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 مقدمة

ب اللجنة املوقرة بالرد على بعض االستفسارات اليت أثريت حول التقرير املصري املبدئي املقدم للجنة   بناًء على طل   
 من  ٧٣من البند األول من املادة      ) أ(تشـري مصـر إىل أن التقرير املصري هو التقرير املبدئي الواجب تقدميه طبقاً للفقرة                

الدستور والتشريعات  ( التشريعية للنظام القانوين املصري      وقـد اسـتهدفت مصر أن توضح من خالله البنية         . االتفاقـية 
وكذلك إيضاح وسائل اإلنصاف الوطنية الضامنة حلماية كافة حقوق وحريات األفراد سواء من املواطنني أو               ) القانونـية 

 للنصوص الوطنية   األجانـب وتبيان اآلليات الوطنية اليت تعمل يف ميدان حقوق اإلنسان واهلادفة إىل تعزيز التطبيق األمثل               
والدولية الراعية للحقوق واحلريات وكذلك إىل نشر التوعية باتفاقيات حقوق اإلنسان ومن بينها االتفاقية املعروضة على                

 . اللجنة املوقرة

وإذ ترحـب مصـر بتواصـل احلوار البناء مع اللجنة املوقرة لتوفري كافة املعلومات املطلوبة هلا تقديراً ملهمتها السامية                 
وتعزيـزاً للتطبـيق األمثل لالتفاقية، فإهنا تشري إىل دعم اجلهود الدولية الرامية النضمام كافة الدول لالتفاقية املاثلة لتأكيد عاملية                    

 .حقوق اإلنسان ومشاركة اجملتمع الدويل بأمجعه يف حتقيق األهداف املنشودة 

 . املوقرة وذلك على النحو اآليتستعرض للرد على االستفسارات وفقاً للترتيب الوارد من اللجنة
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  معلومات عامة-أوالً 

املهاجرون إىل البلد   (يـرجى توفـري بـيانات ومعلومات إحصائية عن حجم تدفقات اهلجرة وخصائصها وطبيعتها                - ١
 ويف حال عدم توافر بيانات دقيقة، يرجى توفري تقديرات ومعلومات عن          ). واملهاجرون العابرون واملهاجرون من البلد    

 .ويرجى أيضاً إعالم اللجنة بأي تدابري متخذة إلصدار إحصاءات. ديناميات تدفقات اهلجرة

  عن حركة اهلجرة من وإىل مصر       جلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء    تشـري اإلحصـاءات الصـادرة عن ا        
 :إىل ما يلي

 اهلجرة من مصر )أ( 

 ٢٠٠٦يناير / كانون الثاين١هجرة مؤقتة ىف إمجايل عدد املهاجرين 

 جمموعات الدول العاملون باخلارج )١(املرافقون اإلمجايل يف املائة لإلمجايل
 جمموعة الدول العربية ٧٤٨ ٨٤٩ ١ ١٧٩ ٣١١ ١ ٩٢٨ ١٦٠ ٩٥,٤١
 جمموعة الدول األوروبية ٢٩ ٦٧٥ ٤٦ ٧٢٣ ٧٦ ٣٩٨ ٣,٧٨
 أستراليا ٤ ٦٦٠ ٧ ٢٩٣ ١١ ٩٥٣ ٠,٥٩
  )٢(دول األفريقيةجمموعة ال ٩١٢ ١ ٤٨٣ ٢ ٣٩٥ ٠,١٢
 )٣(جمموعة الدول اآلسيوية ٤٨٠ ٧٤٢ ١ ٢٢٢ ٠,٠٦
 دول األمريكتني ٣٣٦ ٤٩٤ ٨٣٠ ٠,٠٤
 اإلمجايل       ٧٨٤ ٩١٢ ١٢٣ ٦٤٦ ٢ ٠٢٠ ٩٥٨ ١٠٠

 يف املائة لإلمجايل ٣٨,٨٤ ٦١,٦  
 

                                                      

 .املرافقون هم أسر األفراد العاملني باخلارج، املرافقون هلم )١(
 .جمموعة الدول األفريقية غري العربية )٢(
 .جمموعة الدول اآلسيوية غري العربية )٣(
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 اهلجرة إىل مصر )ب( 

 إمجايل العمالة األجنبية احلاصلة على التراخيص بالعمل

 السنة أول مرة جتديد يلاإلمجا

٢٠٠٥ ٥ ٣٦٧ ١١ ٨٦٦ ١٧ ٢٣٣ 

٢٠٠٦ ٧ ٣٣٧ ١٢ ٢٢٥ ١٩ ٥٦٢ 

وتشـري هـذه اإلحصـاءات إىل تزايد حركة اهلجرة إىل العمل داخل مصر نتيجة الزيادات املضطردة                   
 . قتصاديةلالستثمارات األجنبية يف مصر لتحقيق خطط التنمية الطموحة اليت تنتهجها الدولة يف جمال التنمية اال

 .يرجى توفري معلومات دقيقة للجنة عن تطبيق التدابري التشريعية واإلدارية وغريها من التدابري املتصلة بتنفيذ االتفاقية -٢

 من الدستور تنفذ االتفاقية مبجرد نشرها باجلريدة        ١٥١بالنسبة للتدابري التشريعية، فإنه عمالً بنص املادة         
ن القوانني املصرية ُيعمل بأحكامها أمام كافة السلطات يف مصر وتلتزم كافة اجلهات             الرمسـية باعتبارها قانوناً م    

القضائية بتطبيقها وااللتزام بأحكامها يف كافة ما يعرض عليها من منازعات ويفصل فيها بأحكام واجبة التنفيذ،                
ويف حالة خمالفة تلك األحكام من . كما تلتزم كافة اجلهات اإلدارية بتنفيذ أحكام االتفاقية وعدم خمالفة أحكامها

األفـراد أو اجلهات اإلدارية جيوز للمتضرر اللجوء لوسائل اإلنصاف الوطنية املشار إليها يف الرد على االستفسار     
 . العاشر

وعن التدابري اإلدارية، فإن مصر ترعى عن طريق شبكة القنصليات املصرية باخلارج إىل توجيه كافة أوجه  
 املهاجرين باخلارج من خالل اخلدمات القنصلية املتعارف عليها دولياً وإعداد النشرات الدورية             الرعاية للمصريني 

يف هذا اخلصوص ونشرها بني العاملني املصريني باخلارج عرب شبكة اإلنترنت ووسائل اإلعالم املختلفة، وتتسم هذه 
أجل توفري كافة أوجه الرعاية والنصح يف  اخلدمـات بالتنسـيق املتواصـل مع السلطات احمللية للدول املعنية من             

 .األحوال اليت تقتضي ذلك وتقدمي املساعدات يف حالة الترحيل اإلجباري أو الوفاة

يرجى شرح كيفية تأثري حالة الطوارئ املستمرة على تطبيق الدستور والقوانني احملددة واملعاهدات الدولية  -٣
 .وعلى متتع العمال املهاجرين حبقوقهم

صـر من الدول اليت تتبع نظام وجود تشريع مسبق لألحوال اليت تقتضي مواجهتها اختاذ إجراءات                إن م  
 بشأن قانون الطوارئ بأحكام املادة الرابعة من العهد         ١٩٥٨ لسنة   ١٦٢اسـتثنائية ويلتزم القانون املصري رقم       

ة مبواجهة الدول للظروف واألحوال     الـدويل للحقوق املدنية والسياسية اخلاصة بالضوابط واملعايري الدولية اخلاص         
 .االستثنائية اليت هتدد جمتمعها باخلطر
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وطبقاً ألحكام القانون املصري املشار إليه فإن إعالن حالة الطوارئ بالبالد ال يترتب عليه وقف العمل                 
على ) الشعبجملس  (بالدستور املصري أو باملؤسسات الوطنية للدولة ويتطلب القانون موافقة السلطة التشريعية            

 .إعالن حالة الطوارئ وعلى أي متديد هلا

وال يتعطل بتطبيق قانون الطوارئ أية تشريعات أو قوانني عقابية أو غريها، ويتم تطبيق مصر لإلجراءات                
االستثنائية الواردة يف قانون الطوارئ فقط ملواجهة خطر جرائم اإلرهاب واملخدرات وطبقاً للضمانات القضائية              

ـ    وال يتعرض العمال املهاجرين واألجانب العاملني يف مصر ألية إجراءات استثنائية إال يف األحوال              . يهاملقـررة ف
 .اخلاصة بتورط األفراد جبرائم اإلرهاب أو املخدرات

ويتم اآلن يف مصر اإلعداد لقانون مستقل ملواجهة اإلرهاب لالستغناء عن تطبيق قانون الطوارئ يف هذه                 
 .األحوال

صف دور املنظمات غري احلكومية، إن كان هلا دور، يف تنفيذ االتفاقية ويف إعداد تقرير الدولة                يرجى و  -٤
 .الطرف

يـتم إعـداد التقرير من خالل جلنة مشكّلة هلذا الغرض يف إطار وزارة العدل وتضم يف عضويتها كافة                    
 اجمللس القومي لألمومة    -مي للمرأة   اجمللس القو (اجلهـات املعنـية ومنها ممثلني لآلليات الوطنية حلقوق اإلنسان           

وتضم هذه اجملالس يف تشكيلها أعضاء ممثلني ملنظمات اجملتمع املدين،          )  اجمللس القومي حلقوق اإلنسان    -والطفولة  
والـذي يشارك بدور هام يف دعم اجلهود احلكومية الرامية لنشر وتعزيز اتفاقية حقوق اإلنسان وتأكيد االحترام                 

 .بادئ حقوق اإلنسان واليت تشكل يف مصر نصوص دستورية تلتزم هبا كافة سلطات الدولةواحلماية لكافة م

كما تقوم منظمات اجملتمع املدين وبصفة خاصة مجعيات الصداقة بني الشعوب بدور بارز بالنسبة للعاملني  
أسرهم وتأمني  األجانـب يف مصـر، وتقـدم العديد من التسهيالت املتعلقة بتبصريهم بالشؤون اخلاصة بإقامة                

 .احتياجاهتم

ويف إطـار دعم مشاركة اجملتمع املدين يف إعداد التقارير الدولية املصرية يتم اآلن دراسة الطريقة املالئمة          
 .ملشاركته يف إعداد التقارير يف ضوء ما يضطلع به اجملتمع املدين من دور بارز يف اجمللس القومي حلقوق اإلنسان

ت التشريعات الوطنية تنص على تطبيق االتفاقية على الالجئني وعدميي اجلنسية           يرجى توضيح ما إذا كان     -٥
 ).من االتفاقية) د (٣املادة (

 من االتفاقية والذي يعد مبوجب النظام القانوين  ٢تطـبق أحكـام االتفاقية طبقاً للتعريف الوارد باملادة           
القوانني على أي من الالجئني أو عدميي اجلنسية عمالً املصري تعريف تلتزم به القوانني املصرية، كما ال يتم تطبيق 

ويف ضوء ذلك تسري أحكام االتفاقية على العاملني األجانب يف مصر، .  من االتفاقية٣من املادة ) د(بنص الفقرة 
 واتفاقية منظمة الوحدة األفريقية     ١٩٥١االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني لعام      وتسـري عـلى الالجئني أحكام       

