظمـة عبر 

 الوطنية في ا عتااا فشأن جوايآ تنفيا البروتوكول والصموبا  القا مة في هاا الشأن.

 
 

ل  - ثالثا                                                                       بروتوكول مكاااافحاااة تهرياااب المهااااجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمااا  
 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 يتماون بلدكم مع الدول األخرى في تدابير مكافحة تهريآ المهاجرين عن طريق الاحر المنصوص  -68
 ( 12) (؟7من البروتوكول )الما ة  8عليها في الما ة 

   يمم   

 إذا كان الجواب "يمم"، فيرجى تحديد ذل . )أ( 

 
  

 المعلومات -10المادة   
التاا ل اآلمن وال ـــــريع للمملوما  مع الدول األخرى حول تنفيا األحكاا هل اعتمد بلدكم تدابير لتمزيز  -69

 من البروتوكول؟ 10من الما ة  1المنصوص عليها في الفقرة 
   يمم   

 إذا كان الجواب " "، فيرجى توضي  ذل . )أ( 

 
 

__________ 

ــلة المتملقة بتدابير (12)  ــا ل ذا  الصــــ مكافحة تهريآ المهاجرين عن طريق  يناغي النظر في الر  على هاا ال ــــــؤال فا قتران فالر  على الم ــــ
 .الثايية مجموعةمن ال 48و 47الاحر الواا ة في ال ؤالين 



 CTOC/COP/2020/L.4/Rev.1 

 

102/114 V.20-05758 

 

 إذا كان الجواب "يمم"، فيرجى تقديم المزيد من التفا يل. )ب( 

 
 

من  2هل يحد  بلدكم مملوما  يناغي تقييد اســــــــــــــتممالها في ســــــــــــــيا  إجراءا  التماون الدولي )الفقرة  -70
 (؟10 الما ة

   يمم   

 إذا كان الجواب " "، فيرجى توضي  ذل . )أ( 

 
 

 المزيد من التفا يل.إذا كان الجواب "يمم"، فيرجى تقديم  )ب( 

 
  

 االتفاقات والترتيبات -17المادة   

ــم  بتحديد أي ـــــــــــــآ  -71 هل أبرا بلدكم اتفاقا  ثنا ية أو إقليمية أو ترتياا  تنفياية أو ماكرا  تفاهم ت ـــــــــــ
فيا  من البروتوكول وتمزيز الممل على تن  6                                                                  وأيجع تدابير التماون الدولي لمنع ومكافحة ال ـلول المبي ن في الما ة 

 (؟17أحكاا البروتوكول فيما بين الدول )الما ة 

   يمم   

إذا كان الجواب "يمم"، فيرجى ا ســـــتفاضـــــة في عرض هال ا تفاقا  والترتياا  وتقديم أمثلة  )أ( 
 ذكر ال ياسا  أو القوايين المن اقة في هاا الشأن.على تنفياها وكال  

 
  

                          إعادة المهاجرين المهر بين -18المادة   

ــو  غ ل  أو غير ممقول، إعا ة  -72 ر وتقبل،  ون إف اء   م ــــــــ ــ   ــة في بلدكم تي ــــــــ ــل ا  الم تصــــــــ                                                                                     هل ال ــــــــ
من  1اإلقامة الدا مـة فـي  وقت إعا تهم )الفقرة                                                               المهـاجرين المهر بين، الاين هم من اعايا بـلدكم أو لديهم الحق في 

 (؟18الما ة 

   يمم   

ــدي  )أ(  م المزيـــد من التفـــا ــــــــــــــيـــل عن اإلجراءا  المتامـــة في إذا كـــان الجواب "يمم"، فيرجى تقـ
 الشأن. هاا

 
 

ر وتقبل إعا ة المهاجرين المهر بين، الاين كان لديهم الحق في  -73                                                                                             هل ال ــــل ا  الم تصــــة في بلدكم تي ــــ  
 (؟18من الما ة  2اإلقامة الدا مة في بلدكم وقت  خولهم الدولة الم تقبلة وفقا لقايوي  الوطني )الفقرة 

   يمم   

ــديم المزيـــد من التفـــا ــــــــــــــيـــل عن اإلجراءا  المتامـــة في  )أ(  إذا كـــان الجواب "يمم"، فيرجى تقـ
 الشأن. هاا
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                                                                                         هل ال ـل ا  الم تصـة في بلدكم تر ،  ون إف اء   م ـو  غ ل  أو غير ممقول، على ال لاا  الموجهة  -74
                                                                                                     من الـدول األخرى للتحقق ممـا إذا كـان المهـاجرون المهر بون من اعـايـا بلـدكم أو لـديهم الحق في اإلقـامـة الـدا مـة 

 (؟18من الما ة  3في  )الفقرة 

   يمم   

 إذا كان الجواب "يمم"، فيرجى تقديم المزيد من التفا يل عن اإلجراءا  المتامة في الر . )أ( 

 
 

