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اللجنة املعنية حبماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

قائمة ابملسائل موجهة قبل تقدمي التقرير األويل

لليبيا*

الفرع األول
ألف -معلومات عامة
-١

يرجى تقدمي معلومات حم ّدثة عن اإلطار القانوين احمللي بشأن االتفاقية ،مبا يف ذلك:

التقدددا احملددرص يف ةددياوة يتددتور يتااعددى مددو اةعدداي الداليددة قددو اإلن ددان،
(أ)
ايصون حقو مجيو األفراي يان متييز ،مبن فيهم العاال اةهاجران اأفراي أترهم؛
(ب)

القوانني اةتعلقة حبااية العاال اةهاجرين اأفراي أترهم؛

(ج) الت ددداب ال ددا اود ددلطا الدال ددة ال د ددر ةوا م ددة تش ددريعاطا مد ددو أحا دداا االتفاقيد ددة،
مبدا يشدداا القدانون رقددم  6لعداا  ١987الددلي يدددخم يادول اةدواطدني األجاند ا قددامتهم ااددراجهم،
اال ددلي ِّ د ّلدرا يا ددول لياي ددا االاق ددا فيه ددا ب ريق ددة و د قانوني ددة؛ االق ددانون رق دم  2لع دداا  2004اةع د ّلدل
للقددانون رقددم  6االددلي يقت،ددي ،يف مجلددة أمددور ،مددن مجيددو األعد اص ود اةدواطدني ،ابتددتادا أفدراي
من بعض الدال ،ا صدول علدى ريعد ا ةدا ة لدداول الالدد ايددخم ترحيدا ود اةدواطدني؛ االقدانون
رقددم  ١9لعدداا  20١0بشددأن مااف ددة ا غددرا و د اةشددراعة؛ ااةددايا  22مددن قددانون العقددوابت الددا
تدددل علددى عقوبددة ابل ددغن ةدددا تصددا ا ث د تدددوات لددداول الدالددة ال ددر أا الاقددا فيهددا
أا اخلراج مدها يان ا صول على ريع ا ةا ة؛
(ي) اجددوي اتفاقددات ثداتيددة امتعددديا األط درا مرمددة مددو بلدددان أاددر فياددا يتعل د
حبقو العاال اةهاجرين اأفراي أترهم مبوج االتفاقية ،اال تياا مو االحتاي األارايب ،ا ي اليدا،
اتشاي ،اتونس ،ااجلزاتر ،اال دغال ،اال ويان ،اوامايا ،اودا ،،اويديدا ،االادام ان ،اكدوت ييفدوار،
امدداو ،امصددر ،انيغ د ه ،ان ددا هددلج االتفاقدداتي ايرجددى حتديددد الايفيددة الددا حتاددي دا هددلج
االتفاقددات حقددو العاددال اةهدداجرين يف بلدددان العاددور ااةقصددد ،اال تددياا فياددا يتعلد إبجدرا ات
اإلعايا ا الوطن اال ري امجو مشا األتري
__________

