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  استبيان عن تنفيذ بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين

  عن طريق البر والبحر والجو، المكّمل التفاقية األمم المتحدة
  لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية

    
الغرض من االستبيان احلايل هو مجع معلومات من الدول األطراف يف بروتوكول   

املتحدة ملكافحة البحر واجلو، املكّمل التفاقية األمم مكافحة ريب املهاجرين عن طريق الرب و 
)، وفقا ، املرفق الثالث٥٥/٢٥اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والدول املوقّعة عليه (قرار اجلمعية العامة 

للتوجيه املقدم من مؤمتر األطراف يف االتفاقية خالل دورته األوىل، ويف سياق برنامج العمل 
). واملعلومات املزمع تقدميها سوف تكون ذات صلة ١/٦ك الدورة (املقرراملوافق عليه خالل تل

  بااالت التالية، اليت حددها مؤمتر األطراف، ألجل النظر فيها خالل دورته الثانية:

  السبل األساسية ملواءمة التشريعات الوطنية وفقا للربوتوكول؛  (أ)  

من  ٦ت املصادفة يف تنفيذ املادة دراسة التشريعات املتعلقة بالتجرمي والصعوبا  (ب)  
  الربوتوكول؛

تعزيز التعاون الدويل وتطوير املساعدة التقنية من أجل تذليل الصعوبات   (ج)  
  املستبانة يف تنفيذ الربوتوكول؛

  )1(من الربوتوكول. ١٦و ١٥اآلراء واخلربات املكتسبة يف تنفيذ املادتني   (د)  

 لمعلومات المطلوبة في هذا االستبيان؟هل يحتاج بلدكم إلى مساعدة في توفير ا

                                                                 
من  ١٦و ١٥بناء على ما ُفهم من أن تبادل اآلراء واخلربات املكتسبة يف تنفيذ املادتني  ١/٦اعتمد املؤمتر املقرر  (1) 

ب األمانة، بل سوف ُيستخدم كدليل إرشادي لألعمال الربوتوكول لن ينطوي على مجع املعلومات من جان
  التحضريية من جانب الدول األطراف واملراقبني ألجل دورة املؤمتر الثانية.
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 ال  (   ) نعم  (   ) 
   

  مقتضيات التعريف والتجريم بموجب بروتوكول المهاجرين  - أوال  
  
  هل ريب املهاجرين جمّرم مبوجب تشريعاتكم الداخلية؟  - ١

 (   ) ال  (   ) نعم

  إذا كان اجلواب "ال"، فريجى توضيح ذلك.  (أ)    

 
 
 

  
ان اجلواب "نعم"، فهل ريب املهاجرين معّرف يف إذا ك  (ب)  

بلدكم بصفته جرما جنائيا وفقا للفقرة الفرعية (أ) من املادة 
  من الربوتوكول؟ ٣

 (   ) ال  (   ) نعم

(ب) هو "ال"، فريجى حتديد كيفية تعريف ريب  ١إذا كان اجلواب عن السؤال   - ٢
  املهاجرين يف تشريعاتكم الداخلية.

 
 
 

  
  هل متّيز تشريعاتكم الداخلية بني ريب املهاجرين واالجتار باألشخاص؟   - ٣

 (   ) ال  (   ) نعم

  إذا كان اجلواب "ال"، فريجى توضيح ذلك.  (أ)    
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  إذا كان اجلواب "نعم"، فريجى حتديد ذلك.  (ب)    

 
 
 

  
ة (حسب هل إعداد أو تدبري أو توفري أو امتالك وثيقة سفر أو هوية مزّور   - ٤

من الربوتوكول) لغرض  ٣التعريف الوارد يف الفقرة الفرعية (ج) من املادة 
(ب) من املادة  ١ريب املهاجرين جمّرم مبوجب تشريعاتكم الداخلية (الفقرة 

  من الربوتوكول)؟ ٦

 (   ) ال  (   ) نعم

  هو "ال"، فريجى توضيح ذلك. ٤إذا كان اجلواب عن السؤال   - ٥

 
 