هل ال ــــــل ا  الم تصــــــة في بلدكم تصــــــدا بناء على طلآ الدول األطراف الم ــــــتقبلة ما قد يلزا من  -75
                                                                                                وثا ق ســــــــفر أو أذون أخرى لتمكين المهاجرين المهر بين، فمد التمرف على جن ــــــــيتهم، من ال ــــــــفر و خول إقليم 

 (؟18من الما ة  4بلدكم مجد ا )الفقرة 

   يمم   

ــديم المزيـــد من التفـــا ــــــــــــــيـــل عن اإلجراءا  المتامـــة في  )أ(  إذا كـــان الجواب "يمم"، فيرجى تقـ
 الشأن. هاا

 
 

                                                                              المت ـاة في بـلدكم من أجـل إعـا ة المهـاجرين المهر بين على يحو منظم؟ يرجى تحـدـيدهـا  مـا يوو الـتدابير  -76
                                                                                                وذكر أي مملوما  متاحة عن كي ية مراعاة الحاجة إلى ضمان سالمة المهاجرين المهر بين وحفة كرامتهم خالل 

 (؟18من الما ة  5عملية إعا تهم )الفقرة 

 
 

م مع المنظما  الدولية ذا  الصــــــــلة في تنفيا تدابير إعا ة هل تتماون ال ــــــــل ا  الم تصــــــــة في بلدك -77
 (؟18من الما ة  6                            المهاجرين المهر بين )الفقرة 

   يمم   

 إذا كان الجواب "يمم"، فيرجى تحديد المنظما  الدولية التي يتماون ممها بلدكم. )أ( 

 
 

هل أبرا بلدكم أي اتفاقا  أو ترتياا  ثنا ية أو متمد ة األطراف فشــأن تهريآ المهاجرين، فما في ذل   -78
 (؟18الما ة من  8أي تدابير تنظم كليا أو جز يا إعا ة المهاجرين المهربين )الفقرة 

   يمم   

 إذا كان الجواب "يمم"، فيرجى تحديدها. )أ( 

 
  

 الصعوبات المصادفة  

هــل واجــ  بلــدكم  ــــــــــــــموبــا  أو تحــديــا  في تنفيــا أي حكم من أحكــاا بروتوكول تهريــآ المهــاجرين  -79
 المتصلة فالمجموعة الرافمة؟

   يمم   
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 إذا كان الجواب "يمم"، فيرجى توضي  ذل . )أ( 

 
 

 الحاجة إلى المساعدة التقنية  

 يحتا  بلدكم إلى تدابير أو مواا  أخرى أو م اعدا  تقنية إضافية لتنفيا البروتوكول تنفياا فما ؟هل  -80

   يمم   

 إذا كان الجواب "يمم"، فيرجى تحديد يوو الم اعدة الالزمة لتنفيا البروتوكول  )أ( 

 ضة لتهريآ المهاجرينتقييم تدابير المدالة الجنا ية المناه  

 المشواة القايويية أو الم اعدة في  وغ التشريما   

 قا  يموذجيةتشريما  أو لوا   تنظيمية أو اتفا  

 وضع استراتيجيا  أو سياسا  أو خ ط عمل  

 الممااسا  الجيدة أو الداو  الم تفا ة  
 بنـــــاء القـــــداا  من خالل تـــــدايـــــآ الممـــــااســــــــــــــين المـــــاملين في مجـــــال المـــــدالـــــة الجنـــــا يـــــة   

 و/أو تدايآ المدابين
 داا  من خالل تولية القضاةبناء الق  

 الم اعدة الموقعية من خبير مت صص  

 بناء المؤس ا  أو تمزيز المؤس ا  القا مة  

 الوقاية والتولية  

 الم اعدة الت نولوجية والممدا  )يرجى التحديد(  

 ت وير جمع البيايا  أو قواعد البيايا   

 حلقا  عمل أو منصا  اامية إلى تمزيز التماون اإلقليمي والدولي  
ليـة والماـا   التوجيهيـة األ وا  المت صــــــــــــــصــــــــــــــة، مثـل يمـا ط التملم اإلل ترويي واأل لـة المم  

 ويجراءا  الممل الموحدة
 غير ذل  )يرجى التحديد(  

 
 

ــؤون الهجرة وييفاذ القايون في بلدكم  -81 ما هي المجا   التي يحتا  فيها مو فو أجهزة مراقاة الحدو  و ــ
 من أيش ة بناء القداا ؟ إلى مزيد

 
 

مـا هي المجـا   التي تحتـا  فيهـا مؤســــــــــــــ ــــــــــــــا  المـدالـة الجنـا يـة في بلـدكم إلى مزـيد من أيشــــــــــــــ ـة  -82
 القداا ؟ بناء
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 هل يتلقى بلدكم فالفمل م اعدا  تقنية في تل  المجا  ؟ -83
   يمم   

 إذا كان الجواب "يمم"، فيرجى تحديد مجال الم اعدة المقدمة والجها  التي تقدمها. )أ( 

 
  

