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  الفريق العامل املعين بتهريب املهاجرين
  ٢٠١٧أيلول/سبتمرب  ١٣- ١١فيينا، 
  *تقَّمن جدول األعمال املؤ ٢البند 

  إعداد استبيان الستعراض تنفيذ بروتوكول 
        هتريب املهاجرين

 ٨/٢، وفقاً للقرار بروتوكول مكافحة هتريب املهاجريناستعراض تنفيذ     
      املؤمترالصادر عن 

    األمانة من إعداداستبيان مشروع     
قرَّر مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، يف دورتـه الثامنـة،   
أن يواصـل عمليـة إنشـاء آليـة اسـتعراض تنفيـذ اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب              

عاجل تلك اآللية تـدرجييا مجيـع املـواد الـواردة يف االتفاقيـة      الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا، وأن ت
  ).٨/٢والربوتوكوالت امللحقة هبا (قرار املؤمتر 

 ينبغـي هلـا  وقرَّر املؤمتر أيضاً أن ُتنفَّذ آلية االستعراض ضمن إطار املؤمتر وأفرقته العاملة القائمة، اليت 
، مبـا يتسـق مـع جمـاالت اختصاصـها ودون      أن تضيف هذه املسألة كبنـد ُيـدرج يف جـداول أعماهلـا    

املساس بالوالية الراهنة لكل منـها، وأن يضـع كـل فريـق عامـل معـين، حتقيقـاً هلـذا الغـرض، خـالل           
  العامني التاليني ومبساعدة من األمانة، استبيان تقييم ذايت موجزاً ودقيقاً ومركَّزاً.

ــة      ــذه الوالي ــالً هب ــتبيان عم ــذا االس ــد ُوضــع ه ــة مجــع   ،وق ــدول األطــراف يف   بغي ــن ال ــات م املعلوم
بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عـن طريـق الـرب والبحـر واجلـو والـدول املوقِّعـة عليـه، وذلـك          

  .٨/٢وفقاً لقرار املؤمتر 
ويستند االستبيان إىل االستبيانات السابقة جلمع املعلومات الـيت أعـدَّهتا األمانـة واعتمـدها املـؤمتر يف      

وقــد وضــع  وهــو يشــمل مجيــع األحكــام ذات الصــلة مــن الربوتوكــول.  )١(ثانيــة،دورتيــه األوىل وال
ــذ بروتوكــول هتريــب املهــاجرين    يف صــيغة تتطــابق مــع االســتبيان أيضــاً   ــدويل لتنفي  إطــار العمــل ال

                                                                    

  *  CTOC/COP/WG.7/2017/1. 
  )١(  http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/review-questionnaires.html. 

http://undocs.org/ar/A/RES/17/1
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)، واسُتحدثت أداة للمساعدة التقنية الرئيسية واسُتخدمت على نطاق واسع لدعم الـدول  ٢٠١٢(
  ة يف التنفيذ الفعَّال لربوتوكول هتريب املهاجرين.األعضاء يف األمم املتحد

وأُعدَّ هذا االستبيان أيضاً استناداً إىل النموذج املقدَّم من الفريق العامل املعين باألسلحة النارية. وقد 
 دٍّبشأن االستبيان املتعلق باألسلحة النارية وأدجمتها إىل ح املقدَّمةنظرت األمانة العامة يف التعليقات 

 نَّري، لكنــها قــرَّرت أيضــاً تــوفري خيــارات خمتلفــة لتنظــر فيهــا الــدول األطــراف، علــى أســاس أ    كــب
  االستبيانات سوف ُتواءم يف الشكل النهائي وفقاً لقرار الدول.

  وهو يستند إىل املبادئ العامة التالية:
من أجـل اجتنـاب احلاجـة إىل تفسـريات مطوَّلـة، تتضـمَّن األسـئلة عبـارات تتعلـق            (أ)  

  العامة إىل أحكام الربوتوكول واالتفاقية؛ املرجعية بالتدابري امللموسة بدالً من اإلشارات
لتــدابري املنصــوص عليهــا يف جتســيد اهتــدف األســئلة إىل تــوفري أســاس الســتعراض    (ب)  

  ؛يف القوانني الوطنية وكذلك تنفيذها العملي الربوتوكول
التفاقيــة مــع مراعــاة مــا يقتضــيه اخــتالف املتعلقــة أيضــاً بتطبيــق ا ُعوجلــت األســئلة  (ج)  

دة اليت تقـع ضـمن نطـاق تطبيـق الربوتوكـول، وذلـك يف اسـتبيان منفصـل         احلال بشأن املسائل احملدَّ
  يتعلق بتنفيذ االتفاقية؛

ُتشجَّع الدول على تقدمي القوانني واللوائح التنظيمية والقضايا وغريها من الوثـائق    (د)  
  باجلرمية (بوابة "شريلوك") بوابة إدارة املعارف. املتعلقةنية والقوانني يف بوابة املوارد اإللكترو

    
   مقتضيات التعريف والتجرمي مبوجب بروتوكول هتريب املهاجرين  -أوالً  

  من الربوتوكول)؟ ٦من املادة  ١م مبوجب تشريعاتكم الداخلية (الفقرة هل هتريب املهاجرين جمرَّ  - ١
  ال   نعم 

ف يف بلدكم بصفته ُجرماً جنائيا وفقـاً  إذا كان اجلواب "نعم"، فهل هتريب املهاجرين معرَّ  
  من الربوتوكول؟ ٣من املادة  (أ) ة الفرعيةللفقر

  ال   نعم 
ة علـى  طبَّقـ لك اجلزاءات امل، مبا يف ذأخرى و/أو تدابري قواننيق من ُيرجى ذكر ما هو مطبَّ  

  هذا اجلُرم.
  
        

علـى وجـه    ،عنصـر "املنفعـة املاليـة أو املنفعـة املاديـة األخـرى" الـوارد يف التعريـف         دُّعَـ هل ُي  -٢
  عنصراً مكوِّناً يف هذا اجلُرم؟ ،اخلصوص

  ال   نعم 
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  الية أو املنفعة املادية األخرى"، فهل هو معرَّف؟إذا كان جيب إقرار عنصر "املنفعة امل  -٣
  ال   نعم 

  فريجى تقدمي تفاصيل عن هذا التعريف. ،إذا كان اجلواب "نعم"  
  
        

إذا كان جيب إقرار عنصر "املنفعة املالية أو املنفعة املادية األخـرى"، فهـل يوجـد حـد أدىن       -٤
  ته؟من أجل إثبا

  ال   نعم 
    
إقرار عنصر "املنفعـة املاليـة أو املنفعـة املاديـة األخـرى"، فهـل مـن املمكـن          جيب مل يكنإذا   -٥

مادية  ةالتهريب حينما ال يستمد املهرِّب أي منفعة مالية أو منفع هذا مباشرةُ مالحقة قضائية بشأن
  أخرى من ذلك؟

  ال   نعم 
    
جيــب إقــرار عنصــر "املنفعــة املاليــة أو املنفعــة املاديــة األخــرى"، فهــل ميكــن أن   مل يكــنإذا   -٦

  يشكِّل وجود "منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى" ظرفاً مشدِّداً للعقوبة يف إصدار احلكم؟
  ال   نعم 

  
ة علـى  طبَّقـ ، مبا يف ذلك اجلزاءات املأخرى و تدابريق من قوانني و/أُيرجى ذكر ما هو مطبَّ  

  .هذا اجلُرم
  
        

  ز تشريعاتكم الداخلية بني هتريب املهاجرين واالجتار باألشخاص؟هل متيِّ  -٧
  ال   نعم 

  إذا كان اجلواب "نعم"، فريجى حتديد ذلك.  
  