 

  
كني شخص ليس مواطنا يف بلدكم أو مقيما دائما فيه من البقاء يف هل مت  - ٦

إقليمه دون تقّيد بالشروط الالزمة للبقاء املشروع فيه، باستخدام الوسائل 
أعاله، أو بأي وسيلة غري مشروعة أخرى، جمّرم  ٤املشار إليها يف السؤال 

  وتوكول)؟من الرب  ٦(ج) من املادة  ١مبوجب تشريعاتكم الداخلية (الفقرة 

 (   ) ال  (   ) نعم

  هو "ال"، فريجى توضيح ذلك. ٦إذا كان اجلواب عن السؤال   - ٧

 
 
 

  
هل تدرج تشريعات بلدكم يف عداد اجلرائم اجلنائية الشروع يف ارتكاب اجلرائم   - ٨

من  ٦(أ) من املادة  ٢أعاله (الفقرة  ٦و ٤و ١املشار إليها يف األسئلة 
  الربوتوكول)؟
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 (   ) ال  ) (   نعم

  هو "ال"، فريجى توضيح ذلك. ٨إذا كان اجلواب عن السؤال   - ٩

 
 
 

  
أعاله جمّرمة  ٦و ٤و ١هل املسامهة كشريك يف اجلرائم املشار إليها يف األسئلة   - ١٠

  من الربوتوكول)؟ ٦(ب) من املادة  ٢مبوجب تشريعاتكم الداخلية (الفقرة 

 (   ) ال  (   ) نعم

  هو "ال"، فريجى توضيح ذلك. ١٠جلواب عن السؤال إذا كان ا  - ١١

 
 
 

  
هل تنظيم أو توجيه أشخاص آخرين الرتكاب اجلرائم املشار إليها يف األسئلة   - ١٢

(ج) من املادة  ٢أعاله جمّرمة مبوجب تشريعاتكم الداخلية (الفقرة  ٦و ٤و ١
  من الربوتوكول)؟ ٦

 (   ) ال  (   ) نعم

  هو "ال"، فريجى توضيح ذلك. ١٢السؤال  إذا كان اجلواب عن  - ١٣

 
 
 

  
هل تقضي تشريعاتكم الداخلية بأن التصرفات اليت تعّرض للخطر، أو يرجح   - ١٤

أن تعّرض للخطر، حياة أو سالمة املهاجرين، أو اليت تستتبع معاملتهم معاملة 
ما ال إنسانية أو مهينة، مبا يف ذلك استغالهلم، تعّد ظروفا مشددة للعقوبة في

أعاله (الفقرة  ١٢و ٦و ٤و ١يتعلق بأي من اجلرائم املشار إليها يف األسئلة 
  من الربوتوكول)؟ ٦من املادة  ٣
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 (   ) ال  (   ) نعم

  هو "ال"، فريجى توضيح ذلك. ١٤إذا كان اجلواب عن السؤال   - ١٥

 
 
 

  
ي) هل تنص تشريعاتكم الداخلية على أي تدبري (ذي طابع جنائي أو إدار    - ١٦

 ٦من املادة  ٤والفقرة  ٥ضد املهاجرين املهربني الذين دخلوا بلدكم (املادة 
  من الربوتوكول)؟

 (   ) ال  (   ) نعم

  هو "نعم"، فريجى حتديد ذلك. ١٦إذا كان اجلواب عن السؤال   - ١٧

 
 
 

    
حيث يرجى توفري نسخة من تشريعات بلدكم ذات الصلة، وعنوان املوقع الشبكي، إن ُوجد، 

  يتسّىن االطالع على تلك التشريعات.
    

  مقتضيات التعاون الدولي بموجب بروتوكول المهاجرين  -ثانيا  
  

نظرا ألن أحكام اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية (قرار   
على  ، املرفق األول) تنطبق، مع إدخال ما يقتضيه احلال من تغيريات،٥٥/٢٥اجلمعية العامة 

بروتوكول املهاجرين، فمن املزمع تناول املسائل ذات الصلة مبقتضيات التعاون الدويل مبوجب 
  الربوتوكول يف الباب الثاين من استبيان منفصل عن تنفيذ االتفاقية.

