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لمصر*

الفرع األول
ألف -معلومات عامة
-١

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

َم َكانَة االتفاقية يف القانون الوطين وحتديدد مدا اذا ندان لاتفاقيدة أر أبدر م ا در
(أ)
أو ما اذا نانت تشكل جزءا من القانون الوطين من خال تشريعات تنفيذية؛
(ب) معلومددات عددن العش دريعات الوطنيددة ذات الدددلة يف الدولددة القددر ي ددا يععل د
مبوضدومح يايددة الع ددال ان دداجرين وأ درا أسددر و وعددن سياسددات املتددر انع عددة مبوج د االتفاقيددة،
ونذلك عن حالة القوارئ انعلنة يف  ٩نيسان/أبريل ٢٠١٧؛
(ج) الع دددابل ال ددا ال ددذ ا الدول ددة الق ددر نواءم ددة تش دريعا ا م د أحك ددا االتفاقي ددة،
وخباصة اعع ا سعور عا  ٢٠١٢والقدانون رقدو  ٢٠٠٥/88بشدأن خدول ااجاند واقدامع و
وخددروج و ،والق درار رقددو  ١٢٠٢٥لعددا  ٢٠٠4انععل د باينسددية ،والق دانون رقددو ١٩83/١١١
انععل د ب دداملتر ورعاي ددة اند دري يف ا ددارج ،وق ددانون الع ددل ،والق درار رق ددو  ٢٠٠3/١36بش ددأن
ددرو واجدراءات مددن تددراخيص الع ددل لاجاند  ،والقددانون رقددو  ٢٠١6 /8٢انععلد مبكا ددة
املت ددر ا ددل الش ددرعية و ري د ان دداجرين ،ددا ع ددن الع دددابل ال ددا ت د ن ع ددد ااف ددال الع ددال
اننزلي ان اجرين يف قانون املتر ايديد والقانون انعدل لقانون الع ل؛
( ) ذنر ما اذا نانت الدولة القر تععدز سد
و )6(١8من االتفاقية؛

أو تعدديل حتفظا دا علدى اندا ت 4

(ه) مدى وجو اتفاقات بنائية ومععدد ااطدرا بشدأن حقدوع الع دال ان داجرين
وأ را أسر و مبوج االتفاقية ونقاع ذه االتفاقات ،واتفاقات اعدا الق دول ونقاق دا ،حسد
__________