 .واملنضمة هلما مصر ١٩٦٩علقة مبشاكل الالجئني يف أفريقيا لعام املت
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يـرجى توضيح حالة املهاجرين السودانيني يف مصر وبيان عدد من ُيعتربون منهم الجئني وعدد العمال                 -٦
 .املهاجرين

يتمـتع السـودانيون يف مصر بأوضاع خاصة متتد عرب التاريخ حيث مجعتهم دولة واحدة قبل استقالل                  
ـ  وقد أسفرت هذه العالقة اخلاصة بني . ودان واسـتمرت هذه العالقات التارخيية بني الشعبني بعد االستقالل         الس

أبريل / نيسان ٤البلدين عن العديد من االتفاقيات املشتركة كان آخرها االتفاقية املربمة بني مصر والسودانيني يف               
ومبوجب أحكام هذه االتفاقية يتمتع     . امة والتملك  بشأن منح مواطين الدولتني حرية التنقل والعمل واإلق        ٢٠٠٤

السودانيون حبق الدخول ملصر مبوجب أية وثائق هوية ودون قيود على أسباب دخوهلم أو مدة إقامتهم، وبالتايل                 
فـإن تواجد السودانيني يف مصر ال يعد من قبيل اللجوء مبفهومه القانوين والدويل ولكن يتقدم بعض السودانيني                  

واجدهـم يف مصر بطلبات ملفوضية األمم املتحدة للجوء لدولة أخرى ويتم عن طريق مكتب املفوضية    مبناسـبة ت  
مـراجعة هـذه الطلبات طبقاً لإلجراءات املقررة لديه وحيمل بعض من السودانيني بطاقات زرقاء وبعض منهم                 

ة املقررة لكل فئة على النحو بطاقات صفراء صادرة عن مكتب األمم املتحدة وحيظى حاملي هذه البطاقات باملعامل
 .املقرر يف اتفاقية األمم املتحدة لالجئني واملنضمة هلا مصر

 مليون سوداين، ويتمتعون باحلريات املقررة  ٥ إىل   ٢ويقـدر عدد السودانيني املتواجدين يف مصر ما بني           
 . طبقاً لالتفاقيات املربمة بني البلدين

 من االتفاقية   ١٨ من املادة    ٦ والفقرة   ٤تها مصر على املادة     يـرجى حتديـد نطاق التحفظات اليت قدم        -٧
 ).CMW/C/EGY/1 من التقرير األويل ١٣٦ و٢الفقرتان (

أوردت مصـر التحفظ على املادة الرابعة املتعلقة مبصطلح أفراد األسرة التزاماً بأحكام القوانني املصرية                
 خارج نظام الزوجية طبقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية،        املنظمة للعالقات الزوجية وعدم شرعية العالقات األخرى      
أما التحفظ الثاين فهو خاص بالتعويض عن إساءة تطبيق . وذلك اتساقاً مع أحكام الدستور املصري يف هذا الشأن

العدالـة حيث إن النظام القانوين يف مصر ال يعرف هذا النظام إذ توجد إجراءات قانونية خاصة بضمان تطبيق                   
ـ  ة تتعلق مبخاصمة القضاة يف أحوال اخلطأ املهين وردهم عن نظر الدعاوى وخيول هذا النظام املطالبة دائماً               العدال

بالـتعويض من املتسبب يف خطأ قضائي، فضالً عن ذلك يوفر النظام القانوين املصري املساءلة اجلنائية يف أحوال                  
 .ئية بآخرينالتزوير والشهادة الزور والذي قد يترتب عليها أضراراً قضا

 ).١٦٩، الفقرة CMW/C/EGY/1(يرجى حتديد التدابري املتخذة لتعزيز االتفاقية والدعاية هلا  -٨

تنشر االتفاقية باجلريدة الرمسية وباللغة العربية اليت يتم بيعها للمواطنني وغريهم بسعر زهيد وهي الطريقة            
د، كما يتم تعزيز جهود نشر االتفاقية من خالل جهود          املقـررة يف الدسـتور لنشر القوانني املعمول هبا يف البال          

التشكيالت النقابية والعمالية واإلدارية املختلفة لنشر املطبوعات اخلاصة هبذه اجلهات وكذلك من خالل منظمات 
اجملـتمع املـدين املعنية بشؤون املهاجرين وحقوق اإلنسان بصفة عامة، كما تشمل تلك التدابري برامج التدريب                 

ومـية وغري احلكومية لنشر ثقافة حقوق اإلنسان وتعزيز العمل على االلتزام بأحكام االتفاقيات املعنية على                احلك
 .كافة املستويات
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يـرجى توفري قائمة باالتفاقيات الثنائية واملتعددة األطراف اليت أبرمت يف ميدان اهلجرة، وخباصة برامج                -٩
ة بالتوظيف واحلماية واالزدواج الضرييب والضمان االجتماعي        املؤقتة واالتفاقات األخرى املتعلق    ةالعمال

 ).٢٠٣ و١٨٨ و١٨٢، الفقرات CMW/C/EGY/1(والعودة وغري ذلك 

 االتفاقيات الثنائية )أ( 

 ثنائية مع كل من قطر واإلمارات والكويت والعراق واليمن يف جمال            توقعـت مصر على مخس اتفاقيا      
 .١٩٨٨حىت عام  و١٩٦٦اهلجرة خالل الفترة من عام 

وقعـت مصر على عدد من االتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم يف جمال التأمني االجتماعي مع اليونان                 
 . ٢٠٠٦ وحىت عام ١٩٧٦وقربص وتونس واملغرب والسودان وهولندا خالل الفترة من عام 

 االتفاقيات متعددة األطراف )ب( 

 : طراف اليت تتعلق بتنظيم العمالة مثلوقعت مصر العديد من االتفاقيات متعددة األ 

مارس / آذار ٧اتفاقـية تنقل األيدي العاملة اليت وافق عليها جملس جامعة الدول العربية بتاريخ               -
 ؛١٩٦٩فرباير / شباط١٩ واملوقعة يف القاهرة بتاريخ ١٩٦٨

عمل العريب يف دورته    االتفاقـية العربية املستوى األدىن للتأمينات االجتماعية اليت أقرها مؤمتر ال           -
 ؛١٩٧٦مارس /اخلامسة اليت عقدت يف القاهرة يف آذار

 املتعلقة باهلجرة واملساواة    ١١٨ و ٩٧ و ١٩انضمت مصر التفاقيات منظمة العمل الدولية أرقام         -
 . يف املعاملة بني العمال الوطنيني وغري الوطنيني يف جمايل الضمان االجتماعي وحوادث العمل

 ومات املتعلقة بكل مادة من مواد االتفاقية املعل-ثانياً 

يرجى توفري املزيد من املعلومات عن اآلليات القضائية واإلدارية والتشريعية املختصة بالنظر يف شكاوى               -١٠
 .العمال املهاجرين يف حالة انتهاك حقوقهم والبت فيها

 يف التقرير األويل واليت     ٣٣ إىل   ٨ تشـري مصر إىل سابقة اإلشارة تفصيالً إىل هذه اآلليات يف البنود من             
 :نوجزها فيما يلي

 اآلليات اإلدارية  )أ( 

 اجمللس القومي حلقوق اإلنسان

، وهو آلية وطنية مستقلة، وقد ٢٠٠٣ لسنة   ٩٤مت إنشاء اجمللس القومي حلقوق اإلنسان مبوجب القانون          
 اجملالس عمالً مببادئ باريس الصادرة عام       نـص القـانون على ختويل اجمللس الصالحيات املقررة دولياً ملثل هذه           
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، وقد نص القانون على دور اجمللس فيما يتعلق بالشكاوى الواردة إليه وإلزام اجلهات احلكومية بالرد على        ١٩٩٠
اجمللس وتزويده باملعلومات املطلوبة، وألزمه القانون بإعداد تقرير سنوي يرفع لرئيس اجلمهورية وكل من اجمللسني 

 ).مرفق بالتقرير صورة من القانون سالف الذكر. ( عن أوضاع حقوق اإلنسان يف مصرالنيابيني

وقد مت تشكيل اجمللس برئاسة الدكتور بطرس بطرس غايل وهو أحد الشخصيات الدولية املرموقة وكان                
وق  تقريره عن أوضاع حق    ٢٠٠٥مارس  /يشـغل منصب األمني العام لألمم املتحدة، وقد أصدر اجمللس يف آذار           

اإلنسـان يف مصـر وقد تولت احلكومة الرد عليه مع التأكيد على قيامها بدراسة كافة توصياته التشريعية اليت                   
 .تضمنها التقرير

ويواصل اجمللس اآلن القيام مبهامه اليت نص عليها القانون من خالل جلانه النوعية اليت نص القانون على                  
خططه املستقبلية لتعظيم أداء دوره على الصعيد الوطين واإلقليمي         تشكيلها من خـالل أنشطتـه الرامية إلعداد       

 . والدويل

 يف إطار اجمللس لدعم التعامل مع الشكاوى اليت ترد  Ombudsmanكمـا مت إنشـاء مكتـب شكاوى    
 . للمجلس ومتابعتها

 اجمللس القومي للمرأة

طار دعم اجلهود املصرية من      ويعمل يف إ   ٢٠٠٠ لسنة   ٩٠تشكل اجمللس مبوجب القرار اجلمهوري رقم        
 أجـل الـنهـوض باملـرأة ومواجهـة كافـة املعوقـات اليت حتـول دون قيامها بدورها يف اجملتمع وخيتص                

 :مبا يلي

اقـتراح السياسة العامة للمجتمع ومؤسساته الدستورية يف جمال تنمية شؤون املرأة ومتكينها من         -
 جهودها يف برامج التنمية الشاملة؛أداء دورها االقتصادي واالجتماعي وإدماج 

 وضع مشروع خطة قومية للنهوض باملرأة وحل املشكالت اليت تواجهها؛ -

مـتابعة وتقيـيم تطبيقات السياسة العامة يف جمال املرأة والتقدم مبا يكون لديه من مقترحات                 -
 .ومالحظات للجهات املختصة يف هذا الشأن

إطار اجمللس لدعم التعامل مع الشكاوى اليت ترد للمجلس         ، يف   MPOTكمـا مت إنشاء مكتب شكاوى        
 .ملتابعتها

وقد أسـفرت اجلهود والدراسات والبحوث اليت أجراها اجمللس إىل العديد من النتائج والربامج اجلاري               
ملساواة تنفيذها، كما استجاب املشرع إىل العديد من املقترحات التشريعية بإلغاء النصوص التشريعية املاسة مببدأ ا              

 .أو إصـدار تشريعات جديدة لتيسـري إجراءات التقاضي على املرأة
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 اجمللس القومي لألمومة والطفولة

 وقد نص القرار على أن اجمللس القومي هو السلطة ١٩٨٨ لسنة ٥٤وقد أنشئ مبوجب القرار اجلمهوري  
تخذ ما يراه الزماً من القرارات لتحقيق الغرض العليا اليت تتوىل اقتراح السياسة العامـة اليت يسري عليها، وله أن ي

 :الذي قام من أجله، وله على األخص ما يأيت

 اقتراح السياسة العامة يف جمال الطفولة واألمومة؛ -

وضع مشروع خطة قومية شاملة للطفولة واألمومة يف إطار اخلطة العامة للدولة تستهدف محاية               -
وبصفة خاصة يف جمال الرعايـة االجتماعية واألسرية       الطفولـة واألمومـة يف خمتلف اجملاالت        

