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     املهاجرين وأفراد أسرهم

  

  النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب
  فاقية من االت73املادة 

  قائمة بالقضايا اليت سُتبحث فيما يتعلق بالنظر يف التقرير األويل ملصر املقدم مبوجب 
  االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

   معلومات عامة- أوالً 
اجرون إىل امله(يرجى توفري بيانات ومعلومات إحصائية عن حجم تدفقات اهلجرة وخصائصها وطبيعتها   - 1

ويف حال عدم توافر بيانات دقيقة، يرجى توفري تقديرات ). البلد واملهاجرون العابرون واملهاجرون من البلد
  .ويرجى أيضاً إعالم اللجنة بأي تدابري متخذة إلصدار إحصاءات. ومعلومات عن ديناميات تدفقات اهلجرة

لتشريعية واإلدارية وغريها من التدابري املتصلة بتنفيذ يرجى توفري معلومات دقيقة للجنة عن تطبيق التدابري ا  - 2
  .االتفاقية

يرجى شرح كيفية تأثري حالة الطوارئ املستمرة على تطبيق الدستور والقوانني احملددة واملعاهدات الدولية   - 3
  .وعلى متتع العمال املهاجرين حبقوقهم

يف تنفيذ االتفاقية ويف إعداد تقرير الدولة يرجى وصف دور املنظمات غري احلكومية، إن كان هلا دور،   - 4
انظر املبادئ التوجيهية املؤقتة املتعلقة بشكل ومضمون التقارير األولية اليت يتعني على الدول األطراف (الطرف 
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يرجى توضيح ما إذا كانت التشريعات الوطنية تنص على تطبيق االتفاقية على الالجئني وعدميي اجلنسية   - 5
  ). من االتفاقية) د(3املادة (

يرجى توضيح حالة املهاجرين السودانيني يف مصر وبيان عدد من ُيعتربون منهم الجئني وعدد العمال   - 6
  .املهاجرين

 من االتفاقية 18 من املادة 6 والفقرة 4ى حتديد نطاق التحفظات اليت قدمتها مصر على املادة يرج  - 7
  ).CMW/C/EGY/1 من التقرير األويل، 136 و2الفقرتان (

  ).169، الفقرة CMW/C/EGY/1(يرجى حتديد التدابري املتخذة لتعزيز االتفاقية والدعاية هلا   - 8

الثنائية واملتعددة األطراف اليت أُبرمت يف ميدان اهلجرة، وخباصة برامج يرجى توفري قائمة باالتفاقات   - 9
العمالة املؤقتة واالتفاقات األخرى املتعلقة بالتوظيف واحلماية واالزدواج الضرييب والضمان االجتماعي والعودة 

  ).203 و188 و182، الفقرات CMW/C/EGY/1(وغري ذلك 

  ة من مواد االتفاقية املعلومات املتعلقة بكل ماد- ثانياً 
   املبادئ العامة- ألف 

يرجى توفري املزيد من املعلومات عن اآلليات القضائية واإلدارية والتشريعية املختصة بالنظر يف شكاوى   - 10
  . العمال املهاجرين يف حالة انتهاك حقوقهم والبت فيها

   اجلزء الثالث من االتفاقية- باء 

ليت تشري إىل أن املرأة ال تزال حتتاج من الناحية العملية إىل موافقة الزوج أو يرجى التعليق على التقارير ا  - 11
  ).1959 لسنة 97القانون رقم (الويل للحصول على جواز سفر على الرغم من تعديل قانون جوازات السفر 

 كانون 30يرجى بيان ما إذا كان هناك حتقيق قد أُجري، أو من املقرر إجراؤه، يف أحداث   - 12
  . مهاجراً سودانيا27ً اليت أدت إىل مصرع 2005ديسمرب /ولاأل

وهل .  ومكان احتجازهم2000يرجى بيان عدد العمال املهاجرين احملتجزين إدارياً أو قضائياً منذ عام   - 13
جاز يتمتع العمال املهاجرون، من الناحية العملية، بنفس احلماية اليت يتمتع هبا املواطنون املصريون يف حاالت االحت