مكافحة صانع األسالحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة واالتجار بها بروتوكول  - رابعا  
بصاااورة غير مشاااروعة، 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 والتصر ف -6المادة   

من اتفاقية الجريمة المنظمة، هل اعتمد بلدكم تدابير تشـريعية أو تدابير إ ااية  12 ون م ـا  فالما ة  -84
أخرى للتمكين من ضـاط األسـلحة النااية وأجزا ها ومكوياتها والاخيرة التي يشـتا  في أيها مصـنوعة أو متجر بها 

 2من بروتوكول األســـــلحة النااية، فا قتران فالفقرة )و( من الما ة  6من الما ة  2غير مشـــــروعة )الفقرة فصـــــواة 
 من اتفاقية الجريمة المنظمة(؟

       جز يا يمم،     يمم  
 واب "يمم، جز يا" أو " "، فيرجى توضي  ذل .إذا كان الج )أ( 

 
 

إذا كـــــان الجواب "يمم" أو "يمم، جز يـــــا"، فيرجى ذكر ويافـــــا  القوايين واللوا   التنظيميـــــة  )ب( 
 التدابير األخرى المن اقة. و/أو

 
 

ــلحة النااية وأجزا ها ومكوياتها  -85 ــا اة األسـ ــنوعة هل يمكن اإلطاا القايويي لبلدكم من مصـ والاخيرة المصـ
 (؟6من الما ة  1أو المتجر بها فصواة غير مشروعة )الفقرة 

       جز يا يمم،     يمم  
 إذا كان الجواب "يمم، جز يا" أو " "، فيرجى توضي  ذل . )أ( 

 
 

 إذا كـــــان الجواب "يمم" أو "يمم، جز يـــــا"، فيرجى ذكر ويافـــــا  القوايين واللوا   التنظيميـــــة  )ب( 

 و/أو التدابير األخرى المن اقة.

 
 

__________ 

من اتفاقية الجريمة المنظمة "التجميد" أو "الضاط" فممنى الحظر المؤقت لنقل الممتل ا  أو تبديلها أو التصرف فيها  2تمرف الما ة  (13) 
تحريكها أو إخضاعها للحراسة أو ال ي رة المؤقتة بناء على أمر  ا ا عن محكمة أو سل ة م تصة أخرى، وتمرف "المصا اة"،  أو

 يثما اي بق، فممنى التجريد النها ي من الممتل ا  فموجآ أمر  ا ا عن محكمة أو سل ة م تصة أخرى. التي تشمل الحجز ح
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 الدول مدعوة إلى الت وو بتقديم مملوما  إضافية عما إذا كايت تحتفة ف جال  فشأن ما يلي  -86

 األسلحة وأجزا ها ومكوياتها والاخيرة المضبوطة - 
       جز يا يمم،     يمم  

  ها ومكوياتها والاخيرة المصا اةاألسلحة وأجزا - 
       جز يا يمم،     يمم  

                                                                                    في حال اي اا  أي من البندين ال افقين، يرجى الت وو بتوضي  ما إذا كايت البيايا  ت حفة  )أ( 
 مركزيا وتحديد ال ل ة أو ال ل ا  التي تحتفة بها ويوو المملوما  المحفو ة.

 
 

الضـــــــــاط والمصـــــــــا اة خالل األعواا يرجى، إن أمكن، تقديم مملوما  عن عد  ويوو حا     )ب( 
 الثالثة الماضية وكم ويوو الموا  المضبوطة والمصا اة خاللها. ويرجى تقديم األاقاا ال ا ة فكل سنة.

 
 

هل اعتمد اإلطاا القايويي لبلدكم ســياســا  أو تدابير للتمكين من التصــرف فيما يصــا ال من األســلحة  -87
 (؟6من الما ة  2المتجر بها والمصنوعة فصواة غير مشروعة )الفقرة  النااية وأجزا ها ومكوياتها والاخيرة

       جز يا يمم،     يمم  
إذا كـان الجواب "يمم" أو "يمم، جز يـا"، فيرجى ذكر القوايين واللوا   التنظيميـة و/أو التـدابير   )أ( 

ــا اة، وين أمكن، ذكر أمثلة محد ة على  ــأن التصـــــــــرف في هال الموا  المصـــــــ األخرى المن اقة المممول بها فشـــــــ
 القضايا أو األحكاا القضا ية الحديثة. في ذل ت بيقها، فما 

 
 

الجواب "يمم، جز ـيا" أو " "، فيرجى توضــــــــــــــي  كي ـية تمـامـل اإلطـاا الـقايويي لبـلدكم  إذا كـان )ب( 
 مع هال الموا  المصا اة.

