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  الفريق العامل املعين باالجتار باألشخاص
  ٢٠١٧أيلول/سبتمرب  ٨-٦فيينا، 
  *تقَّمن جدول األعمال املؤ ٣البند 

        إعداد استبيان الستعراض تنفيذ بروتوكول االجتار باألشخاص
      ٨/٢لقرار املؤمتر  تنفيذ بروتوكول االجتار باألشخاص، وفقاًاستعراض     
    مشروع استبيان من إعداد األمانة    

ر مــؤمتر األطــراف يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة، يف دورتــه  قــرَّ
ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة    الثامنة، مواصلة عملية إنشاء آلية الستعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحـدة  

عــرب الوطنيــة والربوتوكــوالت امللحقــة هبــا، وأن تتنــاول عمليــة االســتعراض تــدرجييا مجيــع مــواد     
  ).٨/٢االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا (قرار املؤمتر 

لـيت يـتعني   ا ،ر املؤمتر أيضاً أن ُتنفَّذ آلية االستعراض ضمن إطار املؤمتر وأفرقتـه العاملـة القائمـة   وقرَّ
عليها أن تضيف هذه املسألة كبند ُيدرج يف جداول أعماهلا، حسـب جمـاالت اختصاصـها ودون    

، خـالل العـامني   هلـذا الغـرض   املساس بالوالية الراهنة لكل منها، وأن يضع كل فريق عامـل معـين  
  موجزاً ودقيقاً ومركَّزاً. ذايتٍّاملقبلني ومبساعدة األمانة، استبيانَ تقييم 

جلمـع معلومـات مـن الـدول األطـراف يف بروتوكـول        ،هذا االستبيان عمالً هبذه الوالية دَّعوقد أُ
عليـه، وفقـاً    املوقِّعـة منع وقمع ومعاقبة االجتـار باألشـخاص، وخباصـة النسـاء واألطفـال، والـدول       

  .٨/٢لقرار املؤمتر 
األمانة واعتمدها املؤمتر يف ويستند االستبيان إىل االستبيانات السابقة جلمع املعلومات اليت أعدهتا 

وهو يشمل مجيع أحكام الربوتوكول ذات الصـلة. وقـد جـرت مواءمـة      )١(دورتيه األوىل والثانية،
)، وهـو أداة  ٢٠٠٩( إطار العمل الدويل لتنفيذ بروتوكول االجتار باألشخاصمع  أيضاً االستبيان

يف األمــم املتحــدة يف التنفيــذ  رئيســية مــن أدوات املســاعدة التقنيــة أُعــدت لــدعم الــدول األعضــاء
  الفعال لربوتوكول االجتار باألشخاص وُتستخدم هلذا الغرض على نطاق واسع.

                                                                    
  *  CTOC/COP/WG.4/2017/1.  

  )١(  www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/review-questionnaires.html. 

http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2017/1
http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/review-questionnaires.html
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إىل النموذج املقدم من الفريـق العامـل املعـين باألسـلحة الناريـة. وقـد        ويستند هذا االستبيان أيضاً
النارية وأخـذت بعـدد كـبري    نظرت األمانة يف التعليقات املقدمة بشأن االستبيان املتعلق باألسلحة 

ــدول           ــر ال ــى نظ ــارات عل ــف اخلي ــرض خمتل ــررت أيضــاً أن تع ــها ق ــتبيان، لكن ــذا االس ــها يف ه من
  الدول. ملا تقررهاألطراف، على أساس املواءمة بني الصيغة النهائية لالستبيانني وفقاً 

  االستبيان استناداً إىل املبادئ العامة التالية: دَّأُع قدو
تفادي احلاجة إىل تفسريات مستفيضة، تتضمن األسئلة عبـارات تتعلـق   من أجل   (أ)  

  بالتدابري امللموسة بدالً من اإلشارات العامة إىل أحكام الربوتوكول واالتفاقية؛
أساس الستعراض مدى إدراج التدابري املنصوص عليهـا   وضعهتدف األسئلة إىل   (ب)  

 العملي؛ تنفيذهاكذلك مدى التشريعات و ضمنيف الربوتوكول 

يتناول اسـتبيان منفصـل بشـأن تنفيـذ االتفاقيـة األسـئلة الـيت تتعلـق أيضـاً بتطبيـق             (ج)  
 االتفاقية مع تعديل ما يلزم تعديله بشأن مسائل حمددة تندرج ضمن نطاق تطبيق الربوتوكول؛

بوابـة   يف الوثـائق تشجَّع الدول على تقـدمي قـوانني وأنظمـة وقضـايا وغريهـا مـن         (د)  
  إدارة املعارف املعروفة باسم بوابة املوارد اإللكترونية والقوانني املتعلقة باجلرمية (بوابة شريلوك).