*

اعتادطا اللغدة يف يارطا ال ابعة االعشرين ( ١3-4أيلول/تاتار )20١7ي
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 -2يرجددى توحددي مددا ذا كددان قددد أحددرص أي تقدددا يف تدفيددل التوةددية الددا قدددمتها بعاددة األمددم
اةت دددا لل دددعم يف لياي ددا امفوح ددية األم ددم اةت دددا ال ددامية ق ددو اإلن ددان يف تقرير ددا اةشد د
الصدداير يف  ١3كددانون األال/يي ددار  ،)١(20١6االددا تدددعو ا نشددا مدص د اصيددر للهغددرا
يُالَّف بوحو ات اتيغية عاملة بشأن ا غرا ،اتد ي عادا ا اومدة فيادا يتعلد ايدو جواند
ا غرا يف ليايا ،االتواةا مو نخراته الداليني بشأن الق،اه اةتصلة اب غراي
 -3يرجى تقدمي معلومات نوعية ابيا،ت حصداتية ،تادون مصددفة ح د ندو جددس اةهداجر
اعارج اجد يته ااحعه كاهاجر ،عن حركات هغرا اليد العاملة ا الدالة ال ر امدها ،مبا يشاا
حدداالت العددويا ،اعددن األطفددال ود اةصد وبني بددلايهم اود ذلددك مددن اة دداتا اةتصددلة غددرا اليددد
العاملددةي ايرجددى أي،ددا تقدددمي بيددا،ت نوعيددة ا حصدداتية ،أا يراتددات أا تقددديرات يف حددال عددا تدوافر
بيددا،ت يقيقددة ،عددن العاددال اةهدداجرين الددلين هددم يف احددو و د نخددامي يف الدالددة ال ددر ااارجهدداي
اابإلحافة ا ذلك ،يرجى تقدمي معلومات عن اجلهوي الا تال ا الدالة ال ر إلنشا نخاا مت
اقابا للاقارنة جلاو الايا،ت عن تدفقات هغرا اليد العاملة ا الدالة ال ر امدهاي
 -4يرجددى تقدددمي معلومددات عاددا ذا كانددة اةوت ددة الوطديددة قددو اإلن ددان ،أي ا لددس
برةدد م دتقا الدة
الوطين لل رهت اةدنية احقدو اإلن دان ،تتاتدو بواليدة ااحد ة ل حد
حقو اإلن ان ياادا الدالدة ال در  ،مبدا يف ذلدك حقدو مجيدو العادال اةهداجرين اأفدراي أتدرهم
مبوجد االتفاقيدةي ايرجددى بيدان مدا ذا كددان ا لدس اةدلكور قددد أنشد افقدا للااددايا اةتعلقدة مبركددز
اةوت ات الوطدية لتعزيز امحاية حقو اإلن ان (مادايا ابريدس)ي ايرجدى أي،دا تقددمي معلومدات
عددن يليددات تقدددمي الشددااا او هددا مددن اخلدددمات الددا يقدددمها ا لددس ،مبددا فيهددا ا ددو هاتفيددة
للا دداعدا ،اعاددا ذا كددان يقددوا بددزهرات ا مراكددز احتغدداص العاددال اةهدداجريني اابإلحددافة ا
ذلك ،يرجى تقدمي معلومدات عدن اةدواري الاشدرية االتقديدة ااةاليدة اةتاحدة دلا ا لدس اعدن أنشد ة
التوعية الا ت ،لو ا الدالة ال ر بني عامة اجلاهور االعاال اةهاجرين بصفة ااةة ،بشأن
اخلدمات الا يقدمها ا لس ،مبا يف ذلك ا يف رفو عاو ليه مااعراي
 -5يرج ددى تق دددمي معلوم ددات ع ددن اخل د دوات ال ددا او ددلطا الدال ددة ال ددر للد د اي ل تفاقي ددة
انش ددرها ا ذك ددا ال ددوعي حبق ددو العا ددال اةه دداجرين اأف دراي أت ددرهم احت ددني فه ددم ه دلج ا ق ددو يف
أاتا عامة اجلاهور ااةدخاات و ا اومية ااتاتط اإلع ا االعاال اةهاجرين اأفراي أترهم
اأة د اب العاددا ااةددوطفني يف الق ددا الص د ي ااةددوطفني ا اددوميني ،مبددن فدديهم موطفددو نفدداذ
القد ددانون ،اافد ددر ال د دواحا اللي د د  ،اموطفد ددو جهد دداص مااف د ددة ا غد ددرا و د د اةشد ددراعة ،اموطفد ددو
ال فارات االقدصليات ،اأفراي اجلهاص الق،اتيي
 -6يرجى اةف التداب الا اولطا الدالة ال در لتدوف التددري ةدوطفي ا اومدة الدلين
يتعدداملون مددو ق،دداه ا غددرا ااة دداتا ذات الصددلة ،مبددن فدديهم موطفددو جهدداص مااف ددة ا غددرا ود
اةشراعة اأفراي افر ال واحا اللي  ،بشأن حقو العاال اةهداجرين اأفدراي أتدرهم ،مبدا يف ذلدك
محددايتهم مددن التوقيددف ااالحتغدداص التع ددفيني ،االعاددا اجلددري ،االتعددلي اتددو اةعاملددة ،االعدددف
اجلد اين ،مبا فيه االوتصاب ااالتتغ ل اجلد ي ،االقتا و اةشرا ي
 -7يرجد ددى تقد دددمي معلومد ددات عد ددن التعد دداان االتفاعد ددا بد ددني الدالد ددة ال د ددر ااةدخاد ددات الداليد ددة
امدخادات ا تاددو اةدددين االشدركا االجتادداعيني اعادرين العدداملني يف مدال حقددو العاددال اةهدداجرين
فياا يتعل بتدفيل االتفاقيةي

