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  من االتفاقية٧٣النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة 
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  .                       أعيد إصدارها ألسباب فنية *
                           ً                         املعلومات املقدمة من مصر وفقاً للمبادئ التوجيهية اخلاصة   ) (HRI/CORE/1/Add.19                      ترد يف الوثيقة األساسية    **

  .                                 باجلزء األويل من تقارير الدول األطراف
                                               ُ  َّ                   ً                              ات احملالة إىل الدول األطراف بشأن جتهيز تقاريرها، مل ُتحَّرر هذه الوثيقة رمسياً قبل إرساهلا إىل                    ً         وفقاً للمعلوم  ***
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Distr. 
GENERAL 
 

CMW/C/EGY/1* 

2 October 2006 
 
ARABIC 
Original: ENGLISH 



CMW/C/EGY/1* 
Page 2 

 

 توياتاحمل
 التقرير األويل ملصر بشأن االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع

 ١٩٩٠العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، الصادرة عام 

       الصفحة    راتـ     الفق         البيــان
                                                                                    الـتقرير األويل ملصـر بشأن االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين            

  ٦  ١     ................................................    ١٩٩٠                          وأفراد أسرهم، الصادرة عام 

  ٧  ٢     ...........................................................................     هيــد مت

  ٨   ٦١-   ٣ .........                                                    القواعد العامة حلماية واحترام مبادئ حقوق اإلنسان يف مصر  :         اجلزء األول

  ٩  ٩- ٣ ..........                                                    اهليكل األساسي للدولة واملؤشرات اإلحصائية واالقتصادية ملصر -   ً  أوالً 

  ٩  ٣     ....................................................                   اهليكل األساسي للدولة 
  ٩  ٤     ....................................                               املؤشرات اإلحصائية واالقتصادية ملصر 
  ٩  ٥     ............................................         ات األمهات              تطور اخنفاض وفي 
   ١٠  ٦     ................................                                   تقدير عدد السكان حسب التوزيع العمري 
   ١٠  ٧     ...................................................                      متوقع العمر عند الوالدة 
   ١٠  ٨     .........................................................            خصائص السكان 
   ١١  ٩     .........................................................               مؤشرات اقتصادية 

   ١٣   ٢٤-  ١٠ ...............                                                 اإلطار القانوين العام حلماية مبادئ حقوق اإلنسان يف مصر -     ً  ثانياً 

   ١٣   ١١-  ١٠ ...........................                                الدستور املصري ومبادئ حقوق اإلنسان - ١ 
                                                             الوضع القانوين لالتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان يف النظام القانوين - ٢ 
   ١٤   ٢٤-  ١٢ ............................................................     يف مصر  
                                                                           املسامهة الدولية من جانب مصريف املواثيق الدولية اإلقليمية املتعلقة حبقوق           
   ١٥   ٢٠-  ١٨ ..................................................................      اإلنسان  
   ١٦   ٢١     ....................                                         املواثيق الدولية حلقوق اإلنسان املنضمة هلا مصر  
   ١٧   ٢٤-  ٢٢ .................                                          ملواثيق اإلقليمية حلقوق اإلنسان واملنضمة هلا مصر ا  

   ١٨   ٤٠-  ٢٥ .........                                                            آليات العمل الوطنية الراعية لإلنفاذ الفعال ملواثيق حقوق اإلنسان -     ً  ثالثاً 

   ١٨   ٢٧-  ٢٥ ......................................                       اجمللس القومي حلقوق اإلنسان  
   ١٨   ٢٩-  ٢٨ ...............................................                  اجمللس القومي للمرأة  
   ١٩   ٣٠     ....................................                           اجمللس القومي لألمومة والطفولة  
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 )تابع( احملتويات

       الصفحة    راتـ     الفق         البيــان
  )    تابع (  -      ً   ثالثاً -          اجلزء األول 

                                                               إدارة شـؤون حقـوق اإلنسـان واملسائل االجتماعية واإلنسانية           
   ٢٠   ٣٢-  ٣١ ............................................                      الدولية بوزارة اخلارجية  
   ٢٢   ٣٣     ................                                            اإلدارة العامة لشؤون حقوق اإلنسان بوزارة العدل  
   ٢٣   ٣٤     .......................              وزارة الداخلية                           اللجنة العليا حلقوق اإلنسان ب  
   ٢٤   ٣٥     ....................                                       جلنة حقوق اإلنسان بوزارة الشؤون االجتماعية  
   ٢٤   ٣٦     ................................                          جلنة حقوق اإلنسان مبجلس الشعب  
   ٢٤   ٣٧     ..............................................                 منظمات اجملتمع املدين  
   ٢٤   ٣٨     .....................................................            سلطة الصحافة  

                                                                        سـبل االنتصـاف الوطنية الضامنة لإلنفاذ الفعال ملبادئ حقوق اإلنسان           -     ً  رابعاً 
   ٢٥   ٦١-  ٤١ ...................................................................     يف مصر 

   ٢٥   ٤٤-  ٤٢ ...................................................                      احملكمة الدستورية العليا 
   ٢٦   ٤٧-  ٤٥ ..........................................................               السلطة القضائية 
   ٢٦   ٥١-  ٤٨ ....................................................                   القضاء املدين واجلنائي 
   ٢٧   ٥٥-  ٥٢ ..............................................................              النيابة العامة 
   ٢٧   ٦١-  ٥٦ ............................................                         القضاء اإلداري وجملس الدولة 
                                                                       التـناول املوضـوعي للحقوق الواردة باالتفاقية الدولية حلماية حقوق           :          اجلزء الثاين
   ٢٩    ٢١١-  ٦٢ ..................................                              العمال املهاجرين وأفراد أسرهم   مجيع  

   ٢٩   ٦٥-  ٦٢ ......................... )                   عدم التمييز يف احلقوق (              من االتفاقية  ٧      املادة 

                                             حقوق اإلنسان جلميع العمال املهاجرين وأفراد       (                     مـن االتفاقـية       ٨         املـادة   
   ٣١   ٧٠-  ٦٦ ....................................................................... )     أسرهم

   ٣٢   ٧٤-  ٧١ ...................................................             من االتفاقية ٩      املادة 

   ٣٣   ٨٤-  ٧٥ .................................................             من االتفاقية  ١٠      املادة 

   ٣٤   ٨٩-  ٨٥ .................................................           من االتفاقية    ١١      املادة 

   ٣٦   ٩٥-  ٩٠ .................................................             من االتفاقية  ١٢      املادة 

   ٣٧    ١٠٠-  ٩٦ .................................................             من االتفاقية  ١٣      املادة 
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 )تابع( احملتويات

       الصفحة    راتـ     الفق         البيــان

  )    تابع (           اجلزء الثاين 

   ٣٩    ١١٠-   ١٠١ ...............................................................             من االتفاقية  ١٤      املادة 

   ٤٠    ١١٨-   ١١١ ...............................................................             من االتفاقية  ١٥      املادة 

   ٤١    ١٢٤-   ١١٩ ...............................................................             من االتفاقية  ١٦      املادة 

   ٤٣    ١٢٧-   ١٢٥ ...............................................................             من االتفاقية  ١٧      املادة 

   ٤٤    ١٣٦-   ١٢٨ ...............................................................             من االتفاقية  ١٨      املادة 

   ٤٨    ١٣٨-   ١٣٧ ...............................................................             من االتفاقية  ١٩      املادة 

   ٤٩    ١٤٠-   ١٣٩ ...................................................             من االتفاقية  ٢٢   و  ٢١  ،   ٢٠      املواد 

   ٥٠    ١٤٢-   ١٤١ ...............................................................             من االتفاقية  ٢٣      املادة 

   ٥١    ١٤٣       ...............................................................             من االتفاقية  ٢٤      املادة 

   ٥١    ١٥٠-   ١٤٤ ...............................................................             من االتفاقية  ٢٥      املادة 

   ٥٢    ١٥٥-   ١٥١ ...............................................................             من االتفاقية  ٢٦    ادة   امل

   ٥٤    ١٥٨-   ١٥٦ ...............................................................             من االتفاقية  ٢٧      املادة 

   ٥٤    ١٥٩       ...............................................................             من االتفاقية  ٢٨      املادة 

   ٥٥    ١٦١-   ١٦٠ ...............................................................             من االتفاقية  ٢٩      املادة 

   ٥٦    ١٦٤-   ١٦٢ ...............................................................             من االتفاقية  ٣٠      املادة 

   ٥٦    ١٦٦-   ١٦٥ ...............................................................             من االتفاقية  ٣١      املادة 

   ٥٦    ١٦٧       ...............................................................             من االتفاقية  ٣٢      املادة 

   ٥٦    ١٧٠-   ١٦٨ ............................             من االتفاقية  ٣٩   و  ٣٨  ،   ٣٧  ،   ٣٦  ،  ٥ ٣  ،   ٣٤  ،   ٣٣      املواد 

   ٥٨    ١٧٥-   ١٧١ .......................................................             من االتفاقية  ٤١   و  ٤٠        املادتان 

   ٥٨    ١٧٧-   ١٧٦ ...............................................................             من االتفاقية  ٤٢      املادة 

   ٦٠    ١٧٨       ...............................................................             من االتفاقية  ٤٣      املادة 

   ٦١    ١٧٩       ...............................................................             من االتفاقية  ٤٤      املادة 
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 )تابع( احملتويات

       الصفحة    راتـ     الفق         البيــان

  )    تابع (           اجلزء الثاين 

   ٦٢    ١٨١-   ١٨٠ ..............................................................             من االتفاقية  ٤٥      املادة 

   ٦٢    ١٨٣-   ١٨٢ ..............................................................             من االتفاقية  ٤٦      املادة 

   ٦٣    ١٨٤       ..............................................................             من االتفاقية  ٤٧      املادة 

   ٦٣    ١٨٨-   ١٨٥ ..............................................................             من االتفاقية  ٤٨      املادة 

   ٦٤    ١٨٩       ..............................................................             من االتفاقية  ٤٩      املادة 

   ٦٤    ١٩٠       ..............................................................             من االتفاقية  ٥٠      املادة 

                املنطبقة على         األحكام (                 من االتفاقية      ٥٧    ، و   ٥٦   ،    ٥٥   ،    ٥٤   ،    ٥٣   ،    ٥٢   ،    ٥١         املـواد   
   ٦٥    ١٩٢-   ١٩١ ..................................................                            فئات خاصة من العمال املهاجرين

   ٦٧    ١٩٤-   ١٩٣ .................................             من االتفاقية  ٦٣   و  ٦٢  ،   ٦١  ،   ٦٠  ،   ٥٩  ،   ٥٨      املواد 

                                                                           تعزيز الظروف السليمة والعادلة واإلنسانية واملشروعة فيما يتعلق باهلجرة           (  ٦٤       املادة  
   ٦٩  ٩  ٢٠-   ١٩٥ ....................             من االتفاقية  ٦٩   و  ٦٨  ،   ٦٧  ،   ٦٦  ،   ٦٥         ، واملواد  )              الدولية للعمال

   ٧٥    ٢١٠       ..............................................................             من االتفاقية  ٧٠      املادة 

   ٧٥    ٢١١       ..............................................................             من االتفاقية  ٧١      املادة 
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 مجهورية مصر العربية

 وزارة العدل

 اإلدارة العامة لشؤون حقوق اإلنسان

 التقرير األويل ملصر بشأن االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع
 ١٩٩٠العمال املهاجرين وأفراد أسرهم والصادرة عام 

 التقرير من اللجنة الرئيسية املنشأة باإلدارة العامة لشؤون حقوق اإلنسان بوزارة العدل مبوجب أقر هذا 
 .٢٠٠٦يناير / كانون الثاين٢٩جبلستها املنعقدة يف ) ٢٠٠٣ لسنة ٦٤٤٥رقم (قرار وزير العدل 

العدل يف إطار جلنة ومت إعداد هذا التقرير بصورته النهائية باإلدارة العامة لشؤون حقوق اإلنسان بوزارة  
 .            َّ            الصياغة املشك لة هلذا الغرض

 التقرير األويل ملصر بشأن االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع
 ١٩٩٠العمال املهاجرين وأفراد أسرهم والصادرة عام 

 ً  اً        والتزام                 من االتفاقية      ٧٣            بنص املادة      ً  عمالً                  اللجنة املوقرة          إىل                           تقريرها الدوري األويل       برفع        مصر        تتشرف - ١
  :                                وسيتضمن التقرير األجزاء التالية .                          الصادرة عن اللجنة املوقرة               ملبادئ التوجيهية  با

                          مبادئ حقوق اإلنسان يف مصر       واحترام               العامة حلماية        القواعد  :     األول 

       تفاقية     ً                   وفقاً لترتيبها مبواد اال       واحلريات                 املوضوعي للحقوق        التناول  :      الثاين 

                           للجنة املعنية حبماية حقوق             التقرير                             ا الدولية فإهنا ترفع هذا                                                 يف إطـار حـرص مصر على تنفيذ التزاماهت         و 
                                                                 الدائم للحوار املتواصل والبناء مع اللجنة املوقرة والرد على                          تؤكد استعدادها                                       العمـال املهاجرين وأفراد أسرهم و     

  .      تفاقية       حكام اال     مصر أل       تنفيذ         املتعلقة ب         ستفسارات   اال     كافة 
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 متهيـد

  م ـ        وري رق ـ              بالقرار اجلمه                                                      دولية حلماية حقوق العمال املهاجرين وأفراد أسرهم                  تفاقية ال   اال            مصر إىل         انضمت - ٢
    وقد   .     ١٩٩٢      ديسمرب  /            كانون األول  ٢٦          التفاقية يف           نضمام إىل ا  اال                جملس الشعب على  ةـ      موافق       بعد      ١٩٩١    نة   س    ل    ٤٤٦

      ، وقد       املقررة          الدستورية      ً            وفقاً لإلجراءات     ١٩٩٣      أغسطس  /    آب ٥    يف   ٣١                         وباللغة العربية بالعدد       الرمسية               مت نشره باجلريدة 
  .                                                           ة الرابعة والفقرة السادسة من املادة الثامنة عشرة من االتفاقية                    ت مصر على كل من املاد ظ  حتف
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 األول اجلزء

  يف مصراإلنسان حقوقمبادئ  حلماية واحترام العامة القواعد

  احملتوياتاحملتويات

                       صة جبمهورية مصر العربية                         اإلحصائية واالقتصادية اخلا        واملؤشرات                األساسي للدولة      اهليكل -     ً أوالً

                            مبادئ حقوق اإلنسان فـي مصر     حلماية                القانوين العام      اإلطار -       ً ثانياً

                            الفعال ملواثيق حقوق اإلنسان      لإلنفاذ                        العمل الوطنية الراعية      آليات -     ً  ثالثاً 

                                 الفعال ملبادئ حقوق اإلنسان يف مصر      لإلنفاذ                          االنتصاف الوطنية الضامنة      وسائل -     ً  رابعاً 
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  ملصرواالقتصادية اإلحصائية واملؤشرات األساسي للدولة يكلاهل -    ًأوال 