    
    التعريف والتجرمي  - أوالً  

، ٣املـادة  ب، بـاالقتران  ٥املادة من  ١الفقرة هل جيرم إطاركم القانوين االجتار باألشخاص (  -١
 من الربوتوكول)؟

  ال  انعم، جزئي  نعم 
، مبــا يف ذلــك العقوبــات منطبقــة تــدابري أخــرى و/أو أيِّقــوانني  أيِّيرجــى ذكــر 

  .اجلرمية املنطبقة على هذه
          

    من الربوتوكول) ٥املادة من  ٢الفقرة جترمي األفعال التبعية (  -ألف  
بــاالقتران ، ٥املــادة مــن  (أ) ٢الفقــرة م بلــدكم الشــروع يف االجتــار باألشــخاص (هــل جيــرِّ  -٢

 )؟٣ باملادة

  ال  اجزئينعم،   نعم 
، مبـا يف ذلـك العقوبـات    منطبقـة  تـدابري أخـرى   و/أو أيِّ قـوانني  أيِّيرجى ذكـر  

  اجلرمية. املنطبقة على هذه
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، ٥ املـادة مـن   (ب) ٢الفقـرة  م بلدكم املسـامهة كشـريك يف االجتـار باألشـخاص (    هل جيرِّ  -٣
 )؟٣باملادة باالقتران 

  ال  اجزئينعم،   نعم 
، مبــا يف ذلــك العقوبــات منطبقــة تــدابري أخــرى و/أو أيِّقــوانني  أيِّيرجــى ذكــر 

  املنطبقة على هذه اجلرمية.
          

م إطـــاركم القـــانوين تنظـــيم أو توجيـــه أشـــخاص آخـــرين لالجتـــار باألشـــخاص  هـــل جيـــرِّ  -٤
 )؟٣باالقتران باملادة ، ٥ املادةمن  (ج) ٢ الفقرة(

  ال  اجزئينعم،   نعم 
، مبــا يف ذلــك العقوبــات منطبقــة تــدابري أخــرى و/أو أيِّقــوانني  أيِّيرجــى ذكــر 

  املنطبقة على هذه اجلرمية.
          

 يفاحتجـازهم أو معاقبتـهم لتـورطهم     أولضحايا االجتار هل مينع بلدكم املالحقة القضائية   -٥
 ؟ذلك على أُجربوا قد ما داموا للقانون، خمالفة أنشطة

  ال  نعم 
  .منطبقة تدابري أخرى و/أو أيِّقوانني  أيِّ ذكريرجى 

          
    الربوتوكول)من  ٣املادة الفقرة (ب) من موافقة الضحية (  -باء  

 الوسـائل  مـن  وسـيلة  استخدام إثبات عندبلدكم عدم االعتداد مبوافقة الضحية  يضمنهل   -٦
 )؟ ٣ملادة للفقرة (ب) من ا (وفقاً

  ال نعم  
  تفاصيل. تقدمييرجى 

          
    من الربوتوكول) ٣املادة من (ج) الفقرة جترمي االجتار باألطفال (  -جيم  

 :مما يلي (ميكن اختيار مجيع األجوبة املناسبة) بلدكم أيٌّ لدىهل   -٧

إثبات عنصر الوسيلة غري ضـروري يف حـال االجتـار     قانون ينص بوضوح على أنَّ  
  .باألطفال

  .جرمية منفصلة بشأن االجتار باألطفال  
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  .د خطورة االجتار باألشخاص إذا كان الضحايا من األطفالقانون يشدِّ  
  .وف املشددة للجرميةقانون يعترب االجتار باألطفال من بني الظر  
  .مسائل أخرى  

      
    من الربوتوكول) ٨و ٧و ٦احلماية/املساعدة (املواد   -ثانياً  

هــل لــدى بلــدكم أنظمــة/توجيهات/مبادئ توجيهيــة قائمــة بشــأن محايــة ضــحايا االجتــار      -٨
 ومساعدهتم؟

  ال نعم  
            .املنطبقةوذكر التدابري  تفاصيليرجى تقدمي 

 هل نفذ بلدكم أيا من التدابري التالية؟  -٩

ــات    ــك   لعملي ــا يف ذل ــة، مب ــد اهلوي ــادئ املتحدي ــة والب ــذا  اإلتوجيهي جــراءات يف ه
  .الشأن

  .آلية وطنية لإلحالة  
إلحالة املتبادلة بني خمتلف نظـم احلمايـة، مثـل نظـام محايـة الطفـل، ونظـام        لآليات   

  .هاجرين، ونظام محاية العمالاللجوء، ونظام محاية امل
  .تدابري أخرى (يرجى التحديد)  

        
بيـان التـدابري امللموسـة     فريجىأعاله،  من التدابري الواردةإذا اختري واحد أو أكثر 

  ، وتقدمي أمثلة على تنفيذها بنجاح.منطبقة قواننيسياسات أو  خذة وذكر أيِّاملتَّ
          

 ٦املادة من  ١الفقرة (االجتار باألشخاص ضحايا  وهوية خصوصيِة محايةُ  -ألف  
من االتفاقية) قدر  ٢٤املادة من  ٢الفقرة ( عليه الربوتوكول) والشهود من

    قتضى احلال مبوجب القانون احملليإذا ا اإلمكان
 التالية؟ التدابريبلدكم أو نفذ أيا من  سنَّهل   -١٠

  .إجراءات حلماية السرية و/أو اخلصوصية فيما يتعلق بضحايا االجتار  
ــق اســ        ــادات الضحايا/الشــهود بكــل ســرية عــن طري ــتمكني مــن أخــذ إف تخدام ال

أو  جلسـات مغلقـة يف احملكمـة   عقد تكنولوجيا االتصاالت مثل وصالت الفيديو و
  .اإلقامة أماكنالشهود، وتغيري  فرز الضحايا/
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  .تدابري أخرى (يرجى التحديد)  
        

بيـان التـدابري امللموسـة املتخـذة      ريجـى فأعاله،  التدابري الواردةمن إذا اختري واحد أو أكثر   
  .، وتقدمي أمثلة على تنفيذها بنجاحمنطبقةسياسات أو قوانني  وذكر أيِّ

          
 ٦املادة من  ٢الفقرة و ٣املادة الفقرة (ب) من ( الدعاوىمشاركة الضحايا يف   -باء  

    الربوتوكول) من
 جنائية؟ دعاوىهل يتوقف حتديد وضع الشخص كضحية يف بلدكم على مشاركته يف   -١١

  ال نعم  
 ذ بلدكم أيا من التدابري التالية؟فَّهل ن  -١٢

سيشـاركون  تقرير ما إذا كانوا من أجل  لضحايا االجتارضمان إتاحة مهلة تفكري   
  يف إجراءات قضائية.