 
 

"يمم" أو "يمم، جز يا"، فهل ينص اإلطاا القايويي لبلدكم على تدمير   87ال ــــــؤال   عنإذا كان الجواب  -88
 2األســلحة النااية وأجزا ها ومكوياتها والاخيرة المصــا اة التي  ــنمت أو اتجر بها فصــواة غير مشــروعة )الفقرة 

 (؟6من الما ة 
       جز يا يمم،     يمم  

إلى الت وو بتقديم مملوما  إضافية إذا كان الجواب "يمم" أو "يمم، جز يا"، فرن الدول مدعوة  )أ( 
عن ال ريقة أو ال را ق التي تتامها في تدمير األسـلحة النااية وأجزا ها ومكوياتها والاخيرة المصـنوعة أو المتجر 

 بها فصواة غير مشروعة 

 الحر    

 ال منتة )الحقن فاألسمنت(  

 القص  

 اإلغرا  في أعما  الاحاا  

 التق يع  
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 التفجير  

 الصهر ويعا ة التدوير  

 غير ذل   

 
 

 المدمرة؟هل يحتفة بلدكم ف جال  فاألسلحة النااية وأجزا ها ومكوياتها والاخيرة  )ب( 
       جز يا يمم،     يمم  

إذا كان الجواب "يمم" أو "يمم، جز يا"، فيرجى تقديم مملوما  عن عد  ويوو األسـلحة النااية  ‘1’ 
وأجزا ها ومكوياتها والاخيرة التي  مر  خالل األعواا الثالثة الماضـــــــــية وطريقة تدميرها. ويرجى تقديم 

 ا ال ا ة فكل سنة.األاقا
 

 
" " أو "يمم، جز يا"، فيرجى توضـــــي  التدابير األخرى التي   88ال ـــــؤال  عنإذا كان الجواب  ) ( 

ــريآ أو الوقوو في أيدي  ــا اة من الت ـــ ــلحة النااية وأجزا ها ومكوياتها والاخيرة المصـــ ــت دمها بلدكم لمنع األســـ ي ـــ
 (.6من الما ة  2أ  اص غير مأذون لهم فحملها )الفقرة 

 
 

ــاليآ الت لص من "ي  87إذا كان الجواب عن ال ـــــــــؤال   -89 مم" أو "يمم، جز يا"، فيرجى الت وو بتحديد أســـــــ
ــى  ــميا فمقتضــ ــت دامها اســ ــا اة، ف الف التدمير، المأذون فاســ ــلحة النااية وأجزا ها ومكوياتها والاخيرة المصــ األســ

من  2ة اإلطاا القايويي لبلدكم. ويرجى أيضـا، إن أمكن، توضـي  ماهية المت لاا  القايويية لهال األسـاليآ )الفقر 
 ( 6الما ة 

 يمهد بها إلى مؤس ة أو مؤس ا  وطنية )مثل الشرطة أو الجماال أو الجيش، إل .(  
بها إلى المو فين المموميين الم ـموض لهم فمقتضـى التشـريع الوطني فحمل أسـلحة يااية  يمهد   

 لتأمين أيف هم
 تااو أو توهآ أو تحال إلى بلدان أخرى   

 تااو أو تحال ألغراض ا ستممال المديي الدا م  

 غير ذل   
 يرجى تقديم تفا يل في هاا الشأن. ‘1’ 

 
 

ــلحة   )أ(  ــت دمون طرا ق أخرى للت لص من األســــ النااية وأجزا ها ومكوياتها والاخيرة إذا كنتم ت ــــ
 (؟6من الما ة  2المصا اة، فهل ت ضع تل  ال را ق ألي من ا  تراطا  التالية )الفقرة 

  دوا إذن اسمي فاست داا ال ريقة  

 وسم األسلحة النااية المصا اة  

 ت جيل عالما  الوسم وطريقة الت لص من تل  األسلحة النااية وأجزا ها ومكوياتها والاخيرة  
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في يرجى تقديم تفا ــــــــــــيل في هاا الشــــــــــــأن وأمثلة على النجاض في ت بيق تل  التدابير، فما  ‘1’ 
 ، حيثما أمكن، تقديم  وا للمالما  الم ت دمة في وسم تل  األسلحة النااية.ذل 

 
  

 المعلومات -12المادة   

المملومـا  مع الـدول األخرى والمنظمـا  هـل اعتمـد بلـدكم تـدابير مت ــــــــــــــقـة مع إطـاال القـايويي لتاـا ل  -90
 ؟12الممنية من أجل تنفيا األحكاا الواا ة في الما ة 

       جز يا يمم،     يمم  
 إذا كان الجواب " " أو "يمم، جز يا"، فيرجى توضي  ذل . )أ( 

 
 

إذا كان الجواب "يمم" أو "يمم، جز يا"، فهل يشـمل هاا التاا ل المملوما  المناسـاة عن أموا  )ب( 
 ا يلي؟من قبيل م
مملومـا  خـا ــــــــــــــة فكـل حـالـة على حـدة عن منتجي األســــــــــــــلحـة النـااـية وأجزا هـا ومكوـياتهـا  ‘1’ 

 (12من الما ة  1                                                                 والاخيرة وتجااها وم توا يها ومصد  ايها وياقليها المرخصين )الفقرة 
   يمم   