 والصحة والتعليم والثقافـة واإلعـالم واحلماية االجتماعية؛

مـتابعة وتقييم تطبيق السياسة العامة واخلطة القومية للطفولة واألمومة يف ضوء التقارير املقدمة               -
 .ت إلزالة العقباتإليه من الوزارات واهليئات واجلهات املختلفة وإعطاء التوجيها

 إدارة شؤون حقوق اإلنسان واملسائل االجتماعية واإلنسانية الدولية بوزارة اخلارجية

واتساقاً مع والية الوزارة باعتبارها قناة االتصال الرمسية املنوط هبا إبراز ما يتم إجنازه على الصعيد الوطين 
قضايا حقوق اإلنسان بأبعادها املتشابكة واملتداخلة ومبا هلا من يف خمتلف الدوائر اإلقليمية والدولية، وإيقاناً بأمهية 

انعكاسـات ذات تأثري مباشر على صورة مصر يف اخلارج، بادرت الوزارة يف بداية عقد التسعينات بإنشاء إدارة          
إلنسانية وتتسع والية عمل هذه اإلدارة لتشمل املسائل االجتماعية وا        . متخصصـة معنـية مبتابعة قضايا حقوق اإلنسان       

الدولـية باإلضـافة إىل اختصاصها األصيل يف متابعة كافة املوضوعات املعنية حبقوق اإلنسان اليت يتم طرحها يف احملافل                   
 . الدولية واإلقليمية املختلفة وبلورهتا يف شكل إعالنات أو قرارات أو اتفاقيات أو بروتوكوالت أو غريها

 رة العدلاإلدارة العامة لشؤون حقوق اإلنسان بوزا

 ٢٠٠٢ لسنة   ٣٠٨١وقد أنشـأت اإلدارة العامة لشؤون حقوق اإلنسان مبوجب قرار وزير العدل رقم              
 : وختتص مبا يلي

إعـداد قـاعدة بـيانات ومعلومات عن كافة املواثيق والقرارات والتوصيات واجلهود الدولية               -
 علقة حبقوق اإلنسان؛واإلقليمية والقوانني والقرارات واألحكام القضائية املصرية املت

 ٠متثيل الوزارة باللجان املعنية حبقوق اإلنسان يف اجلهات احلكومية والعلمية واألكادميية -

 اللجنة العليا حلقوق اإلنسان بوزارة الداخلية

 مت بوزارة الداخلية تشكيل جلنة عليا حلقوق اإلنسان         ٢٠٠١ لسنة   ٢٢٥٦٢مبوجب القرار الوزاري رقم      
 : قيادات األجهزة األمنية والشرطية بالوزارة واليت حتددت مهامها فيما يليميثل فيها كافة
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حبـث الوســائل الكفيلة باحلفاظ على حقوق اإلنسان يف تعامل أجهزة الوزارة املختلفة مع                -
 املواطنني واتصاهلا هبم؛

ني رصــد أساليب وجوب احملافظـة على حقوق اإلنسان وحرياته األساسية لدى مجيع العامل         -
 بأجهزة الوزارة؛

دراســة كافة املعوقات اليت قد تعترض متتع اإلنسان بكافة حقوقه وحرياته األساسية ووضع               -
 .أفضل احللول املناسبة إلزالتها

 جلنة حقوق اإلنسان بوزارة الشؤون االجتماعية

شؤون االجتماعية  إنشاء جلنة بوزارة ال٢٠٠٤مارس / آذار١ بتاريخ ٤١مت بناء على القرار الوزاري رقم  
مـن كبار العاملني بالوزارة ختتص بإعداد التقارير الدورية عن جهود الوزارة يف جمال حقوق اإلنسان والنظر يف                  
 .شـكاوى املواطنني اليت ترد للوزارة وتتعلق باحلقـوق اإلنسانية لبعض الفئات كالطفل واملرأة واملعاقني واملسنني

 جلنة حقوق اإلنسان مبجلس الشعب

ويف ضـوء التطور املتالحق لتوطيد وترسيخ اآلليات الوطنية حلقوق اإلنسان أنشأ جملس الشعب املصري              
جلـنة خاصة حلقوق اإلنسان لتعمل بشكل متواز مع اآلليات الوطنية يف إطار الصالحيات النيابية جمللس الشعب                 

 .وتشكل على وجه خاص آلية جديدة ملراقبة األداء احلكومي يف هذا اجملال

 منظمات اجملتمع املدين

 ٨٤تشكل منظمات اجملتمع املدين ركناً هاماً يف منظومة حقوق اإلنسان يف مصر، وقد أجاز القانون رقم  
 بشأن اجلمعيات األهلية إنشاء منظمات للمجتمع املدين تعمل يف جمال حقوق اإلنسان، كما أجـاز         ٢٠٠٢لسنة  

 . مجعية٨١قد بلغ عدد اجلمعيات املسجلة يف هذا امليدان إنشـاء فروع للمنظمـات الدوليـة يف مصـر، و

وتلعـب هذه املنظمات دوراً هاماً يف إطار نشر ثقافة حقوق اإلنسان والتوعية باملواثيق الدولية حلقوق                 
اإلنسـان مـن خالل أنشطتها املختلفة من ندوات ومؤمترات وإصداراهتا املطبوعة كما تشارك عدد من قيادات                 

 .مع املدين يف تشكيل اجمللس القومي حلقوق اإلنسانمنظمات اجملت

 سلطة الصحافة

 من الدستور على أهنا     ٢٠٧تعترب الصحافة من اآلليات اهلامة يف جمال حقوق اإلنسان حيث نصت املادة              
 إطار سلطة حرة متارس رسالتها يف استقالل خلدمة اجملتمع مبختلف وسائل التعبري إسهاماً وتعبرياً عن الرأي العام يف

املقومـات األساسية للمجتمع، ومن أجل احلفاظ على احلريات واحلقوق والواجبات العامة واحترام حرمة احلياة               
 .اخلاصة للمواطنني طبقاً للدستور والقانون
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وتعمـل على ساحة العمل الصحفي العديد من الصحف منها القومية واحلزبية والصحف األخرى اليت                
 .ية العامة واخلاصةيصدرها األشخاص االعتبار

وتعد الصحافة حبكم انتشارها من اآلليات اهلامة يف نشر ثقافة حقوق اإلنسان والتوعية باملواثيق الدولية                
 .ومراقبة ورصد كافة االنتهاكات واألحداث اهلامة دولياً وإقليمياً ووطنياً

ق اإلنسان وحرياته حرص    ويعكـس تنامي إنشاء اآلليات الوطنية واحلكومية املتخصصة يف جماالت حقو           
الدولـة على تنفيذ التزاماهتا الدولية الناشئة عن االتفاقيات الدولية املنضمة إليها وترسيخ جماالت عملها بإنشاء                
اآلليات اهلادفة لرصد وتعزيز العمل يف هذه اجملاالت وإعداد اخلطط الطموحة لنشر ثقافة حقوق اإلنسان وإدخال                

ـاة اليوميـة للمواطنني كمنهاج عمل وأسـلوب حياة ورؤية مستقبلية لصاحل          مضـامينهـا يف منظومـة احلي    
 .البشرية مجعاء

كمـا متـثل هـذه املـنظومة املتكاملة شبكة رصد وطنية على صعيد العمل احلكومي واألهلي والنيايب        
، ويعكس  والقضائي والصحفي ويتيح ممارسة هذه اآلليات الختصاصها مراجعة مستمرة ألوضاع حقوق اإلنسان           

التزام الدولة باالستفادة من معطياهتا وتوصياهتا توافر اإلرادة السياسية على تعزيز وتنمية كافة اجلهـود الوطنـية 
 .الرامية إلشـاعة احتـرام حقوق اإلنسان حتقيق الغايات النبيلة اليت يسعى إليها اجملتمع اإلنساين

 اآلليات القضائية )ب( 

صر يقوم على سيادة القانون واستقالل القضاء، وقد تضمن الدستور املصري النص إن النظام القانوين يف م 
على السلطة القضائية، وبيان وجهات القضاء، كما نص على إنشاء احملكمة الدستورية العليا للرقابة على دستورية 

 .القوانني، وسنشري إىل النظام القضائي املصري وفقاً للدستور على التفصيل اآليت

 مة الدستورية العليااحملك

 من الدستور على إنشاء احملكمة الدستورية العليا، وهي هيئة قضائية           ١٧٨ وحىت   ١٧٤نصت املواد من     
مستقلة وتتوىل دون غريها الرقابة القضائيـة على دستورية القوانني واللوائح، وتتوىل تفسري النصوص التشريعية،              

صانة القضائية فهم غري قابلني للعزل، وتتوىل احملكمة مساءلة أعضائها، ويتمتع أعضاء احملكمة الدستورية العليا باحل
وتنشر يف اجلريدة الرمسية األحـكام الصادرة منها يف الدعاوى الدستورية والقرارات التفسريية، وتعترب أحكامها              

 .هنائية ملزمة جلميع السلطات يف الدولة

ارستها الختصاصاهتا املتعلقة بالفصل يف دستورية      وقـد صدر عن احملكمة الدستورية العليا يف معرض مم          
القوانـني، العديـد من األحكام الدستورية اليت انتهت إىل عدم دستورية النصوص التشريعية اليت جاءت خمالفة                 

 .ألحكام الدستور

وتعـد األحكـام الدسـتورية امللزمة لكافة السلطات بالدولة دليالً على إنفاذ الدستور وقيام احملكمة                 
مبهامها بالفصل يف األنزعة الدستورية اليت حتال إليها من ) وهي إحدى وسائل االنتصاف الوطنية(لدستورية العليا ا
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األفراد أو اجلهات القضائية وهو ما يعكس احلرص على االستمرار يف التزام الدولة مببدأ سـيادة القانون واستقالل 
 يتم الفصل فيه دستورياً، ويعكس كذلك التزام املشـرع         القضـاء مبـا يـؤدي إىل توحيد األداء القضائي فيما          

املصــري مبا انتهى إليـه القضـاء الدستوري بشأن النصـوص التشريعيـة املشـوبة مبخالفـة الدسـتور             
 .ومبادرتـه بإدخال التعديالت التشريعية الالزمة نفاذاً هلا

مارس / آذار ٧ القضائية جبلسة    ٨ لسنة   ٨وقد أرسى القضاء الدستوري يف احلكم الصادر يف القضية رقم            
 من الدستور هو التزام بكفالة ٦٨ مبدأ هاماً هو أن التزام الدولة بضمان وكفالة حق التقاضي طبقاً للمادة ١٩٩٢

هـذا احلق لكل فرد وطنياً أم أجنبياً باعتباره الوسيلة اليت تكفل محاية احلقوق اليت يتمتع هبا قانوناً كل فرد ورد                     
 . احلاصل عليهاالعدوان

 السلطة القضائية

، )١٧٣ إىل   ١٦٥من  ( الفصـل الرابع من الباب اخلامس يف املواد         تناول الدسـتور السلطة القضائية فـي     
وقد نص يف تلك املواد على استقاللية السلطة القضائية وأن القضاة مستقلون وال سلطان عليهم لغري القانون وال                  