__________
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ابء -املعلومات املتعلقة مبواد االتفاقية
 -١مبادئ عامة
 -8يرجددى تقدددمي معلومددات َّ
حمدثددة عددن الدخدداا الق،دداتي يف الدالددة ال ددر  ،مبددا يف ذلددك اعليددات
الق،دداتية ا/أا اإلياريددة اة تصددة ابلدخددر االفصددا يف الشددااا اةقدمددة مددن العاددال اةهدداجرين اأف دراي
أتدرهم ،مبدن فديهم أالادك الدلين هدم يف احدو ود نخداميي ايرجدى أي،دا توحدي مدا ذا كاندة الدالددة
ال ر تقدا أي م اعدا قانونية ا العادال اةهداجرين اأفدراي أتدرهم لادي يلتا دوا اجلدر عادا ي دال
حقوقهم من انتهاكاتي
 -٢اجلزء الثاين من االتفاقية
املادة 7
 -9يرجددى توحددي مددا ذا كانددة التشدريعات الوطديددة تافددا حصددول مجيددو العاددال اةهدداجرين
اأفراي أترهم على ا قو اةدصوص عليهدا يف االتفاقيدة يان أي ندو مدن التاييدز ،امدا ذا كاندة
هلج التشريعات تشاا مجيو األتدااب الدا حتخدر االتفاقيدة التاييدز علدى أتاتدها (اةداي ن )١(١
ا ،)7مبا يف ذلك نو اجلدس ،أا اللغة ،أا األةا القدومي أا اإلثدين أا االجتاداعي ،أا اجلد دية
أا العاددر ،أا الوحددو االقتصددايي ،أا اةلايددة ،أا ا الددة الزاجيددة ،أا اةولددد أا أي حالددة أاددر ي
ايرجى تقدمي معلومات عن مجيو اخل دوات اةلاوتدة االفعالدة الدا اودلطا الدالدة ال در ل،داان
عدا التاييز امحاية حقو العاا ااة اااا بني اجلد ني يف مجيو اة اتا اةتعلقة ب ياتة ا غرا،
توا يف القانون أا يف اةاارتةي
 -١0يرجد دى بد د ل اللغد ددة حمي ح دداالت حم ددديا يف الدال ددة ال ددر تتعلد د ابلعدصد درية أا كراهي ددة
األجاند أا التاييددز أا تددو اةعاملددة أا العدددف حددد العاددال اةهدداجرين اأفدراي أتددرهم ،اال تددياا حددد
أالاك القايمني من بلدان جدوب الص را الار  ،اتقدمي معلومات عن التداب اةعيارية ااةوت دية
ااإلجراتي ددة ال ددا اعتا دددطا الدال ددة ال ددر ةد ددو امااف ددة مجي ددو أع دداال العدص درية اكراهي ددة األجان د
االتاييز اتو اةعاملة االعدف امحاية حقو ال ،اه ،مبا يف ذلك حقهم يف اللغو ا العدالةي
 -٣اجلزء الثالث من االتفاقية
املواد ١5-8
 -١١ابلدخددر ا اةعلومددات اةتاحددة للغدددة االددا تشد ا االرتفددا األاد يف عدددي األطفددال و د
اةص د وبني بددلايهم ااةدفصددلني عددن ذايهددم الددلين ي ددافران مبفددريهم ،اال تددياا مددن ري د ه اوامايددا
انيغ د ه ،يرج ددى تق دددمي معلوم ددات ع ددن الت ددداب الددا او ددلطا الدال ددة ال ددر ل ،دداان اح د اا حق ددو
األطفال اةهاجرين اال تياا ود اةصد وبني بدلايهم ا/أا الدلين هدم يف احدو ود نخدامي أا الدلين
يعران الدالة ال ر  ،ال،اان محايتهم من مجيو أعاال االتتغ لي
 -١2يرجددى تقدددمي معلومددات مفصددلة عددن التددداب اةت ددلا للت قي د يف الشددااا اااليعددا ات
اةتعلقة مباارتة موطفي نفاذ القانون للت رش االف اي اتو اتتعاال ال ل ة ،مبا يف ذلك االبتزاص،
ااالحتغدداص التع ددفي ،االتعددلي اتددو اةعاملددة ،علددى العاددال اةهدداجرين اأفدراي أتددرهمي ايرجددى أي،ددا
بيان عدي موطفي نفاذ القانون اللين ا،عوا للت قي احوكاوا اأييدوا يف هلا الصدي احتديد طايعة
GE.17-17719
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التهم اةوجهة ليهم االعقوابت اةفراحدة علديهمي ايرجدى أي،دا تقددمي مزيدد مدن اةعلومدات عدن التدداب