ا، بـاإلجراءات القضـائية واإلداريـة    ا أو شـفوي ، كتابيـ ضـحايا االجتـار  ضمان إبالغ   
  ذات الصلة بلغة يفهموهنا.

ــة أو      ــر املســاعدة القانوني ــام دوائ ــإبالغ  اهليئــات ضــمان قي ــة ب املتخصصــة احلكومي
  بلغة يفهموهنا. ،اا أو شفويكتابيحبقوقهم،  ضحايا االجتار

، ال سـيما األطفـال، لإليـذاء    ضـحايا االجتـار  ض قضـائية لتفـادي تعـرُّ    تـدابري وضع   
  .اإلجراءات القضائية خالل جمدداً

املـدة الـيت تسـتغرقها     طـوال ا االجتـار علـى مسـاعدة قانونيـة     ضمان حصول ضحاي  
  املدنية أو القانونية ضد املتجرين. الدعاوى

    
    من الربوتوكول) ٦املادة (أ) من  ٣الفقرة السكن (  -جيم 

 هل يوفر بلدكم أماكن سكن آمنة لضحايا االجتار باألشخاص؟  -١٣

  ال نعم  
ــم"، اجلــواب كــان إذا ــاكن الســكن     فريجــى "نع ــت أم ــا إذا كان ــان م ــآوٍ يفبي  م
كــان يراعــى فيهــا نــوع اجلــنس  ، ومــا إذا لضــحايا االجتــارصــة صــة/غري خمصَّخمصَّ

  والسن، وكيفية ضمان األمان فيها.
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 ٦املادة من (ج)  ٣الفقرة تقدمي مساعدة طبية ونفسانية ومادية إىل ضحايا االجتار (  -دال  
   من الربوتوكول)

هل لدى بلدكم تدابري قائمة مـن أجـل التعـايف اجلسـدي والنفسـاين واالجتمـاعي لضـحايا          -١٤
  االجتار؟

          
 هل نفذ بلدكم أيا من التدابري التالية؟  -١٥

أو مراكــز متخصصــة ملواجهــة   متخصصــة إحــداث خــدمات للــدعم أو هيئــات      
  حسب االقتضاء. ضحايا االجتاراألزمات قادرة على االستجابة الحتياجات 

مجيع  علىاخلدمات املتخصصة  مقدمياملناسب خلدمات الدعم أو  التوزعضمان   
  ضماناً لإلحالة الفعالة. ،الدولة واندراجها ضمن شبكة أحناء

الطبيــة والنفســانية دعــم املســاعدة مــن أجــل التــرويج إلنشــاء شــبكات متخصصــة   
  واالجتماعية للضحايا.

  .تدابري أخرى (يرجى التحديد)  
بيـان التـدابري امللموسـة     فريجى أعاله، من التدابري الواردةإذا اختري واحد أو أكثر 

  ، وتقدمي أمثلة على تنفيذها بنجاح.منطبقةسياسات أو قوانني  املتخذة وذكر أيِّ
          

    من الربوتوكول) ٦املادة (د) من  ٣الفقرة فرص العمل والتعليم والتدريب (  -هاء 
ذ بلدكم، بالتعـاون مـع اجلهـات املعنيـة علـى الصـعيد الـوطين، مبـا يف ذلـك القطـاع           هل نفَّ  -١٦

لكسب الرزق (مبا يف ذلك فـرص العمـل والتـدريب املهـين      إمكانياتاخلاص، برامج تتيح 
  ؟الجتاراخلطر واألشخاص املعرضني  لضحايا االجتاروالربامج التعليمية) 

  ال  اجزئينعم،   نعم 
  .تفاصيل تقدمييرجى 

          
من الربوتوكول،  ٦املادة من  ٥الفقرة للضحايا والشهود ( اجلسديةالسالمة   -واو  

    من االتفاقية) ٢٥من املادة  ١الفقرة و ٢٤ واملادة
فيمـا يتعلـق باحلمايـة اجلسـدية، علـى ضـحايا        هل ينطبـق قـانون محايـة الشـهود، خصوصـاً       -١٧

 االجتار؟

  ال  اجزئينعم،   نعم 
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زة إنفــاذ القــانون وغريهــا مــن الســلطات املختصــة تــدريبا بشــأن    هــل تلقــى موظفــو أجهــ   -١٨
 مسؤوليتهم عن ضمان سالمة ضحايا االجتار؟

  ال  اجزئينعم،   نعم 
 محاية الشهود املتاحة لضحايا االجتار باألشخاص:يرجى بيان تدابري   -١٩

  .السرية أو تغيري اهلوية  
  .تغيري مكان اإلقامة إىل مكان سكن جديد أو موقع جغرايف جديد  
وضــع ترتيبــات مــع دول أخــرى لتــوفري تــدابري محايــة للشــهود أو الضــحايا، مثــل     

