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تقرير عن اجتماع فريق الخبراء الحكومي الدولي المنشأ عماًل بقرار    

 2020تموز/يوليه  15إلى  13، المعقود في فيينا من 9/1 المؤتمر
  

مة  - أولً    مقد ِّ
 9/1طلب مؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في قراره   -1

المعنون "إنشــاآ يلية اعــتعراف تنفتف اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية رالبررتو و    
جريمـة نن ععـقد، في ودرا الموارا المـتاوة، ااتمـاعا   رال  بالمخـدرا الملحـقة هاـا"، إلم مكـتب األمم المتحـدة المعني 

راودا  علم األقل لفريق خبراآ وكومي ارلي مفتوح العضــوية مأ نال ر ــص ال ــيهة النااتية  عــتبيانا  التقتيم  
الفاتي رالمواآمة هتناا، وســــــــب ا قتضــــــــاآ، رتعداا المجااء التواتاية  اراآ ا عــــــــتعرا ــــــــا  الق رية رمخ   

ــار إلتاا في مرفق القرار نموذاي لقوا ــا  المشــــــــ م نتاتُج نعمال فريق 9/1تم المالوظا  رالملخ ــــــــ ، علم نن تقدَّ
 الخبراآ الحكومي الدرلي إلم المؤتمر لكي ينظر فتاا نثناآ اررته العاشرة. 

راعا المؤتمر، في القرار نفســــــــه، رتيســــــــه إلم نن ييســــــــر، هدعم مأ المكتب، نعمال فريق الخبراآ الحكومي   - 2
، اعا رتيس المؤتمر المجموعا   2018 انون األرل/اعســــــــمبر   4درلي مأ خالل المشــــــــاررا  متر الرعــــــــمية. رفي  ال 

ا قليمية إلم تقدعم ترشيحا  لرتاعة فريق الخبراآ الحكومي الدرلي. رنيد المكتب الموعص للمؤتمر، في ااتماعه المنعقد  
 رنسا( لرتاعة فريق الخبراآ الحكومي الدرلي. ، ترشيح ررنو عوريول )ف 2018 انون األرل/اعسمبر   13في  

تشــريأ    11إلم   9في الفترة مأ  في فتتنا  األرل المعقوا  ااتماعه رر ــص فريق الخبراآ الحكومي الدرلي، في   -3
، ال ـــــــيهة النااتية للمجااء التواتاية  اراآ ا عـــــــتعرا ـــــــا  الق رية رالمخ   النموذاي لقواتم  2019األرل/نكتوبر 

  المكتب الموعــص، مأ   ، رافق ا اتماع ذلك ربعد  .المالوظا  رالملخ ــا ، لكي ينظر فتاا المؤتمر في اررته العاشــرة 
علم عقد ا اتماع الماني لفريق الخبراآ ، 2019تشــــــــريأ الماني/نوفمبر  28في  ال ــــــــامتةخالل إاراآ الموافقة 

، رافق 2020شـــــــــــــــجا /فبراير  21. رفي 2020تموز/يولـيه  15إلم  13الحكومي اـلدرلي في فتتـنا في الفترة مأ 
ــال المؤقـــ   ــدرل األعمـ ــة نعضــــــــــــــــا، علم اـ ــة ال ــــــــــــــــامتـ المكتـــب الموعــــــــــــــص للمؤتمر، مأ خالل إاراآ الموافقـ

 الماني. لالاتماع

  
 تنظيم الجتماع  - ثانيا  

 افتتاح الجتماع -ألف 
،  مأ خالل إاراآ 19-المكتب الموعــــــــص لمؤتمر األطراف، في إطار مواااة تحثتر ااتحة  وفتد  رافق -4
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ــامتة ــكل  2020تموز/يوليه  9في   الموافقة ال ـ ــور الرتيس رعدا  هجتأ، ، علم نن ععقد ا اتماع في شـ مص وضـ
األمــانــة فعليــا في قــاعــة ا اتمــاع، رات ـــــــــــــــال اميص المنــدربتأ ا خريأ عأ بعــد  ممملي محــدرا مأ المنــدربتأ ر 

  .باعتخدام من ة الترامة الشفوية التي اشتر  األمم المتحدة خدماتاا

 . 2020تموز/يوليه  13ااتماَع فريق الخبراآ الحكومي الدرلي في  الرتيس رافَتَتح -5
 
 

 إقرار جدول األعمال   -باء 
ــته األرلم المعقواة في   فريق الخبراآ، نقرَّ   - 6 تأ،  التالت  رتنظيم األعمال  تموز/يوليه، ادرل األعمال   13في السـ

  قليص ت   قد ـشمل تعديال للجدرل الزمني مص ، ر تأ اج ال  ا اتماع   التعديل إلم ـشكل هفا   يعزى ر  بـ يهتاما المعدلة ـشفويا. 
 12/ 00مأ السـاعة  ظارا  ادرلة الجلسـا  ال ـجاوية ر الاتماعا  مأ ثالث عـاعا  إلم عـاعتتأ المخ ـص ل وق   ال 

 . 18/ 00إلم الساعة    16/ 00بعد الظار مأ الساعة ما  رالسا    14/ 00إلم الساعة 

 المساتل التنظيمية: -1 

 افتتاح ا اتماع؛ )ن(  

 إقرار ادرل األعمال رتنظيم األعمال. ب()  

ر ــــــــص رمواآمة ال ــــــــيا النااتية  عــــــــتبيانا  التقتيم الفاتي  عــــــــتعراف تنفتف اتفاقية األمم  -2 
 المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية رالبررتو و   الملحقة هاا.

 مساتل نخرى. -3 

 اعتماا التقرير. -4 
 
 

 الكلمات  - جيم  
با اتماع عأ بعد، اعــــتخدم  األمانة من ــــة للترامة الشــــفوية لتيســــتر   شــــار تأألمراف ات ــــال الم -7

الترامة الشــــفوية إلم اميص لها  األمم المتحدة الرعــــمية الســــ . رعــــمح  المن ــــة بلعــــناا ارر/ر ــــلة المتكلم  
ســتمص. رقد ُطل ب مأ  ام عــوى ارر/ر ــلة المدي مشــار ، في وتأ نن اميص المشــار تأ ا خريأ لم عكأ ل 300 ل

قـبُل إلم الوفوا إهال  األمـاـنة هتوزيص األارار )ارر المتكلم/ارر المســــــــــــــتمص( ااخـل  ـل رفـد عـند طلـب تســــــــــــــجـتل 
فعليا في   امندربتاا مأ خالل مف رة شــــــــــــــفوية. ربا  ــــــــــــــافة إلم ذلك،  ان عدا محدرا مأ المندربتأ وا ــــــــــــــر 

ي األعــبوع الســاهق لالاتماع، هناآ علم طلجا   ــاارة مأ  ا اتماع، الفي  يَّفه المكتب الموعــص راتفق بشــحنه ف
 العديد مأ الدرل األعضاآ. 

  77 باعـــــــــــــم مجموعة ال   ة مأ ادرل األعـمال، نال  هبـيان مممـلة ارلة فلســـــــــــــ تأ، متـحدثـ   1رفي إطار البـند  - 8
 عتمااه تداهتر   تب( )المك  نثن ، في املة نمور، علم مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرا  رالجريمة قد  رال ــــتأ. ر 

ــدي لجاتحة  وفتد  ــكل ال نقر لتداهتر التي تتماشــــــــــــم مص ا  19- للت ــــــــــ ــا، رروب  باعتماا الشــــــــــ   اجتأ تاا وكومة النمســــــــــ
لالاتماعا . راع  إلم زيااة عدا المشـــــــــار تأ مأ الجعما  الداتمة للدرل األطراف إلم ما يتجارز العدا المحدا رهو  

ــار ا  إذا اقتضـــم األمر ذلك، رهنا    80 القتوا المتعلقة بال ـــحة  ر فلك  مأ وتث رق  التحضـــتر  المفرر ـــة  بالقتوا مشـ
مأ  رنكد  نن ني تقتتد لعدا الوفوا المســـــموح لاا بالمشـــــار ة  . انعقاا ا اتماع الحتز المســـــتخدم في مكان رالســـــالمة ر 

ا فريق  ســــت م ال   تعقد في  الحضــــور الشــــخ ــــي في ني ااتماع ينجهي ن  عشــــكل عــــابقة ألي ااتماعا  خالل   قبل. رشــــدر
ا اتماعا  التي ينظماا المكتب رالمشـار ة فتاا   وضـور الخبراآ علم  ـرررة نن ُتمنح اميص الدرل األعضـاآ فر ـة  

رعالرة علم ذلك، شـدا  علم  ـرررة إاراآ مشـاررا  مناعـجة مأ وتث التوقت    .علم قدم المسـاراة ر علم نحو  امل  
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ــكل ني ااتم  ــحن شــــــ ــاآ بشــــــ ــاملة مص الدرل األعضــــــ ــكل هفه  تعقد اعا  رشــــــ ــتقبل رتهال  الجعما  الداتمة بشــــــ في المســــــ
 موعد انعقاا  ل ااتماع.    مأ نعبوعتأ علم األقل  التي عتعتمدها قبل  ا اتماعا  رنعالتب العمل 

مأ  1البنــد  في إطــار  كلمــة ، ب الجريمــة المنظمــة  عـــــــــــــويســـــــــــــرا، رهي طرف في اتفــاقيــة  ة ممملــ  نالــ  كمــا  - 9
 األعمال.  ادرل 

: الجريمـــة المنظمـــة ةمأ اـــدرل األعمـــال ممملو األطراف التـــاليـــة في اتفـــاقيـــ  2في إطـــار البنـــد رتكلَّم  -10
الررعــي، إعــجانيا، إعــراتتل، نلمانيا، إع اليا، البرازيل، الجزاتر، عــويســرا، مواتيما ،  ندا،  وبا،  ولومبيا،   ا تحاا

دا الشــــــــــــــمـالـية، الاـند، الو ـعا  المتحـدة مـالتزـيا، م ــــــــــــــر، المكســـــــــــــــيك، المملكـة المتحـدة لبري ـانـيا العظمم رنيرلنـ 
 .فلس تأ األمريكية، اليابان، ارلة

ــا  المراقب عأ اماورية إيران ا عــــالمية، رهي ارلة موقر عة   2رتكلَّم في إطار البند  - 11 مأ ادرل األعمال نعضــ
 علم ا تفاقية.  

 مممال البرازيل ر ولومبيا ر الهما طرف في ا تفاقية.   3رتكلم في إطار البند  - 12

 
 

 تنظيم األعمال -دال 
ـــته األرلم المعقواة في  فريق الخبراآ ـناق   - 13 مأ اـدرل   1تموز/يولـيه، البـند   13الحكومي اـلدرلي، في الســـــــــــ

ــاـتل التنظيمـية بـ  تعلق األعـمال، الم  ــيا النـااتـية  تعلق ه مأ اـدرل األعـمال، الم   2البـند ، ر المســـــــــــ و ـــــــــــــص رمواآـمة ال ـــــــــــ
ــتعراف تنفتف اتفاقية الجريمة المنظمة رالبررتو و   ال  ــتبيانا  التقتيم الفاتي  عــ مأ    2ملحقة هاا. رفي إطار البند  عــ

ــتبيان التقتيم الفاتي الخا  باتفاقية الجريمة المنظمة رالبررتو و    ر مشــــــــــر  فريق الخبراآ ادرل األعمال، ناق    ع اعــــــــ
ــ لة التر تز علم األ ، مص  )CTOC/COP/WG.10/2020/2(األرلم  ة المجموع   – الملحقة هاا    تزال   ان   التي عـــــــــــ

ر رال هنا  مساتل معلقة بشحناا يتعتأ ا تفاق علتاا   علتاا هو عاا هتأ قوعتأ.  مؤشَّ

 14ر 13 في، المعقواة رالخـامســـــــــــــــة ، في الســـــــــــــــاتـه المـانيـة رالمـالمـة رالرابعـةالخبراآ فريقررا ـــــــــــــــل  -14
 مأ ادرل األعمال. 2تموز/يوليه، مناقشته للبند  15ر

 13، المعقواتتأ يومي ه المانية رالمالمةي ، في الســـــــــــــت الخبراآ  فريق   المناقشـــــــــــــة التي ناراهاررا ـــــــــــــل -15
ــتبـيان التقتيم اـلفاتي الخـا  ـباتـفاقـية الجريـمة المنظـمة رالبررتو و    تموز/يولـيه، التر تز علم مشــــــــــــــررع  14ر اعـــــــــــ

مشـــــررع . رفي الجلســـــة المالمة، انتقل فريق الخبراآ في مناقشـــــته للمســـــاتل المعلقة إلم  األرلمالمجموعة   –  الملحقة هاا 
ــتبيــــان التقتيم الــــفاتي الخــــا  بــــاتفــــاقيــــة الجريمــــة المنظمــــة رالبررتو و   الملحقــــة هاــــا  المجموعــــة المــــانيــــة   –  اعـــــــــــ

)CTOC/COP/WG.10/2020/3(  . 

، مناقشــــته للمجموعتتأ 2020تموز/يوليه  14ررا ــــل فريق الخبراآ، في الســــته الرابعة، المعقواة في  -16
المتعلقتأ بالمجموعتتأ المالمة  التقتيم الفاتي ياعـتبيان األرلم رالمانية، رناق  نعضـا المسـاتل المعلقة في مشـررعي 

(. رخالل الجلسـة الرابعة، نوقشـ  CTOC/COP/WG.10/2020/5ر CTOC/COP/WG.10/2020/4رالرابعة )
ــاتل المعلقة ر  ــؤالتأ اميص المسـ ــتمناآ السـ ــلة، باعـ ــ لة ذا  ال ـ ــا  النااتية علم األعـ ــع  اللمسـ مأ  72ر  71ر ـ

را تجار هاا  رتو ول مكافحة  ــــنص األعــــلحة النارية رنازاتاا رمكوناتاا رالفخترةالمجموعة األرلم، المتعلقتأ هبر 
ة باتفاقية الجريمة الخا ــَّ التقتيم الفاتير   ا اعــتبيانَ  يصر امشــ ل ةرقد ر ــع  ال ــيا النااتي . ب ــورة متر مشــررعة

بررتو ول مكــافحــة تاريــب الماــااريأ عأ طريق البر رالجحر رالجو، ربررتو ول منص رقمص رمعــاقجــة ر  المنظمــة،
رتم  مواآمتاا مأ نال تقدعماا إلم مؤتمر األطراف لتنظر  ا تجار باألشـــــخا ، ربخا ـــــة النســـــاآ راألطفال،

 فتاا في اررته العاشرة.

http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.10/2020/2
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.10/2020/3
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ــة، المعقواة في رقام فريق ال -17 ــته الخامســــــــ ــت ناف راختتام 2020تموز/يوليه  15خبراآ، في الســــــــ ، باعــــــــ
مأ المجموعة األرلم، المتعلقتأ بمشـــررع اعـــتبيان التقتيم الفاتي الخا  هبررتو ول    72ر 71مناقشـــته للســـؤالتأ 

ــتبيانا  التقتيم الفاتي األر  ــا  النااتية علم اميص اعـــ ــص هفلك اللمســـ ــلحة النارية، ليضـــ ــة باتفاقية األعـــ بعة الخا ـــ
ــا في اررتـــه   ــا إلم المؤتمر لتنظر فتاـ ــدعماـ ــا مأ ناـــل تقـ ــا ريواتماـ الجريمـــة المنظمـــة رالبررتو و   الملحقـــة هاـ

لمجااء التواتاية  اراآ ا عــتعرا ــا  الق رية رالمخ   النموذاي لقواتم المالوظا  العاشــرة، با  ــافة إلم ا
 نثناآ ا اتماع األرل لفريق الخبراآ. ، ب يهتاا النااتية التي نعد رالملخ ا 

المتعلق بالمساتل األخرى، ربناآ علم طلب المندربتأ،    3رفي الجلسة الخامسة نعضا، رفي إطار البند  -18
لية اعـتعراف تنفتف اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة   ُنر ـح نن الوثيقة المتاوة علم ال ـفحة الشـجكية المخ ـ ـة

نوكـام اتفـاقيـة الجريمـة المنظَّمـة ربررتو ول  بشـــــــــــــــحن  لوطنيـة رالبررتو و   الملحقـة هاـاالجريمـة المنظمـة عبر ا
 .هرف العلم را واطةالتي لم تتنارلاا اعتبيانا  التقتيم الفاتي متاوة ل مكافحة تاريب الماااريأ

 
 

 الحضور -هاء 
ــي، ا تحاا األررربيالجريمة المنظمة:  في ا اتماع األطراف التالية في اتفاقية ممر ل  -19 ، ا تحاا الررعــــ

ــراتتل، إكواارر، نلمانيا، ا مارا  العربية المتحدة،  ــتراليا، إعــــ ــجانيا، نعــــ نذربيجان، األرانتتأ، األران، نرمتنيا، إعــــ
ل، البرتهـال، هلجيكـا، هولنـدا، هترر، هتالررت، تـايلنـد،  إنـدرنيســــــــــــــيـا، ننهو ، نرررمواي، إع ـاليـا، بـارامواي، البرازيـ 

، اماوريــة  وريــا،  (البوليفــاريــة-زريال )اماوريــةفن تونس، الجزاتر، الجماوريــة الــدرمتنيكيــة،  ،تشــــــــــــــيكيــاتر يــا، 
ارـلة ، المتعـداة القومـيا (-هوليفـيا )ارـلةاماورـية  ر اـلدعمقراطـية الشــــــــــــــعبـية، اماورـية موـلدرفـا، انوب نفري ـيا، 

مان، مواتيما ،  ، ررمانيا، السـلفاارر، عـلوفتنيا، عـنهافورة، السـواان، عـويسـرا، شـتلي، ال ـتأ، العراق، عُ لسـ تأف
فرنســــا، الفلبتأ، فنلندا، فتت  نام، قترمتزعــــتان،  رراتيا،  ندا،  وبا،  وعــــتاريكا،  ولومبيا، الكوي ، لبنان، لتبيا،  

يرلندا  نكة العربية السـعواعة، المملكة المتحدة لبري انيا العظمم ر مال ة، مالتزيا، م ـر، المهرب، المكسـيك، الممل
الشــــــــــمالية، ميانمار، النمســــــــــا، نتجال، نيجتريا، نيكاراموا، نتوزيلندا، الاند، هندررات، الو عا  المتحدة األمريكية،  

 .اليابان، اليمأ

  تفاقية.اماورية إيران ا عالمية، رهي ارلة موقر عة علم ا رممر ل  بمراقبتأ -20

 قاتمة بحعماآ المشار تأ. CTOC/COP/WG.10/2020/INF.1/Rev.1رترا في الوثيقة  -21
 
 

 الوثائق -واو 
 :فريق الخبراآكان  الوثاتق التالية معرر ة علم  -22

 ؛(CTOC/COP/WG.10/2020/1)ادرل األعمال المؤقَّ  المشررح  )ن( 

اعـــتبيان التقتيم الفاتي الخا  باتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية  )ب( 
 ؛(CTOC/COP/WG.10/2020/2)المجموعة األرلم  -رالبررتو و   الملحقة هاا 

اعـــتبيان التقتيم الفاتي الخا  باتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية  )ج( 
 ؛(CTOC/COP/WG.10/2020/3)المجموعة المانية  -رالبررتو و   الملحقة هاا 

اعـــتبيان التقتيم الفاتي الخا  باتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية  )ا( 
 ؛(CTOC/COP/WG.10/2020/4)المجموعة المالمة  -رالبررتو و   الملحقة هاا 
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اعـــتبيان التقتيم الفاتي الخا  باتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية  )هـ( 
 ؛(CTOC/COP/WG.10/2020/5)المجموعة الرابعة  -رالبررتو و   الملحقة هاا 

فاتي  عــــــــــــتعراف تنفتف اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة مناجية مواآمة اعــــــــــــتبيانا  التقتيم ال )ر( 
 ؛(CTOC/COP/WG.10/2020/CRP.1)الجريمة المنظمة عبر الوطنية رالبررتو و   الملحقة هاا 

ــتبيان مواَآم للتقتيم الفاتي خا  باتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة  )ز(  ــررع اعـ مشـ
 ؛  (CTOC/COP/WG.10/2020/CRP.2)عبر الوطنية 

مشــــــــــــــررع اعــــــــــــــتبيـــان مواَآم للتقتيم الـــفاتي خـــا  هبررتو ول منص رقمص رمعـــاقجـــة ا تجـــار  )ح( 
باألشــــخا ، ربخا ــــة النســــاآ راألطفال، المكمل  تفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 

(CTOC/COP/WG.10/2020/CRP.3)؛ 

فاتي خا  هبررتو ول مكافحة تاريب الماااريأ عأ طريق مشــررع اعــتبيان مواَآم للتقتيم ال ) ( 
ــة عــبر الـوطــنيـــــــة  ،الــبر رالــجحـر رالـجـو ــة الـمــنظـمـــــ ــة الـجـرـيمـــــ ــافـحـــــ ــدة لـمـكـــــ ــة األمـم الـمــتحـــــ ــاقـيـــــ ــل  ـتفـــــ الـمـكـمـــــ

(CTOC/COP/WG.10/2020/CRP.4)؛ 

مشـــــــــررع اعـــــــــتبيان مواَآم للتقتيم الفاتي خا  هبررتو ول مكافحة  ـــــــــنص األعـــــــــلحة النارية  )ي( 
ــورة متر مشـــررعة، المكمل  تفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة رنازاتاا ر  مكوناتاا رالفخترة را تجار هاا ب ـ

 .(CTOC/COP/WG.10/2020/CRP.5)المنظمة عبر الوطنية 
  

 اعتماد التقرير  - ثالثا  
 .2020تموز/يوليه  15اعتمد فريق الخبراآ الحكومي الدرلي هفا التقرير في  -23
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 األول المرفق 
استبيان التقييم الذاتي الخاص باتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة    

 المجموعة األولى   -   عبر الوطنية والبروتوكولت الملحقة بها 
 

 إرشادات عامة للرد على الستبيان
ــم  • ــة، رفقا للقســــ ــتعر  ــــ متاا إلم الدرل األطراف المســــ ــتعَرف الدرل هناآ علم المعلوما  التي قدَّ عــــــوف ُتســــ

الخامس مأ إاراآا  رقواعد تشـــــــهتل يلية اعـــــــتعراف تنفتف اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة 
م  بعـد الوـثاتق ذا  ال ــــــــــــــلـة إلم األمـاـنة، عبر الوطنـية رالبررتو و   الملحقـة هاـا. رتذا  ـاـن  الـدرل لم تقـدر 

فترام مناا تحمتل ني قوانتأ رلواتح تنظيمية رقضــاعا رمترها مأ الوثاتق ذا   ــلة بالرا علم ا عــتبيان،  
هوابة الموارا ا لكتررنية رالقوانتأ المتعلقة "نر ر ــــــــــا مخت ــــــــــر لاا، علم هوابة إاارة المعارف المســــــــــماة  

 بالجريمة" )هوابة "شترلو "(.

 عمكأ بعد ذلك، في إطار الرا علم  ل عؤال، تقدعم رراب  بالمعلوما ، التي ُومر ل  علم هوابة "شترلو ". •

با  افة إلم توفتر رراب  بالمعلوما  التي ُومر ل  علم هوابة "شترلو "، ُيرام مأ الدرل تحديد التشريعا   •
عنه هي "نعم"، رفي إطار ني عـؤال يخر،   المن جقة راألوكام ذا  ال ـلة في إطار  ل عـؤال تكون ا اابة

 عند ا قتضاآ.

ُيرَام مأ الدرل نن تمتنص عأ تقدعم ني مرفقا ، بما في ذلك النســــــق الورقية مأ الوثاتق، مص ا عــــــتبيانا   •
 المستوفاة.

مة في عمكأ للدرل األطراف، عند راها علم اعــتبيانا  التقتيم الفاتي، نن تشــتر نعضــا إلم المعلوما  المقدَّ  •
ــلة التي هي نطراف فتاا. رعلم الدرل األطراف نن  ــياق يليا  اعـــــــتعراف ال ـــــــكو  األخرى ذا  ال ـــــ عـــــ
د الرارا علم النحو المناعـــــب ني معلوما  مســـــتجدة منف تقدعم الرارا الســـــابقة في  تراعي  ـــــرررة نن تجســـــر 

 ـة، عند اعـتعراف إطار يليا  ا عـتعراف األخرى. رعلم راه الخ ـو ، عجوز للدرلة ال رف المسـتعرَ 
ــحن التزاما  م ابقة نر مماثلة لاللتزاما  الواقعة علم عاتقاا بمواب اتفاقية األمم  ــريعا  بشـــــــــــ نفس التشـــــــــــ
متاا في إطار يلية اعـتعراف تنفتف   المتحدة لمكافحة الفسـاا، نن تشـتر إلم الرارا رالوثاتق ا  ـا ية التي قدَّ

 اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساا.

تن وي نوكـام اتفـاقـية األمم المتحـدة لمكـافحـة الجريمـة المنظَّمـة عبر الوطنـية رالبررتو و   الملحقـة هاـا علم  •
اراـا  متفـارـتة مأ المت لـجا . ررفقـا لااراآا  رالقواعـد، عــــــــــــــتتـنارل يلـية اعــــــــــــــتعراف تنفـتف اتفـاقـية األمم 

الملحقــة هاــا تــدريجيــا اميص مواا ا تفــاقيــة  المتحــدة لمكــافحــة الجريمــة المنظَّمــة عبر الوطنيــة رالبررتو و  
رالبررتو و   الملحقـة هاـا. رمأ ثمَّ، ينجهي نن ُيراعم اختالف طبيعـة  ـل وكم مأ األوكـام عـند  ـــــــــــــــيامـة 

 الرارا علم األع لة ذا  ال لة ر فلك نثناآ اعتعرا اا في المراول التالية مأ ا عتعراف الق ري.

 ـل هررتو ول علم نن نوكـام ا تفـاقـية تن بق علم البررتو ول، مص مراعـاة مأ  1مأ المـااة  2تنص الفقرة  •
مأ إاراآا  رقواعد تشـهتل  19ما عقتضـيه اختالف الحال، ما لم ُينص  يه علم خالف ذلك. رتف ر الفقرة 

ا لية نن نوكام ا تفاقية، التي تن بق علم البررتو و  ، عـــــــــــوف ُتســـــــــــتعرف فق  في إطار اعـــــــــــتعراف 
ة، مص مراعاة ما عقتضــــــــــيه اختالف الحال. رالم لوب مأ الدرل، رهي تجتب عأ األعــــــــــ لة المتعلقة ا تفاقي 

هتنفتف ا تفاقية، نن تحخف في الحســـــجان مدى ان جاق نوكام ا تفاقية ذا  ال ـــــلة، وســـــب ا قتضـــــاآ، علم 
ضـمتأ راراهم ت    ـرررةمو ـوع  ل هررتو ول هي طرف  يه. رمأ ثم، عجدر تنبيه الخبراآ الحكومتتأ إلم 

إشـــــــــارا  إلم ان جاق نوكام ا تفاقية مأ هفا القبتل علم البررتو و   التي هلدهم طرف فتاا. رممال ذلك، 
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علم  10نن عحخف الخبراآ الحكومتون في الحســــــــجان، عند الرا علم األعــــــــ لة المتعلقة هن اق ان جاق المااة 
علم الجراتم المشــــــــــمولة بالبررتو و     10 مســــــــــؤرلية األشــــــــــخا  ا عتجاريتأ، مدى ان جاق نوكام المااة

 المالثة، رنن عجتبوا هناآ علم ذلك.

ــتبيان ب جارة "الدرل مدعوة". ريمكأ للخبراآ ال • ــ لة ا عــــ   الت وع هتقدعمفي هفه الحالة   حكومتتأتبدن بعض نعــــ
 .ر  تستخلص ني اعتنتااا  مأ عدم راوا هفه المعلوما  .المعلوما  الم لوبة

 
 
 

 اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية  - أول  
  23و 15و 10و 9و 8و 6و 5و 2المجموعة األولى: التجريم والولية القضائية )المواد   

 من التفاقية(
 استعمال المصطلحات -2المادة   

 ؟2المااة هل يتضمأ ا طار القانوني لبلد م التعاريف الواراة في  -1
   نعم، ازتيا   نعم   

 ُيرام تو يح ذلك. )ن( 

 

 ؟2سمح ا طار القانوني لبلد م هتنفتف ا تفاقية ارن اعتماا التعاريف المحداة في المااة ع هل  -2
   نعم، ازتيا   نعم   

 ُيرام تو يح ذلك. )ن( 

 
 
 

 تجريم المشاركة في جماعة إجرامية منظمة  -5المادة 

 ؟5هل عجرم ا طار القانوني لبلد م المشار ة في اماعة إارامية منظمة مجرَّمة رفقا للمااة  -3

    نعم  

"نعم"، فال المشار ة في اماعة إارامية منظمة تعني ا تفاق  3 ان الجواب عأ السؤال  إذا   )ن( 
ــول علم  مص شــــخص يخر نر نكمر  ــرة بالح ــ ــرة نر متر مجاشــ ــلة مجاشــ علم ارتكاب اريمة خ ترة لهرف له  ــ

 ؟(5‘ مأ المااة 1)ن( ’ 1منفعة مالية نر منفعة مااعة نخرى )الفقرة 

   نعم، ازتيا   نعم   

)ن( "نعم"، فال عشـــــــــتر  قانونكم الوطني نن تن وي الجريمة  3 ان الجواب عأ الســـــــــؤال  إذا  ‘1’
ــاعد علم تنف ــار تأ فعال عســـــــ ــالعة  يه اماعة علم ارتكاب نود المشـــــــ تف ا تفاق الجناتي نر تكون  ـــــــ

 (؟5‘ مأ المااة 1)ن( ’ 1إارامية منظمة )الفقرة 

   نعم، ازتيا   نعم   

"نعم"، فال المشــــــــــــار ة في اماعة إارامية منظمة تعني قيام    3إذا  ان الجواب عأ الســــــــــــؤال  )ب(  
طاا ا ارامي العام شــخص هدرر فاعل في ننشــ ة إارامية لجماعة إارامية منظمة مص علمه هادف الجماعة ربنشــا 
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نر ال يام هدرر فاعل في ننش ة نخرى لجماعة إارامية منظمة مص علمه بحن   المعنية نر بعزماا علم ارتكاب الجراتم 
 (؟ 5‘ مأ المااة 2)ن( ’   1في تحقتق الادف ا ارامي لتلك الجماعة )الفقرة  تساهم هفه المشار ة عوف  

   نعم، ازتيا   نعم   

بما "نعم"، فترام ذ ر القوانتأ ر/نر التداهتر األخرى المن جقة، )ن(   3إذا  ان الجواب عأ السـؤال  )ج(  
 علم تلك الجريمة.   المقررة العقوبا    في ذلك 

 

)ن( "نعم ازتيـا" نر " "، فترام هيـان  يفيـة تعـامـل ا طـار  3الســــــــــــــؤال  عأ إذا  ـان الجواب (ا) 
 ي اماعة إارامية منظمة.القانوني لبلد م مص فعل المشار ة ف

 

ــاعد علم تحقتق ا تفاق الجناتي، فال نهلا   -4 ــتر  ا تيان بفعل عســــــ إذا  ان  نوكام قانونكم الوطني تشــــــ
 ؟5مأ المااة  3هلد م األمتأ العام لألمم المتحدة هفلك علم نحو ما تقتضيه نوكام الفقرة 

    نعم  

تنظيم ارتكـاب اريمـة خ ترة تكون  ــــــــــــــالعـة فتاـا امـاعـة إارامـية هـل عجرم ا طـار القـانوني لبـلد م ال ـيام ه  - 5
)ب(   1 بشحنه )الفقرة منظمة، نر ا شراف علم هفا التنظيم نر المساعدة نر التحريض عليه نر تيستره نر إعداآ المشورة  

 (؟ 5مأ المااة 
   نعم، ازتيا   نعم   

 عند ا قتضاآ. ذلكُيرام تو يح  )ن( 

 
  

 عائدات الجرائم تجريم غسل  -6المادة 

ــل عـاـتدا  الجراتم رفقـا للفقرة هـل عجرم ا طـار  -6 مأ ا تفـاقـية  6 )ن( مأ المـااة 1القـانوني لبلـد م مســــــــــــ
 (؟6‘ مأ المااة 2‘ ر’1)ن( ’ 1)الفقرتان 

   نعم، ازتيا   نعم   
نعم، ازتـيا"، فُترام تحـدـيد ال ريـقة، التي عجرم هاـا ا طـار الـقانوني لبـلد م،  إذا  ـان الجواب " )ن( 

 مسل عاتدا  الجراتم.

 

ــتعمالاا مص العلم، عند تلقتاا، بحناا   -7 ــاب الممتلكا  رويازتاا راعـــ هل عجرم ا طار القانوني لبلد م اكتســـ
 (؟6المااة  مأ‘ 1)ب( ’ 1عاتدا  اراتم؟ )الفقرة 

   نعم، ازتيا   نعم   
 ُيرام تو يح ذلك بلعجاز. )ن( 
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ــل عاتدا  الجراتم، نر التواطؤ نر  -8 ــار ة في ارتكاب اريمة مســــــ هل عجرم ا طار القانوني لبلد م المشــــــ
رالتحريض علم ذلك رتســـــــــاتله رتعـــــــــداآ المشـــــــــورة بشـــــــــحنه  رالمســـــــــاعدةالتآمر علم ارتكاهاا، رمحارلة ارتكاهاا 

 (؟6‘ مأ المااة 2)ب( ’ 1 )الفقرة
   نعم، ازتيا   نعم   

 ُيرام تو يح ذلك بلعجاز. )ن( 

 

ــ لة  عأإذا  ان الجواب  -9 ــمولة با تفاقية   8ر 7ر  6األعـ "نعم"، فال اميص الجراتم الخ ترة رالجراتم المشـ
رالبررتو و   الملحقة هاا، التي ارلتكم طرف فتاا، تعتبر اراتم ن ـــــــــلية لجريمة مســـــــــل األموال بمواب نوكام 

 (؟6)ن( ر)ب( مأ المااة  ٢ الفقرتانقانونكم الوطني المتعلقة بهسل األموال )
    نعم  

ــمولة با تفاقية رالبررتو و   الملحقة  )ن(  إذا  ان الجواب " "، فُترام تحديد ماهية الجراتم المشــ
ــل األموال بمواب نوكام قانونكم الوطن  ــلية لجريمة مســــ ي هاا، التي ارلتكم طرف فتاا، التي   ُتعتبر اراتم ن ــــ

 (.6)ب( مأ المااة  ٢المتعلقة بهسل األموال )الفقرة 

 

ــو  علتاا في قانونكم الوطني،  -10 ــلية المن ــ  بما في ذلكيرام تقدعم معلوما  عأ ن اق الجراتم األ ــ
قانونكم الوطني؛ عشـار ممال إلم القوانتأ رنرقام المواا ذا  ال ـلة  علتااني قاتمة بجراتم ن ـلية محداة قد ينص 

 (.6)ب( مأ المااة  2 )الفقرة

 

ــاتية )الفقرة  -11 ــلية المرتكجة خارج ر عة هلد م القضـ ــمل ا طار القانوني لبلد م الجراتم األ ـ )ج(  2هل عشـ
 (؟6مأ المااة 

   نعم، ازتيا   نعم   
ــان الجواب " )ن(  ــا، إذا  ـ ــا"، فترام ر ــــــــــــــا الظررف التي عمكأ في ظلاـ نعم" نر "نعم، ازتيـ

 بمقتضم قانونكم الوطني، ا عتراف بالجراتم المرتكجة في ر عة قضاتية نانبية. 

 

ا هلد م األمتأ العام لألمم المتحدة هنسـق مأ قوانتنه الـــــــــــــــُمنفر فة للمااة  -12 ربنسـق مأ ني تهتترا   6هل زرَّ
 (؟6)ا( مأ المااة  2القوانتأ  وقا نر هو ا لاا )الفقرة ُناخل  علم تلك 

 .إذا  ان الجواب "نعم"، فُترام توفتر راب  هافه المعلوما  )ن( 

 

 
 .الجواب " "، فُترام تقدعم هفه المعلوما   انإذا  )ب( 
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 تجريم الفساد -8المادة 

ــتعراف المااتتأ  ــر علم الدرل   9ر 8اعــ مة التي ليســــ  مأ ا تفاقية قا ــ األطراف في اتفاقية الجريمة المنظَّ
 نطرافا  في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساا.

 ؟8)ن( مأ المااة  1هل عجرم ا طار القانوني لبلد م السلو  المو وف في الفقرة  -13

   نعم، ازتيا    نعم  
 تو يح ذلك بلعجاز. ُيرام )ن( 

 

 ؟8)ب( مأ المااة  1السلو  المو وف في الفقرة  لبلد مهل عجرم ا طار القانوني  -14

   نعم، ازتيا   نعم   
 ُيرام تو يح ذلك بلعجاز. )ن( 

 

ــاا المو ـــــــوف في الفقرة  -15 ، الفي قد عكون 8مأ المااة  1هل عجرم ا طار القانوني لبلد م شـــــــكل الفســـــ
 (؟8مأ المااة  2 العا  يه موظا عمومي نانبي نر موظا مدني ارلي )الفقرة 

   نعم، ازتيا   نعم   
 ُيرام تو يح ذلك بلعجاز عند ا قتضاآ. )ن( 

 

 ؟(8مأ المااة  2)الفقرة  هل عجرم ا طار القانوني لبلد م ني نشكال نخرى للفساا -16
   نعم، ازتيا   نعم   

 ذلك بلعجاز عند ا قتضاآ. تو يحُيرام  )ن( 

 

 8هل عجرم ا طار القانوني لبلد م المشـــــار ة   رف متواطا في ارتكاب األفعال المجرمة رفقا للمااة  -17
 (؟8مأ المااة  3)الفقرة 

     نعم  
 تدابير مكافحة الفساد -9المادة 

ــتعراف المااتتأ  ــر علم الدرل األطراف في اتفاقية  9ر 8اعــــــ مة التي ليســــــــ  مأ ا تفاقية قا ــــــ الجريمة المنظَّ
 .نطرافا  في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساا

مأ   1هل اعتمد هلد م تداهتر لتعزيز نزاهة الموظفتأ العمومتتأ رمنص فســــااهم ر شــــفه رالمعاقجة عليه )الفقرة  - 18
 (؟ 9المااة 

    نعم  

لتعزيز نزاهــة الموظفتأ العمومتتأ رمنص  التــداهتر المنفــفة  إذا  ــان الجواب "نعم"، فترام هيــان )ن( 
 فسااهم ر شفه رالمعاقجة عليه.

 



CTOC/COP/WG.10/2020/6 
 

 

V.20-04320 11/111 

 

إاراآا  فعالة لمنص فســــــــــاا الموظفتأ العمومتتأ ر شــــــــــفه هل اتخف هلد م تداهتر تكفل اتخاذ عــــــــــل اته   -19
رالمعاقجة عليه، بما في ذلك منح تلك السـل ا  اعـتقاللية  ا ية لراع ممارعـة التحثتر متر السـليم علم ت ـرفاتاا  

  (؟9مأ المااة  2)الفقرة 

    نعم  

إاراآا  إذا  ان الجواب "نعم"، فترام هيان التداهتر المنففة في هلد م لضـمان اتخاذ عـل اته   )ن( 
ــتقاللية  ــفه رالمعاقجة عليه، بما في ذلك منح تلك الســـــل ا  اعـــ ــاا الموظفتأ العمومتتأ ر شـــ  ا ية فعالة لمنص فســـ

 لراع ممارعة التحثتر متر السليم علم ت رفاتاا.