        

  ية بني هتريب املهاجرين وتسهيل الدخول غري املشروع إىل البلد؟تشريعاتكم الداخلمتيِّز هل   - ٨
  ال   نعم 

  إذا كان اجلواب "نعم"، فريجى حتديد ذلك.  
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رة (حسب التعريف الـوارد  هل إعداد أو تدبري أو توفري أو امتالك وثيقة سفر أو هوية مزوَّ  -٩
ــة (ج  ــرة الفرعي ــادة  يف الفق م مبوجــب مــن الربوتوكــول) لغــرض هتريــب املهــاجرين جمــرَّ    ٣) مــن امل

  من الربوتوكول)؟ ٦(ب) من املادة  ١تشريعاتكم الداخلية (الفقرة 
  ال   نعم 

  ذلك. حتديد"، فريجى نعمإذا كان اجلواب "  
  
        

 إقلـيم بلـدكم  فيـه مـن البقـاء يف     دائمـاً  قيمـاً يف بلـدكم أو م  هل متكني شخص ليس مواطناً  -١٠
 ٩الالزمة للبقاء املشروع فيه، باستخدام الوسـائل املشـار إليهـا يف السـؤال      باالشتراطاتد دون تقيُّ
(ج) مـن   ١م مبوجب تشـريعاتكم الداخليـة (الفقـرة    بأي وسيلة غري مشروعة أخرى، جمرَّ أعاله، أو

  من الربوتوكول)؟ ٦املادة 
  ال   نعم 

    
    من الربوتوكول) ٦(أ) و(ب) و(ج) من املادة  ٢ الفقراتاجلرائم الفرعية (  -ألف  

 ٩و ١تشــريعات بلــدكم الشــروع يف ارتكــاب اجلــرائم املشــار إليهــا يف األســئلة  جتــرِّمهــل   -١١
  من الربوتوكول)؟ ٦(أ) من املادة  ٢أعاله (الفقرة  ١٠و

  ال   نعم 
  

ذكر ما هو مطبَّق من قانون (قوانني) و/أو غـري ذلـك مـن    "، فريجى نعمإذا كان اجلواب "  
  .تدبري (تدابري)، مبا يف ذلك اجلزاءات املطبَّقة

  
        

مـة مبوجـب   أعاله جمرَّ ١٠و ٩و ١هل املسامهة كشريك يف اجلرائم املشار إليها يف األسئلة   -١٢
  من الربوتوكول)؟ ٦(ب) من املادة  ٢ريعاتكم الداخلية (الفقرة تش

  ال   نعم 
  

، مبـا يف  أخـرى  ق مـن قـوانني و/أو تـدابري   ذكر ما هـو مطبَّـ  إذا كان اجلواب "نعم"، فريجى   
  .ةطبَّقذلك اجلزاءات امل

  
        

 ٩و ١اجلــرائم املشــار إليهــا يف األســئلة  هــل تنظــيم أو توجيــه أشــخاص آخــرين الرتكــاب  -١٣
  من الربوتوكول)؟ ٦(ج) من املادة  ٢مة مبوجب تشريعاتكم الداخلية (الفقرة أعاله جمرَّ ١٠و

  ال   نعم 
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، مبـا يف  أخـرى  ق مـن قـوانني و/أو تـدابري   ذكر ما هـو مطبَّـ  إذا كان اجلواب "نعم"، فريجى   
  .قةزاءات املطبَّذلك اجل

  
        

ض ض للخطر، أو يرجح أن تعرِّالتصرفات اليت تعرِّ أنَّعلى  تشريعاتكم الداخلية تنصهل   -١٤
معاملتـهم معاملـة ال إنسـانية أو مهينـة، مبـا يف       اليت تستتبع، أو تهمأو سالم للخطر، حياة املهاجرين

رائم املشـار إليهـا يف األسـئلة    مـن اجلـ   دة للعقوبة فيمـا يتعلـق بـأيٍّ   مشدِّ ظروفهي ذلك استغالهلم، 
  من الربوتوكول)؟ ٦من املادة  ٣أعاله (الفقرة  ١٣و ١٢و ١٠و ٩و  ١

  ال   نعم 
  

، مبـا يف  أخـرى  ق مـن قـوانني و/أو تـدابري   إذا كان اجلواب "نعم"، فريجى ذكر ما هـو مطبَّـ    
  .قةذلك اجلزاءات املطبَّ

  
        

تدبري (ذي طابع جنائي أو إداري) ضد املهـاجرين   هل تنص تشريعاتكم الداخلية على أيِّ  -١٥
  من الربوتوكول)؟ ٦من املادة  ٤والفقرة  ٥املهرَّبني الذين دخلوا بلدكم (املادة 

  ال   نعم 
  

 ق مـن قـوانني و/أو تـدابري   ذكـر مـا هـو مطبَّـ    و ذلـك  حتديد إذا كان اجلواب "نعم"، فريجى  
  .قة، مبا يف ذلك اجلزاءات املطبَّأخرى

  
          

      إنفاذ القانون والنظام القضائي  -ثانياً  
املسائل ذات الصلة بالتدابري احلدودية وأمن ومراقبة الوثائق وشرعية الوثائق   -ألف  

    وصالحيتها
ري املناسبة ملنـع اسـتخدام وسـائل    تدابري تشريعية أو غريها من التداب هل اعتمد بلدكم أيَّ  -١٦

مـن املـادة    ٢النقل اليت يشـغلها النـاقلون التجـاريون يف ارتكـاب ُجـرم هتريـب املهـاجرين (الفقـرة         
  من الربوتوكول)؟ ١١

  ال   نعم 
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ا إذا وتقـدمي مـا هـو متـاح مـن املعلومـات عمَّـ        ذلـك  حتديدإذا كان اجلواب "نعم"، فريجى   
كانت هذه التدابري تتضمَّن إرساء التـزام النـاقلني التجـاريني بالتأكـد مـن أنَّ كـل الركـاب        

جزاءات ُتفرض يف حاالت  حيملون وثائق السفر الضرورية لدخول البلد، وكذلك عن أيِّ
  .من الربوتوكول) ١١من املادة  ٤و ٣اإلخالل هبذا االلتزام (الفقرتان 

  
        

سلطات املختصة يف بلدكم التدابري احلدودية من أجـل منـع وكشـف هتريـب     هل عزَّزت ال  -١٧
  من الربوتوكول)؟ ١١من املادة  ١املهاجرين (الفقرة 

  ال   نعم 

  إذا كان اجلواب "نعم"، فريجى حتديد ذلك.  
  