يُرسل هذا االستبيان إىل الدول األطراف يف االتفاقية والدول املوّقعة عليها بغية مجع   
الذي اعتمده مؤمتر األطراف يف االتفاقية خالل دورته  ١/٢وفقا للمقرر  املعلومات ذات الصلة

  .٢٠٠٤متوز/يوليه  ٨حزيران/يونيه إىل  ٢٨األوىل اليت ُعقدت يف فيينا من 
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  الصعوبات الُمصادفة والمساعدة المطلوبة  -ثالثا  
  

    الصعوبات الُمصادفة  -ألف  
ملقتضيات الربوتوكول فيما يتعلق باملسائل  إذا مل تتم مواءمة التشريعات الداخلية وفقا  - ١٨

، فما هي اخلطوات اليت مازال ينبغي القيام ا؟ ١٧إىل  ١املتناَولة يف األسئلة من 
(مثال، هل جيري صوغ تشريعات؟ هل ُأحيلت تشريعات للموافقة؟) يرجى حتديد 

  ذلك.

 
 
 

  
  هل هناك أي صعوبات تعرقل اعتماد تشريعات وطنية مالئمة؟  - ١٩
  

 (   ) ال  (   ) نعم
  

  هو "نعم"، فريجى حتديد ذلك. ١٩إذا كان اجلواب عن السؤال   - ٢٠
  

 
 
 

    
    االحتياجات إلى المساعدة التقنية  - باء  

  هل حيتاج بلدكم إىل مساعدة تقنية للتغلب على تلك الصعوبات؟  - ٢١

 (   ) ال  (   ) نعم

  فريجى حتديد ذلك.هو "نعم"،  ٢١إذا كان اجلواب عن السؤال   - ٢٢
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    المساعدة التقنية المقّدمة  - جيم  
  هل يقّدم بلدكم مساعدة تقنية إىل بلدان أخرى يف ااالت املشمولة ذا االستبيان؟  - ٢٣

  على أساس ثنائي؟  (أ)  

 (   ) ال  (   ) نعم

  و/أم    

  من خالل منظمات دولية؟   (ب)  

 (   ) ال  (   ) نعم

(ب) هو "نعم"، فريجى حتديد ما هي تلك  ٢٣اب عن السؤال إذا كان اجلو   - ٢٤
  املنظمات.

 
 
 

  
هو "نعم"، فريجى حتديد أنواع املساعدة التقنية  ٢٣إذا كان اجلواب عن السؤال   - ٢٥

  املقّدمة.

 
 
     

  معلومات أخرى  -رابعا  
  

فاقية األمم يرجى تقدمي أي معلومات أخرى تعتقدون بأا مهمة ملؤمتر األطراف يف ات  - ٢٦
املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، للنظر فيها خالل هذه املرحلة فيما يتعلق 

  جبوانب أو صعوبات يف تنفيذ بروتوكول املهاجرين، غري ما هو مذكور أعاله.
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   اسم البلد:

 __/___/___ تاريخ تلقي االستبيان:
 (اليوم/الشهر/السنة)

 

 ل (املوظفون املسؤولون) عن اإلجابة عن االستبيان:املوظف املسؤو 

   السيدة/السيد:  

   اللقب أو املنصب:  

   

   أو املكتب:و/اهليئة   

   

   العنوان الربيدي:  

   

   

   

   رقم اهلاتف:  

   رقم التلفاكس:  

   عنوان الربيد اإللكرتوين:  
       

  لعنوان التايل:ُترسل االستبيانات املستكملة إىل ا
 United Nations Office on Drugs and Crime 
 Vienna International Centre 
 PO Box 500 
 A 1400 Vienna, Austria 
 
  
 E-mail: untoc.cop@unodc.org 
         Tel.:                 + 43 (1) 26060 5762  
         Direct fax:       + 43 (1) 26060 73957 
  
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