 

  
 

 مسؤولية الهيئات العتبارية -10المادة 

مسـؤرلية الات ا  ا عتجارية عأ المشـار ة في الجراتم الخ ترة، التي تكون  هل يرعـي ا طار القانوني لبلد م  - 20
 (؟ 10با تفاقية رالبررتو و   التي ارلتكم عضو فتاا )المااة  العة فتاا اماعة إارامية منظمة، رالجراتم المشمولة 

   نعم، ازتيا   نعم   

 إذا  ان الجواب "نعم، ازتيا" نر " "، فترام تو يح ذلك. )ن( 

 

 
 :إذا  ان الجواب "نعم"، فال هفه المسؤرلية -21

 اناتية؟ )ن( 
    نعم  

 مدنية؟ )ب( 
    نعم  

 إاارية؟ )ج( 
    نعم  

مأ  10مأ المـااة  4مـا نوع العقوبـا  المقررة في ا طـار القـانوني لبلـد م مأ ناـل تنفتـف نوكـام الفقرة  -22
 مأ ا تفاقية في الحسجان؟ 11مأ المااة  6نخف نوكام الفقرة ا تفاقية مص 

 

  
 الولية القضائية -15المادة 

هل تواد ني وا     تكون فتاـا لبـلد م ر عة قضــــــــــــــاتـية علم ما يرتكـب في إقليمـه مأ نفعـال مجرمة  -23
 (؟15)ن( مأ المااة  1)الفقرة مأ ا تفاقية رالبررتو و   التي هو طرف فتاا  23ر 8ر 6ر 5رفقا للمواا 

    نعم  

تكون فتاا لبلد م ر عة قضاتية إذا  ان الجواب "نعم"، فترام هيان الحالة نر الحا   التي     )ن( 
 علم الجراتم المرتكجة في إقليمه.
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 23ر 8ر  6ر 5هل لبلد م ر عة قضـــــــــاتية تمكر نه مأ المالوقة القضـــــــــاتية لألفعال المجرمة رفقا للمواا  -24
ــفتنة ترفص علمه  نر طاترة مأ ا تفاقية رالبررتو و   التي هو طرف فتاا عندما ُترتكب هفه الجراتم علم متأ عـــــ

لة بمواب قوانتنه )الفقرة   (؟15)ب( مأ المااة  1مسجَّ

   نعم، ازتيا   نعم   

إذا  ـان الجواب "نعم" نر "نعم، ازتيـا"، فترام هيـان ال ريقـة التي يرعــــــــــــــي هاـا هلـد م ر يتـه  )ن( 
 .15)ب( مأ المااة  1القضاتية علم الجراتم المشمولة با تفاقية رالبررتو و   التي هو طرف فتاا رفقا للفقرة 

 

 هل عسمح ا طار القانوني لبلد م باأُلعس التالية للو عة القضاتية خارج الحدرا ا قليمية لبلد م؟ -25

ــاتية لمرتكبي األفعال المجرمة رفقا للمواا  )ن(   ــاتية الالزمة للمالوقة القضـ   23ر   8ر   6ر   5الو عة القضـ
اانب رعاعاه )نر نشــــخا  عدعمي الجنســــية يواد  رالبررتو و   التي هلد م طرف فتاا عندما ُترتكب خارج إقليمه مأ  

 (؟ 15)ب( مأ المااة   2مكان إقامتام المعتاا في هلد م( )الفقرة 

    نعم  

ــاتية لمرتكبي األفعال المجرمة رفقا للمواا  )ب(   ــاتية الالزمة للمالوقة القضـ   23ر   8ر   6ر   5الو عة القضـ
 (؟ 15)ن( مأ المااة   2رالبررتو و   التي هلد م طرف فتاا عندما ُترتكب خارج إقليمه  د رعاعاه )الفقرة 

    نعم  

ــحن المشـــــــار ة في اماعة إارامية منظَّمة التي  )ج(   ــاتية بشـــــ ــاتية الالزمة للمالوقة القضـــــ الو عة القضـــــ
‘  1)ج( ’  2( ااخـل إقليم هـلد م )الفقرة 2وـدـث  خـارج إقليم هـلد م هاـدف ارتكـاب اريمـة خ ترة )الفقرة )ب( مأ المـااة 

 (؟ 15مأ المااة 

    نعم  

الو عة القضــاتية الالزمة لمالوقة مرتكبي الجراتم الفرةية المتَّ ــلة بجراتم مســل األموال التي  )ا( 
‘ 2’)ج(  2العـاتـدا  ا اراميـة في إقليم هلـد م )الفقرة ُترتكـب خـارج إقليم هلـد م هاـدف ارتكـاب اريمـة مســـــــــــــــل 

 (؟15المااة  مأ

      نعم  
 تجريم عرقلة سير العدالة -23المادة 

لمشــــــــــــــمولــة بــا تفــاقيــة هــل عجرم ا طــار القــانوني لبلــد م عرقلــة عــــــــــــــتر العــدالــة  يمــا يتعلق بــالجراتم ا -26
 مأ ا تفاقية؟ 23رالبررتو و  ، التي هلد م طرف فتاا، رفقا للمااة 

   نعم، ازتيا   نعم   

 بلعجاز.ذلك  تو يحُيرام  )ن( 
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 التجريم: القضايا واألحكام القضائية

ــاعا  ا فااة نر نمملة ذ ر إلم مدعوة  الدرل -27 ــاتية  األوكام نر بالقضــــ ــلة  ذا  القضــــ  حا  ب  المتعلقة  ال ــــ
  .نعاله المستعر ة الجراتم مأ اريمة لكل بالت دي المتعلقة را نفاذ التنفتف إاراآا  في النجاح

 

 
 

 المصادفةالصعوبات 

 هل رااه هلد م ني  عوبا  نر تحدعا  في تنفتف ا تفاقية؟ -28

    نعم  

 : هاإذا  ان الجواب "نعم"، فترام تحديد )ن( 

 مشاكل في  و  التشريعا   

 الحااة إلم عأ المزيد مأ التشريعا  التنفتفعة )قوانتأ، لواتح تنظيمية، مراعيم، إلق.(  

 عزرف الممارعتأ عأ اعتخدام التشريعا  القاتمة  

 الق ور في تعميم التشريعا  القاتمة  

  عا التنستق هتأ الو ا    

 خ اتص النظام القانوني  

 تضارب األرلويا  هتأ السل ا  الوطنية  

 قلة الموارا المتوفرة لتنفتف التشريعا  القاتمة  

 محدراعة التعارن مص الدرل األخرى   

 عدم الوعي بالتشريعا  القاتمة  

 مساتل نخرى )يرام تحديدها(  

 

 
 

 الحاجة إلى المساعدة التقنية
 تنفتف ا تفاقية؟هل عحتاج هلد م إلم مساعدة تقنية للتهلب علم ال عوبا  التي يوااااا في  -29

    نعم  

 إذا  ان الجواب "نعم"، فترام تحديد نوع المساعدة التقنية الالزمة. -30

 

مأ هتأ نشكال المساعدة التقنية التالية، ما هي األشكال التي عمكأ، إن توافر ، نن تساعد هلد م علم  -31
 التنفتف الكامل ألوكام ا تفاقية؟ ريرام نعضا عند تحديدها ذ ر نوكام ا تفاقية التي ت لبوناا مأ نالاا.

 المشورة القانونية  

 المساعدة علم  و  التشريعا   

 تشريعا  نر لواتح تنظيمية نموذاية  
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 اتفاقا  نموذاية  

 موودة عملإاراآا    

 ر ص اعتراتيجيا  نر عياعا  نر خ   عمل  

 الممارعا  الجتدة نر الدررت المستفااة تعميم  

 هناآ القدرا  مأ خالل تدريب الممارعتأ نر المدربتأ  

 مأ مواه نر خبتر متخ ص موق يةالمساعدة ال  

 هناآ المؤعسا  نر تعزيز المؤعسا  القاتمة  

 الوقاعة رالتوةية  

 المساعدة التقنية  

وايا  المعلوما  نر ت وير البني التحتية القاتمة، ممل قواعد البيانا   إقامة هنم تحتية لتكنول  
 نر نارا  التوا ل

 تداهتر لتعزيز التعارن ا قليمي  

 تداهتر لتعزيز التعارن الدرلي  

 مساعدا  نخرى )يرام تحديدها(  

 

يرام تقـــدعم ني معلومـــا  نخرى تررن نن مأ المام نن عـــحخـــفهـــا مؤتمر األطراف في اتفـــاقيـــة األمم  -32
المنظمة عبر الوطنية في ا عتجار بشـــــحن اوانب تنفتف ا تفاقية نر ال ـــــعوبا  القاتمة المتحدة لمكافحة الجريمة 

 في هفا الشحن بخالف المعلوما  الواراة نعاله.

 

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

 المنظَّمة عبر الوطنيةالمكمل لتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة  
 من البروتوكول( 5و 3المجموعة األولى: التجريم والولية القضائية )المادتان   
 ، التجريم5، استعمال المصطلحات، والمادة 3المادة   

،  ٥مأ المـااة  1ا تجـار بـاألشــــــــــــــخـا  عنـدمـا ُيرتكـب عمـدا )الفقرة عجرم ا طـار القـانوني لبلـد م هـل  -33
 ، مأ البررتو ول(؟٣ة با قتران بالماا

   نعم، ازتيا   نعم   

 في ذلـــكنعم"، فترام ذ ر القوانتأ ر/نر التـــداهتر األخرى المن جقـــة، بمـــا إذا  ـــان الجواب " )ن( 
 العقوبا  المقررة علم هفه الجريمة.
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"نعم، ازتيـا"  نر " "، فترام هيـان  يفيـة تعـامـل ا طـار القـانوني  33إذا  ـان الجواب عأ الســــــــــــــؤال  -34
 لبلد م مص ا تجار باألشخا .

 

"نعم"، فال ععامل ا تجار باألشـــخا   جريمة اناتية في هلد م رفقا  33الســـؤال إذا  ان الجواب عأ  -35
 ني ننه يتكون مأ ثالثة نر ان هي: الفعل رالوعتلة رمرف ا عتهالل(؟مأ البررتو ول ) 3للفقرة )ن( مأ المااة 

    نعم  

 ُيرام تو يح ذلك. )ن( 

 

"نعم"، فال يتممل فعل ا تجار باألشـــــــــــخا  في هلد م في األفعال  33الســـــــــــؤال   عأإذا  ان الجواب  -36
 (؟3التالية )الفقرة )ن( مأ المااة 

 التجنتد )ا عتدراج( )ن( 

    نعم  

 النقل )ب( 

    نعم  

 التنقتل )ج( 

    نعم  

  ا يواآ )ا( 

    نعم  

  اعت جال األشخا  ()ه 

    نعم  

 نفعال نخرى، يرام تحديدها. )ر( 

 

 يرام تقدعم مزيد مأ التفا تل عند ا قتضاآ. )ز( 

 

"نعم"، فال تتحلا رعــاتل ا تجار باألشــخا  مما يلي )الفقرة )ن( مأ  33عأ الســؤال  الجوابإذا  ان  -37
 (؟3المااة 

 التاديد باعتعمال القوة نر اعتعمالاا نر متر ذلك مأ نشكال القسر )ن( 
    نعم  

 ا خت اف )ب( 
    نعم  

 ا وتيال )ج( 
    نعم  

 الخداع )ا( 
    نعم  
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 إعاآة اعتهالل السل ة ()ه 
    نعم  

 اعتهالل والة اعتضعاف )ر( 
    نعم  

 عي رة علم شخص يخر؟ إع اآ نر تلقي مجالا مالية نر مزاعا لنتل موافقة شخص له   )ز( 

    نعم  

 نخرى )يرام تحديدها(.   رعاتل )ح(  

 

 يرام تقدعم مزيد مأ التفا تل، عند ا قتضاآ. ) ( 

 

"نعم"، فال عشــــــمل الهرف مأ ا عــــــتهالل، علم نقل تقدير، نعا مأ  33إذا  ان الجواب عأ الســــــؤال   -38
 (؟3األمراف التالية )الفقرة )ن( مأ المااة 

 اعتهالل الهتر في الجهاآ نر متره مأ نشكال ا عتهالل الجنسي )ن( 
    نعم  

 السخرة نر الخدمة قسرا )ب( 

    نعم  

 ا عترقاق نر الممارعا  الشبتاة بالرق  )ج( 

    نعم  

 ا عت جاا )ا( 

    نعم  

 نزع األعضاآ ()ه 

    نعم  

 نمراف نخرى )يرام تحديدها(. )ر( 

 

 يرام تقدعم مزيد مأ التفا تل، عند ا قتضاآ. )ز( 

 

هل عكفل هلد م عدم ا عتداا بموافقة الضـــحية علم ا عـــتهالل المق ـــوا عند ثبو  اعـــتخدام الوعـــاتل  -39
 (؟3مأ البررتو ول )الفقرة )ب( مأ المااة  3المف ورة في الفقرة )ن( مأ المااة 

    نعم  

  .ذلك تو يح ُيرام )ن( 
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هل عجرم ا طار القانوني لبلد م ا تجار باألطفال )تجنتد )اعــــــــــــتدراج( األطفال نر نقلام نر تنقتلام نر  -40
)ن(   ٣ إيواؤهم نر اعــت جالام لهرف ا عــتهالل(، وتم رتن لم عكأ ين وي علم ني مأ الوعــاتل المبتنة في الفقرة

 (؟3المااة  مأمأ البررتو ول )الفقرة )ج( 

    نعم  

 إذا  ـــان الجواب "نعم"، فترام ذ ر القوانتأ ر/نر التـــداهتر األخرى المن جقـــة، بمـــا في ذلـــك )ن( 
 العقوبا  المقررة علم هفه الجريمة.

 

 (؟٣الفرةية )ا( مأ المااة ما هو تعريف "ال فل" بمقتضم ا طار القانوني لبلد م )الفقرة  -41

 (؟ ٣الفقرة )ا( مأ المااة هل عق د هتعبتر "ال فل" ني شخص ارن المامنة عشرة مأ العمر )   

 متر ذلك )يرام التحديد(.  

 

ــية لاطار القانوني لبلد م، هل عجرر م هلد م الشـــــــررع في ا تجار باألشـــــــخا  رهنا ب  -42 ــاعـــــ المفاهيم األعـــــ
 (؟3، با قتران بالمااة 5)ن( مأ المااة  2)الفقرة 

   نعم، ازتيا   نعم   

ُيرام تو ــــــــــــــيح ذلــك. رتذا  ــان الجواب "نعم" نر "نعم، ازتيــا"، فُترام ذ ر القوانتأ ر/نر  )ن( 
 األخرى المن جقة، بما في ذلك العقوبا  المقررة علم هفه الجريمة.التداهتر 

 

إذا  ان الجواب " "، فال تمنص المفاهيم األعـاعـية لاطار القانوني لبلد م اتخاذ تداهتر ترمي   )ب( 
 باألشخا ؟ ا تجارإلم تجريم الشررع في 

 

ــاهمة  شـــــــــريك في ا تجار باألشـــــــــخا  )ال -43 ، با قتران 5)ب( مأ المااة  2فقرة هل عجرر م هلد م المســـــــ
 (؟3بالمااة 

   نعم، ازتيا   نعم   

 يرام تقدعم مزيد مأ التفا تل، عند ا قتضاآ. )ن( 

 

إذا  ـان الجواب "نعم" نر "نعم، ازتيـا"، فُترام ذ ر القوانتأ ر/نر التـداهتر األخرى المن جقـة،  )ب( 
 علم هفه الجريمة. المقررةبما في ذلك العقوبا  

 

)ج(  2هـل عجررم هـلد م تنظيم نر تواـيه نشــــــــــــــخـا  يخريأ لممـارعــــــــــــــة ا تجـار ـباألشــــــــــــــخـا  )الفقرة  -44
 (؟3، با قتران بالمااة 5المااة  مأ

   نعم، ازتيا   نعم   
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إذا  ـان الجواب "نعم" نر "نعم، ازتيـا"، فُترام ذ ر القوانتأ ر/نر التـداهتر األخرى المن جقـة،  )ن( 
 بما في ذلك العقوبا  المقررة علم هفه الجريمة.

 

  
 التجريم: القضايا واألحكام القضائية

 بحا   المتعلقة  ال ـــــــــلة ذا  القضـــــــــاتية األوكام  نر بالقضـــــــــاعا  ا فااة نر  نمملة ذ ر إلم مدعوة  الدرل -45
  نعاله. المستعر ة الجراتم مأ اريمة لكل بالت دي المتعلقة را نفاذ التنفتف إاراآا  في النجاح

 

 
 

 الصعوبات المصادفة

ام هررتو ول ا تجار باألشــــــــــــخا  هل رااه هلد م  ــــــــــــعوبا  نر تحدعا  في تنفتف ني وكم مأ نوك -46
 المت لة بالمجموعة األرلم؟

    نعم  

 إذا  ان الجواب "نعم"، فترام تو يح ذلك. )ن( 

 

 
 

 الحاجة إلى المساعدة التقنية

 تقنية لتنفتف البررتو ول؟هل عحتاج هلد م إلم مساعدة  -47

    نعم  

 إذا  ان الجواب "نعم"، فترام تحديد نوع المساعدة الالزمة: )ن( 

 تقتيم تداهتر العدالة الجناتية المناهضة لالتجار باألشخا   

 المشورة القانونية نر المساعدة في  و  التشريعا   

 تشريعا  نر لواتح تنظيمية نر اتفاقا  نموذاية  

 ر ص اعتراتيجيا  نر عياعا  نر خ   عمل  

 نر الدررت المستفااة الجتدةالممارعا    

 هناآ القدرا  مأ خالل تدريب الممارعتأ العاملتأ في مجال العدالة الجناتية ر/نر تدريب المدربتأ   

 القضاة هناآ القدرا  مأ خالل توةية  

 المساعدة الموق ية مأ خبتر متخ ص  

 هناآ المؤعسا  نر تعزيز المؤعسا  القاتمة  

 الوقاعة رالتوةية  

 المساعدة التكنولواية رالمعدا   

 يرام التحديد. )ب( 
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 ت وير امص البيانا  نر قواعد البيانا   

 ولقا  عمل نر من ا  رامية إلم تعزيز التعارن ا قليمي رالدرلي  

األارا  المتخ ــــــــــــــ ــــــــــــــة، مـمل نمـات  التعلم ا لكتررني راألاـلة العملـية رالمـجااء التواتاـية   
 رتاراآا  العمل الموودة

 )يرام التحديد(متر ذلك   

 

 هل يتلقم هلد م بالفعل مساعدة تقنية في هفه المجا  ؟ -48

    نعم  

 التي تقدماا.  ا إذا  ان الجواب "نعم"، فترام تحديد مجال المساعدة المقدمة رالجا )ن( 

 

معلومــا  نخرى تررناــا مفتــدة لفام  يفيــة تنفتــف م لبررتو ول ا تجــار بــاألشــــــــــــــخــا  يرام تقــدعم ني  -49
رالمعلومـا  التي مأ المام نن ـعحخـفهـا مؤتمر األطراف في اتفـاقـية األمم المتحـدة لمكـافحـة الجريمـة المنظمـة عبر  

 الوطنية في ا عتجار بشحن اوانب تنفتف البررتو ول رال عوبا  القاتمة في هفا الشحن.

 

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

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

 (؟6، مأ المااة 1هل عجرم ا طار القانوني لبلد م تاريب الماااريأ )الفقرة  -50

    نعم  

 إذا  ان الجواب " "، فترام تو يح ذلك. )ن( 

 

إذا  ـان الجواب "نعم"، فاـل ععتبر تاريـب الماـااريأ في هلـد م اريمـة انـاتيـة رفقـا للفقرة )ن(  )ب( 
 ؟ 3مأ المااة 

 

الح ـول ... علم منفعة مالية نر منفعة مااعة نخرى" هو ر أ نعـاعـي بخا ـة مأ هل توافر مرف " -51
 مأ البررتو ول؟ 3با قتران بالفقرة )ن( مأ المااة  6مأ المااة  1 للفقرةنر ان الجريمة رفقا 

    نعم  
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هــل توافر مرف "الح ــــــــــــــول ... علم منفعــة مــاليــة نر منفعــة مــااعــة نخرى" عمكأ نن عممــل، عنــد   -52
 ا قتضاآ، ظرفا مشداا للعقوبة علم الجريمة؟

    نعم  

ُيرام ذ ر القوانتأ ر/نر التـــداهتر األخرى المن جقـــة، بمـــا في ذلـــك العقوبـــا  المقررة علم  )ن( 
 الجريمة. هفه

 

 الماااريأ را تجار باألشخا ؟هل عمتز ا طار القانوني لبلد م هتأ تاريب  -53

    نعم  

 إذا  ان الجواب " "، فترام تو يح ذلك. )ن( 

 

( 3ا طار القانوني لبلد م إعداا رثيقة عفر نر هوية مزررة )رفق تعريفاا في الفقرة )ج( مأ المااة هل ععتبر  - 54
ــلة )الفقرة  ــول علتاا نر توفترها نر ويازتاا بهرف تاريب الماااريأ اراتم منف ـ (  6)ب( مأ المااة   1نر تدهتر الح ـ

 نم نفعا  إارامية ذا   لة بجريمة التاريب؟ 

    نعم  

   إذا  ان الجواب "نعم"، فترام تو يح ذلك.  )ن( 

 

هل تشريعكم الوطني عجرر م تمكتأ شخص ليس مأ رعاعا هلد م ر  الم يمتأ الداتمتأ  يه مأ الجقاآ في  -55
نر مترها  54المشــررع  يه باعــتعمال الوعــاتل المشــار إلتاا في الســؤال  إقليمه ارن التقتد بالشــرر  الالزمة للجقاآ 

 (؟ 6)ج( مأ المااة  1مأ الوعاتل متر المشررعة )الفقرة 

    نعم  

 55ر 54ر 50هل عجرر م ا طار القانوني لبلد م الشـــررع في ارتكاب الجراتم المشـــار إلتاا في األعـــ لة   -56
 (؟6مأ المااة  1با قتران بالفقرة  6)ن( مأ المااة  2)الفقرة 

    نعم  

إذا  ـــان الجواب "نعم"، فترام ذ ر القوانتأ ر/نر التـــداهتر األخرى المن جقـــة، بمـــا في ذلـــك  )ن( 
 العقوبا  المقررة في هفا الشحن. 

 

ــ لة   -57 ــار إلتاا في األعــ ــريك في ارتكاب الجراتم المشــ ــاهمة  شــ  50هل عجرم ا طار القانوني لبلد م المســ
 (؟6مأ المااة  1با قتران بالفقرة  6)ب( مأ المااة  2)الفقرة  55ر 54ر

    نعم  

إذا  ـــان الجواب "نعم"، فترام ذ ر القوانتأ ر/نر التـــداهتر األخرى المن جقـــة، بمـــا في ذلـــك  )ن( 
 العقوبا  المقررة في هفا الشحن. 
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رتكاب الجراتم المشــار إلتاا هل عجرم ا طار القانوني لبلد م ال يام هتنظيم نر توايه نشــخا  يخريأ   -58
 (؟6مأ المااة  1با قتران بالفقرة  6)ج( مأ المااة  2)الفقرة  55ر 54ر 50في األع لة 

    نعم  

إذا  ـــان الجواب "نعم"، فترام ذ ر القوانتأ ر/نر التـــداهتر األخرى المن جقـــة، بمـــا في ذلـــك  )ن( 
 العقوبا  المقررة في هفا الشحن. 

 

هل اعتمد هلد م ما قد يلزم مأ تداهتر تشــــري ية رمتر تشــــري ية  عتجار ني ت ــــرفا  تعرر ف للخ ر،  -59
بتأ نر تخضــــــــــعام لمعاملة  إنســــــــــانية نر ماتنة   نر ُيراَّح نن تعرر ف للخ ر، وياة نر عــــــــــالمة الماااريأ المارَّ

لجراتم المشــــار إلتاا في األعــــ لة ألمراف مختلفة، بما في ذلك لهرف اعــــتهاللام، ظررفا مشــــداة للعقوبة علم ا
 (؟6مأ المااة  2ر 1با قتران بالفقرتتأ  6 المااةمأ  3)الفقرة  58ر 57ر 55ر 54ر 50

    نعم  

إذا  ـــان الجواب "نعم"، فترام ذ ر القوانتأ ر/نر التـــداهتر األخرى المن جقـــة، بمـــا في ذلـــك  )ن( 
 العقوبا  المقررة في هفا الشحن. 

 

  
 التجريم: القضايا واألحكام القضائية

ــاعا  ا فااة  نر نمملة  ذ ر إلم مدعوة الدرل -60 ــاتية األوكام  نر بالقضــــــــ ــلة  ذا  القضــــــــ  حا  ب  المتعلقة  ال ــــــــ
  نعاله. المستعر ة الجراتم مأ اريمة لكل بالت دي المتعلقة را نفاذ التنفتف إاراآا  في النجاح

 

 
 

 الصعوبات المصادفة

هررتو ول تاريــب الماــااريأ هــل رااــه هلــد م  ــــــــــــــعوبــا  نر تحــدعــا  في تنفتــف ني وكم مأ نوكــام  -61
 المت لة بالمجموعة األرلم؟

    نعم  

 إذا  ان الجواب "نعم"، فترام تو يح ذلك. )ن( 

 

ل للتواؤم مص مقتضــيا  البررتو ول، فما هي الخ وا  المتج ية التي  -62 إذا لم عكأ التشــريص الوطني قد ُعدر 
 يلزم اتخاذها لمواآمته معاا؟ يرام تو يح ذلك. 

 

 
 

 الحاجة إلى المساعدة التقنية

 البررتو ول تنفتفا فعا ؟هل عحتاج هلد م إلم تداهتر نر موارا نخرى نر مساعدا  تقنية إ ا ية لتنفتف  -63

    نعم  
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 إذا  ان الجواب "نعم"، فترام تحديد نوع المساعدة الالزمة لتنفتف البررتو ول: )ن( 

 تقتيم تداهتر العدالة الجناتية المناهضة لتاريب الماااريأ  

 المشورة القانونية نر المساعدة في  و  التشريعا   

 تشريعا  نر لواتح تنظيمية نر اتفاقا  نموذاية  

 ر ص اعتراتيجيا  نر عياعا  نر خ   عمل  

 نر الدررت المستفااة الجتدةالممارعا    

هـناآ الـقدرا  مأ خالل ـتدرـيب الممـارعــــــــــــــتأ العـاملتأ في مجـال العـداـلة الجـناتـية ر/نر ـتدرـيب   
 المدربتأ

 هناآ القدرا  مأ خالل توةية القضاة  

 المساعدة الموق ية مأ خبتر متخ ص  

 هناآ المؤعسا  نر تعزيز المؤعسا  القاتمة  

 الوقاعة رالتوةية  

 المساعدة التكنولواية رالمعدا  )يرام التحديد(  

 ت وير امص البيانا  نر قواعد البيانا   

 ولقا  عمل نر من ا  رامية إلم تعزيز التعارن ا قليمي رالدرلي  

األارا  المتخ ــــ ــــة، ممل نمات  التعلم ا لكتررني راألالة العملية رالمجااء التواتاية رتاراآا    
 العمل الموودة 

 التحديد(متر ذلك )يرام   

 

ما هي المجا   التي عحتاج فتاا موظفو ناازة مراقجة الحدرا رشــــؤرن الاجرة رتنفاذ القانون في هلد م  -64
 إلم مزيد مأ ننش ة هناآ القدرا ؟

 

 ما هي المجا   التي تحتاج فتاا مؤعسا  العدالة الجناتية في هلد م إلم مزيد مأ ننش ة هناآ القدرا ؟  - 65

 

 تقنية في تلك المجا  ؟ مساعدا هل يتلقم هلد م بالفعل  -66

    نعم  

  إذا  ان الجواب "نعم"، فترام تحديد مجال المساعدة المقدمة رالجاا  التي تقدماا. )ن( 
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ناتها والذخيرة والبروتوكول   -رابعا   تجار بها مكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكو 
بصورة غير مشروعة، المكمل لتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة  

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

مـناتـية لمراقـجة القليمـية نر ا متعـداة األطراف نر الخرى األدرلـية الـ نظم ـبالقـاتمـة   إاراج إلم مـدعوة الـدرل -67
 . اااألعلحة التي هي طرف فت 

 

 
 

 استعمال المصطلحات -3المادة 

هل عســـــــــــــمح ا طار القانوني لبلد م بحن ينفف هلد م هررتو ول األعـــــــــــــلحة النارية ارن اعتماا التعاريف   -68
 مأ ذلك البررتو ول؟ 3المحداة في المااة 

   نعم، ازتيا   نعم   

 ُيرام تو يح ذلك. )ن( 

 

 هل يتضمأ ا طار القانوني لبلد م تعاريف الم  لحا  التالية؟ -69

 (3األعلحة النارية )الفقرة )ن( مأ المااة  )ن( 

   نعم، ازتيا   نعم   

"نعم" نر "نعم، ازتيا"، فال األعلحة النارية العتيقة رنماذااا المقلدة مستجعدة   إذا  ان الجواب ‘1’
 تعريف األعلحة النارية؟مأ 

    نعم  

عتجا  مســتخدمة  عــتجعاا األعــلحة النارية العتيقة رر ــا ني مناجيا  نر يرام هيان ني  -
معـايتر مســــــــــــــتخـدمـة  عــــــــــــــتجعـاا النمـاذج المقلـدة مأ ن ـاق ت بتق القوانتأ الوطنيـة المتعلقـة 

 باألعلحة النارية في هلد م.

 

)ن( "نعم" نر "نعم، ازتيا"، فال األعــلحة التي عمكأ تحويلاا  69الســؤال   عأإذا  ان الجواب  ‘2’
تندرج تح  تعريف   ( 1) بســـــــــاولة إلم نعـــــــــلحة ت لق طلقة نر ر ـــــــــا ـــــــــة نر مقفرفا بفعل مااة متفجرة

 (؟3األعلحة النارية  مأ ا طار القانوني لبلد م )الفقرة )ن( مأ المااة 

    نعم  

 

رله مظار عالح ناري، ريمكأ تحويله علم هفا  مقفرفالسالح القاهل للتحويل هو اااز عمكأ تحويله  طالق طلقة نر ر ا ة نر  (1) 
النحو نتيجة لايكل هناته نر المواا التي  نص مناا. التفستر: تشمل هفه األعلحة في المقام األرل نعلحة ذا  عج انا  ق ترة )نعلحة 

( التي عشار إلتاا بحعماآ blankلمسدعا ( م ممة  طالق ذخاتر مازية مايجة رنعلحة ال لقا  الخلبية )نارية ممل ال بنجا  را 
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 (3نازاآ رمكونا  األعلحة النارية )الفقرة )ب( مأ المااة  )ب( 
    نعم  

 (3الفخترة )الفقرة )ج( مأ المااة  )ج( 

    نعم  

 الفقرة )ج( مأ  مكونا  الفخترة المشـــــــار إلتاا في ني مأإذا  ان الجواب "نعم"، فترام هيان  ‘1’
 تخضص هي نفساا للح ول علم إذن في هلد م. 3المااة 

 

 (3اقتفاآ األثر )الفقرة )ر( مأ المااة  )ا( 
    نعم  

 .ها(يرام ذ ر ) التعاريف األخرى ذا  ال لة هتنفتف هررتو ول األعلحة النارية )ه( 

 

"نعم"، فترام ذ ر )ن( إلم )ه( هو  69ني مأ نعــــــــــــــ لـة المتـابعـة مأ  أعإذا  ـان الجواب  )ر( 
 لتعاريف ذا  ال لة.القوانتأ نر اللواتح التنظيمية را

 

  
 التجريم -5المادة 

ــلحـة الـنارـية رنازاتاـا رمكوـناتاـا رالـفخترة نر  -70 ــنص األعــــــــــــ هـل عجرم ا طـار القـانوني لبلـد م ال ـيام ب ــــــــــــ
ــررعـةتجميعاـا  ــورة متر مشــــــــــــ ، مقترنـة بـالفقرة )ا( 5)ن( مأ المـااة  1، عنـدمـا يرتكـب عمـدا، رفقـا للفقرة ب ــــــــــــ

 ؟3المااة  مأ

   نعم، ازتيا   نعم   

 إذا  ان الجواب "نعم، ازتيا" نر " "، فترام تو يح ذلك عند ا قتضاآ. )ن( 

 

إذا  ــان الجواب "نعم" نر "نعم، ازتيــا"، فاــل تنــدرج األفعــال التــاليــة، عنــدمــا ُترتكــب عمــدا،  )ب( 
 ؟ب ورة متر مشررعةرمكوناتاا رالفخترة نر تجميعاا  رنازاتاااريمة  نص األعلحة النارية  في

 ب ـــــــــورة متر مشـــــــــررعة ـــــــــنص نر تجميص األعـــــــــلحة النارية مأ نازاآ رمكونا  متجر هاا  ‘1’
 (3‘ مأ المااة 1بالفقرة )ا( ’ با قتران، 5)ن( مأ المااة  1 )الفقرة

   نعم، ازتيا   نعم   
 ـــــــــــنص نر تجميص األعـــــــــــلحة النارية رنازاتاا رمكوناتاا نر الفخترة ارن ترخيص نر إذن مأ  ‘2’

 (3‘ مأ المااة 2، با قتران بالفقرة )ا(’5)ن( مأ المااة  1مخت ة )الفقرة  رطنيةعل ة 
   نعم، ازتيا   نعم   

 

مختلفة ممل مسدعا  ا شارة نر البدآ نر ا نفار، إلم اانب بعض األعلحة النارية التي ُتع ل ازتيا لكي تستخدم  لكسسوارا ، ممال 
 األخرى هنااق  ه  الاواآ، التي عمكأ تحويلاا  طالق نعترة نارية.في ت وير األفالم الستنماتية. رمأ األمملة  
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المع لة نر نازاآ رتيســــــية مناا ارن ترخيص نر إذن مأ عــــــل ة   إعااة تشــــــهتل األعــــــلحة النارية  ‘ 3’ 
 ( 9( مأ المااة 1، با قتران بالفقرة ) 3‘ مأ المااة 1رالفقرة )ا(’   5)ن( مأ المااة   1)الفقرة رطنية مخت ة  

   نعم، ازتيا   نعم   
)ن(   1)الفقرة نر إذن مأ عـــل ة رطنية مخت ـــة  ترخيص عـــالح ناري ارن  تحويل عـــالح ما إلم  ‘ 4’ 

 ( 3‘ مأ المااة 2’  ، با قتران بالفقرة )ا( 5 المااة مأ  
   نعم، ازتيا   نعم   

 ـــــــنص نر تجميص نعـــــــلحة نارية ارن رعـــــــماا رق   ـــــــنعاا نر مص رعـــــــماا بعالما    تفي  ‘5’
، بـا قتران بـالفقرة 5)ن( مأ المـااة  1ول األعــــــــــــــلحـة النـاريـة )الفقرة مأ هررتو  8بمقتضــــــــــــــيـا  المـااة 

 (3‘ مأ المااة 3)ا( ’ الفرةية
   ازتيا   نعم، نعم   

ــ لــة "نعم" نر "نعم، ازتيــا"، فترام ذ ر القوانتأ راللواتح   عأ إذا  ــان الجواب  )ج(   ني مأ هــفه األعـــــــــــ
 العقوبا  المقررة في هفا الشحن.   بما في ذلك التنظيمية ر/نر التداهتر األخرى المن جقة علم  ل فعل مأ هفه األفعال، 

 

ــ لة "نعم، ازتيا" نر " "، فترام هيان  يفية تعامل ا طار    عأ إذا  ان الجواب  )ا(   ني مأ هفه األعــــــــ
 . ب ورة متر مشررعة القانوني لبلد م مص طراتق  نص األعلحة النارية رنازاتاا رمكوناتاا رالفخترة نر تجميعاا 

 

ــلحة النارية رنازاتاا  - 71 رمكوناتاا رالفخترة عندما  هل عجرم ا طار القانوني لبلد م ا تجار متر المشــــررع باألعــ
 مأ هررتو ول األعلحة النارية؟   3، با قتران بالفقرة )هـ( مأ المااة 5)ب( مأ المااة   1يرتكب عمدا رفقا للفقرة 

   نعم، ازتيا   نعم   

 ذلك، عند ا قتضاآ. تو يح، فُترام "إذا  ان الجواب "نعم، ازتيا، نر "  )ن( 

 

تـدرج األفعـال التـاليـة، عنـدمـا ترتكـب عمـدا، في إذا  ـان الجواب "نعم" نر "نعم، ازتيـا"، فاـل  )ب( 
 اريمة ا تجار متر المشررع باألعلحة النارية رنازاتاا رمكوناتاا رالفخترة؟

اعــــــــتتراا األعــــــــلحة النارية رنازاتاا رمكوناتاا رالفخترة نر ت ــــــــديرها نر اقتناؤها نر هيعاا نر  ‘1’
ذا  ان ني مأ الدرل المعنية  إإلم إقليم ارلة نخرى  تسليماا نر تحريكاا نر نقلاا مأ إقليم ارلة نر عبره  

 (10رالمااة  3، با قتران بالفقرة )هـ( مأ المااة 5)ب( مأ المااة  1)الفقرة  هفلك  عحذن 

   نعم، ازتيا   نعم   

اعــــتتراا األعــــلحة النارية نر ت ــــديرها نر اقتناؤها نر هيعاا نر تســــليماا نر تحريكاا نر نقلاا مأ  ‘ 2’ 
  8ذا  ان  األعــــــلحة النارية متر موعــــــومة بعالما  رفقا للمااة إ إلم إقليم ارلة نخرى   عبره   نر ة  إقليم ارل 

 ( 8رالمااة   3، با قتران بالفقرة )هـ( مأ المااة 5)ب( مأ المااة   1مأ هررتو ول األعلحة النارية )الفقرة 

   نعم، ازتيا   نعم   
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ني مأ السـؤالتأ السـالفتأ "نعم" نر "نعم، ازتيا"، فترام ذ ر القوانتأ راللواتح    عأ إذا  ان الجواب  )ج(  
 العقوبا  المقررة في هفا الشحن.   بما في ذلك األخرى المن جقة علم  ل فعل مأ هفه األفعال،  التداهتر التنظيمية ر/نر  

 

ــالفتأ "نعم، ازتيا" نر " "،  عأإذا  ان الجواب  )ا(  فترام تو ـــــيح  يفية ني مأ الســـــؤالتأ الســـ
 تعامل ا طار القانوني لبلد م مص تلك ال راتق للنقل متر المشررع لألعلحة النارية رنازاتاا رمكوناتاا رالفخترة.

 

"نعم" نر "نعم، ازتيـا"، فاـل ينـدرج ني فعـل مأ األفعـال التـاليـة في  71إذا  ـان الجواب عأ الســــــــــــــؤال  -72
ــررع ا ــم ا طار القانوني لبلد م )الفقرة  اريمة )اراتم( ا تجار متر المشـــــ )ب( مأ   1لمن ـــــــو  علتاا بمقتضـــــ

 (؟3، با قتران بالفقرة )هـ( مأ المااة 5المااة 

 ا عتتراا  

 الت دير  

 ا قتناآ  

 البيص  

 التسليم  

 التحريك  

 النقل  

 متر ذلك، إن راد  

 

 .يرام تقدعم مزيد مأ التفا تل، عند ا قتضاآ )ن( 

 

"نعم" نر "نعم، ازتيا"، فال عشـتر  ا طار القانوني لبلد م في تجريمه  71إذا  ان الجواب عأ السـؤال   -73
لالتجار متر المشــــــــــــــررع نن تنقل المواا عبر الحدرا الوطنية هتأ ارلتتأ علم األقل لكي ععتبر هفا النقل اتجارا 

 (؟3، با قتران بالفقرة )هـ( مأ المااة 5)ب( مأ المااة  1متر مشررع )الفقرة 

   نعم، ازتيا   نعم   

" نر " "، فترام الت وع هتو ــــــــــــــيح ذلـك رذ ر القوانتأ راللواتح  إذا  ـان الجواب "نعم، ازتـيا )ن( 
 التنظيمية ر/نر التداهتر األخرى المن جقة.
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)عالما ( الوعـــــــم علم الســـــــالح الناري نر طمســـــــاا  هل عجرم ا طار القانوني لبلد م فعل تزرير عالمة   - 74
  8، با قتران بالمااة 5)ج( مأ المااة   1إزالتاا نر تحويرها ب ـــورة متر مشـــررعة عندما يرتكب عمدا رفقا للفقرة  نر 

 ( 2) مأ هررتو ول األعلحة النارية؟ 

   نعم، ازتيا   نعم   

نعم" نر "نعم، ازتيــــا"، فترام ذ ر القوانتأ راللواتح التنظيميــــة ر/نر ني إذا  ــــان الجواب " )ن( 
 العقوبا  المقررة علم هفه الجريمة )الجراتم(. بما في ذلكتداهتر نخرى من جقة، 

 

إذا  ان الجواب "نعم، ازتيا" نر " ، فترام تو يح  يف يتعامل ا طار القانوني لبلد م مص  )ب( 
  )عالما ( الوعم الالزمة علم السالح نر طمساا نر إزالتاا نر تحويرها ب ورة متر مشررعة.تزرير عالمة 

 

 رهنا بالمفاهيم األعاعية لنظامكم القانوني، هل ينص ا طار القانوني لبلد م علم الجراتم الفرةية التالية:  - 75

 ("؟ 5)ن( مأ المااة   2)الفقرة   5المااة مأ    1الشررع في ارتكاب ني مأ الجراتم المشمولة بالفقرة  - 

   نعم، ازتيا   نعم   
  5مأ المـااة  1المشــــــــــــــار ـة   رف متواطا في ارتكـاب ني مأ الجراتم المشــــــــــــــمولـة ـبالفقرة  -

  (؟5)ن( مأ المااة  2)الفقرة 
   نعم، ازتيا   نعم   

نر تواتاه نر المساعدة   5مأ المااة  1تنظيم ارتكاب ني اريمة مأ الجراتم المشمولة بالفقرة  -
 (؟5)ب( مأ المااة  2نر التحريض عليه نر تساتله نر إعداآ المشورة بشحنه )الفقرة 

   نعم، ازتيا   نعم   
إذا  ان الجواب عأ ني مأ األعــــــــــــ لة الســــــــــــالفة "نعم" نر "نعم، ازتيا"، فترام ذ ر القوانتأ   )ن( 

العقوبا  المقررة  بما في ذلكراللواتح التنظيمية ر/نر التداهتر األخرى المن جقة علم  ل اريمة مأ هفه الجراتم، 
 في هفا الشحن.