        

وافقـة علـى دخـول األشـخاص     تـدابري تسـمح بعـدم امل    هل تنص تشريعات بلدكم على أيِّ  -١٨
 ٥املتورطني يف ارتكاب األفعال اجلُرمية ذات الصلة بتهريب املهـاجرين أو إلغـاء تأشـرياهتم (الفقـرة     

  من الربوتوكول)؟ ١١من املادة 
  ال   نعم 

  إذا كان اجلواب "نعم"، فريجى حتديد ذلك.  
  
        

تـدابري لضـمان كفايـة نوعيـة وسـالمة وأمـن وثـائق السـفر أو اهلويـة           يَّهل اتَّخـذ بلـدكم أ    -١٩
  من الربوتوكول)؟ ١٢الصادرة عن سلطاته املختصة (املادة 

  ال   نعم 

  خذت.جى حتديد ما هي التدابري اليت اتُّإذا كان اجلواب "نعم"، فري  
  
        

أخــرى، طــرف بلــدكم ملزمــة بــالتحقق، بنــاًء علــى طلــب دولــة   هــل الســلطات املختصــة يف   - ٢٠
غضون فترة زمنية معقولة، من شرعية وصالحية وثائق السفر أو اهلوية الصادرة أو املزعوم صدورها   يف

  من الربوتوكول)؟ ١٣باسم بلدكم واملشتبه يف أهنا ُتستعمل من أجل هتريب املهاجرين (املادة 
  ال   نعم 

  إذا كان اجلواب "نعم"، فريجى حتديد ذلك.  
  
      



CTOC/COP/WG.7/2017/2 

 

V.17-04924 7/22 
 

  
هل تنص تشـريعات بلـدكم علـى اسـتخدام أسـاليب التحـرِّي اخلاصـة للتحقيـق يف جـرائم            -٢١

  من االتفاقية)؟ ٢٠هتريب املهاجرين (املادة 
  ال   نعم 

  ديد ذلك.إذا كان اجلواب "نعم"، فريجى حت  
  
        

  من االتفاقية)؟ ٦هل جترِّم تشريعات بلدكم غسل عائدات هتريب املهاجرين (املادة   -٢٢
  ال   نعم 

  إذا كان اجلواب "نعم"، فريجى حتديد ذلك.  
  
        

يب هــل اعتمــد بلــدكم تــدابري لــردع وكشــف غســل األمــوال عنــدما يكــون مرتبطــاً بتــهر    -٢٣
  من االتفاقية)؟ ٧املهاجرين (املادة 

  ال   نعم 

  إذا كان اجلواب "نعم"، فريجى حتديد ذلك.  
  
        

هل اعتمد بلـدكم تـدابري مـن أجـل التعـرُّف علـى العائـدات املتأتيـة مـن هتريـب املهـاجرين              -٢٤
  من االتفاقية)؟ ١٢دة واقتفاء أثرها وجتميدها ومصادرهتا وضبطها (املا

  ال   نعم 

  إذا كان اجلواب "نعم"، فريجى حتديد ذلك.  
  
        

    تدابري توفري احلماية واملساعدة للمهاجرين املهرَّبني  -ثالثاً  
لـى حيــاة  قهـا بلـدكم للحفـاظ ع   ذات الصـلة باإلطـار القــانوين يطبِّ   التـدابري املـذكورة أدنـاه    أيُّ  - ٢٥

املهاجرين املهرَّبني ومحاية حقهم يف عـدم اخلضـوع للتعـذيب أو غـريه مـن أشـكال املعاملـة أو        
، ١٩ملـادة  مـن ا  ١، والفقـرة  ١٦مـن املـادة    ١أو الالإنسانية أو املهينة (الفقـرة  العقوبة القاسية 

  لربوتوكول)؟من ا
تعـذيب وغـريه مـن أشـكال املعاملـة أو العقوبـة       التصديق على الصكوك الدولية اليت حتظر ال  

بـاحلقوق املدنيـة والسياسـية،    القاسية أو الالإنسـانية أو املهينـة (مـثالً العهـد الـدويل اخلـاص       
مناهضة التعذيب وغريه من ضـروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنسـانية أو      واتفاقية 
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اهضة التعذيب وغريه مـن ضـروب املعاملـة أو    من، والربوتوكول االختياري التفاقية   املهينة
  ). العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

ــدم           ــاة وع ــرَّبني يف احلي ــاجرين امله ــوق امله ــز حق ــة تعزي ــديل التشــريعات بغي ــة أو تع مراجع
  إخضاعهم للتعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة.

مراجعـة أو تعـديل التشـريعات مــن أجـل عـدم احتجــاز املهـاجرين املهـرَّبني إالَّ يف ظــروف          
  استثنائية، تكون معقولة ومناسبة، ووضع بدائل لالحتجاز اإلداري للمهاجرين املهرَّبني.

  تدابري أخرى (ُيرجى التحديد).  
  
        

الواردة أدناه يطبقها بلدكم من أجل احلفاظ على حياة املهـاجرين املهـرَّبني    التدابري الوقائية أيُّ  - ٢٦
ومحاية حقهم يف عدم إخضاعهم للتعذيب وغريه من أشكال املعاملة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنسـانية    

  من الربوتوكول)؟ ،١٩من املادة  ١، والفقرة ١٦من املادة  ١أو املهينة (الفقرة 
اإلنفاذ الصارم ملبدأ عدم اإلعادة القسرية للمهاجرين املهرَّبني، وحظـر طـردهم أو إعـادهتم      

  أو تسليمهم إىل الدول إذا كانوا يواجهون فيها خطر التعرض للتعذيب.
إشراك املنظمات الدولية ومنظمات اجملتمع املدين وغريها من أصحاب املصلحة املعنـيني يف    

للحفــاظ علــى حيــاة املهــاجرين املهــرَّبني وتــدعيم حقــوقهم يف عــدم  عامــة سياســات وضــع
  التعرض للتعذيب وغريه من ضروب املعاملة السيئة.