  .جديد مكان إقامة
ــديو، أو اســتخدام تقنيــات اتصــال خاصــة ملســاعدة الشــهود، مثــل وصــالت       الفي

  .تسجيل اإلفادات، أو عقد جلسات مغلقة يف احملكمة
  .تدابري أخرى (يرجى التحديد)  

          
  .بشأن تدابري محاية الشهود املتاحة تفاصيليرجى تقدمي   -٢٠

          
 هل لديكم إجراءات عمل موحدة فيما يتعلق بالضحايا والشهود من األطفال؟  -٢١

  ال  اجزئينعم،   نعم 
  .بشأن هذه اإلجراءات تفاصيل تقدمييرجى 

          
 ٢الفقرة من الربوتوكول و ٦املادة من  ٦الفقرة إمكانية احلصول على تعويض (  - زاي  

    من االتفاقية) ٢٥املادة   من
 لضـرر لجرب أو الضحايا من احلصول على تعويض  متكِّنهل لدى بلدكم إجراءات مناسبة   -٢٢

 جنائية أو مدنية و/أو إدارية؟ دعاوىمن االتفاقية) من خالل  ٢٥املادة من  ٢ الفقرة(

  ال  اجزئينعم،   نعم 
  .تفاصيلريجى تقدمي ، ف"اجزئيكان اجلواب "نعم" أو "نعم،  إذا
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ــدفع هــل لــدى بلــدكم صــندوق أو نظــام خمصــص لتعــويض الضــحايا ميكــن اســتخدامه       -٢٣ ل
 م؟مطالباهت

  ال نعم  
  .ريجى تقدمي تفاصيلف ،كان اجلواب "نعم" إذا

          
ضــحايا  اســتفادةيف حــال وجــود صــندوق عــام لتعــويض الضــحايا، كيــف يضــمن بلــدكم   -٢٤

  االجتار باألشخاص منه؟
          

    من الربوتوكول) ٦املادة من  ٤الفقرة احتياجات األطفال اخلاصة (  -حاء  
دة لضمان رعايـة الصـحة اجلسـدية والنفسـانية لضـحايا االجتـار       هل لدى بلدكم تدابري حمدَّ  -٢٥

 من األطفال؟

  ال  اجزئينعم،   نعم 
  ن خمتلف التدابري.يرجى تقدمي تفاصيل بشأ

          
األطفــال احلصــول علــى التعلــيم ووســائل االنــدماج      ضــحايا االجتــار مــن    يســتطيعهــل   -٢٦

 اجملتمع؟ يف

  ال  اجزئينعم،   نعم 
  .تفاصيل تقدمييرجى 

          
 هل نفذ بلدكم أيا من التدابري التالية:  -٢٧

، أي )اليونيســيفالتوجيهيــة ملنظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة (بــادئ املضــمان تنفيــذ   
ــراض أنَّ ــل يف حــال    افت ــدعو إىل    ال الشــك يفالضــحية طف ــباب ت ســن ووجــود أس

  االعتقاد بأن الضحية طفل.
  لضحايا االجتار من األطفال. مآوٍ أومراكز و/ختصيص   
ترتيبات بديلة لتـوفري الرعايـة، تصـون حقـوق ضـحايا االجتـار مـن األطفـال         وضع   

وكرامتهم، يف احلاالت اليت تكون فيها عودة الطفل إىل أسرته بأمـان غـري ممكنـة،    
  ختدم فيها هذه العودة مصلحة الطفل العليا. أو يف احلاالت اليت ال
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  تدابري أخرى (يرجى التحديد).  
          

    من الربوتوكول) ٧الضحية (املادة  وضع  -طاء  
 أيا من التدابري التالية: بلدكمذ هل نفَّ  -٢٨

اعتماد أنظمة أو مبادئ توجيهية لضمان اإلصدار الفعلي لتصاريح إقامـة لضـحايا     
  االجتار.

  يكون إصدار تصاريح اإلقامة لضحايا االجتار مسألة تقديرية. ضمان أالَّ  
ــمان أالَّ   ــه     ضـ ــة مطالبتـ ــه دون إمكانيـ ــاجر أو عودتـ ــحية كمهـ ــع الضـ ــول وضـ حيـ

  بالتعويض أو منحه إياه أو تلقيه له.
  تيسري استفادة مجيع ضحايا االجتار من مجيع التدابري املتاحة لضحايا اجلرائم.  
  للجوء.ضمان تلقي ضحايا االجتار معلومات بشأن حقهم يف طلب ا  
ــة    ــذين يــ  ضــحايا االجتــار إحال عون أهنــم ســيواجهون االضــطهاد أو غــريه مــن   دَّال

أشكال األذى اجلسيم عنـد العـودة إىل مفوضـية األمـم املتحـدة لشـؤون الالجـئني        
  حبماية الالجئني و/أو اللجوء.وغريها من اجلهات الفاعلة املعنية 

احترام مبدأ عدم اإلعادة القسرية وضـمان السـماح جلميـع ضـحايا االجتـار الـذين         
 لجوءال باالستفادة من إجراءاتمن العودة  يبدون رغبة يف طلب اللجوء أو خوفاً

  .طلباهتم يفللنظر 
  تدابري أخرى (يرجى التحديد).  