 

ــالفة  )ب(  ــ لة الســــــ ــيح  يفية إذا  ان الجواب عأ ني مأ األعــــــ "نعم، ازتيا" نر " "، فترام تو ــــــ
 تعامل ا طار القانوني لبلد م مص تلك األفعال.

 

الــدرل مــدعوة إلم تقــدعم معلومــا  عمــا قــد تكون ارمتــه مأ نفعــال نخرى بمقتضــــــــــــــم نطرهــا القــانونيــة   -76
 2تفاقية، با قتران بالفقرة مأ ا   34مأ المااة  3الوطنية مأ نال إنفاذ نوكام هررتو ول األعـلحة النارية )الفقرة 

 مأ هررتو ول األعلحة النارية(: 1مأ المااة 

 

 با قتران بالرا علم األع لة ذا  ال لة المتعلقة هوعم األعلحة النارية في المجموعة األرلم. 74ينجهي إعداا الرارا علم السؤال  (2) 



 CTOC/COP/WG.10/2020/6 

 

28/111 V.20-04320 

 

ــلحة النارية، ر فلك بحازاتاا رمكوناتاا رالفخترة،   ــلة بعدم وفا عــــــــجال  باألعــــــ تجريم األفعال المت ــــــ
ــجا رممكنا، رتزرير تلك الســــــــجال  رتتالفاا، عندما ترتكب عمدا )المااة وتنما عكون ذلك منا مأ  7عــــــ

 هررتو ول األعلحة النارية(

راوب في تجريم األفعال المتمملة في تعمد تقدعم معلوما  خاط ة نر مضللة مأ شحناا نن تؤثر ارن   
ــلحة النارية رنازاتاا رمكوناتاا نر الفخترة نر  ــنص األعـــــــــــ ــدار الترخيص نر ا ذن الالزم إما ل ـــــــــــ إ ـــــــــــ

مأ هررتو ول األعـــــلحة النارية،   3لتجميعاا نر لل يام باألفعال المشـــــار إلتاا في الفقرة )ه( مأ المااة 
 طاا القانون بما عشمل شاااا  ا عتعمال النااتي نر المستعمل النااتي عندما عشتر 

األفعال المت ــلة هتعمد تزرير رثاتق نر إعــاآة اعــتعمالاا لهرف اعــت ــدار الترخيص نر ا ذن تجريم  
ــار إلتاا  ناتاا نر الفخترة نر لتجميعاا نر لألفعال المشــ ــلحة النارية رنازاتاا رمكور ــنص األعــ الالزم إما ل ــ

تعمال النااتي نر مأ هرتو ول األعــــلحة النارية، بما عشــــمل شــــاااا  ا عــــ  3في الفقرة )ه( مأ المااة 
 المستعمل النااتي عندما عشترطاا القانون 

  رنازاتاا تجريم األفعال المت ـــــــلة هتعمد ويازة نر اعـــــــتعمال رخص نر نذرن زاتفة ل ـــــــنص األعـــــــلحة النارية  
ناتاا نر الفخترة نر تجمي  مأ هرتو ول األعــلحة    3عاا نر لألفعال المشــار إلتاا في الفقرة )ه( مأ المااة رمكور

 عندما عشترطاا القانون الزاتفة النارية، بما عشمل شاااا  ا عتعمال النااتي نر المستعمل النااتي 

  يتماشمل المتعمدة المت لة بلعااة التشهتل متر المشررعة لألعلحة النارية المع َّلة، بما تجريم األفعا 
 مأ هررتو ول األعلحة النارية  9مص الفقرا  )ن( إلم )ج( مأ المااة 

ناتاا نر الفخترة رعدم توفتر  تجريم   المعلوما الســمســرة متر المشــررعة باألعــلحة النارية رنازاتاا رمكور
 (15الم لوبة عأ ننش ة السمسرة )انظر نعضا المااة 

 نفعال نخرى )يرام التحديد( 

بما في يرام تو ــــيح ذلك رذ ر القوانتأ راللواتح التنظيمية ر/نر التداهتر األخرى المن جقة،  )ن( 
 العقوبا  المقررة في هفا الشحن. ذلك

 

 
 

 التجريم: القضايا واألحكام القضائية

 لكـل بـالت ـــــــــــــــدي المتعلقـة را نفـاذ التنفتـف  إاراآا  في النجـاح وـا   علم نمملـة ذ ر نمكأ، إن ،يرام -77
 ال لة. ذا  القضاتية األوكام نر بالقضاعا ا فااة نر نعاله المستعر ة الجراتم مأ اريمة

 

 
  

 الصعوبات المصادفة

 األعلحة النارية؟هل يوااه هلد م  عوبا  في تنفتف نوكام هررتو ول  -78

   نعم، ازتيا   نعم   

  نعم" نر "نعم، ازتيا"، فترام تو يح ذلك.إذا  ان الجواب " )ن( 
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هـل قيم هلـد م فعـالـية ـتداهتره المتخـفة لمكـافحـة  ــــــــــــــنص األعــــــــــــــلحـة الـنارـية رنازاتاـا رمكوـناتاـا رالـفخترة  -79
 ؟ب ورة متر مشررعةرا تجار هاا 

    نعم  

إذا  ان الجواب "نعم"، فترام تو ـــيح ذلك را عـــتشـــااا بحي رثيقة )رثاتق( مناعـــجة في هفا  )ن( 
الشــــحن )ممل تقارير التقتيم نر تحلتل المهرا  نر تقارير يليا  ا عــــتعراف الدرلية را قليمية األخرى نر اراعــــا  

 (.إلق.عأ السياعا  العامة 

 

هل لدى هلد م اعـــتراتيجية نر خ ة عمل رطنية مأ نال مكافحة  ـــنص األعـــلحة النارية رنازاتاا رمكوناتاا   - 80
 نر مأ نال تنفتف  كو  إقليمية نر ارلية ذا   لة في هفا المتدان؟  ب ورة متر مشررعة رالفخترة را تجار هاا 

    نعم  

ــلة مص تقدعم شـــرح  )ن(  ــتراتيجية نر خ ة العمل ذا  ال ـ إذا  ان الجواب "نعم"، فترام هيان ا عـ
 األخرى ذا  ال لة.  التداهترر/نر  ،مواز لن اقاا

 

ل للتواؤم مص مقتضـــــــــــــــيا  البررتو ول،  -81  تحـدـيد فترامإذا لم عكأ ا طـار الـقانوني الوطني لبـلد م ـقد عـُدر 
 .الخ وا  المتج ية التي يلزم اتخاذها لمواآمته معاا

 

 هل تواد ني  عوبا  تعترف اعتماا تشريعا  رطنية اديدة نر تنفتف التشريعا  الوطنية القاتمة؟  )ن(  

    نعم  

 إذا  ان الجواب "نعم"، فال هي مأ ال عوبا  التالية؟ ‘1’

 مشاكل في  و  التشريعا   

 الحااة إلم إ الوا  مؤعسية نر إنشاآ مؤعسا  اديدة  

 الحااة إلم عأ المزيد مأ التشريعا  التنفتفعة )قوانتأ، لواتح تنظيمية، مراعيم، إلق.(  

  عوبا  توااه الممارعتأ في اعتعمال التشريعا    

 نقص الوعي  

 هتأ الو ا   التنستقم عد  

 خ اتص ا طار القانوني  

 المعارف رالماارا  التقنية ا فتقار إلم  

 محدراعة نر انعدام التعارن مأ اانب الدرل األخرى   

 محدراعة الموارا الالزمة للتنفتف  

 مساتل نخرى )يرام تحديدها(  
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 الحاجة إلى المساعدة التقنية

 للتهلب علم ال عوبا  القاتمة في تنفتف البررتو ول؟هل عحتاج هلد م إلم مساعدة تقنية  -82

    نعم  

 :الالزمةإذا  ان الجواب "نعم"، فترام تحديد نوع المساعدة  )ن( 

ــلحة النارية رنازاتاا رمكوناتاا رالفخترة    ــنص األعــــ ــة ل ــــ تقتيم تداهتر العدالة الجناتية المناهضــــ
 رنراه ارتجاطاا بالجراتم الخ ترة األخرى  ب ورة متر مشررعةرا تجار هاا 

 المشورة القانونية نر ا  الوا  التشري ية راللواتح التنظيمية  

 تشريعا  نر لواتح تنظيمية نر اتفاقا  نموذاية  

 إنشاآ هت ا  مخت ة نر ااا  ر ل رطنية نر نقا  ات ال معنية باألعلحة النارية  

 هناآ المؤعسا  نر تعزيز المؤعسا  القاتمة  

 ر ص ا عتراتيجيا  نر السياعا  نر خ   العمل  

 تعميم الممارعا  الجتدة نر الدررت المستفااة  

 ربتأ هناآ القدرا  مأ خالل تدريب الممارعتأ العاملتأ في مجال العدالة الجناتية ر/نر تدريب المد   

 الوقاعة رالتوةية  

 المساعدة الموق ية مأ مواه نر خبتر متخ ص  

 مراقجة الحدرا رتقتيم المخاطر  

 إاراآا  العمل الموودة  

كشــــــا تدفقا  ا تجار متر المشــــــررع عند المعاهر الحدراعة نر مأ خالل الخدما  البريدعة   
 نر باعتخدام ا نترن 

 تجاال المعلوما   

 التحقتق رالمالوقة القضاتية  

 تداهتر لتعزيز التعارن ا قليمي رالدرلي  

التحتيــة القــاتمــة، ممــل نظم وفا البنم إقــامــة هنم تحتيــة لتكنولوايــا  المعلومــا  نر ت وير   
 قواعد البيانا  نر نارا  التوا لالنماذج راألارا  الرقمية نر السجال  نر 

 امص رتحلتل هيانا  ا تجار باألعلحة النارية  

ــاعدة التقنية مأ وتث    مجا   نخرى )يرام تحديدها(. ريرام ترتتب ا وتيااا  مأ المســــــ
 المعلوما . تقدعم عندالمتعلقة هاا المحداة البررتو ول األرلوية را شارة إلم نوكام 

 

 المساعدة التقنية رالمعدا : )ب( 

 الوعم  

 نظم وفا السجال   

 نثرهاتحديد ماهية األعلحة النارية راقتفاآ   
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  واب  النقل  
 ومال  الجمص  

 لتدمترالتع تل را  
 إاارة المخزرنا   

 

 هل يتلقم هلد م بالفعل مساعدة تقنية في تلك المجا  ؟ )ج( 

    نعم  

 رالجاا  التي تقدماا.  المقدمة إذا  ان الجواب "نعم"، فترام تحديد مجال المساعدة ‘1’

 

يرام ر ـا الممارعـا  المتجعة في هلد م التي تعتبررناا اتدة بشـحن مراقجة األعـلحة النارية  )ا( 
التي عمكأ   ب ــورة متر مشــررعةا تجار هاا ر رمنص رمكافحة  ــنص األعــلحة النارية رنازاتاا رمكوناتاا رالفخترة  

 ة.نن تام الدرل األخرى في ااواها الرامية إلم تنفتف هررتو ول األعلحة الناري 

 

ــحن الجوانب  ()ه  يرام تقـدعم ني معلومـا  نخرى تعتقـدرن نن مأ المام نخـفهـا في ا عتـجار بشــــــــــــ
 المتعلقة هتنفتف البررتو ول رال عوبا  القاتمة في هفا الشحن بخالف المعلوما  المف ورة نعاله.

 
  



 CTOC/COP/WG.10/2020/6 

 

32/111 V.20-04320 

 

 المرفق الثاني 
  

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

  
 إرشادات عامة للرد على الستبيان

متاا إلم الدرل األطراف المستعر  ة، رفقا للقسم الخامس  • عوف ُتستعَرف الدرل هناآ علم المعلوما  التي قدَّ
تعراف تنفتف اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية مأ إاراآا  رقواعد تشــهتل يلية اعــ 

م بعد الوثاتق ذا   إلم األمانة، فترام مناا تحمتل   ال ــــلةرالبررتو و   الملحقة هاا. رتذا  ان  الدرل لم تقدر 
نر ر ــــا مخت ـــر ني قوانتأ رلواتح تنظيمية رقضــــاعا رمترها مأ الوثاتق ذا   ــــلة بالرا علم ا عــــتبيان، 

 لاا، علم هوابة إاارة المعارف المسماة "هوابة الموارا ا لكتررنية رالقوانتأ المتعلقة بالجريمة" )هوابة "شترلو "(.

 بعد ذلك، في إطار الرا علم  ل عؤال، تقدعم رراب  بالمعلوما ، التي ُومر ل  علم هوابة "شترلو ". عمكأ •

وما  التي ُومر ل  علم هوابة "شــــترلو "، ُيرام مأ الدرل تحديد التشــــريعا   با  ــــافة إلم توفتر رراب  بالمعل •
ــلة في    ل عــــؤال تكون ا اابة عنه هي "نعم"، رفي إطار ني عــــؤال يخر،   إطارالمن جقة راألوكام ذا  ال ــ

 عند ا قتضاآ.

الوثاتق، مص ا عـــــــــــتبيانا  ُيرَام مأ الدرل نن تمتنص عأ تقدعم ني مرفقا ، بما في ذلك النســـــــــــق الورقية مأ  •
 المستوفاة.

مة في  • عمكأ للدرل األطراف، عند راها علم اعــــــتبيانا  التقتيم الفاتي، نن تشــــــتر نعضــــــا إلم المعلوما  المقدَّ
عــياق يليا  اعــتعراف ال ــكو  األخرى ذا  ال ــلة التي هي نطراف فتاا. رعلم الدرل األطراف نن تراعي 

د الرارا علم ال نحو المناعــب ني معلوما  مســتجدة منف تقدعم الرارا الســابقة في إطار يليا   ــرررة نن تجســر 
ا عـــــــــتعراف األخرى. رعلم راه الخ ـــــــــو ، عجوز للدرلة ال رف المســـــــــتعَر ـــــــــة، عند اعـــــــــتعراف نفس 
ــحن التزاما  م ابقة نر مماثلة لاللتزاما  الواقعة علم عاتقاا بمواب اتفاقية األمم المتحدة  التشــــــــــــريعا  بشــــــــــ

متاا في إطار يلية اعـــــتعراف تنفتف اتفاقية   لمكافحة ــا ية التي قدَّ ــتر إلم الرارا رالوثاتق ا  ـــ ــاا، نن تشـــ الفســـ
 األمم المتحدة لمكافحة الفساا.

تن وي نوكـام اتفـاقيـة األمم المتحـدة لمكـافحـة الجريمـة المنظَّمـة عبر الوطنيـة رالبررتو و   الملحقـة هاـا علم  •
ــتعراف تنفتف اتفاقية األمم المتحدة  اراا  متفارتة مأ المت لجا . ــتتنارل يلية اعـ ررفقا لااراآا  رالقواعد، عـ

لمكـافحـة الجريمـة المنظَّمـة عبر الوطنـية رالبررتو و   الملحقـة هاـا ـتدريجـيا اميص مواا ا تفـاقـية رالبررتو و    
 ــيامة الرارا علم األعــ لة الملحقة هاا. رمأ ثمَّ، ينجهي نن ُيراعم اختالف طبيعة  ل وكم مأ األوكام عند 
 ذا  ال لة ر فلك نثناآ اعتعرا اا في المراول التالية مأ ا عتعراف الق ري.

البررتو ول، مص مراعــاة مــا  مأ  ــل هررتو ول علم نن نوكــام ا تفــاقيــة تن بق علم  1مأ المــااة  2تنص الفقرة  • 
ــيه اختالف الحال، ما لم ُينص  يه علم خالف ذلك  ــهتل ا لية نن   19قرة . رتف ر الف عقتضــ مأ إاراآا  رقواعد تشــ

نوكام ا تفاقية، التي تن بق علم البررتو و  ، عــوف ُتســتعرف فق  في إطار اعــتعراف ا تفاقية، مص مراعاة ما 
ـــيه اختالف الحـال.  ــ ـلة المتعلـقة هتنفـتف ا تـفاقـية، نن  عأ رالم لوب مأ اـلدرل، رهي تجـتب عقتضـــــــــــ ـتحخـف في  األعـــــــــــ

جاق نوكام ا تفاقية ذا  ال ــلة، وســب ا قتضــاآ، علم مو ــوع  ل هررتو ول هي طرف  يه. الحســجان مدى ان  
تضـــــمتأ راراهم إشـــــارا  إلم ان جاق نوكام ا تفاقية مأ هفا  ـــــرررة  رمأ ثم، عجدر تنبيه الخبراآ الحكومتتأ إلم 

ــجان، عند الرا القبتل علم البررتو و   التي هلدهم طرف فتاا. رممال ذلك، نن عحخف الخبراآ الحك  ومتون في الحســـــــــــ
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علم مســـــؤرلية األشـــــخا  ا عتجاريتأ، مدى ان جاق نوكام المااة    10علم األعـــــ لة المتعلقة هن اق ان جاق المااة 
 علم الجراتم المشمولة بالبررتو و   المالثة، رنن عجتبوا هناآ علم ذلك.   10

ــتبيان ب جارة "الدرل مدعوة".  • ــ لة ا عـــــــــ   الت وع هتقدعمللخبراآ الحكومتتأ في هفه الحالة   ريمكأتبدن بعض نعـــــــــ
 .راوا هفه المعلوما .  ر  تستخلص ني اعتنتااا  مأ عدم المعلوما  الم لوبة

   
 الوطنية اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر   - أول  

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

 حماية الشهود -24المادة   

الــفيأ يــدلون في  ،تــداهتر مالتمــة في وــدرا إمكــانيــاتــه لتوفتر ومــاعــة فعــالــة للشــــــــــــــاوا هــل يتخــف هلــد م -1
، مأ ني رالبررتو و   التي هو طرف فتاا ا تفاقيةب  ة بشـــــاااة بخ ـــــو  الجراتم المشـــــمولةا اراآا  الجناتي 

 (؟24مأ المااة  1)الفقرة  انتقام نر ترهتب محتمل

   نعم   

ال تشــــــمل هفه التداهتر، ارن المســــــات بحقوق المدعم عليه، "نعم"، ف  1إذا  ان الجواب عأ الســــــؤال  -2
 يلي؟ ما

هتهتتر نماكأ إقامتام،  ،  ال يام ممالللشـــــــاوار ـــــــص قواعد إاراتية لتوفتر الحماعة الجســـــــدعة   )ن(  
ــاتاــا ــاآ المعلومــا  المتعلقــة هاويتام رنمــاكأ راواهم نر بفرف قتوا علم إفشـــــــــــــ )ن( مأ   2)الفقرة  رعــدم إفشـــــــــــــ

 (24 المااة

   نعم   

خا ــــــة باألالة تتيح ا ا آ بالشــــــاااة علم نحو عكفل عــــــالمة الشــــــاهد،  رطنية توفتر قواعد )ب( 
 (24)ب( مأ المااة  2)الفقرة  كالسماح ممال با ا آ بالشاااة باعتخدام تكنولوايا ا ت ا  

   نعم   

 .تحديدهاتداهتر نخرى، يرام  )ج(  

  
  الوثيقينقارب الشـاوا رعـاتر األشـخا    اهتر"نعم"، فال تشـمل هفه التد 1إذا  ان الجواب عأ السـؤال  -3

 ا قتضاآ؟ وسب بالحماعةال لة هام 

   نعم   

 إذا  ان الجواب "نعم"، فترام تو يح ذلك. )ن( 
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ــحاعا هل نهرم هلد م اتفاقا  نر ترتتجا  مص ارل نخرى مأ نال تهتتر  -4 ــاوا ر/نر الضــــ نماكأ إقامة الشــــ
الفيأ يتقدمون للشــاااة، ر فلك، وســب ا قتضــاآ، تهتتر نماكأ إقامة نقاربام رعــاتر األشــخا  الوثيقي ال ــلة 

 (؟24مأ المااة  3هام مأ نال  مان ومايتام الجسدعة مأ ني ترهتب نر انتقام محتمل )الفقرة 

   نعم   

  
 مساعدة الضحايا وحمايتهم -25المادة   

المشــمولة هل يتخف هلد م تداهتر مناعــجة في ودرا إمكانياته لتوفتر المســاعدة رالحماعة لضــحاعا الجراتم  -5
با تفاقية رالبررتو و   التي هو طرف فتاا، خ ــو ــا في وا   تعر ــام للتاديد با نتقام نر للترهتب )الفقرة 

 (؟25مأ المااة  1

     نعم 

 .التداهتر تلك تحديدإذا  ان الجواب "نعم"، فترام  )ن( 

 

هل ر ـص هلد م قوعد إاراتية مالتمة توفر لضـحاعا الجراتم المشـمولة با تفاقية رالبررتو و   التي هو  -6
 (؟25مأ المااة  2 رار )الفقرة طرف فتاا عبل الح ول علم التعويض رابر األ

   نعم   

 .ا اراتية القواعد تلك تحديد، فترام "نعم"إذا  ان الجواب  )ن( 

 

إمكانية عرف يراآ الضـحاعا رشـواملام رنخفها بعتأ ا عتجار في المراول المناعـجة مأ يتيح هلد م  هل -7
 ، علم نحو   عمس بحقوق الدفاعالضــالعتأ في ننشــ ة إارامية منظمة  ا اراآا  الجناتية المتخفة بحق الجناة

 (؟25مأ المااة  3)الفقرة 

     نعم 

 ، وسب ا قتضاآ.تو يح ذلكُيرام  )ن( 
 

 
 التدريب والمساعدة التقنية -29المادة 

نر ت وير نر  تـدريـب للعـاملتأ في ناازتـه المعنيـة بـلنفـاذ القـانون امج علم إنشــــــــــــــاآ هر  هلـد مهـل ععمـل  -8
الجمار   ينعضــاآ النيابة العامة رقضــاة التحقتق رموظفتدريب  بما عشــمل، تحســتأ هرامج التدريب الخا ــة هام

بررتو و   التي هو طرف رال رمترهم مأ العاملتأ المكلفتأ بمنص ر شـــــــا رمكافحة الجراتم المشـــــــمولة با تفاقية
 (؟29مأ المااة  1فتاا )الفقرة 

   نعم   

 .علم ذلك تقدعم نمملة، فترام "نعم" إذا  ان الجواب )ن( 

 

 يرام نعضا تو يح ما إذا  ان  هرامج التدريب هفه تشمل ما يلي: )ب( 
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 إعارة رتجاال الموظفتأ ‘1’  

     نعم 

 ال راتق المستخدمة في منص الجراتم المشمولة با تفاقية ر شفاا رمكافحتاا ‘2’ 

     نعم 

الدررب راألعــــالتب التي عســــتخدماا األشــــخا  المشــــتجه في  ــــلوعام في الجراتم المشــــمولة  ‘3’  
 ارل العبور، رالتداهتر المضااة المناعجةا تفاقية، بما في ذلك ااخل ب 

     نعم 

 ر د ور ة تاريب الممنوعا  ‘4’ 

   نعم   

ور ـة عـاتـدا  الجراتم نر الممتلكـا  نر المعـدا  نر مترهـا مأ األارا   ر ـــــــــــــــدكشــــــــــــــا ر  ‘5’  
راألعــــــــالتب المســــــــتخدمة في نقل نر إخفاآ نر تمويه تلك العاتدا  نر الممتلكا  نر المعدا  نر مترها 

 في مكافحة اراتم مسل األموال رمترها مأ الجراتم المالية المستخدمةلتب مأ األارا ، ر فلك األعا

     نعم 

 امص األالة ‘6’ 

     نعم 

 نعالتب المراقجة في المناطق التجارية الحرة رالموانا الحرة ‘7’ 

     نعم 

المعدا  راألعـــالتب الحديمة  نفاذ القانون، بما في ذلك المراقجة ا لكتررنية رالتســـليم المراقب  ‘8’  
 يةالسر  رالعمليا 

     نعم 

المنظمـة عبر الوطنيـة التي ترتكـب بـاعــــــــــــــتخـدام اتم ال راتق المســــــــــــــتخـدمـة في مكـافحـة الجر  ‘9’  
 ا ت ا   نر متر ذلك مأ نشكال التكنولوايا الحديمة شجكا نر الحواعتب 

     نعم 

 ال راتق المستخدمة في وماعة الضحاعا رالشاوا ‘10’ 

     نعم 

الخبرة في تجاال علم تخ ي  رتنفتف هرامج بحث رتدريب تســـــتادف هل عـــــاعد هلد م ار  نطرافا نخرى  -9
 (؟29مأ المااة  2مأ ا تفاقية )الفقرة  29المااة مأ  1ا في الفقرة المجا   المشار إلتا

     نعم 

 .علم ذلك فترام تقدعم نمملة "نعم"، إذا  ان الجواب )ن( 
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هل شـجص هلد م علم توفتر التدريب رالمسـاعدة التقنية هادف تيسـتر تسـليم الم لوبتأ رتجاال المسـاعدة  -10
 (؟29مأ المااة  3التقنية )الفقرة 

     نعم 

إذا  ان الجواب "نعم"، فترام تقدعم نمملة علم ذلك رر ــــــــــا الممارعــــــــــا  الفضــــــــــلم ر/نر  )ن( 
 التحدعا  المتعلقة هتشجيص التدريب.

 

الممارعــــــــــا  الفضــــــــــلم ر/نر إذا  ان الجواب "نعم"، فترام تقدعم نمملة علم ذلك رر ــــــــــا   )ب( 
 التحدعا  المتعلقة بالمساعدة التقنية.

 

 يرام نعضا تحديد ما إذا  ان التدريب رالمساعدة التقنية مأ هفا القبتل عشمالن ما يلي: )ج( 

 تدريجا لهويا ‘1’ 

     نعم 

إعارة رتجاال الموظفتأ العاملتأ لدى الســـــــــل ا  المر زية نر األاازة المنوطة بالمســـــــــؤرليا   ‘2’  
 ذا  ال لة

     نعم 

ــار  هلد م في ااوا رامية إلم تعظيم  -11 ــ لص هاا في إطار هل شــــــــــ ــ ة العمليا  رالتدريب المضــــــــــ ننشــــــــــ
المنظما  الدرلية را قليمية، رفي إطار عــــــــــاتر ا تفاقا  نر الترتتجا  المناتية رالمتعداة األطراف ذا  ال ــــــــــلة 

 (؟29مأ المااة  4قرة )الف

     نعم 

 .علم ذلك فترام تقدعم نمملة "نعم"، إذا  ان الجواب )ن( 

 
  

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

هــل يتعــارن هلــد م مص البلــدان النــاميــة هاــدف تنميــة قــدرة تلــك البلــدان علم منص الجريمــة المنظمــة عبر   -12
 (؟30)ن( مأ المااة  2الوطنية رمكافحتاا )الفقرة 

 متر من بق       نعم 

ــلم في   فترام تقدعم نمملة  "نعم"، إذا  ان الجواب )ن(  ــا  الفضــــــــــ علم ذلك رر ــــــــــــا الممارعــــــــــ
 الشحن. هفا

 

ــاعـدا  مـالـية نر مـااـعة  -13 ـلدعم مـا تـبفـله البـلدان الـنامـية مأ ااوا ترمي إلم مكـافحـة هـل قـدم هـلد م مســــــــــــ
ــاح ــة هنجـ ــاقيـ ــف ا تفـ ــا علم تنفتـ ــانتاـ ــة، ر عـ ــالـ ــة فعـ ــافحـ ــة مكـ ــة عبر الوطنيـ ــة المنظمـ )ب( مأ  2)الفقرة  الجريمـ

 (؟30 المااة

 متر من بق       نعم 
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ــلم في   فترام تقدعم نمملة  "نعم"، إذا  ان الجواب )ن(  ــا  الفضــــــــــ علم ذلك رر ــــــــــــا الممارعــــــــــ
 الشحن. هفا

 

هل يتعارن هلد م مص البلدان النامية رالبلدان التي تمر اقت ـــــــــاااتاا بمرولة انتقالية لتدةيم قدرتاا علم  -14
الوطنية رمكافحتاا رهل يزراها  فلك بالمســـــــــــاعدة التقنية مأ نال مســـــــــــاعدتاا علم منص الجريمة المنظمة عبر 

 (؟30)ج( مأ المااة  2تلبية اوتياااتاا الم لوبة لتنفتف ا تفاقية )الفقرة 

 متر من بق       نعم 

ــلم في   فترام تقدعم نمملة  "نعم"، إذا  ان الجواب )ن(  ــا  الفضــــــــــ علم ذلك رر ــــــــــــا الممارعــــــــــ
 الشحن. هفا

 

قـا  نر ترتتجـا  ثنـاتيـة نر متعـداة األطراف مأ ناـل توفتر المســـــــــــــــاعـدة التقنيـة  هـل نهرم هلـد م ني اتفـا -15
 (؟30مأ المااة  4راللواستية مأ نال منص الجريمة المنظمة عبر الوطنية ر شفاا رمكافحتاا )الفقرة 

   نعم   

 يرام تقدعم تفا تل في هفا الشحن. )ن( 

 
  

 المنع -31المادة 

هل ر ـــص هلد م مشـــاريص رطنية نر نرعـــم رعزز ممارعـــا  فضـــلم رعـــياعـــا  ترمي إلم منص الجريمة  -16
 (؟31مأ المااة  1)الفقرة المنظمة عبر الوطنية 

   نعم   

 علم ذلك. مملةبعض األفترام تقدعم  "نعم"، إذا  ان الجواب )ن( 

 
 

تقلتل الفر  التي تتاح واليا  هل اتخف هلد م، رفقا للمجااء األعاعية لقانونه الوطني، تداهتر ترمي إلم -17
مأ  2)الفقرة   نر مســـــــتقبال للجماعا  ا ارامية المنظمة لكي تشـــــــار  في األعـــــــواق المشـــــــررعة بعاتدا  الجراتم

 ؟مما يلي ا(، بما عشمل نع 31المااة 

الات ا  الخا ـــــة ر   مأ ااةإنفاذ القانون نر نعضـــــاآ النيابة العامة    تدةيم التعارن هتأ ناازة )ن( 
 ، مأ ااة نخرى المعنية، بما فتاا ق اع ال ناعة

   نعم   

العمل علم ر ـــص معايتر رتاراآا  بق ـــد  ـــون عـــالمة الات ا  العامة رالات ا  الخا ـــة  )ب( 
كتاب الموثقتأ العمومتتأ )المعنية، ر فلك مدرنا  لقواعد الســـــلو  للماأ ذا  ال ـــــلة، رخ ـــــو ـــــا المحامتأ ر 

 راتب ا عتشاريتأ رالمحاعبتأرخبراآ الض (العدل

   نعم   
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ا عتجـاريـة )األشــــــــــــــخـا  منص إعـــــــــــــــاآة اعــــــــــــــتهالل الجمـاعـا  ا اراميـة المنظمـة للات ـا   )ج( 
 ا عتجاريتأ(، ر  عيما باتخاذ التداهتر التالية:

إنشاآ عجال  عمومية للات ا  ا عتجارية راألشخا  ال بيعتتأ الضالعتأ في إنشاآ هت ا   ‘1’  
 اعتجارية رتاارتاا رتمويلاا رتجاال المعلوما  الواراة في تلك السجال 

     نعم 

ــجة،  ‘2’   ــتلة نخرى مناعــــ ــاار عأ محكمة نر نعة رعــــ ــ ة نمر  ــــ ــتحداث إمكانية ال يام، هواعــــ اعــــ
للعمل رالبررتو و   التي هلد م عضـو فتاا  ا تفاقيةب بجراتم مشـمولة  المدانتأبلعـقا  نهلية األشـخا   

 القضاتية رذلك لفترة زمنية معقولة ة هلد م عتجارية المنشحة  مأ ن اق ر ع ا للات ا كمديريأ 

     نعم 

ــاآ عـــجال  رطن  ‘3’   ــق   نهلتتام للعمللية  إنشـ    مديريأ للات ا  ا عتجارية  ألشـــخا  الفيأ نعـ
 رتجاال المعلوما  الواراة فتاا

     نعم 

ــ لة  الجواب  انإذا  )ا(  ــؤال مأ األعـــــــــــ )ن( إلم )ج( "نعم"، فلن الدرل األطراف   17عأ ني عـــــــــــ
 مدعوة إلم الت وع بعرف تجارباا في هفا الشحن.

 

  ا تفـاقـيةبـ ارامـية مشــــــــــــــمولـة تعزيز إعـااة إامـاج األشــــــــــــــخـا  المـدانتأ ـبحفعـال إهـل ععمـل هلـد م علم  -18
 (؟31مأ المااة  3)الفقرة  في المجتمص رالبررتو و   التي هو طرف فتاا

     نعم 

تعزيز إعااة إاماج تو ــيح ال ريقة التي ععمل هاا هلد م علم فترام   "نعم"، إذا  ان الجواب )ن( 
 .في المجتمص رالبررتو و   التي هو طرف فتاا ا تفاقيةب األشخا  المدانتأ بحفعال إارامية مشمولة 

 

تقتيم ارري لل ـــــكو  القانونية رالممارعـــــا  ا اارية القاتمة ه   ال ـــــ العهل اتخف هلد م ني إاراآا  ل -19
مأ  4)الفقرة    عــاآة ا عــتهالل مأ اانب الجماعا  ا ارامية المنظمة قاهلتتااذا  ال ــلة بةية اعــتجانة مدى 

 (؟31المااة 

   نعم   

 .نمملة علم ذلكفترام تقدعم  "نعم"، إذا  ان الجواب )ن( 

 

هـل اتخـف هلـد م ني إاراآا  لزيـااة رعي الجمـاهتر هواوا الجريمـة المنظمـة عبر الوطنيـة رنعــــــــــــــجـاهاـا  -20
ــكله إلم اا ــامتاا رالخ ر الفي تشـــ ــار ةنب تعزيز راســـ  5الجماهتر في منص هفه الجريمة رمكافحتاا )الفقرة   مشـــ

 (؟31مأ المااة 

     نعم 

 .نمملة علم ذلكفترام تقدعم  "نعم"، إذا  ان الجواب )ن( 
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رعنوان الســــل ة نر الســــل ا  التي عمكناا نن تســــاعد األمتأ العام لألمم المتحدة باعــــم نهلا هلد م  هل -21
 (؟31مأ المااة  6)الفقرة  الدرل األطراف األخرى علم ر ص تداهتر لمنص الجريمة المنظمة عبر الوطنية

     نعم 

تقدعم ني معلوما  متاوة بشــــحن اعــــم رعنوان هفه الســــل ة نر فترام   "نعم"، إذا  ان الجواب )ن( 
 .السل ا  المخت ة

 

هل شـــار  هلد م في نطر ر/نر مشـــاريص ر/نر تداهتر تعارنية مص الدرل األطراف األخرى نر المنظما   -22
الدرلية را قليمية ذا  ال ــــــلة مأ نال تعزيز رت وير تداهتر منص الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ر  عــــــيما مأ 
نال تخفيف رطحة الظررف التي تجعل الف ا  المامشــة ااتماةيا عر ــة ألفعال الجريمة المنظمة عبر الوطنية 

 (؟31مأ المااة  7)الفقرة 

     نعم 

نمملة علم األطر ر/نر المشـــاريص ر/نر التداهتر التعارنية  فترام تقدعم   "نعم"، إذا  ان الجواب )ن( 
 المنظما  الدرلية را قليمية ذا  ال لة. القاتمة مص الدرل األطراف األخرى نر

 
 

 الصعوبات المصادفة

 ا تفاقية؟ تنفتف في تحدعا  نر  عوبا  ني هلد م رااه هل -23

   نعم   

  "نعم"، فترام تحديدها: إذا  ان الجواب )ن( 

 مشاكل في  و  التشريعا   

 الحااة إلم عأ المزيد مأ التشريعا  التنفتفعة )قوانتأ، لواتح تنظيمية، مراعيم، إلق.(  

 عزرف الممارعتأ عأ اعتخدام التشريعا  القاتمة  

 الق ور في تعميم التشريعا  القاتمة   

  عا التنستق هتأ الو ا    

 خ اتص النظام القانوني  

 تضارب األرلويا  هتأ السل ا  الوطنية  

 قلة الموارا المتوفرة لتنفتف التشريعا  القاتمة  

 محدراعة التعارن مص الدرل األخرى   

 عدم الوعي بالتشريعا  القاتمة  

 مساتل نخرى )يرام تحديدها(  
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 الحاجة إلى المساعدة التقنية

 تنفتف ا تفاقية؟هل عحتاج هلد م إلم مساعدة تقنية للتهلب علم ال عوبا  التي يوااااا في  -24

   نعم   

 إذا  ان الجواب "نعم"، فترام تحديد نوع المساعدة التقنية الالزمة. -25

 

، ما هي األشـــــكال، التي عمكأ، إن توافر ، نن تســـــاعد هلد م  مأ هتأ نشـــــكال المســـــاعدة التقنية التالية -26
 علم التنفتف الكامل ألوكام ا تفاقية؟ ريرام نعضا عند تحديدها ذ ر نوكام ا تفاقية التي ت لبوناا مأ نالاا.

 المشورة القانونية  

 المساعدة علم  و  التشريعا   

 لواتح تنظيمية نموذايةتشريعا  نر   

 اتفاقا  نموذاية  

 إاراآا  عمل موودة  

 ر ص اعتراتيجيا  نر عياعا  نر خ   عمل  

 تعميم الممارعا  الجتدة نر الدررت المستفااة  

 أ خالل تدريب الممارعتأ نر المدربتأهناآ القدرا  م  

 مأ مواه نر خبتر متخ ص الموق ية المساعدة  

 هناآ المؤعسا  نر تعزيز المؤعسا  القاتمة  

 الوقاعة رالتوةية  

 المساعدة التقنية  

إـقامـة هنم تحتـية لتكنولواـيا  المعلومـا  نر ت وير البني التحتـية القـاتمـة، مـمل قواعـد البـياـنا      
 نر نارا  التوا ل

 تداهتر لتعزيز التعارن ا قليمي  

 تداهتر لتعزيز التعارن الدرلي  

 مساعدا  نخرى )يرام تحديدها(  

 

يرام تقـــدعم ني معلومـــا  نخرى تررن نن مأ المام نن عـــحخـــفهـــا مؤتمر األطراف في اتفـــاقيـــة األمم  -27
المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في ا عتجار بشــــحن اوانب تنفتف ا تفاقية نر ال ــــعوبا  القاتمة 

 في هفا الشحن بخالف المعلوما  الواراة نعاله.
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وقمع ومعاقبة التجار باألشاااااخاص، وبخاصاااااة النسااااااء واألطفال،    بروتوكول منع  - ثانيا  
 المكمل لتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية 

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

 ضحايا التجار باألشخاص وحمايتهم، مساعدة 6 المادة  

ــمأ ا طار القانوني لبلد م تداهترهل  -28 ــخا  ل يتضــ ــحاعا ا تجار باألشــ ــية لضــ ــخ ــ ــون الحرمة الشــ  ــ
 ؟(6مأ المااة  1ربقدر المست اع )الفقرة الحا   التي تقتضي ذلك في  رهويتام

     نعم 

نمملة علم الســــياعــــا  نر ا رشــــااا  المنشــــورة في هفا فترام تقدعم   "نعم"، إذا  ان الجواب )ن( 
الشــــــحن، مأ قبتل التداهتر المحداة بمقتضــــــم ا طار القانوني لبلد م بشــــــحن هوية  ــــــحاعا ا تجار باألشــــــخا  

ســــــاعدتام، بما عشــــــمل فرف الســــــرية علم ا اراآا  القانونية المتعلقة هافا الضــــــرب مأ ا تجار، رومايتام رم
 تقدعم رراب  هتلك السياعا  نر ا رشااا . نر

 

يتضــــمأ النظام القانوني نر ا ااري لبلد م تداهتر لتزريد  ــــحاعا ا تجار باألشــــخا  بما يلي في هل  -29
 ؟(6 المااةمأ  2الحا   التي تقتضي ذلك )الفقرة 

 (6)ن( مأ المااة  2)الفقرة  معلوما  عأ ا اراآا  القضاتية را اارية ذا  ال لة )ن( 

     نعم 

مســاعدا  لتمكتنام مأ عرف يراتام رشــواملام رنخفها بعتأ ا عتجار في المراول المناعــجة  )ب( 
 (6)ب( مأ المااة  2)الفقرة  مأ ا اراآا  الجناتية  د الجناة، بما   عمس بحقوق الدفاع

     نعم 

 يرام تقدعم المزيد مأ التفا تل عأ هفه التداهتر، إذا لزم األمر. )ج( 

 

اتخف هلد م نعا مأ التداهتر التالية  تاوة التعافي الجســدي رالنفســاني را اتماعي لضــحاعا ا تجار هل  -30
 البررتو ول؟مأ  6مأ المااة  3باألشخا  علم النحو الوارا في الفقرة 

 (6)ن( مأ المااة  3توفتر السكأ الالتق لضحاعا ا تجار باألشخا  )الفقرة  )ن( 

   نعم   

المشـــــــورة رالمعلوما ، خ ـــــــو ـــــــا  يما يتعلق بحقوقام القانونية، هلهة عمكأ لضـــــــحاعا تقدعم  )ب( 
 (6)ب( مأ المااة  3)الفقرة  ا تجار باألشخا  فاماا

     نعم 

 (6)ج( مأ المااة  3)الفقرة  المساعدة ال بية رالنفسانية رالمااعةإتاوة  )ج( 

     نعم 
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 (6)ا( مأ المااة  3)الفقرة  فر  العمل رالتعليم رالتدريبتوفتر  )ا(  

     نعم 

معلوما  عأ هفه فترام تقدعم   )ن( إلم )ا( "نعم"، 30عأ ني مأ األعـــــ لة   إذا  ان الجواب ()ه 
 التداهتر، إذا لزم األمر.