الددا ِّددري اواذهددا ةدددو امااف ددة اةشدداركة اةزعومددة خلفددر ال دواحا اللي د امددوطفي جهدداص مااف ددة
ا غرا و اةشراعة يف اتتغ ل اةهاجرين ألوراض حتقي الدرب  ،ب داا مدهدا التواطدو مدو اجلااعدات
اة ل ة و ا اومية ال،العة يف طري العاال اةهاجرين ااالجتار مي
املواد ٢٢-١6
 -١3يرج ددى تق دددمي معلوم ددات ع ددن الت ددداب اةت ددلا أا اةزم ددو اواذهددا لد ددز ة ددفة اجلر ددة ع ددن
ياول الدالة ال ر أا الاقا فيها أا اخلراج مدها ب ريقة و قانونيةي ايرجدى اةدف حداا،ت
اإلج درا ات القانونيددة الواجاددة ،مبددا يف ذلددك ماانيددة االتددتعانة مب دداا ام د جم عددفوي ،اةتاحددة يف
حدداالت الت قي د مددو العاددال اةهدداجرين اأف دراي أتددرهم اتددوقيفهم ااحتغدداصهم اطددريهم الرتادداب
جدراتم متصددلة اب غددراي ايرجددى أي،ددا يراج معلومددات عددن حدداا،ت حمددديا لاجدرا ات القانونيددة
الواجاددة وددل األطفددال ود اةصد وبني بددلايهم أثدددا اإلجدرا ات اإلياريددة اةتصددلة اب غددرا ،مبددا يف
ذلك ا يف االتتاا ليهم اا يف أن ياون لديهم اةيي
 -١4يرجددى تقدددمي معلومددات عددن تددداب يارا ا ددداي ،اال تددياا فياددا بددل اإلجدرا ات اةد اقددة
على العاال اةهاجرين املتا ي اللغو اللين يصلون ا ا داي الدالية للدالة ال ر  ،مبا يف ذلك
ما يتعل مبراف االتتقاال ،اال ريقة الا تعاجل ا الدالة ال ر طلادات ا اايدة ل،داان أن تتصدر
افقا ةادأ عدا اإلعايا الق رية احخر ال ري التع في ااجلااعيي
 -١5يرجى تقدمي معلومات عن التداب اةعتادا إلهنا االحتغاص اةدهغي االتع دفي للعادال
اةهدداجرين احت ددني طددرا احتغدداصهم ،احتديددد التددداب الددا ُاوددلت لتدفيددل التوةدديات الدواريا يف
تقرير بعادة األمدم اةت ددا للددعم يف ليايا/مفوحدية األمدم اةت ددا ال دامية قدو اإلن دان الصداير
يف كانون األال/يي ار  ،20١6اهي:
اإلفراج فورا عن اةهاجرين األكادر حدعفا امحدايتهم مدن اإلعدايا الق درية ،اال تدياا
(أ)
الد ددا اةعرحددات لل ددر ،مبددن فدديهن ا وامددا؛ ااألتددر ااألطفددال ،ال تددياا ذا كددانوا ود مصد وبني
بددلايهم أا مدفصددلني عددن ذايهددم؛ ااألع د اص الددلين لددديهم ع دواوا ة د ية ااةددة؛ ااألع د اص
ذاا اإلعاقة؛ ااألفراي اللين حديطم مفوحية األمم اةت دا ال امية لشوان ال جاني على أهنم حباجة
ا ا ااية الدالية بوةفهم ملتا ني للغو االجاني؛
(ب) ود د مجي ددو مراك ددز االحتغ دداص ال ددا ال ي ددديرها جه دداص مااف ددة ا غ ددرا و د د
اةشراعة ،اوفيض عدي مراكز االحتغاص الا يديرها هلا اجلهداص يف الالدد ،انقدا مجيدو احملتغدزين
يف ورب ليايا ا مركز احتغاص ااحد يف طرابلس ،ااحو بداتا ل حتغاص؛
(ج) كفالة أن ُحتتغز اإل ،احملتغزات بصورا مدفصدلة عدن الدلكور احملتغدزين ،اأن
تتوا حراتتهن حاب ات مدرابت تدرياا كافيا؛
(ي) حت ددني ط ددرا االحتغ دداص ،مب ددا يف ذل ددك ت ددوف الغ ددلا الا ددايف االرعاي ددة ال اي ددة
ااةياج ااةراف الص ية؛
(ه) محايدة احملتغدزين مددن التعددلي اود ج مددن أعدداال اإليددلا  ،ب دداا مدهددا الت قيد
يف االيعا ات اةتعلقة ابإليلا االوفيات أثدا االحتغداص ،افصدا اجلدداا اةشدتاه فديهم عدن العادا،
ام حقتهم عدد االقت،ا  ،اتوف الرعاية ال اية الاافية لل ،اه؛
4