*

اعع د ا اللتنة يف ور ا السا سة والعشرين ( ١3-3نيسان/أبريل .)٢٠١٧
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االقع اء ،وال سي ا االتفاقات انربمة م أسرتاليا ونندا واالحتا ااورويب واار ن والكويت ولي يا
وان لكة العربية السعو ية واإلمدارات العربيدة انع دد والواليدات انع دد اامريكيدة .ويرجدى حتديدد
ور ددذه االتفاق ددات يف ياي ددة حق ددوع الع ددال ان دداجرين يف بل دددان الع ددور وانقد ددد ،ال س ددي ا
ي ا يععل باالحعتاز واإلعا اىل الوطن والقر واجراءات مل الش ل.
 -٢يرج ددى تق دددمي معلوم ددات ع ددن ايد د السياس ددات واالسد درتاتيتيات ال ددا اعع ددد ا الدول ددة
القدر ي ددا يعدددل اقدوع الع ددال ان دداجرين وأ درا أسددر و ،ويشد ل ذلدك تقدددمي معلومددات عددن
أ ددا واايددات ةددد ةمقيأدد بأجددل معد وقابلددة للقيداا مددن أجددل رصدد العقددد احملددرز يف ددال
اع ال حقدوع الع دال ان داجرين وأ درا أسدر و يف الدولدة القدر  .ويرجدى أي دا تقددمي معلومدات
عددن اندوار ان ددددة إلع ددال تلددك ااقددوع والنعددائ احملددرز  .ويرجددى تقدددمي معلومددات مسددعك لة
عددن مشددرومح اننظ ددة الدوليددة لل تددر انعنددون ملكد ااكومددات نواج ددة القدداب انعقددد لعددد قات
املتر وياية ان اجرين انعوج اىل مشال أ ريقيا والعابرين من ا أو القا م من ا .
 -3يرجى تقدمي معلومات عن الدوزار أو انسسسدة ااكوميدة انسدسولة عدن العنسدي ااكدومي
الدويل بشأن تنفيذ االتفاقية يف الدولة القر  ،مبا يف ذلك معلومات عن اناك الدوييفي واندوار
انعاحة ،ونذلك أنشقة الرصد واجراءات انعابعة.
 -4يرجددى تق دددمي معلومددات نوعي ددة وبيان ددات احدددائية ،تك ددون مد ددنفة حس د ن دومح ج ددن
ان دداجر وسددنن وجنسدديعن ووضددعن ن دداجر ،عددن تددد قات تددر اليددد العاملددة مددن الدولددة القددر
والي ددا ،مبددا يف ذلددك العددو وانسددائل ااخددرى انعدددلة تددر اليددد العاملددة وعددن ااطفددال الددذين
ي دداجر هب ددا و ويرتن ددوفو خلف ددو .ويرج ددى أي ددا تق دددمي بيان ددات نوعي ددة واحد ددائية ،و راس ددات
أو تق ددديرات ،يف ح ددال ع ددد وج ددو بيان ددات قيق ددة ،بش ددأن الع ددال ان دداجرين ا ددل النظ ددامي يف
الدولددة القددر وخارج ددا .وباإلضددا ة اىل ذلددك ،يرجددى تقدددمي معلومددات عددن العدددابل الددا الددذ ا
الدولة القر إلنشاء نظا معس وقابل لل قارنة ي ال ياندات عدن تلدك انسدائل ،مبدا يف ذلدك
العدابل الرامية اىل اتاحة تلك انعلومات للع و .
 -٥يرجددى بيددان مددا اذا نانددت الدولددة القددر قددد أنشددأت هليددة مسددعقلة ،م ددل مسسسددة وطنيددة
اقددوع اإلنس ددان ،ل دددي ا والي ددة واض د ة للقي ددا برص ددد مس ددعقل اال ددة حق ددوع اإلنس ددان يف الدول ددة
القددر  ،مبددا يف ذلددك ي ددا يععلد اقددوع ايد الع ددال ان دداجرين وأ درا أسددر و ع ددا باالتفاقيددة.
ويرجددى أي ددا بيددان مددا اذا نانددت انسسسددة الوطنيددة اقددوع اإلنسددان قددد أنش د ت و ق دا لل ددا ئ
انععلقددة مبرنددز انسسسددات الوطنيددة لععزيددز ويايددة حقددوع اإلنسددان (م ددا ئ بدداري ) .ويرجددى تقدددمي
معلومات عن هليات تقدمي الشكاوى وا دمات ااخرى ،مبا يف ذلك خقو انساعد املاتفية،
الدا تقددم ا دذه انسسسدة ،وتوضدي مددا اذا ناندت تسدتل زيدارات اىل مراندز احعتداز ان دداجرين
ومرانددز اي دواء اند دري ان دداجرين انعددا ين اىل الددوطن مددن بلدددان الع ددل أو الع ددور .ويرجددى أي ددا
تقدددمي معلومددات عددن اندوار ال شدرية والعقنيددة واناليددة ان ددددة لل سسسددة .ويرجددى نددذلك تقدددمي
معلومات عن أنشقة العوعية الا تنفدذ ا الدولدة القدر بد عامدة النداا والع دال ان داجرين ،يف
انندداط اا درية والريفيددة علددى حددد س دواء ،بشددأن ا دددمات الددا تقدددم ا انسسسددة ،مبددا يف ذلددك
العوعية باا يف تقدمي الشكاوى م ا ر اىل انسسسة.
 -6يرج ددى تق دددمي معلوم ددات ع ددن ا قد دوات ال ددا ال ددذ ا الدول ددة الق ددر لل ددرتوي لاتفاقي ددة
ونشر ا ولع س مسعوى الوعي بأحكام ا و ا يف أوسا عامة اي ور والع ال ان اجرين
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وأ را أسر و ،وأرباب الع ل ،واندرسد  ،واندويف الدد ي  ،واندويف ااكدومي  ،مبدن دي و
انويفددون ااكوميددون احملليددون ومويفددو السددفارات والقندددليات ،ومويفددو انفدداذ القددانون ،و ددرطة
اادو  ،والسلقة الق ائية ،واجملع اندين ،ووسائط اإلعا  .ويرجى بيدان مدا اذا ناندت وسدائط
اإلعا تشارك يف الرتوي لاتفاقية ،وااسلوب الذر تع عن يف ذلك ان نانت تفعدل ،وأبدر ذلدك
على حالة الع ال ان اجرين الوا دين اىل الدولة القر وانغا رين من ا.
 -٧يرجددى بيددان العدددابل الددا الددذ ا الدولددة القددر لععزيددز الدربام العدري يددة يف ددال حقددوع
الع دال ان داجرين وأ درا أسدر و ،مبدا يشد ل مراعددا الفدوارع بد اينسد وحقدوع القفدل ،وذلددك
لفائددد انددويف ااكددومي انكلفد بعقدددمي انسدداعد القانونيددة والقندددلية ندواطين الدولددة القددر
العامل يف ا ارج .ويرجى تقدمي معلومات بدور خاصدة عدن العددري انععلد بداملتر وانسدائل
ذات الدلة ،مبا يف ذلك حاالت االععداء واالسعغال يف مكان الع دل ،والع ييدز وحداالت القداء
الق د د ى علد ددى ع د ددال م د دداجرين أو أ د درا مد ددن أسد ددر و أو ايد ددداع و السد ددتن أو مراند ددز احعتد دداز
ان اجرين ،أو ح سد و احعياطيدا بانعظدار احملان دة أو القدر أو اإلعدا اىل الدوطن .ويةرجدى تقددمي
معلومات عن العدابل انع ذ نن ومكا ة االجتار بااطفال واالسعغال االقعدا ر.
 -8يرجدى تقددمي معلومدات عدن الععداون والعفاعددل بد الدولدة القدر ومنظ دات اجملع د اندددين
وال ا من الشرناء االجع اعي العامل يف دال حقدوع الع دال ان داجرين بشدأن تنفيدذ االتفاقيدة.
ويرجددى توضددي مددا اذا نددان م لددو منظ ددات اجملع د اندددين وأصد اب اندددل ة ا خددرون سيشددارنون
يف اعدا الر و على قائ ة ااس لة ذه وصيغة ذه انشارنة.
 -٩يرجددى تقدددمي معلومددات عددن وندداالت العوييددو ا اصددة انوجددو يف الدولددة القددر ال دا
تويو ع اال م اجرين للع دل يف ا دارج ،وعدن القدوان والقواعدد واللدوائ الدا تدنظو ع دل دذه
الوناالت ا اصة ،وحتديدا ما يلي:
العدددابل انع ددذ لعددو ل انعلومددات والعدددري للع ددال ان دداجرين بشددأن حقددوق و
(أ)
والعزاما و ،وا ايع و من ان ارسات الععسفية يف ال العوييو؛
(ب) ور ومسددسوليات وندداالت العوييددو ومسددسوليع ا انشددرتنة مد أربدداب الع ددل يف
ا ددارج ي ددا يععلد بانقال ددات وااللعزامددات الددا قددد تنشددأ بشددأن تنفيددذ عقددد الع ددل ،مبددا يف ذلددك
ااجور وتعوي ات العتز والعو اىل الوطن والو ا  ،مبا يف ذلك اعا ر ات الع ال ان اجرين؛
(ج) بيددان مددا اذا نانددت وندداالت العوييددو تددو ر نظددا تددأم للعامددل ان دداجر يغقددي
حالا الو ا والعتز نعيتدة اصدابعن ب درر جسددر يف حدا ع دل أو حدا لدن صدلة بالع دل،
ويقد لن مساعد مالية؛
()