 ١٩٧٢ لسنة ٤٦قابلني للعزل، وينظم قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم جيوز التدخل يف أعماهلم وغري 
 ٠كافة األحكام املتصلة بتعيني القضاء وبتنظيم شؤوهنم الوظيفية

 من الدستور على أن جملس الدولة هيئة قضائية مستقلة ختتص بالفصل يف املنازعات              ١٧٢نصـت املادة     
 .اإلدارية والدعاوى التأديبية

استناداً ملا تقدم فإن السلطة القضائية يف مصر تنقسم إىل احملاكم املدنية واجلنائية بكافة درجاهتا والقضاء و 
 .اإلداري وجملس الدولة، وسنشري لكل منهما على استقالل

 القضاء

نائية تقـوم احملاكم بفرعيها املدين واجلنائي بالفصل يف كافة املنازعات املدنية على اختالف أنواعها، واجل     
املـتعلقة باجلرائم املقررة قانوناً وذلك طبقاً للقانون ويف إطار املنازعات املطروحة أمامها وعلى هدى من املبادئ            
الدسـتورية القائمة ووفقاً للنظم واإلجراءات املقررة يف قانون املرافعات املدنية املعمول به أمام احملاكم املدنية أو                 

مول به أمام احملاكم اجلنائية، وقد نظم كل من القانونني درجات احملاكم وأنواعها             قـانون اإلجراءات اجلنائية املع    
ونطـاق اختصاصـها ودرجـات الطعـن يف األحكام الصادرة وسبل اللجوء للقضاء وإجراءات نظر الدعاوى                 

أمام القضاء   وأجاز القانون للمضرور من اجلرمية االدعاء مدنياً بالتعويض          –والضمانات املقررة للخصوم والدفاع     
اجلـنائي عـند نظـره للدعاوى املتعلقة باجلرائم املنصوص عليها قانوناً ومن بينها بطبيعة احلال اجلرائم اخلاصة                  
باالنتهاكات احلاصلة على احلقوق واحلريات العامـة لألفراد، ويقوم البنيان القضائي املصري على التقاضي على              

 ٠ابتدائية وحماكم استئنافية وحمكمة النقضدرجتني وتنقسم احملاكم يف مصر إىل حماكم 

وقـد حـدد القانـون اختصاص احملاكم على خمتلف درجاهتا وأنواعها وفقاً ملعيارين أساسيني مها قيمة          
الدعـوى، ونـوع الدعـوى، وتنتشر احملاكم يف مصر على مستوى املراكز واألقسام لتقريب جهات التقاضي                 
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نائية، كما توجد احملاكم االبتدائية بعواصم احملافظات وتتعدد يف بعض          للمتقاضـني، وتعقـد يف دوائر مدنية وج       
 . احملافظات ذات الكثافة السكانية العالية وتشكل احملكمة من دوائر ثالثية من رجال القضاء

ويوجد يف مصر عدد مثانية حماكم استئناف تغطي إقليمياً كافة حمافظات مصر وتشكل من دوائر ثالثية من  
 .النواب واملستشارين مبحاكم االستئناف، وتنعقد يف دوائر مدنية وجنائيةالرؤساء و

وحمكمـة الـنقض هي حمكمة واحدة مقرها القاهرة وتشكل من دوائر مخاسية من النواب واملستشارين                 
يت باحملكمـة ويطعن أمامها على األحكام الصادرة من حماكم االستئناف أو احملاكم االبتدائية بالنسبة للدعاوى ال               

 ٠نظرهتا كهيئة استئنافية ويكون الطعن بالنقض ألسباب قانونية حددها القانون

 النيابة العامة

وهـي فـرع أصـيل من السلطة القضائية وتشكل من النائب العام يعاونه نـواب مساعدون وحمامون      
نيابة العامة بالتبادل يتم تعيني أعضاء ال(عـامون أول وحمامني عامني ورؤساء نيابة ووكالء ومساعدون ومعاونون 

) مع رجال القضاء يف الدرجات املقابلة لدرجاهتم بدءاً من وكيل النيابة من الفئة املمتازة واليت تعادل درجة قاضي
وتشـكل النـيابة العامة من نيابات متخصصة ونيابات على مستوى دوائر حماكم االستئناف والدوائر باحملاكم                

ية وأعضاء النيابة العامة من درجة مساعد وما يعلوها غري قابلني للعزل ويتمتعون             االبتدائـية ودوائر احملاكم اجلزئ    
ومتثل النيابة العامة سلطيت التحقيق واالدعاء فلها القيام بإجراءات التحقيق االبتدائي للدعوى            . باحلصانة القضائية 

يشار إىل أن (حملاكم اجلنائية املختصة العمومـية وهلا حفظ القضايا لألسباب القانونية وهلا حق إحالة ما تراه إىل ا           
 وعقب  ١٩٨٤منح أعضاء النيابة العامة احلصانة القضائية جاء بالتعديل احلاصل لقانون السلطة القضائية يف عام               
 ٠)صدور القرارات الدولية املعنية بالفصل بني سلطة التحقيق واالدعاء واستقالل أعضاء النيابة العامة

سلطة التحقيق فيما تتلقاه من شكاوى تعرض عليها من الشرطة أو تقدم إليها مباشرة ومتلك النيابة العامة  
وهلا إصدار أوامر القبض أو الضبط والتفتيش واحلبس ملدة أربعة أيام ويكون متديد احلبس مبوجب قرار من القاضي 

 ٠اجلزئي املختص

كما .  األحوال الشخصية واإلفالس   وتقـوم النيابة العامة باحلضور يف بعض القضايا املدنية مثل دعاوى           
 ٠تتوىل اإلشراف والتفتيش الدوري واملفاجئ على السجون وغريها من أماكن االحتجاز املقررة قانوناً

 بإنشاء  ٢٠٠٥ لسنة   ١٢٢١ صدر قرار النائب العام رقم       ٢٠٠٥يوليه  / متوز ٢٧ويشـار إىل أنه بتاريخ       
ة والتعرف على أية انتهاكات أو بالغات متعلقة حبقوق      قسـم خـاص حبمايـة حقوق اإلنسان للتحقيق واملتابع         

 .اإلنسان

 القضاء اإلداري وجملس الدولة

ويف إطار ممارسة السلطة التنفيذية الختصاصاهتا وصالحياهتا وما يصدر عنها نتيجة لذلك من قرارات أو                
أو تلتزم بالقيام به من     لوائـح تتصـل مبصـاحل األفراد أو اجلماعات وسواء كانت تتعلق مبا تقدمه من خدمات                 
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إجراءات حيال املواطنني فإنه يتعني على السلطة التنفيذية االلتزام بطبيعة احلال بكل املبادئ الدستورية والقواعد               
القانونية السارية يف البالد ومستهدفة فيما يصدر عنها يف حدود سلطتها التنفيذية للصاحل العام واملعايري املوضوعية 

 .مصاحل املواطنني طبقاً لتلك املعايري ووفقاً لألصول القانونية املرعيةاجملردة وإهناء 

ويشكل جملس الدولة والقضاء اإلداري وسيلة االنتصاف القضائية امليسر للكافة، اللجوء إليها طعناً على               
عن إصدار كل ما يصدر عن السلطة التنفيذية من قرارات سواء كانت صادرة بشكل إجيايب أو سليب أو باالمتناع 

القـرار أو القيام باإلجراء املطلوب، ويستطيع من يلجأ للقضاء اإلداري طلب إلغاء القرارات املخالفة للقانون أو     
االختصـاص أو الشكل أو املعيبة خلطأ يف التطبيق أو التفسري أو أساء استعمال السلطة وكذلك طلب التعويض                  

 .عنها

 ١٩٧٢ لسنة ٤٧، وقد حدد القانون رقم ) من الدستور١٧٢دة املا(وجملس الدولة، هيئة قضائية مستقلة  
بشـأن جملـس الدولة اختصاص حماكم جملس الدولة بالفصل يف الطعون على القـرارات النهائية وطلبات إلغاء                 

 لألسباب سالفة الذكر، ويعتبـر االمتناع عن اختاذ القرار يف حكم القرار            –القـرارات اإلدارية والتعويض عنها      
ي وكذلك الطعون على القرارات التأديبية، كما نظم القانون سبل وإجراءات ودرجات الطعن على األحكام اإلدار

واعترب القانون األحكام الصادرة باإللغاء حجة على الكافة ويعترب االمتناع عن تنفيذها جرمية مؤمثة طبقاً لقانون                
 ).١٢٣املادة (العقوبات املصري 

 بشأن جملس الدولة من ثالثة أقسام ١٩٧٢ لسنة ٤٧ب القانـون رقم ويشـكل جملـس الدولة مبوجـ 
ويتكون القسم القضائي من احملكمة اإلدارية العليا وحمكمة القضاء اإلداري          ) القضائي والفتوى والتشريع  (هـي   

 . واحملاكم اإلدارية والتأديبية وهيئة مفوضي الدولة

 القسم القضائي )أ( 

تأديبية من دوائر ثالثية برئاسة مستشار مساعد وعضوية اثنني من النواب على وتشكل احملاكم اإلدارية وال 
مستوى احملافظات وتعترب حماكم أول درجة إذ تستأنف أحكامها أمام حمكمة القضاء اإلداري سواء من اخلصوم أو 

 ٠هيئة مفوضي الدولة

لفصل يف املنازعات اإلدارية    وتشـكل حمكمة القضاء اإلداري من دوائر ثالثية من املستشارين وختتص با            
والطعون على القرارات اإلدارية وطلبات التعويض كما ختتص بنظر االستئنافات املقامة عن أحكام احملاكم اإلدارية 

 ).املادة العاشرة(والتأديبية 

ة وتشكل احملكمة اإلدارية العليا من دوائر مخاسية وختتص بالنظر يف الطعون املقامة عن األحكام الصادر               
 ).م(من حمكمة القضاء اإلداري أو احملاكم التأديبية لألسباب القانونية اليت حددها القانون 

وتشكل هيئة مفوضـي الدولـة على كافـة درجـات التقاضي مبجلس الدولة، وختتص بإعداد الرأي              
 .وفحص الدعاوى اإلدارية
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 قسم الفتوى )ب( 

ها من اإلدارات املختصة بالوزارات إبداء الرأي أو فحص         وخيتص بإبداء الرأي يف املسائل اليت يطلب في        
 ٠)٥٨املادة (التظلمات 

 قسم التشريع )ج( 

وخيتص مبراجعة القوانني والقرارات اجلمهورية ذات الصفة التشريعية وجيتمع هبيئة مجعية عمومية للنظر يف  
 ٠)٦٦املادة (املسائل الدولية واملنازعات بني اجلهات احلكومية 

 هذا البنيان التنظيمي للقضاء بكافة أنواعه الدستوري واملدين واجلنائي واإلداري وسائل االنتصاف             وميثل 
الوطنـية واليت تقوم بدورها يف محاية احلقوق واحلريات واملعاقبة عن أية انتهاكات حلقوق اإلنسان تشكل جرائم           

كل القضاء اإلداري جهة االنتصاف املختصة      جنائية وتعويض اجملين عليهم فيها عن األضرار اليت حلقتهم، كما يش          
لألداء احلكومي املتصل باحلقوق واحلريات وخيتص بإلغاء القرارات اإلدارية اليت قد تصـدر باملخالفـة ألحكام              