 
 

)ن( إلم )ا( "نعم"، فترام نن تت وع الدرل األطراف   30ن الجواب عأ ني مأ األع لة  إذا  ا )ر( 
هف ر رتقدعم معلوما  عأ التعارن مص المنظما  متر الحكومية نر مترها مأ المنظما  المعنية رعاتر عنا ر 

 مأ 3 الفقرةبالتداهتر المناعــــــجة في هفا الشــــــحن )المجتمص المدني، في الحا   التي تقتضــــــي ذلك، في الناوف 
 (.6المااة 

 
 

عحخف هلد م في ا عتجار، لدى تنفتف تداهتر وماعة  ـحاعا ا تجار باألشـخا ، عـأ الضـحاعا رنوع  هل  -31
انسـام راوتياااتام الخا ـة، ر  عـيما اوتيااا  األطفال الخا ـة، بما في ذلك السـكأ الالتق رالتعليم رالرعاعة 

 ؟(6مأ المااة  4الفقرة )

     نعم 

 " "، فترام تو يح ذلك. إذا  ان الجواب )ن(  

 

 .ا عتجارا "نعم"، فترام تحديد تلك  إذا  ان الجواب )ب( 
  

لضـــــــحاعا ا تجار باألشـــــــخا  نثناآ راواهم ااخل  البدنيةالســـــــالمة  اتخف هلد م ني تداهتر لتوفتر هل  -32
 ؟(6مأ المااة  5)الفقرة  إقليمه

   نعم   

 .التداهتر"نعم"، فترام تحديد تلك  إذا  ان الجواب )ن( 

  
لضـــــحاعا ا تجار باألشـــــخا  إمكانية الح ـــــول هل يتضـــــمأ ا طار القانوني لبلد م ني تداهتر تتيح  -33

 ؟(6مأ المااة  6)الفقرة  لحق  هامعلم تعويض عأ األ رار التي تكون قد 

     نعم 

 " "، فترام تو يح ذلك. إذا  ان الجواب )ن( 

 

 "نعم"، فترام تحديد تلك التداهتر. إذا  ان الجواب )ب( 
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 وضعية ضحايا التجار باألشخاص في الدول المستقبلة -7المادة   

تداهتر تشــــري ية نر تداهتر نخرى مناعــــجة تســــمح لضــــحاعا ا تجار باألشــــخا  بالجقاآ  هل اعتمد هلد م  -34
ا عتجار الوااب للعوامل ا نسانية مص إيالآ    مؤقتة نر ااتمة، في الحا   التي تقتضي ذلك،ااخل إقليمه ب فة  

 ؟(7مأ المااة  2ر 1)الفقرتان  رالوادانية

   نعم   

 يرام تف تل ذلك. )ن( 

   
 منع التجار باألشخاص -9المادة 

 ر ــــص هلد م عــــياعــــا  ربرامج رتداهتر نخرى شــــاملة مأ نال منص رمكافحة ا تجار باألشــــخا هل  -35
 (؟9( مأ المااة ن) 1)الفقرة 

   نعم، ازتيا   نعم   

ــلة   نعم" نر "نعم، ازتيا"، فترامإذا  ان الجواب " )ن(  ــياعـــــــــــا  ذا  ال ـــــــــ ذ ر القوانتأ نر الســـــــــ
 تقدعم رراب  بالسياعا  نر ا رشااا  المنشورة في هفا الشحن. نر

  
وماعة  ـــحاعا ا تجار باألشـــخا ، ربرامج رتداهتر نخرى شـــاملة مأ نال    عـــياعـــا ر ـــص هلد م هل  -36

 (؟9( مأ المااة ب) 1)الفقرة  إيفاتامربخا ة النساآ راألطفال، مأ معاراة 

   نعم، ازتيا   نعم   

ذ ر القوانتأ نر الســـــــياعـــــــا  ذا  ال ـــــــلة نر   إذا  ان الجواب "نعم" نر "نعم، ازتيا"، فترام )ن( 
 تقدعم رراب  بالسياعا  نر ا رشااا  المنشورة في هفا الشحن.

  
الحمال  ا عالميــة تنظيم المعلومــا  ر رامص الجحوث مأ قبتــل إاراآ ا ــــــــــــــ لص هلــد م هتــداهتر، هــل  -37

 (؟9مأ المااة  2)الفقرة  لمنص رمكافحة ا تجار باألشخا  ،رالمجاارا  ا اتماةية را قت ااعة

   نعم، ازتيا     نعم 

ــلة   إذا  ان الجواب "نعم" نر "نعم، ازتيا"، فترام )ن(  ــياعـــــــــــا  ذا  ال ـــــــــ ذ ر القوانتأ نر الســـــــــ
 تقدعم رراب  بالسياعا  نر ا رشااا  المنشورة في هفا الشحن. نر

  
ــا  رالبرامج رالتداهتر األخرى هل  -38 ــياعـــــ ــمل الســـــ ــعاا هلد م،التي   ،تشـــــ التعارن مص المنظما  متر   ر ـــــ

 (؟9مأ المااة  3)الفقرة  الحكومية نر مترها مأ المنظما  ذا  ال لة رعاتر عنا ر المجتمص المدني

   نعم، ازتيا   نعم   

ــلة   إذا  ان الجواب "نعم" نر "نعم، ازتيا"، فترام )ن(  ــياعـــــــــــا  ذا  ال ـــــــــ ذ ر القوانتأ نر الســـــــــ
 نشورة في هفا الشحن.تقدعم رراب  بالسياعا  نر ا رشااا  الم نر
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، هوعـــــــــــــــاتـل مناـا التعـارن المنـاتي نر المتعـدا األطراف، تـداهتر لتخفيف رطـحة اتخـف هلـد م نر عززهـل  -39
، ممل الفقر باألشـــخا  العوامل التي تجعل األشـــخا ، ربخا ـــة النســـاآ راألطفال، مســـتضـــعفتأ نمام ا تجار

 (؟9مأ المااة  4)الفقرة  رالتخلا رانعدام تكافؤ الفر 

   نعم، ازتيا     نعم 

 تو يح ذلك. نعم" نر "نعم، ازتيا"، فترامإذا  ان الجواب " )ن( 

  
ـتداهتر تشــــــــــــــري ـية نر ـتداهتر نخرى، مـمل الـتداهتر التعليمـية نر ا اتمـاةـية نر اعتمـد هـلد م نر عزز هـل  -40

المقا ية، هوعاتل مناا التعارن المناتي رالمتعدا األطراف، مأ نال  د ال لب الفي عحفز اميص نشكال اعتهالل 
 (؟9مأ المااة  5)الفقرة  باألشخا  النساآ راألطفال، التي تفضي إلم ا تجاراألشخا ، ربخا ة 

   نعم، ازتيا     نعم 

ذ ر القوانتأ نر الســـــــياعـــــــا  ذا  ال ـــــــلة نر   نعم" نر "نعم، ازتيا"، فترامإذا  ان الجواب " )ن( 
 تقدعم رراب  بالسياعا  نر ا رشااا  المنشورة في هفا الشحن.

  
  منص علم العمل  في تحدعا  مأ  راااته رما  تجارب مأ اكتسـبته ما علم نمملة تقدعم إلم مدعوةالدرل  -41

 رومايتام ر ـحاعاه  ا تجار  لخ ر المعر ـتأ  األشـخا  هوية هتحديديتعلق   يما  باألشـخا  ا تجار  رمكافحة
 المخت ـة  السـل ا  إلم  المحتملة ا تجار  وا    إوالة تيسـتر  ألمراف المتخفة التداهتر  عشـمل بما رمسـاعدتام،

 .عبق ما  ل بشحن التعارن  رتعزيز

  
ــانــــا   -42 ــدعم معلومــــا  عأ هيــ ا ت ـــــــــــــــــال بجاــــا  الو ـــــــــــــــــل/ناازة الــــدرل األطراف مــــدعوة إلم تقــ

 التنستق/السل ا  المعنية هتنفتف هررتو ول ا تجار باألشخا .

  
 الصعوبات المصادفة

ــعوبا  نر تحدعا  في تنفتف ني وكم مأ نوكام هررتو ول ا تجار باألشــــــــــخا   -43 هل يوااه هلد م  ــــــــ
 المت لة بالمجموعة المانية؟

   نعم   

 "نعم"، فترام تو يح ذلك. إذا  ان الجواب )ن( 

   
 الحاجة إلى المساعدة التقنية

 تقنية لتنفتف البررتو ول؟هل عحتاج هلد م إلم مساعدة  -44

   نعم   

 إذا  ان الجواب "نعم"، فترام تحديد نوع المساعدة الالزمة: )ن( 

 تقتيم تداهتر العدالة الجناتية المناهضة لالتجار باألشخا   

 المشورة القانونية نر المساعدة في  و  التشريعا   
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 تشريعا  نر لواتح تنظيمية نر اتفاقا  نموذاية  

 ر ص اعتراتيجيا  نر عياعا  نر خ   عمل  

 نر الدررت المستفااة الجتدةالممارعا    

هـناآ القـدرا  مأ خالل ـتدرـيب الممـارعــــــــــــــتأ العـاملتأ في مجـال العـداـلة الجـناتـية ر/نر ـتدرـيب    
 المدربتأ

 هناآ القدرا  مأ خالل توةية القضاة  

 المساعدة الموق ية مأ خبتر متخ ص  

 هناآ المؤعسا  نر تعزيز المؤعسا  القاتمة  

 الوقاعة رالتوةية  

 المساعدة التكنولواية رالمعدا   

 يرام تحديد ذلك. )ب( 

  
 ت وير امص البيانا  نر قواعد البيانا    

 ولقا  عمل نر من ا  رامية إلم تعزيز التعارن ا قليمي رالدرلي  

عمليـة رالمجـااء التواتايـة األارا  المتخ ــــــــــــــ ــــــــــــــة، ممـل نمـات  التعلم ا لكتررني راألالـة ال   
 رتاراآا  العمل الموودة

 متر ذلك )يرام التحديد(  

  
 هل يتلقم هلد م بالفعل مساعدة تقنية في هفه المجا  ؟ -45

   نعم   

 المقدمة رالجاا  التي تقدماا. ةإذا  ان الجواب "نعم"، فترام تحديد مجال المساعد )ن( 

 

يرام تقــدعم ني معلومــا  نخرى تررناــا مفتــدة لفام  يفيــة تنفتــف م لبررتو ول ا تجــار بــاألشــــــــــــــخــا   -46
رالمعلومـا  التي مأ المام نن ـعحخـفهـا مؤتمر األطراف في اتفـاقـية األمم المتحـدة لمكـافحـة الجريمـة المنظمـة عبر 

 الوطنية في ا عتجار بشحن اوانب تنفتف البررتو ول رال عوبا  القاتمة في هفا الشحن.
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كم ِّل بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، الم -ثالثا  
 لتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية

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

تاريب الماااريأ عأ طريق هل اعتمد هلد م تداهتر تشــــــــــــــري ية رتاارية رتداهتر نخرى محداة لمكافحة   -47
 (؟9ر 7، با قتران بالمااتتأ 8الجحر )المااة 

   نعم   

، فترام تحــديــدهــا. ريرام نعضــــــــــــــــا إاراج معلومــا  عأ التحــدعــا  "نعم" إذا  ــان الجواب )ن( 
 رالنجاوا  رالممارعا  الفضلم المتعلقة بالعمليا  المنففة في هفا الشحن.

  
مأ هتأ التداهتر الواراة ناناه، ما هي التداهتر التي ع جقاا هلد م للتمكتأ مأ تقدعم المساعدة للماااريأ   -48

بتأ عأ طريق الجحر ا  (؟8مأ المااة  5لفيأ تتادا وياتام مخاطر رشيكة )الفقرة المارَّ

اعـــــــتعراف نر تعديل التشـــــــريعا  نر ا عـــــــتراتيجيا  نر خ   العمل الوطنية مأ نال توفتر    
بتأ    المساعدا  األعاعية للماااريأ المارَّ

ــاعدا  ا نســــ     ــمان عدم تجريم تقدعم المســ ــريعا  لضــ ــتعراف نر تعديل التشــ انية للماااريأ  اعــ
بتأ  المارَّ

بتأ الفيأ      تخ ــــــيص موارا لدعم العمل علم توفتر المســــــاعدا  األعــــــاعــــــية للماااريأ المارَّ
يتاـدا الخ ر وـياتام رعــــــــــــــالمتام مص  ــــــــــــــمـان نن تتكـفل اـلدرـلة بكـامـل تكلـفة المســــــــــــــاعـدا  

 يتحملاا الماااررن  رن 

ر ــــص إاراآا  لتوفتر الرعاعة ال بية الم لوبة ب ــــفة عاالة رتيســــتر الو ــــول إلم المرافق    
ال ـــــحية رالح ـــــول علم ال عام رالماآ رخدما  ال ـــــرف ال ـــــحي رمتر ذلك مأ األشـــــياآ 

 لضررريةرالخدما  ا

بتأ المعر ة وياتام رعالمتام      التحقتق في اميص مزاعم عدم تقدعم المساعدة للماااريأ المارَّ
 للخ ر رتاراآ المالوقا  القضاتية الالزمة

 (تحديدها تداهتر نخرى )ُيرام   

  
 يمـا يتعلق تحـديـدا هتاريـب الماـااريأ عأ طريق الجحر، هـل نخ ر هلـد م األمتأ العـام لألمم المتحـدة  -49

 (؟8مأ المااة  6بالسل ة المعتنة لتلقي طلجا  المساعدة رالرا علتاا )الفقرة 

     نعم 

 "نعم"، فترام إاراج معلوما  بشحناا. إذا  ان الجواب )ن( 
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 التدريب والتعاون التقني –14المادة   

 رالممملتأ القانون رشـــؤرن الاجرة رتنفاذ  الحدراهل ععمل هلد م علم هناآ قدرا  موظفي ناازة وراعـــة  -50
رالقن ـــــــــلتتأ علم منص تاريب الماااريأ رمكافحته رالقضـــــــــاآ عليه مص اوترام وقوق الماااريأ   الدهلوماعـــــــــتتأ

بتأ المحداة في الفقرتتأ   مأ البررتو ول؟ 14مأ المااة  2ر 1المارَّ

   نعم   

 الموا يص التي تشملاا ننش ة هناآ القدرا  مما يلي: تحديد فترام"نعم"،  إذا  ان الجواب )ن( 

 ا طار القانوني الدرلي رالوطني لمكافحة تاريب الماااريأ  

بتأ رمساعدتام    وماعة الماااريأ المارَّ

بتأ الفيأ تتادا وياتام مخاطر رشيكة رتنقاذهم    مساعدة الماااريأ المارَّ

 منص تاريب الماااريأ  

 التعارن الدرلي علم إنفاذ القانون )ممل إنشاآ نفرقة تحقتق مشتر ة رتجاال المعلوما (  

 موا يص نخرى )ُيرام تحديدها(  

 

 يرام نعضا تقدعم تفا تل عأ األنواع التالية مأ ننش ة هناآ القدرا :  (ب) 

 (14)ن( مأ المااة  2)الفقرة  تعزيز نمأ رثاتق السفر رتحستأ نوعتتاا  

 (14مأ المااة )ب(  2)الفقرة  علم رثاتق السفر نر الاوية المزررة ر شفاا التعرُّف   

ــا المتعلقة بكشـــا هوية الجماعا  ا ارامية     امص المعلوما  ا عـــتخجارية الجناتية، خ ـــو ـ
نر المشــــــــــــتجه في نناا  ــــــــــــالعة  يه،  تاريب الماااريأالمنظمة المعررف نناا  ــــــــــــالعة في  

ــالتب   ــتخدمةالراألعـ بتأ مسـ ــتخدمة في  في نقل الماااريأ المارَّ ــاتل ا خفاآ المسـ  التاريبررعـ
 (14)ج( مأ المااة  2)الفقرة 

بتأ عنـد نقـا  الـدخول رالخررج التقلتـدعـة   الماـااريأتحســــــــــــــتأ إاراآا  الكشــــــــــــــا عأ     المارَّ
 (14)ا( مأ المااة  2)الفقرة  التقلتدعة رمتر

 (14مأ المااة  ()ه 2)الفقرة ا نسانية للماااريأ ر ون وقوقام  المعاملة   

يرام تقدعم المزيد مأ التفا ـــتل عأ ننواع ننشـــ ة هناآ القدرا  الســـالفة الف ر التي تقدموناا   )ج( 
 رمدى تواتر تقدعماا.

 

الماااريأ رمكافحته هل ععمل هلد م علم هناآ قدرا  مؤعــــــــــــســــــــــــا  العدالة الجناتية علم منص تاريب  -51
بتأ؟  رالقضاآ عليه مص اوترام وقوق الماااريأ المارَّ

     نعم 

 التي تشملاا ننش ة هناآ القدرا  مما يلي:  الموا يص يد"نعم"، فترام تحد إذا  ان الجواب )ن( 

 ا طار القانوني الدرلي رالوطني لمكافحة تاريب الماااريأ  

 نعالتب رتقنيا  التحري في قضاعا تاريب الماااريأ  
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 المالوقا  راألوكام القضاتية في قضاعا تاريب الماااريأ  

 التح يقا  المالية رالمالوقا  القضاتية  

 وماعة الشاوا  

 (14مأ المااة  ()ه 2)الفقرة ا نسانية للماااريأ ر ون وقوقام  المعاملة  

 تحستأ التعارن القضاتي رتجاال المساعدة القضاتية  

 موا يص نخرى )يرام تحديدها(  

  
ــالفة الف ر  )ب(  يرام تقدعم المزيد مأ التفا ـــــتل عما تقدمونه مأ ننواع ننشـــــ ة هناآ القدرا  الســـ

 تواتر تقدعماا.رمدى 

  
ما هي المجا   التي عحتاج فتاا الممملون الدهلوماعـــــــــــتون رالقن ـــــــــــلتون إلم مزيد مأ ننشـــــــــــ ة هناآ   -52

 القدرا ؟

  
هل يتعارن هلد م، وســب ا قتضــاآ، مص المنظما  الدرلية را قليمية رالمجتمص المدني رعــاتر الجاا   -53

مج للتدريب علم مكافحة تاريب الماااريأ روماعة وقوق المعنية  ــــــــــاوجة الم ــــــــــلحة علم ر ــــــــــص رتقدعم هرا
بتأ )الفقرة   (؟14مأ المااة  2الماااريأ المارَّ

     نعم 

 
 تدابير المنع األخرل  -15المادة 

 (؟15مأ المااة  1هل ا  لص هلد م بحمال  للتوةية بحخ ار تاريب الماااريأ )الفقرة  -54

   نعم   

 إذا  ان الجواب "نعم"، فترام تحديد الجماور المستادف هاا: )ن( 

 الموظفون المكلفون بلنفاذ القانون، ممل  جا  الشرطة رموظفي شؤرن الاجرة رورت الحدرا   

  جا  الجحرية رالجي   

 القضاة  

 نعضاآ البرلمان  

 شر ا  النقل التجارية  

 ناازة ا عالم  

 المدارت رالجامعا   

 االيا  المهتربتأ  

 المجتمص المدني  كل  

 الماااررن المحتملون   
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 تحديد(متر ذلك )يرام ال  

  
هــل اتخــف هلــد م تــداهتر للحــد مأ تعرف المجتمعــا  المحليــة ألنشــــــــــــــ ــة تاريــب الماــااريأ بمكــافحــة  -55

 (؟15مأ المااة  3ا قت ااعة لافا التاريب )الفقرة  ا اتماةيةاألعجاب 

   نعم   

 إذا  ان الجواب " "، فترام تو يح ذلك. )ن( 

 

 "نعم"، فترام تحديد تلك التداهتر. الجوابإذا  ان  )ب( 

  
 تدابير الحماية والمساعدة -16المادة 

بتأ،  هل اتخف هلد م ني تداهتر تشـري ية نر تداهتر نخرى   -56 مناعـجة ل ـون روماعة وقوق الماااريأ المارَّ
ر  عــــيما الحق في الحياة رالحق في عدم الخضــــوع للتعفيب نر متره مأ نشــــكال المعاملة نر العقوبة القاعــــية نر 

 (؟19مأ المااة  1رالفقرة  16مأ المااة  1الالإنسانية نر الماتنة )الفقرة 

   نعم   

 إذا  ان الجواب " "، فترام تو يح ذلك. )ن( 

 

 "نعم"، فترام تحديد تلك التداهتر. الجوابإذا  ان  )ب( 

 

واآ للماااريأ وماعة مأ العنا الفي عمكأ نن عسلَّ  علتام، ع  رتوفهلد م ني تداهتر مناعجة  اتخف  هل -57
مأ  2)الفقرة  مأ البررتو ول 6مأ اـاـنب نفراا نر امـاعـا ، بســـــــــــــــبب  ونام هـدـفا للســــــــــــــلو  المبتأ في المـااة 

 (؟16 المااة

   نعم   

 إذا  ان الجواب " "، فترام تو يح ذلك. )ن( 

 

 "نعم"، فترام تحديد تلك التداهتر. الجوابإذا  ان  )ب( 

 

ــالمتام للخ ر مأ  -58 هل اتخف هلد م ني تداهتر لتمكتأ الماااريأ الماربتأ الفيأ تتعرف وياتام نر عـــــــــ
 (؟16مأ المااة  3)الفقرة  المساعدةالح ول علم 

   نعم   

 إذا  ان الجواب " "، فترام تو يح ذلك. )ن( 

 

 "نعم"، فترام تحديد تلك التداهتر. الجوابإذا  ان  )ب( 

 



 CTOC/COP/WG.10/2020/6 

 

50/111 V.20-04320 

 

بتأ، هــل تراعي قوانتأ هلــد م رلواتحــه  -59 ــاعــدة الماــااريأ المارَّ في إطــار تنفتــف م لتــداهتر ومــاعــة رمســـــــــــــ
ــتراتيجياتهالتنظيمية  ــيما  يما يتعلق هتمكتأ   راعـ ــاآ راألطفال، ر  عـ ــة للنسـ ــاته الوطنية ا وتيااا  الخا ـ ــياعـ رعـ

 (؟16مأ المااة  4األطفال مأ الح ول علم التعليم )الفقرة 

   نعم   

إذا  ـان الجواب "نعم"، فترام تحـديـد التـداهتر التي اتخـفهـا هلـد م مأ ناـل تلبيـة ا وتيـااـا   )ن( 
بتأ.الخا ة للنس  اآ راألطفال المارَّ

  
بتأ، هل تتقتد الســـل ا  المخت ـــة في هلد م با لتزاما  التي تملتاافي وال اوتجاز   -60   الماااريأ المارَّ

المتعلقة بلهال  الموظفتأ  نوكامااالقن ــــــلية باطالع الشــــــخص المعني، ارن إب اآ، علم   للعالقا اتفاقية فتتنا 
 (؟16مأ المااة  5)الفقرة  القن لتتأ را ت ال هام

   نعم   

 
 المصادفةالصعوبات 

هــل رااــه هلــد م  ــــــــــــــعوبــا  نر تحــدعــا  في تنفتــف ني وكم مأ نوكــام هررتو ول تاريــب الماــااريأ  -61
 المت لة بالمجموعة المانية؟

   نعم   

 "نعم"، فترام تو يح ذلك. إذا  ان الجواب )ن( 

  
 الحاجة إلى المساعدة التقنية

 هل عحتاج هلد م إلم تداهتر نر موارا نخرى نر مساعدا  تقنية إ ا ية لتنفتف البررتو ول تنفتفا فعا ؟ -62

   نعم   

 إذا  ان الجواب "نعم"، فترام تحديد نوع المساعدة الالزمة لتنفتف البررتو ول: )ن( 

 ضة لتاريب الماااريأتقتيم تداهتر العدالة الجناتية المناه  

 المشورة القانونية نر المساعدة في  و  التشريعا   

 قا  نموذايةتشريعا  نر لواتح تنظيمية نر اتفا  

 ر ص اعتراتيجيا  نر عياعا  نر خ   عمل  

 نر الدررت المستفااة الجتدة الممارعا   

ب هـناآ القـدرا  مأ خالل ـتدرـيب الممـارعــــــــــــــتأ العـاملتأ في مجـال العـداـلة الجـناتـية ر/نر ـتدريـ    
 المدربتأ

 هناآ القدرا  مأ خالل توةية القضاة  

 المساعدة الموق ية مأ خبتر متخ ص  

 هناآ المؤعسا  نر تعزيز المؤعسا  القاتمة  
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 الوقاعة رالتوةية  

 المساعدة التكنولواية رالمعدا  )يرام التحديد(  

 ت وير امص البيانا  نر قواعد البيانا   

 ولقا  عمل نر من ا  رامية إلم تعزيز التعارن ا قليمي رالدرلي  

لتواتايـة األارا  المتخ ــــــــــــــ ــــــــــــــة، ممـل نمـات  التعلم ا لكتررني راألالـة العمليـة رالمجـااء ا   
 رتاراآا  العمل الموودة

 متر ذلك )يرام التحديد(  

 

ــؤرن الاجرة رتنفاذ  -63  في هلد م القانون ما هي المجا   التي عحتاج فتاا موظفو ناازة مراقجة الحدرا رشــ
 إلم مزيد مأ ننش ة هناآ القدرا ؟

 

ــســــــــــا  العدالة الجناتية في هلد م إلم مزيد مأ ننشــــــــــ ة هناآ  ما هي المجا   التي تحتاج فتاا  -64 مؤعــــــــ
 القدرا ؟

 

 هل يتلقم هلد م بالفعل مساعدا  تقنية في تلك المجا  ؟ -65

     نعم 

  المقدمة رالجاا  التي تقدماا. المساعدة مجال"نعم"، فترام تحديد  إذا  ان الجواب )ن( 
   

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

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

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

لمتعلقة باألعــــــــــــلحة النارية،  هل عحدا ا طار القانوني لبلد م تداهتر تلزم هتســــــــــــجتل روفا المعلوما  ا -66
ر فلك، وتمما عكون ذلك مناعـــــــــجا رممكنا، بحازاتاا رمكوناتاا رالفخترة مأ نال اقتفاآ نثرها رتحديد ماهتتاا رفقا 

 مأ هررتو ول األعلحة النارية؟ 7للمااة 

     نعم، ازتيا نعم  

ال تتعلق مقتضــــــــــــــيا  وفا الســــــــــــــجال  في هلد م ف "نعم" نر "نعم، ازتيا"، إذا  ان الجواب )ن( 
 يلي: بما

 األعلحة النارية  

 األازاآ رالمكونا   
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 الفخترة  

 متر ذلك )يرام التحديد(  

  
فترام ذ ر القوانتأ راللواتح  "نعم" نر "نعم، ازتيــــا"، 66عأ الســــــــــــــؤال  إذا  ــــان الجواب )ب( 

 عكم.التنظيمية ر/نر التداهتر األخرى المن جقة لد

  
ــؤال   إذا  ان الجواب )ج(  ــيح  يفية تعامل ا طار   "نعم، ازتيا" نر " "، 66عأ الســــ فترام تو ــــ

 القانوني لبلد م مص المعلوما  رالسجال  المتعلقة باألعلحة النارية رنازاتاا رمكوناتاا رالفخترة.

  
فترام هيــان مــا إذا  ــان ا طــار  "نعم" نر "نعم، ازتيــا"، 66عأ الســــــــــــــؤال  إذا  ــان الجواب )ا( 

 (:7القانوني لبلد م عحدا فترة انيا لالوتفاظ هتلك المعلوما  )المااة 

 نقل مأ عشر عنوا   

   تقل عأ عشر عنوا   

 متر ذلك  

 يرام تو يح ذلك، إن لزم األمر. ‘1’ 

 

 تحديد  المســجلة المعلوما  تتيح  فال ،"ازتيا نعم،" نر"  نعم" 66  الســؤال عأ الجواب  ان إذا (ه) 
  رممكنا، مناعجا  ذلك عكون  وتمما ر فلك، ،ب ورة متر مشررعة هاا المتجر  نر الم نوعة النارية  األعلحة  ماهية
 راكتشـافاا  األنشـ ة تلك رمنص نثرها راقتفاآ النحو، هفا علم هاا المتجر  نر الم ـنوعة رالفخترة رمكوناتاا نازاتاا

 ؟(7المااة )

     نعم، ازتيا نعم  

 يرام تقدعم تفا تل في هفا الشحن. ‘1’ 

 

يرام هيان ما إذا  ان  الســــــــــــــجال  الم لوبة توفر نعضــــــــــــــا المعلوما  التالية )الفقرتان )ن(  (ر) 
 (:15)ج( مأ المااة  1رالفقرة  7ر)ب( مأ المااة 

 هررتو ول األعلحة الناريةمأ  8عالما  رعم األعلحة النارية التي تقتضتاا المااة  ‘1’ 

     نعم، ازتيا نعم  

ــة نر إذن  ‘2’   ــاآ رخ ــ ــدرر رانقضــ ــياآ، بما في ذلك تاريق  ــ المعلوما  المتعلقة هنقل هفه األشــ
 النقل 

     نعم، ازتيا  نعم 

 البلدان الضالعة في نقلاا، وسب ا قتضاآ )هلدان الت دير را عتتراا رالعبور( ‘3’ 

     نعم، ازتيا نعم  
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 اآ المنقولةالمتسلم النااتي لألشي  ‘4’  

     نعم، ازتيا نعم  

 (15نعماآ رعناريأ السماعرة الضالعتأ في ال فقة )المااة  ‘5’ 

     نعم، ازتيا  نعم 

 ر ا األشياآ المنقولة ر مياتاا ‘6’ 

     ازتيانعم،  نعم  

 معلوما  نخرى مناعجة، يرام تحديدها ناناه. ‘7’ 

 
 

‘ "نعم، ازتيـا" نر " "، فترام 6‘ إلم ’1)ر( ’ 66إذا  ـان الجواب عأ ني مأ األعــــــــــــــ لـة  (ز) 
 تو يح ذلك.

 
 

الدرل مدعوة إلم الت وع هتقدعم تفا ــــــتل إ ــــــا ية بشــــــحن نظماا الوطنية لحفا الســــــجال ،  (ح) 
ــيح ’ مأ ــم ‘  يف 1قبتل تو ـ ــبتل الممال إلكتررنيا نم رقميا، رفي نظام مر زي نم تقسـ ُتحفا المعلوما  )علم عـ

‘ الجاـة نر الجاـا  الملزمـة قـانوـنا ـبالتـحكـد مأ ا وتفـاظ ـبالمعلومـا  المتعلقـة 2هتأ مؤعــــــــــــــســــــــــــــا  مختلفـة(؛ ر’
 باألعلحة النارية، ر فلك، عندما عكون األمر ممكنا رمجدعا، نازاتاا رمكوناتاا رالفخترة.

 
 

 وسم األسلحة النارية -8المادة 

)ن( مأ  1هل عشتر  النظام القانوني لبلد م رعم السالح الناري، رق   نعه، بعالمة فريدة رفقا للفقرة  -67
 مأ هررتو ول األعلحة النارية؟ 8المااة 

   نعم، ازتيا     نعم 

الجواب "نعم" نر "نعم، ازتيــا"، فترام تو ــــــــــــــيح مــا إذا  ــانــ  عالمــا  الوعــــــــــــــم إذا  ــان  )ن( 
 المستخدمة في هلد م تتضمأ المعلوما  التالية:

 
 اعم ال انص  

 هلد نر مكان ال نص  

 المتسلسلالرقم   

 وررف رنرقام مكونة مأرموزا هندعية بسي ة مقررنة بشيفرة رقمية نر   

 معلوما  نخرى، ممل ال راز رال يار )يرام تو يح ذلك(   
 

"نعم" نر "نعم، ازتيــــا"، فترام ذ ر القوانتأ راللواتح  67إذا  ــــان الجواب عأ الســــــــــــــؤال  )ب( 
 التنظيمية ر/نر التداهتر األخرى المن جقة.
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ــؤال   )ج(  ــيح  يفية تعامل ا طار  67إذا  ان الجواب عأ الســــ "نعم، ازتيا" نر " "، فترام تو ــــ
 القانوني لبلد م مص رعم األعلحة النارية.

 

األعـــــــالتب رالمعايتر الم جقة في رعـــــــم األعـــــــلحة النارية الدرل مدعوة إلم الت وع هو ـــــــا  )ا( 
 راألازاآ التي عجب نن توعم رتقدعم نمملة لعالما  الوعم تلك ر ور لاا.

 

الدرل مدعوة إلم الت وع هو ا الخبرا  المكتسجة رالدررت المستفااة في هفا الشحن رتقدعم   ()ه 
 نمملة علم  يفية ت بتق هفا الحكم.

 

عشـــــتر  ا طار القانوني لبلد م رعـــــم  ل عـــــالح ناري مســـــتورا بعالما  بســـــي ة مأ نال تمكتأ  هل  -68
 (؟8)ب( مأ المااة  1السل ا  المخت ة مأ تحديد ماهتته راقتفاآ نثره )الفقرة 

   نعم، ازتيا   نعم   

إذا  ان الجواب "نعم" نر "نعم، ازتيا"، فترام تو ـــــيح ما إذا  ان  عالما  رعـــــم الواراا   )ن( 
 في هلد م تتضمأ المعلوما  التالية:

 هلد ا عتتراا  

 عنة ا عتتراا، وتمما نمكأ  

 قبتل(عالمة الوعم الفريدة )إذا لم عكأ السالح الناري عحمل بالفعل رعما مأ هفا ال  

 تو يح(المعلوما  نخرى )يرام   

 

"نعم" نر "نعم، ازتيــــا"، فترام ذ ر القوانتأ راللواتح  68إذا  ــــان الجواب عأ الســــــــــــــؤال  )ب( 
 التنظيمية ر/نر التداهتر األخرى المن جقة.

 

"نعم، ازتيا" نر " "، فترام تو ــــــــــــيح  يفية التعامل مص   68إذا  ان الجواب عأ الســــــــــــؤال  )ج( 
 المسحلة. هفه

 

تفااة في هفا الشحن رتقدعم  الدرل مدعوة إلم الت وع هو ا الخبرا  المكتسجة رالدررت المس )ا( 
 لعالما  رعم الواراا .  ورنمملة علم  يفية تنفتف هفا الحكم، رتذا نمكأ، 

 

األعـلحة النارية التي تسـتورا مؤقتا ألمراف إاراكا لعدم الحااة إلم ت بتق شـرر  رعـم الواراا  علم  -69
عالما  رعـم الواراا  رااجة نعضـا علم  فلن الدرل مدعوة إلم تو ـيح ما إذا  ان مشـررعة عمكأ التحكد مناا؛ 

 (.10مأ المااة  6، با قتران بالفقرة 8)ب( مأ المااة  1الواراا  المؤقتة مأ األعلحة النارية )الفقرة 

   نعم، ازتيا   نعم   



CTOC/COP/WG.10/2020/6 
 

 

V.20-04320 55/111 

 

إذا  ـان الجواب "نعم" نر "نعم، ازتيـا"، فترام ذ ر القوانتأ راللواتح التنظيميـة ر/نر التـداهتر  )ن(  
 تفا تل وول عالما  الوعم المستخدمة لافه األعلحة النارية المستوراة مؤقتا.األخرى المن جقة رتقدعم 

 

إذا  ـان الجواب "نعم، ازتـيا" نر " "، فترام تو ــــــــــــــيح  يفـية تعـامـل ا طـار الـقانوني لبـلد م  )ب( 
 مص الواراا  المؤقتة مأ األعلحة النارية.

 

األعــــلحة التي تنقل مأ المخزرنا  الحكومية إلم ا عــــتعمال هل عشــــتر  ا طار القانوني لبلد م رعــــم  -70
 (؟8)ج( مأ المااة  1المدني الداتم )الفقرة 

   نعم، ازتيا   نعم   

إذا  ـان الجواب "نعم" نر "نعم، ازتيـا"، فترام ذ ر القوانتأ راللواتح التنظيميـة ر/نر التـداهتر   )ن( 
 األخرى المن جقة.

 

فترام تو ــــــــــــــيح  يفـية تعـامـل ا طـار الـقانوني لبـلد م إذا  ـان الجواب "نعم، ازتـيا" نر " "،  )ب( 
 مص األعلحة النارية المنقولة مأ المخزرنا  الحكومية إلم ا عتعمال المدني الداتم.

 

إذا  ـان الجواب "نعم" نر "نعم، ازتـيا"، فـلن الـدرل مـدعوة إلم الت وع هتقـدعم تفـا ـــــــــــــــتل عأ  )ج( 
لتي تنقل مأ المخزرنا  الحكومية إلم ا عـــــتعمال المدني الداتم العالما  المســـــتخدمة لوعـــــم األعـــــلحة النارية ا

 رر ا الخبرا  المكتسجة رالدررت المستفااة في هفا الشحن رتقدعم نمملة علم الت بتق النااح لافا الحكم.

 

كيف عشــجص هلد م اراتر ال ــناعة علم ر ــص تداهتر مضــااة  زالة عالما  رعــم األعــلحة النارية نر  -71
 (؟8مأ المااة  2تحويرها )الفقرة 

رتقـدعم نمملـة علم ه التـداهتر يرام الت وع هو ــــــــــــــا الخ وا  التي اتخـفهـا هلـد م لتنفتـف هـف )ن( 
 .اتنفتفه

 

نطرها القانونية تنص علم تداهتر نكمر شــدة نر  ــرامة   الدرل مدعوة إلم الت وع هتو ــيح ما إذا  ان  -72
مأ اتفاقية  34مأ المااة   3مأ هررتو ول األعــــــــــلحة النارية رالفقرة  1اة مأ الما 2بشــــــــــحن الوعــــــــــم )رفقا للفقرة 

 الجريمة المنظمة(، مأ قبتل ما يلي:

 اشترا  ر ص عالما  إ ا ية )ممل عالما  نمنية نر إثجاتية(  

 اشترا  رعم األازاآ رالمكونا   

 اشترا  رعم الفخترة  

 70في األعـــــــ لة   إذا  ان الجواب "نعم"، فترام تو ـــــــيح ما إذا  ان  الجراتم المشـــــــار إلتاا )ن( 
مأ  3تن بق نعضــــــــــــــا علم الحـا   المـف ورة نعاله )الفقرة  األرلم المجموعـة مأ 74‘ ر2)ب(’ 71‘ ر5’ )ب(

 مأ هررتو ول األعلحة النارية(. 1مأ المااة  2مأ ا تفاقية رالفقرة  34المااة 

   نعم، ازتيا   نعم   
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"نعم" نر "نعم، ازتيـا"، فترام ذ ر القوانتأ راللواتح التنظيميـة ر/نر التـداهتر إذا  ـان الجواب  ‘1’  
 العقوبا  المقررة علم تلك الجراتم. بما في ذلك، ة جقمن األخرى ال

   
 النارية األسلحة تعطيل -9 المادة

ــلحة النارية   هل -73 ــررعة لألعــ ــهتل متر المشــ ــري ية نر تداهتر نخرى لمنص إعااة التشــ اتخف هلد م تداهتر تشــ
 (؟9المع لة، بما يتسق مص مجااء التع تل العامة )الفقرا  )ن( إلم )ج( مأ المااة 

 
     نعم، ازتيا نعم  

 هل ععتبر ا طار القانوني لبلد م األعلحة المع لة نعلحة نارية؟ )ن( 

     نعم، ازتيا نعم  

"نعم" نر "نعم، ازتيــــا"، فترام ذ ر القوانتأ راللواتح  73إذا  ــــان الجواب عأ الســــــــــــــؤال  )ب( 
 اهتر األخرى المن جقة.التنظيمية ر/نر التد

  
"نعم، ازتيا" نر " "، فترام تو ــــــــيح  يفية تعامل النظام  73إذا  ان الجواب عأ الســــــــؤال   )ج( 

 القانوني لبلد م مص األعلحة النارية المع لة.