معلومات بشأن اصدار وجتديد الرتاخيص ان نوحة لوناالت العوييو؛

(ه) معلومات عدن الشدكاوى انقدمدة ضدد ونداالت العوييدو ،وع دا ندةعفدذ مدن ع ليدات
تفعيش و رض من عقوبات وجزاءات يف حاالت عد االمع ال للقانون؛
(و) العدابل الا الذ ا الدولة القر لععزيدز هليدات تنظديو ومراق دة ونداالت العوييدو
ا اصد ددة ولعتن د د وق د دومح حد دداالت تقد ددو ي د ددا د ددذه الوند دداالت بد دددور الوسد دديط لوند دداالت توييد ددو
أجن ية مععسفة.
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باء -المعلومات المتعلقة بمواد االتفاقية
 -١مبادئ عامة
 -١٠يرجى بيان ما اذا نانت أحكا االتفاقية قد ط قت بشكل م ا ر من جان مسسول
يف اإل ار وما اذا نانت احملانو قد اسعندت الي ا بدور م ا ر  .واذا نان اامدر ندذلك ،يرجدى
تقدمي أم لة .ويةرجى تقدمي معلومات بشأن ما يلي:

الكيانددات الق ددائية واإل اريددة ان عدددة بددالنظر وال ددت يف الشددكاوى انقدمددة مددن
(أ)
الع ال ان اجرين وأ را أسر و ،ويشد ل ذلدك ااداالت الدا يكدون ي دا ان داجر ادل حدائز للوبدائ
الازمددة أو يف وض د اددل نظددامي ،يف حالددة انع دداك حقددوق و ،وخباصددة يف حالددة ض د ايا الععددذي
واالجتار واالععداء اينسي؛
(ب) عددد وندومح الشددكاوى الددا نظددرت ي ددا ددذه ا ليددات خددال السددنوات ا د
اناضية ومآال ا ،على أن تكون مدنفة حس نومح اين ؛

(ج) بيددان مددا اذا نانددت الدولددة القددر تعددي انسدداعد القانونيددة وامكانيددة االسددععانة
مب ا الد امح العا ؛
()
الععويى؛

ذنددر أر ندومح مددن أندوامح ايددرب انقدمددة ل د ايا ددذه االنع انددات ،مبددا يف ذلددك

