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 الدورة األوىل
    ٢٠٠٤يوليه / متوز٩ –يونيه / حزيران٢٨فيينا، 

   مشروع التقرير   
   )سلوفاكيا    ( نيميثي ألويز : باإلنابة     املقرر  

   إضافة 
مشروع استبيان حول تنفيذ بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار   

دة باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، املكّمل التفاقية األمم املتح
   ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية

 االستبيان؟ هذا يف املطلوبة املعلومات توفري يف مساعدة إىل بلدكم حيتاج هل  
  

  التعريف ومقتضيات التجرمي مبوجب الربوتوكول        -أوال  
 هل االجتار باألشخاص جمّرم مبوجب تشريعاتكم الداخلية؟ -١

، هل االجتار باألشخاص يف بلدكم معّرف "نعم" هو ١إذا كـان اجلـواب عـن السؤال          -٢
أي أنه يتألف   ( من الربوتوكول    ٣من املادة   ) أ(بأنـه جرمية جنائية وفقا للفقرة الفرعية        

 ؟)الفعل والوسيلة والغرض االستغاليل: من ثالثة عناصر، هي

 :، هل يتمثل فعل االجتار باألشخاص يف"نعم" هو ٢إذا كان اجلواب عن السؤال  -٣

 أم/جتنيد األشخاص؛ و )أ( 
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 أم/نقلهم؛ و )ب( 

 أم/تنقيلهم؛ و )ج( 

 أم/إيوائهم؛ و )د( 

 استقباهلم؟ )ه( 

 :، هل تتمثل وسائل االجتار باألشخاص يف"نعم" هو ٢إذا كان اجلواب عن السؤال  -٤

 أم/التهديد بالقوة أو استعماهلا؛ و )أ( 

 أم/أشكال أخرى من القسر؛ و )ب( 

 مأ/االختطاف؛ و )ج( 

 أم /االحتيال؛ و )د( 

 أم/اخلداع؛ و )ه( 

 أم/استغالل السلطة؛ و )و( 

 أم/استغالل حالة استضعاف؛ و )ز( 

إعطــاء أو تلقــي مــبالغ مالــية أو مــزايا لنــيل موافقــة شــخص له ســيطرة عــلى       )ح( 
 شخص آخر لغرض االستغالل؟

 :، هل يشمل غرض االستغالل"نعم" هو ٢إذا كان اجلواب عن السؤال  -٥

 أم/استغالل دعارة الغري أو سائر أشكال االستغالل اجلنسي؛ و )أ( 

 أم/السخرة أو اخلدمة قسرا؛ و )ب( 

 أم/االسترقاق أو املمارسات الشبيهة بالرق؛ و )ج( 

 أم/االستعباد؛ و )د( 

 أم/نزع األعضاء؛ و )ه( 

 )يرجى حتديد ذلك(غري ذلك؟  )و( 

، هو تؤخذ يف االعتبار موافقة ٤ يف السؤال حيـثما اسـُتعمل أي من الوسائل املذكورة      -٦
 ضحية االجتار باألشخاص مبقتضى تشريعاتكم الداخلية؟

 مبقتضى تشريعاتكم الداخلية؟" طفال"من ُيعترب  -٧
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) د(الشـخص الـذي هـو دون الثامـنة عشـرة مـن العمـر، وفقـا للفقرة الفرعية                     )أ( 
  من الربوتوكول؛ أم٣من املادة 

 ) التوضيحيرجى(غري ذلك؟  )ب( 

 ضرورية لتجرمي الفعل ٤حيـثما ُيـتجر بطفـل، هل وسائل االجتار املذكورة يف السؤال      -٨
 جنائيا مبوجب تشريعاتكم الداخلية؟

، يرجى ذكر أي أفعال فردية جمّرمة مبوجب        "ال" هو   ٢إذا كـان اجلـواب عـن السؤال          -٩
ــية االجتــار     ــية وذات صــلة بــأي مــن مــراحل عمل ــنقل ال(تشــريعاتكم الداخل ــيد وال تجن