  وأمام احملاكم؟

يرجى توفري إحصاءات وإعطاء أمثلة، إن أمكن، بشأن السوابق القضائية أو اجلزاءات املوقعة على   - 14
أصحاب العمل املخالفني ألحكام االتفاقية فيما يتعلق بإساءة معاملة العمال املهاجرين ومصادرة وثائق هويتهم أو 

  ).140، الفقرة CMW/C/EGY/1(غري ذلك من الوثائق 
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يرجى بيان ما إذا كانت هناك أي تدابري للطرد اجلماعي قد اُتخذت، مبا يف ذلك التدابري املتخذة ضد   - 15
  . ويرجى أيضاً وصف إجراءات الطرد. العمال املهاجرين السودانيني

ء إىل يرجى إعطاء مزيد من التفاصيل بشأن التدابري املتخذة إلعالم العمال املهاجرين حبقهم يف اللجو  - 16
). 142 و141، الفقرتان CMW/C/EGY/1(السلطات القنصلية والدبلوماسية للحصول على احلماية واملساعدة 

ويرجى بيان التدابري اليت اُتخذت لتيسري استجابة اخلدمات القنصلية حلاجة العمال املهاجرين وأفراد أسرهم إىل 
  .احلماية، وخباصة لتقدمي املساعدة إىل احملتجزين منهم

يرجى شرح أسباب جعل احلماية اليت مينحها قانون العمل للعمال املهاجرين خاضعة لشرط املعاملة باملثل،   - 17
وكيف ُيطبَّق هذا الشرط من الناحية ). 144، الفقرة CMW/C/EGY/1( من هذا القانون 27مبوجب املادة 

يف املعاملة للعمال املهاجرين الذين هم يف  العملية؟ ويرجى إعطاء تفاصيل بشأن التدابري املتخذة لضمان املساواة 
وضع غري نظامي فيما يتعلق حتديداً باألجر وساعات العمل والراحة األسبوعية واإلجازات املدفوعة األجر 

  .والسالمة والصحة وظروف العمل األخرى

تمر عقود عملهم ما هو موقف الدولة الطرف فيما يتعلق بالضمان االجتماعي للعمال املهاجرين الذين تس  - 18
؟ ويرجى شرح أسباب إخضاع احلماية االجتماعية )158 و156، الفقرتان CMW/C/EGY/1( من عام أكثر

  .للعمال املهاجرين لشرط املعاملة باملثل

يرجى حتديد األسلوب املتبع يف املمارسة إلعمال حق كل طفل من أطفال العمال املهاجرين، مبن فيهم   - 19
  .للوثائق الالزمة يف احلصول على اسم، والتسجيل عند امليالد، واحلصول على جنسيةالعمال غري احلائزين 

يرجى شرح كيفية ضمان احلق األساسي يف احلصول على التعليم، يف التطبيق العملي، لكل طفل من   - 20
املدارس أطفال العامل املهاجر، يف ضوء اإلجراءات اإلدارية اليت جيب اتباعها للحصول على فرص االلتحاق ب

وهل ُيكفل هذا احلق لكل طفل من أطفال العامل املهاجر الذي يقيم . احلكومية املصرية والقيد هبذه املدارس
بصورة غري قانونية يف مصر، أو الذي يكون والداه يف وضع غري نظامي؟ وإن صح ذلك فكيف؟ ويرجى يف هذا 

 ينطبق على األطفال املقيمني بصورة 1992 لسنة 24الصدد توضيح ما إذا كان قرار وزارة التربية والتعليم رقم 
  ).163، الفقرة CMW/C/EGY/1(غري قانونية يف مصر 

 من االتفاقية 33يرجى حتديد اهليئات اإلدارية املسؤولة عن توفري املعلومات املطلوبة مبوجب املادة   - 21
ويرجى حتديد املعلومات اليت تقدم . يف مصرللمصريني املهاجرين والعمال املهاجرين األجانب العابرين أو املقيمني 