احتجازهم من خالل  قرارات لطعن يفلإتاحة سبل الوصول إىل آلية فعَّالة للمهاجرين املهرَّبني   
از، والسماح للمحتجزين بالطعن يف مشـروعية احتجـازهم   املراجعة القضائية لقرارات االحتج

  أمام حمكمة أو سلطة خمتصة.
الرصد املنتظم من جانب مؤسسة مراقبة مستقلة (مثل اآللية الوقائية الوطنيـة املنشـأة مبوجـب      

ة الربوتوكــول االختيــاري التفاقيــة مناهضــة التعــذيب وغــريه مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــ  
القاسية أو الالإنسـانية أو املهينـة، املؤسسـة الوطنيـة حلقـوق اإلنسـان، ومكتـب أمـني املظـامل،          

  وغري ذلك) من االحتجاز اإلداري للمهاجرين املهرَّبني.
بناء قدرات مؤسسات العدالة اجلنائية واجلهات الفاعلة األخرى ذات الصـلة بشـأن احلظـر      

ه من ضروب املعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة واحلق يف احليـاة  املطلق للتعذيب وغري
  من الربوتوكول). ١٤) من املادة  (ه ٢(الفقرة 

  تدابري أخرى (ُيرجى التحديد).  
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على التدابري الواردة أدناه يطبقها بلدكم لضمان الوصول إىل العدالة واالنتصاف، واحلفاظ  أيُّ  - ٢٧
حياة املهاجرين املهرَّبني ومحاية حقهم يف عدم التعرض للتعذيب وغريه من ضروب، املعاملة أو العقوبـة  

  من الربوتوكول)؟ ،١٩من املادة  ١، والفقرة ١٦من املادة  ١القاسية أو الالإنسانية أو املهينة (الفقرة 
الدعــاءات الســرية مــن املهــاجرين املهــرَّبني إنشــاء أو دعــم آليــة مســتقلة للشــكاوى لتلقــي ا  

، مبا يف ذلك املسـاعدة  هلم الذين تعرَّضوا للتعذيب وسوء املعاملة، وتوفري كل الدعم الالزم
القانونية واملعلومات والتمثيل واملساعدة، ولضمان إتاحة سبل الوصول إىل العدالة وكفالة 

  .مون شكاوىيقدِّسالمة وأمن مجيع املهاجرين املهرَّبني الذين 
التحقيق واملقاضاة يف مجيع حاالت الوفاة والتعذيب وسوء معاملـة املهـاجرين املهـرَّبني مـن       

اهلجـرة، مبـن فـيهم     مراقبـة احلـدود وموظفـو   موظفـو  يف ذلـك   مبـن  اجلهات احلكوميـة، ِقبل 
  .األفعالأولئك الذين أمروا هبذه 

ا مــن املهـاجرين املهـرَّبني الــذين تعرضـوا للتعـذيب وســوء املعاملـة خبــدمات      تزويـد الضـحاي    
  الصحة البدنية والعقلية.

  تدابري أخرى (ُيرجى التحديد).  
  
          

التدابري الواردة أدناه يطبقها بلـدكم لتـوفري احلمايـة للمهـاجرين املهـرَّبني مـن العنـف الـذي          أيُّ  - ٢٨
  من الربوتوكول)؟ ١٦من املادة  ٢يهم من جانب أفراد أو مجاعات (الفقرة ميكن أن يسلط عل

مراجعة أو تعديل التشريعات مـن أجـل محايـة املهـاجرين مـن العنـف، مبـا يف ذلـك العنـف            
  اجلنسي والعنف اجلنساين.

أو التخويـف املرتكبـة ضـد     لتهديدالتحقيق واملالحقة القضائية يف مجيع حاالت العنف أو ا  
من االتفاقية الدولية حلمايـة حقـوق مجيـع     ٦٨(ج) من املادة  ١املهاجرين املهرَّبني (الفقرة 

  .)العمال املهاجرين وأفراد أسرهم
توفري سبل الوصول الكامل إىل العدالة يف حاالت العنف، وذلك بالفصـل بـني اإلجـراءات      

  ليات مراقبة اهلجرة.اجلنائية وآ
  تزويد الضحايا من املهاجرين املهرَّبني الذين تعرضوا للعنف خبدمات الصحة البدنية والعقلية.  
إنشاء أو دعم آلية شكاوى لتلقي ادعاءات العنف السرية من املهاجرين املهرَّبني، وتـوفري كـل     

، ولضـمان  ، واملعلومـات والتمثيـل واملسـاعدة   ذلك املسـاعدة القانونيـة   ، مبا يفهلم الدعم الالزم
  .يقدِّمون شكاوىالوصول إىل العدالة وكفالة سالمة وأمن مجيع املهاجرين املهرَّبني الذين 

  دة للعقوبة.مشدِّ معاجلة أفعال العنف ضد املهاجرين املهرَّبني بوصفها ظروفاً  
بناء قدرات مقدِّمي اخلدمات واملهنيني الطبيني، ومـوظفي إنفـاذ القـانون، وأعضـاء اجلهـاز        

القضائي ومقرِّري السياسات العامة من أجل التصدي للعنف، مبا يف ذلك العنـف اجلنسـي   
  واجلنساين، فضالً عن العنف ضد األطفال، الذي ُيسلَّط على املهاجرين املهرَّبني.
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  أخرى (ُيرجى حتديد ذلك).تدابري   
  
        

التدابري الواردة أدناه يطبقها بلـدكم تيسـرياً لتقـدمي املسـاعدة إىل املهـاجرين املهـرَّبني الـذين         أيُّ  - ٢٩
  من الربوتوكول)؟ ١٦من املادة  ٣تتعرض حياهتم أو سالمتهم للخطر (الفقرة 

االستراتيجيات أو خطـط العمـل الوطنيـة مـن أجـل تـوفري        مراجعة أو تعديل التشريعات أو  
  املساعدة األساسية إىل املهاجرين املهرَّبني.

مراجعة أو تعديل التشريعات لضمان عدم جترمي تقدمي املسـاعدة اإلنسـانية إىل املهـاجرين      
  املهرَّبني.

ة األساســية إىل املهــاجرين املهــرَّبني الــذين تتعــرض  ختصــيص املــوارد لــدعم تــوفري املســاعد   
قيام الدولة بتغطية التكلفـة الكاملـة للمسـاعدة وعـدم      بضمانحياهتم أو سالمتهم للخطر، 

  حتميلها للمهاجرين.
سبل الوصول إىل توفري وضع إجراءات لتوفري الرعاية الطبية الالزمة على وجه االستعجال، و  

  الصحية والغذاء واملياه واإلصحاح، فضالً عن السلع واخلدمات األخرى الضرورية. املرافق
التحقيق واملالحقة القضائية يف مجيع االدعاءات املتعلقـة بعـدم تقـدمي املسـاعدة للمهـاجرين        

  املهرَّبني الذين تتعرض حياهتم أو سالمتهم للخطر.
  (ُيرجى حتديد ذلك). تدابري أخرى  

  
        

التـدابري الـواردة أدنــاه يطبقهـا بلــدكم تيسـرياً لتقــدمي املسـاعدة إىل املهــاجرين املهـرَّبني عــن        أيُّ  - ٣٠
  من الربوتوكول)؟ ٨من املادة  ٥طريق البحر الذين تتعرَّض حياهتم خلطر وشيك (الفقرة 

اتيجيات أو خطـط العمـل الوطنيـة مـن أجـل تـوفري       مراجعة أو تعديل التشريعات أو االستر  
  املساعدة األساسية إىل املهاجرين املهرَّبني.