(ه) ذنددر أر تدددابل مع ددذ إلطددامح الع ددال ان دداجرين وأ درا أسددر و علددى س د ل
االنعدا انعاحة ملو يف حالة انع اك حقوق و.
 -٢الجزء الثاني من االتفاقية
 -١١يرجى توضي ما اذا نانت العشريعات الوطنيدة تكفدل حددول ايد الع دال ان داجرين وأ درا
أس ددر و عل ددى ااق ددوع انند ددوت علي ددا يف االتفاقي ددة ون أر ن دومح م ددن الع يي ددز ،وم ددا اذا نان ددت ددذه
العشريعات تشد ل ايد ااسد اب الدا حتظدر االتفاقيدة الع ييدز علدى أساسد ا ،مبدا يف ذلدك ندومح ايدن
أو اللغ ددة أو القومي ددة أو ااص ددل اإلب ددين أو االجع دداعي أو اينس ددية أو الع ددر أو الوضد د االقعد ددا ر،
أو انلكية ،أو ااالة الزواجيدة ،أو انولدد أو أر وضد هخدر .ويرجدى تقددمي معلومدات عدن ايد العددابل
الددا الددذ ا الدولددة القددر ل د ان عددد الع ييددز ،يف القددانون ويف ان ارسددة ،ض دد الع ددال ان دداجرين
وأ را أسر و ،مبن يف ذلك الع ال ان اجرون من دو يف وضد ادل نظدامي ،وال سدي ا انن ددرين مدن
القرن اا ريقي والسو ان واي ورية العربية السورية ،ا عن اا ات الذين أةنقذوا يف ال ر.
 -٣الجزء الثالث من االتفاقية
 -١٢يف ضد ددوء ورو تقد ددارير اىل اللتند ددة عد ددن تعد ددرض م د دداجرين اد ددل نظد ددامي للعند ددو ال د دددين
والنفسي ،مبا يف ذلك العندو اينسدي والعندو انفدر والعندو ان دد لل يدا علدى أيددر السدلقات
اندرية ،باإلضا ة اىل تعرضد و لل عاملدة ان يندة وادل ذلدك مدن أ دكال سدوء انعاملدة ،يرجدى تقددمي
معلومات عن العدابل انع دذ نكا دة االععدداء علدى الع دال ان داجرين وأ درا أسدر و واسدعغاملو،
مبن ي و الع ال ان اجرون ال النظامي  ،وال سي ا من يع ل مدن و يف ققداعي الزراعدة وا ددمات
ويف ان ددن الددا ملددا صددلة باإلنعدداج وا دمددة اننزليددة .ويرجددى أي ددا تقدددمي معلومددات عددن أر حدداالت
مت ت يُّدنة ددا يف الدولددة القددر ن ارسددة االسددرتقاع اننددزيل والع ددل ايددربر واالسددعغال اينسددي ،مبددا يف
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ذلددك اسددعغال الع ددال ان دداجرين يف جتددار ايددن  ،وال سددي ا النسدداء وااطفددال ،وخباصددة يف سددياع
السياحة اينسية ،وعن العدابل انع ذ نن ومكا ة ذه الظوا ر.
 -١3يرجددى تقدددمي معلومددات عددن أر حدداالت مت ت يُّدنة ددا يف الدولددة القددر ن ارسددة العند درية
ونره ااجان والع ييز وسوء انعاملة والعنو ضد الع ال ان اجرين وأ درا أسدر و .ويرجدى أي دا
تقدددمي معلوم ددات ع ددن الع دددابل انعياريددة وانسسس ددية واإلجرائي ددة ال ددا اعع ددد ا الدول ددة الق ددر نن د
ومكا ة اي أ كال العندرية ،ونره ااجان والع ييدز وسدوء انعاملدة والعندو وا ايدة حقدوع
ال ايا ،مبا يف ذلك حق و يف االحعكا اىل الق اء .ويرجى ا راج معلومات ن ية ونوعية عن
أنوامح الع ييز ونره ااجان الا مت ت يُّن ا يف الدولة القر .
 -١4يرجى تقدمي معلومات مفدلة عن العدابل انع ذ للع قي يف اال عاءات انععلقة مب ارسة
انويف انكلف بإنفاذ القوان  ،للع رش والفسا واساء اسعع ال السلقة ،مبا يف ذلك ا عاءات
االبع دزاز واالحعتدداز الععسددفي ،ضددد الع ددال ان دداجرين وأ درا أسددر و .ويرجددى ذنددر عددد انددويف
انكلف بإنفاذ القوان الذين خ عوا للع قي وحون وا وأ ينوا ذا الشأن ،م حتديد ط يعة الدع و
اننسددوبة الددي و والعقوبددات انفروضددة علددي و .ويرجددى تقدددمي معلومددات عددن ا ليددات ان عدددة بددالنظر
وال دت يف الشدكاوى انقدمدة مدن الع دال ان داجرين وأ درا أسدر و يف حالدة أسداء معداملع و مويفدون
ع وميون هخرون من ال مويفي انفاذ القانون ،وأرباب ع ل يف الققامح ا ات.
 -١٥يرجى ذنر العدابل الدا الدذ ا الدولدة القدر ل د ان احدرتا حقدوع ااطفدال ان داجرين،
وال سي ا ااطفال ال اندد وب أو مدن دو يف وضد ادل نظدامي أو ااطفدال ان داجرين العدابرين
للدولة القر  .ويرجى أي ا ذنر العدابل الدا الدذ ا الدولدة القدر ل د ان يايدة دسالء ااطفدال