          
بيـان التـدابري امللموسـة املتخـذة     فريجـى  أعاله،  من التدابري الواردةواحد أو أكثر  اختريإذا   -٢٩

  أمثلة على تنفيذها بنجاح.، وتقدمي منطبقةقوانني  أوسياسات  وذكر أيِّ
          

    من الربوتوكول) ٨إعادة ضحايا االجتار باألشخاص إىل أوطاهنم (املادة   -ياء  
ــديكم   -٣٠ ــدابريهــل ل ــاء ســريتشــريعية تســمح بعــدم إعــادة ضــحايا االجتــار إىل أوطــاهنم     ت  أثن

 القضائية؟ الدعاوى
  ال نعم  

  .تفاصيلريجى تقدمي ف ،إذا كان اجلواب "نعم"
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 إليه؟ الضحية قبل إعادهتلللمخاطر يف البلد األصلي التقييم الواجب  دائماهل جترون   -٣١

  ال نعم  
 ا من التدابري التالية:أي بلدكمهل نفذ   -٣٢

  إتاحة االتصال بالدوائر القنصلية عند االقتضاء.  
  لضحايا االجتار. السماح قدر اإلمكان بالعودة الطوعية  
إجراءات واضحة للتعرف علـى جنسـيات الضـحايا بالتعـاون مـع سـفارات       وضع   

  بلداهنم األصلية.
  تدابري أخرى (يرجى التحديد).  

        
  تفاصيل. تقدمييرجى 

          
  بتقييم التشريعات القائمة بشأن محاية الضحية واجملتمع. بلدكمهل قام   -٣٣

  ال نعم  
ــم اجلــوابإذا كــان  ــثالً   ذكــر أيِّ فريجــى ،""نع ــائق ذات صــلة (م ــات وث ، عملي

االسـتعراض الدوليـة واإلقليميـة    التقييم، وحتليل أوجه االختالف، وتقـارير آليـات   
  إخل.). ودراسات السياسات، األخرى،

          
    املنع  -ثالثاً  
    من الربوتوكول) ٩منع االجتار باألشخاص (املادة   -ألف  

  تشريعات أو سياسات ملنع االجتار باألشخاص؟ بلدكمهل لدى   -٣٤
  ال  اجزئينعم،   نعم 

تقــدمي تفاصــيل بشــأن النــهج فريجــى "، اجزئيــأو "نعــم، "نعــم"  اجلــوابإذا كــان 
  ذي الصلة أو السياسة ذات الصلة. القانوناملتبع. ويرجى ذكر 

          
 للتشريعات و/أو السياسات القائمة ملنع االجتار باألشخاص؟ تقييماً بلدكمهل أجرى   -٣٥

  ال نعم  
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ــر   ــى ذكـ ــثالً  أيِّيرجـ ــلة (مـ ــائق ذات صـ ــه   وثـ ــل أوجـ ــيم، وحتليـ ــات التقيـ ، عمليـ
دراسـات  واالختالف، وتقـارير آليـات االسـتعراض الدوليـة واإلقليميـة األخـرى،       

  السياسات، إخل.).
          

 تدابري أو برامج أخرى ملنع االجتار باألشخاص؟ يَّأ بلدكمذ فِّهل ين  -٣٦

ــاكن العمــل          ــك تنظــيم ورصــد أم ــا يف ذل ــز رصــد وإدارة أســواق العمــل، مب تعزي
  التوظيف. وإجراءات

، مبـا يف ذلـك اسـتغالل    وحجمهـا  املشـكلة إجراء حبوث ومجع بيانـات عـن طبيعـة      
ــة، واألســباب اجلذريــة، واجتاهــات االجتــار، والطلــب علــى     اخلــدمات اليــد العامل

ــتغاللية و ــدمي       االس ــرات وأوجــه القصــور يف تق ــن الثغ ــة، وع ــد العامل ــتغالل الي اس
  .املساعدة ملنع التعرض لإليذاء جمدداً

حتديد الفئات واجلماعـات الـيت تكـون عرضـة خلطـر االجتـار، واجلهـات الـيت قـد             
  تتعرض ملواقف حيصل فيها اجتار. 

 خطــوطمحــالت توعيــة تســتهدف ضــحايا االجتــار احملــتملني (مــثالً عــن طريــق  تنفيــذ  
، أو غريها من مصادر املعلومات املفتوحة واملتاحـة، مبـا   املباشر اهلاتفي لالتصال جمانية

، وعـن اهلجـرة، وخمـاطر    مشـروع يف ذلك املعلومات عن كيفية احلصـول علـى عمـل    
  االجتار باألشخاص).

  محالت توعية تستهدف املستفيدين احملتملني من استغالل اليد العاملة. تنفيذ  
الجتار باألشخاص منع امن أجل للتدخل السريع  وتوفري قدرات استراتيجيةوضع   

يف حاالت احلرب والكـوارث الطبيعيـة وغريهـا مـن األزمـات الـيت قـد تـؤدي إىل         
  تدفق الالجئني.

أوجـه  الثغـرات و  إجراء تقييم منتظم ألثر تدابري املنع على الفئـة املسـتهدفة وحتديـد     
  القصور.

  تدابري أخرى (يرجى التحديد).  
          