GE.17-17719

CMW/C/LBY/QPR/1

(ا) حاان محايدة احملتغدزين مدن القتدا ود اةشدرا ااالوتصداب اود ج مدن أعداال
العدف اجلد ي االعاا اجلري ،احاان اح اا اصوةيتهم؛
(ص) اتتادا عالية ت غيا رمسي للاهاجرين احملتغزين بغية حاان ت غيا اجدويهم
ااحعهم على حنو تليم؛
(ح) تي د اةددول اةدخاددات الوطديددة االداليددة ا مراكددز االحتغدداص مددن أجددا رةددد
حالة حقو اإلن ان اتقدمي اة اعدا اإلن انية للا تغزين ،مبدا يف ذلدك اة داعدا الدا تقددمها
اةدخاة الدالية للهغرا ااةفوحية ال امية لشوان ال جاني اعركاؤهاي
 -١6يرجددى تقدددمي معلومددات عددن ال،دداا،ت اةعاددول ددا يف الدالددة ال ددر لاددي تافددا أثدددا
اإلجدرا ات اةتصددلة اب غددرا ،مبددا يف ذلددك جدرا ات ال ددري ،مددد العاددال اةهدداجرين اأفدراي أتددرهم،
اال تددياا أالاددك الددلين هددم يف احددو و د نخددامي ،حدداا،ت اإلج درا ات القانونيددة الواجاددة ،مبددا
يشداا اة دداعدا القانونيددة اادددمات ال مجددة الشددفوية ،ح د االقت،ددا  ،ا ماانيددة ا صددول علددى
اةعلومدات بلغدة يفهاوهنداي ايرجدى تقددمي معلومدات عدن التدداب اةت دلا ل،داان أال يُ دري العادال
اةهدداجران اأف دراي أتددرهم مددن قلدديم الدالددة ال ددر ال مبوج د ق درار تت ددلج تددل ة تصددة ،افقددا
إلجرا حيديج القدانون ايتااعدى مدو االتفاقيدة ،اأن يادون مدن اةاادن عدايا الدخدر يف هدلا القدرار
يف مرحل ددة االت ددتادا ي ايرج ددى أي ،ددا بي ددان اخل د دوات ال ددا او ددلت إلح ددفا ط ددابو رمس ددي عل ددى
الع قات مو اةفوحية ال امية لشوان ال جاني من ا ل االع ا الااما حب،دورها اعالياطدا
يف ليايا بغية صهيا محاية ملتا ي اللغو اال جاني ،مبا يف ذلك محايتهم من اإلعايا الق ريةي
املادة ٢٣
 -١7يرجدى تقدددمي معلومددات عددن ال ياتددات ااةاارتدات الددا تتاعهددا تددفارات اقدصددليات الدالددة
ال ددر ة دداعدا امحايددة العاددال اةهدداجرين الليايددني اةقياددني يف اخلددارج ،مبددن فدديهم أالاددك الددلين هددم
يف احو و نخامي ،اال تياا يف حاالت اإليلا أا التوقيف أا االحتغاص أا ال ريي
املواد ٣0-٢5
 -١8يرج ددى تق دددمي معلوم ددات ع ددن اخل دوات اةت ددلا لتي د ة دددار الو ت د اةدات دداة جلاي ددو
العاال اةهاجرين يف الدالة ال ر  ،مبا يف ذلك تصاري العاا لفاتدا العاال اةهاجرين اةوهلني
للعاا مبوج التشريعات الوطديةي
 -١9يرجددى تقدددمي معلومددات عددن نددو اعليددات القانونيددة ايليددات محايددة العاددا ا نفدداذ القددانون
القاتاة ل،اان متتو العادال اةهداجرين ،مبدن فديهم اةهداجرات ،مبعاملدة مرحدية ال تقدا عدن اةعاملدة
الا تد ا على اةواطدني فياا يتعل ابألجر اعرا العااي
 -20يرجددى تقدددمي معلومددات عددن التددداب اةت ددلا ل ،داان متاددني أطفددال العاددال اةهدداجرين،
اال تياا أالاك الدلين اتدتقراا يف اةد قدة اجلدوبيدة مدن ليايدا ل ددوات عديددا ،مبدن فديهم القدايمون
مددن اجلاهوريددة العربيددة ال ددورية االعدرا ايالددة فل د ني ،مددن ا صددول علددى التعلدديمي ايرجددى أي،ددا
تقدمي معلومات عدن التدداب الدا اودلطا الدالدة ال در ل،داان حصدول مجيدو العادال اةهداجرين
اأفراي أترهم على ادمات الرعاية الص ية الاافية ،مبدا يف ذلدك الرعايدة ال ايدة العاجلدة ،بصدر
الدخر عن احعهم القانوين يف الالدي
GE.17-17719