  :               األساسي للدولة     اهليكل - ٣

  ؛                                             يف الدولة مجهوري دميقراطي يقوم على تعدد األحزاب       السياسي        النظام - 

         الرئاسة          وفترة    .                                                                      التنفيذية، رئيس الدولة الذي يتم اختياره باالنتخاب احلر املباشر               السلطة       يترأس -
  ؛         للتجديد              ست سنوات قابلة

                   هما باالنتخاب احلر    ئ                         الشعب ويتم اختيار أعضا        جملس                                 التشريعية يف جملس الشورى و             السـلطة          تتمـثل  -
  ؛      الشورى                                  أعضاء مبجلس الشعب وثلث أعضاء جملس   ١٠    َّ عيَّن   ُ  وُي .             كل مخس سنوات      املباشر

  ؛                         ً          وهي سلطة حرة مستقلة طبقاً للدستور       الصحافة      سلطة - 

  .                                         اء العادي واإلداري واحملكمة الدستورية العليا             وميثلها القض        القضائية        السلطة - 

  :                         اإلحصائية واالقتصادية ملصر       املؤشرات - ٤

  ؛               لف كيلومتر مربع   أ   ٩٩٧     ٧٠٠        األرض     مساحة -

    يف      ٥١,١٤        بنسبة     ٢٠٠٤      يناير  /             كانون الثاين ١          ً                      مليون وفقاً للمؤشرات اإلحصائية يف       ٦٨,٦        السكان -
  ؛    ١٩٩٦      تعداد     حسب              مليون نسبة     ٦١,٤                    يف املائة إناث، مقابل        ٤٨,٨٦ و           املائة ذكور 

  ؛    ٢٠٠٣       عام      بنهاية       يف األلف       ١٩,٦     إىل     ٢٠٠١              يف املائة عام     ٢,٠٤                           معدل الزيادة الطبيعية من      اخنفاض -

  ؛    ٢٠٠٣             يف األلف عام      ٢٦,١٢     إىل     ٢٠٠١           يف األلف عام        ٢٦,٦٩                   معدل املواليد من      اخنفـاض -

  ؛      يف األلف      ٦,٤٨     هو     ٢٠٠٣               الوفيات لعام     معدل -

      إىل     ١٩٩٣     عام     يف                مولود حي       ١٠٠     ٠٠٠        لكل      ١٧٤                             معـدل وفـيات األمهات من               اخنفـض  -
   ).                   وزارة الصحة والسكان   (    ٢٠٠٣    عام   يف     حي      مولود      ١٠٠     ٠٠٠      لكل   ٦٨

  :                    اخنفاض وفيات األمهات    تطور - ٥

 العـام  مولود حيلكل  املئويةالنسبة
 ٢٠٠٠ ١٠٠ ٠٠٠ لكل ٨٤ 
 ٢٠٠١ ١٠٠ ٠٠٠ لكل ٧٥ ١٠
 ٢٠٠٢ ١٠٠ ٠٠٠ لكل ٧٠ ١٦
 ٢٠٠٣ ١٠٠ ٠٠٠ لكل ٦٨ ١٩

    ).       ً  سنوياً         يف املائة  ١٥                    نسبة التناقص حوايل      متوسط ( 
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  :      العمري         التوزيع                 عدد السكان حسب      تقدير - ٦

 العمرية الشرائح ذكور إناث اجملموع  املئويةالنسبة

        سنوات        من مخس    أقل  ٤     ٠٢٣     ٣٤٤  ٣     ٨٥٤     ٤٣٦  ٧     ٨٧٧     ٧٨٠      ١١,٤٧
    سنة    ٢٥       أقل من    إىل    ٥   ١٦     ٥١١     ٨٣٤   ١٥     ٢٦٨     ٢٥٨   ٣١     ٧٨٠     ٠٩٢      ٤٦,٢٠
      سنة  ٦٠    من    أقل    إىل       سنة   ٢٥   ١٢     ٥٣١     ٨١٩   ١٢     ٥٠٩     ٧٩٠   ٢٥     ٠٤١     ٦٠٩      ٣٦,٥٠
٦٤-  ٦٠    ٨١١     ٠٤٣    ٨٠٤     ٤٤٨  ١     ٦١٥     ٤٩١     ٢,٤٠   
٦٩  -  ٦٥    ٥٨٦     ١٦١    ٤٩١     ٩٩٦  ١     ٠٧٨     ١٥٧     ١,٦٠   
٧٥-  ٧٠    ٣٦٢     ٢١٠    ٣٤٥     ٢٤١    ٧٠٧     ٤٥١     ١,٠٣   
        فأكثر  ٧٥    ٢٧٩     ١٦٥    ٢٦٨     ٧٤٤    ٥٤٧     ٩٠٩     ٠,٨٠

         كانون   ١                     جممـوع اجلمهورية يف        ٣٥     ١٠٥     ٥٧٦   ٣٣     ٥٤٢   ٣  ٩١   ٦٨     ٦٤٨     ٤٨٩ 
     ٢٠٠٤      يناير  /     الثاين

  :     لوالدة     عند ا      العمر      وقع  مت - ٧

    ٦٩          سنة ذكور و      ٦٥,١       مقابل   ،      ٢٠٠٣       يناير   /               كانون الثاين   ١              سنة إناث يف          ٧١,٩ و                سـنة ذكور         ٦٧,٥ 
  .    ١٩٩٦    عام   يف          سنة إناث 

     عام   يف               يف املائة    ٤٤       مقابل      ٢٠٠٢    ام   ع   يف                                يف املائة من مجلة السكان           ٤٢,٤                      السـكان يف احلضر            نسـبة  
  .    ١٩٨٦    عام   يف            يف املائة  ٥٦       مقابل      ٢٠٠٢    عام   يف           يف املائة     ٥٦,٦             سكان الريف     نسبة  ،     ١٩٨٦

  :        السكان     خصائص - ٨

  :               احلالة التعليمية  ) أ ( 

ـ    اخنف ̀  ١̀        يف       ٢٩,٨٨       إىل       ١٩٩٦     عام     يف               يف املائة      ٣٨,٦       من      كثر أ           سنوات ف    ١٠               بة األمية من    ـ       اض نس    ـ
  ؛    ٢٠٠٢      ة عام        يف هناي     املائة

    عام  ً   اً يف       طالب  ١١     ٤٣٦     ٨٧٠   من   )           حكومي وخاص (                                               عـدد املقيدين مبراحـل التعليم قبل اجلامعي          زاد ̀  ٢̀  
  ؛    ٢٠٠٤-    ٢٠٠٣    عام  ً   اً يف     طالب    ١٥     ٤٣٨     ٧٩٠      إىل    ٢٠٠١-    ٢٠٠٠

    ٧٥٨     ٠٣٨   (    ١٩٩٩-    ١٩٩٨        عــام  ً  اً يف      طالــب   ١     ٣٥١     ١٧٣                              عــدد طلــبة اجلامعــات مــن    زاد ̀  ٣̀  
  -   ً اً    طالب     ٨٠١     ٧١٤   (    ٢٠٠٢-    ٢٠٠١        عام    ً   اً يف        طالب  ١     ٤٨٩   ٥  ٤١    إىل    )      طالبة     ٥٩٣     ١٣٥  -   ً اً      طالـب 
   ).     طالبة     ٦٨٧     ٧٠١

  :             القوة العاملة  ) ب ( 

             مليون نسمة       ١٦,٩٥٥        مقابل     ٢٠٠٣-    ٢٠٠٢    عام   يف       نسمة        مليون     ١٨,٢                      عدد املشتغلني ليصل إىل      ارتفع 
  .    ١٩٩٨-    ١٩٩٧    عام   يف 
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  :           اقتصاديـة       مؤشـرات - ٩

  :    قيقي                ومعدل النمو احل     اإلمجايل            الناتج احمللي   ) أ ( 

٢٠٠٢-٢٠٠١ ٢٠٠٣-٢٠٠٢ ٢٠٠٤-٢٠٠٣  

   )   جم   ) (      مصري      جنيه     مليار (                                 احمللي اإلمجايل بتكلفة عوامل اإلنتاج       الناتج      ٣٥٤,٥      ٣٦٥,٨      ٣٨٠,٨

  )       يف املائة (        النمو     معدل    ٣,٢    ٣,٠    ٤,٣

  )  جم   ( )      مصري          مليار جنيه (             بسعر السوق      اإلمجايل       احمللي       الناتج      ٣٨١,٧      ٣٩٠,٧      ٤٠٦,٨

   )        يف املائة (    نمو     ال    معدل    ٣,٢    ٣,١    ٤,١

  .  ٥٩   ص   ،                       عن البنك املركزي املصري    ٢٠٠٤-    ٢٠٠٣                      بيانات التقرير السنوي   :     املصدر

  :           االجتماعية      اخلدمات                                    تطور االستخدامات االستثمارية يف قطاعات   ) ب ( 

 ٢٠٠٦/٢٠٠٧-٢٠٠٢/٢٠٠٣ االستثمارية للخطة اخلمسية ماتااالستخد
 ) جممليون (٢٠٠٢ لسنة ٨٧ رقم للقانون     ً طبقـا  

  اخلدمات االجتماعيةقطاعات اجملموع  املائةيف
        اإلسـكان   ٣٦       ٢٨٨,٦    ٨,١
        املرافـق   ٣٨       ٦٢٤,٥    ٨,٦

                     البشرية واالجتماعية       التنمية -             -    
         التعليـم   ٣٢       ٣٥١,٨    ٧,٢
       الصحـة   ١٧       ٣٣١,٤    ٣,٩
        أخرى       خدمـات   ١٥       ٥٩٦,٩    ٣,٤
                          قطاعات اخلدمات االجتماعية    جمموع     ١٤٠       ١٩٢,٨     ٣١,٢

 ٢٠٠٢/٢٠٠٣ للعام األول من اخلطة اخلمسية االستثمارية ماتاداالستخ
 ) جممليون (٢٠٠٢ لسنة ٨٦    ً             طبقا  للقانون رقم 

  اخلدمات االجتماعيةقطاعات اجملموع يف املائة
        اإلسـكان  ٨       ٦٢٣,٥     ١١,٦
        املرافـق  ٦       ٣٤٧,٠    ٨,٤

                     البشرية واالجتماعية       التنمية -           -    
         التعليـم  ٤       ٣٥٨,٢    ٥,٩
       الصحـة  ٢      ٤٩,١ ٨    ٣,٨
        أخرى       خدمـات  ٣       ٠٤١,٧    ٤,١
                        قطاعات اخلدمات االجتماعية     جمموع     ٢٥       ٢١٩,٥     ٣٤,٠

 



CMW/C/EGY/1* 
Page 12 

 

 االستثمارات املنفذةجمموع 

٢٠٠١/٢٠٠٢ ٢٠٠٢/٢٠٠٣ ٢٠٠١/٢٠٠٢ ٢٠٠٢/٢٠٠٣ ٢٠٠٢/٢٠٠٣  

  االستثماريالنمو معدل
)٪( 

  )القيمة باملليار جنيه( )٪(

           االستثمارات      جمموع      ٦٧,٥     ٦٨,١      ١٠٠,٠      ١٠٠,٠    ٠,٩

     عـام     ٣٥,٧     ٣٢,٣     ٥٢,٨     ٤٧,٥    ٩,٤

     خـاص     ٣١,٨     ٣٥,٨     ٤٧,٢     ٥٢,٥     ١٢,٤

  .                       عن البنك املركزي املصري    ٢٠٠٣-    ٢٠٠٢                        بيانات التقرير السنوي   :     املصدر

 )٢٠٠٣/٢٠٠٤( االستثمارية للعام الثاين من اخلطـة اخلمسـية ماتااالستخد
 )جم مليون (٢٠٠٣ لسنة ٩٧ رقم للقانون    ً طبقا  

  اخلدمات االجتماعية قطاعات اجملموع ائةيف امل

        اإلسـكان  ٧       ٤٤٨,٠     ١٠,٦

        املرافـق  ٥       ٩٣١,٥    ٨,٥

                     البشرية واالجتماعية       التنمية -           -    

         التعليـم  ٣       ٣٧٣,٦    ٤,٨

       الصحـة  ٢       ٤٩٨,٤    ٣,٦

        أخرى       خدمـات  ٣       ٠٥٧,٠    ٤,٤

                          قطاعات اخلدمات االجتماعية    جمموع    ٢٢       ٣٠٨,٥     ٣١,٩

 رات املنفذةاالستثماجمموع 

٢٠٠٢/٢٠٠٣ ٢٠٠٢/٢٠٠٣ ٢٠٠٣/٢٠٠٤ ٢٠٠٣/٢٠٠٤ ٢٠٠٣/٢٠٠٤  

  االستثماريالنمو معدل
)٪( 

  )القيمة باملليار جنيه( )٪(

           االستثمارات     جمموع       ٦٨,١     ٧٨,١      ١٠٠,٠      ١٠٠,٠      ١٠٠,٠

     عـام     ٣٥,٣     ٤٠,٣     ٥١,٨     ٥١,٨     ١٤,٢

     خـاص     ٣٢,٨     ٣٧,٨     ٤٨,٢     ٤٨,٢     ١٥,٢

  .                       عن البنك املركزي املصري ٤   ٢٠٠- ٣   ٢٠٠      لسنوي                     البيانات التقرير ا  :     املصدر
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 )٢٠٠٤/٢٠٠٥( االستثمارية للعام الثالث من اخلطة اخلمسية ماتااالستخد
 ) جممليون (٢٠٠٤ لسنة ٩١ رقم للقانون    ً طبقا  

  اخلدمات االجتماعية قطاعات اجملموع يف املائة

        اإلسـكان  ١       ٣٠٥,٣    ١,٥

        املرافـق   ١٥       ٨١٦,٠     ١٨,٦

                     البشرية واالجتماعية    نمية   الت -           -    

         التعليـم  ٣       ٥٨٠,١    ٤,٢

       الصحـة  ٢       ٧٤٦,٥    ٣,٢

        أخرى       خدمـات  ٧       ١٠٣,٥    ٨,٤

                          قطاعات اخلدمات االجتماعية    جمموع    ٣٠       ٥٥١,٤     ٣٥,٩

 )٢٠٠٥/٢٠٠٦( من اخلطة اخلمسية الرابع االستثمارية للعام ماتااالستخد
 ) جممليون (٢٠٠٥ لسنة ٩٦ رقم للقانون    ً طبقا  

  اخلدمات االجتماعية قطاعات اجملموع ائةيف امل

        اإلسـكان   ٢٨       ١٩٢,٣    ٢,٠

        املرافـق  ٢       ٤٥٧,٨     ٢٢,٣

                     البشرية واالجتماعية       التنمية -           -    

         التعليـم  ٤       ٠١٤,٣    ٣,٦

       الصحـة  ٢       ٧١٨,٢    ٢,٥

        أخرى       خدمـات  ٦       ٤٦٣,٠    ٥,٩

                          قطاعات اخلدمات االجتماعية    جمموع    ١٧       ٨٤٥,٦     ٣٦,٣

  مبادئ حقوق اإلنسان يف مصرحلماية ر القانوين العام اإلطا-     ً ثانيا  

  الدستور املصري ومبادئ حقوق اإلنسان-١

         ونظام        الدولة                                                                             القانوين املصري على الدستور باعتباره القانون األساسي الذي حيدد هيكل                  النظام        يقـوم  -  ١٠
                             األساسية هلذه احلقوق وسبل              والضمانات                                                                    احلكـم فيها والسلطات العامة واختصاصاهتا وحقوق األفراد وحرياهتم          