مراجعة أو تعديل التشريعات لضمان عـدم جتـرمي تقـدمي املسـاعدة اإلنسـانية إىل املهـاجرين         
  املهرَّبني.

ســية إىل املهــاجرين املهــرَّبني الــذين تتعــرض  ختصــيص املــوارد لــدعم تــوفري املســاعدة األسا   
قيام الدولة بتغطية التكلفـة الكاملـة للمسـاعدة     وذلك بضمانحياهتم أو سالمتهم للخطر، 

  وعدم حتميلها للمهاجرين.
سبل الوصول إىل توفري وضع إجراءات لتوفري الرعاية الطبية الالزمة على وجه االستعجال، و  

  لصحية والغذاء واملياه واإلصحاح، فضالً عن السلع واخلدمات األخرى الضرورية.املرافق ا
التحقيق واملالحقة القضائية يف مجيع االدعاءات املتعلقـة بعـدم تقـدمي املسـاعدة للمهـاجرين        

  املهرَّبني الذين تتعرض حياهتم أو سالمتهم للخطر.
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  ُيرجى حتديد ذلك).تدابري أخرى (  
  
        

لدى تنفيذ تـدابري احلمايـة واملسـاعدة للمهـاجرين املهـرَّبني، هـل تأخـذ السـلطات املختصـة يف            - ٣١
  من الربوتوكول)؟ ١٦من املادة  ٤بلدكم يف االعتبار االحتياجات اخلاصة للنساء واألطفال (الفقرة 

  ال   نعم 
  

اجلــواب "نعــم"، فريجــى حتديــد التــدابري الــيت اختــذها بلــدكم لتلبيــة االحتياجــات    إذا كــان  
  اخلاصة للنساء واألطفال الذين جرى هتريبهم.

  
        

هل يتيح بلدكم لألطفال املهرَّبني سبل الوصول إىل التعليم االبتدائي، وبقدر اإلمكان، إىل   -٣٢
املــدارس العاديــة أو بتــوفري  حضــورهم يفاملســتويات التعليميــة األخــرى، وذلــك مــن خــالل تيســري  

مـن   ٢٤مـن الربوتوكـول، بـاالقتران مـع املـادة       ١٦من املـادة   ٤(الفقرة املناسبة الترتيبات التعليمية 
  اتفاقية حقوق الطفل)؟

  ال   نعم 

  إذا كان اجلواب "نعم"، فريجى تقدمي تفاصيل عن ذلك.  
  
        

يكفــل بلــدكم علــى حنــو نظــامي عــدم تعــرض األطفــال املهــرَّبني إىل االحتجــاز اإلداري     هــل  - ٣٣
  للمهاجرين، وأن حتترم مصاحلهم على أفضل حنو؟

  ال   نعم 

  أين يتم إيواء األطفال. حتديدإذا كان اجلواب "نعم"، فريجى   
  
        

 لاللتـزام مبوجـب   يف بلـدكم  السلطات املختصـة متتثل هل ملهرَّبني، يف حالة احتجاز املهاجرين ا  - ٣٤
اتفاقيــة فيينــا بشــأن العالقــات القنصــلية مــن أجــل إعــالم أولئــك األشــخاص دون إبطــاء بشــأن أحكــام   

  )؟١٦من املادة  ٥االتفاقية املتعلقة بإبالغ املوظفني القنصليني واالتصال هبم (الفقرة 
  ال   نعم 

    
  التدابري الواردة أدناه يطبقها بلدكم ملكافحة التمييز ضد املهاجرين املهرَّبني؟ أيُّ  - ٣٥

، العامـة  (السياسـات)  والسياسـة التقييم الدوري للصـكوك القانونيـة واملمارسـات اإلداريـة       
  .املهاجرين املهرَّبنيوخطط العمل وغريها من التدابري لكفالة عدم التمييز ضد 
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  ) من االتفاقية).١( ٣١إرساء وتعزيز أفضل املمارسات والسياسات العامة (املادة   
تكليف املؤسسات املعنية مبكافحة التمييز (املؤسسـات الوطنيـة حلقـوق اإلنسـان ومكاتـب        

  املهرَّبني. حالة املهاجرين مبهمة رصدأمني املظامل، إخل) 
باعتبـاره وسـيلة لتعزيـز     ،تعزيز الوعي العام بظاهرة اهلجرة غري النظامية وهتريـب املهـاجرين    

 ٣١مـن املـادة    ٥احترام كرامة املهاجرين ومكافحة املواقف املناهضة للمهـاجرين (الفقـرة   
  من االتفاقية).

ات واملهنيني الطبيني، وموظفي إنفاذ القانون، وأعضاء اجلهـاز  بناء قدرات مقدِّمي اخلدم  
ــاء علـــى مبـــدأ عـــدم التمييـــز     ــلة بنـ القضـــائي وغريهـــم مـــن اجلهـــات الفاعلـــة ذات الصـ

  من الربوتوكول). ١٤) من املادة  (ه  ٢  (الفقرة
ــز الســرية مــن ا         ــاءات التميي ــة مســتقلة للشــكاوى لتلقــي ادع ملهــاجرين إنشــاء أو دعــم آلي

ــالزم   ــدعم ال ــوفري كــل ال ــة، واملعلومــات   هلــم املهــرَّبني، وت ــا يف ذلــك املســاعدة القانوني ، مب
والتمثيل واملساعدة، وكفالة توفري سـبل الوصـول إىل العدالـة وضـمان سـالمة وأمـن مجيـع        

  .بشكاوى املهاجرين املهرَّبني الذين يتقدمون
  ذلك).تدابري أخرى (ُيرجى حتديد   

  
        

    املنعتدابري   -رابعاً  
    من الربوتوكول) ١٤تدابري بناء القدرات (املادة   -ألف  

هل قمتم ببناء قدرات موظفي مراقبة احلدود واهلجرة وإنفاذ القانون من أجل منـع هتريـب     -٣٦
  املهاجرين ومكافحته والقضاء عليه مع احلرص على محاية حقوق املهاجرين املهرَّبني؟

  ال   نعم 
  

من بني املواضـيع   "نعم"، فريجى حتديد املواضيع اليت مت بناء القدرات فيها اجلوابإذا كان   
  :الواردة أدناه

  اإلطار القانوين الدويل واحمللي ملكافحة هتريب املهاجرين.  
  وحتسني نوعيتها.تعزيز أمن وثائق السفر   
  التعرُّف على وثائق السفر أو اهلوية املزورة وكشفها.  
مجع املعلومات االستخبارية اجلنائية، خصوصاً املتعلقة بكشف هوية اجلماعـات اإلجراميـة     

ــا ضــالعة يف هتريــب امل    ــروف أو املشــتبه بأهن ــة املع ــاجرين، واألســاليب ا املنظم ملســتخدمة ه
  نقل املهاجرين املهرَّبني ووسائل اإلخفاء. يف
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ــا   حتســني إجــراءات     ــد نق ــرَّبني عن ــة   كشــف األشــخاص امله ــدخول واخلــروج التقليدي ط ال
  التقليدية.  وغري

  املعاملة اإلنسانية للمهاجرين وصون حقوقهم.  
  ملهرَّبني ومساعدهتم.محاية املهاجرين ا  
  مساعدة وإنقاذ املهاجرين املهرَّبني الذين تكون حياهتم معرَّضة خلطر وشيك.  
  منع هتريب املهاجرين.  
  التعاون الدويل يف إنفاذ القانون (مثالً أفرقة التحقيق املشتركة، وتبادل املعلومات).  
  .مواضيع أخرى  

  
      

  يرجى تقدمي املزيد من التفاصيل عن نوع أنشطة بناء القدرات املقدَّمة وتواترها.  
  