    من الربوتوكول) ١٠توفري التدريب (املادة   -باء  
 من اجلهات الفاعلة التالية: متخصص بشأن االجتار باألشخاص أليٍّ تدريبهل ُوفِّر   -٣٧

  سلطات إنفاذ القانون  
  سلطات اهلجرة  
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  السلطات القضائية  
  أعضاء النيابة العامة  
  العمل يمفتش  
  ني القنصلينياملوظف  
  نياملسعف  
  الرعاية الصحية يموظف  
  جهات أخرى (يرجى التحديد)  

          
  .يرجى تقدمي تفاصيل

          
    التنسيق/التعاون  -رابعاً  

    من الربوتوكول) ١١لناقلني التجاريني (املادة با املتعلقةالتدابري احلدودية   -ألف  
 ا من التدابري التالية:أي بلدكمهل نفذ   -٣٨

  ضمان وجود أو تعزيز الضوابط احلدودية ملنع االجتار باألشخاص وكشفه.  
نسـان والالجـئني   ضمان متاشي الضوابط احلدودية مـع القـانون الـدويل حلقـوق اإل      

  من خالل ضمانات كافية لتوفري احلماية.
  أو تعزيز التعاون عرب احلدود.إقامة ضمان   
بــرامج للتوعيــة وبنــاء القــدرات تســتهدف النــاقلني  عــرضوضــع و/أو تنفيــذ و/أو   

  التجاريني.
  تدابري أخرى (يرجى التحديد).  

          
    من الربوتوكول) ١٢التدابري املتعلقة بوثائق السفر أو اهلوية (املادة   -باء  

  ا من التدابري التالية:أي بلدكمهل نفذ   -٣٩
الفحـص   علـى  تدريب موظفي اخلط األمامي مـن أجهـزة إنفـاذ القـانون خصيصـاً       

  اجلنائي للوثائق.
ــة         ــائق اهلوي ــدريب مــوظفني أجانــب ومــوظفني قنصــليني علــى التعــرف علــى وث ت

  رة.والسفر املزوَّ
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  تدريب الناقلني التجاريني على التعرف على وثائق اهلوية والسفر املزورة.  
ضمان عـدم معاقبـة الالجـئني واملهـاجرين علـى دخـول البلـد بصـفة غـري قانونيـة،             

  زورة.بوسائل منها استخدام وثائق هوية وسفر م
  تدابري أخرى (يرجى التحديد).  

          
 ١٠التنسيق/التعاون على الصعيد الوطين بني مجيع اجلهات املعنية (املادة   -جيم  

    الربوتوكول) من
 ؟باألشخاصهل أنشأ بلدكم وحدات شرطة وهياكل قضائية متخصصة معنية باالجتار   -٤٠

  ال نعم  
 بيــان وحـــدات الشــرطة واهلياكــل القضـــائية    فريجــى  إذا كــان اجلــواب "نعـــم"،  

  املنشأة. املتخصصة
          

 :ا من التدابري التاليةأي بلدكمهل نفذ   -٤١

  تقييم السياسات أو التدابري القائمة بشأن االجتار باألشخاص.استعراض و  
باالجتـار باألشـخاص،    اعتماد استراتيجية و/أو خطة عمل شاملة متعلقـة خصيصـاً    

  أو تتضمن إشارات إىل االجتار باألشخاص.
أو هيئة تنسيق متعددة التخصصات، مكلفة بتنفيذ تدابري وطنية منسـقة   إنشاء آلية  

  للتصدي لالجتار باألشخاص.
إنشاء نظام أو آلية تعاون لتبـادل املعلومـات بـني سـلطات إنفـاذ القـانون واهلجـرة          

  من الربوتوكول). ١٠املادة من  ١الفقرة وغريها من السلطات املعنية (
بيـان التـدابري امللموسـة     فريجى أعاله، من التدابري الواردةواحد أو أكثر  اختريإذا 
  ، وتقدمي أمثلة على تنفيذها بنجاح.منطبقةسياسات أو قوانني  خذة وذكر أيِّاملتَّ

          
 ٦من املادة  ٣الفقرة التعاون بني اجلهات الفاعلة احلكومية واجملتمع املدين (  -دال  

    من الربوتوكول) ٩من املادة  ٣والفقرة 
تعــاون رمسيــة مــع شــركاء مــن اجملتمــع املــدين بشــأن االجتــار  اتفاقــات  يَّأ بلــدكمذ فَّــهــل ن  -٤٢

 باألشخاص؟
  ال نعم  
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  تقدمي تفاصيل بشأن اتفاقات التعاون.فريجى إذا كان اجلواب "نعم"، 
          

، إنشاء قنوات تدابري تعزيز التعاون بني أجهزة مراقبة احلدود بوسائل منها، مثالً  -هاء  
    من الربوتوكول) ١١املادة من  ٦الفقرة واحملافظة عليها ( ةاتصال مباشر

ــة      يســتخدمهــل   -٤٣ ــة مثــل مجاعــة الشــرطة يف القــارة األمريكي بلــدكم إطــار منظمــات إقليمي
ومكتب الشرطة األورويب (اليوروبـول) ومنظمـة تعـاون رؤسـاء الشـرطة يف شـرق أفريقيـا        
 واجلماعــة اإلمنائيــة للجنــوب األفريقــي ومنظمــة التعــاون اإلقليمــي بــني رؤســاء الشــرطة يف 
اجلنوب األفريقي ورابطة رؤساء الشـرطة التابعـة لرابطـة أمـم جنـوب شـرق آسـيا ورابطـة         
الدول املستقلة واملنظمة الدولية للشرطة اجلنائية (اإلنتربول) لتيسـري التعـاون العمليـايت بـني     

 الشركاء اإلقليميني؟
  ال  اجزئينعم،   نعم 

تقــدمي تفاصــيل بشــأن األطــر  فريجــى "،اجزئيــإذا كــان اجلــواب "نعــم" أو "نعــم، 
  املستخدمة. 

