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  معلومات عامة -  أوالً
 عـدد العمـال   عن وإن مل تكن مثل هذه البيانات موجودة فتقديرات رمسية          حمدثة،يرجى تقدمي بيانات      - ١

املهاجرين اجلزائريني وأفراد أسرهم املوجودين يف اخلارج، مبن فيهم الذين ال حيملون بطاقات اإلقامة أو هـم يف                  
عدد العمال املهاجرين األجانب وأفراد أسرهم املقيمني يف اإلقليم اجلزائري أو العـابرين             عن  ووضع غري نظامي،    

وما هي التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف لوضع نظام منسجم جلمع البيانات من أجل تقييم أبعاد تدفقات                 . منه
  ؟ وطبيعتهااملهاجرين

شريع الوطين املتعلق باهلجرة مع االتفاقية وتقدمي مزيد مـن          يرجى بيان التقدم احملرز يف عملية مواءمة الت         - ٢
 عن التدابري التشريعية أو اإلدارية أو القضائية احملددة أو غريها من التدابري اليت اختذت               واحملدثةاملعلومات املفصلة   

ع القوانني  ويرجى تقدمي معلومات مفصلة عن مشاري     . تصديق الدولة الطرف عليها   عقب  لتنفيذ أحكام االتفاقية    
الثالثة اليت تندرج يف إطار اإلصالح التشريعي احلايل، وال سيما القانون اإلطاري املتعلق حبماية الطفل وتـأثريه                 

  ).٣٢ و٣١الفقرتان (يف األطفال املهاجرين احملتمل 
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ـ  سلطات اإلدارية االتفاقيـة   أو ال تقدمي أمثلة عن احلاالت اليت طبقت فيها احملاكم الوطنية          يرجى    - ٣ اً  تطبيق
  ).٦٣الفقرة  (اً، إن وجدت مثل هذه احلاالتمباشر

 دور، يف تنفيذ االتفاقية ويف إعـداد        ذه املنظمات يرجى وصف دور املنظمات غري احلكومية، إن كان هل          - ٤
  )). د(٣ شكل وحمتوى التقارير األولية، الفقرة بشأنانظر املبادئ التوجيهية املؤقتة للجنة  (تقرير الدولة الطرف

تعميم نشرها  يرجى تقدمي مزيد من املعلومات عن اخلطوات اليت اختذهتا الدولة الطرف لتعزيز االتفاقية و               - ٥
 الدولـة   العمال املهاجرين وأفراد أسرهم املوجودين يف إقلـيم       ها بني   وفهم، وزيادة وعي أحكامها     )٥٠الفقرة  (

اً ويرجى أيض .  وعامة اجلمهور  ساط موظفيها  الذين ينوون اهلجرة إىل اخلارج، وكذلك يف أو        ومواطنيها،  الطرف
 العموميني املعنيني، مثـل     املوظفني برامج تدريبية حمددة بشأن االتفاقية جيري تنفذها لفائدة          توجدذكر إن كانت    

 وكالء النيابـة  أفراد شرطة احلدود، وموظفي السفارات والقنصليات، والعاملني االجتماعيني، وكذلك القضاة و          
  . ميني املعنينيواملوظفني احلكو

، أخذت احلراقة، أن ظاهرة اهلجرة غري الشرعية، املعروفة باسم )٤٧الفقرة ( تقرير الدولة الطرف جاء يف  - ٦
يرجى تقدمي معلومات أدق عن هذه املسألة، مبا يف ذلك تقديرات عن عدد اجلزائـريني               . تتزايد يف اآلونة األخرية   

 دراسات عن أسباب هذه اهلجرة السرية وأثرها        توجدوبيان إن كانت    الذين حياولون اهلجرة بطريقة غري شرعية،       
  .داخل الدولة الطرف

 )د(٣املادة  (يرجى توضيح إن كان التشريع الوطين ينص على تطبيق االتفاقية على الالجئني وعدميي اجلنسية                 - ٧
  .)من االتفاقية