  
"نعم" نر "نعم، ازتـيا"، فاـل عشــــــــــــــتر  ا طار الـقانوني لبـلد م اعل   73إذا  ان الجواب عأ الســــــــــــــؤال  -74

زع نر التبديل نر التعديل علم نحو مأ ــــــــــــ متر قاهلة ب فة ااتمة للتشهتل رمتر قاهلة للن ة النارية المع لة  األعلح
 (؟9)الفقرة )ن( مأ المااة  السالح الناري بحي طريقة تشهتلشحنه نن عسمح بلعااة 

     نعم، ازتيا  نعم 

نعم" نر "نعم، ازتيـا"، فترام ذ ر القوانتأ راللواتح التنظيميـة ر/نر التـداهتر  إذا  ـان الجواب " )ن( 
األخرى المن جقـة ربـيان المعـايتر المحـداة التي اعتمـدهـا هـلد م مأ ناـل تنظيم عملـيا  تع ـتل األعــــــــــــــلحـة الـنارـية 

 .ب ورة متر مشررعةرمنص إعااة تشهتلاا 

 

" "، فترام تو ــــــــــــــيح  يفـية تعـامـل ا طـار الـقانوني لبـلد م إذا  ـان الجواب "نعم، ازتـيا" نر   )ب( 
 مص مسحلة تع تل األعلحة النارية.

  
"نعم" نر "نعم، ازتيا"، فال عشـتر  ا طار القانوني لبلد م التحقق مأ  73إذا  ان الجواب عأ السـؤال   -75

 (؟9عملية التع تل مأ اانب هت ة مخت ة )الفقرة )ب( مأ المااة 

     نعم، ازتيا  نعم 

إذا  ـان الجواب "نعم" نر "نعم، ازتيـا"، فترام ذ ر القوانتأ راللواتح التنظيميـة ر/نر التـداهتر   ()ن 
 األخرى المن جقة.
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يرام هـيان المعـايتر المحـداة المعتمـدة بمقتضــــــــــــــم ا طـار القـانوني لبـلد م للتحقق مأ عملـية  )ب( 
مملة علم النجاح في ت بتق هفا الحكم التع تل رتحديد الســـــــل ة المخت ـــــــة المســـــــؤرلة عأ ذلك. ريرام ذ ر ن

ــاااا  نر عـــــجال  لدى التحقق مأ نجاح عملية التع تل  ــة مأ شـــ ــل ة المخت ـــ ــدره الســـ رترفاق نموذج لما ت ـــ
 (.9)الفقرة )ج( مأ المااة 

  
"نعم، ازتيــا" نر " "، فترام هيــان  يفيــة تعــامـل ا طـار  75إذا  ـان الجواب عأ الســــــــــــــؤال  )ج( 
ــيا  تع تل األعـــــــلحة النارية رتعااة التشـــــــهتل متر المشـــــــررعة القانوني  لبلد م مص وا   عدم ا متمال لمقتضـــــ

 لألعلحة النارية المع لة.

   
  المقتضيات العامة بشأن صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة

ــانعتأ بالح ـــــــول علم ترخيص نر إذن -76 ــنص العنا ـــــــر  هل يلزم ا طار القانوني لبلد م ال ـــــ يخر ل ـــــ
 (؟3رالفقرة )ا( مأ المااة  5)ن( مأ المااة  1التالية )الفقرة 

 األعلحة النارية؛ )ن(  

   نعم، ازتيا   نعم  

 الفخترة؛ )ب(  

   نعم، ازتيا   نعم  

 نازاآ األعلحة النارية رمكوناتاا؛ )ج(  

   نعم، ازتيا    نعم 

)ن( ر)ب( "نعم" نر "نعم، ازتيا "، فترام تقدعم معلوما   76عأ الســـــــــــؤالتأ إذا  ان الجواب  ‘1’  
نمملة تقدعم إ ــــــــــا ية عأ إطار الترخيص نر ا ذن، بما في ذلك ني قوانتأ نر لواتح تنظيمية من جقة ر 

 .علم التنفتف
  

)ج( "نعم" نر "نعم، ازتيـــا "، فـــالـــدرل مـــدعوة إلم تقـــدعم  76إذا  ـــان الجواب عأ الســــــــــــــؤال  ‘2’  
معلومـا  إ ــــــــــــــا يـة عأ إطـار الترخيص نر ا ذن، بمـا في ذلـك ني قوانتأ نر لواتح تنظيميـة من جقـة 

 .نمملة علم التنفتفرتقدعم 
  

ــ ة الدرل مدعوة إلم تو ــــــيح ما إذا  ان نظاماا القانوني عســــــمح  -77 بالت ــــــدي لألشــــــكال الجديدة رالناشــــ
 .لل نص متر المشررع، ممل ال نص التجميعي لألعلحة النارية نر ما شابه ذلك

   نعم، ازتيا    نعم 

ــا ية، بما في ذلك ني قوانتأ نر لواتح تنظيمية من جقة  )ن(   الدرل مدعوة إلم تقدعم معلوما  إ ــــــ
 .رنمملة علم التنفتف
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 للتصدير والستيراد والعبور إصدار رخص أو أذون المقتضيات العامة بشأن نظم  -10 المادة  

  رمكوناتاا  رنازاتاا النارية  األعــلحة راعــتتراا لت ــدير نذرن  نر  رخص   ــدار نظاما هلد م ر ــص هل -78
 (؟10 المااة مأ 1)الفقرة  نقلاا عخص  يما الدرلي العبور بشحن رتداهتر رالفخترة

   نعم، ازتيا    نعم 

ــق تقدعم إلم مدعوة  األطراف  فالدرل"، ازتيا"نعم،  نرنعم"  " الجواب  ان إذا )ن(    القوانتأ مأ نســـــــــ
 .األذرن  نر الرخص   دار هاا المعمول المقتضيا  ربيان المن جقة األخرى  التداهترنر /ر التنظيمية راللواتح

 

 األذرن  نر  الرخص  إ ـــــــــدار  مقتضـــــــــيا  تن بق  فال"، ازتيا"نعم،  نر"نعم"   الجواب  ان إذا )ب( 
 :يلي ما علم هفه

 النارية؟ األعلحة  

 رالمكونا ؟ األازاآ  

 فخترة؟ال  

 .األمر لزم إن ذلك، تو يح يرام 

 

 لبلـد م القـانوني ا طـار ينظم  يف تو ــــــــــــــيح فترام" "،  نر" ازتيـا"نعم،  الجواب  ـان إذا )ج( 
 .نعاله المف ورة الت رفا 

 

ــتر ة تداهتر ع بق  يخر ارلي نظام ني مأ  ازآا هلد م  ان إذا )ا(  ــدار   اراآا  مشـ  رخص  إ ـ
ــتتراا ــدير ا عـــــــ ــتند رالعبور، رالت ـــــــ  ورية فتاا تؤمأ  الداخلية الحدرا مأ  خالية رمن قة امر ي اتحاا إلم ريســـــــ

ــاتص، انتقال ــيح إلم مدعورن  فحنتم الجضــــــ ــلحة نقل لبلد م القانوني  ا طار ينظم  يف تو ــــــ  رنازاتاا النارية  األعــــــ
 .المن قة هفه ااخل رالفخترة رمكوناتاا

 

 األعــــلحة ت ــــدير  رخص إ ــــدار يت لب  فال"، ازتيا"نعم،  نر"نعم"   78 الســــؤال عأ الجواب  ان إذا -79
 :يلي مما مسجقا التحقق بشحناا ا ذن نر رالفخترة رمكوناتاا رنازاتاا النارية

 (؟10 المااة مأ)ن(  2)الفقرة  باعتترااها نذرنا نر رخ ا ن در  قد المستوراة الدرل نن )ن( 

   نعم   

 اعترا ـــاا بعدم عفتد الشـــحأ،  قبل مكتوب،  إشـــعار هتوايه نانم،   حد قام ، العبور ارل نن )ب( 
 (.10 المااة مأ)ب(  2)الفقرة  الشحنا  عبور علم

   نعم   

نظيمية ر/نر تداهترها األخرى األطراف مدعوة إلم تقدعم نســــــــق مأ قوانتناا رلواتحاا الت  الدرل )ج( 
 .نمور مأ يلزم قد ما تو يحالمن جقة مص 
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 رن  الت ـــــــــــدير نذرن   نر رخص  تشـــــــــــمل  فال"، ازتيا"نعم،  نر"نعم"   78  الســـــــــــؤال عأ الجواب  ان إذا -80
 (؟10 المااة مأ 3)الفقرة  التالية المعلوما  ننواع معا هاا المرفقة رالمستندا  ا عتتراا

 ا  دار رتاريق مكان  

 ا نقضاآ تاريق  

 الت دير هلد  

 هلد ا عتتراا  

 (راد)إن  العبور هلد  

 النااتي المستلم  

 الجضاتص ر ا  

 رالفخترة رمكوناتاا رنازاتاا النارية األعلحة كميا   

ــة)ممال  ذلك متر    ــدير إذن نر  رخ ـ ــاااة الت ـ ــتعمل رشـ ــم ربيانا  النااتي المسـ ــماآ الوعـ  رنعـ
 (، يرام التحديد.رنماكنام ال فقة في الضالعتأ السماعرة

  
  رتمكانية راألذرن   الرخص إ ــدار  إاراآا  نمأ لضــمان هلد م اتخفها التي  را اراآا  التداهتر نوع ما -81

 (؟10 المااة مأ 5)الفقرة  األذرن  نر الرخص رثاتق  حة مأ التحكد نر التحقق

ــترا     ــتتراا )الفقرة   اشــــــــ ــة ا عــــــــ ــجقا بالمعلوما  الواراة في رخ ــــــــ  مأ 3تزريد هلد العبور مســــــــ
 (10 المااة

 المرعــــــلة  الشــــــحنة باعــــــتالم طلجه، علم هناآ  الم ــــــدر، البلد المســــــتورا البلد يبلا نن  اشــــــترا    
 (10 المااة مأ 4 )الفقرة

 التحقق رعــــاتل مأ ذلك متر  نر النااتي المســــتعمل  نر النااتي  عــــتعمالا  شــــاااا  اعــــتخدام   
 .النقل عمليا  نمأ  مان نال مأ

 .لدياا قاتمة نمنية إاراآا  نر تداهتر ني هبيان تت وع نن نعضا توا الدرل لعل )ن( 

 

 علم نمملـــة رتقـــدعم المن جقـــة األخرى  التـــداهترنر /ر التنظيميـــة راللواتح القوانتأ ذ ر يرام )ب( 
 .التداهتر هفه ت بتق في النجاح وا  

  
إاراآا  مجســــــر ة بشــــــحن اعــــــتتراا الت وع هتو ــــــيح ما إذا  ان ا طار القانوني لبلد م قد اعتمد  يرام -82

رت ــــــــدير األعــــــــلحة النارية رنازاتاا رمكوناتاا رالفخترة مؤقتا ر فلك بشــــــــحن عبورها، ألمراف مشــــــــررعة عمكأ  
 (؟10مأ المااة  6)الفقرة  التحقق مناا

   نعم، ازتيا    نعم 

 عمليــا  مص لبلــد م القــانوني ا طــار تعــامــل  يفيــة تو ــــــــــــــيح فترام" "،  الجواب  ــان إذا )ن( 
 .المؤقتة رالعبور رالت دير ا عتتراا
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ــا"نعم،  نر"نعم"  الجواب  ـــان إذا )ب(  ــا"، ازتيـ ــا التي األمراف هي فمـ ــار ععتبرهـ ــانوني ا طـ   القـ
 التالية؟ األمراف هتأ مأ مناا التحقق عمكأ مشررعة نمرا ا لبلد م

 ال تد   

 الرماعة ريا ة   

 ا  الح   

 التقتيم   

 المعارف   

 ذلك متر   

 .األمر لزم إن ذلك، تو يح يرام 

  
 علم نمملـــة رتقـــدعم المن جقـــة األخرى  التـــداهترنر /ر التنظيميـــة راللواتح القوانتأ ذ ر يرام )ج( 

 .هلد م في المجس ة ا اراآا  ت بتق

   
 والمنع األمن تدابير -11 المادة

هـل اتخـف هلـد م تـداهتر تلزم بـالمحـافظـة علم نمأ األعــــــــــــــلحـة النـاريـة رنازاتاـا رمكونـاتاـا رالـفخترة في  -83
 (؟11المراول التالية )الفقرة )ن( مأ المااة 

 رق  ال نص - 

     نعم، ازتيا نعم  

 لت دير نر عبور إقليمهرق  ا عتتراا نر ا - 

     نعم، ازتيا نعم  

  
إذا  ان الجواب عأ ني مأ الســـــــؤالتأ الوارايأ نعاله "نعم" نر "نعم، ازتيا"، فترام ر ـــــــا  )ن( 

نهم رننجح التداهتر المناعــجة في هفا ال ــدا. ريرام نعضــا ذ ر الســياعــا  رالقوانتأ راللواتح التنظيمية المن جقة 
 رتقدعم نمملة علم النجاح في ت بيقاا.

  
إذا  ان الجواب عأ ني مأ األعـ لة الواراة نعاله "نعم، ازتيا" نر " "، فترام تو ـيح  يف  )ب( 

تكتشـــــا الســـــل ا  المخت ـــــة في هلد م وا   عـــــرقة نر فقدان نر تســـــريب األعـــــلحة النارية رنازاتاا رمكوناتاا 
 رالفخترة رتمنص رقوعاا رتقضي علتاا.

 

عـتد الوطني نر المـناتي نر ا قليمي نر المتعـدا األطراف لزـيااة  هـل اعتمـد هـلد م ني ـتداهتر علم الـ ـــــــــــــ  -84
التعارن  ر/نر   رالت ــــــدير رالعبور، بما في ذلك، عند ا قتضــــــاآ، تداهتر مراقجة الحدرا ا عــــــتتراا  فعالية  ــــــواب 
ب( )الفقرة ) ب ــورة متر مشــررعةمأ نال منص رمكافحة اراتم  ــنص األعــلحة النارية را تجار هاا عبر الحدرا 
 (؟11مأ المااة 

     نعم، ازتيا نعم  
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 إذا  ان الجواب " "، فترام تو يح ذلك. )ن( 

 

داهتر التي اعتمـدهـا هـلد م لزـيااة  إذا  ـان الجواب "نعم" نر "نعم، ازتـيا"، فترام تو ــــــــــــــيح التـ  )ب( 
فعالية  ــــــواب  ا عــــــتتراا رالت ــــــدير رالعبور؟ ريرام تلخيص تلك التداهتر رذ ر القوانتأ راللواتح التنظيمية نر 

 السياعا  ذا  ال لة رتقدعم نمملة علم النجاح في ت بيقاا.

 

لتي اعتمـدهـا هـلد م لزـيااة  إذا  ـان الجواب "نعم" نر "نعم، ازتـيا"، فترام تو ــــــــــــــيح الـتداهتر ا )ج( 
فعـالـية مراقـجة الحـدرا رالتعـارن عبر الحـدرا هتأ ناازة الشــــــــــــــرطـة رالجمـار  ـلدعكم رنظتراتاـا ـلدى اـلدرل األخرى. 
ريرام تلخيص تلك التداهتر رذ ر القوانتأ راللواتح التنظيمية نر السياعا  ذا  ال لة رتقدعم نمملة علم النجاح 

 في ت بيقاا.

   
 التدريب والمساعدة التقنية -14المادة 

هل قدم هلد م إلم هلدان نخرى رمنظما  ارلية نر تلقم مناا  ــــــــرربا مأ التدريب رالمســــــــاعدة التقنية   -85
ب ــورة متر  زمة لتعزيز القدرة علم منص اراتم  ــنص األعــلحة النارية رنازاتاا رمكوناتاا رالفخترة را تجار هاا 

 رمكافحتاا رالقضاآ علتاا؟ مشررعة

   نعم   

 إذا  ان الجواب "نعم"، فترام نن ت فوا بلعجاز نوع المساعدة رمأ قدماا نر تلقاها. )ن( 

   
 السماسرة والسمسرة -15المادة 

 (؟15مأ المااة  1هل ننشح هلد م نظاما ألال التنظيم الرقاهي ألنش ة العاملتأ في السمسرة )الفقرة  -86

    نعم، ازتيا  نعم  

  "، فال نظر هلد م في إنشاآ نظام مأ هفا القبتل؟ يرام تو يح ذلك.إذا  ان الجواب " )ن( 

 

إذا  ان الجواب "نعم" نر "نعم، ازتيا"، فلن الدرل مدعوة إلم تو ــــيح ما إذا  ان هفا النظام  )ب( 
 عشمل ما يلي:

 اشترا  تسجتل السماعرة العاملتأ في إقليماا ‘1’ 

   نعم، ازتيا  نعم  

 الترخيص نر ا ذن بممارعة السمسرة اشترا  ‘2’ 

   نعم، ازتيا  نعم  

ــاوجة لاا،  ‘3’   ــتندا  الم ــــ ــتتراا رالت ــــــدير، نر المســــ اشــــــترا  نن تف ــــــح رخص نر نذرن ا عــــ
 (10 ، با قتران بالمااة15)ج( مأ المااة    1)الفقرة    في ال فقة  الضالعتأنعماآ رنماكأ السماعرة   عأ

   نعم، ازتيا  نعم  
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ــ لة "نعم" نر "نعم، ازتيا"، فلن الدرل األطراف مدعوة  )ج(  إذا  ان الجواب عأ ني مأ هفه األعــــــ
 إلم تو يح ذلك.

  
ــ لة "نعم" نر "نعم، ازتيا"، فلن الدرل األطراف مدعوة  )ا(  إذا  ان الجواب عأ ني مأ هفه األعــــــ

قوانتناـا رقواعـدهـا التنظيميـة ر/نر تـداهترهـا األخرى المن جقـة رتقـدعم نمملـة علم النجـاح في إلم تقـدعم نســــــــــــــق مأ 
 ت بتق التداهتر المتخفة لالمتمال لافا الحكم رما يت ل به مأ قضاعا نر وا   نخرى.

  
تعتبرها  الدرل مدعوة إلم الت وع هتســــــلي  الضــــــوآ علم راودة نر نكمر مأ الممارعــــــا  التي  )هـ( 

 اتدة في ت بتق نظم مراقجة السماعرة، رالممارعا  التي عمكأ نن تتسق مص هررتو ول األعلحة النارية.

  
إذا  ان هلد م قد ننشــح نظاما  عتماا الســماعــرة، فال المعلوما  المتعلقة بالســماعــرة رننشــ ة الســمســرة  -87

 تدرج في ني مما يلي:

 (؟15مأ المااة  2مأ هررتو ول األعلحة النارية )الفقرة  7للمااة السجال  المحفوظة رفقا  )ن( 

   نعم، ازتيا  نعم  

  (3) مأ هررتو ول األعــــــــــــــلحـة الـنارية 12عملـيا  تـجاال المعلوما  المقررة بمقتضــــــــــــــم المـااة  )ب( 
 (؟15، المااة 2)الفقرة 

   نعم، ازتيا  نعم  

 )ن( نر )ب( "نعم، ازتيا" نر " "، فترام تو يح ذلك. 87السؤال إذا  ان الجواب عأ  ‘1’ 

  
يرام تو ــــيح الســــياعــــا  رالقوانتأ راللواتح التنظيمية ر/نر التداهتر األخرى المن جقة رتقدعم   ‘2’  

بما في نمملة علم النجاح في ت بتق التداهتر المعتمدة رما يت ـــــــــل هاا مأ قضـــــــــاعا نر وا   نخرى،  
ــاتـية نر نوكـام ا ااـنة نر البراآة المتعلقـة ذـلك هتنفـتف المـااة  نممـلة علم التح يقـا  نر المالوقـا  القضــــــــــــ
15. 

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

الدرل مدعوة إلم الت وع هتو يح ما إذا  ان  قد نفف  ني تداهتر نر هرامج نخرى لمنص  نص األعلحة  -88
 مأ قبتل ما يلي: ب ورة متر مشررعةالنارية رنازاتاا رمكوناتاا رالفخترة را تجار هاا 

ــلحة اعتماا     ــدة مأ التداهتر المن ــــــو  علتاا في هررتو ول األعــــ ــرامة نر شــــ تداهتر نكمر  ــــ
 مأ اتفاقية الجريمة المنظمة( 34مأ المااة  3النارية )الفقرة 

 اقية(مأ ا تف 31مأ المااة  1تقتيم المشاريص الوطنية )الفقرة   

مأ  31مأ المااة  1إرعـــــــاآ رتعزيز ممارعـــــــا  فضـــــــلم رعـــــــياعـــــــا  في هفا الشـــــــحن )الفقرة     
 ا تفاقية(

 

  مأ المجموعة الرابعة.  12عوف تستعرف المااة  (3) 



CTOC/COP/WG.10/2020/6 
 

 

V.20-04320 63/111 

 

رالســــياعــــا  رخ   العمل رعــــاتر  ل ــــكو  القانونية رالممارعــــا  ا ااريةإاراآ تقتيم ارري ل   
ــلةالقاتمة ذا    التداهتر ــاآة بمراقجة األعــــــــــلحة النارية   ال ــــــــ ــتجانة مدى قاهلتتاا  عــــــــ بةية اعــــــــ

 مأ ا تفاقية( 31مأ المااة  4)الفقرة  ا عتهالل مأ اانب الجماعا  ا ارامية المنظمة

 ب ـــــــورة متر مشـــــــررعةزيااة رعي الجماهتر بمشـــــــكلة  ـــــــنص األعـــــــلحة النارية را تجار هاا    
 مأ ا تفاقية( 31مأ المااة  5رنعجاهاا رخ ورتاا رالتاديدا  التي تشكلاا )الفقرة 

 ومال  امص األعلحة نر تسليماا طواةية نر شراتاا   

 التدمتر العلني لألعلحة العتيقة ر/نر المجموعة ر/نر الم اارة   

 إاراآ اراعا  اعتق اتية بشحن األعلحة النارية   

امص رتجــاال رتحلتــل البيــانــا  رالمعلومــا  عأ طبيعــة الجريمــة المنظمــة رتــدفقــا  ا تجــار    
 مأ ا تفاقية( 28المشررع رارربه رننماطه )المااة  متر

 تداهتر نخرى )يرام تحديدها(   

 

إذا اخترتم راودا نر نكمر مأ العنا ــــــــــــــر المف ورة نعاله، فترام ر ــــــــــــــا التداهتر المحداة  )ن( 
نمملة علم النجاح في المتخفة في هفا الشــــــــحن رذ ر الســــــــياعــــــــا  نر القوانتأ راللواتح التنظيمية المن جقة رتقدعم 

 ت بيقاا.

   
 الصعوبات المصادفة

 هل يوااه هلد م  عوبا  في تنفتف نوكام هررتو ول األعلحة النارية؟ -89

   نعم، ازتيا  نعم  

 م" نر "نعم، ازتيا"، فترام تو يح ذلك."نع إذا  ان الجواب )ن( 

 

هـل قيم هـلد م فعـالـية ـتداهتره المتخـفة لمكـافحـة ل ــــــــــــــنص األعــــــــــــــلحـة الـنارـية رنازاتاـا رمكوـناتاـا راـلفخترة  -90
 ؟ب ورة متر مشررعةرا تجار هاا 

   نعم   

ــجة في هفا الشــــحن  إذا  ان الجواب )ن(  ــتشــــااا بحي رثاتق مناعــ "نعم"، فترام تو ــــيح ذلك را عــ
ــا  عأ  ــتعراف الدرلية را قليمية األخرى نر اراعــــــــ )ممل تقارير التقتيم نر تحلتل المهرا  نر تقارير يليا  ا عــــــــ

   العامة، إلق.(.السياعا

 

هل لدى هلد م اعــــــــــتراتيجية نر خ ة عمل رطنية مأ نال مكافحة  ــــــــــنص األعــــــــــلحة النارية رنازاتاا  -91
نر مأ نال تنفتف  ــكو  إقليمية نر ارلية ذا   ــلة في  ب ــورة متر مشــررعةرمكوناتاا رالفخترة را تجار هاا 

 هفا المتدان؟

   نعم   
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"نعم"، فترام هيان ا عــــــــــــــتراتيجية نر خ ة العمل، مص تقدعم شــــــــــــــرح مواز  إذا  ان الجواب )ن( 
  لن اقاا، ر/نر التداهتر األخرى ذا  ال لة.

 

ل للتواؤم مص مقتضـــــــــــــــيا  البررتو ول، فترام تحـدـيد  -92 إذا لم عكأ ا طـار الـقانوني الوطني لبـلد م ـقد عـُدر 
 الخ وا  المتج ية التي يلزم اتخاذها لمواآمته معاا.

 

هل تواد ني  ـــعوبا  تعترف اعتماا تشـــريعا  رطنية اديدة نر تنفتف التشـــريعا  الوطنية  )ن( 
 القاتمة؟

   نعم   

 "نعم"، فال ين بق علتاا ني مأ ال عوبا  التالية؟إذا  ان الجواب  ‘1’ 

 مشاكل في  و  التشريعا   

 الحااة إلم إ الوا  مؤعسية نر إنشاآ مؤعسا  اديدة  

 الحااة إلم عأ المزيد مأ التشريعا  التنفتفعة )قوانتأ، لواتح تنظيمية، مراعيم، إلق.(  

  عوبا  توااه الممارعتأ في اعتعمال التشريعا    

 نقص الوعي  

 عدم التنستق هتأ الو ا    

 ا طار القانونيخ اتص   

 المعارف رالماارا  التقنية ا فتقار إلم  

 محدراعة نر انعدام التعارن مأ اانب الدرل األخرى   

 محدراعة الموارا الالزمة للتنفتف  

 مساتل نخرى )يرام تحديدها(  

   
 الحاجة إلى المساعدة التقنية

 هلد م إلم مساعدة تقنية للتهلب علم ال عوبا  القاتمة في تنفتف البررتو ول؟هل عحتاج  -93

   نعم   

 :الالزمة"نعم"، فترام تحديد نوع المساعدة  إذا  ان الجواب )ن( 

ــلحة الناري     ــنص األعـــــ ــة ل ـــــ ة رنازاتاا رمكوناتاا رالفخترة تقتيم تداهتر العدالة الجناتية المناهضـــــ
 رنراه ارتجاطاا بالجراتم الخ ترة األخرى  ب ورة متر مشررعةرا تجار هاا 

 المشورة القانونية نر ا  الوا  التشري ية راللواتح التنظيمية   

 تشريعا  نر لواتح تنظيمية نر اتفاقا  نموذاية   

 علحة الناريةإنشاآ هت ا  مخت ة نر ااا  ر ل رطنية نر نقا  ات ال معنية باأل   
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 هناآ المؤعسا  نر تعزيز المؤعسا  القاتمة    

 نر عياعا  نر خ   عمل  اعتراتيجيا  ر ص   

 تعميم الممارعا  الجتدة نر الدررت المستفااة   

هـناآ القـدرا  مأ خالل ـتدرـيب الممـارعــــــــــــــتأ العـاملتأ في مجـال العـداـلة الجـناتـية ر/نر ـتدرـيب    
 المدربتأ

 الوقاعة رالتوةية   

 المساعدة الموق ية مأ مواه نر خبتر متخ ص   

 مراقجة الحدرا رتقتيم المخاطر   

 إاراآا  عمل موودة   

كشـا تدفقا  ا تجار متر المشـررع عند المعاهر الحدراعة نر مأ خالل الخدما  البريدعة نر    
 باعتخدام ا نترن 

 تجاال المعلوما    

 التحقتق رالمالوقة القضاتية   

 تداهتر لتعزيز التعارن ا قليمي رالدرلي   

التحتيــة القــاتمــة، ممــل نظم وفا البنم إقــامــة هنم تحتيــة لتكنولوايــا  المعلومــا  نر ت وير    
 نارا  التوا ل السجال  نر النماذج راألارا  الرقمية نر قواعد البيانا  نر

 امص رتحلتل هيانا  ا تجار باألعلحة النارية   

مجا   نخرى )يرام تحديدها(. ريرام ترتتب ا وتيااا  مأ المســــــــــــاعدة التقنية مأ وتث    
 المحداة المتعلقة هاا عند تقدعم المعلوما .البررتو ول األرلوية را شارة إلم نوكام 

 

 المساعدة التقنية رالمعدا : )ب( 

 الوعم  

 نظم وفا السجال   

 تحديد ماهية األعلحة النارية راقتفاآ نثرها  

  واب  النقل  

 ومال  الجمص  

 التع تل رالتدمتر  

 إاارة المخزرنا   

 

 هل يتلقم هلد م بالفعل مساعدة تقنية في تلك المجا  ؟ )ج( 

   نعم   
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  رالجاا  التي تقدماا. المساعدةهفه مجال "نعم"، فترام تحديد  إذا  ان الجواب ‘1’ 

 

يرام ر ـا الممارعـا  المتجعة في هلد م التي تعتبررناا اتدة بشـحن مراقجة األعـلحة النارية  )ا( 
ــلحة النارية رنازاتاا رمكوناتاا رالفخترة ا تجار هاا  ــنص األعـ ــورة متر مشـــررعةرمنص رمكافحة  ـ التي عمكأ   ب ـ
 .نن تام الدرل األخرى في ااواها الرامية إلم تنفتف هررتو ول األعلحة النارية

 

يرام تـقدعم ني معلومـا  نخرى تعتـقدرن نن مأ المام نخـفهـا في ا عتـجار بشــــــــــــــحن الجواـنب  ()ه 
 المتعلقة هتنفتف البررتو ول رال عوبا  القاتمة في هفا الشحن بخالف المعلوما  المف ورة نعاله.
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 المرفق الثالث 
  

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

  
 إرشادات عامة للرد على الستبيان

ــم  • ــة، رفقا للقســــ ــتعر  ــــ متاا إلم الدرل األطراف المســــ ــتعَرف الدرل هناآ علم المعلوما  التي قدَّ عــــــوف ُتســــ
الخامس مأ إاراآا  رقواعد تشـــــــهتل يلية اعـــــــتعراف تنفتف اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة 

م  الوطنـيةعبر  بعـد الوـثاتق ذا  ال ــــــــــــــلـة إلم األمـاـنة، رالبررتو و   الملحقـة هاـا. رتذا  ـاـن  الـدرل لم تقـدر 
فترام مناا تحمتل ني قوانتأ رلواتح تنظيمية رقضــاعا رمترها مأ الوثاتق ذا   ــلة بالرا علم ا عــتبيان،  
نر ر ــــــــــا مخت ــــــــــر لاا، علم هوابة إاارة المعارف المســــــــــماة "هوابة الموارا ا لكتررنية رالقوانتأ المتعلقة 

 بالجريمة" )هوابة "شترلو "(.

 عمكأ بعد ذلك، في إطار الرا علم  ل عؤال، تقدعم رراب  بالمعلوما ، التي ُومر ل  علم هوابة "شترلو ". •

مأ الدرل تحديد التشريعا   ُيرامبا  افة إلم توفتر رراب  بالمعلوما  التي ُومر ل  علم هوابة "شترلو "،  •
عنه هي "نعم"، رفي إطار ني عـؤال يخر،   المن جقة راألوكام ذا  ال ـلة في إطار  ل عـؤال تكون ا اابة

 عند ا قتضاآ.

ُيرَام مأ الدرل نن تمتنص عأ تقدعم ني مرفقا ، بما في ذلك النســــــق الورقية مأ الوثاتق، مص ا عــــــتبيانا   •
 المستوفاة.

مة في األطراف، عند راها علم اعــتبيانا  التقتيم الفاتي، نن تشــتر نعضــا إلم المعلوما  المقدَّ   للدرلعمكأ  •
ــلة التي هي نطراف فتاا. رعلم الدرل األطراف نن  ــياق يليا  اعـــــــتعراف ال ـــــــكو  األخرى ذا  ال ـــــ عـــــ
د الرارا علم النحو المناعـــــب ني معلوما  مســـــتجدة منف تقدعم الرارا الســـــابقة في  تراعي  ـــــرررة نن تجســـــر 

 ـة، عند اعـتعراف إطار يليا  ا عـتعراف األخرى. رعلم راه الخ ـو ، عجوز للدرلة ال رف المسـتعرَ 
ــحن التزاما  م ابقة نر مماثلة لاللتزاما  الواقعة علم عاتقاا بمواب اتفاقية األمم  ــريعا  بشـــــــــــ نفس التشـــــــــــ
متاا في إطار يلية اعـتعراف تنفتف   المتحدة لمكافحة الفسـاا، نن تشـتر إلم الرارا رالوثاتق ا  ـا ية التي قدَّ

 اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساا.

وي نوكـام اتفـاقـية األمم المتحـدة لمكـافحـة الجريمـة المنظَّمـة عبر الوطنـية رالبررتو و   الملحقـة هاـا علم تن  •
اراـا  متفـارـتة مأ المت لـجا . ررفقـا لااراآا  رالقواعـد، عــــــــــــــتتـنارل يلـية اعــــــــــــــتعراف تنفـتف اتفـاقـية األمم 

هاــا تــدريجيــا اميص مواا ا تفــاقيــة  ملحقــةالالمتحــدة لمكــافحــة الجريمــة المنظَّمــة عبر الوطنيــة رالبررتو و   
رالبررتو و   الملحقـة هاـا. رمأ ثمَّ، ينجهي نن ُيراعم اختالف طبيعـة  ـل وكم مأ األوكـام عـند  ـــــــــــــــيامـة 

 الرارا علم األع لة ذا  ال لة ر فلك نثناآ اعتعرا اا في المراول التالية مأ ا عتعراف الق ري.

هررتو ول علم نن نوكـام ا تفـاقـية تن بق علم البررتو ول، مص مراعـاة مأ  ـل  1مأ المـااة  2تنص الفقرة  •
مأ إاراآا  رقواعد تشـهتل   19خالف ذلك. رتف ر الفقرة   علمما عقتضـيه اختالف الحال، ما لم ُينص  يه 

ا لية نن نوكام ا تفاقية، التي تن بق علم البررتو و  ، عـــــــــــوف ُتســـــــــــتعرف فق  في إطار اعـــــــــــتعراف 
األعــــــــــ لة المتعلقة  عأمص مراعاة ما عقتضــــــــــيه اختالف الحال. رالم لوب مأ الدرل، رهي تجتب ا تفاقية، 

هتنفتف ا تفاقية، نن تحخف في الحســـــجان مدى ان جاق نوكام ا تفاقية ذا  ال ـــــلة، وســـــب ا قتضـــــاآ، علم 
أ راراهم تضـمت    ـرررة إلم حكومتتأمو ـوع  ل هررتو ول هي طرف  يه. رمأ ثم، عجدر تنبيه الخبراآ ال
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إشـــــــــارا  إلم ان جاق نوكام ا تفاقية مأ هفا القبتل علم البررتو و   التي هلدهم طرف فتاا. رممال ذلك، 
علم   10في الحســــــــجان، عند الرا علم األعــــــــ لة المتعلقة هن اق ان جاق المااة  حكومتون نن عحخف الخبراآ ال

علم الجراتم المشــــــــــمولة بالبررتو و      10مســــــــــؤرلية األشــــــــــخا  ا عتجاريتأ، مدى ان جاق نوكام المااة 
 المالثة، رنن عجتبوا هناآ علم ذلك.

ــتبيان ب جارة "الدرل مدعوة". ريمكأ للخبراآ ال • ــ لة ا عــــ   الت وع هتقدعمفي هفه الحالة   حكومتتأتبدن بعض نعــــ
 .ر  تستخلص ني اعتنتااا  مأ عدم راوا هفه المعلوما  .المعلوما  الم لوبة

   
 اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية  - أول  

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

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

را شـــــراف علم الم ـــــارف رالمؤعـــــســـــا  المالية متر الم ـــــر ية هل ننشـــــح هلد م نظاما رطنيا للرقابة   -1
ر فلك، وتمما عقتضــي األمر، عــاتر الات ا  المعر ــة بشــكل خا  لهســل األموال،  ــمأ ن اق اخت ــا ــاا، 

 (؟7)ن( مأ المااة  1مأ نال راع ر شا اميص نشكال مسل األموال )الفقرة 

   نعم   
إذا  ـان الجواب "نعم"، فترام تحـديـد ال بيعـة القـانونيـة للمؤعــــــــــــــســـــــــــــــا  التي ين بق علتاـا  )ن( 

 النظام. هفا

 

 نظام هلد م ما يلي:إذا  ان الجواب "نعم"، فال عشتر   )ب( 

 تحديد هوية الزبون؟ ‘1’ 
   نعم   

 وية الزبون بمقتضم ا طار القانوني لبلد م.إذا  ان الجواب "نعم"، فترام تو يح مت لجا  تحديد ه -

 

 وفا السجال ؟ ‘2’ 

   نعم   
 إذا  ان الجواب "نعم"، فترام تو يح مت لجا  وفا السجال  بمقتضم النظام القاتم في هلد م. -

 

 ا هال  عأ المعامال  المشبوهة؟ ‘3’ 

   نعم   
المعــايتر   بمــا في ذلــك إذا  ــان الجواب "نعم"، فترام تقــدعم نمملــة علم التــداهتر المتجعــة في هــفا الشـــــــــــــــحن،  - 

 المستخدمة للتعرف علم المعامال  المشبوهة نر العقوبا  المقررة علم عدم التقتد بمت لجا  ا هال  عناا. 

 

، فلن الدرل مدعوة إلم نن تقدم، علم نعــــــــــات طوعي محض، معلوما  7مص مراعاة المااة  ‘4’  
تحقق مأ هوية الزبون، إ ـــــا ية عما تســـــتخدمه مأ تداهتر لراع ر شـــــا اراتم مســـــل األموال، ممل ال

ــجة  علم نن عشـــــمل ذلك تممتأ تلك التداهتر في  ـــــورة تقارير تقتيمية رمترها مأ نشـــــكال التقتيم المناعـــ
 تقدعم رراب  هاا.   نر
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هل يتيح هلد م للســل ا  ا اارية نر الرقاهية نر عــل ا  إنفاذ القانون نر، وســب ا قتضــاآ، الســل ا   -2

ــاتية المنوطة  ــعتد القضــــــــ ــل األموال نن تتعارن رتتجاال المعلوما  علم  ل مأ ال ــــــــ بالعمل علم مكافحة مســــــــ
 (؟7)ب( مأ المااة  1الوطني رال عتد الدرلي  مأ ن اق الشرر  التي عفر اا قانوناا الداخلي )الفقرة 

   نعم   
 إذا  ان الجواب "نعم"، فترام ر ا القنوا  المستخدمة لتجاال هفه المعلوما . )ن( 

 

إذا  ان الجواب "نعم"، فال ُننش   رودة لالعتخجارا  المالية في هلد م مأ نال توفتر مر ز  )ب( 
 لجمص رتحلتل رتعميم المعلوما  المتعلقة بحنش ة مسل األموال؟رطني 

   نعم   
دعم معلومـا  عأ روـدة ا عــــــــــــــتخجـارا  المـاليـة المنشـــــــــــــــحة إذا  ـان الجواب "نعم"، فترام تقـ  )ج( 

 هلد م. في

 
 2هل نفف هلد م تداهتر لكشـا رر ـد ور ة النقد رال ـكو  القاهلة للتدارل المناعـجة عبر ودراه )الفقرة  -3

 (؟7المااة مأ 

   نعم   
معلوما   ني رعلم راه الخ و  تقدعم ،التداهتر تلك تحديد  إذا  ان الجواب "نعم"، فترام )ن( 

ــة ور ة رؤرت األموال ــتخدام المعلوما  رعــــــالعــــ ــحة اعــــ ــمان  ــــ ــتخدمة لضــــ  متاوة عأ التداهتر الوقاتية المســــ
 المشررعة.