 ).واالستغالل وغسل األموال

ــية الشــروع يف ارتكــاب جــرم       -١٠ ــدرج تشــريعات بلدكــم يف عــداد اجلــرائم اجلنائ هــل ت
 مــن ٣مــن املــادة ) أ(االجتــار باألشــخاص، حســب تعــريفه الــوارد يف الفقــرة الفرعــية   

 ٥ املادة من) أ (٢الفقرة  (٩الـربوتوكول، أو اجلـرائم الفـردية املشـار إليها يف السؤال        
 ؟)من الربوتوكول

هـل املسـامهة كشـريك يف ارتكاب جرم االجتار باألشخاص، حسب تعريفه الوارد يف                -١١
 مـن الـربوتوكول، أو اجلـرائم الفـردية املشـار إليها يف              ٣مـن املـادة     ) أ(الفقـرة الفرعـية     

ــية  ٩الســؤال   مــن ٥مــن املــادة  ) ب (٢الفقــرة (، جمــّرمة مبوجــب تشــريعاتكم الداخل
 ؟)وتوكولالرب

هـل تنظـيم أو توجــيه أشـخاص آخــرين الرتكـاب جـرم االجتــار باألشـخاص، حســب        -١٢
 من الربوتوكول، أو اجلرائم الفردية ٣مـن املـادة   ) أ(تعـريفه الـوارد يف الفقـرة الفرعـية      

مــن ) ج (٢الفقــرة (، جمــّرم مبوجــب تشــريعاتكم الداخلــية  ٩املشــار إلــيها يف الســؤال 
 ؟) من الربوتوكول٥املادة 

 هل متيز تشريعاتكم الداخلية بني االجتار باألشخاص وهتريب املهاجرين؟ -١٣
 
 .الصلة ذات بلدكم تشريعات من نسخة توفري يرجى  
  
نظـرا ألن أحكـام اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية تنطبق، مع إدخال                 

جتار باألشخاص، من املزمع تناول املسائل      مـا يقتضـيه احلـال مـن تغـيريات، على بروتوكول اال            
ــن مشــروع        ــثاين م ــباب ال ــربوتوكول يف ال ــدويل مبوجــب ال ــتعاون ال ذات الصــلة مبقتضــيات ال
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  الصعوبات املُعترضة واملساعدة املطلوبة      -ثانيا  
  ة الصعوبات املعترض      -ألف  

إذا مل تكــيَّف التشــريعات الداخلــية وفقــا ملقتضــيات الــربوتوكول فــيما يــتعلق باملســائل  -١٤
مثال، هل جيري صوغ    (اآلنفـة الذكـر، مـا هـي اخلطـوات الـيت مـازال ينـبغي اختاذهـا؟                   

 )تشريعات؟ هل أحيلت تشريعات للموافقة؟

 . توضيح ذلكهل هناك أي صعوبات تعرقل اعتماد تشريعات وطنية مالئمة؟ يرجى -١٥
  

  االحتياجات إىل املساعدة التقنية              -باء  
 هل حيتاج بلدكم إىل مساعدة تقنية للتغلب على تلك الصعوبات؟ -١٦

 .، يرجى توضيح ذلك"نعم" هو ١٦إذا كان اجلواب عن السؤال  -١٧
  

  املساعدة التقنية املقّدمة         -جيم   
  اجملاالت املشمولة هبذا االستبيان؟هل يقّدم بلدكم مساعدة تقنية إىل بلدان أخرى يف -١٨

 على أساس ثنائي؟ )أ( 

 .من خالل منظمات دولية؟ يرجى حتديد تلك املنظمات )ب( 

، يــرجى حتديــد أنــواع املســاعدة التقنــية "نعـم " هــو ١٨إذا كـان اجلــواب عــن الســؤال   -١٩
 .املقّدمة

  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