                                           وحيتل الدستور لدي املصريني مكانة خاصة        .                 احلقوق واحلريات     هلذه                                              محايـتها واجلهات القضائية املستقلة الراعية       
    مث  .    ١٨٨٢                              وقد صدر أول دستور للبالد عام  .                              متحورت حوله حركة الكفاح الوطين        ً  وتارخيياً     ً قومياً              ً  باعتباره مطلباً 

                       إىل أن صدر الدستور          االحتالل                                                 للظروف السياسية اليت عاشتها البالد ملقاومة            ً نظراً                               تعاقبـت بعـد ذلك الدساتري       
                                                      على كافة ما أفرزته املواثيق الدولية من مبادئ           نص        ، وقد                            ً      وهو الدستور الساري حالياً        ١٩٧١                    الدائم للبالد عام    

                  صادية واالجتماعية                                                     واستجابة للمتغريات على الساحة السياسية واالقت       .                                    حلقـوق اإلنسـان وحـرياته األساسية      
                دستوري مبوجب        تعديل  ُ       أُجري    ،                                                                 على الساحة الدولية على املسار الدويل حلقوق اإلنسان وحرياته                  للمستجدات          وملواكبـة  

                                  هو جملس الشورى وقيام النظام          ٍ   ثانٍ     نيايب                              والذي مت مبقتضاه إضافة جملس            ١٩٨٠      مايو   /       أيار   ٢٢                        االسـتفتاء احلاصـل يف      
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      ٢٠٠٥      مايو   /    أيار                                                كما مت تعديل الدستور باالستفتاء احلاصل يف          .       الصحافة           ظام سلطة                                    السياسـي على تعدد األحزاب، ون     
  .       يف مصر                                     ً        ً            باالقتراع املباشر من أكثر من مرشح دعماً وترسيخاً للدميقراطية        اجلمهورية                جبعل انتخاب رئيس 

   :     هي    هامة                                                                        ترتب على إدراج مبادئ حقوق اإلنسان وحرياته األساسية بالدستور املصري ميزات    وقد -  ١١

               الدستور واليت       لتعديل                  لإلجراءات الالزمة                                               ً  تتمتع بالثبات واالستقرار وعدم املساس هبا إال طبقاً   إهنا  ) أ ( 
  ؛ )            من الدستور   ١٨٩       املادة (                                                   تنتهي حبتمية الرجوع للشعب إلجراء استفتاء على التعديل 

    عن               رى اليت تصدر                     القانونية األخ         القواعد                                                     سـتكون قواعـد دستورية تعلو يف مرتبتها على                إهنـا   ) ب ( 
  ؛              دون املساس هبا       مقتضاها              أن تعمل على     لطاتـ                    إذ يتعني على تلك الس              أي سلطة أخرى   أو       ريعية ـ         لطة التشـ    الس

           الدستور        أنشأها                                                                            هلا احلماية القضائية الدستورية من خالل احملكمة الدستورية العليا اليت             ر    َّ   سـتوفَّ   ) ج ( 
                            وهو ما حيول دون صدور قوانني       الدولة                 زم لكافة سلطات                                                        والـيت ختـتص بالفصل يف دستورية القوانني بقضاء مل         

  ؛                            خمالفة هلا من السلطة التشريعية

          وحرياته       اإلنسان                                                                     تتمتع بالضمانة اخلاصة اليت ينفرد هبا الدستور املصري بالنسبة لكافة حقوق    إهنا  ) د ( 
                        ق واحلريات اليت يكفلها               ي من احلقو   أ                                         من الدستور اعتبار كل اعتداء على          ٥٧                                      الـواردة به وما نصت عليه املادة        

  .                                                     أو اجلنائية عنها بالتقادم وكفالة الدولة للتعويض عنها ة ي    املدن        الدعوى                           الدستور لألفراد جرمية ال تسقط 

  القانوين لالتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان يف النظام القانوين يف مصرالوضع -٢

                               االتفاقية الدولية حلماية حقوق                            مصر اليت من بينها                    قوق اإلنسان يف   حل                                       الوضع القانوين لالتفاقيات الدولية           وعـن  -  ١٢
                   يف مصر القواعد         حتكمها                                  ن االتفاقيات الدولية بوجه عام       إ    ف  ،                   حمل التقرير املاثـل                                           مجـيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم،       

        إمتام                                       تكون مبقتضاها تلك االتفاقيات بعد         واليت      ١٩٧١     عام   ل                        من الدستور الدائم        ١٥١                                املنصـوص علـيها يف املــادة        
   .                       قانون من قوانني البالد     مبثابة                            اإلجراءات الدستورية اخلاصة هبا 

   ،       املاثل       التقرير   حمل          االتفاقية             ومن بينها  ،                     حبقوق اإلنسان وحرياته      املعنية                                    على ما تقدم فإن االتفاقيات الدولية       ًً ترتيباًً و -  ١٣
   ا                        وبالتايل تعترب أحكامه    .                        عن السلطة التشريعية      درة    الصا                              مبثابة قانون من القوانني       ا        ونشره  ا                                عتـرب بعد أن مت التصديق عليه       ت

     أو          التنفيذية                                                                      الصاحلة للتطبيق والنافذة أمام مجيع السلطات يف الدولة سواء التشريعية أو       املصرية                             مبـثابة النصـوص القانونية     
                حرياته الواردة                           ن مبادئ حقوق اإلنسان و     إ    ف  ،   مصر                                                   ذلك الوضع القانوين التفاقيات حقوق اإلنسان يف          ى        ومبقتض  .        القضائية

  .                                        يف مصر بوضع قانوين متميز على التفصيل اآليت     تتمتع                التقرير املاثل   حمل         االتفاقية                               يف االتفاقيات الدولية ومن بينها 

                                احلماية املقررة للقاعدة الدستورية

                                                                                         دراج مبادئ حقوق اإلنسان وحرياته يف نصوص الدستور على حنو ما سلف بيانه أن تتمتع                إ          عـلى          ترتـب     إذ -  ١٤
                     اعتبار كافة النصوص                  ذه احلماية يف     ه       تتمثل      و          الدستورية                          باحلماية املقررة للقاعدة                                        حلقـوق واحلـريات املنصـوص عليها         ا

        ينسحب                 ً  كما أن ذلك أيضاً .                                         لتلك املبادئ أو املتعارضة معها غري دستورية        واملخالفة                                   القانونية النافذة وقت صدور الدستور 
             ذي مصلحة     كل                  ويستطيع بذلك     .                                   ية يف وقت الحق على نفاذ الدستور                                               قوانـني قد تصدر عن السلطة التشريع         أي       عـلى   
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                                  على حكمها بعدم دستورية تلك            للحصول                                                                      الـلجوء يف أي وقت وباألوضاع املقررة إىل احملكمة الدستورية العليا            
  ر                                                           احملكمة هنائية ونافذة على كافة السلطات بالدولة وتنش           تلك                              وتعرب األحكام الصادرة عن       .                   النصوص أو القوانني  

  .     للبالد               باجلريدة الرمسية 

          القانونية                      احلماية املقررة للقواعد 

                     من قوانني البالد،          ً قانوناً                              التقرير املاثل باعتبارها       حمل          االتفاقية                 ومن بينها     ،                                  كافة أحكام االتفاقيات الدولية           تتمـتع  -  ١٥
                                بأحكامها والقواعد اليت نصت                            وتلتزم هذه السلطات         الدولة                                                               بالتطبـيق والـنفاذ املباشر والفوري أمام مجيع السلطات يف           

         املخالفة           لطبيعة                                                           ً             احلق ملن يتضرر من عدم تطبيقها اللجوء إىل القضاء املختص وفقاً                مباشر                        وميـنح ذلـك بشكل        .       علـيها 
  .                                             وباألوضاع املقررة للحصول على احلقوق الناشئة عنها

               احلماية اجلنائية

              من الدسـتور   ٥٧                                باحلماية اجلنائية املقررة باملـادة           الدستور     يف                                    احلقوق واحلريات املنصوص عليها          كافة         تتمـتع  -  ١٦
                                              ال تسقط الدعوى اجلنائية أو املدنية منها            جرمية                               ي من هذه احلقوق أو احلريات        أ                      عترب كل اعتداء على      ُ ُي                  والـيت مبقتضـاها    

  .      منها      املضرور                 كفل الدولة تعويض  ت          بالتقادم و

   حمل                                                      ة حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم،                                                             وتشـري األحكام سالفة الذكر إىل أن االتفاقية الدولي         -  ١٧
                                                                                         ويف إطـار الـتحفظات املصرية، مبا اشتملت عليه من حقوق وحريات إمنا تتمتع باحلماية بالنصـوص                      الـتقرير املـاثل   

      املقرر                                                       َ                              وكذلك فإن االعتداء على تلك احلقوق واحلريات يشكل جرمية يعاقَب مرتكبها بالعقاب               .                        الدسـتورية املقررة هلا   
    ُ                                                           كما ُيعمل بأحكامها كقانون من قوانني البالد ويستطيع أي من            .       ً    َّ                                             قانونـاً ويعَّـوض اجملين عليه عن األضرار الناشئة عنها         

  .                                                                                                        املتمتعني بأحكامها املطالبة بإنفاذها واللجوء إىل جهات االنتصاف الوطنية للنظر يف أي خمالفات هلا أو انتهاكات بشأهنا

                                        الدولية واإلقليمية املتعلقة حبقوق اإلنسان       املواثيق    يف    مصر         من جانب               املسامهة الدولية 

                                        فيما متيز به الشعب املصري من مسات         ا ع  ّ جتّم    قد          العصور                                            رصيد مصر احلضاري وجتارهبا التارخيية عرب          إن -  ١٨
                                                         وقد كان ذلك هو الدافع القوي وراء التحرك املصري           .                  من تسامح وسالم           اإلنسانية                             وصفات ترتبط بتعزيز القيم     

              اجملتمع الدويل      تشارك                                                بصورة طبيعية إىل أن تكون مصر يف مقدمة الدول اليت  ى                            لنشط يف هذا اجملال، وهو الذي أد ا
                               وضمان متتع كافة شعوب األرض هبذه        األساسية                                                       بأسره يف جهوده املتواصلة إلقرار مبادئ حقوق اإلنسان وحرياته 

                                         يت صاغت ووقعت على اإلعالن العاملي حلقوق                   اخلمسني ال       الدول   ى                       وهلذا كانت مصر إحد     .                  املـبادئ واحلقـوق   
  .                                                                  مصر إىل االنضمام لكافة املواثيق الدولية اإلقليمية الصادرة يف هذا اجملال     بادرت      كما     ١٩٤٨           اإلنسان عام 

      وعدم                                                                          مصر ما استقر عليه اجملتمع الدويل من مبادئ سامية بشأن عاملية حقوق اإلنسان             انتهجـت        وقـد  -  ١٩
    ٥٣                 إذ أورد باملادة  .       املبدأ   هذا      ١٩٧١                                                صرف حيث أقر الدستور املصري الدائم الصادر عام                               قابليتها للتجزئة أو الت   

                                              بسـبب الدفـاع عن مصاحل الشعوب أو حقوق             اضطهد                       السياسي لكل أجنيب            االلتجاء                         أن متـنح الدولـة حق       
  .                          اإلنسان أو السالم أو العدالة
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       حقوق         انتهاكات                             اجلنائية واملدنية الناشئة عن  ى و                                           الدستور املصري بإقرار مبدأ عدم تقادم الدعا    نفرد ا     كما -  ٢٠
                 عتداء على حقوق     اال      نفسه          لـه          تسول   من                                                                    وهو ما يعرب عن إصرار اجملتمع على إقرار العدالة مبعاقبة كل              ،      اإلنسان

      هبذه          ً  والتزاماً .                                        فكرة نسيان اجملتمع هلذه اجلرائم مبرور الزمن    ورفض                                        اآلخرين أو حرياهتم األساسية مهما طال الزمن 
  :                                        مصر أسرة اجملتمع الدويل يف االتفاقيات اآلتية     تشارك              الرؤية املصرية 

  :    هي               املنضمة هلا مصر    نسان  اإل               الدولية حلقوق        املواثيق -  ٢١

ّ                 املعّدل التفاقييت عامي              والربوتوكول     ١٩٢٦      لعام       بالرق               االتفاقية اخلاصة  -    ؛    ١٩٥٦   و    ١٩٥٣   

  ؛    ١٩٤٨       لعام  ا                   ماعية واملعاقبة عليه       بادة اجل  اإل      جرمية   نع          اتفاقية م -

  ؛    ١٩٣٠       لعام    جلربي                        اخلاصة بالسخرة والعمل ا  ٢٩      رقم        الدولية      العمل       منظمة         اتفاقية  -

  ؛    ١٩٥٦               يهة بالرق لعام  ب                                               إلبطال الرق وجتارة الرقيق واألعراف واملمارسات الش         التكميلية         االتفاقية  -

  ؛    ١٩٥٧              السخرة لعام      إلغاء         اخلاصة ب   ١٠٥     رقم        الدولية             منظمة العمل         اتفاقية  -

  ؛    ١٩٤٩      لعام       الغري  ء ا  بغ                  باألشخاص واستغالل      االجتار     قمع       تفاقية  ا -

  ؛    ١٩٦٦                                     على مجيع أشكال التمييز العنصري لعام        للقضـاء                 االتفاقية الدولية  -

  ؛    ١٩٧٣                                          جرمية الفصل العنصري واملعاقبة عليهـا لعام     لقمع                 االتفاقية الدولية  -

  ؛    ١٩٦٧       لعام              بوضع الالجئني    تعلق                         بوضع الالجئني والربوتوكول امل        املتعلقة          االتفاقية  -

  ؛    ١٩٥٢              للمرأة لعام         السياسية              اتفاقية احلقوق  -

  ؛    ١٩٧٩                              أشكال التمييز ضد املرأة لعام    مجيع                   اتفاقية القضاء على  -

  ؛    ١٩٦٦                        املدنية والسياسية لعام       باحلقوق                 العهد الدويل اخلاص  -

  ؛    ١٩٦٦                                      االقتصادية واالجتماعية والثقافية لعام       باحلقوق                 العهد الدويل اخلاص  -

              أو املهينة             الالإنسانية    أو                                                                   مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية                    اتفاقـية  -
  ؛    ١٩٨٤     لعام 

  ؛    ١٩٨٩                  حقوق الطفل لعام        اتفاقية -

  ؛    ١٩٨٥                                                      الدولية ملناهضة الفصل العنصري يف األلعاب الرياضية لعام         االتفاقية -

  ؛    ١٩٩٠                         هاجرين وأفراد أسرهم لعام                               الدولية حلماية حقوق العمال امل        االتفاقية -