        

املواضيع سوف حيتاج موظفوكم املكلفـون حبمايـة احلـدود وشـؤون اهلجـرة وإنفـاذ        يف أيِّ  -٣٧
  القوانني إىل مزيد من بناء القدرات؟

  
        

درات القضاة واملدَّعني العامني من أجل منع هتريب املهـاجرين ومكافحتـه   هل قمتم ببناء ق  -٣٨
  مع احلرص على محاية حقوق املهاجرين املهرَّبني؟ ،والقضاء عليه

  ال   نعم 
  

يع من بني املواضـ  املواضيع اليت مت بناء القدرات فيها حتديدإذا كان اجلواب "نعم"، فريجى   
  :الواردة أدناه

  اإلطار القانوين الدويل واحمللي ملكافحة هتريب املهاجرين.  
  أساليب وتقنيات التحقيق يف قضايا هتريب املهاجرين.  
  املالحقة القضائية وإصدار أحكام العقوبة يف حاالت هتريب املهاجرين.  
  التحقيقات املالية واملالحقات القضائية.  
  محاية الشهود.  
  املعاملة اإلنسانية للمهاجرين ومحاية حقوقهم.  
  حتسني التعاون القضائي واملساعدة القانونية املتبادلة.  
  مواضيع أخرى.  
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  ى تقدمي املزيد من التفاصيل عن نوع أنشطة بناء القدرات املقدَّمة وتواترها.يرج  
  
      

  ؟عون العامون إىل املزيد من بناء القدراتالقضاة واملدَّاملواضيع سوف حيتاج  يف أيِّ  -٣٩
  
        

هل قمتم ببناء قدرات موظفي القنصليات على منع هتريب املهاجرين ومكافحتـه والقضـاء     -٤٠
  محاية حقوق املهاجرين املهرَّبني؟ علىاحلرص  عليه، مع

  ال   نعم 
  

من بني املواضـيع   املواضيع اليت مت بناء القدرات فيها حتديدإذا كان اجلواب "نعم"، فريجى   
  :الواردة أدناه

  ملهاجرين.اإلطار القانوين الدويل واحمللي ملكافحة هتريب ا  
  التعرُّف على وثائق السفر أو اهلوية املزورة وكشفها.  
  حتسني إجراءات كشف املهاجرين املهرَّبني.  
  .محاية الشهود  
  مواضيع أخرى.  

  
        

  ء القدرات املقدَّمة وتواترها.يرجى تقدمي املزيد من التفاصيل عن نوع أنشطة بنا  
  
        

  ؟املواضيع سوف حيتاج موظفو القنصليات إىل مزيد من بناء القدرات يف أيِّ  -٤١
  
        

واملنظمات غري احلكومية وسائر املنظمات ذات الصلة  هل يتعاون بلدكم مع املنظمات الدولية  - ٤٢
تنفيذ التدريب املتعلق مبكافحة هتريـب  وغريها من عناصر اجملتمع املدين، حسب االقتضاء، على وضع و
  من الربوتوكول)؟ ١٤من املادة  ٢املهاجرين ومحاية حقوق املهاجرين الذين جرى هتريبهم (الفقرة 

      ال   نعم 
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    من الربوتوكول) ١٥تدابري املنع األخرى (املادة   -باء  
  هتريب املهاجرين؟ أخطارشأن هل قام بلدكم حبمالت توعية ب  -٤٣

  ال   نعم 
  فيها؟ ةاجلمهور املستهدف كانت فئاتن اجلواب "نعم"، فَم كانإذا   
  موظفو أجهزة إنفاذ القانون، مثل الشرطة واهلجرة واحلدود.  
  لعسكرية.العاملون يف القوات البحرية وا  
  القضاة.  
  الربملانيون.  
  الناقلون التجاريون.  
  وسائط اإلعالم.  
  املدارس واجلامعات.  
  جمتمعات الشتات  
  اجملتمع املدين قاطبة.  
  املهاجرون احملتملون.  
  جهات أخرى:  

  
        

من أجل احلد من ضعف اجملتمعات ، إن وجدت، اليت اعتمدها بلدكم ما هي التدابري والربامج  - ٤٤
االقتصــادية اجلذريــة - مكافحــة األســباب االجتماعيــة مــن خــاللاحملليــة جتــاه خمــاطر هتريــب املهــاجرين  

 الوظـائف املشـورة بشـأن   ، والتدريب علـى املهـارات، و  جداهاجرين (مثالً القروض الصغرية لتهريب امل
والـربامج اهلادفـة    رأة يف صنع القرارات االقتصـادية، وبرامج التعليم والربامج الرامية إىل تعزيز مشاركة امل

مـن   ٣إىل ذلـك) (الفقـرة    إىل إبقاء األطفال يف املدارس، وتقدمي املنح إىل املنظمات غري احلكومية، ومـا 
  من الربوتوكول)؟ ١٥املادة 

  
        

  هل تشارك منظمات اجملتمع املدين الدولية واحمللية يف تصميم وتنفيذ هذه التدابري والربامج؟  - ٤٥
  ال   نعم 

  فريجى تقدمي املزيد من التفاصيل.إذا كان اجلواب "نعم"،   
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انتقام أو ترهيب حمتمـل،   دة حلماية الشهود من أيِّأرسى بلدكم تدابري وإجراءات حمدَّهل   -٤٦
احلمايـة املاديـة للشـهود، مثـل إعـادة التـوطني، وعـدم الكشـف عـن اهلويـة، وإمكانيـة تقـدمي             توفري و

  من االتفاقية)؟ ٢٤الشهادات بواسطة تكنولوجيا االتصاالت، وما إىل ذلك (املادة 
  ال   نعم 

  فريجى بيان التدابري واإلجراءات اليت اختذت.إذا كان اجلواب "نعم"،   
  
      

      التنسيق والتعاون الدويلو علوماتاملتبادل   -خامساً  
    املعلومات  -ألف  

هــل اعتمــد بلــدكم تــدابري لتعزيــز تبــادل املعلومــات مــع الــدول األخــرى مــن أجــل تنفيــذ      -٤٧
  من الربوتوكول؟ ١٠املنصوص عليها يف املادة األحكام 

  ال   نعم 
أهم التـدابري الناجحـة واملمارسـات اجليـدة الـيت       سرد ووصففريجى إذا كان اجلواب "نعم"،   

اعتمـدها بلـدكم لـدعم تبــادل املعلومـات فيمـا يتعلـق مبســائل مثـل نقـاط االنطـالق واملقصــد،          
النقل وأساليب تنظيم اجلماعات اإلجرامية، ووثائق السفر، ووسائل وأساليب إخفـاء  ووسائل 

  األشخاص، وما إىل ذلك).
  