                                                              المنظ مة التي ي مرف أيها تشـــــــاال في  ـــــــنع األســـــــلحة النااية وأجزا ها   اإلجراميةالجماعا    ‘2’ 
ــلوعها في هال األيشــــــ ة  ــتا  في ضــــ ــواة غير مشــــــروعة أو يشــــ ومكوياتها والاخيرة أو ا تجاا بها فصــــ

 (12)أ( من الما ة  2 )الفقرة
   م  يم 

الم ــتمملة في  ــنع األســلحة النااية وأجزا ها ومكوياتها والاخيرة أو ا تجاا   اإلخفاءوســا ل  ‘3’ 
 (12)ب( من الما ة  2بها فصواة غير مشروعة، وسبل كشف تل  الوسا ل )الما ة 

   يمم   

والو ـــــــــول والداوب التي ت ـــــــــت دمها عا ة الجماعا    اإلاســـــــــالال را ق والوســـــــــا ل ويقا   ‘4’ 
ــالمة  اإلجرامية في ا تجاا غير المشــــــروو فاألســــــلحة النااية وأجزا ها ومكوياتها والاخيرة   المنظمة الضــــ
 (12) ( من الما ة  2)الفقرة 

   يمم   

ال برا  التشـريعية والممااسـا  والتدابير الرامية إلى منع ومكافحة واسـتئصـال  ـنع األسـلحة  ‘5’ 
 (12) ( من الما ة  2النااية وأجزا ها ومكوياتها والاخيرة وا تجاا بها فصواة غير مشروعة )الما ة 

   يمم   

يرجى ذكر وو ــــف أهم وأيج  التدابير والممااســــا  الفضــــلى الممتمدة في بلدكم للم ــــاعدة  ) ( 
ــنع األســـلحة النااية وأجزا ها ومكوياتها والاخيرة و  ا تجاا بها فصـــواة غير على تاا ل المملوما  فشـــأن جرا م  ـ

 مشروعة.
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يرجى ذكر ال ــياســا  والقوايين واللوا   التنظيمية والترتياا  و/أو التدابير األخرى المن اقة.  ) ( 
ــتفا ة في مجال تاا ل المملوما  وتقديم فمض األمثلة على  ويرجى و ــــــــــــف ما لديكم من تجااب و او  م ــــــــــ

 الشأن.النجاض في ت بيق ممااسا  فمالة في هاا 

 
 

هــل يتاــا ل بلــدكم مع الــدول األطراف األخرى أو المنظمــا  الممنيــة المملومــا  الملميــة والت نولوجيــة  -91
يفاذ القايون من أجل أن يمزز كل منها قداا  اآلخر على منع جرا م  ـنع األسـلحة إذا  الصـلة المفيدة ألجهزة  

واة غير مشروعة وكشفها والتحقيق فيها ومالحقة األ  اص النااية وأجزا ها ومكوياتها والاخيرة وا تجاا بها فص
 (؟12من الما ة  3الضالمين في تل  األيش ة غير المشروعة )الفقرة 

       جز يا يمم،     يمم  
 إذا كان الجواب " "، فيرجى توضي  ذل . )أ( 

 
 

تقديم تفا ـيل في هاا الشـأن وو ـف التدابير إذا كان الجواب "يمم" أو "يمم، جز يا"، فيرجى   )ب( 
 المت اة وتقديم أمثلة على حا   النجاض في تنفياها.

 
 

ــا ت  -92 ــلحة النااية وأجزا ها ومكوياتها والاخيرة التي ضــ هل يتفقد بلدكم ال ــــجال  الوطنية والدولية لألســ
 غير مشروعة؟                                                                   أو ع ثر عليها أو استر   والتي ابما ت ون قد  نمت أو اتجر بها فصواة

       جز يا يمم،     يمم  
 إذا كان الجواب " "، فيرجى توضي  ذل . )أ( 

 
 

ذكر ال ــــــــــــــل ـة أو ال ــــــــــــــل ـا  الم تصــــــــــــــة إذا كـان الجواب "يمم" أو "يمم، جز ـيا"، فيرجى  )ب( 
والمت لاــا  واإلجراءا  القــايوييــة الم اقــة في بلــدكم على عمليــا  اقتفــاء األثر الوطنيــة أو الــدوليــة وتقــديم أمثلــة 

 على ت بيقها.