   معلومات ذات صلة بكل مادة من مواد االتفاقية-  ثانياً
   عامةمبادئ )أ(

يرجى ذكر إن كان العمال املهاجرون وأفراد  من تقرير الدولة الطرف، ٥٧ إىل ٥١باإلشارة إىل الفقرات   - ٨
يف وضع غري نظامي، حسب احلـال،       هم  أسرهم، مبن فيهم النساء واألطفال، الذين ال حيملون بطاقات إقامة أو            

  .ة يف الباب الثالث من االتفاقيةيتمتعون حبماية القانون اجلزائري متشياً مع احلقوق املكفول

أو اإلدارية املختصة بالنظر والبت يف شكاوى       /اآلليات القضائية و  ) أ(يرجى تقدمي معلومات مفصلة عن        - ٩
العمال املهاجرين وأفراد أسرهم يف حال انُتهكت حقوقهم، مبا يف ذلك عندما يكونون بال بطاقات إقامـة أو يف                   

 وما انتهت إليه؛ ٢٠٠٥أغسطس / آب١ليت نظرت فيها مثل هذه اآلليات منذ الشكاوى ا) ب(وضع غري نظامي؛ 
  . أي سبل انتصاف أتيحت لضحايا هذه االنتهاكات) ج(
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  الباب الثالث من االتفاقية )ب(

يرجى تقدمي مزيد من املعلومات عن اإلجراء الذي يتعني على أجنيب مقيم يرغب يف مغادرة التراب الوطين   - ١٠
تقدمي مزيد من املعلومات املفصلة عن شروط احلصول على تأشرية اخلروج اليت تصدرها سـلطات               يرجى  . اتباعه

  ).٧٨- ٧٥الفقرات (دائرة مكان اإلقامة 

، الذي يقال إنه جيـّرم  ١١- ٠٨يرجى تقدمي معلومات مفصلة عن احملتوى والتطبيق العملي للقانون رقم             - ١١
العمال  على حق    اًقيودتوجد أي قوانني أو أحكام تشريعية تطبق        يرجى بيان إن كانت     . املهاجرين غري الشرعيني  

  .املهاجرين وأفراد أسرهم يف مغادرة بلدهم

إىل اجلزائـر دون     أي عامل مهاجر يدخل      معاقبة، إىل    من تقريرها  ٢٩٧الطرف، يف الفقرة    تشري الدولة     - ١٢
واملتعلق  ١٩٦٦يوليه / متوز٢١ املؤرخ ٢١١- ٦٦استيفاء شروط الدخول واإلقامة والعمل، وفقاً ألحكام األمر رقم 

 من  ١٩٦٦يوليه  / متوز ٢١ املؤرخ   ٢١١- ٦٦يرجى تقدمي تفاصيل عن تطبيق األمر رقم        .  األجانب يف اجلزائر   بوضع
يرجى ذكـر عـدد املهـاجرين،    . الناحية العملية، مع تقدمي بيانات عن اإلدانات والعقوبات املطبقة يف هذا الصدد 

رهن االحتجاز اإلداري أو القضائي النتهاكهم      اً  أو األصل، املوجودين حالي   /جلنس واجلنسية و  مصنفني وفق السن وا   
 وتقدمي معلومات عن القرارات املتخذة       متعلقة باهلجرة، مع ذكر طول مدد احتجازهم وأماكن احتجازهم         اًأحكام

  .يف حقهم

حرس / تورط أفراد الشرطة   اليت تشري إىل  للتقارير  يرجى تقدمي معلومات عن التدابري اليت اختذت استجابة           - ١٣
  .والتعدي عليهماحلدود يف سوء معاملة مهاجرين غري نظاميني 