        

هــل يقــوم بلــدكم بانتظــام جبمــع البيانــات وحتليــل االجتاهــات املتعلقــة بتــهريب املهــاجرين     -٤٨
  من االتفاقية)؟ ٢٨  (املادة

  ال   نعم 
    

    التنسيق  -باء  
هل أنشأ بلدكم هيئة تنسيق وطنية تضم مسؤولني من األجهزة احلكوميـة واحلكومـات احملليـة      - ٤٩

 ومقدِّمي اخلدمات غري احلكوميني من أجل منع ومكافحة هتريب املهاجرين ومحاية حقوق املهـاجرين؟ 
  من الربوتوكول)؟ ٢(املادة 

  ال   نعم 
  

  تكوين هذه اهليئة والوالية املسندة هلا. عنُيرجى تقدمي املزيد من التفاصيل   
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هـل يتعــاون بلــدكم مــع منظمــات اجملتمــع املـدين يف وضــع سياســات عامــة ملكافحــة ومنــع     -٥٠
  هتريب املهاجرين؟

  ال   نعم 
  

  هذا التعاون. عنتقدمي مزيد من التفاصيل إذا كان اجلواب "نعم"، فريجى   
  
        

تدابري لتعزيز التعاون مـع أجهـزة مراقبـة احلـدود مـن الـدول األطـراف         أيَّهل اختذ بلدكم   -٥١
 ١١مـن املـادة    ٦عليهـا (الفقـرة   األخرى، بوسـائل منـها إنشـاء قنـوات مباشـرة لالتصـال واحملافظـة        

  الربوتوكول)؟ من
   ال  نعم 

  
    التعاون  -جيم  

هل أبرم بلدكم اتفاقات ثنائية أو إقليمية أو ترتيبـات عملياتيـة مـع الـدول تسـمح للسـلطة         -٥٢
مـن   ١٧(السلطات) املختصة بإنشاء هيئات حتقيق مشتركة، فيما يتعلق بتهريب املهاجرين؟ (املادة 

  من االتفاقية)؟ ١٩الربوتوكول واملادة 
  ال   نعم 

  
قدمي مزيـد مـن التفاصـيل بشـأن االتفاقـات والترتيبـات       التوسُّع بتإذا كان اجلواب "نعم"، فريجى   

  وإعطاء أمثلة على تنفيذها، مع ذكر السياسة (السياسات) العامة أو القانون (القوانني) املنطبقة.
  
        

التعاون الوثيق يف جمال إنفاذ القـانون  على لتشجيع لهل تنص تشريعات بلدكم على تدابري   -٥٣
  من االتفاقية)؟ ٢٧فيما يتعلق بتهريب املهاجرين (املادة 

  ال   ا نعم جزئي  نعم 
  

اسة/السياسـات  إذا كان اجلواب "نعم" أو "نعم جزئيا"، فريجى تبيان تلك التـدابري وذكـر السي    
  العامة أو القوانني املنطبقة.

  
        

املوجــودات ذات الصــلة  ةمــع الــدول األخــرى فيمــا يتعلــق مبصــادر بلــدكم  يتعــاون هــل  -٥٤
  من االتفاقية)؟ ١٣(املادة  بتهريب املهاجرين؟

  ال   نعم 

   



CTOC/COP/WG.7/2017/2

 

18/22 V.17-04924 
 

  التفاصيل.تقدمي املزيد من فريجى إذا كان اجلواب "نعم"،   
  
        

    املسائل املتعلقة بإعادة املهاجرين املهرَّبني  -دال  
غ لـه أو غـري معقـول،    هل تيسِّر السلطات املختصة يف بلدكم وتقبـل، دون إبطـاء ال مسـوِّ     -٥٥

إعادة املهاجر املهرَّب الذي هو من رعايـا بلـدكم، أو يتمتـع حبـق اإلقامـة الدائمـة يف بلـدكم وقـت         
  من الربوتوكول)؟ ١٨من املادة  ١إعادته (الفقرة 

  ال   نعم 
  ُيرجى تقدمي مزيد من التفاصيل بشأن اإلجراءات.  

  
        

هل تيسِّر السلطات املختصة يف بلدكم وتقبل إعادة املهاجرين املهرَّبني الذين يتمتعون حبق   -٥٦
  )؟١٨من املادة  ٢ة املستقبلة (الفقرة اإلقامة الدائمة يف بلدكم وقت دخوهلم الدول

  ال   نعم 
  ُيرجى تقدمي مزيد من التفاصيل بشأن اإلجراءات.  

  
        

ــدكم      -٥٧ ــل الســلطات املختصــة يف بل ــالتحق ملَزمــةه ــة الطــرف     ب ــى طلــب الدول ق، بنــاء عل
ا إذا كان املهاجر املهرَّب من رعايـا بلـدكم أو   غ له أو غري معقول، ماملستقبلة، دون إبطاء ال مسوِّ

  )؟١٨من املادة  ٣يتمتع حبق اإلقامة الدائمة يف بلدكم (الفقرة 
  ال   نعم 

  ُيرجى تقدمي مزيد من التفاصيل بشأن اإلجراءات.  
  
        

ــه وثــ     -٥٨ ــة تيســري إعــادة املهــاجر املهــرَّب الــذي ليســت لدي ائق صــحيحة، هــل الســلطات  بغي
 املختصة يف بلدكم ملزمة بأن تصدر، بناء على طلب الدولة الطـرف املسـتقبلة، وثـائق سـفر أو أيَّ    

إذن آخر ممـا قـد يكـون ضـروريا لـتمكني املهـاجر املهـرَّب مـن السـفر والعـودة إىل أراضـي بلـدكم             
  )؟١٨من املادة  ٤(الفقرة 

  ال   نعم 
  ُيرجى تقدمي مزيد من التفاصيل بشأن اإلجراءات.  
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  ما هو نوع التدابري املتخذة يف بلدكم لتنفيذ إعادة املهاجرين املهرَّبني على حنو منظم؟  -٥٩

معلومات متاحة عن كيفية أخذ ضرورة ضمان سالمة وكرامة  وتقدمي أيِّ هاحتديدُيرجى   
ــاجرين املهــرَّبني يف االعت  ــود هيئــات رصــد مســتقلة       امله ــادة، مثــل وج ــار يف عمليــة اإلع ب

  ).١٨من املادة  ٥  (الفقرة
  
        

القسـرية   اإلعـادة املختصة يف بلدكم العودة الطوعية تفضـيالً هلـا علـى    ج السلطات هل تروِّ  -٦٠
من خالل تشجيع ومساعدة أولئك الـذين ال يسـتوفون شـروط احلمايـة اإلنسـانية علـى العـودة إىل        

  ألصلية يف ظروف إنسانية وآمنة؟بلداهنم ا
  ال   نعم 

  ُيرجى تقدمي مزيد من التفاصيل بشأن اإلجراءات.  
  