 .الدستور أو القانـون أو تشكل تعسفاً يف استعمال احلق هذا مع تعويض املتضررين من تلك القرارات

 :تعلقة بشؤون اهليئات القضائية وهيوتوفري كافة القوانني امل 

  بإنشاء احملكمة الدستورية؛ ١٩٧٩ لسنة ٤٨القانون رقم  -

  بشأن السلطة القضائية؛١٩٧٢ لسنة ٤٦القانون رقم  -

 . بشأن جملس الدولة١٩٧٢ لسنة ٤٧القانون رقم  -

ذلك املعايري الدولية كافـة الضـمانات واملعايري الدولية اليت تكفل باستقالل وحصانة رجال القضاء وك     
 . الضامنة ألداء العدالة باحليدة والرتاهة

 يرجى التعليق على التقارير اليت تشري إىل أن املرأة ال تزال حتتاج من الناحية العملية إىل موافقة الزوج أو     -١١
 لسنة  ٩٧القانون رقم   (الـويل للحصـول على جواز سفر على الرغم من تعديل قانون جوازات السفر               

١٩٥٩.( 

 ق دستورية   ٢٤٣/٢١انـتهى العمل هبذا الشرط نفاذاً للحكم الصادر من احملكمة الدستورية العليا رقم               
 بشأن جوازات ١٩٥٩ لسنة ٩٧ من القانون ١١ و٨ بعدم دستورية املادتني ٢٠٠٠نوفمرب / تشرين الثاين٤جبلسة 

ذ ذلك التاريخ حيق للكافة احلصول على       السفر واليت كانت تفوض وزير الداخلية بوضع شروط جواز السفر ومن          
 .جوازات السفر

 

 



CMW/C/EGY/Q/1/Add.1 
Page 16 

 

 كانون  ٣٠يـرجى بـيان مـا إذا كـان هـناك حتقيق قد أجري، أو من املقرر إجراؤه، يف أحداث                      -١٢
 . مهاجراً سودانيا٢٧ً اليت أدت إىل مصرع ٢٠٠٥ديسمرب /األول

 إداري الدقي   ٢٠٠٥ لسنة   ٩٩٧٥ برقم   قامت النيابة العامة بالتحقيق يف الواقعة وذلك يف القضية املقيدة          
 مصر حتقيق الدقي وذلك بناء على حمضر الشرطة الذي مت حتريره عن أحداث              ٢٠٠٦ لسنة   ١١٧واملقـيدة برقم    

فـض االعتصام احلاصل من السودانيني بإحدى حدائق منطقة اجليزة بالقرب من مبىن املكتب اإلقليمي ملفوضية                
 . األمم املتحدة لشؤون الالجئني

وقد قامت النيابة العامة بسؤال رجال الشرطة املكلفني بفض االعتصام من ضباط وأفراد الشرطة وكذلك  
املصـابني مـنهم من جراء االعتداء عليهم من املعتصمني، كما مت سؤال العديد من الشهود املدنيني كما انتدبت    

 . ة جث٢٧النيابة العامة الطب الشرعي لفحص جثث املتوفني والبالغ عددها 

وقـد أثبت الفحص الطيب احلاصل مبعرفة الطب الشرعي أن الوفاة كانت بسبب اسفكسيا اخلنق نتيجة                 
االندفاع والتراكب فيما بني املعتصمني أنفسهم والذين كانوا حتت تأثري استخدام املسكرات واملخدرات وال توجد 

وقد . قتصرت على استخدام املياه املضغوطةحاالت وفاة بسبب استخدام الشرطة ألدوات تفريق املعتصمني واليت ا
مت حفـظ التحقيقات سواء بالنسبة لواقعة القتل اخلطأ للمتوفني أو اإلصابة اخلطأ للمصابني من أفراد الشرطة أو                  

 .بالنسبة ملقاومة السلطات وعدم االمتثال لألوامر لعدم توصل التحقيقات ملعرفة الفاعلني

ع من السلطة القضائية ويتمتع أعضاء النيابة العامة باحلصانة القضائية طبقاً ويشار إىل أن النيابة العامة فر  
 .للنظام القانوين املصري

وهل .  ومكان احتجازهم  ٢٠٠٠يرجى بيان عدد العمال املهاجرين احملتجزين إدارياً أو قضائياً منذ عام             -١٣
يتمتع هبا املواطنون املصريون يف حاالت      يتمتع العمال املهاجرون، من الناحية العملية، بنفس احلماية اليت          

 االحتجاز وأمام احملاكم؟

ال يوجد مهاجرين رهن االعتقال يف مصر علماً بأنه تسري كافة األحكام والضمانات اخلاصة مبن يتعرض  
أياً لإلجـراءات اجلنائية يف النظام القانوين املصري على الكافة ودون أي متييز بني املصريني وغريهم من األجانب             

 وهي حاالت االعتقال الناتج ٢٠٠٠كانت صفة تواجدهم بالبالد، أما بالنسبة حلاالت االعتقال القضائي منذ عام 
 .عن ارتكاب اجلرائم اجلنائية طبقاً للقوانني فسوف نقوم بإعداد بيان عن هذه املدة وموافاة اللجنة به فور إمتامه

 لسنة ٣٩٦ددة تفصيالً وخاضعة لقانون السجون رقم   وبالنسـبة ألماكن االحتجاز فإن هذه األماكن حم        
وختضع هذه األماكن   .  والـذي يـتم يف إطاره تصنيف املتهمني وحتديد جهة اإليداع وفقاً لنوع العقوبة              ١٩٥٦

للتفتيش الدوري مبعرفة رجال النيابة العامة والقضاء، كما يعد االحتجاز يف غري األماكن املشار إليها جرمية طبقاً                 
 .ون املصريللقان
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ويشار إىل أنه يف ضوء مقترحات اجمللس القومي حلقوق اإلنسان اليت أوردها يف تقاريره الدورية السنوية مت  
 بوضع ضوابط قانونية وقضائية بالنسبة للحبس االحتياطي وقيود         ٢٠٠٥تعديل قانون اإلجراءات اجلنائية يف عام       

 .زمنية ال يتم جتاوزها

وإعطاء أمثلة، إن أمكن، بشأن السوابق القضائية أو اجلزاءات املوقعة على           يـرجى توفـري إحصـاءات        -١٤
أصـحاب العمل املخالفني ألحكام االتفاقية فيما يتعلق بإساءة معاملة العمال املهاجرين ومصادرة وثائق       

 ).١٤٠، الفقرة CMW/C/EGY/1(هويتهم أو غري ذلك من الوثائق 

 الوقت ملراجعة أجهزة إدارة العدالة اجلنائية واألجهزة القضائية         يقتضي إعداد هذه اإلحصاءات مزيداً من      
 .لبيان وجود مثة أحكام أم ال، وسوف نوايف اللجنة املوقرة بالبيان فور إعداده

يـرجى بـيان ما إذا كانت هناك أي تدابري للطرد اجلماعي قد اختذت، مبا يف ذلك التدابري املتخذة ضد                -١٥
 .يرجى أيضاً وصف إجراءات الطرد. ينيالعمال املهاجرين السودان

 .مل حتدث حاالت طرد مجاعي لعمال مهاجرين يف مصر 

يـرجى إعطـاء مزيد من التفاصيل بشأن التدابري املتخذة إلعالم العمال املهاجرين حبقهم يف اللجوء إىل                -١٦
  ١٤١قرة  ، الف CMW/C/EGY/1(السـلطات القنصـلية والدبلوماسية للحصول على احلماية واملساعدة          

ويـرجى بيان التدابري اليت اُتخذت لتيسري استجابة اخلدمات القنصلية حلاجة العمال املهاجرين             ) ١٤٢و
 ).وأفراد أسرهم إىل احلماية، وخباصة لتقدمي املساعدة إىل احملتجزين منهم

عنية يف حالة   إن اخلدمـات القنصـلية متاحة طبقاً لالتفاقيات الدولية املقررة ويتم إخطار القنصليات امل              
 .تعرض أي من األجانب يف مصر لثمة إجراءات قضائية لتقدمي املساعدة الالزمة

يرجى شرح أسباب جعل احلماية اليت مينحها قانون العمل للعمال املهاجرين خاضعة لشرط املعاملة باملثل،  -١٧
 الشرط من   ، وكيف ُيطبق هذا   )١٤٤، الفقرة   CMW/C/EGY/1( من هذا القانون     ٢٧مبوجـب املـادة     

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

 .املدفوعة األجر والسالمة والصحة وظروف العمل األخرى

يوفر مبدأ املعاملة باملثل واملستقر عليه يف كثري من االتفاقيات الدولية إىل تقرير بعض اإلعفاءات املتعلقة                 
ومتنح هذه التسهيالت   . باإلجـراءات القانونـية لرعايا الدول املعنية سواء من ناحية تراخيص العمل أو اإلقامة             

ويعد هذا الشرط من    . لعاملني املهاجرين لدى كل منها    مبوجب االتفاقيات اليت تربم بني الدول لتحسني أوضاع ا        
الشروط اليت جرى العمل هبا يف إطار اتفاقيات العمل الدولية من أجل حتقيق التوازن واالستفادة من حتسني أوضاع 

 .املصريني باخلارج
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كام وهـذا الشرط طبقاً ألحكام القانون املصري يسري يف مصر على العاملني األجانب اخلاضعني ألح               
قانون العمل، أما بالنسبة للعاملني األجانب باحلكومة واهليئات العامة واجلهاز اإلداري للدولة فتسرى بالنسبة هلم              

 .ذات األوضاع املقررة للمصريني بشأن التأمني االجتماعي دون مثة شروط إضافية

 الشرعيني بالنظر إىل العمل يف      فيما يتعلق بضمانات تطبيق املعاملة باملثل مبساواة للعمال املهاجرين غري         و 
سـاعات اللـيل وألجر العطالت املدفوعة والسالمة وظروف العمل فإن هذه الضمانات يتم تطبيقها من خالل                 
اإلجراءات التفتيشية اليت تقوم هبا أجهزة وزارة العمل للمنشآت ويتم اختاذ اإلجراءات القانونية قبل املخالفني من                

 من قانون العمل، ويتعرض أصحاب األعمال       ٢٢٦ - ٢٢٤ ذلك يف املواد من      ونظم القانون . أصـحاب العمل  
 من قانون العمل واخلاصة مبخالفة جمال السالمة والصحة املهنية وبيئة العمل فضالً عن ٢٥٦للعقوبة املقررة باملادة 

وتسري األحكام  . نون من القا  ٢٤٩العقوبات األخرى املقررة ملخالفة أحكام ساعات ليل الراحة واملقررة باملادة           
 .القانونية املشار إليها سواء كان املهاجرين شرعيني أو غري شرعيني

ما هو موقف الدولة الطرف فيما يتعلق بالضمان االجتماعي للعمال املهاجرين الذين تستمر عقود عملهم  -١٨
؟ ويرجى شرح أسباب إخضاع احلماية      )١٥٨ و ١٥٦، الفقرتان   CMW/C/EGY/1(أكـثر مـن عـام       