                                        بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال،           ١٩٩٩     عام    ل    ١٨٢                     العمل الدولية رقم           منظمة             اتفاقـية  -
  ؛    ٢٠٠٢     سنة   ل  ٦٩                    بالقرار اجلمهوري رقم       إليها       مصر      انضمت    اليت 



CMW/C/EGY/1* 
Page 17 

     بغاء                   واستغالهلم يف ال         األطفال            تعلق ببيع                                               االختياري األول التفاقية حقوق الطفل وامل               الربوتوكول -
  ؛    ٢٠٠٢     سنة   ل   ١٠٤                      بالقرار اجلمهوري رقم  ،               ويف املواد اخلليعة

                                                          املتعلقة باحلد األدىن لسن االستخدام، اليت انضمت إليها            ١٣٨                                     اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم       -
  ؛    ١٩٩٩       لسنة   ٦٧                        مصر بالقرار اجلمهوري رقم 

                        فال، املكمل التفاقية األمم                                                          بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص وخباصة النساء واألط -
                                                                                       املـتحدة ملكافحـة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، اليت انضمت إليها مصر بالقرار اجلمهوري رقم       

  .    ٢٠٠٢       لسنة    ٢٩٥

                 واملنضمة هلا مصر      اإلنسان                اإلقليمية حلقوق        املواثيق -  ٢٢

    اليت       ١٩٦٩      لعام              يف أفريقيا             الالجئني                       باجلوانب احملددة ملشكلة                املتعلقة         فريقية                 منظمة الوحدة األ             اتفاقـية    -
  ؛    ١٩٨٠       لسنة    ٣٣٢                    بالقرار اجلمهوري رقم                 انضمت إليها مصر 

                             اليت انضمت إليها مصر بالقرار        ١٩٨٠                            اإلنسـان والشعوب لعام            حلقـوق                      امليـثاق األفـريقي      -
  ؛    ١٩٨٤       لسنة   ٧٧            اجلمهوري رقم 

     ٣٥٦             جلمهوري رقم                                     اليت انضمت إليها مصر بالقرار ا           ١٩٨٣                الطفل لعام        حلقوق               امليثاق العريب    -
  ؛    ١٩٩٣     لسنة 

                 بالقرار اجلمهوري                          اليت انضمت إليها مصر           ١٩٩٠                          الطفل ورفاهيته لعام         حلقوق                 امليثاق األفريقي    -
  ؛    ٢٠٠١     سنة   ل  ٣٣    رقم 

     ١٣٣                       بالقرار اجلمهوري رقم                            اليت انضمت إليها مصر           ٢٠٠٢                  العربية لعام         املرأة                  اتفاقـية منظمة     -
  .    ٢٠٠٢     سنة ل

     يؤكد     هذا    و .                                       الدولية واإلقليمية املتعلقة حبقوق اإلنسان       املواثيق    يف  ً اً           مهة مصر دولي                   تقدم يتضح مدي مسا  مما -  ٢٣
                     ىل تقنني هذه املبادئ     إ                   هر سعيها الدؤوب     ِ ِظ                 ُ      على هذه احلقوق ويُ           الدولية                                       قـدر حرصـها عـلى إضفاء الشرعية         

   ،        وتنميتها        محايتها                                                                         دولية صرحية وواضحة يصاغ من خالهلا االلتزام باحترام هذه احلقوق و                 مواثيق               وتضـمينها يف    
                           الدويل، ويؤكد يف ذات الوقت       الصعيد                                                               إىل إجياد اآلليات املناسبة حلماية ومراقبة إنفاذ هذه االتفاقيات على  ى  سع ت و

     من  ً اً                                بعد نشرها باجلريدة الرمسية قانون   صبح                     االتفاقيات الدولية ت  أن                                           إقرار هذه الشرعية على الصعيد الوطين باعتبار 
  .         اللتزام هبا   ا      الواجب            قوانني البالد 

                                                                                                       كمـا يشار يف إطار موضوع االتفاقيات املاثلة إىل انضمام مصر لعدد كبري من اتفاقيات منظمة العمل                  -  ٢٤
  .                                                                                 الدولية واليت تنظم عالقات العمل، وكذلك االتفاقيات العربية يف إطار جامعة الدول العربية
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 حقوق اإلنسان ملواثيق الفعال لإلنفاذ  العمل الوطنية الراعيةآليات -     ً ثالثا  

                     القومي حلقوق اإلنسان   جمللس ا

      وقد  .                        ، وهو آلية وطنية مستقلة     ٢٠٠٣         لسنة     ٩٤         القانون                                            مت إنشاء اجمللس القومي حلقوق اإلنسان مبوجب         -  ٢٥
             ً                  ً                                    املقررة دولياً ملثل هذه اجملالس عمالً مببادئ باريس الصادرة عام                   الصالحيات                                  نـص القـانون على ختويل اجمللس        

            بالرد على        احلكومية                                                                   ون على دور اجمللس فيما يتعلق بالشكاوي الواردة إليه وإلزام اجلهات                  نص القان     وقد   .    ١٩٩٠
                                        سنوي يرفع لرئيس اجلمهورية وكل من اجمللسني      تقرير                        وألزمه القانون بإعداد  .                              اجمللس وتزويده باملعلومات املطلوبة

  ) .               انون سالف الذكر                         مرفق بالتقرير صورة من الق (   .                                   النيابيني عن أوضاع حقوق اإلنسان يف مصر

      وكان                                                                                 اجمللس برئاسة الدكتور بطرس بطرس غايل وهو أحد الشخصيات الدولية املرموقة                  تشكيل      مت      وقد -  ٢٦
                           تقريره عن أوضاع حقوق         ٢٠٠٥      مارس   /                        وقد أصدر اجمللس يف آذار       .                                       يشـغل منصب األمني العام لألمم املتحدة      

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

                                  اليت نص القانون على تشكيلها       ة                        من خالل جلانه النوعي           القانون                                                  ويواصل اجمللس اآلن القيام مبهامه اليت نص عليها          -  ٢٧
  .      والدويل         واإلقليمي                           داء دوره على الصعيد الوطين  أ                              إلعداد خططه املستقبلية لتعظيم        الرامية                من خـالل أنشطتـه 

                القومي للمرأة    اجمللس

       أجل    من                                       ويعمل يف إطار دعم اجلهود املصرية            ٢٠٠٠         لسنة     ٩٠                               مبوجب القرار اجلمهوري رقم          اجمللس        تشـكل  -  ٢٨
  :          خيتص مبا يلي   هو    و .                                                                     النهـوض باملرأة ومواجهة كافة املعوقات اليت حتول دون قيامها بدورها يف اجملتمع

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

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

                                   لتقدم مبا يكون لديه من مقترحات           وا      املرأة                                                      مـتابعة وتقيـيم تطبيقات السياسة العامة يف جمال           -
  ؛                       جلهات املختصة يف هذا الشأن    إىل ا        ومالحظات 

  ،       املختصة                            قبل عرضها على السلطة            باملرأة                                                       إبداء الرأي يف مشروعات القوانني والقرارات املتعلقة         -
  ؛       املرأة      بأوضاع                            والقرارات اليت تلزم للنهوض        القوانني          مشروعات        باقتراح          والتوصية

  ؛                              مجيع االتفاقيات املتعلقة باملرأة         الرأي يف     إبداء -

  ؛       املرأة     بشؤون                                           متثيل املرأة يف احملافل واملنظمات الدولية املعنية  -
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                                    والبحوث املتعلقة باملرأة وإجراء              والدراسات                                                  إنشـاء مركـز توثيق جلمع املعلومات والبيانات          -
  ؛                           البحوث والدراسات يف هذا اجملال

  ؛              اليت ختص املرأة        املوضوعات           ش والبحث يف                                  عقد املؤمترات والندوات وحلقات النقا -

  ؛                  وحبقوقها وواجباهتا     اجملتمع      رأة يف                                    تنظيم دورات تدريبية للتوعية بدور امل -

  ؛                 اجمللس واختصاصاته      بأهداف                    الت واملطبوعات املتصلة                  إصدار النشرات واجمل -

  .                                             املوضوعات األخرى اليت حييلها رئيس اجلمهورية للمجلس -

         اجلاري         والربامج                        العديد من النتائج       عن                                          د والدراسات والبحوث اليت أجراها اجمللس              اجلهو       أسـفرت     وقد -  ٢٩
                                           النصوص التشريعية املاسة مببدأ املساواة            بإلغاء                                                            كما استجاب املشرع إىل العديد من املقترحات التشريعية           .       تنفيذها
                         ديالت التشريعيـة يف هذا           م التع ـ           ومن أه   .                      التقاضي على املرأة          إجراءات   ري  ـ                          دار تشريعات جديدة لتيس   ـ       أو إص 
           املصريـة        اجلنسية                وتقرير حـق     ،                         وقانون العمد واملشايخ    ،                                           شرط الذكورة من قانون الغرف التجارية           إلغاء   :    اجملال

                                      إجراءات التقاضي يف مسائل األحوال           لتيسري                        وإنشاء حماكم األسرة      ،                                        ألبنـاء األم املصريـة املتزوجـة من أجنيب     
  .     األسرة                    وإنشاء صندوق تأمني  ،       الشخصية

                         القومي لألمومة والطفولة   جمللس ا

ـ  ُ أُ       وقـد  -  ٣٠                                               وقد نص القرار على أن اجمللس القومي هو          .    ١٩٨٨         لسنة     ٥٤                          مبوجب القرار اجلمهوري      ئ    نش
          ً                      يراه الزماً من القرارات لتحقيق   ما                                                    اقتراح السياسة العامـة اليت يسري عليها، وله أن يتخذ  ىل                العليا اليت تتو      السلطة

  :   يأيت                      أجله، وله على األخص ما                   الغرض الذي قام من 

  ؛                                            اقتراح السياسية العامة يف جمال الطفولة واألمومة -

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

  ؛           االجتماعية       واحلماية                  والثقافـة واإلعـالم 

                                               واألمومة يف ضوء التقارير املقدمة إليه من               للطفولة                                                          مـتابعة وتقييم تطبيق السياسة العامة واخلطة القومية          -
  ؛                                وإعطاء التوجيهات إلزالة العقبات       املختلفة                        الوزارات واهليئات واجلهات 

                                          املتعلقة بالطفولة واألمومة وتقييم مؤشراهتا      اجملاالت              املتاحة يف                                       مجع املعلومات واإلحصائيات والدراسات    -
  ؛                    جماالت االستفادة منها     وحتديد        إليها  ت                 والنتائج اليت توصل

  ؛                                     األداء يف تنفيذ أنشطة الطفولة واألمومة     مبستوي                                           اقتراح برامج التدريب اليت تساعد على االرتقاء  -
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                                                         لتوعية وتعبئة الرأي العام بشأن احتياجات الطفولة               املناسبة      المية                                            اقتراح الربامج الثقافية والتعليمية واإلع     -
  ؛                             معاجلتها على أسس علمية سليمة       وأساليب                  واألمومة ومشاكلهما 

  ؛                               وقاعدته يف جمايل الطفولة واألمومة    حجمه                            تشجيع النشاط التطوعي وتوسيع  -

                        فولة واألمومة على املستوي                                         ات احلكومية وغري احلكومية العاملة يف جمايل الطـ                         الـتعاون مـع املـنظم      -
  ؛              اإلقليمي والدويل

                                          يف تنفيذ اتفاقيات املعونـة واملساعدات              واملشاركة                                                    الرأي يف االتفاقيات املتعلقة بالطفولة واألمومة             إبداء -
  ؛                ملصر يف هذا اجملال       األجنبية                         اليت تقدمها الدول واهليئات 

                                            واإلدارية والفنية دون التقيد بالقواعد           ملالية ا                                                             إصـدار القـرارات واللوائـح الداخلية املتعلقة بالشؤون           -
  .                                                        بشؤون العاملني بعد أخذ رأي اجلهاز املركزي للتنظيم واإلدارة       املتعلقة                       احلكومية وإصدار اللوائح 

                                                                                       على أن تزود الوزارات واهليئات العامة ووحدات احلكـم احمللي والقطاع العام اجمللس                   القرار       نص      وقد -
                     ً     طلب منها، وعليها أيضاً      ُ   تُ     واليت                                                  البيانات والتقارير والبحوث اليت تتصل بأعماله        ب        لـه      ونة ا            واألجهزة املع 

                                           ما اختذته من إجـراءات لتنفيذ سياسـة           بشأن                                                      تـزويد اجمللـس واألجهـزة املذكورة بتقاريـر دورية          
  .       واألمومة                                  اجمللـس وخططه وبراجمه اخلاصة بالطفولة 

        ووحدات                                            فذة، وعلي مجيع الوزارات واهليئات العامة                                                     نص على أن تكون قرارات اجمللس هنائية ونا             كمـا  -
                اجمللس يف جمال         يضعها                                                                             احلكـم احملـلي ووحدات القطاع العام تنفيذ اخلطط واملشروعات والربامج اليت             

  .     لـه                                                     الطفولة واألمومة، وذلك بالتعاون معه ومع األجهزة املعاونة

               بوزارة اخلارجية       لدولية                        االجتماعية واإلنسانية ا       واملسائل                   شؤون حقوق اإلنسان      إدارة

         الوطين        الصعيد                                                     تصال الرمسية املنوط هبا إبراز ما يتم إجنازه على            اال                    باعتبارها قناة           الوزارة             مع والية         ً تساقاً ا -  ٣١
                                        بأبعادها املتشابكة واملتداخلة ومبا هلا من       اإلنسان                                         ً                   يف خمتلف الدوائر اإلقليمية والدولية، وإيقاناً بأمهية قضايا حقوق 

            إنشاء إدارة    إىل                                                    مصر يف اخلارج، بادرت الوزارة يف بداية عقد التسعينات     صورة                  ات تأثري مباشر على          نعكاسات ذ ا
                                                        وتتسع والية عمل هذه اإلدارة لتشمل املسائل االجتماعية          .                                 مبـتابعة قضايا حقوق اإلنسان            معنـية           متخصصـة   
                     حبقوق اإلنسان اليت          املعنية             املوضوعات                  يف متابعة كافة          املتمثل                                            الدولية باإلضافة إىل اختصاصها األصيل                واإلنسانية

                                                               يف شكل إعالنات أو قرارات أو اتفاقيات أو بروتوكوالت أو                  وبلورهتا                                              طرحها يف احملافل الدولية واإلقليمية املختلفة              يـتم   
  .        اإلنسان    حقوق                                                                     عرض ألهم األنشطة والربامج واملشروعات اليت تنفذها الوزارة هبدف دعم وتعزيز    يلي      وفيما   .     غريها

                                                                            هبا إدارة شؤون حقوق اإلنسان بالوزارة هبدف دعم وتعزيز حقوق اإلنسان               تقوم                 املختلفة اليت          األنشطة -  ٣٢
  :          هي كما يلي
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       ووكالء                                                                             بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي برامج تدريبية لضباط الشرطة                  الوزارة        تـنفذ  -
               لنشر ثقافة         املصرية             ات الوطنية                                                               النيابة ورجال القضاء واإلعالميني والصحافيني هبدف دعم القدر       