 

هـل عشــــــــــــــار  هـلد م في ني نطر عـالمـية نر إقليمـية نر ارن إقليمـية نر ثـناتـية تاـدف إلم تعزيز التعـارن   -4
 (؟7مأ المااة  4هتأ ناازة القضاآ رتنفاذ القانون رالرقابة المالية علم مكافحة مسل األموال )الفقرة 

   نعم   
 إذا  ان الجواب "نعم"، فترام تقدعم بعض األمملة في هفا الشحن. )ن( 

   
 والجزاءاتالمالحقة والمقاضاة  -11المادة 

ــمولة با تفاقية رالبررتو و   التي هو طرف فتاا لعقوبا   -5 ــص هلد م ارتكاب الجراتم المشـــــــــــ هل عخضـــــــــــ
 ؟)11مأ المااة  1تراعي خ ورة تلك الجراتم )الفقرة 

   نعم   
هل اتخف هلد م تداهتر لضــمان نن تراعي الشــرر  المفرر ــة علم إ ــدار قرارا  ا فراج عأ المدعم  -6

 3علتام علم ذمة المحاكمة نر ا عــت ناف الحااة إلم  ــمان وضــورهم في ا اراآا  الجناتية الالوقة )الفقرة  
 (؟ 11مأ المااة 

   نعم   
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ــتال نثناآها ا اراآا  الخا ـــــة بحي اريمة  -7 ــاآ، مدة تقاام طويلة ُتســـ هل عحدا هلد م، وســـــب ا قتضـــ
مشــــــــــــــمولة با تفاقية رالبررتو و   التي هو طرف فتاا رمدة نطول عندما عكون الجاني المزعوم قد فر مأ راه 

 (؟ 11مأ المااة  5العدالة )الفقرة 

     نعم، ازتيا   نعم 
 ا اابة، وسب ا قتضاآ، طول مدة فترة التقاام.يرام تو يح ذلك بلعجاز، مص تضمتأ  )ن( 

   
 التحقيقات المشتركة -19المادة 

هل نهرم هلد م نر عـــــــل اته المخت ـــــــة ني اتفاقا  نر ترتتجا  ثناتية نر متعداة األطراف تجتز إنشـــــــاآ  -8
ــمولة با تفاقية رالبررتو  ــلة بالجراتم المشـــــ ــاتل المت ـــــ ــتر ة  يما يتعلق بالمســـــ  و   التي هلد م هت ا  تحقتق مشـــــ

ــاتية في ارلة راودة نر نكمر مأ  ــاتية نر إاراآا  قضـــــ طرف فتاا التي هي مو ـــــــص تح يقا  نر مالوقا  قضـــــ
 (؟19الدرل األطراف )المااة 

   نعم   
، هل عســـــــــمح هلد م 8في وال عدم راوا ني اتفاقا  نر ترتتجا  مأ النوع المشـــــــــار إليه في الســـــــــؤال  -9

 (؟ 19بلاراآ تح ي يا  مشتر ة بمقتضم اتفاقا  تبرم في  ل والة علم ودة )المااة 

   نعم   
ــا  اتدة ر/نر تحدعا  في  -10 الدرل مدعوة إلم تقدعم نمملة علم ما لدياا مأ تجارب إعجاهية ر/نر ممارعـ

 تر ة.ت بتق ا تفاقية بشحن إهرام اتفاقا  نر ترتتجا  ثناتية نر متعداة األطراف مأ نال إنشاآ هت ا  تحقتق مش

   
 أساليب التحري الخاصة -20المادة 

ــالتب التحري الخا ـــــــــة ألمراف المكافحة الفعالة  -11 هل عســـــــــمح ا طار القانوني لبلد م باعـــــــــتخدام نعـــــــ
مأ  1للجريمة المنظمة رالتحقتق في الجراتم المشــــــــــــــمولة با تفاقية رالبررتو و   التي ارلتكم طرف فتاا )الفقرة 

 (؟20المااة 

   نعم   
"نعم"، فال يتخف هلد م تداهتر للســــــــماح باعــــــــتخدام نعــــــــالتب التحري   11إذا  ان الجواب عأ الســــــــؤال   -12
 خا ة مأ قبتل ما يلي:ال

 التسليم المراقب؟ )ن( 
   نعم   

 المراقجة ا لكتررنية نر مترها مأ نشكال المراقجة؟ )ب( 
   نعم   

 العمليا  المستترة؟ )ج( 
   نعم   

 نعالتب نخرى؟ )ا( 
   نعم   
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 يرام تو يح ذلك. ‘1’ 

 
 

)ب( "نعم"، فترام، إن نمكأ، تقدعم معلوما  عأ نعـــــــالتب المراقجة  12الســـــــؤال   عأإذا  ان الجواب  -13
علتاا مص ناازة إنفاذ القانون  عـــــيما  يما يتعلق هتجاال المعلوما  نر األالة المتح ـــــل   ا لكتررنية في هلد م، ر 

 رالسل ا  القضاتية األانبية؟

 
الدرل مدعوة إلم الت وع هتقدعم ني معلوما  متاوة عأ الشرر  التي عفر اا إطارها القانوني الوطني  -14

 (.20مأ المااة  1التحري الخا ة المف ورة نعاله )الفقرة  نعالتبالمن بق علم 

 
تقدعم معلوما ، وســــــب ا قتضــــــاآ، عما إذا  ان  قد نهرم  ني اتفاقا  نر ترتتجا   الدرل مدعوة إلم  -15

ثناتية نر انضـم  إلم اتفاقا  نر ترتتجا  متعداة األطراف مأ نال اعـتخدام نعـالتب التحري الخا ـة في عـياق 
 (.20مأ المااة  2التعارن الدرلي علم مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية )الفقرة 

 
 

الدرل مدعوة إلم تقدعم معلوما  عما إذا  ان  تســــــــــمح، رفقا  طارها القانوني الوطني رفي وال عدم  -16
، باعـتخدام نعـالتب التحري الخا ـة علم ال ـعتد 15السـؤال   فيراوا اتفاقا  نر ترتتجا  مأ النوع المشـار إليه 

 .(20مأ المااة  3الدرلي رفق قرارا  تتخف في  ل والة علم ودة )الفقرة 

   
 إنشاء سجل جنائي -22المادة 

إذا  ان هلد م قد اعتمد تداهتر تشـــــري ية نر تداهتر نخرى لكي عحخف بعتأ ا عتجار، وســـــب ا قتضـــــاآ،  -17
ني وكم إاانة  ـــــــــدر عـــــــــابقا بحق الجاني المزعوم في هلد يخر، بةية اعـــــــــتخدام تلك المعلوما  في ا اراآا  

بــا تفــاقيــة رالبررتو و   التي هو طرف فتاــا، فاو مــدعو إلم تقــدعم معلومــا  عأ هــفه الجنــاتيــة المشــــــــــــــمولــة 
 (.22التشريعا  نر التداهتر األخرى )المااة 

 
  

 تدابير تعزيز التعاون مع أجهزة إنفاذ القانون  -26المادة 

ــار ون في اماع -18 ــار ون نر  انوا عشــــ ــخا  الفيأ عشــــ ــجيص األشــــ ا  إارامية هل اتخف هلد م تداهتر لتشــــ
منظمة علم ا ا آ بمعلوما  مفتدة إلم األاازة المخت ـــــــــــة ألمراف التحري را ثجا  نر تقدعم ني  ـــــــــــررب 
ــاهم في تجريد الجماعا  ا ارامية المنظمة مأ مواراها نر عاتدا   ــة عمكأ نن تسـ ــاعدة الملموعـ نخرى مأ المسـ

 (؟26مأ المااة  1الجراتم )الفقرة 
   نعم   

إذا  ــان الجواب "نعم"، فاــل يتيح قــانونكم الوطني إمكــانيــة تخفيف عقوبــة المتام الــفي عقــدم  )ن( 
تق نر المالوقة القضــــــاتية بشــــــحن إودى الجراتم المشــــــمولة با تفاقية رالبررتو و   عونا  بترا في إاراآا  التحق
 (؟26مأ المااة  2التي هلد م طرف فتاا )الفقرة 

   نعم   
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إذا  ــان الجواب "نعم"، فاــل يتيح قــانونكم الوطني إمكــانيــة منح الح ـــــــــــــــانــة مأ المالوقــة  )ب( 
القضـاتية ألي شـخص عقدم عونا  بترا في إاراآا  التحقتق نر المالوقة القضـاتية بشـحن إودى الجراتم المشـمولة 

 (؟26مأ المااة  3رالبررتو و   التي هلد م طرف فتاا )الفقرة  با تفاقية
   نعم   

اتفاقا  نر ترتتجا  ثناتية نر متعداة األطراف مص ارل نطراف نخرى بشــــــــحن معاملة هل نهرم هلد م ني  -19
ــاتية( األشـــــــــخا  الفيأ عمكأ نن عقدموا عونا  بترا للســـــــــل ا   )تخفيف العقوبة نر ا عفاآ مأ المالوقة القضـــــــ

 (؟26مأ المااة  5المخت ة لدي ني مأ الدرل األطراف )الفقرة 
   نعم   

 الدرل األطراف مدعوة إلم تقدعم معلوما  في هفا الشحن. )ن( 
   

 التعاون في مجال إنفاذ القانون  -27المادة 

األاازة المخت ـــــة في هلد م، بما يتفق رنظمه القانونية را اارية الوطنية، بلنشـــــاآ نر تعزيز هل قام    -20
قنوا  ات ـــــال، وســـــب ا قتضـــــاآ، مص نظتراتاا لدى الدرل األطراف األخرى مأ نال تيســـــتر تجاال المعلوما  

التي هلد م طرف فتاا،  ب ـــــورة محمونة رعـــــريعة بشـــــحن اميص اوانب الجراتم المشـــــمولة با تفاقية رالبررتو و  
 (؟27)ن( مأ المااة  1عشمل، وسجما تررنه مناعجا،  ال  تلك الجراتم باألنش ة ا ارامية األخرى )الفقرة  بما

   نعم   
هل اتخف هلد م ني تداهتر، بما يتفق رنظمه القانونية را اارية الوطنية، مأ نال تشــــــجيص التعارن علم  -21

إنفاذ القانون مص الدرل األطراف األخرى في إاراآ التحريا  بشــــــــــحن الجراتم المشــــــــــمولة با تفاقية رالبررتو و   
 عيما  يما يتعلق بما يلي: (، ر 27)ب( مأ المااة  1 التي هو طرف فتاا )الفقرة

هوية األشـخا  المشـتجه في  ـلوعام في تلك الجراتم رنماكأ راواهم رننشـ تام، نر نماكأ  )ن( 
 األشخا  ا خريأ المعنتتأ؟

   نعم   
 ور ة عاتدا  تلك الجراتم نر الممتلكا  المتحتية مأ ارتكاهاا؟ )ب( 

   نعم   
ور ـة الممتلكـا  نر المعـدا  نر األارا  األخرى المســــــــــــــتخـدمـة في ارتكـاب تلـك الجراتم نر  (ج) 

 المعتزم اعتخداماا في ارتكاهاا؟
   نعم   

ــناف نر  ميا  المواا الالزمة ألمراف  -22 ــاآ، هتوفتر األ ــ هل اتخف هلد م ني تداهتر لل يام، عند ا قتضــ
 (؟27)ج( مأ المااة  1التحقتق )الفقرة التحلتل نر 

   نعم   
 ا  راألاازة رالدراتر المخت ـة لدى الدرل هل اتخف هلد م ني تداهتر لتسـاتل التنسـتق الفعال مص السـل -23

 (؟27)ا( مأ المااة  1األطراف األخرى رتشجيص تجاال العاملتأ نر تعتتأ  جا  ات ال )الفقرة 
   نعم   

هل اتخف هلد م ني تداهتر لتعزيز تجاال المعلوما  مص الدرل األطراف األخرى عأ الوعــاتل راألعــالتب  -24
ــتخدام الاويا   ــات  النقل، راعـ ــتخدماا الجماعا  ا ارامية المنظمة، بما في ذلك، الدررب ررعـ المحداة التي تسـ

 (؟27)هـ( مأ المااة  1نر المزيفة، نر رعاتل نخرى  خفاآ ننش تاا )الفقرة  المزيفة، نر الوثاتق المزررة
   نعم   
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هلــد م ني تــداهتر لتعزيز تجــاال المعلومــا  رتنســــــــــــــتق التــداهتر ا ااريــة مص الــدرل األطراف هــل اتخــف  -25
)ر(  1األخرى لهرف الكشــا المجكر عأ الجراتم المشــمولة با تفاقية رالبررتو و   التي هو طرف فتاا )الفقرة 

 (؟27مأ المااة 
   نعم   

هل نهرم هلد م ني اتفاقا  نر ترتتجا  ثناتية نر متعداة األطراف بشــــــــــحن التعارن المجاشــــــــــر هتأ ناازة  -26
 (؟27مأ المااة  2فتاا )الفقرة إنفاذ القانون لتفعتل ا تفاقية رالبررتو و   التي هو طرف 

   نعم   
مـا لـدياـا مأ تجـارب إعجـاهيـة إذا  ـان الجواب "نعم"، فـلن الـدرل مـدعوة إلم تقـدعم نمملـة علم  )ن( 

ر/نر ممـارعــــــــــــــا  اتـدة ر/نر تحـدعـا  في ت بتق ا تفـاقيـة بشــــــــــــــحن ا تفـاقـا  نر الترتتجـا  المنـاتيـة نر المتعـداة 
 األطراف المتعلقة بالتعارن المجاشر هتأ ناازة إنفاذ القانون.

   
 المنظمةجمع وتبادل وتحليل المعلومات عن طبيعة الجريمة  -28المادة 

هل نرعــــــم هلد م ممارعــــــا ، بالتشــــــارر مص األرعــــــا  العلمية راألكااعمية، مأ نال تحلتل ا تجاها   -27
الســــــــــــــاـتدة في الجريمـة المنظمـة ااخـل إقليمـه، رالظررف التي تمـارت فتاـا الجريمـة المنظمـة، ر ـفلـك الجمـاعـا  

 (؟28مأ المااة  1فقرة المحترفة الضالعة فتاا رالتكنولوايا  المستخدمة في ارتكاهاا )ال
   نعم   

فا الشـحن  يما يتعلق إذا  ان الجواب "نعم"، فترام تقدعم نمملة علم الممارعـا  المتجعة في ه )ن( 
 بالجراتم المشمولة با تفاقية رالبررتو و   التي هلد م طرف فتاا.

 

هل ععمل هلد م علم ت وير خبراته التحلتلية بشـــــحن األنشـــــ ة ا ارامية المنظمة رتشـــــاطرها مص الدرل  -28
 فلك، فال ر ــــــــع  تعاريف األطراف األخرى رتوفترها مأ خالل المنظما  الدرلية را قليمية؟ رتذا  ان األمر 

 (؟28مأ المااة  2رمعايتر رمناجيا  مشتر ة ُتستخدم في هفا الشحن )الفقرة 

   نعم   
إذا  ـان الجواب "نعم"، فترام تقـدعم نممـلة علم الخبرا  التي طورهـا هـلد م في هـفا الشــــــــــــــحن  )ن( 
 مص الدرل األطراف األخرى ريوفرها مأ خالل المنظما  الدرلية را قليمية. ريتشاطرها

 

هل ير ــــــد هلد م عــــــياعــــــاته رتداهتره الفعلية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة رهل عجري تقتيما  - 29
 (؟28مأ المااة  3لمدى فعالتتاا ر فاآتاا )الفقرة 

   نعم   
 إذا  ان الجواب "نعم"، فترام تو يح  يفية ر دها رتحلتلاا في هلد م. )ن( 

   
 الصعوبات المصادفة

 تنفتف ا تفاقية؟هل رااه هلد م ني  عوبا  نر تحدعا  في  -30
   نعم   

 إذا  ان الجواب "نعم"، فترام تحديدها:  )ن( 

 مشاكل في  و  التشريعا   

 الحااة إلم عأ المزيد مأ التشريعا  التنفتفعة )قوانتأ، لواتح تنظيمية، مراعيم، إلق.(  

 عزرف الممارعتأ عأ اعتخدام التشريعا  القاتمة  
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 الق ور في تعميم التشريعا  القاتمة   

  عا التنستق هتأ الو ا    
 خ اتص النظام القانوني  
 تضارب األرلويا  هتأ السل ا  الوطنية  

 قلة الموارا المتوفرة لتنفتف التشريعا  القاتمة  

 محدراعة التعارن مص الدرل األخرى   

 عدم الوعي بالتشريعا  القاتمة  

 مساتل نخرى )يرام تحديدها(  

   
 الحاجة إلى المساعدة التقنية

 للتهلب علم ال عوبا  التي يوااااا في تنفتف ا تفاقية؟هل عحتاج هلد م إلم مساعدة تقنية  -31

   نعم   
 إذا  ان الجواب "نعم"، فترام تحديد نوع المساعدة التقنية الالزمة. -32

 

مأ هتأ نشـــــكال المســـــاعدة التقنية التالية، ما هي األشـــــكال، التي عمكأ، إن توافر ، نن تســـــاعد هلد م   -33
 ألوكام ا تفاقية؟ ريرام نعضا عند تحديدها ذ ر نوكام ا تفاقية التي ت لبوناا مأ نالاا.علم التنفتف الكامل 

 المشورة القانونية  

 علم  و  التشريعا  المساعدة  

 تشريعا  نر لواتح تنظيمية نموذاية  

 اتفاقا  نموذاية  

 إاراآا  عمل موودة  

 ر ص اعتراتيجيا  نر عياعا  نر خ   عمل  

 ميم الممارعا  الجتدة نر الدررت المستفااةتع  

 هناآ القدرا  مأ خالل تدريب الممارعتأ نر المدربتأ  

 ه نر خبتر متخ صمساعدة موق ية مأ موا  

 هناآ المؤعسا  نر تعزيز المؤعسا  القاتمة  

 الوقاعة رالتوةية  

 المساعدة التقنية  

واـيا  المعلومـا  نر ت وير البني التحتـية القـاتمـة، مـمل قواعـد البـياـنا   إـقامـة هنم تحتـية لتكنول   
 نر نارا  التوا ل

 تداهتر لتعزيز التعارن ا قليمي  

 تداهتر لتعزيز التعارن الدرلي  

 مساعدا  نخرى )يرام تحديدها(  

 

يرام تقـــدعم ني معلومـــا  نخرى تررن نن مأ المام نن عـــحخـــفهـــا مؤتمر األطراف في اتفـــاقيـــة األمم  -34
ا تفاقية نر ال ــــعوبا  القاتمة المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في ا عتجار بشــــحن اوانب تنفتف 

 في هفا الشحن بخالف المعلوما  الواراة نعاله.
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بروتوكول منع وقمع ومعاقبة التجار باألشاااااخاص، وبخاصاااااة النسااااااء واألطفال،   - ثانيا  

 المكمل لتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية 
 من البروتوكول( 13و 12و 11القانون والنظام القضائي )المواد المجموعة الثالثة: إنفاذ   
 التدابير الحدودية -11المادة   

 (؟11مأ المااة  1هل عزز هلد م الضواب  الحدراعة لمنص ا تجار باألشخا  ر شا اراتمه )الفقرة  -35

   نعم   
إذا  ان الجواب "نعم"، فترام تلخيص التداهتر المتخفة رذ ر القوانتأ نر الســــــــــياعــــــــــا  ذا   )ن( 

 ال لة نر تقدعم رراب  بالسياعا  نر ا رشااا  المنشورة في هفا الشحن.

 

اعتمد هلد م تداهتر تشــري ية نر تداهتر نخرى لكي عمنص اعــتخدام رعــاتل النقل التي عشــهلاا الناقلون هل  -36
 (؟11مأ المااة  2مأ البررتو ول )الفقرة  5التجاريون في ارتكاب األفعال المجرمة رفقا للمااة 

   نعم   
إذا  ان الجواب "نعم"، فترام تلخيص التداهتر المتخفة رذ ر القوانتأ نر الســــــــــياعــــــــــا  ذا   )ن( 

 ال لة نر تقدعم رراب  بالسياعا  نر ا رشااا  المنشورة في هفا الشحن.

 

إلزام الناقلتأ التجاريتأ، بما في ذلك ني شــر ة نقل نر  36تداهتر المشــار إلتاا في الســؤال هل تشــمل ال -37
مالك نر مشـــــــــهرل ني رعـــــــــتلة نقل، بالتحكد مأ نن  ل الر اب عحملون رثاتق الســـــــــفر الضـــــــــرررية لدخول الدرلة 

 (؟11مأ المااة  3المستقبلة )الفقرة 

     نعم، ازتيا   نعم 
إذا  ان الجواب "نعم"، فترام تلخيص التداهتر المتخفة رذ ر القوانتأ نر الســــــــــياعــــــــــا  ذا   )ن( 

 اب  بالسياعا  نر ا رشااا  المنشورة في هفا الشحن.ال لة نر تقدعم رر 

 

هـل اتخـف هـلد م الـتداهتر الالزمـة، رفقـا لقـانوـنه الوطني، لفرف عقوـبا  في وـا   ا خالل ـبا لتزامـا    -38
 (؟11مأ المااة  4مأ البررتو ول )الفقرة  11مأ المااة  3المن و  علتاا في الفقرة 

     نعم، ازتيا   نعم 
إذا  ان الجواب "نعم"، فترام تلخيص التداهتر المتخفة رذ ر القوانتأ نر الســــــــــياعــــــــــا  ذا   )ن( 

 ال لة نر تقدعم رراب  بالسياعا  نر ا رشااا  المنشورة في هفا الشحن.

 

الالزمة للســـــــــماح، رفقا لقانونه الوطني، بعدم الموافقة علم اخول األشـــــــــخا  هل اتخف هلد م التداهتر  -39
مأ  5المتورطتأ في ارتكاب األفعال المجرمة رفقا لافا البررتو ول نر إلهاآ تحشـترا  السـفر الخا ـة هام )الفقرة 

 (؟5، با قتران بالمااة 11المااة 

   نعم   
إذا  ان الجواب "نعم"، فترام تلخيص التداهتر المتخفة رذ ر القوانتأ نر الســــــــــياعــــــــــا  ذا   )ن( 

 الشحن. ال لة نر تقدعم رراب  بالسياعا  نر ا رشااا  المنشورة في هفا
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هـل اتخـف هلـد م ـتداهتر لتعزيز تعـارن ناازة مراقـجة الحـدرا الـتابعـة لـه مص نظتراتاـا لـدى الـدرل األطراف  -40
 (؟11مأ المااة  6األخرى، بما عشمل إنشاآ رتعاد قنوا  مجاشرة لالت ال )الفقرة 

   نعم   
إذا  ان الجواب "نعم"، فترام تلخيص التداهتر المتخفة رذ ر القوانتأ نر الســــــــــياعــــــــــا  ذا   )ن( 

 ال لة نر تقدعم رراب  بالسياعا  نر ا رشااا  المنشورة في هفا الشحن.

   
  ومراقبتهاأمن الوثائق  -12المادة 

هل اتخف هلد م تداهتر تكفل نن تكون رثاتق الســــفر نر الاوية التي ع ــــدرها ذا  نوةية ع ــــعب معاا   -41
إعــاآة اعــتعمال تلك الوثاتق نر تزريرها نر تحويرها نر تقلتدها نر إ ــدارها ب ــورة متر مشــررعة )الفقرة )ن( مأ 

 (؟12المااة 

   نعم   
ــلة نر  )ن(  ــا  ذا  ال ــــ ــياعــــ إذا  ان الجواب "نعم"، فترام تلخيص التداهتر المتخفة رذ ر القوانتأ نر الســــ

 تقدعم رراب  بالسياعا  نر ا رشااا  المنشورة في هفا الشحن.

  
عـــــالمة رنمأ رثاتق الســـــفر نر الاوية التي ع ـــــدرها نر التي ت ـــــدر نيابة  هل اتخف هلد م تداهتر تكفل  -42

 (؟12عنه، رمنص إعدااها رت دارها راعتعمالاا ب ورة متر مشررعة )الفقرة )ب( مأ المااة 

   نعم   
إذا  ان الجواب "نعم"، فترام تلخيص التداهتر المتخفة رذ ر القوانتأ نر الســــــــــياعــــــــــا  ذا   )ن( 

 ال لة نر تقدعم رراب  بالسياعا  نر ا رشااا  المنشورة في هفا الشحن.

   
 شرعية الوثائق وصالحيتها -13المادة 

اتخف هلد م تداهتر تكفل نن تقوم عـــــل اته، رفقا لقانونكم الوطني، رفي مضـــــون فترة زمنية معقولة، هل  -43
ــفر نر الاوية التي  ــرةية ر ـــــــالوية رثاتق الســـــ ــحن التحقق مأ شـــــ بالرا علم طلجا  الدرل األطراف األخرى بشـــــ

 (؟13)المااة  ن درها نر ُيزعم نناا  در  باعمه ريشتجه في نناا ُتستعمل في ا تجار باألشخا 

   نعم   
الســــــــــياعــــــــــا  ذا  إذا  ان الجواب "نعم"، فترام تلخيص التداهتر المتخفة رذ ر القوانتأ نر  )ن( 

 ال لة نر تقدعم رراب  بالسياعا  نر ا رشااا  المنشورة في هفا الشحن.

   
 الصعوبات المصادفة

هل رااه هلد م  ــــــــــــعوبا  نر تحدعا  في تنفتف ني وكم مأ نوكام هررتو ول ا تجار باألشــــــــــــخا   -44
 المت لة بالمجموعة المالمة؟

   نعم   
 . التو يحإذا  ان الجواب "نعم"، فترام  )ن( 

   



CTOC/COP/WG.10/2020/6 
 

 

V.20-04320 77/111 

 

 الحاجة إلى المساعدة التقنية

 تقنية لتنفتف البررتو ول؟هل عحتاج هلد م إلم مساعدة  -45
   نعم   

 إذا  ان الجواب "نعم"، فترام تحديد نوع المساعدة الالزمة: )ن( 

  تقتيم تداهتر العدالة الجناتية المناهضة لالتجار باألشخا  

 المشورة القانونية نر المساعدة في  و  التشريعا   

 تشريعا  نر لواتح تنظيمية نر اتفاقا  نموذاية  

 ر ص اعتراتيجيا  نر عياعا  نر خ   عمل  

 نر الدررت المستفااة الجتدةالممارعا    

هـناآ القـدرا  مأ خالل ـتدرـيب الممـارعــــــــــــــتأ العـاملتأ في مجـال العـداـلة الجـناتـية ر/نر ـتدرـيب    
 المدربتأ

 القضاة هناآ القدرا  مأ خالل توةية  

 المساعدة الموق ية مأ خبتر متخ ص  

 هناآ المؤعسا  نر تعزيز المؤعسا  القاتمة  

 الوقاعة رالتوةية  

 المساعدة التكنولواية رالمعدا   

 يرام تحديد ذلك. )ب( 

 

 ت وير امص البيانا  نر قواعد البيانا   

 ولقا  عمل نر من ا  رامية إلم تعزيز التعارن ا قليمي رالدرلي  
األارا  المتخ ــــــــــــــ ــــــــــــــة، ممـل نمـات  التعلم ا لكتررني راألالـة العمليـة رالمجـااء التواتايـة    

 رتاراآا  العمل الموودة

 متر ذلك )يرام التحديد(  

 

 هل يتلقم هلد م بالفعل مساعدة تقنية في هفه المجا  ؟ -46

   نعم   
 إذا  ان الجواب "نعم"، فترام تحديد مجال المساعدة المقدمة رالجاا  التي تقدماا.  )ن( 

 

يرام تقــدعم ني معلومــا  نخرى تررناــا مفتــدة لفام  يفيــة تنفتــف م لبررتو ول ا تجــار بــاألشــــــــــــــخــا   -47
ـعحخـفهـا مؤتمر األطراف في اتفـاقـية األمم المتحـدة لمكـافحـة الجريمـة المنظمـة عبر رالمعلومـا  التي مأ المام نن 

 الوطنية في ا عتجار بشحن اوانب تنفتف البررتو ول رال عوبا  القاتمة في هفا الشحن.
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 بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكم ِّل  -ثالثا  
 المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنيةلتفاقية األمم  

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

 التدابير الحدودية -11المادة   

 1هل عزز  الســل ا  المخت ــة في هلد م الضــواب  الحدراعة لمنص تاريب الماااريأ ر شــفه )الفقرة  -48
 (؟11المااة مأ 

   نعم   
 إذا  ان الجواب "نعم"، فترام تحديد ذلك. )ن( 

 

ة نر تداهتر نخرى مناعــــــجة لكي عمنص اعــــــتخدام رعــــــاتل النقل التي هل اعتمد هلد م ني تداهتر تشــــــري ي  -49
 (؟11مأ المااة  2عشهلاا الناقلون التجاريون في ارتكاب اريمة تاريب الماااريأ )الفقرة 

   نعم   
ني معلومـا  مـتاوـة عمـا إذا  ـاـن   رتقـدعم تحـدـيد تـلك الـتداهترإذا  ـان الجواب "نعم"، فترام  )ن( 

م الناقلتأ التجاريتأ بالتحكد مأ نن  ل الر اب عحملون رثاتق الســـــــفر الضـــــــرررية لدخول إلزاهفه التداهتر تشـــــــمل 
 .(11مأ المااة  4ر 3البلد المستقبل، ر فلك ني عقوبا  مفرر ة في وا   ا خالل هافا ا لتزام )الفقرتان 

 

اخول األشــــــــــــــخــا  هــل ينص ا طــار القــانوني لبلــد م علم ني تــداهتر تســــــــــــــمح بعــدم الموافقــة علم  -50
، با قتران 11مأ المااة  5ارتكاب اراتم متعلقة هتاريب الماااريأ رتلهاآ تحشـترا  عـفرهم )الفقرة   المتورطتأ في

 (؟6بالمااة 

   نعم   
 إذا  ان الجواب "نعم"، فترام تحديدها. )ن( 

 

هـــل اتخـــف هلـــد م ني تـــداهتر لتعزيز التعـــارن مص ناازة مراقجـــة الحـــدرا لـــدى الـــدرل األطراف األخرى،  -51
 (؟11مأ المااة  6عشمل إنشاآ رتعاد قنوا  مجاشرة لالت ال )الفقرة  بما

   نعم   
  

 أمن ومراقبة الوثائق  -12المادة 
رثاتق الســــــفر نر الاوية التي ت ــــــدرها هل اتخف هلد م ني تداهتر تكفل نن تكون نوةية رعــــــالمة رنمأ  -52

 (؟12عل اته المخت ة را ية بالهرف )المااة 
   نعم   

 إذا  ان الجواب "نعم"، فترام تحديد التداهتر المتخفة. )ن( 
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 شرعية الوثائق وصالحيتها -13المادة 

الســــــــــــــل ـا  المخت ـــــــــــــــة في هلـد م، رفقـا لقـانونكم الوطني ربنـاآ علم طلـب الـدرل األطراف هـل تقوم  -53
األخرى، بالتحقق، في مضـــون فترة زمنية معقولة، مأ شـــرةية ر ـــالوية رثاتق الســـفر نر الاوية التي ن ـــدرها 

 (؟13هلد م نر ُيزعم نناا  در  باعمه ريشتجه في نناا ُتستعمل في تاريب الماااريأ )المااة 

   نعم   
 إذا  ان الجواب "نعم"، فترام تو يح ذلك. )ن( 

   
 الصعوبات المصادفة

 ــــــــــــــعوبــا  نر تحــدعــا  في تنفتــف ني وكم مأ نوكــام هررتو ول تاريــب الماــااريأ هــل رااــه هلــد م  -54
 المت لة بالمجموعة المالمة؟

     نعم 
 إذا  ان الجواب "نعم"، فترام تو يح ذلك. )ن( 

   
 الحاجة إلى المساعدة التقنية

 هل عحتاج هلد م إلم تداهتر نر موارا نخرى نر مساعدا  تقنية إ ا ية لتنفتف البررتو ول تنفتفا فعا ؟ -55
     نعم 

 إذا  ان الجواب "نعم"، فترام تحديد نوع المساعدة الالزمة لتنفتف البررتو ول: )ن( 

 تقتيم تداهتر العدالة الجناتية المناهضة لتاريب الماااريأ  

 المشورة القانونية نر المساعدة في  و  التشريعا   

 تشريعا  نر لواتح تنظيمية نر اتفاقا  نموذاية  

 ر ص اعتراتيجيا  نر عياعا  نر خ   عمل  

 نر الدررت المستفااة الجتدةالممارعا    

هـناآ القـدرا  مأ خالل ـتدرـيب الممـارعــــــــــــــتأ العـاملتأ في مجـال العـداـلة الجـناتـية ر/نر ـتدرـيب    
 المدربتأ

 هناآ القدرا  مأ خالل توةية القضاة  

 المساعدة الموق ية مأ خبتر متخ ص  

 هناآ المؤعسا  نر تعزيز المؤعسا  القاتمة  

 الوقاعة رالتوةية  

 واية رالمعدا  )يرام التحديد(المساعدة التكنول  

 ت وير امص البيانا  نر قواعد البيانا   

 يز التعارن ا قليمي رالدرليولقا  عمل نر من ا  رامية إلم تعز   

األارا  المتخ ــــــــــــــ ــــــــــــــة، ممـل نمـات  التعلم ا لكتررني راألالـة العمليـة رالمجـااء التواتايـة    
 رتاراآا  العمل الموودة
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 التحديد(متر ذلك )يرام   

 

ــؤرن الاجرة رتنفاذ القانون في هلد م  -56 ما هي المجا   التي عحتاج فتاا موظفو ناازة مراقجة الحدرا رشــ
 إلم مزيد مأ ننش ة هناآ القدرا ؟

 

ــســــــــــا  العدالة الجناتية في هلد م إلم مزيد مأ ننشــــــــــ ة هناآ   -57 ما هي المجا   التي تحتاج فتاا مؤعــــــــ
 القدرا ؟

 

 يتلقم هلد م بالفعل مساعدا  تقنية في تلك المجا  ؟هل  -58

    نعم  
  مجال المساعدة المقدمة رالجاا  التي تقدماا.إذا  ان الجواب "نعم"، فترام تحديد  )ن( 
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 المرفق الرابع 
استبيان التقييم الذاتي الخاص باتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة    

 المجموعة الرابعة  - عبر الوطنية والبروتوكولت الملحقة بها  
 

 إرشادات عامة للرد على الستبيان
متاا إلم الدرل األطراف المستعر  ة، رفقا للقسم الخامس عوف ُتستعَرف  • الدرل هناآ علم المعلوما  التي قدَّ

مأ إاراآا  رقواعد تشــهتل يلية اعــتعراف تنفتف اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية 
م بعد الوثاتق ذ ا  ال ــــلة إلم األمانة، فترام مناا تحمتل رالبررتو و   الملحقة هاا. رتذا  ان  الدرل لم تقدر 

ني قوانتأ رلواتح تنظيمية رقضــــاعا رمترها مأ الوثاتق ذا   ــــلة بالرا علم ا عــــتبيان، نر ر ــــا مخت ـــر 
 لاا، علم هوابة إاارة المعارف المسماة "هوابة الموارا ا لكتررنية رالقوانتأ المتعلقة بالجريمة" )هوابة "شترلو "(.

 ، في إطار الرا علم  ل عؤال، تقدعم رراب  بالمعلوما ، التي ُومر ل  علم هوابة "شترلو ".عمكأ بعد ذلك •

با  ــــافة إلم توفتر رراب  بالمعلوما  التي ُومر ل  علم هوابة "شــــترلو "، ُيرام مأ الدرل تحديد التشــــريعا    •
ــلة في إطار  ل عــــؤال تكون ا اابة عنه هي  "نعم"، رفي إطار ني عــــؤال يخر، المن جقة راألوكام ذا  ال ــ

 عند ا قتضاآ.

ُيرَام مأ الدرل نن تمتنص عأ تقدعم ني مرفقا ، بما في ذلك النســـــــــــق الورقية مأ الوثاتق، مص ا عـــــــــــتبيانا   •
 المستوفاة.

مة في  • عمكأ للدرل األطراف، عند راها علم اعــــــتبيانا  التقتيم الفاتي، نن تشــــــتر نعضــــــا إلم المعلوما  المقدَّ
اق يليا  اعــتعراف ال ــكو  األخرى ذا  ال ــلة التي هي نطراف فتاا. رعلم الدرل األطراف نن تراعي عــي 

د الرارا علم النحو المناعــب ني معلوما  مســتجدة منف تقدعم الرارا الســابقة في إطار يليا    ــرررة نن تجســر 
اعـــــــــتعراف نفس ا عـــــــــتعراف األخرى. رعلم راه الخ ـــــــــو ، عجوز للدرلة ال رف المســـــــــتعَر ـــــــــة، عند 

ــحن التزاما  م ابقة نر مماثلة لاللتزاما  الواقعة علم عاتقاا بمواب اتفاقية األمم المتحدة  التشــــــــــــريعا  بشــــــــــ
متاا في إطار يلية اعـــــتعراف تنفتف اتفاقية  ــا ية التي قدَّ ــتر إلم الرارا رالوثاتق ا  ـــ ــاا، نن تشـــ لمكافحة الفســـ

 األمم المتحدة لمكافحة الفساا.

اتفـاقيـة األمم المتحـدة لمكـافحـة الجريمـة المنظَّمـة عبر الوطنيـة رالبررتو و   الملحقـة هاـا علم  تن وي نوكـام •
ــتعراف تنفتف اتفاقية األمم المتحدة  ــتتنارل يلية اعـ اراا  متفارتة مأ المت لجا . ررفقا لااراآا  رالقواعد، عـ

ا ـتدريجـيا اميص مواا ا تفـاقـية رالبررتو و    لمكـافحـة الجريمـة المنظَّمـة عبر الوطنـية رالبررتو و   الملحقـة هاـ 
الملحقة هاا. رمأ ثمَّ، ينجهي نن ُيراعم اختالف طبيعة  ل وكم مأ األوكام عند  ــيامة الرارا علم األعــ لة 

 ذا  ال لة ر فلك نثناآ اعتعرا اا في المراول التالية مأ ا عتعراف الق ري.

علم نن نوكـام ا تـفاقـية تن بق علم البررتو ول، مص مراعاة ما   مأ  ل هررتو ول 1مأ المـااة  2تنص الفقرة   •
مأ إاراآا  رقواعد تشـــــــــــــهتل   19عقتضـــــــــــــيه اختالف الحال، ما لم ُينص  يه علم خالف ذلك. رتف ر الفقرة 

ا لية نن نوكام ا تفاقية، التي تن بق علم البررتو و  ، عوف ُتستعرف فق  في إطار اعتعراف ا تفاقية، 
األعـ لة المتعلقة هتنفتف ا تفاقية،  عأة ما عقتضـيه اختالف الحال. رالم لوب مأ الدرل، رهي تجتب مص مراعا

نن تحخف في الحسجان مدى ان جاق نوكام ا تفاقية ذا  ال لة، وسب ا قتضاآ، علم مو وع  ل هررتو ول 
إشــــــــارا  إلم ان جاق  تضــــــــمتأ راراهم  ــــــــرررةإلم  حكومتتأهي طرف  يه. رمأ ثم، عجدر تنبيه الخبراآ ال

نوكـــام ا تفـــاقيـــة مأ هـــفا القبتـــل علم البررتو و   التي هلـــدهم طرف فتاـــا. رممـــال ذلـــك، نن عـــحخـــف الخبراآ 
علم مســـؤرلية األشـــخا   10في الحســـجان، عند الرا علم األعـــ لة المتعلقة هن اق ان جاق المااة  حكومتون ال
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راتم المشــــــــــــــمولـة بـالبررتو و   المالثـة، رنن عجتبوا هنـاآ  علم الج 10ا عتجـاريتأ، مـدى ان جـاق نوكـام المـااة 
 ذلك. علم

ــتبيان ب جارة "الدرل مدعوة". ريمكأ للخبراآ ال • ــ لة ا عـــــــــ   الت وع هتقدعمفي هفه الحالة   حكومتتأتبدن بعض نعـــــــــ
 .ر  تستخلص ني اعتنتااا  مأ عدم راوا هفه المعلوما  .المعلوما  الم لوبة

   
 اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية  - أول  

 13و 12المجموعة الرابعة: التعاون الدولي والمسااعدة القانونية المتبادلة والمصاادرة )المواد   
 من التفاقية( 21و 18و 17و 16و 14و

 المصادرة والضبط -12المادة   

 لبلد م م اارة ما يلي:هل يتيح ا طار القانوني  -1

المتحتية مأ الجراتم المشـمولة  ( 4) (2عاتدا  الجراتم )وسـب تعريفاا في الفقرة )ه( مأ المااة  )ن( 
هاـــفه ا تفـــاقيـــة رالبررتو و   التي ارلتكم طرف فتاـــا، نر الممتلكـــا  التي تعـــاال قيمتاـــا قيمـــة تلـــك العـــاتــدا  

 (؟12)ن( مأ المااة  1 )الفقرة

   نعم   

الممتلكا  نر المعدا  نر األارا  األخرى التي اعـــــــــتخدم  نر يراا اعـــــــــتخداماا في ارتكاب  )ب( 
 (؟12)ب( مأ المااة  1تفاقية رالبررتو و   التي ارلتكم طرف فتاا )الفقرة اراتم مشمولة هافه ا 

   نعم   

مأ  3لمحولـــة إلم ممتلكـــا  نخرى نر المبـــدلـــة بممتلكـــا  نخرى )الفقرة عـــاتـــدا  الجراتم ا )ج( 
 (؟12 المااة

   نعم   

 (؟12مأ المااة  4عاتدا  الجراتم المختل ة بممتلكا  متحتية مأ م اار مشررعة )الفقرة  )ا( 

   نعم   

 يرام تو يح ذلك. ‘1’ 

 
 

)ن( ر)ب( ر)ج(  1ا يرااا  نر المـنافص األخرى المـتحتـية مأ األمور المـف ورة في األعــــــــــــــ لـة  )هـ( 
 (؟12مأ المااة  5ر)ا( )الفقرة 

   نعم   

 يرام تو يح ذلك. ‘1’ 

 
 

 

 عق د هتعبتر "عاتدا  الجراتم" ني ممتلكا  تتحتم نر يتح ل علتاا، بشكل مجاشر نر متر مجاشر، مأ ارتكاب ارم ما. (4) 
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 الدرل مدعوة إلم تقدعم معلوما  عأ ا طار التشريعي ذي ال لة رالم يار الم لوب لاثجا . -2
 

 
الوطنـية تســــــــــــــمح بم ــــــــــــــاارة اـلدرل مـدعوة إلم الت وع هتـقدعم معلومـا  عمـا إذا  ـاـن  نطرهـا الـقانونـية  -3

 المواواا  ارن اعتناا إلم إاانة.