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 -٤اجلزء الرابع من االتفاقية
املادة ٤١
 -2١يرجى تقدمي معلومات عاا اولته الدالة ال ر من تداب التتعراض طارهدا القدانوين،
امن ا وات أار ل،اان متان العاال اةهاجرين الليايني اأفراي أترهم اةقياني يف اخلارج مدن
ممارتدة حقددوقهم يف التصددوية يف الدالدة ال ددر امشدداركتهم يف الشدوان العامددة اانت ددا م يف مداةد
عامة يف الدالة ال ر ي
املواد ٤8-٤6
 -22يرجى تقدمي معلومات عن االتفاقات الاداتية ااةتعدديا األطدرا اةرمدة يف مدال ا غدرا،
اال تياا برام العادا اةوقتدة او هدا مدن االتفاقدات اةتعلقدة ابلعاالدة ،اا اايدة ،اال،درات اةزياجدة،
اال،اان االجتااعيي
 -5اجلزء السادس من االتفاقية
املادة 6٤
 -23يرجى تقدمي معلومات عن التداب اةت لا لتعزيز طدرا تدلياة امدصدفة ا ن دانية فيادا
يتصا اب غرا الداليدة للعادال اةهداجرين اأفدراي أتدرهم ،ب داا مدهدا نشدا مركدز لتد دي عاليدات
اإلنقدداذ الا ددري مددن أجددا حت ددني تد ددي عاليددات الا ددس ااإلنقدداذ قاالددة ت دواحا ليايدداي ايرجددى
توحي األتاس القانوين للعاليات الا نفَّدها موارا افر ال واحا اللي يف اةياج الداليدة ادارج
ا داي اإلقلياية الاالغة  ١2مي حبره اأعااله الا يدَّعى أهنا حدت من ماانيدة اةدول ال دفن
اإلن ددانية الددا حتدداال نقدداذ اةهدداجرين يف الا ددر ا اةيدداج الداليددة ،اأهنددا مشلددة اتددت داا القددواي
ايرجددى أي،ددا توحددي التددداب اةت ددلا ةدددو عددايا العاددال اةهدداجرين ،مبددن فدديهم ملتا ددو اللغددو ،
ابإلكراج ا ليايا بعد اع اض افر ال واحا اللي مي
املادة 68
 -24يرجددى تقدددمي معلومددات عددن التددداب الددا اوددلطا الدالددة ال ددر  ،مبددا يف ذلددك مددن اد ل
التعاان الداو ااإلقلياي االادداتي مدو بلددان اةدشدأ االعادور ااةقصدد ،ااةدواري اةقابلدة دا ،مبدا فيهدا
اةواري الاشرية ااةالية الا وصصها الدالدة ال در ةددو امااف دة االجتدار ابألعد اص ،اال تدياا
الد ددا ااألطفددالي ايرجددى بيددان اجلهددوي اةالالددة العتادداي ق دوانني اتياتددات مددن أجددا مااف ددة
االجتار ابلاشر اتقدمي تفاةيا بشأن ما يلي:
الدرام الراميددة ا مدددو االجتددار ابألع د اص ،امحايددة حد اه االجتددار علددى حنددو
(أ)
فعال احاان اةو م ا العدالة اتاا االنتصا القانونية؛
(ب) اجله د ددوي اةالال د ددة عل د ددى حن د ددو فع د ددال انزي د دده للت قي د د يف مجي د ددو أعا د ددال االجت د ددار
ابألع د اص امقاح داا مرتاايهددا امعدداقاتهم ،اعدددي األحادداا الصددايرا فياددا يتصددا ددلج اجلر ددة،
مبا يف ذلك معلومات عن عدي اإليا،ت ،اأنوا العقوابت ،اأعاال اجلر اةقدا ا ال ،اه؛
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(ج) نشددا م ج د اايددة ال ،د اه اب درام ة دداعدطم علددى عددايا بدددا حيدداطم،
مبا يف ذلك م اعدطم على التعايف بدنيا انف يا ااجتااعيا؛
(ي) التددداب اةت ددلا لتددوف مددا يافددي مددن التدددري ابدددا القدددرات ةددوطفي نفدداذ
القانون االق،اا ااةدعني العدامني امفتشدي العادا امقددمي اخلددمات ااةدرتدني امدوطفي ال دفارات
االقدصليات او هم من اةهديني اةعديني يف الدالة ال ر ؛
(ه) اةيزانيددة ال دددوية اة صصددة للاشددف عددن االجتددار ابألع د اص االق،ددا علي دده
اتوف ا ااية ل ،اهج؛
(ا)