  .                 حقوق اإلنسان يف مصر

        اللجنة                                                             مصر التعاهدية يف جمال حقوق اإلنسان عن طريق املشاركة يف اجتماعات          بالتزامات        الوفاء -
  ،       املتحدة      األمم                        إىل هيئات املعاهدات ب                                                                  الوزارية بوزارة العدل املعنية بإعداد تقارير مصر الدورية         

                        إلعداد هذه التقارير           املتخصصة                                   الوزارات املعنية واجملالس القومية                                 وكذلـك التنسيق مع خمتلف      
  .       الدورية

                                    املكونة من وزارات العدل واخلارجية      (                                    االستشارية املعنية حبقوق اإلنسان            اللجنة    هي           آلية        إنشاء -
                        ً                                          اليت تعقد اجتماعاهتا دورياً بالوزارة لدراسة الردود على شكاوي           )                    والنائـب العام              والداخلـية 
      هيئات    (      اإلنسان                                                                 نسـان وعلي استفسارات اآلليات الدولية املختلفة املعنية حبقوق                    حقـوق اإل  

                          عن إنشاء آلية تنسيق        ً فضالً  )                                  آليات جلنة حقوق اإلنسان املختلفة     و               األمم املتحدة،                املعـاهدات ب  
  .                                دائمة مع اجمللس القومي حلقوق اإلنسان

                              إلنسان املصري، وكذلك فيما يتعلق                                       للقيادة السياسية لتعزيز ومحاية حقوق ا    حمددة         توصيات    رفع -
  .                                          التعامل مع الدول األخرى يف جمال حقوق اإلنسان         باقتراحات

                                                                         وزارة اخلارجية لنقل صورة إجنازات مصر إىل الدستور الدويل مبا يدعم                  اتصاالت         شبكة        توظيف -
       فارات    والس                                        ً                                  ويتيح هلا فرص التعاون مع اجلهات املاحنة فضالً عن مد أجهزة الدولة                    الدولة       برامج  

  .          بأنشطتها     الصلة                                                                  مبا تطلبه من معلومات، وبآخر تطورات املناقشات على الساحة الدولية ذات 

                                                                      مصـرية أمام حمافل حقوق اإلنسان الدولية حلشد التأييد الدويل لرؤية مصر             مـبادرات         تقـدمي  -
    عن                                                                                  حقـوق اإلنسـان القائمة على الدفاع عن املبادئ اإلنسانية، واحلياد والبعد                       ملوضـوعات 

        ساحقة        بأغلبية                                وقد اعتمدت جلنة حقوق اإلنسان        .                                   ية والتسييس، ومحاية حقوق الشعوب     ئ     النتقا ا
      خالل       املدنيني      ً      ً            قراراً مصرياً حلماية     -      ٢٠٠٥       أبريل   /     نيسان                                   يف دورهتـا األخـرية جبنـيف يف          -

  ين      اإلنسا                    بالتزامات القانون       التقيد                                        وقد تضمن القرار تأكيد اجملتمع الدويل على  .              الرتاعات املسلحة
                            الرتاعات املسلحة واخلاضعني         أثناء                  ، ومحاية املدنيني            الدويل                                  الـدويل وقـانون حقـوق اإلنسان      

  .            لالحتالل األجنيب

  .             حبقوق اإلنسان      املعنية                                             املوقف املصري يف خمتلف احملافل الدولية واإلقليمية      إعداد -

  .             ل حقوق اإلنسان                                      تصال أساسية تربط بني الداخل واخلارج يف جما ا        كحلقة        الوزارة      دور       مواصلة -

  .                                     اخلارجية اخلاصة بانتهاكات حقوق اإلنسان       الشكاوي      على     الرد -

  .                                                    املسامهة يف إعداد تقارير مصر الدورية املعنية حبقوق اإلنسان -
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               بوزارة العدل      اإلنسان                    العامة لشؤون حقوق       اإلدارة

ـ  ُ أُ -  ٣٣    ،    ٢٠٠٢         لسنة       ٣٠٨١     رقم                                                                   اإلدارة العامة لشؤون حقوق اإلنسان مبوجب قرار وزير العدل          ت  ـئ    نش
   :            وختتص مبا يلي

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

  ؛                        كومية والعلمية واألكادميية    احل     اجلهات                            اللجان املعنية حبقوق اإلنسان يف   يف              متثيل الوزارة  -

               هيئات املعاهدات                    الدورية ملصر أمام          بالتقارير                        جلوانب القانونية املتعلقة       بشأن ا     عداد   اإل         املشاركة و -
  ؛        اإلنسان    حلقوق                              باألمم املتحدة واللجان اإلقليمية 

       ملواثيق     مع ا                             التشريعات والقوانني الوطنية  م ؤ  وا ت                                            جراء البحوث والدراسات القانونية املتعلقة مبدي  إ -
  ؛      اإلنسان                              والقرارات الدولية املعنية حبقوق 

  ؛             حبقوق اإلنسان       املتعلقة                                           إبداء الرأي فيما يطلب إليها خبصوص التشريعات  -

  ؛             حبقوق اإلنسان      متعلقة            حكام قضائية   وأ                   من قوانني وقرارات   در            متابعة ما يص -

                            املطلوبة لألمم املتحدة وأجهزهتا            واملعلومات                                               عداد الردود والتقارير القانونية حول االستفسارات  إ -
  ؛                     العربية حلقوق اإلنسان      اللجنة                             املعنية أو اللجنة األفريقية أو 

                                          والندوات واللجان الدولية أو اإلقليمية            واملؤمترات                  باألمم املتحدة                  يئات املعاهدات                 متثيل الوزارة هب   -
  ؛                       ذ التوصيات الصادرة عنها    تنفي    شأن                           وإعداد الدراسات الالزمة ب      اإلنسان                       أو الوطنية املعنية حبقوق 

  ؛             حقوق اإلنسان   جمال                                                عقد وتنظيم املؤمترات والندوات العلمية والتخصصية يف  -

                            بالتنسيق مع اهليئات واجلهات        اإلداريني                                                          عقد وتنظيم الدورات التدريبية لرجال القضاء والعاملني         -
  ؛                                     الدولية أو اإلقليمية أو الوطنية املعنية

                            اإلنسان واليت تصدر عن اجلهات     حبقوق  ة ـ                      املتعلقة باجملاالت اخلاص        اإلحصاءات و           ع البيانات ـ  مج -
  ؛               احلكومية املتخصصة

  . ى                          ما يسند إليها من أعمال أخر -

     ٢٣٣                               مبوجب القرار اجلمهوري رقم            اإلنسان                                                        وقـد مت إنشاء منصب مساعد وزير العدل لشؤون حقوق            -
  .    ٢٠٠٣     لسنة 
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              باالشتراك مع       لتتوىل،                               إليها برئاسة مساعد الوزير         املشار                                                    كمـا مت تشكيل اللجنة الرئيسية باإلدارة العامة        -
  .                                                                          التقارير الدولية ملصر أمام اآلليات الدولية واإلقليمية حلقوق اإلنسان              إعداد   ،                        اجلهـات احلكومية املعنية   

  .                       عمال اللجنة املشار إليها أل       باكورة  ك                                     التقرير املاثل أمـام اللجنـة املوقرة      ويأتى

                                                  بعقد الدورات التدريبية لرجال القضاء والنيابة              اإلمنائي             املتحدة      ألمم ا                ون مع برنامج                         وتقوم اإلدارة بالتعا   -
                                    كما قامت بإعداد موسوعة مصرية       .                                   الدولية واإلقليمية حلقوق اإلنسان            باملواثيق                        هبـدف النشر والتوعية     

               الوطنية وذلك       اآلليات ب                                                                الدولية واإلقليمية املنضمة هلا مصر والقوانني والقرارات املتعلقة             االتفاقيات       لكافة  
  .                      بأحكام الدستور املصري   ً عمالً     ً                                                تيسرياً على القضاة باعتبار أن هذه املواثيق قوانني مصرية 

           الداخلية      بوزارة                     العليا حلقوق اإلنسان       اللجنة

        اإلنسان                                        مت بوزارة الداخلية تشكيل جلنة عليا حلقوق  ،    ٢٠٠١       لسنة      ٢٢٥٦٢              الوزاري رقم       القرار      مبوجب -  ٣٤
  :          فيما يلي      مهامها       حتددت   قد   و .                                           كافة قيادات األجهزة األمنية والشرطية بالوزارة         مثل فيها  ُ ُت

ـ    -                                                                                ائل الكفيلة باحلفاظ على حقوق اإلنسان يف تعامل أجهزة الوزارة املختلفة مع            ـ             حبـث الوس
  ؛                  املواطنني واتصاهلا هبم

ـ  -       املني   الع                                              ة على حقوق اإلنسان وحرياته األساسية لدي مجيع     ـ                       أساليب وجوب احملافظ    دـ     رص
  ؛              بأجهزة الوزارة

ـ  -                                  حقوقه وحرياته األساسية ووضع          بكافة                                               كافة املعوقات اليت قد تعترض متتع اإلنسان          ةـ       دراس
  ؛                          أفضل احللول املناسبة إلزالتها

          املقترحات                                                                      ما قد يثار بشأن حقوق اإلنسان بالبالد واختاذ اإلجراءات الالزمة حياهلا ووضع   حبث -
  ؛                   ال محاية حقوق اإلنسان                           املتصلة بدعم خطة الوزارة يف جم

   ى                                      هبدف تعميق مفهوم حقوق اإلنسان لد               التدريبية         الدورات   و         املؤمترات   و                        اقتراح تنظيم الندوات     -
  ؛                   ضباط وأفراد الوزارة

  .      اإلنسان                                                              أساليب تطوير اإلجـراءات املختلفة هبدف تعظيم احلماية املقررة حلقوق      دراسة -

            على نشر         والعمل                                             حترام حقوق اإلنسان وصون حرياته األساسية،                                            اللجنة بالعمل على وضـع آلية ال          قامت     وقد   -
                                واملدنيني، هبدف تعميق مفاهيم            واألفراد                                                                     ثقافـة حقـوق اإلنسـان بني قطاعات الوزارة املختلفة، من الضباط            

                                                  اتباعها للتيسري على املواطنني وسرعة إجناز اخلدمات          الواجب                                               حقـوق اإلنسان لديهم والوقوف على اإلجراءات        
ـ                                     لسمعة جهاز األمن املصري والتأكد من     تسيء               أية مزاعم قد  يف            والتحقيق       متطور                     ة هبـم بشكل عصري            اخلاص

               وحرصها على         جهودها                                                                       األمنية والشرطية والقانونية وإعالن ذلك مبا حيفظ للمؤسسة األمنية                   اإلجراءات        سـالمة   
  .                           محاية حقوق اإلنسان وصون حريته
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  .                                  ن اإلجنازات يف قطاعات الوزارة املختلفة          العديد م    حتقيق                       أسفرت جهود اللجنة عن    وقد 

            االجتماعية      الشؤون                     حقوق اإلنسان بوزارة    جلنة -  ٣٥

                                  إنشاء جلنة بوزارة الشؤون االجتماعية       ٢٠٠٤     مارس  /      آذار ١         بتاريخ   ٤١                              مت بناء على القرار الوزاري رقم  -
                     هود الوزارة يف جمال                                                    مهمة اللجنة إعداد التقارير الدورية عن ج           تكون " و   ،                               مـن كـبار العاملني بالوزارة     

         الفئات     لبعض            وق اإلنسانية ـ                                         كاوي املواطنني اليت ترد للوزارة وتتعلق باحلقـ             والنظر يف ش      اإلنسان     حقوق 
   ".                            كالطفل واملرأة واملعاقني واملسنني

      الشعب                   حقوق اإلنسان مبجلس    جلنة -  ٣٦

                       نشأ جملس الشعب املصري        أ  ،               حلقوق اإلنسان         الوطنية                                                  يف ضـوء التطور املتالحق لتوطيد وترسيخ اآلليات          -
                                                         مع اآلليات الوطنية يف إطار الصالحيات النيابية جمللس            ٍ واٍز ت م                                        جلـنة خاصة حلقوق اإلنسان لتعمل بشكل        

  .                                               خاص آلية جديدة ملراقبة األداء احلكومي يف هذا اجملال   وجه               وهي تشكل على  .     الشعب

             اجملتمع املدين   مات   منظ -  ٣٧

        لسنة    ٨٤                            وقد أجاز القانون رقم       .                       حقوق اإلنسان يف مصر          منظومة  ً     ماً يف                              ً        تشكل منظمات اجملتمع املدين ركناً ها      -
       أجـاز                                                                           األهلية إنشاء منظمات للمجتمع املدين تعمل يف جمال حقوق اإلنسان، كما                    اجلمعيات           بشـأن        ٢٠٠٢

  .      مجعية  ٨١         امليدان    هذا                               وقد بلغ عدد اجلمعيات املسجلة يف  .                                  إنشـاء فروع للمنظمات الدولية يف مصر

                                                          ثقافة حقوق اإلنسان والتوعية باملواثيق الدولية حلقوق           نشر               ً     ً              ذه املنظمات دوراً هاماً يف إطار                 وتلعـب ه   -
                    كما يشارك عدد من      .                                                                     من خالل أنشطتها املختلفة من ندوات ومؤمترات وإصداراهتا املطبوعة                 اإلنسـان 

  .                                                        قيادات منظمات اجملتمع املدين يف تشكيل اجمللس القومي حلقوق اإلنسان

     حافة     الص    سلطة -  ٣٨

   هنا  إ                 من الدستور على    ٢٠٧                   حيث نصت املادة     ،      اإلنسان                                                تعترب الصحافة من اآلليات اهلامة يف جمال حقوق          -
       ً       ً                   إسهاماً وتعبرياً عن الرأي العام     تعبري                           خلدمة اجملتمع مبختلف وسائل ال      استقالل                        سلطة حرة متارس رسالتها يف 

         العامة          والواجبات             حلريات واحلقوق                      ، ومن أجل احلفاظ على ا       للمجتمع                         املقومـات األساسـية            إطـار    يف  
  .                                      ً                  واحترام حرمة احلياة اخلاصة للمواطنني طبقاً للدستور والقانون

                                        القومية واحلزبية والصحف األخرى اليت          منها                                                      وتعمـل على ساحة العمل الصحفي العديد من الصحف           -
  .      واخلاصة                               يصدرها األشخاص االعتبارية العامة 

           الدولية          باملواثيق                                                    ليات اهلامة يف نشر ثقافة حقوق اإلنسان والتوعية                                 حبكم انتشارها من اآل           الصحافة      وتعد   -
  .                  ً         ً       ً   األحداث اهلامة دولياً وإقليمياً ووطنياً           االنتهاكات و                  ومراقبة ورصد كافة 
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                                               يف جماالت حقوق اإلنسان وحرياته حرص الدولة               املتخصصة                                     إنشاء اآلليات الوطنية واحلكومية       ي       تنام      عكـس  ي و -  ٣٩
        اهلادفة                                                                               عن االتفاقيات الدولية املنضمة إليها وترسيخ جماالت عملها بإنشاء اآلليات                   الناشئة            الدولية                            عـلى تنفـيذ التزاماهتا    