 
 
اقتفــاآ  نر 12مأ المــااة  1هــل يتيح ا طــار القــانوني لبلــد م التعرف علم األمور المــف ورة في الفقرة  -4

 (؟12مأ المااة  2نثرها نر تجمتدها نر  ج اا لهرف م اارتاا في نااعة الم اف )الفقرة 

   نعم   

 إذا  ان الجواب "نعم"، فترام تو يح هفا بلعجاز، إن لزم األمر. )ن( 

 
 

رها القانونية تســـمح بالتعرف علم األمور المف ورة الدرل مدعوة إلم نن تحدا ما إذا  ان  نط )ب( 
 نر اقتفاآ نثرها نر تجمتدها نر  ج اا. 12مأ المااة  1رنمور نخرى متر التي ررا  في الفقرة  1في السؤال 

 
 
هل عخول ا طار القانوني لبلد م المحاكم نر الســــــل ا  المخت ــــــة األخرى نن تحمر هتقدعم الســــــجال   -5

 (:12مأ المااة  6لية نر التجارية نر التحفا علتاا مأ نال ما يلي )الفقرة الم ر ية نر الما

التحقتق نر المالوقة القضــــــــــــاتية بشــــــــــــحن ما عقترف في هلد م مأ اراتم مشــــــــــــمولة با تفاقية  )ن( 
 رالبررتو و   التي ارلتكم طرف فتاا؟

   نعم   

 تحمتأ الم اارة في هلد م؟ )ب( 

   نعم   

تلبيـة طلـب للم ـــــــــــــــاارة مقـدم مأ ارلـة طرف نخرى بشـــــــــــــــحن اريمـة مشــــــــــــــمولـة بـا تفـاقيـة   )ج( 
 رالبررتو و   التي ارلتكم طرف فتاا؟

   نعم   

ــ لة   عأإذا  ان الجواب  )ا(  )ن( نر )ب( نر )ج( "نعم"، فترام تحديد ال ريقة التي عخول  5األعـ
 ه ال الوية.هاا ا طار القانوني لبلد م المحاكم نر السل ا  المخت ة األخرى هف

 
 
مأ  6هل عسـمح ا طار القانوني لبلد م باعـتخدام السـرية الم ـر ية  سـبب لرفض العمل بحوكام الفقرة  -6

 ؟ 12المااة 

   نعم   
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إذا  ان نقل عبآ ا ثجا  إلم المدعم عليه نمرا متسـقا مص مجااء قانونكم الوطني رطبيعة ا اراآا   -7
إثجا  نن  القضــاتية رمترها مأ ا اراآا ، فال عســمح ا طار القانوني لبلد م بحن ُينقل إلم المدعم عليه عبآ  

 (؟12مأ المااة  7عاتدا  الجراتم المزعومة متحتية مأ م اار مشررعة )الفقرة 

   نعم   

ــرر  التي عجتز هاا إطار م القانوني  إذا  ان  )ن(  الجواب "نعم"، فترام تقدعم معلوما  عأ الشـــــــــ
 الوطني نقل عبآ ا ثجا  إلم المدعم عليه.

 
 
الدرل مدعوة إلم الت وع هتقدعم نمملة علم ما لدياا مأ تجارب رتحدعا  في عـعتاا إلم تعزيز التعارن   -8

 الوطنية بخ م نكمر فعالية، ر  عيما  يما يتعلق بما يلي:علم منص رمكافحة الجريمة المنظمة عبر 

إمكانية م ــــــــاارة الشــــــــر ا  رالمواواا  المؤعــــــــســــــــية وتمما  ان  عاتدا  الجراتم مختل ة  )ن( 
  بممتلكا  متحتية مأ م اار مشررعة.

 
 

 إمكانية م اارة الحقوق القانونية رالم الح القاهلة لانفاذ )ب( 

 
 

ــاتي رالقانوني  )ج(  ــررب التعارن القضــ ــتندة إلم إاانة ر ــ ــاارة متر المســ ــلوب الم ــ ــتخدام نعــ اعــ
 ال لة ذا 

 
 

ــاارة، بما عشـــــــمل  )ا(  التعرف علم الممتلكا  راقتفاآ نثرها را  ـــــــ الع بلاارة الممتلكا  الم ـــــ
 إاارتاا مأ خالل ناازة متخ  ة

 
 

 ا قليميةالتعارن مص ناازة النيابة العامة  )ه( 

 
  

 التعاون الدولي ألغراض المصادرة -13المادة   

هل عســـــــــــــمح ا طار القانوني لبلد م بم ـــــــــــــاارة عاتدا  الجراتم نر الممتلكا  نر المعدا  نر األارا   -9
 (؟13هناآ علم طلب ارلة طرف نخرى )المااة  12مأ المااة  1األخرى المشار إلتاا في الفقرة 

   نعم، ازتيا   نعم   
 إذا  ان الجواب "نعم" نر "نعم، ازتيا": )ن( 
هل عقدم ال لب إلم السـل ا  المخت ـة في هلد م مأ نال اعـت ـدار نمر ااخلي بالم ـاارة  ‘1’ 

 (؟13)ن( مأ المااة  1)الفقرة 
   نعم   
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)ب( مأ  1هـل عقـدم ال لـب إلم الســــــــــــــل ـا  المخت ــــــــــــــة في هلـد م مأ ناـل تنفتـفه )الفقرة  ‘2’ 
 (؟13 المااة

   نعم   

"نعم" نر "نعم، ازتيا"، فترام تحديد ني تحدعا  تواااوناا   9الســـــــــــؤال  عأإذا  ان الجواب  )ب( 
 في م اارة عاتدا  الجراتم هناآ علم طلب ارلة طرف نخرى.

 
 

المخت ـــــــة مأ التعرف علم عاتدا  الجراتم راقتفاآ نثرها هل عمكأ ا طار القانوني لبلد م الســـــــل ا    -10
ــاارتاـا في ناـاـعة الم ـاف هـناآ علم طلـب ارلـة طرف نخرى )الفقرة  مأ  2رتجمـتدهـا ر ــــــــــــــج اـا لهرف م ــــــــــــ

 (؟12 المااة

   نعم، ازتيا   نعم   
إذا  ان الجواب "نعم" نر "نعم، ازتيا"، فترام تحديد ني تحدعا  تواااوناا في التعرف علم  )ن( 

 نثرها رتجمتدها ر ج اا هناآ علم طلب ارلة طرف نخرى. عاتدا  الجراتم راقتفاآ

 
 

ــاارة عاتدا  الجراتم التي وول  إلم ممتلكا  نخرى نر هدل   -11 هل عســـــمح ا طار القانوني لبلد م بم ـــ
ــاار مشـــــــــــــررعة )الفقرة 12مأ المااة  3بممتلكا  نخرى )الفقرة  مأ  4( نر اختل   بممتلكا  متحتية مأ م ـــــــــــ

 هناآ علم طلب ارلة طرف نخرى؟( 12المااة 

   نعم، ازتيا   نعم   
إذا  ان ا طار القانوني لبلد م عحدا ني نعــــــــجاب قانونية لرفض طلجا  التعارن ألمراف الم ــــــــاارة،  -12

 ( 5) (.18مأ المااة  21رالفقرة  13مأ المااة  7ر 3ح تلك األعجاب )الفقرتان فترام تو ي 

 
 

ــاارة  -13 مـا المعلومـا  التي عشــــــــــــــتر  ا طـار القـانوني لبـلد م إاراااـا في طـلب التعـارن ألمراف الم ــــــــــــ
 ( 6) (؟13اة مأ الما 3)الفقرة  18مأ المااة  15رالفقرة  13مأ المااة  3بخالف المعلوما  المف ورة في الفقرة 

 
 

ــاارة  -14 الـدرل مـدعوة إلم الت وع هتقـدعم معلومـا  عمـا إذا  ـان إطـارهـا القـانوني الوطني عســــــــــــــمح بم ــــــــــــ
 المواواا  ارن ا عتناا إلم إاانة هناآ علم طلب ارلة طرف نخرى.

 
  

 

 )المساعدة القانونية المتجاالة(. 18هفا السؤال با قتران بالرا علم األع لة ذا  ال لة بشحن المااة  عأينجهي النظر في ا اابة  (5) 
 )المساعدة القانونية المتجاالة(. 18هفا السؤال با قتران بالرا علم األع لة ذا  ال لة بشحن المااة  عأينجهي النظر في ا اابة  (6) 
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 التصرف في عائدات الجرائم المصادرة أو الممتلكات المصادرة -14المادة   

ا طار القانوني لبلد م بلعااة عاتدا  الجراتم الم ــاارة نر الممتلكا  الم ــاارة إلم الدرلة هل عســمح  -15
ال رف التي ت لباا وتم تتمكأ مأ نن تع ي تعويضا  لضحاعا تلك الجراتم نر را تلك العاتدا  نر الممتلكا   

 (؟14مأ المااة  2إلم ن حاهاا الشرعتتأ )الفقرة 

   نعم، ازتيا   نعم   
يا"، فترام تو ـيح ال ريقة التي عسـمح هاا قانونكم الوطني بلعااة إذا  ان الجواب "نعم، ازت  )ن( 

 عاتدا  الجراتم الم اارة نر الممتلكا  الم اارة تلك لألمراف المف ورة نعاله.

 
 

)ج(  2هل نهرم هلد م اتفاقا  نر ترتتجا  مص ارل نطراف نخرى للتبرع للحسـاب المخ ـص رفقا للفقرة  -16
ا تفاقية رللات ا  الحكومية الدرلية المتخ ـــ ـــة في مكافحة الجريمة المنظمة ب يمة عاتدا  مأ  30مأ المااة 

الجراتم الم ـــاارة نر الممتلكا  الم ـــاارة نر باألموال المتحتية مأ هيص تلك العاتدا  نر الممتلكا  نر بجزآ مناا 
 (؟14)ن( مأ المااة  3)الفقرة 

   نعم   

هل نهرم هلد م اتفاقا  نر ترتتجا  مص ارل نطراف نخرى لل يام، ب ـــــــفة منتظمة نر وســـــــب  ل والة،  -17
 (؟14)ب( مأ المااة  3تم نر الممتلكا  نر األموال متحتية مأ هيعاا نر ازآ مناا )الفقرة باقتسام عاتدا  الجرا

   نعم   

ــا  اتدة مأ ل األطراف مدعوة إلم تقدعم نمملة علم ما لدياا الدر  )ن(  تجارب إعجاهية نر ممارعــــــ
في ت بتق ا تـفاقـية علم ا تـفاـقا  رالترتتـجا  المـناتـية نر المتعـداة األطراف بشــــــــــــــحن الت ــــــــــــــرف في المواواا  

 الم اارة نر تقاعماا.

 
  

 تسليم المجرمين -16المادة   

 تسليم المجرمتأ هناآ علم:هل يوافق هلد م علم  -18

 قانون؟ )ن( 

   نعم   

 معاهدا  نر اتفاقا  نر ترتتجا  نخرى )متعداة األطراف نر ثناتية(؟ )ب( 

   نعم   

 بحكم المعاملة بالممل نر علم عبتل المجاملة؟ )ج( 

   نعم   

)ب( "نعم"، فال عســـــــتخدم هلد م ا تفاقية  حعـــــــات قانوني  18الســـــــؤال   عأإذا  ان الجواب  )ا( 
 (؟16مأ المااة  4للتعارن علم تسليم المجرمتأ مص الدرل األطراف األخرى في ا تفاقية )الفقرة 

 متر من بق        بشرر     نعم،     نعم  
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 )ه( يرام تو يح ذلك. 

 
 

 (؟16)ن( مأ المااة  5هل نهلهتم األمتأ العام لألمم المتحدة هافه المعلوما  )الفقرة  )ر( 

   نعم   

ــ لة   عأإذا  ان الجواب  )ز(  ــعم هلد م في الحا    18األعــــــ )ن( نر )ب( نر )ج( " "، فال عســــــ
 (؟16)ب( مأ المااة  5لتسليم المجرمتأ )الفقرة المناعجة إلم إهرام معاهدا  

   نعم   

مأ ا تفاقية راألفعال المجرمة  16مأ المااة  1ة هل ععتبر هلد م الجراتم المن ـــــــــــو  علتاا في الفقر  -19
رفقا للبررتو و   الملحقة با تفاقية التي هو طرف فتاا اراتم مســـــــــــومة لتســـــــــــليم مرتكبتاا في إطار المعاهدا  

 (16مأ المااة  3المناتية نر المتعداة األطراف لتسليم المجرمتأ التي نهرماا )الفقرة 
      ازتيا نعم،     نعم  

 ك بلعجاز.يرام تو يح ذل )ن( 
 

 
ــو  علتاا في  -20 ــليم المجرمتأ راوا معاهدة، فال ععتبر الجراتم المن ــــــ ــتر  لتســــــ إذا  ان هلد م   عشــــــ

مأ ا تفـاقيـة راألفعـال المجرمـة رفقـا للبرتو و   الملحقـة بـا تفـاقيـة التي هو طرف فتاـا  16مأ المـااة  1الفقرة 
 (؟16مأ المااة  6اراتم مسومة للتسليم )الفقرة 

 متر من بق          ازتيا نعم،     نعم  
 و يح ذلك بلعجاز.يرام ت  )ن( 

 
 

ما هي الشرر  المن و  علتاا في قانونكم الوطني للموافقة علم تسليم المجرمتأ، بما عشمل الشر   -21
 (؟16مأ المااة  7المتعلق بالحد األانم مأ العقوبة )كعتجة لتحديد الجراتم المسومة للتسليم( )الفقرة 

 يرام تو يح ذلك بلعجاز. )ن( 

 
 

األعـجاب المن ـو  علتاا في قانونكم الوطني التي عجوز لبلد م نن يرفض التسـليم هناآ علتاا  ما هي  -22
 (؟16مأ المااة  7)الفقرة 

 يرام التو يح بلعجاز. ()ن 

 
 

مأ  1هـل عشــــــــــــــتر  ا طـار القــانوني لبلــد م ازاراايــة التجريم للموافقــة علم طلجــا  التســــــــــــــليم )الفقرة  -23
 (؟16 المااة

      ازتيا نعم،     نعم  
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 ان الجواب "نعم، ازتيا"، فترام تو ـــــــيح  يفية ت بتق شـــــــر  ازارااية التجريم رن اقه إذا  )ن( 
 مأ نال الموافقة علم طلجا  التسليم.

 
 

هل ينص ا طار القانوني لبلد م علم مت لجا  إثجاتية مجســــــ ة )بشــــــحن ني اراتم مشــــــمولة با تفاقية  -24
 (؟16مأ المااة  8( )الفقرة 16المااة  رالبررتو و  ، التي ارلتكم طرف فتاا، تن بق علتاا

 يرام تو يح ذلك. )ن( 

 
 

هل ينص ا طار القانوني لبلد م علم إاراآا  تســـــــــليم معجلة )بشـــــــــحن ني اراتم مشـــــــــمولة با تفاقية  -25
 (؟16مأ المااة  8( )الفقرة 16رالبررتو و  ، التي ارلتكم طرف فتاا، تن بق علتاا المااة 

   نعم   

إذا  ان الجواب "نعم"، فترام تقدعم معلوما  عأ إاراآا  التســــــــــليم المجســــــــــ ة المتاوة في  )ن( 
 حديد شرر  ت بيقاا.هلد م رت 

 
 

مأ  15هل يرفض هلد م طلجا  التسليم لمجرا نن الجرم ععتبر نعضا من ويا علم مساتل مالية )الفقرة  -26
 (؟16المااة 

   نعم   

إذا  ان الجواب "نعم"، فترام تحديد الظررف التي عمكأ فتاا رفض طلب التســليم لمجرا نن  )ن( 
 لم مساتل مالية.الجرم ععتبر نعضا من ويا ع

 
 

ــي ا طار  -27 ــليم ني اان مزعوم لمجرا نن هفا الجاني مأ رعاعاه، فال يرعــــــــــ إذا  ان هلد م يرفض تســــــــــ
القانوني لبلد م ر عة قضــــــــــــــاتية علم الجراتم المشــــــــــــــمولة با تفاقية رالبررتو و   التي ارلتكم طرف فتاا عندما  

 (؟ 16مأ المااة  10، رالفقرة 15مأ المااة  3يرتكباا نود رعاعاه )الفقرة 
      ازتيا نعم،     نعم  

 
إذا  ان هنا  اان مزعوم في إقليمكم الوطني ر ان هلد م يرفض تســليمه، فال يرعــي ا طار القانوني   -28

ر عة قضـــاتية علم الجراتم المشـــمولة با تفاقية رالبررتو و   التي ارلتكم طرف فتاا في الظررف المبتنة  لبلد م 
 (؟ 15مأ المااة  4عندما عكون هفا الشخص قد ارتكب هفه الجراتم[ )الفقرة  15مأ المااة  2ر 1في الفقرتتأ 

      ازتيا نعم،     نعم  
 

 16مأ المــااة  11هــل ينص ا طــار القــانوني لبلــد م علم تســــــــــــــليم المجرمتأ بشــــــــــــــرر  رفق الفقرة  -29
 ا تفاقية؟ مأ

   نعم   
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إذا رفض هلد م تســليم شــخص ما ألنه مأ رعاعاه، فال عســمح ا طار القانوني لبلد م، هناآ علم طلب  -30
مأ  12تلتمس تســــــلمه، بلنفاذ الحكم ال ــــــاار عليه بمقتضــــــم القانون الوطني للدرلة ال الجة )الفقرة الدرلة التي 

 (؟16المااة 
      ازتيا نعم،     نعم  

 
إذا  ان الجواب "نعم" نر "نعم، ازتيا"، فترام تو ــــــــــــيح الظررف التي عمكأ فتاا لبلد م نن  )ن( 

 ينظر في إنفاذ ممل هفه األوكام.

 
 

يتشـارر هلد م، عند ا قتضـاآ، مص الدرلة ال الجة مأ نال إتاوة فر ـة قبل رفض طلجا  التسـليم، هل  -31
 (؟16مأ المااة  16رافرة لاا لعرف يراتاا رتقدعم المعلوما  المت لة بااعاآاتاا )الفقرة 

   نعم   

الـدرل مـدعوة إلم عرف مـا لـدياـا مأ تجـارب رتحـدعـا  في اعــــــــــــــتعمـال ا تفـاقيـة مص الـدرل األطراف  -32
 األخرى في الشؤرن المتعلقة هتسليم المجرمتأ.

 
  

 نقل األشخاص المحكوم عليهم -17المادة   

اتفـاقـا  نر ترتتـجا  ثـناتـية نر متعـداة األطراف مأ ناـل نقـل األشــــــــــــــخـا  المحكوم هـل نهرم هـلد م ني  -33
 (؟17علتام بعقوبا   رتكاهام اراتم مشمولة با تفاقية رالبررتو و   التي هو طرف فتاا )المااة 

   نعم   

 ( 7) إذا  ان الجواب "نعم"، فترام تقدعم ممال علم تلك ا تفاقا  نر الترتتجا . )ن( 

 
 

الدرل مدعوة إلم تقدعم نمملة علم ما لدياا مأ تجارب إعجاهية نر ممارعـا  اتدة في ت بتق  )ب( 
ا تفــاقيــة بشـــــــــــــــحن ا تفــاقــا  نر الترتتجــا  المنــاتيــة نر المتعــداة األطراف المبرمــة مأ ناــل نقــل األشــــــــــــــخــا  

 علتام. المحكوم

 
  

 المساعدة القانونية المتبادلة -18المادة   

 هل يتجاال هلد م المساعدة القانونية هناآ علم: -34

 قانون؟ )ن( 

   نعم   

 معاهدا  نر اتفاقا  نر ترتتجا  نخرى )متعداة األطراف نر ثناتية(؟ )ب( 

   نعم   

 

 لدرل مدعوة إلم تحمتل ا تفاقا  نر الترتتجا  ذا  ال لة علم هوابة "شترلو ".ا (7) 
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 بحكم المعاملة بالممل نر علم عبتل المجاملة؟ )ج( 

   نعم   

مناـا، مأ ناـل  29إلم  9نوكـام الفقرا    في ذـلكمأ ا تفـاقـية، بمـا  18هـل ع بق هـلد م نوكـام المـااة  -35
دا  نخرى ناففة لتجاال المســـــاعدة القانونية تجاال المســـــاعدة القانونية مص الدرل األطراف التي ليســـــ  لدياا معاه

 (؟18مأ المااة  7)الفقرة 
      ازتيا نعم،     نعم  

 إذا  ان الجواب "نعم، ازتيا"، فترام تحديد الفقرا  التي   تن بق. )ن( 

 
  

 (؟18مأ المااة  13)الفقرة  18مأ المااة  13مر زية عمال بالفقرة هل عتأ هلد م عل ة  -36

   نعم   

إذا  ـان الجواب "نعم"، فترام تقـدعم ني معلومـا  مـتاوـة عأ اعــــــــــــــم رعنوان تـلك الســــــــــــــل ـة  )ن( 
 السل ا . نر

 
  

هلد م المسـاعدة القانونية بشـحن التح يقا  رالمالوقا  القضـاتية را اراآا  القضـاتية بشـحن هل يتجاال  -37
ــؤرل عأ ارتكاهاا   ــمولة با تفاقية رالبررتو و  ، التي هو طرف فتاا، التي عمكأ نن عكون المســــــــــ الجراتم المشــــــــــ

 (؟18مأ المااة  2شخ ا اعتجاريا )هت ة اعتجارية( )الفقرة 

   نعم   

ــاعـدة القـانونـية الـتالـية التي عمكأ نن عقـدماـا هـلد م إلم اـلدرل األخرى )الفقرة -38 مأ  3 مـا هي ننواع المســــــــــــ
 (؟18المااة 

 الح ول علم نالة نر نقوال مأ األشخا  )ن( 

   نعم   

 تبليا المستندا  القضاتية )ب( 

   نعم   

 تنفتف عمليا  التفتي  رالضج  رالتجمتد )ج( 

   نعم   

 فحص األشياآ رالمواقص )ا( 

   نعم   

 تقدعم المعلوما  راألالة رالتقتيما  التي عقوم هاا الخبراآ )هـ( 

   نعم   
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تقدعم ن ــول المســتندا  رالســجال  ذا  ال ــلة، بما فتاا الســجال  الحكومية نر الم ــر ية  )ر( 
 لتجارية، نر نسق م دقة مناانر المالية نر المؤعسية نر ا

   نعم   

ألخرى نر اقتـفاآ نثرهـا التعرف علم عـاـتدا  الجراتم نر الممتلكـا  نر األارا  نر األشـــــــــــــــياآ ا )ز( 
 ألمراف الح ول علم نالة

   نعم   

  الجةتيستر ممول األشخا  طواةية في الدرلة ال رف ال )ح( 

   نعم   

 ني نوع يخر مأ المساعدة   يتعارف مص القانون الوطني للدرلة ال رف متل ية ال لب ) ( 

   نعم   

 يرام تحديد ذلك. )ي( 

 
  

الدرل مدعوة إلم تقدعم نمملة علم ما لدياا مأ تجارب إعجاهية نر ممارعـا  اتدة في ت بتق  ) ( 
 .18) ( مأ المااة  3ا تفاقية علم ني نوع يخر مأ المساعدة المقدمة بمواب الفقرة 

 
  

هل عسـمح هلد م بعقد السـة اعـتماع بحعـلوب التدارل الفتديوي هناآ علم طلب ارلة طرف نخرى وتنما  -39
  عكون مأ الممكأ نر المســت ــوب ممول الشــاهد نر الخبتر بشــخ ــه نمام الســل ا  القضــاتية في ارلة نانبية 

 (؟18مأ المااة  18)الفقرة 
      ازتيا نعم،     نعم  

 الجواب "نعم، ازتيا"، فترام تو يح ذلك.إذا  ان  )ن( 

 
  

ــاعـدة القـانونـية المتـجااـلة هـناآ علم عـدم ازارااـية التجريم )الفقرة  -40 مأ  9هـل يرفض هـلد م طلـجا  المســــــــــــ
 (؟18المااة 

      ازتيا نعم،     نعم  
 ب "نعم، ازتيا"، فلن الدرل مدعوة إلم تو يح ذلك.إذا  ان الجوا )ن( 

 
 

هل السرية الم ر ية عبب لرفض طلجا  المساعدة القانونية المتجاالة بمقتضم ا طار القانوني لبلد م  -41
 (؟18مأ المااة  8)الفقرة 

   نعم   
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إذا  ان الجواب "نعم"، فترام تو ـــيح الظررف التي عمكأ نن تكون فتاا الســـرية الم ـــر ية  )ن( 
 لقانونية المتجاالة.عبجا لرفض طلجا  المساعدة ا

 
 

ــاعدة القانونية المتجاالة المن ــــــــو  علتاا في الفقرة  -42 ــجاب رفض طلجا  المســــــ مأ  21هل ني مأ نعــــــ
 مأ ا تفاقية من بق بمقتضم ا طار القانوني لبلد م؟ 18المااة 

      ازتيا نعم،     نعم  
هــل ينص ا طــار القــانوني لبلــد م علم نعــــــــــــــجــاب إ ـــــــــــــــا يــة للرفض بخالف األعــــــــــــــجــاب الواراة في  -43

 ؟18ا( مأ المااة )ن( إلم ) 21 الفقرا 

   نعم   

 إذا  ان الجواب "نعم"، فترام تو يح ذلك بلعجاز. )ن( 

 
 

تقدعم نمملة علم ما لدياا مأ تجارب إعجاهية نر ممارعـا  اتدة في ت بتق الدرل مدعوة إلم  )ب( 
يتعلق  ا تفاقية علم النُّاج التي عمكأ هاا إخضاع تجاال المساعدة القانونية لشر  ازارااية التجريم، ر عيما  يما

 بالمساعدة القانونية المتجاالة التي تن وي علم تداهتر قسرية رمتر قسرية.
يرفض هلد م طلجا  المسـاعدة القانونية المتجاالة لمجرا اعتجار نن الجرم ين وي نعضـا علم مسـاتل هل  -44

 ؟(18مأ المااة  22مالية )الفقرة 
      ازتيا نعم،     نعم  

إذا  ـان الجواب "نعم" نر "نعم، ازتـيا"، فترام تحـدـيد الظررف التي عمكأ فتاـا رفض طلـجا   )ن( 
 المساعدة القانونية المتجاالة لمجرا اعتجار نن الجرم ين وي نعضا علم مساتل مالية.

 
 

لمن ـــو  علتاا في ا طار القانوني لبلد م ل لجا  المســـاعدة القانونية المتجاالة هل تتفق المت لجا  ا -45
 ؟18مأ المااة  15مص المت لجا  الواراة في الفقرة 

   نعم   

 إذا  ان لدى هلد م مت لجا  إ ا ية، فترام تو يحاا بلعجاز. )ن( 

 
 

هل ع لب هلد م معلوما  إ ـا ية عندما يبدر نن الح ـول علتاا  ـررري لتنفتف طلب ما رفقا لقانونه  -46
له نر هل يتلقم طلجا  بالح ــول علم معلوما  إ ــا ية مأ هفا القبتل الوطني نر مأ شــحنه تيســتر تنفتفه رفقا 

 (؟18مأ المااة  16)الفقرة 

   نعم   

 إذا  ان الجواب "نعم"، فترام تو يح ذلك بلعجاز. )ن( 
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هل عســـــــــتجتب هلد م إلم ال لجا  المعقولة التي يتلقاها مأ الدرل األطراف ال الجة لالعـــــــــتفســـــــــار عأ  -47
 ؟18مأ المااة  24التقدم الفي نورزه في معالجة طلجاتاا رفقا للفقرة 

      ازتيا نعم،     نعم  
 يرام تو يح ذلك. )ن( 

 
 

 (؟18مأ المااة  17 هل عست يص هلد م هواه عام تنفتف ال لجا  رفقا لااراآا  المحداة فتاا )الفقرة -48

   نعم   

 يرام تو يح ذلك. )ن( 

 
 

 نقل اإلجراءات الجنائية -21المادة   

هل عمكأ لبلد م اعـــــــت جال نر نقل ا اراآا  الجناتية المتعلقة بالمالوقة القضـــــــاتية للجراتم المشـــــــمولة  -49
 (؟21رالبررتو و   التي هو طرف فتاا )المااة با تفاقية 

   نعم   

ص اـلدرل التي ـلدياـا خبرة في نـقل ا اراآ )ن(  ا  الجـناتـية علم عرف تجـارباـا ر/نر تـقدعم  ُتشــــــــــــــجَّ
 نمملة علم الممارعا  الفضلم في هفا الشحن.

 
  

 الصعوبات المصادفة  

 هل رااه هلد م ني  عوبا  نر تحدعا  في تنفتف ا تفاقية؟ -50

   نعم   

 إذا  ان الجواب "نعم"، فترام تحديدها: )ن( 
 مشاكل في  و  التشريعا   
 الحااة إلم عأ المزيد مأ التشريعا  التنفتفعة )قوانتأ، لواتح تنظيمية، مراعيم، إلق.(  

 رف الممارعتأ عأ اعتخدام التشريعا  القاتمةعز   
 الق ور في تعميم التشريعا  القاتمة  
  عا التنستق هتأ الو ا    
 خ اتص النظام القانوني  
 لويا  هتأ السل ا  الوطنيةتضارب األر   

 قلة الموارا المتوفرة لتنفتف التشريعا  القاتمة  

 محدراعة التعارن مص الدرل األخرى   

 عدم الوعي بالتشريعا  القاتمة  
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 مساتل نخرى )يرام تحديدها(  

 
  

 الحاجة إلى المساعدة التقنية  
 هل عحتاج هلد م إلم مساعدة تقنية للتهلب علم ال عوبا  التي يوااااا في تنفتف ا تفاقية؟ -51

   نعم   

 إذا  ان الجواب "نعم"، فترام تحديد نوع المساعدة التقنية الالزمة. )ن( 

 
 

ية، ما هي األشـــــكال، التي عمكأ، إن توافر ، نن تســـــاعد هلد م  مأ هتأ نشـــــكال المســـــاعدة التقنية التال -52
 علم التنفتف الكامل ألوكام ا تفاقية؟ ريرام نعضا عند تحديدها ذ ر نوكام ا تفاقية التي ت لبوناا مأ نالاا.

 القانونيةالمشورة   

 المساعدة علم  و  التشريعا   

 تشريعا  نر لواتح تنظيمية نموذاية  

 اتفاقا  نموذاية  

 إاراآا  عمل موودة  

 ر ص اعتراتيجيا  نر عياعا  نر خ   عمل  

 تعميم الممارعا  الجتدة نر الدررت المستفااة  

 هناآ القدرا  مأ خالل تدريب الممارعتأ نر المدربتأ  

 المساعدة الموق ية مأ مواه نر خبتر متخ ص  

 هناآ المؤعسا  نر تعزيز المؤعسا  القاتمة  

 الوقاعة رالتوةية  

 المساعدة التقنية  
معلومـا  نر ت وير البني التحتـية القـاتمـة، مـمل قواعـد البـياـنا   إـقامـة هنم تحتـية لتكنولواـيا  ال  

 نر نارا  التوا ل
 تداهتر لتعزيز التعارن ا قليمي  

 تداهتر لتعزيز التعارن الدرلي  

 مساعدا  نخرى )يرام تحديدها(  
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يرام تقـــدعم ني معلومـــا  نخرى تررن نن مأ المام نن عـــحخـــفهـــا مؤتمر األطراف في اتفـــاقيـــة األمم  -53
المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في ا عتجار بشـــــحن اوانب تنفتف ا تفاقية نر ال ـــــعوبا  القاتمة 

 الشحن بخالف المعلوما  الواراة نعاله.في هفا 

 
  

بروتوكول منع وقمع ومعاقبة التجار باألشاااااخاص، وبخاصاااااة النسااااااء واألطفال،   - ثانيا  
 المكمل لتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية 

 8المتبادلة والمصاااااااادرة )المادتان المجموعة الرابعة: التعاون الدولي والمسااااااااعدة القانونية   
 البروتوكول( من 10و

 إعادة ضحايا التجار باألشخاص إلى أوطانهم -8المادة   

هل ييسـر هلد م ريقبل عواة  ـحاعا ا تجار باألشـخا ، ارن إب اآ   مسـو  له نر متر معقول رمص   -54
لديام الحق في ا قامة الداتمة فتاا  عكون   نرإيالآ ا عتجار الوااب لســـــــــالمتام، عندما عكونون مأ رعاعا ارلتكم 

 (؟8)ن( مأ المااة  1رق  اخولام البلد )الفقرة 

   نعم   

 يرام تف تل ذلك. )ن( 

 
 

ا تجار هل يتحقق هلد م، هناآ علم طلب ارلة طرف نخرى، مما إذا  ان الشـــــــــخص  ـــــــــحية اريمة  -55
باألشــــــــــــــخا  مأ رعاعا ارلتكم نر لدعه الحق في ا قامة الداتمة فتاا ارن إب اآ   مســــــــــــــو  له نر متر معقول 

 (؟8مأ المااة  3)الفقرة 

   نعم   

 يرام تف تل ذلك. )ن( 

 
 

عندما ععتد هلد م  ــحية اتجار باألشــخا  إلم ارلة طرف عكون ذلك الشــخص مأ رعاعاها نر يتمتص   -56
بحق ا قـامـة اـلداتمـة فتاـا، هـل يراعي في إعـااـته إيالآ ا عتـجار الوااـب لســــــــــــــالمـته رلحـاـلة ني إاراآا  قـانونـية 

 (؟8مأ المااة  2ونه  حية لالتجار رنن عواته عفضل نن تكون طوةية )الفقرة تت ل بك

   نعم   

 يرام تف تل ذلك. )ن( 

 
 

هل ع ــدر هلد م ما قد يلزم مأ رثاتق الســفر نر األذرن األخرى لتمكتأ  ــحاعا ا تجار باألشــخا ،  -57
لديام رثاتق عـــــــليمة، مأ الســـــــفر إليه الفيأ هم مأ رعاعاه نر لديام الحق في ا قامة الداتمة  يه رالفيأ   تواد 

 (؟8مأ المااة  4راخول إقليمه مجداا )الفقرة 

   نعم   
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 لك.يرام تف تل ذ )ن( 

 
 

الــدرل مــدعوة إلم الت وع هتقــدعم ني معلومــا  متــاوــة عمــا لــدياــا مأ اتفــاقــا  نر ترتتجــا  تحكم  ليــا   -58
 (.8مأ المااة  6ازتيا عواة  حاعا ا تجار باألشخا  )الفقرة  نر

 
  

 تبادل المعلومات وتوفير التدريب -10المادة   

ــلة في هلد م مص عـــل ا  هل تتعارن عـــل ا  إنفاذ القانون رشـــؤرن  -59 ــاتر الســـل ا  ذا  ال ـ الاجرة رعـ
 (:10مأ المااة  1الدرل األطراف األخرى مأ خالل تجاال المعلوما  وتم تتمكأ مأ تحديد ما يلي )الفقرة 

ما إذا  ان األفراا الفيأ ععبررن ودراا ارلية، نر عشـــــــرعون في عبورها، هوثاتق عـــــــفر تخص   
ــفر، هم مأ مرتكبي فعل ا تجار باألشــــــــخا  نر مأ  ــا يخريأ نر هدرن رثاتق عــــــ ــخا ــــــ نشــــــ

 (؟10)ن( مأ المااة  1 حاعاه )الفقرة 
ننواع رثاتق الســـــفر التي اعـــــتعملاا األفراا نر شـــــرعوا في اعـــــتعمالاا لعبور ودرا ارلية هادف   

 (؟10)ب( مأ المااة  1ا تجار باألشخا  )الفقرة 
الوعاتل راألعالتب التي تستخدماا الجماعا  ا ارامية المنظمة لهرف ا تجار باألشخا ،   

بما في ذلك تجنتد )اعـــــــتدراج( الضـــــــحاعا رنقلام، رالدررب رال ـــــــال  هتأ األفراا رالجماعا  
 (؟10ااة )ج( مأ الم 1الضالعة في ذلك ا تجار، رالتداهتر الممكنة لكشفاا )الفقرة 

 يرام تقدعم تفا تل في هفا الشحن. )ن( 

 
 

ــتخدمة في منص ا تجار  -60 ــالتب المســــــــــ ــرربا مأ التدريب تر ز علم األعــــــــــ هل يوفر هلد م نر ععزز  ــــــــــ
باألشـخا  رمالوقة المتجريأ قضـاتيا روماعة وقوق الضـحاعا، بما عشـمل ومايتام مأ المتجريأ، إلم الموظفتأ 

 (؟10ااة مأ الم 2التالتأ )الفقرة 

 موظفي إنفاذ القانون   

 موظفي شؤرن الاجرة  

 مترهم مأ الموظفتأ المعنتتأ )يرام التحديد(  

 
 

نعضــــــا الحااة إلم مراعاة وقوق ا نســــــان رالمســــــاتل  60هل يراعي التدريب المشــــــار إليه في الســــــؤال   -61
 ؟(10مأ المااة  2الحساعة المتعلقة باألطفال رنوع الجنس )الفقرة 

   نعم   

 علم التعارن مص المنظما  متر الحكومية رمترها مأ 60هل عشــجص التدريب المشــار إليه في الســؤال   -62
 (؟10مأ المااة  2المنظما  المعنية رعاتر عنا ر المجتمص المدني )الفقرة 

   نعم   
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 إذا  ان الجواب "نعم"، فترام الت وع هتقدعم تفا تل عأ التدريب المقدم. )ن( 
  

هل عمتمل هلد م ألي قتوا مفرر ــــــــــة علم اعــــــــــتعمال المعلوما  المقدمة مأ الدرل األطراف األخرى  -63
 (؟10مأ المااة  3)الفقرة 

      ازتيا نعم،     نعم  
 يرام تو يح ذلك بلعجاز. )ن( 

 
 

 الصعوبات المصادفة  
هل رااه هلد م  ــــــــــــعوبا  نر تحدعا  في تنفتف ني وكم مأ نوكام هررتو ول ا تجار باألشــــــــــــخا   -64

 المت لة بالمجموعة الرابعة؟
   نعم   

 .التو يحإذا  ان الجواب "نعم"، فترام  )ن( 

 
 

 الحاجة إلى المساعدة التقنية  

 تقنية لتنفتف البررتو ول؟هل عحتاج هلد م إلم مساعدة  -65

   نعم   

 إذا  ان الجواب "نعم"، فترام تحديد نوع المساعدة الالزمة: )ن( 
 تقتيم تداهتر العدالة الجناتية المناهضة لالتجار باألشخا   
 المشورة القانونية نر المساعدة في  و  التشريعا   
 تشريعا  نر لواتح تنظيمية نر اتفاقا  نموذاية  
 ر ص اعتراتيجيا  نر عياعا  نر خ   عمل  
 الممارعا  الجتدة نر الدررت المستفااة  
 هنـــــاآ القـــــدرا  مأ خالل تـــــدريـــــب الممـــــارعــــــــــــــتأ العـــــاملتأ في مجـــــال العـــــدالـــــة الجنـــــاتيـــــة   

 ر/نر تدريب المدربتأ
 هناآ القدرا  مأ خالل توةية القضاة  
 المساعدة الموق ية مأ خبتر متخ ص  
 هناآ المؤعسا  نر تعزيز المؤعسا  القاتمة  
 الوقاعة رالتوةية  
 المساعدة التكنولواية رالمعدا   
 يرام تحديد ذلك. )ب( 

 
 

 ت وير امص البيانا  نر قواعد البيانا   

 ولقا  عمل نر من ا  رامية إلم تعزيز التعارن ا قليمي رالدرلي  
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لـية رالمـجااء التواتاـية األارا  المتخ ــــــــــــــ ــــــــــــــة، مـمل نمـات  التعلم ا لكتررني راألاـلة العم  
 رتاراآا  العمل الموودة

 متر ذلك )يرام التحديد(  

 
 

 هل يتلقم هلد م بالفعل مساعدة تقنية في هفه المجا  ؟ -66

   نعم   

 إذا  ان الجواب "نعم"، فترام تحديد مجال المساعدة المقدمة رالجاا  التي تقدماا. )ن( 

 
 

يرام تقــدعم ني معلومــا  نخرى تررناــا مفتــدة لفام  يفيــة تنفتــف م لبررتو ول ا تجــار بــاألشــــــــــــــخــا   -67
رالمعلومـا  التي مأ المام نن ـعحخـفهـا مؤتمر األطراف في اتفـاقـية األمم المتحـدة لمكـافحـة الجريمـة المنظمـة عبر 

 الوطنية في ا عتجار بشحن اوانب تنفتف البررتو ول رال عوبا  القاتمة في هفا الشحن.