 من تقرير الدولة الطرف، يرجى تقدمي مزيد من املعلومات عن القوانني ١٩٥- ١٩٣باإلشارة إىل الفقرات   - ١٤
ت ملنع حجز هذه الوثائق من قبل أشخاص         اليت حتكم عملية مصادرة وثائق اهلوية وعن التدابري اليت اختذ          واألنظمة

  .ذلك، مثل مشغلي خدم البيوتلغري خمولني 

 ضرورة عدم طرده وما تعللأمر بالطرد تقدمي أسباب صدر حبقه كان بوسع عامل مهاجر     بيان إن   يرجى    - ١٥
كان القانون   إنر  يرجى ذك . هي الكيفية اليت ميكنه اتباعها للقيام بذلك، وهل للطعن يف قرارات الطرد أثر إيقايف             

ونظراً للتقارير اليت تدعي أن عمليات طرد مجاعية تعرض هلـا           ). ٢٠٣ و ٢٠٢الفقرتان  (حيظر الطرد اجلماعي صراحة     
، فإن اللجنـة ترغـب يف تلقـي    ٢٠٠٨مهاجرون قادمون من جنوب الصحراء قد جرت يف عدة مناسبات يف عام          

  . ص اخلصوامعلومات مفصلة عن ممارسة الدولة الطرف هبذ

اإلجراءات اليت يتوخى اختاذها لضمان تقدمي مساعدة قنصلية فعالة للرعايا عن  ) أ(يرجى تقدمي معلومات      - ١٦
 كان العمال املهاجرون األجانب وأفراد أسرهم وعما إذا) ب(اجلزائريني الذين يعملون يف اخلارج وألفراد أسرهم، 

ومـا هـي    . اعدة قنصلية يف حالة احتجازهم أو طردهم      حبقهم يف طلب مس   اً  املوجودون يف اجلزائر حياطون علم    
أو / و  قد يكون يف حاجة إىل خدمات حمـام        اجلهود اليت جيري بذهلا مبا يكفل على حنو فعال حصول أي أجنيب،           

تقدمي معلومات مفصلة عن الكيفية اليت اً ؟ يرجى أيض)٢٠٥ و٢٠٤الفقرتان (، على هذه املساعدة     شفوي مترجم
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عدد العمال املهاجرين عن  وتقدمي بيانات مصنفة ،فعاالًاً ل املهاجرين يف املساعدة القانونية تنفيذينفذ هبا حق العما
  ).١٧٢ و١٧١الفقرتان (الذين استفادوا من نظام املساعدة القانونية 

ملهاجرين، مبـن   يرجى تقدمي معلومات مفصلة عن التدابري العملية اليت اختذت لضمان متتع مجيع العمال ا               - ١٧
عاملة على قدم املساواة مع     مب يف وضع غري قانوين،       هم فيهم العمال املهاجرون الذين ال حيملون بطاقات إقامة أو        

  .املواطنني يف جمال األجر وغريه من ظروف العمل

 اًحتديـد و،  خدم املنازل من العمال املهـاجرين     بأية تدابري حمددة اختذت حلماية      اً  يرجى إحاطة اللجنة علم     - ١٨
ما يتعرضون لتجاوزات مثل العمل ساعات طويلة مـن         اً  الذين كثري وباألخص غري احلاملني بطاقات إقامة،      النساء،  

  .تهديدالالنهار، وعدم التمتع بالتأمني الصحي، وسوء املعاملة اجلسدية واللفظية، والتحرش اجلنسي، و

طفال العمال املهاجرين، مبن فيهم أطفـال العمـال         يرجى توضيح الكيفية اليت يتم هبا عملياً كفالة حق أ           - ١٩
  وأن تكون هلم  وقت مولدهم سجلوا  يف وضع غري نظامي، يف أن يُ      هم  املهاجرين الذين ال حيملون بطاقات اإلقامة أو        

توضيح إن كان ألطفال العمال املهاجرين الذين ال حيملون بطاقات اإلقامة احلق يف احلصول              اً  يرجى أيض . جنسية
  .عليم وكيف يطبق هذا احلق من الناحية العمليةعلى الت