          
    الدويل بني الدول األعضاءالتعاون   -واو  

 متطلبات التعاون الفعال؟ الستبانةلالحتياجات  تقييماً بلدكمهل أجرى   -٤٤
  ال نعم  

عمليــات  تفاصــيل بشــأن أيِّمزيــد مــن التقــدمي فريجــى "نعــم"،  اجلــوابإذا كــان 
سياسـات أو قـوانني    ذكـر أيِّ  لتقييم االحتياجات وأمثلة علـى تنفيـذها، وكـذلك   

  .منطبقة
          

    من االتفاقية) ١٨املساعدة القانونية املتبادلة (املادة   -زاي  
اتفاقيــة  باختــاذيف بلــدكم علــى إجــراءات للمســاعدة القانونيــة املتبادلــة   القــانونهــل يــنص   -٤٥

 ) يف قضايا االجتار بالبشر؟١٨من املادة  ٧اجلرمية املنظمة أساساً قانونيا (الفقرة 

  ال  اجزئينعم،   نعم 
أو قـوانني  و/سياسـات   ذكر أيِّ فريجى "،اجزئيأو "نعم، إذا كان اجلواب "نعم" 

ــدابري أخــرى  ــة و/أو ت ــة بشــأن املســاعدة     منطبق ــة عملي ــات وأمثل ــدمي معلوم ، وتق
  باالجتار باألشخاص. ذات الصلةالقانونية املتبادلة 
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املتبادلـة  تقـدمي طلبـات املسـاعدة القانونيـة     ب فيمـا يتعلـق  القـدرات الوطنيـة    بلـدكم ز هل عـزَّ   -٤٦
 وتنفيذها؟

  ال  اجزئينعم،   نعم 
أو قـوانني  و/سياسـات   ذكر أيِّ فريجى "،اجزئيأو "نعم، إذا كان اجلواب "نعم" 

، وتقدمي معلومات وأمثلة عملية بشـأن تعزيـز القـدرات    منطبقة و/أو تدابري أخرى
  الوطنية.

          
جهـة وصـل وطنيـة مـع دول أطـراف أخـرى بشـأن املسـائل املتعلقـة هبـذا            بلـدكم  عيَّنهل   -٤٧

 الربوتوكول؟

  ال  اجزئينعم،   نعم 
اسم جهة الوصل الوطنية ومهامها إذا كانت هناك جهة ، وتقدمي اإليضاحيرجى 

  معينة بالفعل.
          

عـن طلبـات   إىل البلدان األصلية لضحايا االجتار كيف يضمن بلدكم عدم تقدمي معلومات   -٤٨
  ا؟وهناللجوء اليت يقدم

  يرجى تقدمي تفاصيل بشأن التدابري املتخذة.
          

    االتفاقية)من  ١٩التحقيقات املشتركة (املادة   -حاء  
 هل يستخدم بلدكم أفرقة مشتركة للتحقيق من موقع واحد أو من مواقع خمتلفة؟  -٤٩

  ال  اجزئينعم،   نعم 
تقدمي تفاصيل بشأن نـوع أفرقـة    فريجى "،اجزئيإذا كان اجلواب "نعم" أو "نعم، 

  املستخدمة. املشتركةالتحقيقات 
          

    من االتفاقية) ١٠مسؤولية اهليئات االعتبارية (املادة   -طاء  
ــة (      -٥٠ ــات االعتباري ــات مســؤولية اهليئ ــرة هــل ميكــن إثب ــن  ٤الفق ــادة م ــار  ١٠امل ) عــن االجت

 ؟بلدكم يف باألشخاص
  ال نعم  
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يرجى بيان ما إذا كان القانون يف بلدكم ينص على مـا يلـي (ميكـن اختيـار مجيـع      
  األجوبة املناسبة):

جيـــوز أن تكـــون مســـؤولية اهليئـــات االعتباريـــة جنائيـــة أو مدنيـــة أو إداريـــة دون   
اإلخــالل باملســؤولية اجلنائيــة لألشــخاص الطبيعــيني الــذين ارتكبــوا جرميــة االجتــار  

  من االتفاقية). ١٠من املادة  ٣و ٢باألشخاص (الفقرتان 
لقى عليها املسؤولية جلزاءات جنائية أو غـري جنائيـة   ختضع اهليئات االعتبارية اليت ُت  

مـن   ١٠من املادة  ٤فعالة ومتناسبة ورادعة، مبا يف ذلك اجلزاءات النقدية (الفقرة 
  ).االتفاقية

تقـدمي إيضــاحات   فريجــى أعـاله،  مـن األحكــام الـواردة  واحـد أو أكثــر   إذا اخـتري 
  ، وتقدمي أمثلة على تنفيذها بنجاح.منطبقةقوانني  مفصلة، وذكر أيِّ

          
    من االتفاقية) ٩و ٨التجرمي وتدابري مكافحة الفساد (املادتان   -ياء  

ــدكمهــل اعتمــد    -٥١ ــع الفســاد أو      يَّأ بل ــدابري ملن ــة أو غريهــا مــن الت ــدابري تشــريعية أو إداري ت
 التحقيق أو املالحقة القضائية بشأنه يف سياق االجتار باألشخاص؟

  ال نعم  
  .ريجى التحديد، فإذا كان اجلواب "نعم"

          
    من االتفاقية) ١١من املادة  ١اجلزاءات (الفقرة   -كاف  

اإلدانــة جبرميــة االجتــار باألشــخاص عقوبــة ســالبة للحريــة ملــدة ال تقــل عــن   تســتوجبهــل   -٥٢
 سنوات؟ أربع