 
 هل يحتفة بلدكم ف جال  لما يلي  ) ( 

 طلاا  اقتفاء األثر الواا ة؟  

 طلاا  اقتفاء األثر الصا اة؟  

 يرجى تقديم تفا يل في هاا الشأن. ‘1’ 

 
 

وبيان الداو  الم ــــــــــــــتفا ة،  الدول مدعوة إلى تقديم أمثلة على عمليا  اقتفاء األثر الناجحة   ) ( 
جه  من  ـــــــــموبا  وتحديا  في تنفيا تل  الممليا ، وتقييم مدى فمالية ممااســـــــــاتها الوطنية ايشـــــــــمل ما تو  فما

 والدولية في مجال اقتفاء األثر.
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الدول مدعوة إلى الت وو بتقديم مملوما  إضــــــــافية عن عد  ويوو األســــــــلحة النااية وأجزا ها  )ه( 
يرة التي اقتفـت أثرهـا في إقليمهـا وفي البلـدان األخرى خالل األعواا الثالثـة المـاضــــــــــــــيـة. ويرجى ومكويـاتهـا والـاخ

 تقديم األاقاا ال ا ة فكل سنة إن كايت متاحة.

 
 

ــال طلاا  للتماون الدولي من أجل اقتفاء  -93 ــتقاال وياســــــ هل اعتمد بلدكم تدابير وترتياا  للتمكن من اســــــ
ن  مت أو ات جر بها فصــــواة غير مشــــروعة أثر األســــلحة النااية وأجزا ه                                                                              ا ومكوياتها والاخيرة التي ابما ت ون قد  ــــ 

من بروتوكول األســــــــــــــلحــة  12من المــا ة  4من اتفــاقيــة الجريمــة المنظمــة والفقرة  18)ز( من المــا ة  3 )الفقرة
 النااية(؟

      جز يا يمم،     يمم  
إذا كان الجواب "يمم" أو "يمم، جز يا"، فيرجى ذكر ال ــــــــياســــــــا  والقوايين واللوا   التنظيمية  )أ( 

 .التدابير األخرى المن اقة التي اعتمد  من أجل توفير هاا التماون وتقديم أمثلة على النجاض في تنفياها أوو/

 
 

ــلحة  )ب(  ــاعدة في اقتفاء أثر األسـ ــتجافة ل لاا  الم ـ ــمان ســـرعة ا سـ هل اعتمد بلدكم تدابير لضـ
ن  مت أو ات جر بها فصــــواة غير مشــــروعة )الفقرة  من  4                                                                                                    النااية وأجزا ها ومكوياتها والاخيرة التي ابما ت ون قد  ــــ 

 (؟12الما ة 
      جز يا يمم،     يمم  

إذا كان الجواب "يمم" أو "يمم، جز يا"، فيرجى ذكر ال ــــــــياســــــــا  والقوايين واللوا   التنظيمية  ‘1’ 
 التدابير األخرى المن اقة وتقديم أمثلة على النجاض في تنفياها. أوو/

 
 

لضــــــــــــــمان المحافظة على ســــــــــــــرية المملوما  التي يتلقاها من الدول هل اعتمد بلدكم تدابير  ) ( 
ــتممال تل  المملوما  عندما ت لآ من  ذل  الدولة التي                                                                                                 األطراف األخرى أو لالمتثال ألي قيو  ت فرض على اســـ

 ؟12من الما ة  5تقدا هال المملوما  وفقا للفقرة 
      جز يا يمم،     يمم  

ذكر ال ــــــــياســــــــا  والقوايين واللوا   التنظيمية إذا كان الجواب "يمم" أو "يمم، جز يا"، فيرجى   ‘1’ 
 التدابير األخرى ذا  الصلة. أوو/

 
 

 إذا كان الجواب " "، فيرجى توضي  ذل . ‘2’ 

 
 

ــأن  ‘3’  ــافـية عن عـد  ال لـاا  التي تلقتهـا فشــــــــــــ الـدول مـدعوة إلى الت وو بتقـديم مملومـا  إضــــــــــــ
وأجزا ها ومكوياتها والاخيرة خالل األعواا الثالثة الماضـــــــية الم ـــــــاعدة في اقتفاء أثر األســـــــلحة النااية 

 وعد  ال لاا  التي قدمتها للبلدان األخرى في هاا الشأن خالل األعواا الثالثة الماضية.
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يرجى، إن أمكن، أن تقدموا أيضــــــــا مملوما  عن البلدان التي كان التماون ممها على اقتفاء  ‘4’ 
أقصــــى حد خالل األعواا ال م ــــة الماضــــية. ويرجى أيضــــا و ــــف قنوا   األثر إيجابيا أو ســــلبيا إلى

 التماون الم ت دمة.
 

  
 التعاون  -13المادة   

من بروتوكول  13من المــا ة  2هــل عين بلــدكم هيئــة وطنيــة أو يق ــة اتصـــــــــــــــال واحــدة عمال فــالفقرة  -94
األطراف فشــــــــــأن الم ــــــــــا ل المتملقة بال  األســــــــــلحة النااية ل ي تممل كحلقة و ــــــــــل بين  وبين ســــــــــا ر الدول 

 البروتوكول؟

   يمم   

 إذا كان الجواب " "، فيرجى توضي  ذل . )أ( 

 
 

إذا كـان الجواب "يمم"، فيرجى تـقديم أي مملومـا  مـتاحـة عن اســــــــــــــم الهيـئة الوطنـية أو يق ة  )ب( 
 ا تصال الممينة تل  وو يفتها وعنوايها.