        

هل تتعاون السلطات املختصة يف بلدكم مع املنظمات الدولية ذات الصلة يف تنفيـذ تـدابري     -٦١
  )؟١٨من املادة  ٦للقيام بإعادة املهاجرين املهرَّبني (الفقرة 

  ال   نعم 
  

  إذا كان اجلواب "نعم"، فريجى حتديد املنظمات الدولية اليت تتعاونون معها.  
  
        

  هل يوجد تقييم إلجراءات اإلعادة يف بلدكم، لضمان عدم وقوع اإلعادة القسرية؟  -٦٢
  ال   نعم 

  إذا كان اجلواب "نعم"، فريجى حتديد ذلك.  
  
        

  هل تسمح تشريعاتكم باإلعادة اجلماعية، أم بعدم اإلعادة إالَّ بناًء على إجراء تقييم فردي؟  - ٦٣
  عمليات اإلعادة اجلماعية.  
  عمليات اإلعادة بناء على إجراء تقييم فردي حصراً.  
  غري ذلك (ُيرجى التحديد)  
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هــل للمهــاجرين املهــرَّبني احلــق يف الطعــن يف القــرارات ذات الصــلة باإلعــادة أمــام ســلطة     -٦٤
  قضائية أو إدارية خمتصة أو هيئة خمتصة مستقلة، وكذلك بالتمثيل القانوين اجملاين واملساعدة؟

  ال   نعم 
  ُيرجى تقدمي مزيد من التفاصيل.  

  
        

هل أبرم بلدكم أي اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة األطراف حتكم، كليـا أو جزئيـا،     -٦٥
  من الربوتوكول)؟ ١٨من املادة  ٨إعادة املهاجرين املهرَّبني (الفقرة 

  ال   نعم 
  "نعم"، فريجى حتديد ذلك.إذا كان اجلواب   

  
        

    تسليم اجملرمني واملساعدة القانونية املتبادلة  -هاء  
اجلــرائم الــيت يشــملها الربوتوكــول بوصــفها جــرائم  باعتبــارهــل تســمح تشــريعات بلــدكم   -٦٦

  من االتفاقية)؟ ١٦تستوجب تسليم اجلناة (املادة 
  ال   ا نعم جزئي  نعم 

  
و/أو  العامـة  فريجـى ذكـر السياسـة (السياسـات)    إذا كان اجلواب "نعم" أو "نعـم جزئيـا"،     

أمثلـة عمليـة بشـأن    ومع تقدمي معلومات  ،القانون (القوانني) و/أو التدابري األخرى املنطبقة
مــن  ١٦ول (املــادة حــاالت تســليم اجملــرمني املتصــلة بــأي مــن اجلــرائم املشــمولة بــالربوتوك

  من الربوتوكول). ٦واملادة  ١ املادةمن  ٣الفقرة االتفاقية و
  
        

هل تطبِّق تشريعات بلدكم أحكام املساعدة القانونية املتبادلة الواردة يف االتفاقية علـى اجلـرائم     - ٦٧
مـن   ٦دة املـا بو ١املـادة  مـن   ٣الفقرة مقترنـة بـ  من االتفاقيـة   ١٨املشمولة بالربوتوكول (املادة 

  الربوتوكول)؟
  ال   ا نعم جزئي  نعم 

  
و/أو  العامـة  إذا كان اجلواب "نعم" أو "نعـم جزئيـا"، فريجـى ذكـر السياسـة (السياسـات)        

عملية بشأن  مع تقدمي معلومات أو أمثلة ،القانون (القوانني) و/أو التدابري األخرى املنطبقة
  من اجلرائم املشمولة بالربوتوكول.حاالت املساعدة القانونية املتبادلة املتصلة بأيٍّ 
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    الصعوبات املصادفة واملساعدة املطلوبة  -سادساً  
  ُيرجى وصف التحديات اليت يواجهها بلدكم يف تنفيذ أحكام بروتوكول هتريب املهاجرين.  - ٦٨

  
      

مـا هـي اخلطـوات الـيت     فريعات الداخلية وفقـاً ملقتضـيات الربوتوكـول،    التش يتم تكييفإذا مل   
  يرجى التحديد. زال ينبغي القيام هبا؟  ما
  
    

  هل حيتاج بلدكم إىل مساعدة تقنية من أجل تنفيذ الربوتوكول؟  -٦٩
  ال   نعم 

  توكول:املساعدة املطلوبة لتنفيذ الربونوع ُيرجى بيان   
  تقييم تصدي العدالة اجلنائية لتهريب املهاجرين.  
  املشورة القانونية/الدعم يف صياغة التشريعات.  
  التشريعات/اللوائح التنظيمية/االتفاقات النموذجية.  
  وخطط العمل.وضع االستراتيجيات/السياسات العامة   
  املمارسات اجليِّدة/الدروس املستخلصة.  
  عاملني يف جمال العدالة اجلنائية.بناء القدرات من خالل تدريب املمارسني و/أو تدريب املدرِّبني ال  
  ائي.التوعية لدى العاملني يف اجلهاز القضمن خالل بناء القدرات   
  املساعدة امليدانية من خبري خمتص.  
  بناء/تعزيز املؤسسات.  
  الوقاية/التوعية.  
  املساعدة واملعدات التكنولوجية (ُيرجى التحديد).  
  نات.تطوير قاعدة (قواعد) مجع البيانات/البيا  
  حلقات عمل/منابر لتعزيز التعاون اإلقليمي والدويل.  
العملية واملبـادئ التوجيهيـة وإجـراءات     ائط التعلُّم اإللكتروين واألدلةمثل من ،األدوات املتخصصة  

  التشغيل املوحدة.
  أنشطة أخرى (يرجى التحديد):  

  
        

  هل تتلقون من قبلُ مساعدة تقنية يف هذه اجملاالت؟ ُيرجى حتديد جمال املساعدة وَمن يقدمها.  - ٧٠
  
    



CTOC/COP/WG.7/2017/2

 

22/22 V.17-04924 
 

    
   اسم البلد:  

 تاريخ تلقي االستبيان:
  

___/___/__  
  (اليوم/الشهر/السنة)

 

 

 املوظف املسؤول (املوظفون املسؤولون) عن اإلجابة عن االستبيان:

   السيدة/السيد:  

   و املنصب:اللقب أ  

   

   اهليئة و/أو املكتب:  

   

   العنوان الربيدي:  

   

   

   

   رقم اهلاتف:  

   رقم التلفاكس:  

   عنوان الربيد اإللكتروين:  
  

 