م ددن االس ددعغال ا يد د أ ددكالن ،مب ددا يف ذل ددك ان ارس ددة انع ل ددة يف اند دراه الفعي ددات والفعي ددان عل ددى
االرت ددا بعقددو الددزواج انسقددت للددع كن مددن خددول ال لددد أو تفددا ر تق يد اجدراءات حتديددد صددفة
الاج د  .ويرجددى تقدددمي معلومددات عددن أيددة تدددابل الددذت نن د حدداالت اخعفدداء الع ددال ان دداجرين
وأ را أسر و ،وال سي ا ااطفال ال اند وب بذوي و ،من مرانز اللتوء.
 -١6يف ضددوء ورو تقددارير عددن مقعددل م ددات الاج د وطددال اللتددوء وان دداجرين مددن خمعلددو
اينس دديات عن ددد انقد دداب م د دران و بعد ددد مغ ددا ر مد ددر ب د د ن ددانون ال اين/يند دداير  ٢٠١٥وهذار/
مارا  ٢٠١٧ومقعل م ات هخرين احعتزوا عندما ندانوا يسدعون لع دور ال در اابديى انعوسدط،
يرجى تقدمي معلومات عن العدابل الا الدذ ا الدولدة القدر يف اطدار احدرتا م ددأ عدد اإلعدا
القسدرية واالمعنددامح عددن ر ددى أر م دداجرين علددى ااددو أو اج ددار و علددى العددو بدددور تعسددفية
عندددما يكددون مددن ددأن ذلددك أن يعرض د و قددر االضددق ا أو الععددذي  .ويرجددى أي ددا تقدددمي
معلومات عن العدابل انع ذ لععزيز أنشقة ال ث واإلنقاذ الدا ت دقل دا املي دات ال ريدة يف
الدول ددة الق ددر وتق دددمي انس دداعد لاس ددر اىل جاند د العع ددر عل ددى ج ددت أق ددار و واعا ددا اىل
الددوطن .ويرجددى نددذلك تقدددمي معلومددات عددن الععدداون مد ال لدددان ااصددلية عددن طريد انسسسددات
العامة أو ا اصة ،لدعو أسر الع ال ان اجرين.
 -١٧يرجددى بيددان ال د انات انععلقددة مبراعددا ااصددول القانونيددة الواج ددة ،مبددا يف ذلددك امكانيددة
االسددععانة مب ددا ومددرتجو ددفور يف حدداالت خ دومح الع ددال ان دداجرين وأ درا أسددر و للع قي د
أو تعرضد و لاععقددال واالحعتدداز بع ددة ارتكدداب جدرائو جنائيددة وخمالفددات اإل اريددة ،مبددا يف ذلددك
انسائل انعدلة بداملتر  .ويرجدى بيدان مدا اذا ناندت نداك أر تددابل ت د ن االمع دال لالعزامدات
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الوار يف انا  )٧(١6من االتفاقية بشأن االتدال بالسلقات القندلية أو الدبلوماسدية العابعدة
للدولة اننشدأ للعامدل ان داجر احملعتدز أو أ درا أسدرتن ،بنداء علدى طلد و .ويرجدى تقددمي معلومدات
عن ضد انات مراعدا ااصدول الواج دة احملدد انعاحدة للقفدل ادل اندد وب بذويدن ،مبدا يف ذلدك
اا يف أن يسع الين ،واا يف تعي وصي لن.
 -١8يرجددى بيددان مددا اذا نانددت الدولددة القددر قددد الددذت تدددابل ل د ان ح د الع ددال ان دداجرين
وأ درا أسددر و يف ااريددة يف سددياع اإلجدراءات اإل اريدة لل تددر  ،مبددا يف ذلددك الدددخول واإلقامددة والقددر .
ويرجددى تقدددمي معلومددات ،مبددا يف ذلددك تقدددمي بيانددات احدددائية ،عددن اللتددوء اىل بدددائل االحعتدداز يف
انسددائل انعدددلة بدداملتر  .واذا نانددت الدولددة القددر حتعتددز الع ددال ان دداجرين وأ درا أسددر و بس د
مس ددائل تعد ددل ب دداملتر  ،يرج ددى تق دددمي معلومد دات مفد ددلة ع ددن مران ددز احعت دداز ان دداجرين ،وي ددرو
احعتاز الع ال ان اجرين واي و ان ذولة لع س ذه الظرو  .ويرجى بيان ما يلي:
بيددان مددا اذا نددان اا د ات الددذين اعتددزون اسد اب تععلد بدداملتر يو عددون
(أ)
مرا منفدلة أو م اا ات احملكوم أو اا ات احملعتزين بانعظار احملان ة؛
(ب) العدددابل الراميددة اىل ض د ان وجددو بدددائل الحعتدداز ااطفددال يف الدولددة القددر
يف القانون ويف ان ارسة الع لية ،مبدا يف ذلدك بددائل لاطفدال ادل اندد وب وااسدر الدا لددي ا
أطفال .ويف اااالت الا ال يلتأ ي ا اىل بدائل ،يرجى تقدمي معلومدات عدن أسد اب االحعتداز
ويرو ددن ،مبددا يف ذلددك معلومددات ع ددا اذا نددان ااطفددال يفدددلون عددن ال ددالغ  ،والعدددابل انع ددذ
ل ان اياء االعع ار الكامل نداحل القفل الف لى؛
(ج)