 .االجتماعية للعمال املهاجرين لشرط املعاملة باملثل

تسعى مصر إىل عقد اتفاقيات ثنائية بشأن تبادل املعاملة باملثل للمزايا التأمينية إعماالً بنص الفقرة الثانية                 
حتفاظ  من االتفاقية وتقوم مصر بالعديد من الترتيبات لتسهيل احلفاظ على املستحقات التأمينية، واال٢٧من املادة 

 .باملزايا التأمينية للعمال على حنو سالف اإلشارة بالرد على االستفسار التاسع

يـرجى حتديد األسلوب املتبع يف املمارسة إلعمال حق كل طفل من أطفال العمال املهاجرين، مبن فيهم                  -١٩
 .صول على جنسيةالعمال غري احلائزين للوثائق الالزمة يف احلصول على اسم، والتسجيل عند امليالد، واحل

إن العمـال املهاجرين للعمل تستوجب القوانني املصرية للسماح بدخول أسرهم بطريقة رمسية وجوب               
إثـبات أبـنائهم طبقاً للقوانني الوطنية هلم وضمان حصوهلم على االسم واجلنسية الواجب إقرارها هلم يف ضوء                  

امل املهاجر يتم إثبات وثائقهم بقنصلياهتم عمالً        يف حالة ميالد أطفال للع     ١٩٩١أحكـام اتفاقـية الطفل لعام       
 . بالقوانني املصرية

 ويـتم طبقاً لقانون الطفل وقانون األحوال املدنية تسجيل واقعة امليالد باجلهات الطبية ويلزم ويل األمر                 
 بالنسبة لغري   بتسـجيل واقعة امليالد واستصدار الشهادات الالزمة وتوثقيها من اجلهات القنصلية          ) األب أو األم  (

ومبوجب قانون اجلنسية فإن امليالد يف مصر من أسباب منح اجلنسية املصرية مثل حالة اللقطاء وأبناء األم . املصريني
 .املصرية وحالة كون األبوين من جمهويل اجلنسية

 

 



CMW/C/EGY/Q/1/Add.1 
Page 19 

من يـرجى شـرح كيفية ضمان احلق األساسي يف احلصول على التعليم، يف التطبيق العملي، لكل طفل        -٢٠
أطفـال العـامل املهاجر، يف ضوء اإلجراءات اإلدارية اليت جيب إتباعها للحصول على فرص االلتحاق                

وهل ُيكفل هذا احلق لكل طفل من أطفال العامل         . بـاملدارس احلكومـية املصرية والقيد هبذه املدارس       
 نظامي؟ وإن صح    املهاجـر الذي يقيم بصورة غري قانونية يف مصر، أو الذي يكون والداه يف وضع غري               

 ١٩٩٢ لسنة ٢٤ذلك فكيف؟ ويرجى يف هذا الصدد توضيح ما إذا كان قرار وزارة التربية والتعليم رقم 
 ).١٦٣، الفقرة CMW/C/EGY/1(ينطبق على األطفال املقيمني بصورة غري قانونية يف مصر 

اصة بنفس الشروط والقواعد تسري كافة اإلجراءات والقواعد املتعلقة بااللتحاق باملدارس احلكومية واخل      
 .وال يسري هذا احلق بالنسبة للمتواجدين بصورة غري قانونية. واإلجراءات السارية على املصريني

 من االتفاقية   ٣٣يـرجى حتديـد اهليـئات اإلدارية املسؤولة عن توفري املعلومات املطلوبة مبوجب املادة                -٢١
ويرجى حتديد املعلومات .  والعابرين أو املقيمني يف مصرللمصريني املهاجرين والعمال املهاجرين األجانب

اليت تقدم إىل املصريني املهاجرين إىل اخلارج، بصرف النظر عن مركزهم، مبن فيهم املهاجرون إىل بلدان                
اخللـيج الفارسـي، وبصورة خاصة املعلومات املتعلقة بشروط السماح بدخوهلم وحقوقهم والتزاماهتم             

ات دولة العمل، باإلضافة إىل وسائل االنتصاف القضائي املتاحة هلم يف حالة انتهاك مبوجب قوانني وممارس
 ).٢٠٩ إىل ١٩٥، الفقرات من CMW/C/EGY/1(حقوقهم 

تقـدم مصـر اخلدمات القنصلية املتعارف عليها دولياً بالنسبة لألجانب املقيمني يف مصر، أما بالنسبة                 
اخلارجية وبعثاهتا الدبلوماسية والقنصلية يف اخلارج بتقدمي العديد من         للمصـريني العاملني باخلارج فتقوم وزارة       

 :اخلدمات لرعاية املواطنني ومنها على سبيل املثال وليس احلصر

بالتنسيق مع وزارة الداخلية وأجهزة الدولة (تيسري اخلدمات القنصلية املقدمة للمواطنني باخلارج  -
  صحيفة احلالة اجلنائية    - جوازات السفر    -الوفاة  مـثل اسـتخراج شهادات امليالد و      ) املعنـية 

 جتديد رخص - التصديق على الشهادات الدراسية - عقود الزواج والطالق     - إضافة املواليد    -
 ؛.القيادة اخل

تشجيع املواطنني على تسجيل أمسائهم وبياناهتم يف بعثاتنا الدبلوماسية حىت ميكن تقدمي املساعدة              -
 هبم عند احلاجة؛هلم وتسهيل االتصال 

تذلـيل العقـبات التجنيدية اليت تعترض استمرارية الشباب املصري يف عمله ودراسته باخلارج               -
 وذلك بالتنسيق مع وزارة الدفاع؛

 تلقّي استفسارات املواطنني عن أقارهبم يف مجيع دول العامل والرد عليها؛ -

قوق املصريني باخلارج ومساعدات يف     التعامل اليومي مع عشرات اإلعالنات القضائية اخلاصة حب        -
 احلصول على مستحقاهتم؛
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ويف حاالت الوفيات تتوىل الوزارة االتصال بذوي املتوىف بأرض الوطن واحلصول على اإلقرارات  -
الالزمة لشحن جثمانه إىل مصر وفق رغبة ذويه، وتتحمل الدولة نفقات جتهيز وشحن اجلثمان              

 يه؛يف حالة ثبوت إعسار املواطن وذو

تقوم وزارة اخلارجية بتنظيم جوالت قنصلية للقاء اجلاليات املصرية يف الدول املختلفة، ويشترك              -
يف وفـد هذه اجلوالت كبار املسؤولني من مجيع أجهزة الدولة اليت تعىن بشؤون املواطنني، وتتم    

قنصلية للوقوف  اللقـاءات مع املواطنني يف أماكن جتمعهم أو يف مقار البعثات الدبلوماسية أو ال             
 على مشاكلهم بشكل مباشر؛

 التدخل حلماية املواطن يف حالة القبض عليه يف جرمية من اجلرائم؛ -

مساعدة املصريني املقيمني إقامة غري شرعية على تسوية أوضاعهم يف ضوء ما تقضي به القوانني                -
تدخل لدى سلطات الدولة    يف البالد املقيمني هبا أو التدخل إلعادهتم ساملني إىل أرض الوطن وال           

 حلماية املواطن؛

مسجلة رمسياً يف الدول اليت توجد هبا "  نواد- روابط -مجعيات "تشجيع إنشاء كيانات قانونية  -
اجلالـيات املصـرية من أجل توحيد جهودهم والتنسيق بينهم وتفعيل دورهم يف اجملتمعات اليت    

 يقيمون هبا؛

الية بفرص العمل واالستثمار يف مصر ولتشجيعهم لتوظيف        عقد املؤمترات والندوات لتعريف اجل     -
 أمواهلم يف الوطن األم؛

افتتحـت وزارة اخلارجـية منذ أكثر من عام غرف عمليات ومتابعة بالقطاع القنصلي وخطاً                -
سـاخناً يعمـل على مدى الساعة واهلدف الرئيسي من هذه اخلدمة هو تقدمي أفضل نوع من                 

الفرصة للمواطن باالتصال الفوري واملباشر حلل أي شكوى ختصه أو الـرعاية للمواطن وإتاحة     
 االستفسار عن معلومة هتمه؛

ووضعت وزارة اخلارجية آلية دورية للتفتيش على بعثاهتا يف اخلارج وللمحاسبة الفورية على أي  -
تقصـري يف األداء وللـتعرف بشكل مباشر على املشاكل اليت تواجهها هذه البعثات حىت ميكن                

 .تطوير وحتديث التعامل معها

ويف هـذا اإلطار جيب اإلشارة إىل أن القنصلية هي جهة رمسية مقيدة بقوانني الدولة ولوائحها اإلدارية                  
وأنظمتها املالية وكذلك بالقوانني الدولية املرعية لذلك فهناك بعض املوضوعات اليت خترج عن نطاق إمكاناهتا وال 

 :تستطيع القيام هبا مثل
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ـ  - دمي ضمان مايل ألي جهة أو إقراض أو تسديد املديونيات لدى الفنادق أو املستشفيات أو               تق
البـنوك أو أي مطالبات أخرى فمثل هذه األمور تعترب إلزاماً شخصياً وقانونياً يقع أساساً على                

 عاتق املواطن؛

يتم مطالبته بسداد   تسديد قيمة تذاكر السفر اخلاصة بعودة املواطن إال يف حالة الترحيل اجلربي ف             -
 القيمة بعد وصوله إىل أرض الوطن؛

توفري إذن أو عقد عمل أو تأشرية دخول فهذه األمور يتوالها املواطن بنفسه وعلى مسؤوليته قبل  -
 سفره؛

التدخل الرمسي لدى السلطات األجنبية ملصاحل املصريني مزدوجي اجلنسية يف الدول اليت ال تقبل               -
 ذلك؛

حقيقات اجلارية بشأن أي مواطن لدى السلطات القضائية أو متثيله أمام احملاكم أو       التدخل يف الت   -
 .حتمل تكاليف توكيل حمام للدفاع عنه

إن عـلم املواطـن بقوانـني بلـده وقوانني بلد املهجر الذي يقيم فيه فضالً عن وعيه حبقوقه وواجباته              
 األساسي والسبيل الوحيد الذي جينبه الوقوع يف العديد واإلجراءات اليت جيب أن يتبعها لقضاء مصاحله يعد العنصر

مـن املشاكل ويساعده يف حتقيق هذه املصاحل على الوجه األكمل والصحيح، وتوفر وزارة اخلارجية عدة قنوات                 
لتحقـيق ذلك من خالل املوقع اإللكتروين لوزارة اخلارجية واملوقع اإللكتروين لوحدة إرشادات السفر بالقطاع               

 وأيضاً االتصال باخلط الساخن للقطاع القنصلي، واملوقع اإللكتروين للسفارات والقنصليات املصرية اليت            القنصلي
 .يقيم املواطن يف دائرة اختصاصها

وقـد أنشأت وزارة القوى العاملة واهلجرة وظيفة ملحق عمايل يف بعض أماكن جتمع املصريني باخلارج                 
 .اجدهم وتسهيل تقدمي اخلدمات هلمللعمل على حل كافة املشاكل اخلاصة بتو

كما يقوم اجمللس القومي حلقوق اإلنسان بدراسة أوضاع املصريني باخلارج وتتضمن التقارير الدورية ما               
يتصـل باملشـكالت الـيت يتعرضون هلا واليت تقوم احلكومة يف ضوء ذلك باختاذ اإلجراءات الكفيلة حبل هذه                   