                        وإدخال مضامينهـا يف          اإلنسان                                                                                    لرصـد وتعزيـز العمـل يف هذه اجملاالت وإعداد اخلطط الطموحة لنشر ثقافة حقوق                
  .                              ؤية مستقبلية لصاحل البشرية مجعاء         حياة ور   لوبـ    وأس                                            منظومـة احليـاة اليوميـة للمواطنني كمنهاج عمل 

                                                                                           كمـا متـثل هـذه املـنظومة املتكاملة شبكة رصد وطنية على صعيد العمل احلكومي واألهلي والنيايب        -  ٤٠
    كما   .                                                                                             والقضـائي والصـحفي ويتيح ممارسة هذه اآلليات الختصاصها مراجعة مستمرة ألوضاع حقوق اإلنسان          

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

          الفعال       لإلنفاذ                                سبل االنتصاف الوطنية الضامنة    -     ً  رابعاً 
                         ملبادئ حقوق اإلنسان يف مصر  

                         وقد تضمن الدستور املصري  .                                                                القـانوين يف مصر يقوم على سيادة القانون واستقالل القضاء                  الـنظام     إن -  ٤١
           للرقابة        العليا                                                                            القضائية، وبيان وجهات القضاء، كما نص على إنشاء احملكمة الدستورية                  السلطة                   الدائم النص على    

  .                 على التفصيل اآليت   تور    للدس                                   ً   وسنشري إىل النظام القضائي املصري وفقاً  .                   على دستورية القوانني

                   الدستورية العليا     احملكمة

                                                                                 من الدستور على إنشاء احملكمة الدستورية العليا، وهي هيئة قضائية مستقلة               ١٧٨       إىل      ١٧٤          املواد      نصت -  ٤٢
          ويتمتع   .            التشريعية       النصوص         تفسري    ىل    وتتو                                                                    دون غريها الرقابة القضائيـة على دستورية القوانني واللوائح،           ىل    وتتو

    نشر    ُ  وُت .                      احملكمة مساءلة أعضائها ىل    وتتو               قابلني للعزل،   غري                                           حملكمة الدستورية العليا باحلصانة القضائية فهم        أعضاء ا
       هنائية                                              الدستورية والقرارات التفسريية، وتعترب أحكامها  ى                         الصادرة منها يف الدعاو         األحـكام                     يف اجلـريدة الرمسية     

  .                           ملزمة جلميع السلطات يف الدولة

                               املتعلقة بالفصل يف دستورية              الختصاصاهتا                                          كمة الدستورية العليا يف معرض ممارستها                     صدر عن احمل        وقـد  -  ٤٣
                                    النصوص التشريعية اليت جاءت خمالفة          بعض                              انتهت إىل عدم دستورية         اليت                                        القوانني العديد من األحكام الدستورية      

  .                ه من حقوق وحريات                   ً                  ً              سوف نشري إليها الحقاً يف اجلزء الثاين ربطاً مبا تتعلق ب    واليت              ألحكام الدستور 

            الدستورية      احملكمة                  للدستور إىل قيام                                                      ً  األحكام الدستورية وامللزمة لكافة السلطات بالدولة نفاذاً   هذه      وتشري -  ٤٤
                                       الدستورية اليت حتال إليها من األفراد أو       األنزعة                                         وسائل االنتصاف الوطنية، مبهامها بالفصل يف  ى           وهي إحد   ،      العليا

                                                                                على االستمرار يف التزام الدولة مببدأ سـيادة القانون واستقالل القضاء مبا                احلرص    كس                وهو ما يع    ،                 اجلهـات القضائية  
                      املصري مبا انتهي إليه      املشرع                    ، ويعكس كذلك التزام                                                   ً            إىل توحـيد األداء القضائي فيما يتم الفصل فيه دستورياً               يـؤدي 

                       التعديالت التشريعية               درته بإدخال                          مبخالفـة الدستور ومبا         املشوبة                                               القضـاء الدستوري بشأن النصـوص التشريعيـة       
  .  هلا            ً  الالزمة نفاذاً 
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           القضائية      السلطة

       وقد   .   ١٧٣       إىل      ١٦٥                               من الباب اخلامس يف املواد             الرابع                                          الدسـتور السلطة القضائية يف الفصـل            تناول -  ٤٥
          ون وال جيوز                                                                     السلطة القضائية وأن القضاة مستقلون وال سلطان عليهم لغري القان               استقاللية                        نص يف تلك املواد على      

      ١٩٧٢         لسنة     ٤٦        رقم           بالقانون                                           وينظم قانون السلطة القضائية الصادر        .                غري قابلني للعزل      هم                 يف أعماهلم و         التدخل
  .        الوظيفية                                              كافة األحكام املتصلة بتعيني القضاء وبتنظيم شؤوهنم 

            املنازعات                                   قضائية مستقلة ختتص بالفصل يف         هيئة                                      من الدستور على أن جملس الدولة           ١٧٢          املادة      نصت و -  ٤٦
  .           التأديبية ى               اإلدارية والدعاو

                                                                                        ملا تقدم فإن السلطة القضائية يف مصر تنقسم إىل احملاكم املدنية واجلنائية بكافة درجاهتا والقضاء         ً واستناداً -  ٤٧
  .                   كل منهما على استقالل   إىل        وسنشري                    اإلداري وجملس الدولة، 

               املدين واجلنائي      القضاء

                                              املنازعات املدنية على اختالف أنواعها، واجلنائية     كافة                   واجلنائي بالفصل يف                        احملاكم بفرعيها املدين         تقـوم  -  ٤٨
        املبادئ     من         وعلى هدى          ً                                                 وذلك طبقاً للقانون ويف إطار املنازعات املطروحة أمامها              ً قانوناً                            املـتعلقة باجلرائم املقررة     

                                       املعمول به أمام احملاكم املدنية أو         ية    املدن                       ً                                                    الدسـتورية القائمة ووفقاً للنظم واإلجراءات املقررة يف قانون املرافعات           
                                                      وقد نظم كل من القانونني درجات احملاكم وأنواعها          .                 احملاكم اجلنائية      أمام                                        قـانون اإلجراءات اجلنائية املعمول به       

   ى                                                                           الطعـن يف األحكام الصادرة وسبل اللجوء للقضاء وإجراءات نظر الدعاو                   ودرجـات                      ونطـاق اختصاصـها     
        القضاء                                      ً                         القانون للمضرور من اجلرمية االدعاء مدنياً بالتعويض أمام               وأجاز   .       والدفاع                   املقررة للخصوم             والضمانات

                       احلال اجلرائم اخلاصة          بطبيعة                                    ً                    املتعلقة باجلرائم املنصوص عليها قانوناً ومن بينها          ى                               اجلـنائي عـند نظـره للدعاو      
                              ائي املصري على التقاضي على                            ويقوم البنيان القض    .      لألفراد                                                  باالنتهاكات احلاصلة على احلقوق واحلريات العامـة       

  .                                              إىل حماكم ابتدائية وحماكم استئنافية وحمكمة النقض   مصر                     درجتني وتنقسم احملاكم يف 

       قيمة   مها                                             ً                      ون اختصاص احملاكم على خمتلف درجاهتا وأنواعها وفقاً ملعيارين أساسيني      ـ         القان      حـدد        وقـد  -  ٤٩
                         لتقريب جهات التقاضي           واألقسام      راكز                                          وتنتشر احملاكم يف مصر على مستوي امل        . ى                  ، ونـوع الدعـو     ى       الدعـو 

                                                     احملاكم االبتدائية بعواصم احملافظات وتتعدد يف بعض            توجد        كما    .                                              للمتقاضـني، وتعقـد يف دوائر مدنية وجنائية       
   .                                                    العالية وتشكل احملكمة من دوائر ثالثية من رجال القضاء        السكانية                    احملافظات ذات الكثافة 

      من       ثالثية                                        كافة حمافظات مصر وتشكل من دوائر                       ً   اف تغطي إقليمياً                               يف مصر مثانية حماكم استئن          وجـد  ت و -  ٥٠
  .                              ، وتنعقد يف دوائر مدنية وجنائية        االستئناف                           والنواب واملستشارين مبحاكم        الرؤساء

                                                                                    هي حمكمة واحدة مقرها القاهرة وتشكل من دوائر مخاسية من النواب واملستشارين                    الـنقض          وحمكمـة  -  ٥١
      اليت  ى                بالنسبة للدعاو         االبتدائية                                              حكام الصادرة من حماكم االستئناف أو احملاكم                                 ويطعن أمامها على األ     .        باحملكمـة 

  .                       قانونية حددها القانون     ألسباب                     ويكون الطعن بالنقض  .                     نظرهتا كهيئة استئنافية
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         العامة       النيابة

                                يعاونه نـواب مساعدون وحمامون    ،                                                         أصـيل من السلطة القضائية وتشكل من النائب العام              فـرع       هـي  -  ٥٢
          العامة         النيابة      عضاء   أ   ني   ي       يتم تع  (                                             ن ورؤساء نيابة ووكالء ومساعدون ومعاونون        و      ن عام  و              أول وحمـام           عــامون 

                                           النيابة من الفئة املمتازة واليت تعادل درجة     وكيل     من                                                       ً بالتبادل مع رجال القضاء يف الدرجات املقابلة لدرجاهتم بدءاً
                                       مستوي دوائر حماكم االستئناف والدوائر                              متخصصة ونيابات على           نيابات                                 وتشـكل النيابة العامة من        . )      قاضـي 

                    غري قابلني للعزل          يعلوها                                                  وأعضاء النيابة العامة من درجة مساعد وما          .                        ودوائر احملاكم اجلزئية            االبتدائية          باحملـاكم   
                                                واالدعاء فلها القيام بإجراءات التحقيق االبتدائي        التحقيق                           ومتثل النيابة العامة سلطيت  .                         ويتمتعون باحلصانة القضائية

     يشار    ( .      املختصة                                                                 القضايا لألسباب القانونية وهلا حق إحالة ما تراه إىل احملاكم اجلنائية    حفظ               العمومية وهلا  ى     للدعو
      ١٩٨٤                                  لقانون السلطة القضائية يف عام             احلاصل                                                                      إىل أن منح أعضاء النيابة العامة احلصانة القضائية جاء بالتعديل           

   ).                          ستقالل أعضاء النيابة العامة ا                        ني سلطة التحقيق واالدعاء و   ب      بالفصل                                  وعقب صدور القرارات الدولية املعنية 

   .         مباشرة      إليها                                      تعرض عليها من الشرطة أو تقدم         ى                                                العامة سلطة التحقيق فيما تتلقاه من شكاو              النيابة      ومتلك -  ٥٣
      لقاضي                                 متديد احلبس مبوجب قرار من ا           ويكون                                                                        وهلا إصدار أوامر القبض أو الضبط والتفتيش واحلبس ملدة أربعة أيام            

  .           اجلزئي املختص

    كما   .       واإلفالس                    األحوال الشخصية     ى                                                     العامة باحلضور يف بعض القضايا املدنية مثل دعاو               النيابة         وتقـوم  -  ٥٤
  .                      ً  االحتجاز املقررة قانوناً     أماكن                                                     اإلشراف والتفتيش الدوري واملفاجئ على السجون وغريها من  ىل   تتو

             بإنشاء قسم  )    ٢٠٠٥       لسنة     ١٢٢١    رقم  (                  قرار النائب العام    ر       صد  ،    ٢٠٠٥       يوليه   /   متوز    ٢٧                    إىل أنه بتاريخ          ويشـار  -  ٥٥
  .             حبقوق اإلنسان      متعلقة                                                                       حبماية حقوق اإلنسان للتحقيق واملتابعة والتعرف على أية انتهاكات أو بالغات    خاص

                     اإلداري وجملس الدولة      القضاء

                        ة لذلك من قرارات أو                             وما يصدر عنها نتيج            وصالحياهتا                                              إطار ممارسة السلطة التنفيذية الختصاصاهتا        يف -  ٥٦
                                                                        وسواء كانت تتعلق مبا تقدمه من خدمات أو تلتزم بالقيام به من                    اجلماعات                                     لوائـح تتصـل مبصـاحل األفراد أو         

                       الدستورية والقواعد         املبادئ                                                                            املواطنني فإنه يتعني على السلطة التنفيذية االلتزام بطبيعة احلال بكل                حيال         إجراءات  
                                                                                فيما يصدر عنها يف حدود سلطتها التنفيذية لصاحل العام واملعايري املوضوعية                ً هدفةً                                 القانونية السارية يف البالد مست    

  .             ً                  ً                          املواطنني طبقاً لتلك املعايري ووفقاً لألصول القانونية املرعية    مصاحل       وإهناء      اجملردة 

       على                           ً      للكافة اللجوء إليها طعناً     ،                  القضائية امليسر         االنتصاف       وسيلة                                 جملس الدولة والقضاء اإلداري           ويشكل -  ٥٧
                                                                  من قرارات سواء كانت صادرة بشكل إجيايب أو سليب أو باالمتناع عن إصدار          التنفيذية                     كل ما يصدر عن السلطة 

                        املخالفة للقانون أو            القرارات                                                  ويستطيع من يلجأ للقضاء اإلداري طلب إلغاء          .                                    أو القـيام باإلجـراء املطلـوب               القـرار 
  .    عنها                                   استعمال السلطة وكذلك طلب التعويض  ة   ساء إل            و التفسري أو                  خلطأ يف التطبيق أ      املعيبة           الشكل أو   أو        االختصاص 

     بشأن       ١٩٧٢         لسنة     ٤٧              القانون رقم                وقد حدد     . )          الدستور   من     ١٧٢       املادة   (                                  الدولة، هيئة قضائية مستقلة          وجملس -  ٥٨
           ت اإلدارية                                                                                الدولة بالفصل يف الطعون على القـرارات النهائية وطلبات إلغاء القرارا             جملس                           جملس الدولة اختصاص حماكم     
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               كما تفصل هذه              اإلداري         القرار                                               ويعتبـر االمتناع عن اختاذ القرار يف حكم          .               سالفة الذكر        لألسباب  -         عنها             والـتعويض 
         واعترب   ،                             ودرجات الطعن على األحكام            وإجراءات                           كما نظم القانون سبل       .                                  الطعـون على القرارات التأديبية                احملـاكم يف    

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

       أقسام                          بشأن جملس الدولة من ثالثة     ١٩٧٢       لسنة   ٤٧       ون رقم ـ      القان  ب ـ             س الدولة مبوجـ     جمل ل َّ كَّـ    ويش -  ٥٩
                         وحمكمة القضاء اإلداري          العليا                                            ويتكون القسم القضائي من احملكمة اإلدارية         .            والتشريع   وى                 القضائي والفت   :    هـي 

  .                                            واحملاكم اإلدارية والتأديبية وهيئة مفوضي الدولة

              القسم القضائي  ) أ ( 

     من     اثنني                                                                        احملـاكم اإلدارية والتأديبية من دوائر ثالثية برئاسة مستشار مساعد وعضوية         تشـكل  -
        حمكمة                  أحكامها أمام        تستأنف    إذ                           وتعترب حماكم أول درجة       .                               الـنواب عـلى مستوي احملافظات     

  .                                                القضاء اإلداري سواء من اخلصوم أو هيئة مفوضي الدولة