اخل وات اةت لا لتعزيز مجو الايا،ت عن ح اه االجتار؛

(ص)

ما ذا كان ان مد ح اه االجتار تصاري قامة موقتة أا ياتاةي

 -25يرجددى تقدددمي معلومددات عددن التددداب اةت ددلا ،مبددا يف ذلددك مددن ا د ل التعدداان الددداو
ااإلقلياددي االاددداتي مددو بلدددان اةدشددأ االعاددور ااةقصددد ،ااةدواري اةقابلددة ددا ،مبددا فيهددا اةدواري الاشدرية
ااةالية ،الا وصصها الدالة ال در ةددو اقادو طريد اةهداجرين علدى يدد مجاعدات جراميدة مدخادة،
اعددن التش دريعات اال ياتددات احملددديا اةعتادددا بشددأن هددلج اة ددألة ،افقددا لراتوكددول مااف ددة طري د
اةهدداجرين عددن طريد الددر االا ددر ااجلددو ،اةااددا التفاقيددة األمددم اةت دددا ةااف ددة اجلر ددة اةدخاددة
عر الوطديةي
 -26يرج ددى تق دددمي معلوم ددات ع ددن الت ددداب ال ددا او ددلطا الدال ددة ال ددر ةد ددو طريد د اةه دداجرين،
اال تددياا الد دا ااألطفددال ،االق،ددا عليدده ،مددن ا د ل معاجلددة األتددااب اجللريددة للتهري د  ،اع ددن
حاا،ت اة اعدا ااإلجرا ات القانونية الواجاة الا ُمتد للاهاجرين من ح اه عااات التهري ي
املادة 69
 -27يرج ددى تق دددمي معلوم ددات ع ددن أي ت ددداب مت ددلا لا ددي تُاف ددا للعا ددال اةه دداجرين اأف دراي
أتددرهم الددلين يعيشددون يف احددو ود نخددامي يف الدالددة ال ددر ماانيددة ت ددوية احددعهم ا ماانيددة
ا صول على فرص عاا رمسيةي
املادة 7١
 -28يرج ددى تق دددمي معلوم ددات ع ددن الت ددداب اةت ددلا لتي د د ع ددايا جا ددس العا ددال اةه دداجرين
أا أفراي أترهم اللين يتوفون ا يالة اةدشدأي ايرجدى أي،دا تقددمي معلومدات عدن عاليدة التعدويض
اةتصددلة بوفدداا عامددا مهدداجر أا أحددد أف دراي أت درته ،مبددا يف ذلددك يف ا دداالت الددا ال توجددد فيهددا
اتفاقات ثداتية مو الدال اةعديةي