 .املشكالت

 :ل شؤون اهلجرة ورعاية املصريني يف اخلارج على حمورين رئيسينيهذا ويرتكز العمل يف جما 

 :احملور األول 

يتصل بتنظيم اهلجرة إىل اخلارج سواء هجرة دائمة أو هجرة مؤقتة ويعتمد هذا التنظيم يف جوهره على                  
تنمية االقتصادية كفالة حق اهلجرة باألوضاع املقررة يف الدستور بغري قيود وربط سياسة اهلجرة بأهداف الدولة لل          

واملصـاحل القومية للبالد مع تكثيف تدريب العمالة يف جماالت خمتلف لتعويض نقص العمالة املدربة يف اجملاالت                 
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املتصلة باإلنتاج واخلدمات األساسية نتيجة اهلجرة للخارج، وإنشاء مزيد من مراكز التدريب وكذلك وضع برامج 
 . يدفع إىل منع اهلجرة أو وضع قيود عليهاالتعليم وغريها يف جماالت تعويض مبا ال

 :احملور الثاين 

بذل املزيد من أوجه رعاية التجمعات املصرية يف اخلارج والتركيز على األجيال التالية من أبناء املصريني                 
 : يف اخلارج بالتعاون مع الوزارات واهليئات املعنية بشؤون اهلجرة

ارج يف خطة التنمية الشاملة يف مصر ودعم قدراهتم يف          تيسـري إسهام التجمعات املصرية يف اخل       -
 الداخل واخلارج؛

تدعيم إنشاء االحتادات والنوادي والروابط املصرية يف دول املهجر ودعم ما هو قائم منها هبدف        -
 إقامة جتمعات مصرية قومية؛

ية بني املهاجرين   احلفـاظ عـلى اللغة والثقافة العربية والتراث الوطين والقومي والروابط الروح            -
 والعمل على نشر هذا التراث بني أجياهلم اجلديدة ووسائل ذلك؛

 توعية الشباب املصري من خماطر اهلجرة غري الشرعية وذلك للحد منها وتقليل خماطرها؛ -

الـتأثري بصـورة إجيابية على اختيارات املصريني لفرص اهلجرة من خالل توفري معلومات وفهم      -
 جرة؛أفضل حلقائق اهل

 .التركيز على توفري املعلومات املتعلقة مبخاطر اهلجرة غري القانونية -

 من ١٧٠يرجى توفري املزيد من املعلومات عن القيود املفروضة على حرية احلركة واملشار إليها يف الفقرة  -٢٢
 ويـرجى حتديـد الظروف اليت جيوز فيها فرض هذه القيود على العمال            ). CMW/C/EGY/1(الـتقرير   

 .املهاجرين، وطبيعة هذه القيود

 . ال توجد يف مصر قيود على حركة العمال املهاجرين بشكل خاص 

على الرغم من إشارة التقرير إىل متتع العمال املهاجرين حبرية االنضمام إىل نقابات العمال وأي مجعيات                 -٢٣
، فإنه يشري أيضاً إىل )١٥٥ ، الفقرةCMW/C/EGY/1(أخرى منشأة مبوجب القانون واملشاركة يف إدارهتا 

أنه ال حيق دائماً لألعضاء األجانب يف هذه اجلمعيات املشاركة يف إدارهتا نظراً لتوقف ذلك على الئحة                 
ويرجى شرح  . ويرجى توضيح موقف العمال املهاجرين يف هذه اجلمعيات       ). ١٧٧الفقرة  (املنظمة املعنية   

ركة يف إدارة نقابة العمال أو اجلمعية، وكيف ميكن أسـباب عـدم السماح هلم يف بعض األحيان باملشا      
 .للعمال املهاجرين أن ميارسوا من الناحية العملية حقهم يف إنشاء نقابة عمال

 منه  ٣ على مجيع العاملني فقد نصت املادة        ١٩٧٦ لسنة   ٣٥تسـري أحكام قانون النقابات العمالية رقم         
نقابية أو االنسحاب منها وحيدد النظام األساسي للمنطقة النقابية         للعامل حرية االنضمام إىل املنظمة ال     "عـلى أن    

 على ٧كما نصت املادة ". قواعد وإجراءات االنضمام ورفضه كما ينظم قواعد وإجراءات االنسحاب والبت فيه        
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يقـوم البنـيان النقايب على شكل هرمي وعلى أساس وحدة احلركة النقابية وتتكون مستوياته من املنظمات           "أن  
 :لنقابية التاليةا

 اللجنة النقابية باملنشأة أو اللجنة النقابية املهنية؛ -

 النقابة العامة؛ -

 االحتاد العام لنقابات العمال؛ -

ويصـدر االحتـاد العام لنقابات العمال قراراً بقواعد وإجراءات تشكيل هذه املنظمات النقابية              -
 .املشار إليها بالفقرة السابقة وفروعها

 : الشروط الواجب توافرها فيمن يكون عضواً باملنظمة النقابية كما يلي١٩املادة وتضمنت  

 أال يقل عمره عن مخسة عشرة سنة من تاريخ تقدمه بطلب العضوية؛ -

 أال يكون حمجوزاً عليه؛ -

وبالنسبة لعضوية  . أال يكون صاحب عمل يف أي نشاط جتاري أو صناعي أو زراعي أو خدمي              -
ة الزراعية املهنية فيعترب يف حكم صاحب العمل من يكون مالكاً أو حائزاً ألكثر من املنظمة النقابي
 ثالثة أفدنة؛

أال يكون قد سبق احلكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية يف جنحة خملة بالشرف أو                  -
 األمانة ما مل يكن قد رد إليه اعتباره يف احلالتني؛

إحدى املهن أو األعمال الداخلة يف التصنيف النقايب الذي تضمه النقابة أن يكون عامالً مشتغالً ب -
 العامة؛

 .أال يكون منضماً إىل نقابة عامة أخرى ولو كان ميارس أكثر من مهنة -

ويقوم البنيان النقايب يف مصر على املنشآت كوحدة نقابية أو املهن وبالتايل فإن مشاركة غري املصريني فيه  
 .قات العمل يف املنشآت املختلفة أو املهن اليت تنشأ فيها نقابات خاصةتتم من خالل عال

 قواعد وشروط تنظيم اجلمعيات األهلية وجماالت أنشطتها        ٢٠٠٢ لسنة   ٨٤نظـم قانون اجلمعيات رقم       
هذه املختلفة واالمتيازات املمنوحة هلا مبوجب القانون، وقد تضمن القانون القيود الواجب مراعاهتا عند ممارسة                

حظر تشكيل السرايا ذات الطابع العسكري أو ممارسة النشاط السياسي ومراعاة عدم التمييز أو              : "احلقوق وهي 
خمالفـة النظام العام واآلداب العامة وعدم استهداف الربح يف أنشطتها وهي ال خترج عما ورد بالفقرة الثانية من          

ه اجلمعيات والعمل يف خدمة اجلاليات األجنبية العاملة يف    املـادة املاثلة، وجيوز أن ينضم األجانب إىل عضوية هذ         
 .مصر
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 أنه جيب يف اجلمعيات اليت يشترك يف عضويتها         ٢٠٠٢ لسنة   ٨٤ من القانون    ٣٢كمـا اشترطت املادة      
أجانب أن تكون نسبة عدد أعضاء جملس اإلدارة املتمتعني جبنسية مجهورية مصر العربية مماثلة على األقل لنسبتهم                 

 .جمموع األعضاء املشتركني يف اجلمعيةإىل 

وتوجـد يف مصـر العديد من مجعيات الصداقة بني الشعوب واجلمعيات اخلريية واملعنية برعاية الطالب                 
الوافدين وجتمعاهتم وتشمل ميادين عمل هذه اجلمعيات خدمات األسرة والطفولة والشيخوخة واخلدمات التعليمية 

. الدينية، وتقدمي املساعدات االجتماعية وإقامة احلفالت والندوات واملعارض الثقافيةوالثقافية والصحية والرياضية و
 . مجعية مسجلة مبصر٣٥ويبلغ عدد هذه اجلمعيات 

يـرجى توفـري معلومات عن التدابري اليت تعتزم الدولة الطرف اختاذها لتيسري ممارسة العمال املهاجرين                 -٢٤
قهم يف أن يدلوا بأصواهتم ويف أن ُينتخبوا يف االنتخابات اليت جتري            املصريني الذين يعيشون يف اخلارج حل     

 ).١٧٥، الفقرة CMW/C/EGY/1(يف البلد 

يتم حالياً يف ضوء التعديالت الدستورية اجلاري اإلعداد هلا النظر يف األسلوب الضامن ملشاركة املصريني               
 .يف اخلارج يف االنتخابات الربملانية والرئاسية

يان ما إذا كانت هناك أي خطط لوضع إجراء أو إنشاء مؤسسة تراعي االحتياجات واألماين               يـرجى ب   -٢٥
ويرجى شرح دور اللجنة العليا للهجرة      . وااللتزامات اخلاصة للعمال املهاجرين املصريني وأفراد أسرهم      

 ).١٩٨٣ لسنة ١١١القانون رقم ( من قانون اهلجرة ٤املشار إليها يف املادة 

 حقيقتها سعي من املهاجر اللتماس سبل العيش الكرمية ورفع مستوى معيشته هو وأسرته        إن اهلجـرة يف    
وهي مبفهومها احلايل تعترب وسيلة هامة ملواجهة املصاعب . وهو مسمى يرتبط أساساً حبق اإلنسان يف احلياة الكرمية

 .االجتماعيةاليت تعاين منها بعض الدول على سبيل املثال ال احلصر املشاكل االقتصادية و

وتعتـرب مصـر مـن الـدول املصدرة للهجرة نظراً لكوهنا من الدول النامية وتعاين من بعض املشاكل                    
ويف ضوء ذلك . االقتصادية مما يدفع املواطنني إىل اهلجرة والعمل باخلارج سعياً لتحقيق مستوى مرتفع من املعيشة          

اءات الالزمة لتنظيم تشغيل املصريني يف الداخل        اإلجر ٢٠٠٣ لسنة   ١٢نظـم املشـرع املصري يف قانون العمل         
واخلارج وكفل هلم من الضمانات ما حيمي حقوقهم كاملة وضمانات مشوهلم باحلماية الالزمة للحفاظ على هذه                
احلقوق وقد حدد القانون املصري اجلهات اليت يسمح هلم بتسفري العمالة املصرية يف اخلارج ومن بينها الشركات                 

ا مبزاولة عملية إحلاق العمالة املصرية يف اخلارج حيث صدر هلا قرار بقانون من رئيس اجلمهورية                الـيت يرخص هل   
 حيث نظم القانونيني كيفية إدارة هذه الشركات        ١٩٩١ لسنة   ١٠ املعدل بالقانون رقم     ١٩٨٢ لسنة   ١١٩رقم  

م إضافة إىل ذلك نص القانون      لعملها واضعاً شروطاً عديدة لضمان محاية العمال املصريني واحلفاظ على حقوقه          
 .على تأثيم فعل التسفري أو إحلاق العمالة املصرية يف اخلارج بدون ترخيص