          املنازعات                                                                           حمكمة القضاء اإلداري من دوائر ثالثية من املستشارين وختتص بالفصل يف                    وتشـكل  -
          املقامة            االستئنافات                                                                           اإلدارية والطعون على القرارات اإلدارية وطلبات التعويض كما ختتص بنظر           

  . )  ١٠      املادة  (             ة والتأديبية                      عن أحكام احملاكم اإلداري

          األحكام   يف                                    وختتص بالنظر يف الطعون املقامة            مخاسية                                      احملكمة اإلدارية العليا من دوائر              وتشـكل  -
  .       القانون                                                 أو احملاكم التأديبية لألسباب القانونية اليت حددها      اإلداري                       الصادرة من حمكمة القضاء 

           ختتص بإعداد    هي    و .             مبجلس الدولة ي      التقاض        ة درجات ـ          ة على كافـ                   هيئة مفوضي الدول     وتشكل -
  .         اإلدارية ى                 الرأي وفحص الدعاو

           قسم الفتوى  ) ب ( 

                                                                يطلب فيها من اإلدارات املختصة بالوزارات إبداء الرأي أو             اليت        املسائل                     بإبداء الرأي يف        خيتص -
  . )  ٥٨      املادة  (             فحص التظلمات 

            قسم التشريع  ) ج ( 

                                               الصفة التشريعية وجيتمع هبيئة مجعية عمومية         ات ذ                                         مبراجعة القوانني والقرارات اجلمهورية         خيتص -
  . )  ٦٦      املادة  (                   بني اجلهات احلكومية          واملنازعات                       للنظر يف املسائل الدولية 

                                                             أنواعه الدستوري واملدين واجلنائي واإلداري وسائل االنتصاف             بكافة                                   هذا البنيان التنظيمي للقضاء          وميثل -  ٦٠
         جرائم      تشكل                                أية انتهاكات حلقوق اإلنسان        لى                    واحلريات واملعاقبة ع                             بدورها يف محاية احلقوق          تقوم                الوطنـية اليت    

                                 اإلداري جهة االنتصاف املختصة          القضاء              كما يشكل     .        حلقتهم    اليت                                              جنائية وتعويض اجملين عليهم فيها عن األضرار        
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         ألحكام           باملخالفـة                                          إلغاء القرارات اإلدارية اليت قد تصـدر                                                     لألداء احلكومي املتصل باحلقوق واحلريات وخيتص ب      
  .                          املتضررين من تلك القرارات     تعويض       هذا مع  و   ،                                 ً               الدستور أو القانـون أو تشكل تعسفاً يف استعمال احلق

  :    ّ                                                 وتوفّر كافة القوانني املتعلقة بشؤون اهليئات القضائية وهي -  ٦١

                          بإنشاء احملكمة الدستورية؛    ١٩٧٩       لسنة   ٤٨            القانون رقم  - 

            ة القضائية؛            بشأن السلط    ١٩٧٢       لسنة   ٤٦             والقانون رقم  - 

  .                 بشأن جملس الدولة    ١٩٧٢       لسنة   ٤٧             والقانون رقم  - 

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

 الثاين اجلزء

  حلماية حقوقالتفاقية الدولية املوضوعي للحقوق الواردة باالتناول
 مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

        التفاقية      من ا ٧      املادة 

                     عدم التمييز يف احلقوق 

                        ً                                                                       تـتعهد الدول األطراف، وفقاً للصكوك الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان، باحترام احلقوق املنصوص              
      خلاضعني  ا                      ودين يف إقليمها أو                                                                                     علـيها يف هذه االتفاقية وتأمينها جلميع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم املوج           

                                                                                                                    لواليـتها دون متيـيز من أي نوع، مثل التمييز بسبب اجلنس، أو العنصر، أو اللون، أو اللغة، أو الدين أو                     
                                                                                                                  املعـتقد، أو الرأي السياسي أو غريه، أو األصل القومي أو العرقي أو االجتماعي، أو اجلنسية، أو العمر، أو                   

  .                                          احلالة الزوجية، أو املولد، أو أي حالة أخرى             أو امللكية، أو  ،               الوضع االقتصادي

          اليت تنص   ٤٠                                                                                             يعتـرب احلق يف املساواة أمام القانون من احلقوق اليت نص عليها الدستور املصري يف املادة                  -  ٦٢
                                                                                                 املواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون يف احلقوق والواجبات العامة، ال متييز بينهم يف ذلك بسبب           "         على أن   
  .        ً                                             والتزاماً بالدستور املصري واملواثيق الدولية حلقوق اإلنسان  "                                    األصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة       اجلنس أو

  .                                                                          ً                             ويتمـتع هبذا احلق مجيع من خيضع ألحكام القوانني املصرية اليت مل تتضمن تفرقة أو متييزاً من أي نوع                   -  ٦٣
  :                                            ويشار إىل أن مصر عضو باالتفاقيات الدولية اآلتية

                                  دويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية؛        العهد ال - 

                                                       االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري؛ - 
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                                                         االتفاقية الدولية لقمع جرمية الفصل العنصري واملعاقبة عليها؛ - 

                                      اتفاقية مكافحة التمييز يف جمال التعليم؛ - 

                                 أجور العمال والعامالت عن العمل                  اخلاصة بتساوي     ١٠٠                                        اتفاقـية منظمة العمل الدولية رقـم        -
                  املتساوي يف القيمة؛

                                              اخلاصة مبكافحة التمييز يف جمال االستخدام واملهنة؛   ١١١                                اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  - 

                                    امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب؛ - 

  .                                  امليثاق األفريقي حلقوق الطفل ورفاهيته - 

َ                                         ً                قة والتمييز وُتَعد بعد انضمام مصر إليها قوانني مصرية معموالً هبا أمام مجيع                           ومجيع هذه املواثيق حتظر التفر   ُ             
   ).                   من اجلزء األول أعاله ٢            انظر الفقرة  (                                           السلطات بالدولة على حنو ما سلفت اإلشارة إليه 

                                        لسنة قضائية دستورية حول احلق يف التقاضي  ٨                                                   وقد صدر عن احملكمة الدستورية احلكم يف الدعوى رقم        -  ٦٤
            لنص املادة                                                  ً  كان ذلك، وكان االلتزام امللقي على عاتق الدولة وفقاً  مىت     أنه      وحيث "                      فريه للكافة حيث نص على    وتو

              إىل حماكمها         ً   ميسراً       ً   نفاذاً -                ً     كان أم أجنبياً         ً   وطنياً -                                             من الدستور يقتضيها أن توفر لكل فرد                 والسـتني            الثامـنة   
                                     األساسية الالزمة إلدارة العدالة إدارة         الضمانات           ا، ومبراعاة                                                 باإلضافة إىل احلماية الواجبة للحقوق املقررة بتشريعاهت

                                                                   ، وكانت احلقوق اليت تستمد وجودها من النصوص القانونية يالزمها                 املتحضرة                       ملستوياهتا يف الدول               ً    فعالـة وفقاً  
       اذ إىل         النف    جمرد                                                                  طلب احلماية اليت يكفلها الدستور أو املشرع هلا باعتبار أن            -                  أجل اقتضائها       ومن  -            بالضـرورة   

                                         بإزالة العوائق اليت حتول دون تسوية                   ً    النفاذ دوماً     هذا                                   لضماهنا، وإمنا يتعني أن يقترن                                 ً      القضاء يف ذاته ال يعترب كافياً     
            كي توفر    ،                                                             وبوجه خاص ما يتخذ منها صورة األشكال اإلجرائية املعقدة          ،     عليها                                األوضـاع الناشئة عن العدوان      

          التنظيم        استخدام                                             يقوم على حيدة احملكمة واستقالهلا ويضمن عدم       ً فاً      منص                  ً      يف هناية مطافها حالً           للخصومة          الدولـة   
                                           التسوية هي اليت يعمد اخلصم إىل احلصول           هذه          وكانت    .                                                           القضائي كأداة للتمييز ضد فئة بذاهتا أو للتحامل عليها        

           وبافتراض -    ضية               فإن هذه التر .                                 ملواجهة اإلخالل باحلقوق اليت يدعيها       يطلبها                                       عليها بوصفها الترضية القضائية اليت      
                     الرتباطها بالغاية          متمماته                                         تندمج يف احلق يف التقاضي وتعترب من         -                                   واتسـاقها مع أحكام الدستور                  مشـروعيتها 

                                                القضائية ال تقام للدفاع عن مصلحة نظرية ال تتمخض       اخلصومة              وآية ذلك أن  .                                 النهائية املقصودة منه برابطة وثيقة
    بني                                                                      ة يقرها القانون وتتحدد على ضوئها حقيقة املسألة املتنازع عليها                       طلب منفع        غايتها      ولكن    .                   عنها فائدة عملية  

                              من أن الدستور أفصح بنص            قضاؤها                                                وذلك هو ما أكدته هذه احملكمة مبا جري عليه            .                                أطـرافها وحكم القانون بشأهنا    
                  ً   اتري السابقة ضمناً                          بذلك ما قررته الدس                      ً     دستوري أصيل مردداً        كمبدأ                                                    املادة الثامنة والستني منه عن ضمان حق التقاضي         

      ورد        ً  قانوناً  هبا       يتمتع                            يلة اليت تكفل محاية احلقوق اليت ـ                باعتباره الوس-                ً  كان أم أجنبياً      ً  وطنياً-     فرد                 من كفالة احلق لكل 
  . "             العدوان عليها

                                                                          ً                            ويتـبني مـن احلكـم السـالف اإلشارة إىل أن القانون يوفر احلماية للحقوق املقررة قانوناً للمواطنني               -  ٦٥
                            وبصرف النظر عن مركزهم     -                                                                       على حد سواء، وهو األمر الذي يتوافر معه متتع األجانب بصفة عامة                      واألجانب  
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                                                   ً              ً    بكافة أوجه احلماية اليت يفرضها القانون سواء كان جمنياً عليه أو معرضاً -                                  القانوين من حيث التواجد داخل البالد 
  .    طنية                                                          إلجراءات جنائية عن أفعال ارتكبها باملخالفة ألحكام القوانني الو

        التفاقية      من ا ٨      املادة 

                                              حقوق اإلنسان جلميع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

  .                                                                                يتمتع العمال املهاجرون وأفراد أسرهم باحلرية يف مغادرة أي دولة مبا يف ذلك دولة منشئهم - ١
                                                                                              وال خيضـع هـذا احلـق ألية قيود باستثناء القيود اليت ينص عليها القانون وتقتضيها محاية                

                                                                              لوطين، أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو اآلداب العامة أو حقوق الغري وحرياهتم،       األمن ا
  .                                                                واليت تكون متمشية مع احلقوق األخرى املعترف هبا يف هذا اجلزء من االتفاقية

  .                                                                          للعمـال املهاجرين وأفراد أسرهم احلق يف أي وقت يف دخول دولة منشئهم والبقاء فيها - ٢

  :                                                     من الدستور املصري ما يتصل هبذه احلريات على النحو التايل  ٥٣     إىل   ٥٠        ت املواد ـ    نظم -  ٦٦

                                                                              ال جيوز أن حتظر على أي مواطن اإلقامة يف جهة معينة وال أن يلزم باإلقامة يف مكان معني إال  "   :  ٥٠      املادة 
   ".                         يف األحوال املبينة يف القانون

   ".           لعودة إليها      من ا ه                             بعاد أي مواطن عن البالد أو منع إ      ال جيوز    : "  ٥١      املادة 

        إجراءات                                    اخلارج، وينظم القانون هذه احلق و                                         حق اهلجرة الدائمة أو املؤقتة إىل                 للمواطنني   "  :   ٥٢         املـادة   
   ".             ومغادرة البالد            وشروط اهلجرة 

                                                     السياسي لكل أجنيب اضطهد بسبب الدفاع عن مصاحل الشعوب أو          االلتجاء                   متنح الدولة حق     "   :  ٥٣       املادة  
   ".                             وتسليم الالجئني السياسيني حمظور .       العدالة                        حقوق اإلنسان أو السالم أو 

  :                                       وقد نظم املشرع هذه احلريات بالقوانني اآلتية -  ٦٧

                                                                بشأن جوازات السفر والذي جييز لكل مصري احلصول على جواز سفر يسمح    ١٩٥٩       لسنة   ٩٧        القانون  -  ٦٨
         وأجاز   .                   ضائية واألمن العام                                                                                   بالسفر للخارج أو العودة للبالد وأن املنع من السفر ال يكون إال للجهات الق                    لــه   

  .                           لقرارات الصادرة يف هذا الشأن ا                   القانون التظلم من

                               نظم إجراءات منح التراخيص اخلاصة      الذي    ،                          بشأن دخول وإقامة األجانب     ١٩٦٠           لسـنة      ٨٩           القـانون    -  ٦٩
    رار  ق ب     إال           إقامة خاصة      لـه                  بعاد األجنيب املمنوح إ                       كما ينص على عدم جواز  .                               باإلقامة وأحواهلا وإجراءات جتديدها

                                                                                                                     ر الداخلية وألسباب هتدد األمن القومي للبالد أو الصحة العامة أو اآلداب العامة أو السكينة العامة ويكون ذلك                   ي        مـن وز  
  .                                        وجيوز التظلم من القرار الصادر يف هذا الشأن   .    بعاد إل                                          بعد عرض األمر على اللجنة املختصة بفحص حاالت ا
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                       عية سواء الدائمة أو     ا                                   إجراءات اهلجرة الفردية أو اجلم         ١٩٨٣         لسنة    ١١١     رقم         اهلجرة                     وقـد نظم قانون      -  ٧٠
                                                                                         وتقوم احلكومة جبهود متواصلة لتنظيم عمليات اهلجرة ووضع احللول لكافة اإلجراءات املتعلقة هبا، ووضع    .      املؤقتة

     ضايا                                                                                                       السياسـات املتعلقة برعاية شؤون املصريني املقيمني باخلارج هبدف تكوين رأي عام وطين واعي يساند الق               
                                                                                                                القومـية والوطنـية مـع االستفادة خبرباهتم وكفاءاهتم يف شيت جماالت اإلنتاج والتنمية وتدعيم الروابط القومية                 

  .                                                                      والسياسية واالجتماعية واالقتصادية بينهم وبني الوطن وبينهم وبني بعضهم البعض

        التفاقية      من ا ٩      املادة 

  .   رهم                                              حيمي القانون حق احلياة للعمال املهاجرين وأفراد أس 

                                                       ويعترب االعتداء على احلق يف احلياة من أشد اجلرائم           .                                                  ن احلق يف احلياة من أهم احلقوق اللصيقة باإلنسان         إ -  ٧١
                                    وتسري هذه األحكام بصرف النظر عن         .                                                            واليت جيوز من أجلها توقيع عقوبة اإلعدام على مرتكبيها                      ً  املقررة قانوناً 

  .                           نوين بالنسبة للدخول إىل البالد                                        جنسية املتهم أو اجملين عليه أو حىت وضعهم القا

                         حكم قضائي هنائي عن جرمية  ى                                 للدستور والقانون ال يكون إال مبقتض                            ً ن احلرمان من احلق يف احلياة طبقاً إ و -  ٧٢
  .                          عقوبتها اإلعدام وقت ارتكاهبا