بيان ما اذا نانت النساء احملعتزات خي عن إل را مويفات؛

()

بيان ما اذا نانت ااسر تعاح ملا مرا مائ ة لاسر مىت أمكن وعند االقع اء؛

(ه)
اا اية ملو.

بيدان مددا اذا نددان يددعو حتديددد ضد ايا االجتددار بال شددر ،مبددن يف ذلددك الشد و  ،وتددو ل

 -١٩يف ض ددوء ورو تق ددارير اىل اللتن ددة ع ددن احعت دداز أرب دداب الع ددل ي د دوازات س ددفر الع ددال
انن دزلي ان دداجرين ،وطددر الدولددة القددر ن دواطن سددوري اددل حددائزين للوبددائ الازمددة ،مبددن يف
ذلددك أسددر وأطفددال اددل مد د وب بددذوي و ،منع كددة بددذلك م دددأ عددد اإلعددا القسدرية ،يرجددى
تقدمي معلومات عن ع ليات اإلبعدا وحداالت القدر اي داعي أو الععسدفي .ويرجدى أي دا تقددمي
معلومات عن ااس القانونية الا جيوز طر الع ال ان اجرين اسعنا ا الي ا مدن الدولدة القدر .
ويرجى أي ا ا راج معلومات عن العدابل الا الذ ا الدولة القر لكي ت ن صون اجدراءات
مراق ددة املت ددر اقددوع ال ددعفاء ددات وأ درا ا ،م ددل ااطف ددال والنسدداء واا د ات املددارب م ددن
العنو والنزاعات يف بلدافو.
 -٢٠يرجددى تقدددمي معلومددات عددن السياسددات وان ارسددات الددا تع ع ددا الدولددة القددر بشددأن تقدددمي
انساعد نواطني ا العامل يف ا ارج ،وال سي ا ي ا يععل اظر السدفر اىل لي يدا مدسخرا .ويرجدى ذندر
ا دمات القندلية انقدمة للع ال انددري وأ درا أسدر و يف ا دارج ،مبدن دي و مدن دو يف وضد ادل
نظ ددامي .ويرج ددى تق دددمي احد دداءات وأم ل ددة ع ددن انس دداعد القانوني ددة ان نوح ددة ،وذن ددر م ددا اذا نان ددت
اإلج دراءات القانونيددة الواج ددة تراعددى ،مبددا يف ذلددك يف حدداالت االحعتدداز والقددر  .ويرجددى الععلي د علددى
السياسات انق قة على ااسر الا ت و أ را ا لي ي ومدري يرا ون يف السفر اىل لي يا.
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 -٢١يرج ددى بي ددان الع دددابل ال ددا ال ددذ ا الدول ددة الق ددر ل د د ان العس ددتيل انن ت ددي اطف ددال
الع ال ان اجرين وااطفال ان اجرين من و يف وضد ادل نظدامي عندد الدوال  ،واصددار وبدائ
املويددة ملددو واسددنا جنسدديع و ااصددلية ملددو .ويرجددى تقدددمي معلومددات ع ددا الددذ مددن تدددابل خاصددة
ل د ان االس ددعفا الكامل ددة م ددن خ دددمات الععل دديو والرعاي ددة الد د ية اطف ددال الع ددال ان دداجرين
بدددر النظددر عددن وضددع و ن دداجرين .ويرجددى بيددان مددا اذا نددان أطفددال الع ددال ان دداجرين ،مبددن
ي و ال ااائزين للوبائ الازمة أو من و يف وض ادل نظدامي ،اددلون علدى درت معكا دة
يف اادول على الععليو االبعدائي وال انور أفو أن أطفال انواطن اندري .
 -٤الجزء الرابع من االتفاقية
 -٢٢يرجددى ددرح العدددابل الددا تع ددذ ق ددل مغددا ر الع ددال ان دداجرين وأ ددرا أسددر و إلباا ددو،
ت ليغ دا ندداما ،ا ي د الشددرو اننق قددة علددى خددوملو واقددامع و واانشددقة الددا جيددوز ملددو مزاولع ددا
مقابل أجر ،ا عن العشدريعات السدارية يف ولدة الع دل .ويرجدى تقددمي معلومدات عدن العددابل
انع ذ ل ان ملع الع ال ان داجرين مبعاملدة ال تقدل مراعدا عدن انعاملدة الدا تنق د علدى رعايدا
الدولة القر من حيث رو االسع دا ويرو الع ل.
 -٢3يرج ددى تق دددمي معلوم ددات ع ددن الع دددابل ال ددا ال ددذ ا الدول ددة الق ددر الس ددععراض اطار ددا
القانوين انععل اقوع الع دال ان داجرين انددري وأ درا أسدر و انقي د يف ا دارج يف العددويت
والرت د د يف االنع ابد ددات ،والعنفيد ددذ الفع ددال ملد ددذا اإلطد ددار .ويرجد ددى أي ددا تقد دددمي معلومد ددات عد ددن
ا قوات الا الذ ا الدولة القر لعس يل مارسة ذه ااقوع على الع ال ان اجرين انددري
وأ را أسر و انقي يف ا ارج.
 -٢4يرجددى تقدددمي معلومددات عددن اإلطددار القددانوين انق د ل د ان ح د الع دال ان دداجرين يف
حتويل خوملو ومدخرا و من ولة الع ل اىل ولة اننشأ.
 -٥الجزء السادس من االتفاقية
 -٢٥يرجى تقدمي معلومدات عدن ا ليدات واإلجدراءات الدا تيسدر حتديدد اا د ات احملعداج
اىل انساعد واا اية الدولية يف صفو ان اجرين عند وصوملو اىل الدولة القر  .ويرجى بيان
العدددابل انع ددذ واي ددو ان ذولددة لعيسددل عددو الع ددال ان دداجرين اند دري وأ درا أسددر و بدددور
همنددة ومسددعدامة ،وال سددي ا ي ددا يععل د بإعددا ا مدداج و اقعدددا يا واجع اعي دا وبقا ي دا يف ااجددل
القويددل .ويرجددى تقدددمي معلومددات عددن العشدريعات انععلقددة بدداالعرتا بددانس ات ان نيددة الددا يددعو
ااد ددول علي ددا خ ددارج اقل دديو الدول ددة الق ددر وع ددن الع دددابل ااخ ددرى انع ددذ نس دداعد الع ددال
ان دداجرين العائدددين ،ددا عددن العدددابل الراميددة اىل تيسددل نقددل اسددع قاقات ال د ان االجع دداعي
والعقاعد انكعس ة يف ا ارج.
 -٢6يرجى تقدمي معلومات عن العدابل انع ذ للعددر لظا ر ااطفال الذين ي اجر أحدد
أبوي و أو نامها ،للع ل يف ا دارج ،و دو مدا كدن أن يدس ر اىل اضدقراب تدربيع و ويكدون سد ا
يف اإلمه ددال واملت ددر واإلس دداء واالس ددعغال ،مب ددا يف ذل ددك االعع ددداء اينس ددي ،وتع دداطي الك ددول،
وع ال ددة ااطف ددال ،وزواج ااطف ددال وال ددزواج القس ددرر واالجت ددار بااطف ددال ،وع ددن الع دددابل انع ددذ
ل د ان ملع د ددسالء ااطفددال باا ايددة والرعايددة ن ددا ين غددي .ويرجددى أي ددا تقدددمي معلومددات عددن
السياسددات وال دربام انق قددة ل د ان بي ددة همنددة لاطفددال انرتون د الددذين تعع ددد و أسددر حاضددنة
بالرعايددة .ويرجددى نددذلك تقدددمي معلومددات عددن العدددابل انع ددذ نن د اضددقرار ااطفددال وان درا ق
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والش د اب اليددا ع اىل مغددا ر ال لددد .ويرجددى بيددان مددا اذا نددان ااطفددال اددل اند د وب بددذوي و
وااطفال ان اجرون من و يف وض ال قانوين يع أ ملو أوصياء قانونيون انا ويع ععون بداا
يف االسع امح اىل هرائ و يف الق ايا الا ُّ و.