 
 

هـل اعتمـد بلـدكم تـدابير أو أبرا أي اتفـاقـا  أو ترتياـا  ثنـا يـة أو إقليميـة أو  وليـة للتمـاون في مجـال  -95
لحة النااية وأجزا ها ومكوياتها والاخيرة وا تجاا بها فصــواة غير مشــروعة منع ومكافحة واســتئصــال  ــنع األســ 

 (؟13من الما ة  1)الفقرة 
      جز يا يمم،     يمم  

 إذا كان الجواب " "، فيرجى توضي  ذل . )أ( 

 
 

إذا كـــان الجواب "يمم" أو "يمم، جز يــــا"، فيرجى و ــــــــــــــف تلــــ  التــــدابير والترتياــــا  وذكر  )ب( 
ــياســـــــا  والقوايين  واللوا   التنظيمية و/أو التدابير األخرى المن اقة. ويرجى بيان ما إذا كان بلدكم طرفا في ال ـــــ

منظمة إقليمية ت بق تدابير مشــتركة فشــأن إجراءا  تراخيص ا ســتيرا  والتصــدير والمبوا بناء على وجو  اتحا  
 جمركي ومن قة ت لو من الحدو  الداخلية وت فل حرية حركة الاضا ع.

 
 

ــلحة النااية المتوخاة في الفقرة ف  -96 ــم األســ ــوعة لمكافحة إزالة عالما  وســ ــافة إلى التدابير الموضــ  2اإلضــ
من بروتوكول األســـلحة النااية، هل أيشـــأ بلدكم آليا  أو ات ا تدابير أخرى من أجل التما  الدعم  8من الما ة 

ــلحة النااية وأجزا ها ومكوياتها والاخيرة و  ــايمي األسـ ــرتها  تجااهاوالتماون من  ـ ــماسـ ــد ايها وسـ ــتوا يها ومصـ                                وم ـ
ــنمها وا تجاا بها فصـــواة غير مشـــروعة ومن  ــال أيشـــ ة  ـ ــتئصـ وياقليها التجاايين، من أجل منع ومكافحة واسـ

 (؟13من الما ة  3و 1أجل ا ستفا ة من هاا الدعم والتماون )الفقرتان 

   يمم   

 إذا كان الجواب " "، فيرجى توضي  ذل . )أ( 
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إذا كان الجواب "يمم"، فيرجى و ــــــــــف يوو التماون الاي أقام  بلدكم مع أي فئة من الفئا   )ب( 

 ال ياسا  والقوايين واللوا   التنظيمية و/أو التدابير األخرى المن اقة. الماكواة أعالل وذكر

 
  

 الصعوبات المصادفة  
 هل يواج  بلدكم  موبا  في تنفيا أحكاا بروتوكول األسلحة النااية؟ -97

      جز يا يمم،     يمم  
 إذا كان الجواب "يمم" أو "يمم، جز يا"، فيرجى توضي  ذل . )أ( 

 
 

لمكـافحـة  ــــــــــــــنع األســــــــــــــلحـة الـنااـية وأجزا هـا ومكوـياتهـا والـاخيرة  هـل قيم بلـدكم فمـالـية ـتدابيرل المت ـاة -98
 وا تجاا بها فصواة غير مشروعة؟

   يمم   

ــها  فأي وثيقة )وثا ق )أ(  ــتشـ ــي  ذل  وا سـ مناســـاة في هاا  (إذا كان الجواب "يمم"، فيرجى توضـ
الشــــأن )مثل تقااير التقييم أو تحليل الثغرا  أو تقااير آليا  ا ســــتمراض الدولية واإلقليمية األخرى أو  ااســــا  

 عن ال ياسا  المامة، إل .(.

 
 

اســــــــــتراتيجية أو خ ة عمل وطنية من أجل مكافحة  ــــــــــنع األســــــــــلحة النااية وأجزا ها هل لدى بلدكم  -99
ومكوياتها والاخيرة وا تجاا بها فصــواة غير مشــروعة أو من أجل تنفيا  ــكول إقليمية أو  ولية ذا   ــلة في 

 هاا الميدان؟

   يمم   

إذا كان الجواب "يمم"، فيرجى بيان ا ســــــــــــــتراتيجية أو خ ة الممل، مع تقديم  ــــــــــــــرض موجز  )أ( 
 لن اقها، و/أو التدابير األخرى ذا  الصلة.

 
 

                                                           بـلدكم ـقد عـ د  ل للتوا ا مع مقتضـــــــــــــــيا  البروتوكول، فيرجى تحـدـيد إذا لم يكن اإلطـاا الـقايويي الوطني ل -100
 ال  وا  المتاقية التي يلزا ات اذها لمواءمت  ممها.