بطرق وسبل إتاحة الفرصة للعمال املهاجرين للحصول على املعلومات املتعلقة          اً  يرجى إحاطة اللجنة علم     - ٢٠
 إن كانت الدولة الطرف قد وضعت       اً بيان ويرجى أيض .  من االتفاقية  ٣٣لمادة  وفقاً ل حبقوقهم مبوجب االتفاقية،    

 اجلزائريني الذين يرغبون يف اهلجرة إىل اخلارج حبقوقهم اليت تكفلـها هلـم االتفاقيـة،                املواطننيبرامج إلحاطة   
أي معلومات أخرى من شأهنا أن تسهل هلـم االنـدماج يف            بوحبقوقهم وواجباهتم يف الدولة اليت يعملون فيها، و       

  .لكيفية اليت اتبعت للقيام بذلكضعت مثل هذه الربامج، يرجى توضيح االدولة اليت يعملون فيها، ويف حال ُو

  الباب الرابع من االتفاقية )ج(

عضوية جملس إدارة نقابة عمالية، يف ضـوء        للدخول يف    اجلنسية اجلزائرية    محليرجى التعليق على اشتراط       - ٢١
  ).٢٣٩- ٢٣٧ و؛١١١- ١٠٩الفقرات (من االتفاقية  ٤٠املادة 

اجلزائريني املقيمني يف   العمال  ا الدولة الطرف لتيسري متتع      يرجى تقدمي معلومات عن اخلطوات اليت اختذهت        - ٢٢
  .تعقد يف الدولة الطرفاليت النتخابات ايف والترشح اخلارج حبق التصويت 

 ويرجـى تقـدمي   . يرجى تقدمي معلومات عن التدابري اليت اختذت، إن وجدت، لتسهيل مل مشل العائالت              - ٢٣
  الزوج فقـط، حـسب    يستفيد منه   ، الذي   ١٠- ٨١لقانون رقم    مبوجب ا  توضيحات عن مبدأ مل الشمل األسرة     

اليت ذات الصلة إيراد معلومات مفصلة عن األحكام اً ويرجى أيض). ٢٥٨الفقرة (ما جاء يف تقرير الدولة الطرف 
  . يف اجلزائروإقامتهم ستدرج يف مشروع القانون اجلديد بشأن تنقل األجانب 
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  الباب اخلامس من االتفاقية )د(

جى ذكر عدد عمال املناطق احلدودية والعمال املومسيني الذين ُيشغلون يف أنشطة مدفوعة األجـر يف                ير  - ٢٤
 اتفاقات ثنائية ومتعددة األطراف حتكم  واجلنسية، وتقدمي معلومات عن أياجلزائر، مصنفني حبسب اجلنس والسن

يرجى توضيح النظام القانوين الذي . فيهااً  اجلزائر طرفصارتهجرة عمال املناطق احلدودية والعمال املومسيني اليت 
  .يطبق يف مثل هذه احلاالت

  الباب السادس من االتفاقية)  ه(

 عن االتفاقات الثنائية واملتعددة األطراف اليت أبرمـت يف جمـال            وحمدثةيرجى تقدمي معلومات مفصلة       - ٢٥
خرى املتعلقة بالعمالة واحلماية واالزدواج     ، وعن الربامج واالتفاقات األ    فيما خيص العمل املؤقت   اهلجرة، ال سيما    

  .الضرييب والضمان االجتماعي

 من تقرير الدولة الطرف، يرجى تقدمي معلومات عن السماح للعمال املهاجرين            ٢٤باإلشارة إىل الفقرة      - ٢٦
 ٢٠٠٥عام  بالدخول جمدداً، مبا يف ذلك بيانات إحصائية عن عدد الذين مسحت هلم اجلزائر بالدخول جمدداً منذ                 