إىل املصريني املهاجرين إىل اخلارج، بصرف النظر عن مركزهم، مبن فيهم املهاجرون إىل بلدان اخلليج الفارسي، 
وبصورة خاصة املعلومات املتعلقة بشروط السماح بدخوهلم وحقوقهم والتزاماهتم مبوجب قوانني وممارسات دولة 

، الفقرات CMW/C/EGY/1( إىل وسائل االنتصاف القضائي املتاحة هلم يف حالة انتهاك حقوقهم العمل، باإلضافة
  ).209 إىل 195من 

   اجلزء الرابع من االتفاقية- جيم 
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 من 170يرجى توفري املزيد من املعلومات عن القيود املفروضة على حرية احلركة واملشار إليها يف الفقرة   - 22
 ويرجى حتديد الظروف اليت جيوز فيها فرض هذه القيود على العمال املهاجرين، ).CMW/C/EGY/1(التقرير 

  .وطبيعة هذه القيود

على الرغم من إشارة التقرير إىل متتع العمال املهاجرين حبرية االنضمام إىل نقابات العمال وأي مجعيات   - 23
، فإنه يشري أيضاً إىل أنه ال )155رة ، الفقCMW/C/EGY/1(أخرى منشأة مبوجب القانون واملشاركة يف إدارهتا 

حيق دائماً لألعضاء األجانب يف هذه اجلمعيات املشاركة يف إدارهتا نظراً لتوقف ذلك على الئحة املنظمة املعنية 
ويرجى شرح أسباب عدم السماح . ويرجى توضيح موقف العمال املهاجرين يف هذه اجلمعيات). 177الفقرة (

شاركة يف إدارة نقابة العمال أو اجلمعية، وكيف ميكن للعمال املهاجرين أن ميارسوا من هلم يف بعض األحيان بامل
  .الناحية العملية حقهم يف إنشاء نقابة عمال

يرجى توفري معلومات عن التدابري اليت تعتزم الدولة الطرف اختاذها لتيسري ممارسة العمال املهاجرين   - 24
  هم يف أن يدلوا بأصواهتم ويف أن ُينتخبوا يف االنتخابات اليت جتري يف البلد املصريني الذين يعيشون يف اخلارج حلق

)CMW/C/EGY/1 175، الفقرة.(  

يرجى بيان ما إذا كانت هناك أي خطط لوضع إجراء أو إنشاء مؤسسة تراعي االحتياجات واألماين   - 25
شرح دور اللجنة العليا للهجرة املشار إليها ويرجى . وااللتزامات اخلاصة للعمال املهاجرين املصريني وأفراد أسرهم

  ).1983 لسنة 111القانون رقم ( من قانون اهلجرة 4يف املادة 

   اجلزء اخلامس من االتفاقية - دال 

يرجى توفري معلومات عن الضمانات املمنوحة للعمال املومسيني وخباصة يف قطاع الزراعة، ولعمال املناجم   - 26
  . واحملاجر

  لسادس من االتفاقية اجلزء ا- هاء 

يرجى بيان التدابري املتخذة لتمكني اخلدمات القنصلية من االستجابة بفعالية حلاجة العمال املهاجرين   - 27
ويرجى أيضاً حتديد املساعدة . املصريني وأفراد أسرهم إىل احلماية، وخباصة لتوفري املساعدة للمحتجزين منهم

الرامي إىل منح الكفيل سيطرة عليهم طوال مدة " الكفيل" من ضحايا نظام املقدمة إىل العمال املهاجرين املصريني
  . إقامتهم يف دولة العمل، بل أحياناً منعهم من العودة إىل مصر

يرجى توفري معلومات عن ظاهرة االجتار بالبشر وهتريبهم، وخباصة من أفريقيا جنوب الصحراء وأوروبا   - 28
ويرجى أيضاً تقدمي معلومات إضافية عن . ان اخلليج الفارسي أو إسرائيلالشرقية عرب مصر إىل أوروبا أو بلد

  .التدابري املتخذة ملنع احلركات غري القانونية للعمال املهاجرين والقضاء عليها

 -  -  -  -  -  

 