 -٢٧يرجى تقدمي معلومات عن العشريعات انععلقدة باالجتدار بال شدر و دري و ،وخباصدة قدانون
مكا ددة ري د د ال ش ددر لع ددا  .٢٠١٥ويرج ددى أي ددا تق دددمي معلوم ددات ع ددن أر هلي ددات وطني ددة
أو تدابل نفذت نن ومكا ة ري ان اجرين واالجتار و ،وت يد هبدار تلدك العددابل .ويرجدى
ذنددر مددا اذا نانددت خقددة الع ددل الوطنيددة ال انيددة نكا ددة االجتددار بال شددر ( )٢٠١٥-٢٠١3قددد
خ عت لع لية تقييو اابر ،ويرجدى تقددمي معلومدات عدن نعيتدة دذا العقيديو ان حدد  .ويرجدى
رح العدابل انع دذ ناحقدة انعتدرين بال شدر ومعداق ع و ،وتقددمي معلومدات مفددلة عدن اي دو
ان ذولدة للع دل بددور من تيدة علدى اد بياندات مددنفة بشدأن االجتدار باا د ات ،وعدن عددد
حاالت االجتار باا د ات ان لدع عن دا والع قيقدات الدا أجريدت بشدأفا وعدد اناحقدات الدا
خ د ملددا اينددا والعقوبددات الدددا ر اق ددو .ويرجددى تقدددمي معلومددات عددن أر تدددري ات بشددأن
مكا دة االجتددار خ د ملددا مويفددو انفدداذ القددانون وانويفددون الق ددائيون وانر دددون االجع دداعيون
ومقدمو الرعاية الد ية وحرا اادو  ،وعن أر توجي ات أعقيت ملو ذا الشأن.
 -٢8يرجى رح العدابل الا الذ ا الدولة القر  ،مبا يف ذلك من خال االتفاقات ال نائية
وانععد ااطرا  ،لع س مسعوى اا اية وانساعد ان نوحة لرعايا ا يف ا ارج ،مبا يف ذلك
اي و الرامية اىل عو تسوية أوضاع و.