 والذي أكد على احلق الدستوري للمصريني       ١٩٨٣ لسنة   ١١١وقد أصدر املشرع املصري القانون رقم        
لدولة برعاية املصريني يف اخلارج     كأفراد ومجاعات يف اهلجرة الدائمة أو املوقوتة ونص القانون على ضرورة قيام ا            

ودعـم صـلتهم مبصر عن طريق إقامة املؤمترات وإنشاء االحتادات والنوادي املصرية بدول املهجر وتوفري وسائل              
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اإلعـالم الالزمة لربطهم بالوطن واحلفاظ على هويتهم املصرية والعربية وقد أنشأت تبعاً هلذا القانون جلنة عليا                 
 املختص بشؤون اهلجرة حيث ترعى شؤون املهاجرين وتوفر فرص عمل هلم وكذلك احلفاظ للهجرة برئاسة الوزير

 .على حقوقهم

 ختتص اللجنة العليا للهجرة املنصوص عليها يف        ١٩٨٣ لسنة   ١١١ من قانون اهلجرة رقم      ٥وفقاً للمادة    
 : من نفس القانون مبا يأيت٤املادة 

 يف اهلجرة وبصفة خاصة يف جمايل الزراعة     دراسـة إنشـاء مراكـز متخصصة لتدريب الراغبني         -
والصناعة وتصدر بإنشاء هذه املراكز وتنظيم عملها وقواعد االلتحاق هبا قرارات من الوزارات             
واألجهـزة املعنية من غري إخالل حبق القطاع اخلاص يف توفري فرص تدريب بوحداته الصناعية               

 ه اجملاالت؛واحلرفية واإلنتاجية مع تشجيعه على التدريب يف هذ

دراسة تنظيم دورات متخصصة لتأهيل الراغبني يف اهلجرة ويصدر بتنظيم هذه الدورات وحتديد              -
 براجمها قرار من الوزير املختص بشؤون اهلجرة؛

العمل على توفري احتياجات املصريني املقيمني يف اخلارج من مواد ثقافية وإعالمية وقومية حتفظ               -
ائل نشر اللغة العربية بني أبنائهم ودعم اجلهود اليت تبذهلا اجلهات           صـالهتم بالوطن، وتوفري وس    

 الدينية املصرية لتعميق التراث الروحي املصري بني املصريني يف اخلارج؛

اقـتراح التيسريات اليت متنح للمهاجرين يف اخلارج، سواء قبل سفرهم أو خالل فترة تواجدهم                -
 . هنائياًباخلارج أو عند عودهتم للوطن مؤقتاً أو

 تنظيم عمل األجانب يف مصر وحصوهلم على التراخيص         ٢٠٠٣ لسنة     ١٢كمـا تـناول قانون العمل        
 .الالزمة لذلك

وعـلى الصـعيد الدويل أكدت مصر مواكبتها لالهتمام العاملي مبوضوع اهلجرة وذلك بتصديقها على                
ديسمرب / كانون األول  ١٨هم ذلك بتاريخ    االتفاقـية الدولـية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسر          

١٩٩٠. 

يرجى توفري معلومات عن الضمانات املمنوحة للعمال املومسيني وخباصة يف قطاع الزراعة، ولعمال املناجم  -٢٦
 .واحملاجر

يسـري قـانون العمل على األعمال املومسية واملؤقتة ويتمتع هؤالء بالضمانات املقررة يف جمال السالمة                 
كما نص القانون على تشكيل جملس أعلى ). القانون اخلامس من قانون العمل(هنية وتأمني جهة العمل والصحة امل

للحفاظ على السالمة املهنية ومنح القانون سلطات للقائمني على التفتيش على العمل لتحرير املخالفات اخلاصة               
 . هبم وتقدمي املسؤولني للمحاكمة

 



CMW/C/EGY/Q/1/Add.1 
Page 26 

 

لتمكني اخلدمات القنصلية من االستجابة بفعالية حلاجة العمال املهاجرين       يـرجى بـيان التدابري املتخذة        -٢٧
ويرجى أيضاً حتديد   . املصـريني وأفـراد أسرهم إىل احلماية، وخباصة لتوفري املساعدة للمحتجزين منهم           

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

ويف أحوال املصريني باخلارج يف الدول اليت تعمل هبذا " الكفالة"ال يوجد يف النظام القانوين املصري نظام  
ال جلان متخصصة من    النظام يتم التعامل مع مشاكل املصريني يف تلك الدول من خالل اخلدمات القنصلية وإرس             

القاهـرة لزيارة جمتمعات املصريني باخلارج حلل مشاكلهم يف هذا الشأن والعمل على استمرار ارتباطهم بالوطن                
 .األم

يرجى توفري معلومات عن ظاهرة االجتار بالبشر وهتريبهم، وخباصة من أفريقيا جنوب الصحراء وأوروبا               -٢٨
ويرجى أيضاً تقدمي معلومات إضافية     . اخلليج الفارسي أو إسرائيل   الشرقية عرب مصر إىل أوروبا أو بلدان        

 .عن التدابري املتخذة ملنع احلركات غري القانونية للعمال املهاجرين والقضاء عليها

تعد مصر دولة معرب يف ضوء تسلل العديد من رعايا الدول األفريقية جنوب الصحراء ودول جنوب شرق  
إليها، وذلك يف طريقهم إما إىل      ) وأغلبهم من النساء  (فيايت السابق وشرق أوروبا     آسيا ومجهوريات االحتاد السو   

إسرائيل عرب صحراء سيناء ومبساعدة البدو بغرض ممارسة البغاء أو إىل أوروبا حيث تعد قناة السويس معرباً رئيسياً 
 . ي عرب السفن املارة يف القناةتستغله العصابات اإلجرامية لالجتار يف األفراد وهتريب املهاجرين بشكل غري شرع

 ال  -إن وقـائع االجتار يف األفراد وهتريب األجانب عرب صحراء سيناء ما هي إال حاالت فردية متفرقة                   
 لنساء ورجال بالغني دخلوا البالد بطريقة مشروعة وبوثائق سليمة ولغرض مشروع هو السياحة              -تشكل ظاهرة   

د البدو بصحراء سيناء لتمكينهم من اهلروب إىل إسرائيل طمعاً يف احلصول مث تعاملوا مبحض إرادهتم مع بعض أفرا
 .على فرصة عمل سواء كانت مشروعة أو غري مشروعة

هـذا، ومل يصـل إىل علم السلطات األمنية أية بالغات أو شكاوى سواء من مواطنني مصريني أو من                    
، ومل ترصد اجلهات األمنية أي منظمات لالجتار يف أجانب أو أي من املنظمات الدولية أو اإلقليمية هبذا اخلصوص

األفراد تعمل أو متارس نشاطها اإلجرامي يف البالد وتعد أغلب احلاالت اليت يتم رصدها حاالت فردية ال ترقى إىل 
وصف املنظمات حمددة الشكل أو هيكلية التنظيم كما ال توجد تسهيالت أو تقنيات حديثة تتوافر للعناصر القائمة 

 . ذه األنشطةهب

تويل مصر اهتماماً كبرياً بظاهرة االجتار يف األفراد يف إطار أنشطتها يف اجملال متعدد األطراف وإسهامها                 
بصـورة إجيابية يف صياغة املعايري الدولية اليت تتصدى للقضايا اجلديدة اليت تواجه اجملتمع الدويل ومنها األشكال                 

هذا، وقد صدقت مصر من واقع      . ود الوطنية وعلى رأسها االجتار يف األفراد      املـتعددة للجرمية املنظمة عابرة احلد     
وأمهها  الـتزامها بالتعاون الدويل يف مواجهة اجلرمية املنظمة على كافة االتفاقيات واألدوات الدولية ذات الصلة              

فحة هتريب املهاجرين عن    اتفاقـية اجلرمية املنظمة عابرة احلدود الوطنية وبروتوكوليها املكملني هلا اخلاصني مبكا           
  .مبنع وقمع ومعاقبة االجتار يف األفراد وخاصة النساء واألطفالطريق الرب والبحر واجلو، و
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وجديـر بالذكـر أن مجيع هذه االتفاقيات الدولية أصبحت تعامل مبثابة القانون الوطين وتكون هلا قوة                  
 لنص ية يف الدولة بتطبيق وإنفاذ األحكام الواردة فيها طبقاً وتلتزم السلطات املعني املصرينالقانون يف النظام القانو

 . من الدستور املصري١٥١املادة 

 األفراد احلادة جلرمية االجتار يف     كما تضمنت قوانينها الوطنية عقوبات صارمة للجرائم املتعلقة باألشكال           
 - عمالة األطفال    -املخلة باآلداب    استغالل األطفال يف املمارسات      - أعمال الرق والسخرة     -أفعال الدعارة   (

كما فصلتها املادة الثالثة من الربوتوكول اخلاص مبنع وقمع ومعاقبة االجتار يف األفراد     ) جتـارة األعضـاء البشرية    
 ٢٠٠٢ لسنة   ٨٠ وباإلضافة إىل ذلك فإن املشرع املصري قد نص يف القانون رقم             .وخاصـة النسـاء واألطفال    

ر غسل األموال املتحصلة من اجلرائم املنظمة عرب الوطنية واليت من أبرز صورها االجتار              املتعلق بغسيل األموال حظ   
 . يف األفراد واهلجرة غري الشرعية

تـبذل احلكومة املصرية بكافة أجهزهتا املعنية جهوداً ملموسة يف مواجهة الظاهرة من خالل حتديد كافة                 
روج من البالد، وإحكام السيطرة األمنية عليها، والعمل على منع املنافذ املشروعة وغري املشروعة للدخول إىل واخل

 .حماوالت التسلل غري املشروعة، مع األخذ يف االعتبار عدم تأثر تدفق السياح إىل مصر وخاصة إىل سيناء

 ٨٩إضافة إىل ما سبق فقد تناول املشرع املصري موضوع اهلجرة غري الشرعية من خالل إصدار القانون                
 والذي نظم يف إطار كيفية الدخول واخلروج من مصر حمدداً           ١٩٩٦ لسنة   ٩٩ املعـدل بالقانون     ١٩٦٠لسـنة   

واضعاً العقوبات (األمـاكن اليت ال جيوز الدخول أو اخلروج ملصر إال من خالهلا وهي اليت حيددها وزير الداخلية    
ة الدخول أو اخلروج الغري شرعي من وهذا القانون يأيت يف إطار مكافح) الـرادعة ملن خيالف أحكام هذا القانون  

وتبذل السلطات املصرية جهوداً كبرية للحيلولة دون التدفقات الغري مشروعة للمهاجرين املصريني من . وإىل مصر
 :خالل عدة حماور هي

التوعية مبخاطر السفر بطرق غري شرعية وتشجيع التبصري بأسواق العمل وتنظيم سفر املصريني              -
 ض؛للخارج هلذا الغر

تكثيف إجراءات املراقبة على حدود البالد واألماكن املستخدمة لتهريب املهاجرين غري الشرعيني  -
 . خارج البالد والتعاون األمين مع الدول من أجل مكافحة هذه اجلرمية

وقـد أسفرت هذه اجلهود عن إحباط كثري من احملاوالت يف هذا الشأن يتم التعامل معها طبقاً ألحكام                   
 .ني املصريةالقوان
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