 
 

ل بروتوكول مكاااافحاااة تهرياااب المهااااجرين عن طريق البر والبحر والجو، المك  - ثالثا   مااا ِّ
 لتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 

 10و 7المجموعة الرابعة: التعاون الدولي والمسااااعدة القانونية المتبادلة والمصاااادرة )المواد   
 البروتوكول( من 18و 17و

 التعاون  -7المادة   

تاريب الماااريأ عأ طريق الجحر المن و  هل يتعارن هلد م مص الدرل األخرى في تداهتر مكافحة   -68
 ( 8) (؟7مأ البررتو ول )المااة  8علتاا في المااة 

   نعم   

 إذا  ان الجواب "نعم"، فترام تحديد ذلك. )ن( 

 
  

 المعلومات -10المادة   
هل اعتمد هلد م تداهتر لتعزيز التجاال ا مأ رالســـــريص للمعلوما  مص الدرل األخرى وول تنفتف األوكام  -69

 مأ البررتو ول؟ 10مأ المااة  1الفقرة المن و  علتاا في 
   نعم   

 إذا  ان الجواب " "، فترام تو يح ذلك. )ن( 

 
 

 

ــلة المتعلقة هتداهتر (8)  ــاتل ذا  ال ــــ مكافحة تاريب الماااريأ عأ طريق  ينجهي النظر في الرا علم هفا الســــــؤال با قتران بالرا علم المســــ
 .المانية مجموعةمأ ال 48ر 47الجحر الواراة في السؤالتأ 
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  ان الجواب "نعم"، فترام تقدعم المزيد مأ التفا تل.إذا  )ب( 

 
 

مأ  2هل عحدا هلد م معلوما  ينجهي تقتتد اعــــــــــــــتعمالاا في عــــــــــــــياق إاراآا  التعارن الدرلي )الفقرة  -70
 (؟10 المااة

   نعم   

 إذا  ان الجواب " "، فترام تو يح ذلك. )ن( 

 
 

 التفا تل.إذا  ان الجواب "نعم"، فترام تقدعم المزيد مأ  )ب( 

 
  

 التفاقات والترتيبات -17المادة   

ــمح هتحديد ننســـــــــــــب  -71 هل نهرم هلد م اتفاقا  ثناتية نر إقليمية نر ترتتجا  تنفتفعة نر مف را  تفاهم تســـــــــــ
مأ البررتو ول رتعزيز العمل علم تنفتف   6رننجص تداهتر التعارن الدرلي لمنص رمكافحة السـلو  المبتَّأ في المااة 

 (؟17نوكام البررتو ول  يما هتأ الدرل )المااة 

   نعم   

ا عـــــتفا ـــــة في عرف هفه ا تفاقا  رالترتتجا  رتقدعم نمملة إذا  ان الجواب "نعم"، فترام  )ن( 
 علم تنفتفها ر فلك ذ ر السياعا  نر القوانتأ المن جقة في هفا الشحن.

 
  

بين -18المادة     إعادة المهاجرين المهرَّ

ــور   له نر متر معقول،  -72 ر رتقبل، ارن إب اآ   مســــــــ ــر  ــة في هلد م تيســــــــ ــل ا  المخت ــــــــ إعااة هل الســــــــ
بتأ، الفيأ هم مأ رعاعا هـلد م نر لديام الحق في ا قامة الداتمـة  ـيه رق  إعااتام )الفقرة  مأ  1الماـااريأ المارَّ

 (؟18المااة 

   نعم   

ــدعم المزيـــد مأ التفـــا ــــــــــــــتـــل عأ ا اراآا  المتجعـــة في  )ن(  إذا  ـــان الجواب "نعم"، فترام تقـ
 الشحن. هفا

 
 

بتأ، الفيأ  ان لديام الحق في  -73 ر رتقبل إعااة الماااريأ المارَّ ــر  هل الســــل ا  المخت ــــة في هلد م تيســ
 (؟18مأ المااة  2رق  اخولام الدرلة المستقبلة رفقا لقانونه الوطني )الفقرة ا قامة الداتمة في هلد م 

   نعم   

ــدعم المزيـــد مأ التفـــا ــــــــــــــتـــل عأ ا اراآا  المتجعـــة في  )ن(  إذا  ـــان الجواب "نعم"، فترام تقـ
 الشحن. هفا
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الموااة هل السـل ا  المخت ـة في هلد م ترا، ارن إب اآ   مسـور   له نر متر معقول، علم ال لجا    -74
مأ الـدرل األخرى للتحقق ممـا إذا  ـان الماـااررن المارَّبون مأ رعـاعـا هلـد م نر لـديام الحق في ا قـامـة الـداتمـة 

 (؟18مأ المااة  3 يه )الفقرة 

   نعم   

 إذا  ان الجواب "نعم"، فترام تقدعم المزيد مأ التفا تل عأ ا اراآا  المتجعة في الرا. )ن( 

 
 

هل الســــــل ا  المخت ــــــة في هلد م ت ــــــدر هناآ علم طلب الدرل األطراف المســــــتقبلة ما قد يلزم مأ  -75
بتأ، بعد التعرف علم انســــــــتتام، مأ الســــــــفر راخول إقليم رثاتق عــــــــفر نر نذرن نخرى لتمكتأ  الماااريأ المارَّ

 (؟18مأ المااة  4هلد م مجداا )الفقرة 

   نعم   

ــدعم المزيـــد مأ التفـــا ــــــــــــــتـــل عأ ا اراآا  المتجعـــة في  )ن(  إذا  ـــان الجواب "نعم"، فترام تقـ
 الشحن. هفا

 
 

بتأ علم نحو منظم؟ يرام تحـدـيدهـا  مـا نوع  -76 الـتداهتر المتخـفة في هـلد م مأ ناـل إعـااة الماـااريأ المارَّ
بتأ روفا  رامتام خالل  رذ ر ني معلوما  متاوة عأ  يفية مراعاة الحااة إلم  مان عالمة الماااريأ المارَّ

 (؟18مأ المااة  5عملية إعااتام )الفقرة 

 
 

ة في هلد م مص المنظما  الدرلية ذا  ال ــــــــلة في تنفتف تداهتر إعااة هل تتعارن الســــــــل ا  المختـ ـــــــ  -77
بتأ )الفقرة   (؟18مأ المااة  6الماااريأ المارَّ

   نعم   

 إذا  ان الجواب "نعم"، فترام تحديد المنظما  الدرلية التي يتعارن معاا هلد م. )ن( 

 
 

اتفاقا  نر ترتتجا  ثناتية نر متعداة األطراف بشــحن تاريب الماااريأ، بما في ذلك هل نهرم هلد م ني  -78
 (؟18مأ المااة  8ني تداهتر تنظم  ليا نر ازتيا إعااة الماااريأ الماربتأ )الفقرة 

   نعم   

 إذا  ان الجواب "نعم"، فترام تحديدها. )ن( 

 
  

 الصعوبات المصادفة  

هــل رااــه هلــد م  ــــــــــــــعوبــا  نر تحــدعــا  في تنفتــف ني وكم مأ نوكــام هررتو ول تاريــب الماــااريأ  -79
 المت لة بالمجموعة الرابعة؟

   نعم   
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 إذا  ان الجواب "نعم"، فترام تو يح ذلك. )ن( 

 
 

 الحاجة إلى المساعدة التقنية  

 عحتاج هلد م إلم تداهتر نر موارا نخرى نر مساعدا  تقنية إ ا ية لتنفتف البررتو ول تنفتفا فعا ؟هل  -80

   نعم   

 إذا  ان الجواب "نعم"، فترام تحديد نوع المساعدة الالزمة لتنفتف البررتو ول: )ن( 

 تقتيم تداهتر العدالة الجناتية المناهضة لتاريب الماااريأ  

 المشورة القانونية نر المساعدة في  و  التشريعا   

 تشريعا  نر لواتح تنظيمية نر اتفاقا  نموذاية  

 ر ص اعتراتيجيا  نر عياعا  نر خ   عمل  

 الممارعا  الجتدة نر الدررت المستفااة  
 هنـــــاآ القـــــدرا  مأ خالل تـــــدريـــــب الممـــــارعــــــــــــــتأ العـــــاملتأ في مجـــــال العـــــدالـــــة الجنـــــاتيـــــة   

 ر/نر تدريب المدربتأ
 هناآ القدرا  مأ خالل توةية القضاة  

 المساعدة الموق ية مأ خبتر متخ ص  

 هناآ المؤعسا  نر تعزيز المؤعسا  القاتمة  

 الوقاعة رالتوةية  

 المساعدة التكنولواية رالمعدا  )يرام التحديد(  

 ت وير امص البيانا  نر قواعد البيانا   

 ولقا  عمل نر من ا  رامية إلم تعزيز التعارن ا قليمي رالدرلي  
األارا  المتخ ــــــــــــــ ــــــــــــــة، ممـل نمـات  التعلم ا لكتررني راألالـة العمليـة رالمجـااء التواتايـة   

 رتاراآا  العمل الموودة
 متر ذلك )يرام التحديد(  

 
 

ــؤرن الاجرة رتنفاذ القانون في هلد م ما هي المجا     -81 التي عحتاج فتاا موظفو ناازة مراقجة الحدرا رشــ
 إلم مزيد مأ ننش ة هناآ القدرا ؟

 
 

مـا هي المجـا   التي تحتـاج فتاـا مؤعــــــــــــــســــــــــــــا  العـدالـة الجنـاتيـة في هلـد م إلم مزـيد مأ ننشــــــــــــــ ـة  -82
 القدرا ؟ هناآ
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 في تلك المجا  ؟ هل يتلقم هلد م بالفعل مساعدا  تقنية -83
   نعم   

 إذا  ان الجواب "نعم"، فترام تحديد مجال المساعدة المقدمة رالجاا  التي تقدماا. )ن( 

 
  

نع األسالحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والتجار بها بروتوكول مكافحة صا  - رابعا  
بصاااورة غير مشاااروعة، المكمل لتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة 

 عبر الوطنية 
 12و 6التعاون الدولي والمساااعدة القانونية المتبادلة والمصااادرة )المواد  -المجموعة الرابعة  

 البروتوكول( من 13و
ف -6المادة     (9)المصادرة والضبط والتصر 

مأ اتفاقية الجريمة المنظمة، هل اعتمد هلد م تداهتر تشـري ية نر تداهتر إاارية  12ارن مسـات بالمااة  -84
نخرى للتمكتأ مأ  ـج  األعـلحة النارية رنازاتاا رمكوناتاا رالفخترة التي عشـتجه في نناا م ـنوعة نر متجر هاا 

 2مأ هررتو ول األعـــــلحة النارية، با قتران بالفقرة )ر( مأ المااة  6مأ المااة  2ب ـــــورة متر مشـــــررعة )الفقرة 
 مأ اتفاقية الجريمة المنظمة(؟

       ازتيا نعم،     نعم  
 إذا  ان الجواب "نعم، ازتيا" نر " "، فترام تو يح ذلك. )ن( 

 
 

رترفـــــاق القوانتأ راللواتح التنظيميـــــة إذا  ـــــان الجواب "نعم" نر "نعم، ازتيـــــا"، فترام ذ ر  )ب( 
 التداهتر األخرى المن جقة. ر/نر

 
 

ــنوعة  -85 ــلحة النارية رنازاتاا رمكوناتاا رالفخترة الم ـ ــاارة األعـ هل عمكأ ا طار القانوني لبلد م مأ م ـ
 (؟6مأ المااة  1نر المتجر هاا ب ورة متر مشررعة )الفقرة 

       ازتيا نعم،     نعم  
 ازتيا" نر " "، فترام تو يح ذلك.إذا  ان الجواب "نعم،  )ن( 

 
 

 إذا  ـــــان الجواب "نعم" نر "نعم، ازتيـــــا"، فترام ذ ر رترفـــــاق القوانتأ راللواتح التنظيميـــــة  )ب( 

 ر/نر التداهتر األخرى المن جقة.

 
 

 

مأ اتفاقية الجريمة المنظمة "التجمتد" نر "الضج " بمعنم الحظر المؤق  لنقل الممتلكا  نر تبديلاا نر الت رف فتاا  2تعرف المااة  (9) 
تحريكاا نر إخضاعاا للحراعة نر السي رة المؤقتة هناآ علم نمر  اار عأ محكمة نر عل ة مخت ة نخرى، رتعرف "الم اارة"،  نر

 الحجز وتمما ان بق، بمعنم التجريد النااتي مأ الممتلكا  بمواب نمر  اار عأ محكمة نر عل ة مخت ة نخرى. التي تشمل  
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 الدرل مدعوة إلم الت وع هتقدعم معلوما  إ ا ية عما إذا  ان  تحتفا بسجال  بشحن ما يلي: -86

 األعلحة رنازاتاا رمكوناتاا رالفخترة المضبوطة - 
       ازتيا نعم،     نعم  

 األعلحة رنازاتاا رمكوناتاا رالفخترة الم اارة - 
       ازتيا نعم،     نعم  

ان جاق ني مأ البنديأ السابقتأ، يرام الت وع هتو يح ما إذا  ان  البيانا  ُتحفا في وال   )ن( 
 مر زيا رتحديد السل ة نر السل ا  التي تحتفا هاا رنوع المعلوما  المحفوظة.

 
 

يرام، إن نمكأ، تقدعم معلوما  عأ عدا رنوع وا   الضـــــــــج  رالم ـــــــــاارة خالل األعوام  )ب( 
 ع المواا المضبوطة رالم اارة خاللاا. ريرام تقدعم األرقام الخا ة بكل عنة.المالثة الما ية ر م رنو 

 
 

هل اعتمد ا طار القانوني لبلد م عــياعــا  نر تداهتر للتمكتأ مأ الت ــرف  يما ع ــااره مأ األعــلحة  -87
 (؟6مأ المااة  2)الفقرة النارية رنازاتاا رمكوناتاا رالفخترة المتجر هاا رالم نوعة ب ورة متر مشررعة 
       ازتيا نعم،     نعم  

إذا  ـان الجواب "نعم" نر "نعم، ازتيـا"، فترام ذ ر القوانتأ راللواتح التنظيميـة ر/نر التـداهتر   )ن( 
ــاارة، رتن نمكأ، ذ ر نمملة محداة علم  ــحن الت ـــــــــرف في هفه المواا الم ـــــــ األخرى المن جقة المعمول هاا بشـــــــ

 القضاعا نر األوكام القضاتية الحديمة. في ذلكت بيقاا، بما 

 
 

الجواب "نعم، ازتـيا" نر " "، فترام تو ــــــــــــــيح  يفـية تعـامـل ا طـار الـقانوني لبـلد م  إذا  ـان )ب( 
 مص هفه المواا الم اارة.

 
 

"نعم" نر "نعم، ازتيا"، فال ينص ا طار القانوني لبلد م علم تدمتر   87الســــــؤال   عأإذا  ان الجواب  -88
 2األعــلحة النارية رنازاتاا رمكوناتاا رالفخترة الم ــاارة التي  ــنع  نر اتجر هاا ب ــورة متر مشــررعة )الفقرة 

 (؟6مأ المااة 
       ازتيا نعم،     نعم  

إذا  ان الجواب "نعم" نر "نعم، ازتيا"، فلن الدرل مدعوة إلم الت وع هتقدعم معلوما  إ ا ية  )ن( 
قة نر ال راتق التي تتجعاا في تدمتر األعـلحة النارية رنازاتاا رمكوناتاا رالفخترة الم ـنوعة نر المتجر عأ ال ري 

 هاا ب ورة متر مشررعة:

 الحرق   

 السمنتة )الحقأ باألعمن (  

 القص  

 ا مراق في نعماق الجحار  

 التق يص  
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 التفجتر  

 ال ار رتعااة التدرير  

 متر ذلك  

 
 

 هل عحتفا هلد م بسجال  باألعلحة النارية رنازاتاا رمكوناتاا رالفخترة المدمرة؟ )ب( 
       ازتيا نعم،     نعم  

واب "نعم" نر "نعم، ازتيا"، فترام تقدعم معلوما  عأ عدا رنوع األعـلحة النارية إذا  ان الج ‘1’ 
رنازاتاا رمكوناتاا رالفخترة التي امر  خالل األعوام المالثة الما ـــــــــية رطريقة تدمترها. ريرام تقدعم 

 األرقام الخا ة بكل عنة.
 

 
" " نر "نعم، ازتيا"، فترام تو ـــــيح التداهتر األخرى التي   88الســـــؤال  عأإذا  ان الجواب  )ج( 

ــريب نر الوقوع في نيدي  ــاارة مأ التســـ ــلحة النارية رنازاتاا رمكوناتاا رالفخترة الم ـــ ــتخدماا هلد م لمنص األعـــ عســـ
 (.6مأ المااة  2نشخا  متر محذرن لام بحملاا )الفقرة 

 
 

ــالتب التخلص مأ  87إذا  ان الجواب عأ الســـــــــؤال   -89 "نعم" نر "نعم، ازتيا"، فترام الت وع هتحديد نعـــــــ
ــم  ــميا بمقتضــ ــتخداماا رعــ ــاارة، بخالف التدمتر، المحذرن باعــ ــلحة النارية رنازاتاا رمكوناتاا رالفخترة الم ــ األعــ

مأ  2قرة ا طار القانوني لبلد م. ريرام نعضـا، إن نمكأ، تو ـيح ماهية المت لجا  القانونية لافه األعـالتب )الف
 (:6المااة 

 ععاد هاا إلم مؤعسة نر مؤعسا  رطنية )ممل الشرطة نر الجمار  نر الجي ، إلق.(  
اا إلم الموظفتأ العمومتتأ المسـموح لام بمقتضـم التشـريص الوطني بحمل نعـلحة نارية  ععاد ه   

 لتحمتأ ننفسام
 تجاع نر توهب نر تحال إلم هلدان نخرى   

 تجاع نر تحال ألمراف ا عتعمال المدني الداتم  

 متر ذلك  
 يرام تقدعم تفا تل في هفا الشحن. ‘1’ 

 
 

ــلحة النارية رنازاتاا رمكوناتاا رالفخترة إذا  نتم  )ن(  ــتخدمون طراتق نخرى للتخلص مأ األعــــ تســــ
 (؟6مأ المااة  2الم اارة، فال تخضص تلك ال راتق ألي مأ ا شتراطا  التالية )الفقرة 

 ال ريقة  درر إذن رعمي باعتخدام  

 رعم األعلحة النارية الم اارة  

 اتاا رمكوناتاا رالفخترةتسجتل عالما  الوعم رطريقة التخلص مأ تلك األعلحة النارية رناز   
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في يرام تقدعم تفا ــــــــــــتل في هفا الشــــــــــــحن رنمملة علم النجاح في ت بتق تلك التداهتر، بما  ‘1’ 
 ، وتمما نمكأ، تقدعم  ور للعالما  المستخدمة في رعم تلك األعلحة النارية.ذلك

 
  

 المعلومات -12المادة   

القـانوني لتجـاال المعلومـا  مص الـدرل األخرى رالمنظمـا  هـل اعتمـد هلـد م تـداهتر متســــــــــــــقـة مص إطـاره  -90
 ؟12المعنية مأ نال تنفتف األوكام الواراة في المااة 

       ازتيا نعم،     نعم  
 إذا  ان الجواب " " نر "نعم، ازتيا"، فترام تو يح ذلك. )ن( 

 
 

يا"، فال عشـمل هفا التجاال المعلوما  المناعـجة عأ نمور إذا  ان الجواب "نعم" نر "نعم، ازت  )ب( 
 مأ قبتل ما يلي؟

معلومـا  خـا ــــــــــــــة بكـل وـالـة علم وـدة عأ منتجي األعــــــــــــــلحـة النـارـية رنازاتاـا رمكوـناتاـا  ‘1’ 
رياا رناقلتاا المرخ تأ )الفقرة   (12مأ المااة  1رالفخترة رتجارها رمستوراياا رم د ر

   نعم   

المنظرمة التي ُععرف نناا تشـــــــار  في  ـــــــنص األعـــــــلحة النارية رنازاتاا   ا اراميةالجماعا    ‘2’ 
ــلوعاا في هفه األنشــــــ ة رمكوناتاا رالفخترة نر ا  ــتجه في  ــــ ــورة متر مشــــــررعة نر عشــــ تجار هاا ب ــــ

 (12)ن( مأ المااة  2 )الفقرة
   نعم   

المســتعملة في  ــنص األعــلحة النارية رنازاتاا رمكوناتاا رالفخترة نر ا تجار   ا خفاآرعــاتل  ‘3’ 
 (12)ب( مأ المااة  2هاا ب ورة متر مشررعة، رعبل  شا تلك الوعاتل )المااة 

   نعم   

رالو ـــــــــول رالدررب التي تســـــــــتخدماا عااة الجماعا    ا رعـــــــــالال راتق رالوعـــــــــاتل رنقا   ‘4’ 
ــالعة في ا تجار متر المشــــــررع باألعــــــلحة النارية رنازاتاا رمكوناتاا رالفخترة   ا ارامية المنظمة الضــــ
 (12)ج( مأ المااة  2)الفقرة 

   نعم   

الخبرا  التشـري ية رالممارعـا  رالتداهتر الرامية إلم منص رمكافحة راعـت  ـال  ـنص األعـلحة  ‘5’ 
 (12)ا( مأ المااة  2النارية رنازاتاا رمكوناتاا رالفخترة را تجار هاا ب ورة متر مشررعة )المااة 

   نعم   

يرام ذ ر رر ــــا نهم رننجح التداهتر رالممارعــــا  الفضــــلم المعتمدة في هلد م للمســــاعدة  )ج( 
ــنص األعـــلحة النارية رنازاتاا رمكو  ناتاا رالفخترة را تجار هاا ب ـــورة متر علم تجاال المعلوما  بشـــحن اراتم  ـ

 مشررعة.
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يرام ذ ر الســياعــا  رالقوانتأ راللواتح التنظيمية رالترتتجا  ر/نر التداهتر األخرى المن جقة.  )ا( 
ــتفااة في مجال تجاال المعلوما  رتقدعم بعض األمملة علم  ريرام ر ــــــــــــا ما لدعكم مأ تجارب راررت مســــــــــ

 ممارعا  فعالة في هفا الشحن.النجاح في ت بتق 

 
 

هــل يتجــاال هلــد م مص الــدرل األطراف األخرى نر المنظمــا  المعنيــة المعلومــا  العلميــة رالتكنولوايــة  -91
نفاذ القانون مأ نال نن ععزز  ل مناا قدرا  ا خر علم منص اراتم  ـنص األعـلحة إذا  ال ـلة المفتدة ألاازة  
فخترة را تجار هاا ب ورة متر مشررعة ر شفاا رالتحقتق فتاا رمالوقة األشخا  النارية رنازاتاا رمكوناتاا رال

 (؟12مأ المااة  3الضالعتأ في تلك األنش ة متر المشررعة )الفقرة 
       ازتيا نعم،     نعم  

 إذا  ان الجواب " "، فترام تو يح ذلك. )ن( 

 
 

إذا  ان الجواب "نعم" نر "نعم، ازتيا"، فترام تقدعم تفا ـتل في هفا الشـحن رر ـا التداهتر  )ب( 
 المتخفة رتقدعم نمملة علم وا   النجاح في تنفتفها.

 
 

ــج    -92 ــلحة النارية رنازاتاا رمكوناتاا رالفخترة التي  ــ هل يتفقد هلد م الســــجال  الوطنية رالدرلية لألعــ
 نر ُعمر علتاا نر اعترا  رالتي ربما تكون قد  نع  نر اتجر هاا ب ورة متر مشررعة؟

       ازتيا نعم،     عمن   
 إذا  ان الجواب " "، فترام تو يح ذلك. )ن( 

 
 

إذا  ـان الجواب "نعم" نر "نعم، ازتـيا"، فترام ذ ر الســــــــــــــل ـة نر الســــــــــــــل ـا  المخت ــــــــــــــة  )ب( 
اقتفــاآ األثر الوطنيــة نر الــدرليــة رتقــدعم نمملــة رالمت لجــا  را اراآا  القــانونيــة الم جقــة في هلــد م علم عمليــا  

 علم ت بيقاا.

 
 هل عحتفا هلد م بسجال  لما يلي: )ج( 

 طلجا  اقتفاآ األثر الواراة؟  

 طلجا  اقتفاآ األثر ال اارة؟  

 يرام تقدعم تفا تل في هفا الشحن. ‘1’ 

 
 

الدرل مدعوة إلم تقدعم نمملة علم عمليا  اقتفاآ األثر النااحة ربيان الدررت المســــــــــــــتفااة،   )ا( 
فعالية ممارعـــــــــاتاا الوطنية ااه مأ  ـــــــــعوبا  رتحدعا  في تنفتف تلك العمليا ، رتقتيم مدى  اعشـــــــــمل ما تو  بما

 رالدرلية في مجال اقتفاآ األثر.
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الدرل مدعوة إلم الت وع هتقدعم معلوما  إ ــــــــا ية عأ عدا رنوع األعــــــــلحة النارية رنازاتاا  )ه( 
رمكونـاتاـا رالـفخترة التي اقتفـ  نثرهـا في إقليماـا رفي البلـدان األخرى خالل األعوام المالثـة المـا ــــــــــــــيـة. ريرام 

 رقام الخا ة بكل عنة إن  ان  متاوة.تقدعم األ

 
 

ــال طلجا  للتعارن الدرلي مأ نال اقتفاآ  -93 ــت جال رترعــــــ هل اعتمد هلد م تداهتر رترتتجا  للتمكأ مأ اعــــــ
نر ع  نر اتُّجر هاا ب ــــورة متر مشــــررعة  نثر األعــــلحة النارية رنازاتاا رمكوناتاا رالفخترة التي ربما تكون قد  ــــُ

مأ هررتو ول األعــــــــــــــلحــة  12مأ المــااة  4مأ اتفــاقيــة الجريمــة المنظمــة رالفقرة  18المــااة )ز( مأ  3 )الفقرة
 النارية(؟

      ازتيا نعم،     نعم  
إذا  ان الجواب "نعم" نر "نعم، ازتيا"، فترام ذ ر الســــــــياعــــــــا  رالقوانتأ راللواتح التنظيمية  )ن( 

 تر األخرى المن جقة التي اعتمد  مأ نال توفتر هفا التعارن رتقدعم نمملة علم النجاح في تنفتفها.التداه  نرر/

 
 

ــلحة  )ب(  ــاعدة في اقتفاآ نثر األعـ ــتجابة ل لجا  المسـ ــمان عـــرعة ا عـ هل اعتمد هلد م تداهتر لضـ
نر ع  نر   مأ  4اتُّجر هاا ب ــــورة متر مشــــررعة )الفقرة النارية رنازاتاا رمكوناتاا رالفخترة التي ربما تكون قد  ــــُ

 (؟12المااة 
      ازتيا نعم،     نعم  

إذا  ان الجواب "نعم" نر "نعم، ازتيا"، فترام ذ ر الســــــــياعــــــــا  رالقوانتأ راللواتح التنظيمية  ‘1’ 
 تر األخرى المن جقة رتقدعم نمملة علم النجاح في تنفتفها.التداه  نرر/

 
 

هل اعتمد هلد م تداهتر لضــــــــــــــمان المحافظة علم عــــــــــــــرية المعلوما  التي يتلقاها مأ الدرل  )ج( 
ــتعمال تلك المعلوما  عندما ت لب منه ذلك الدرلة التي  األطراف األخرى نر لالمتمال ألي قتوا ُتفرف علم اعـــ

 ؟12مأ المااة  5المعلوما  رفقا للفقرة تقدم هفه 
      ازتيا نعم،     نعم  

ب "نعم" نر "نعم، ازتيا"، فترام ذ ر الســــــــياعــــــــا  رالقوانتأ راللواتح التنظيمية إذا  ان الجوا ‘1’ 
 التداهتر األخرى ذا  ال لة. نرر/

 
 

 إذا  ان الجواب " "، فترام تو يح ذلك. ‘2’ 

 
 

ــحن  ‘3’  ــا ـية عأ عـدا ال لـجا  التي تلقتاـا بشــــــــــــ الـدرل مـدعوة إلم الت وع هتقـدعم معلومـا  إ ــــــــــــ
اقتفاآ نثر األعـــــــلحة النارية رنازاتاا رمكوناتاا رالفخترة خالل األعوام المالثة الما ـــــــية المســـــــاعدة في  

 رعدا ال لجا  التي قدمتاا للبلدان األخرى في هفا الشحن خالل األعوام المالثة الما ية.
 

 



 CTOC/COP/WG.10/2020/6 

 

108/111 V.20-04320 

 

 يرام، إن نمكأ، نن تقدموا نعضــــــــا معلوما  عأ البلدان التي  ان التعارن معاا علم اقتفاآ ‘4’ 
األثر إعجاهيا نر عــــلبيا إلم نق ــــم ود خالل األعوام الخمســــة الما ــــية. ريرام نعضــــا ر ــــا قنوا  

 التعارن المستخدمة.
 

  
 التعاون  -13المادة   

مأ هررتو ول  13مأ المــااة  2هــل عتأ هلــد م هت ــة رطنيــة نر نق ــة ات ـــــــــــــــال راوــدة عمال بــالفقرة  -94
هتنه ربتأ عــــــــــاتر الدرل األطراف بشــــــــــحن المســــــــــاتل المتعلقة هفلك األعــــــــــلحة النارية لكي تعمل  حلقة ر ــــــــــل  

 البررتو ول؟

   نعم   

 فترام تو يح ذلك. إذا  ان الجواب " "، )ن( 

 
 

إذا  ـان الجواب "نعم"، فترام تـقدعم ني معلومـا  مـتاوـة عأ اعــــــــــــــم الاتـ ة الوطنـية نر نق ة  )ب( 
 ا ت ال المعتنة تلك ررظيفتاا رعنواناا.

 
 

هـل اعتمـد هلـد م تـداهتر نر نهرم ني اتفـاقـا  نر ترتتجـا  ثنـاتيـة نر إقليميـة نر ارليـة للتعـارن في مجـال  -95
رمكافحة راعــت  ــال  ــنص األعــلحة النارية رنازاتاا رمكوناتاا رالفخترة را تجار هاا ب ــورة متر مشــررعة منص 

 (؟13مأ المااة  1)الفقرة 
      ازتيا نعم،     نعم  

 ب " "، فترام تو يح ذلك.إذا  ان الجوا )ن( 

 
 

إذا  ـــان الجواب "نعم" نر "نعم، ازتيــــا"، فترام ر ــــــــــــــا تلــــك التــــداهتر رالترتتجــــا  رذ ر  )ب( 
ــياعـــــــا  رالقوانتأ راللواتح التنظيمية ر/نر التداهتر األخرى المن جقة. ريرام هيان ما إذا  ان هلد م طرفا في  الســـــ

إاراآا  تراخيص ا عــتتراا رالت ــدير رالعبور هناآ علم راوا اتحاا منظمة إقليمية ت بق تداهتر مشــتر ة بشــحن 
 امر ي رمن قة تخلو مأ الحدرا الداخلية رتكفل ورية ور ة الجضاتص.

 
 

ــلحة النارية المتوخاة في الفقرة  -96 ــم األعــ ــوعة لمكافحة إزالة عالما  رعــ ــافة إلم التداهتر المو ــ  2با  ــ
النارية، هل ننشـــح هلد م يليا  نر اتخف تداهتر نخرى مأ نال التمات الدعم مأ هررتو ول األعـــلحة   8مأ المااة 

ــلحة النارية رنازاتاا رمكوناتاا رالفخترة رتجارها ــانعي األعـ ــرتاا  رالتعارن مأ  ـ ــماعـ رياا رعـ ــدر ــتوراياا رم ـ رمسـ
ــنعاا را تجار هاا ب ـــورة متر  ــال ننشـــ ة  ـ ــت  ـ مشـــررعة رمأ رناقلتاا التجاريتأ، مأ نال منص رمكافحة راعـ

 (؟13مأ المااة  3ر 1نال ا عتفااة مأ هفا الدعم رالتعارن )الفقرتان 

   نعم   

 اب " "، فترام تو يح ذلك.إذا  ان الجو  )ن( 
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إذا  ان الجواب "نعم"، فترام ر ــــــــــا نوع التعارن الفي نقامه هلد م مص ني ف ة مأ الف ا   )ب( 

 المف ورة نعاله رذ ر السياعا  رالقوانتأ راللواتح التنظيمية ر/نر التداهتر األخرى المن جقة.

 
  

 الصعوبات المصادفة  
  عوبا  في تنفتف نوكام هررتو ول األعلحة النارية؟هل يوااه هلد م  -97

      ازتيا نعم،     نعم  
 إذا  ان الجواب "نعم" نر "نعم، ازتيا"، فترام تو يح ذلك. )ن( 

 
 

لمكـافحـة  ــــــــــــــنص األعــــــــــــــلحـة الـنارـية رنازاتاـا رمكوـناتاـا رالـفخترة  هـل قيم هلـد م فعـالـية ـتداهتره المتخـفة -98
 را تجار هاا ب ورة متر مشررعة؟

   نعم   

ــااا بحي )ن(  ــتشـ ــيح ذلك را عـ مناعـــجة في هفا  (رثاتق) رثيقة إذا  ان الجواب "نعم"، فترام تو ـ
الشــــحن )ممل تقارير التقتيم نر تحلتل المهرا  نر تقارير يليا  ا عــــتعراف الدرلية را قليمية األخرى نر اراعــــا  

 السياعا  العامة، إلق.(. عأ

 
 

هل لدى هلد م اعــــــــــتراتيجية نر خ ة عمل رطنية مأ نال مكافحة  ــــــــــنص األعــــــــــلحة النارية رنازاتاا  -99
رمكوناتاا رالفخترة را تجار هاا ب ــورة متر مشــررعة نر مأ نال تنفتف  ــكو  إقليمية نر ارلية ذا   ــلة في 

 هفا المتدان؟

   نعم   

إذا  ان الجواب "نعم"، فترام هيان ا عــــــــــــــتراتيجية نر خ ة العمل، مص تقدعم شــــــــــــــرح مواز  )ن( 
 ى ذا  ال لة.لن اقاا، ر/نر التداهتر األخر 

 
 

ل للتواؤم مص مقتضـــــــــــــــيا  البررتو ول، فترام تحـدـيد  -100 إذا لم عكأ ا طـار الـقانوني الوطني لبـلد م ـقد عـُدر 
 الخ وا  المتج ية التي يلزم اتخاذها لمواآمته معاا.

 
 

هـل تواـد ني  ــــــــــــــعوـبا  تعترف اعتمـاا تشــــــــــــــريعـا  رطنـية اـدـيدة نر تنفـتف التشــــــــــــــريعـا   )ن( 
 القاتمة؟ الوطنية

   نعم   

 إذا  ان الجواب "نعم"، فال ين بق علتاا ني مأ ال عوبا  التالية؟ ‘1’ 

 مشاكل في  و  التشريعا   

 الحااة إلم إ الوا  مؤعسية نر إنشاآ مؤعسا  اديدة  
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 الحااة إلم عأ المزيد مأ التشريعا  التنفتفعة )قوانتأ، لواتح تنظيمية، مراعيم، إلق.(  

 لتشريعا  عوبا  توااه الممارعتأ في اعتعمال ا   

 نقص الوعي  

 عدم التنستق هتأ الو ا    

 خ اتص ا طار القانوني  

 ا فتقار إلم المعارف رالماارا  التقنية  

 محدراعة نر انعدام التعارن مأ اانب الدرل األخرى   

 محدراعة الموارا الالزمة للتنفتف  

 مساتل نخرى )يرام تحديدها(  

 
  

 الحاجة إلى المساعدة التقنية  

 اعدة تقنية للتهلب علم ال عوبا  القاتمة في تنفتف البررتو ول؟هل عحتاج هلد م إلم مس -101

   نعم   

 إذا  ان الجواب "نعم"، فترام تحديد نوع المساعدة الالزمة: )ن( 
ــلحة النارية رنازاتاا رمكوناتاا رالفخترة    ــنص األعـــــ ــة ل ـــــ تقتيم تداهتر العدالة الجناتية المناهضـــــ

 را تجار هاا ب ورة متر مشررعة رنراه ارتجاطاا بالجراتم الخ ترة األخرى 
 المشورة القانونية نر ا  الوا  التشري ية راللواتح التنظيمية  
 تشريعا  نر لواتح تنظيمية نر اتفاقا  نموذاية  
 إنشاآ هت ا  مخت ة نر ااا  ر ل رطنية نر نقا  ات ال معنية باألعلحة النارية  
 هناآ المؤعسا  نر تعزيز المؤعسا  القاتمة  
 ر ص اعتراتيجيا  نر عياعا  نر خ   عمل  
 تعميم الممارعا  الجتدة نر الدررت المستفااة  
 هنـــــاآ القـــــدرا  مأ خالل تـــــدريـــــب الممـــــارعــــــــــــــتأ العـــــاملتأ في مجـــــال العـــــدالـــــة الجنـــــاتيـــــة   

 ر/نر تدريب المدربتأ
 الوقاعة رالتوةية  
 المساعدة الموق ية مأ مواه نر خبتر متخ ص  
 مراقجة الحدرا رتقتيم المخاطر  
 إاراآا  عمل موودة  
كشـا تدفقا  ا تجار متر المشـررع عند المعاهر الحدراعة نر مأ خالل الخدما  البريدعة نر   

 باعتخدام ا نترن 
 تجاال المعلوما   
 التحقتق رالمالوقة القضاتية   
 تداهتر لتعزيز التعارن ا قليمي رالدرلي  
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التحتيــة القــاتمــة، ممــل نظم وفا  البنمهنم تحتيــة لتكنولوايــا  المعلومــا  نر ت وير إقــامــة   
 السجال  نر النماذج راألارا  الرقمية نر قواعد البيانا  نر نارا  التوا ل

 امص رتحلتل هيانا  ا تجار باألعلحة النارية  
وتث مجا   نخرى )يرام تحديدها(. ريرام ترتتب ا وتيااا  مأ المســــــــــــاعدة التقنية مأ   

 عند تقدعم المعلوما .المتعلقة هاا المحداة  البررتو ول األرلوية را شارة إلم نوكام
 

 
 المساعدة التقنية رالمعدا : )ب( 

 الوعم روفا السجال   

 تحديد ماهية األعلحة النارية راقتفاآ نثرها  

  واب  النقل  

 ومال  الجمص  

 التع تل رالتدمتر  

 إاارة المخزرنا   

 
 

 مساعدة تقنية في تلك المجا  ؟هل يتلقم هلد م بالفعل  )ج( 

   نعم   

 لجاا  التي تقدماا.إذا  ان الجواب "نعم"، فترام تحديد مجال المساعدة المقدمة را ‘1’ 

 
 

يرام ر ـا الممارعـا  المتجعة في هلد م التي تعتبررناا اتدة بشـحن مراقجة األعـلحة النارية  )ا( 
ا تجار هاا ب ــورة متر مشــررعة التي عمكأ  ر رمنص رمكافحة  ــنص األعــلحة النارية رنازاتاا رمكوناتاا رالفخترة 

 فتف هررتو ول األعلحة النارية.نن تام الدرل األخرى في ااواها الرامية إلم تن 

 
 

يرام تـقدعم ني معلومـا  نخرى تعتـقدرن نن مأ المام نخـفهـا في ا عتـجار بشــــــــــــــحن الجواـنب  ()ه 
 المتعلقة هتنفتف البررتو ول رال عوبا  القاتمة في هفا الشحن بخالف المعلوما  المف ورة نعاله.

 
 