الفرع الثاني
 -٢٩تدددعو اللتنددة الدولددة القددر اىل تقدددمي معلومددات (يف بددا صددف ات ن ددد أقدددى)
تععل ا اية الع ال ان اجرين وأ را أسر و بشأن ما يلي:
(أ)

مشاري القوان أو القوان ايديد ولوائ ا العنفيذية؛

(ب)

انسسسات (وواليا ا) أو اإلصاحات انسسسية؛

(ج) السياسد ددات وال د دربام وخقد ددط الع د ددل الد ددا تعند دداول موض د دومح املتد ددر ونقاق د ددا
وملويل ددا ،مبددا يف ذلددك العدددابل الراميددة اىل تنفيددذ االلعزامددات الددا ققعددت يف عددا  ٢٠١6يف اطددار
اعان نيويورك من أجل الاج وان اجرين؛
( ) ع ليات العددي الا جرت مسخرا على صكوك حقوع اإلنسان ،وال ا مدن
الدكوك ذات الدلة ،مبا ي ا اتفاقيات منظ ة الع ل الدولية؛
(ه)

الدراسات الشاملة الا جرت مسخرا بشأن وض الع ال ان اجرين وأ را أسر و.

الفرع الثالث
البيانــات والتقــديرات الرســمية واتحصــاءات و يرهــا مــن المعلومــات فــي حــال
توافرها
 -3٠يرجد ددى تقد دددمي بياند ددات احدد ددائية مدد ددنفة ةدبد ددة ومعلومد ددات نوعيد ددة ،اذا ت د دوا رت ،عد ددن
السنوات ال ا اناضية بشأن ما يلي:
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حت ددو وط يع ددة ت ددد قات املت ددر م ددن الدول ددة الق ددر والي ددا من ددذ أن خل ددت
(أ)
االتفاقية حيز النفاذ ي ا؛
(ب) الع دال ان داجرين احملعتدزين يف الدولدة القدر ورعايدا الدولدة القدر يف ا دارج
من الع ال ان اجرين احملعتزين يف ول الع ل ،وما اذا نان ذا االحعتاز يععل باملتر ؛
(ج)
()
الدولة القر ؛
(ه)

الع ال ان اجرين وأ را أسر و الذين طر وا من الدولة القر ؛
عددد ااطفددال ان دداجرين اددل اندد وب بددذوي و أو انفددول عددن والدددي و يف
حتويات رعايا الدولة القر العامل يف ا ارج؛

(و) مددا أبلددع عنددن مددن حدداالت االجتددار بان دداجرين و دري و ومددا أجددرر بشددأفا مددن
حتقيقات واناحقات الق ائية الا خ ملا اينا والعقوبات انفروضة علي و (مددنفة حسد
نومح اين والسن واينسية وارض االجتار)؛
(ز) خ دددمات انس دداعد القانوني ددة انقدم ددة اىل الع ددال ان دداجرين وأ درا أس ددر و يف
الدولة القر واىل انواطن العامل يف ا ارج أو انوجو ين يف احدى ول الع ور؛
(ح) الع ال ان اجرين الذين و يف وض ال قانوين وأ درا أسدر و الدذين طدر وا أو
خي عون إلجراءات القر ؛
( )

عد الع ال ان اجرين اندري الذين عا وا اىل ال لد؛

(ر) عددد اا د ات عددد ي اينسددية واددل ااددائزين للوبددائ الازمددة الددذين يقي ددون
يف ال لد ،مدنفا حس نومح اين .
 -3١يرج ددى تق دددمي أر معلوم ددات اض ددا ية ع ددن أر حتس ددينات وت دددابل ام ددة حتظ ددى بااولوي ددة
وترمي اىل تنفيذ االتفاقية بشأن يايدة حقدوع الع دال ان داجرين وأ درا أسدر و ،مبدا يف ذلدك بيدان
مددا اذا نانددت الدولددة القددر تععددز اصدددار اإلعددان مبوج د انددا  ٧6مددن االتفاقيددة لاع درتا
باخعدددات اللتندة يف تلقددي ال ااددات انقدمددة ي ددا بد الدددول والنظددر ي ددا أو اإلعددان مبوجد
انا  ٧٧من االتفاقية لاعرتا باخعدات اللتنة يف تلقي ال ااات الفر ية والنظر ي ا.
 -3٢وتدددعو اللتنددة الدولددة القددر اىل تقدددمي وبيقع ددا ااساسددية و قددا لل ددا ئ العوجي يددة اننسددقة
لعقدددمي العقدارير ( .)HRI/GEN/2/Rev.6وو قددا للفقددر  ١6مددن قدرار اي عيددة العامددة  ،٢68/68وين غددي
أال يعتاوز حتو الوبيقة ااساسية انوحد  4٢ 4٠٠نل ة.
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