يرجى حتديد إن كانت االتفاقات املذكورة يف تقرير        . وعن عدد الذين أُبعدوا من اجلزائر مبوجب هذه االتفاقات        
  .الدولة الطرف تتضمن إجراءات ترمي إىل محاية حقوق العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

رف مبسائل متعلقـة بـاهلجرة      تعىن يف الدولة الط   الدوائر واملؤسسات اليت     عن   مفصليرجى تقدمي شرح      - ٢٧
  . املختلفة أنشطتهاالدوائر واملؤسساتالدولية للعمال وأفراد أسرهم وكيف تنسق هذه 

 اليت يوظَّف هبا عادة الرعايا اجلزائريون، وخاصة النساء،         والوسائلالطرق  ) أ(يرجى تقدمي معلومات عن       - ٢٨
نشطة التوظيف داخل الدولة الطرف للتعاقد مع جزائريني        بذل لتنظيم أ  اجلهود اليت تُ  ) ب(للعمل يف بلدان أجنبية؛     

بذل للتعاون والتشاور مع بلدان الوجهة الرئيسية للعمال املهاجرين اجلزائريني اجلهود اليت ُت) ج(للعمل يف اخلارج؛ 
  . البلدانتلك وعادلة وإنسانية للرعايا اجلزائريني يف الئقة ظروف عمل ومعيشة سعياً لتهيئة

ويرجى تقـدمي مزيـد مـن       . قدمي معلومات عن عدد العائدين من العمال املهاجرين اجلزائريني        يرجى ت   - ٢٩
املعلومات عن التدابري اليت تعكف الدولة الطرف على اختاذها لتسهيل العودة املنظمة لرعاياها العاملني يف اخلارج،  

هي رخص إقامتهم أو عملهم، أو عندما       عندما يقرر هؤالء العودة إىل الدولة الطرف أو عندما تنت           ومن ذلك مثالً  
وما هي التدابري اليت جيري اختاذها لتسهيل إعادة اندماجهم . تكون إقامتهم يف الدولة اليت يعملون فيها غري نظامية    

  ). ٢٩٦- ٢٩٤الفقرات (بصورة دائمة؟ اً وثقافياً اجتماعي

عداد العمال املهاجرين الذين هم يف وضع يرجى توضيح الكيفية اليت تتعامل هبا الدولة الطرف مع تزايد أ            - ٣٠
  يرجى تقدمي معلومات عـن    .  العابرين أو املاكثني يف إقليم الدولة الطرف       ،غري نظامي وال حيملون بطاقات إقامة     
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التدابري اليت اختذت ملنع عمليات تنقل العمال املهاجرين بصورة غري مشروعة أو سرية، مبا يف ذلك عـن طريـق                    
ما هي اإلجراءات اليت اختذهتا الدولة الطرف يف هذا السياق ملكافحة نشر معلومات             و .املنظمني واالجتار   التهريب

مضلِّلة عرب شبكات التهريب أو االجتار أو غريها من الشبكات اإلجرامية؟ يرجى تقدمي معلومات عـن العمـال                  
  .إلجرامية جبميع أشكاهلااملهاجرين الذين يعربون الدولة الطرف، ال سيما من حيث محايتهم من الشبكات ا

، لالجتـار هبـم     ٢٠٠٥أغسطس  / آب ١يرجى تقدمي معلومات عن عدد األشخاص الذين تعرضوا، منذ            - ٣١
ـ                   صنفني إلدخاهلم إىل إقليم الدولة الطرف أو إلخراجهم منه أو للعبور منه أو جرى االجتار هبم داخل إقليمها، م

. عدد هؤالء األشخاص إن مل توجد أرقـام دقيقـة         عن  ت  ويرجى تقدمي تقديرا  . حبسب اجلنس والسن واجلنسية   
  بالبـشر  فيهـا أشـخاص جبـرائم تتعلـق باالجتـار            أديـن ويرجى تقدمي معلومات مفصلة عن احلاالت اليت        

  .هاجريناملوهتريب 

_ _ _ _ _  