  ال نعم  
  :يرجى تقدمي تفاصيل بشأن طول مدة العقوبة

          
/األوصياء القـانونيني مـن حقـوق الوالـدين إذا كـانوا متـورطني يف       الوالدين جتريدهل ميكن   -٥٣

 العليا؟ الطفل، مع إيالء االعتبار الواجب ملصاحل بأطفاهلماالجتار 
  ال نعم  

مصادرة وضبط املوجودات وعائدات اجلرائم يف قضايا االجتار باألشخاص   -الم  
    االتفاقية)من  ١٤و ١٣و ١٢ (املواد

 ا من التدابري التالية:بلدكم أي /استخدمهل اعتمد  -٥٤
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مـن االتفاقيـة لضـمان املصـادرة      ١٢الوسائل اإلجرائية على غرار ما يرد يف املـادة    
  .جلرائموالضبط الفعالني للموجودات و/أو عائدات ا

  .من االتفاقية) ١٣صادرة املوجودات (املادة ملآليات التعاون الدويل   
املصـادرة للمتجـرين    ستخدام عائـدات اجلـرائم أو املمتلكـات   الالوسائل اإلجرائية   

  من االتفاقية). ١٤من املادة  ٢املدانني يف تعويض الضحايا (الفقرة 
  تدابري أخرى (يرجى التحديد).  

تقــدمي إيضــاحات  فريجــى أعــاله، مــن التــدابري الــواردة إذا اخــتري واحــد أو أكثــر 
  ، وتقدمي أمثلة على تنفيذها بنجاح.منطبقة وإجراءاتقوانني  مفصلة، وذكر أيِّ

          
    من االتفاقية) ٢٠أساليب التحري اخلاصة (املادة   -ميم  

 ا من التدابري التالية:بلدكم أي /كفلاعتمدهل   -٥٥

اتفاقات دائمة مع بلدان أخرى لالستعانة بأفرقة مشـتركة للتحقيـق مـن موقـع      أّي  
  واحد أو من مواقع خمتلفة يف االجتار باألشخاص.

  نيات التحقيق االستباقي استناداً إىل معلومات استخبارية.تق  
ــة        ــة والدولي ــراق يف إطــار التحقيقــات الوطني ــة واالخت ــة اإللكتروني عمليــات املراقب

  .من االتفاقية) ٢٠من املادة  ١(الفقرة 
  تدابري أخرى (يرجى التحديد).  

تقــدمي إيضــاحات  فريجــىأعــاله،  مــن التــدابري الــواردة إذا اخــتري واحــد أو أكثــر 
  يف إطارها. بفعاليةلة، وتقدمي أمثلة على تنفيذ التقنيات مفصَّ

          
    واملساعدة الالزمة ملعترضةاالصعوبات   -اًخامس  

  يرجى بيان التحديات اليت يواجهها بلدكم يف تنفيذ أحكام بروتوكول االجتار باألشخاص.  - ٥٦
        

هي اخلطوات اليت ما زال يتعني اختاذها يف حال عدم تكييف التشريعات احمللية  ما
  مع متطلبات الربوتوكول؟ يرجى التحديد.

      
 بلدكم إىل مساعدة تقنية لتنفيذ الربوتوكول؟ حيتاجهل   -٥٧

  ال نعم  
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  بيان نوع املساعدة الالزمة لتنفيذ الربوتوكول: فريجىإذا كان اجلواب "نعم"، 
  جمال العدالة اجلنائية.تقييم تدابري التصدي لالجتار باألشخاص يف   
  تشريعية.النصوص الإعداد  يف جمالتقدمي مشورة قانونية/دعم   
  تفاقات.االنظمة/األنموذجية/ال القوانني  
  وضع استراتيجيات/سياسات، خطط عمل.  
  ستخلصة.املعرب الدة/يِّاجلمارسات امل  
ــة          ــدريب األخصــائيني املمارســني يف جمــال العدال ــن خــالل ت ــدرات م ــاء الق بن

  .ب املدربنيو/أو تدري اجلنائية
  بناء القدرات من خالل توعية اجلهاز القضائي.  
  تقدمي مساعدة ميدانية من خبري يف اجملال املعين.  
  بناء/تعزيز املؤسسات.  
  املنع/التوعية.  
  املساعدة واملعدات التكنولوجية (يرجى التحديد).  
  تطوير مجع البيانات/قواعد البيانات.  
  لتعزيز التعاون اإلقليمي والدويل. إطارعمل/حلقات   
ــتعلم اإللكتــروين، واألدلــة العمليــة، واملبــادئ      أدوات متخصصــة مثــل منــائط ال

  التوجيهية وإجراءات العمل املوحدة.
  أنواع أخرى (يرجى التحديد).  

          
فعــالً مســاعدة تقنيــة يف هــذه اجملــاالت؟ يرجــى حتديــد جمــال املســاعدة واجلهــة  تتلقــونهــل   -٥٨

  تقدمها. اليت
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   :البلد

 تاريخ تلقي االستبيان:

  ............./............../............... 

 (اليوم/الشهر/السنة) 

 

  املوظف املسؤول (املوظفون املسؤولون) عن الرد على االستبيان:

   :ةالسيد/السيد  

   اللقب و/أو املنصب: 

   

   اهليئة و/أو املكتب: 

   

   عنوان الربيد: 

   

   

   

   رقم اهلاتف: 

   رقم الفاكس: 

   عنوان الربيد اإللكتروين: 

   

 