الفرع الثاين
 -29تدددعو اللغدددة الدالددة ال ددر ا تقدددمي معلومددات (يف ث د
تتعل حبااية العاال اةهاجرين اأفراي أترهم بشأن ما يلي:
(أ)
GE.17-17719
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(ب)

اةوت ات (ااالهطا) أا اإلة حات اةوت ية؛

(ج)

ال ياتات االرام اا ط العاا الا تشاا ا غرا ان اقها امتويلها؛

(ي) عاليددات التصدددي األا د ا علددى ةدداو حقددو اإلن ددان االصدداو األاددر
ذات الصلة ،مبا فيهدا اتفاقيدات مدخادة العادا الداليدة التاليدة :اتفاقيدة العادال اةهداجرين (مراجعدة)
لعدداا ( ١949رقددم  ،)97ااتفاقيددة العاددال اةهدداجرين (أحادداا تاايليددة) لعدداا ( ١975رقددم ،)١43
ااتفاقية العاال اةدزليني لعاا ( 20١١رقم )١89؛
(ه)

يراتات عاملة حدياة عن حالة العاال اةهاجرين اأفراي أترهمي

الفرع الثالث
البياانت والتقديرات الرمسية واإلحصاءات وغريها من املعلومات ،يف حال توافرها
 -30يرجددى تقدددمي بيددا،ت حصدداتية مصدددفة حمدثددة امعلومددات نوعيددة ،ذا تدوافرت ،عددن ال دددوات
الا اةاحية بشأن ما يلي:
(أ)
حيز الدفاذ فيها؛

حغم اطايعدة تددفقات ا غدرا مدن الدالدة ال در ا ليهدا مددل أن يالدة االتفاقيدة

(ب) العاددال اةهدداجران اأفدراي أتددرهم احملتغددزان يف الدالددة ال ددر  ،االعاددال اةهدداجران
اأتددرهم مددن مدواطين الدالددة ال ددر احملتغددزان يف اخلددارج يف يال العاددا أا العاددور ،امددا ذا كددان هددلا
االحتغاص متص اب غرا؛
(ج)

العاال اةهاجران اأفراي أترهم اللين طرياا من الدالة ال ر ؛

(ي) عدي األطفال اةهاجرين و اةصد وبني بدلايهم أا األطفدال اةهداجرين اةدفصدلني
عن االديهم يف الدالة ال ر ؛
(ه)

الت وي ت الواريا من مواطين الدالة ال ر العاملني يف اخلارج؛

(ا) ادددمات اة دداعدا القانونيددة اةقدمددة للعاددال اةهدداجرين اأفدراي أتددرهم يف الدالددة
ال ر اللاواطدني العاملني يف اخلارج أا اةوجويين يف حد يال العاوري
 -3١يرج ددى تق دددمي أي معلوم ددات ح ددافية ع ددن أي ت ددورات ات ددداب هام ددة ترم ددي ا تدفي ددل
االتفاقية اةتعلقة حبااية حقو العاال اةهاجرين اأفراي أترهم ،اتعترها الدالة ال ر أالوية من
األالددوهت ،مبددا يف ذلددك مددا ذا كانددة الدالددة ال ددر تتددواى ةدددار اإلعد ن مبوجد اةددايا 76
مددن االتفاقيددة الددا تعد اباتصدداص اللغدددة يف تلقددي الا وددات اةقدمدة فياددا بددني الدددال االدخددر
فيه ددا ا/أا اإلعد د ن مبوجد د اة ددايا  77م ددن االتفاقي ددة ال ددا تعد د اباتص دداص اللغد ددة يف تلق ددي
الا وات الفريية االدخر فيهاي
 -32يرج ددى تق دددمي اثيق ددة أتات ددية َّ
حمدث ددة افق ددا للاا ددايا التوجيهي ددة اةد ددقة لتق دددمي التق ددارير
()HRI/GEN/2/Rev.6ي اافقدا للفقدرا  ١6مدن قدرار اجلاعيدة العامدة  ،268/68يداغدي أال تتغدااص
الوثيقة األتاتية اةوحدا  42 400كلاةي
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