 
 

هـل توجـد أي  ــــــــــــــموـبا  تمترض اعتمـا  تشــــــــــــــريمـا  وطنـية جـدـيدة أو تنفـيا التشــــــــــــــريمـا   )أ( 
 القا مة؟ الوطنية

   يمم   

 إذا كان الجواب "يمم"، فهل ين بق عليها أي من الصموبا  التالية؟ ‘1’ 

 مشاكل في  وغ التشريما   

 الحاجة إلى إ الحا  مؤس ية أو إيشاء مؤس ا  جديدة  
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 إل .(الحاجة إلى سن المزيد من التشريما  التنفياية )قوايين، لوا   تنظيمية، مراسيم،   

  موبا  تواج  الممااسين في استممال التشريما    

 يقص الوعي  

 عدا التن يق بين الوكا    

 خصا ص اإلطاا القايويي  

 ا فتقاا إلى الممااف والمهااا  التقنية  

 محدو ية أو ايمداا التماون من جايآ الدول األخرى   

 محدو ية المواا  الالزمة للتنفيا  

 م ا ل أخرى )يرجى تحديدها(  

 
  

 الحاجة إلى المساعدة التقنية  

 م اعدة تقنية للتغلآ على الصموبا  القا مة في تنفيا البروتوكول؟هل يحتا  بلدكم إلى  -101

   يمم   

 إذا كان الجواب "يمم"، فيرجى تحديد يوو الم اعدة الالزمة  )أ( 
ــلحة النااية وأجزا ها ومكوياتها والاخيرة    ــنع األســـــ ــة لصـــــ تقييم تدابير المدالة الجنا ية المناهضـــــ

 وا تجاا بها فصواة غير مشروعة وأوج  ااتااطها فالجرا م ال  يرة األخرى 
 المشواة القايويية أو اإل الحا  التشريعية واللوا   التنظيمية  
 تشريما  أو لوا   تنظيمية أو اتفاقا  يموذجية  
 إيشاء هيئا  م تصة أو جها  و ل وطنية أو يقا  اتصال ممنية فاألسلحة النااية  
 بناء المؤس ا  أو تمزيز المؤس ا  القا مة  
 وضع استراتيجيا  أو سياسا  أو خ ط عمل  
 تمميم الممااسا  الجيدة أو الداو  الم تفا ة  
 بنـــــاء القـــــداا  من خالل تـــــدايـــــآ الممـــــااســــــــــــــين المـــــاملين في مجـــــال المـــــدالـــــة الجنـــــا يـــــة   

 و/أو تدايآ المدابين
 الوقاية والتولية  
 الم اعدة الموقعية من موج  أو خبير مت صص  
 مراقاة الحدو  وتقييم الم اطر  
 إجراءا  عمل موحدة  
كشـف تدفقا  ا تجاا غير المشـروو عند الممابر الحدو ية أو من خالل ال دما  البريدية أو   

 فاست داا اإليتريت
 تاا ل المملوما   
 التحقيق والمالحقة القضا ية  
 لتمزيز التماون اإلقليمي والدولي تدابير  
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التحتيــة القــا مــة، مثــل يظم حفة  البنىإقــامــة بنى تحتيــة لت نولوجيــا  المملومــا  أو ت وير   
 ال جال  أو النماذ  واأل وا  الرقمية أو قواعد البيايا  أو أ وا  التوا ل

 جمع وتحليل بيايا  ا تجاا فاألسلحة النااية  
مجا   أخرى )يرجى تحديدها(. ويرجى ترتيآ ا حتياجا  من الم ــــــــــــاعدة التقنية من حيث   

 ى أحكاا البروتوكول المحد ة المتملقة بها عند تقديم المملوما .األولوية واإل ااة إل
 

 
 الم اعدة التقنية والممدا   )ب( 

 الوسم وحفة ال جال   

 تحديد ماهية األسلحة النااية واقتفاء أثرها  

 ضوافط النقل  

 حمال  الجمع  

 التم يل والتدمير  

 إ ااة الم زويا   

 
 

 م اعدة تقنية في تل  المجا  ؟هل يتلقى بلدكم فالفمل  ) ( 

   يمم   

 إذا كان الجواب "يمم"، فيرجى تحديد مجال الم اعدة المقدمة والجها  التي تقدمها. ‘1’ 

 
 

يرجى و ـف الممااسـا  المتامة في بلدكم التي تمتبرويها جيدة فشـأن مراقاة األسـلحة النااية  ) ( 
ا تجاا بها فصــواة غير مشــروعة التي يمكن  و ســلحة النااية وأجزا ها ومكوياتها والاخيرة ومنع ومكافحة  ــنع األ

 أن تهم الدول األخرى في جهو ها الرامية إلى تنفيا بروتوكول األسلحة النااية.

 
 

يرجى تـقديم أي مملومـا  أخرى تمتـقدون أن من المهم أخـاهـا في ا عتـااا فشــــــــــــــأن الجواـيآ  ()ه 
 يا البروتوكول والصموبا  القا مة في هاا الشأن ف الف المملوما  الماكواة أعالل.المتملقة بتنف

 
 

 