                                       ألشد اجلرائم خطورة وجسامة وهي عقوبة                    عقوبة مقررة      ،                    حكام القانون املصري   أل       ً     وفقـاً   ،         واإلعـدام  -  ٧٣
  .    ً عاماً            الثامنة عشر                تقل أعمارهم عن                  وال تطبق على من   ة،                   للمحكمة وغري وجوبي ة   ازي  جو

  : ي                                                                         وقـد تضمن قانون اإلجراءات املصري الضمانات اخلاصة بتنفيذ وتوقيع هذه العقوبة ه -  ٧٤

      حاكم                 الدوائر اجلنائية مب                                                                          تنظر قضايا اجلنايات واليت من بينها القضايا املعاقب عليها باإلعدام أمام         - ١
                           برئاسة رئيس استئناف وهي من  و    كمة   احمل        مستشاري         ثالثة من             اليت تشكل من                 ستئناف العايل و    اال
   ). ) ح  )( أ (   ٣٦٦    ادة   امل (                            كادر القضائي مبحاكم االستئناف          وظيفية لل        درجات ال  ال   ى   أعل

             وجيوز الطعن  .                                                                 ال جيوز أن يصدر حكم اإلعدام إال بإمجاع اآلراء وبعد أخذ رأي مفيت اجلمهورية - ٢
   ). ) ح  )( أ (   ٣٨١      املادة  (                                   كم بطريق النقض والتماس إعادة النظر       على احل

                                            ً                                    جيب على النيابة العامة عرض احلكم الصادر حضورياً باإلعدام على حمكمة النقض للتحقق مـن  - ٣
      من    ٤٦        املـادة   (                                               ولو مل يكن احملكوم عليه قـد طعن بالنقض           ىت                            صـحة تطبـيق القـانون ح      

  . )                            جراءات الطعن أمام حمكمة النقض                يف شـأن حاالت وإ    ١٩٥٩       لسنة   ٥٧         القانـون 

                                                                                            جيـب رفع أوراق الدعوى الصادر فيها حكم هنائي باإلعدام لرئيس اجلمهورية عن طريق وزير                - ٤
   ). ) ح  )( أ (     ٤٧٠      املادة  (                                          العدل ليستعمل حقه يف العفو أو ختفيف العقوبة 

   ). ) ح  )( أ (   ٤٧٦       املادة (                                                            يوقف تنفيذ عقوبة اإلعدام على املرأة احلامل إىل ما بعـد وضع محلها  - ٥
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                    من قانون الطفل       ١١٢       املادة   (                                                                   ال تنطبق عقوبة اإلعدام على من ال يتجاوز عمره مثان عشرة سنة              - ٦
  . ) ٦   ١٩٩       لسنة   ١٢    رقم 

  .                                                                                  وال تنفذ عقوبة اإلعدام يف األعياد الدينية للمتهم، ويتم حبضور رجال الدين حسب ديانة املتهم - ٧

                                                      قليمية حلقوق اإلنسان واملعنية حبماية هذا احلق واملشار إليها                                         ويشار إىل عضوية مصر باملواثيق الدولية واإل  
   ).                ً                             انظر الفرع ثانياً من اجلزء األول من هذا التقرير (

        التفاقية      من ا  ١٠      املادة 

  .  ُ  َّ                                                                                                 ال ُيعَّرض العامل املهاجر أو أي فرد من أسرته للتعذيب أو املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 

                                               وتطبق أحكام قانون العقوبات على اجلناة دون النظر   .                   ً                      التعذيب جرمية وفقاً ألحكام القانون املصري    يعترب -  ٧٥
               ، والعهد الدويل     ١٩٨٤                                                      كما أن مصر منضمة إىل كل من اتفاقية مناهضة التعذيب لعام   .                        جلنسية املتهم أو اجملين عليه

                                              مصرية حسبما تقدم ذكره باجلزء األول من                                                                         اخلـاص باحلقوق املدنية والسياسية وتعترب أحكام كل منهما قوانني         
  .           هذا التقرير

  .            على ما يلي  ٥٧   و  ٤٢                              وقد نص الدستور يف كل من املادتني  

                                                               كل مواطـن يقبض عليه أو حيبس أو تقيد حريته بأي قيد جتب             "                         من الدستور على أن        ٤٢            نصت املادة    -  ٧٦
          ً                                أو معنوياً، كما ال جيوز حجزه أو حبسه يف غري                                                      ً          معاملـته مبـا حيفظ عليه كرامة اإلنسان، وال جيوز إيذاؤه بدنياً       

                  وكل قـول يثبت أنه   .                               وحيدد القانون مدة احلبس االحتياطي  .                                            األماكن اخلاضعة للقوانني الصادرة بتنظيم السجون
   ".                                                                      صدر من مواطن حتت وطأة شيء مما تقدم أو التهديد بشيء منه يهدر وال يعول عليه

                                                        كل اعتداء على احلرية الشخصية أو حرمة احلياة اخلاصة          "         على أن                   من الدستور      ٥٧                   كمـا نصت املادة      -  ٧٧
                                                                                                 للمواطنني وغريها من احلقوق واحلريات العامة اليت يكفلها الدستور والقانون جرمية ال تسقط الدعوى اجلنائية وال 

   ".                   ً     ً                      وتكفل الدولة تعويضاً عادالً ملن وقع عليه االعتداء  .                             املدنية الناشئة عنها بالتقادم

                                  أفعال استعمال القسوة أو التعذيب     )    ٢٨٢-   ٢٨٠   ،     ١٢٩   ،     ١٢٦       املواد   (                          جـرم قـانون العقوبات             وقـد    -  ٧٨
                ً                                                                                                والـتهديد بـه، أياً كانت وسيلته وبصرف النظر عن حجم اآلالم أو األضرار الناشئة عن التعذيب سواء أكان                   

                  ذيب، وعدم سريان                                            كما جرم كذلك املوظف العام اآلمر بالتع        .                                ً          ً           التعذيـب أم اسـتعمال القسوة بدنياً أم معنوياً        
                                                                                                       اإلعفاء من العقاب على من ينفذ هذا األمر، وكذلك عدم سقوط الدعوى اجلنائية أو املدنية الناشئة عنها بالتقادم   

  .                                  وكفالة الدولة لتعويض اجملين عليه عنها

                                                                  تأثيم فعل التعذيب أو األمر به واحلاصل من املوظف العام بغرض            "                عقوبات على       ١٢٦            نصت املادة        فقد   -  ٧٩
                                                                             وقرر املشرع عقوبة مشددة لذلك وهي األشغال الشاقة املؤقتة أو السجن وعقوبة القتل  .                  ل متهم على االعتراف مح

   ".                      العمد إذا مات اجملين عليه
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               على وظيفته                                                  ً        معاقبة كل مستخدم استعمل القسوة مع الناس اعتماداً        "                عقوبات على       ١٢٩            نصت املادة    و -  ٨٠
  .                      وجعل احلبس عقوبة لذلك "     بداهنم    بأ                               ً حبيث أنه أخل بشرفهم أو أحدث آالماً

                                                              تأثيم أفعال احلبس أو احلجز بدون أوامر املختصني بذلك وعلي           "                عقوبات على       ٢٨٢-   ٢٨٠            نصت املواد          كمـا    -  ٨١
   ".                            بالتهديد بالقتل أو التعذيب ً اً                                                                      من يوفر املكان هلذا احلجز وتشديد العقوبة يف حالة ما إذا كان هذا احلجز مصحوب

                                                                                  عدم التعويل على أي قول يثبت أنه صدر من حتت وطأة التعذيب أو التهديد                                      كمـا نص الدستور على     -  ٨٢
  .        بشيء منه

                                       معاملة من يقبض عليه أو حيبس مبا حيفظ عليه  "                              من قانون اإلجراءات اجلنائية على    ٢ /  ٤٠          نصت املادة     وقد  -  ٨٣
    )".    ١٩٥٦       لسنة    ٣٩٦    رقم  (                            وتضمن ذات احلكم قانون السجون   .           ً  أو معنوياً                              ً كرامة اإلنسان وعدم إيذائه بدنياً

   .     ٢٠٠٣       لسنة   ٩٥                                 ُ                                           ويشار إىل أن عقوبة األشغال الشاقة أُلغيت من القانون العقايب املصري بالقانون رقم  

  .    ٢٠٠٢       لسنة    ١٥٢               بالقانون رقم     ١٩٥٦       لسنة    ٣٩٦     ُ                                     كما أُلغيت عقوبة اجللد من قانون السجون رقم  -  ٨٤

        التفاقية      من ا  ١١      املادة 

  .                                   فرد من أسرته لالسترقاق أو االستعباد                          ال يعرض العامل املهاجر أو أي - ١

  .                                                           ً ال يلزم العامل املهاجر أو أي فرد من أسرته بالعمل سخرة أو قسراً - ٢

                                                                      من هذه املادة متنع، يف الدول اليت جيب فيها أن يفرض السجن مع               ٣                         ال يعتـرب أن الفقـرة        - ٣
                   يقضي هبذه العقوبة                                                            ً                األشغال الشاقة كعقوبة على جرمية ما، أداء األشغال الشاقة طبقاً حلكم            

  .                 صادر عن حمكمة خمتصة

   ":                  ً العمل سخرة أو قسراً "                              ألغراض هذه املادة، ال يشمل مصطلح  - ٤

                            من هذه املادة مما يطلب عادة  ٣                                            أي عمل أو أية خدمة غري مشار إليهما يف الفقرة    ) أ (  
     فراج                                                                                         من شخص حمتجز نتيجة ألمر قانوين صادر من حمكمة، أو بطلب من شخص يف أثناء فترة اإل                

                       املشروط من هذا االحتجاز؛

                                                                                أيـة خدمة مستوجبة يف حـاالت الطوارئ أو الكوارث اليت هتدد حياة اجملتمع أو                ) ب (  
         رفاهيته؛

                            ً                                            أي عمـل أو أيـة خدمـة تشكل جزءاً من االلتزامـات املدنية العاديـة             ) ج (  
  .                   ً                         مادامت مفروضـة أيضاً على رعايا الدولة املعنية
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              كما أن السخرة   .                ً                ً              وغري جائز قانوناً استرقاق أحد أياً كانت جنسيته  .              م العام يف مصر                  إن الرق خمالف للنظا -  ٨٥
                            ً        كل موظف عام استخدم سخرة عماالً يف عمل  "                                من قانون العقوبات اليت تنص على    ١١٧        ً            جرمية عمالً بنص املادة 

                   بالسـجن املشدد،                                                          أو احتجز بغري مربر أجورهم كلها أو بعضـها يعاقب            ١١٩                               إلحدى اجلهات املبينة يف املادة      
               عدم جواز فرض    "                     من الدستور على       ١٣            نصت املادة        وقد     ".                                        ً     ً         وتكون العقوبة احلبس إذا مل يكن اجلاين موظفاً عاماً        

    ".                                   قانون ألداء خدمة عامة ومبقابل عادل     مبقتضى          ً                 أي عمل جرباً على املواطنني إال 

                              كل من القانون املدين وقانون           يف               التعبري عنها                                                          وقـد الـتزم املشـرع املصري هبذه النصوص الدستورية ب           -  ٨٦
  : يت آل                                                   العقوبات وقانون اإلجراءات اجلنائية وذلك على التفصيل ا

  )    ١٩٤٨       لسنة    ١٣١    رقم         القانون  (             القانون املدين   ) أ ( 

                         وتنتهي مبوته وتقرر حقوق      ً ه حياًـ              ان بتمام والدتـ                تبدأ شخصية اإلنس "         على أن   ٢٩    ادة       تنص امل -
   ".   نون      للقا                       ً معينة للحمل املستكن طبقاً

   ".       سم ولقب ا             يكون لكل شخص  "         على أن   ٣٨          تنص املادة  -

   ".               تعديل يف أحكامها  ال                                 عدم جواز نزول الشخص عن أهليته أو  "      على   ٤٨          تنص املادة  -

   ".                              ليس ألحد الرتول عن حريته الشخصية "          على أنه   ٤٩          تنص املادة  -

                         مربر أو انتحال االسم                 سم الغري بال   ا                                     محاية قانونيـة لالسم بعدم استعمال       "        على     ٥١            تنص املادة    -
   ".                                         احلق يف طلب وقف االعتداء على االسم مع التعويض      لـه                   ومن وقع عليه ضرر .      دون حق

  )    ١٩٣٧       لسنة   ٥٨    رقم  (                     قانون العقوبات املصري   ) ب ( 

                                                                                              تناول قانون العقوبات املصري تأثيم العـديد من األفعال املاسـة بكرامة اإلنسان أو شخصيته              -
                                                         ستغالل أو التعذيب أو املعاملة غري اإلنسانية وذلك على           اال              العمل أو                              القانونـية أو السخرة يف    

  .           النحو التايل

                                                        تأثيم فعل استخدام املوظف العام للعمال سخرة يف عمل          "                عقوبات على       ١١٧                 نصت املادة رقم     -
         تيان غري   إ                                                                               اجلهات أو اهليئات العامة أو املعتربة كذلك أو احتجاز أجورهم بغري مربر و              ى     إلحـد 

                                                                  وجعل القانون عقوبة مشددة للموظف العام هي األشغال الشاقة           .                   العـام هلذا الفعل            املوظـف   
   ".                         املؤبدة أو املؤقتة مع العزل

                                                     ً          تأثيم فعل إلزام األشخاص بعمل يف غري احلاالت اجملازة قانوناً          "                عقوبات على       ١٣١            نصت املادة    -
   من     ذلك         إذا حدث  و   .         القانون     مبقتضى                                                      أو اسـتخدام األشـخاص يف غري األعمال اليت مجعوا هلا           

   ".                    زل ورد األجور املستحقةـ       س والعـ                  رع لذلك عقوبة احلبـ      ع املشـ      ام وضـ       موظف ع
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                                                                  تأثيم فعل استعمال القوة أو العنف أو اإلرهاب أو التهديد أو تدابري غري  "      على    ٣٧٥          نصت املادة  -
  :                                                          مشروعة يف االعتداء أو الشروع يف االعتداء على حق من احلقوق اآلتية

  ؛            الغري يف العمل   حق   ) أ (   

  ؛                                             حق الغري يف أن يستخدم أو ميتنع عن استخدام أي شخص  ) ب (   

                طبق حكم املادة    ُ ُي    و  .                                                        حق الغري يف أن يشترك أو ال يشترك يف مجعية أو مجعيات             ) ج ( 
   ".                                        وجهت أفعال اإلكراه إىل زوج املقصود أو أوالده     ولو

  .   يات                                                والقصد من ذلك هو محاية حرية العمل واالشتراك يف اجلمع -  ٨٧

                                            ُ            مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد واردة يف نص آخر، ُيعاقب        "        على    ً اً       مكرر    ٣٧٥                     كمـا نصـت املادة       -
                                                                              كل من قام بنفسه أو بواسطة غريه باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو                                          باحلبس مدة ال تقل عن سنة       

                      كان من شأن ذلك تكدير     ىت                             أو أوالده بغرض ترويعه م      ه                                                التهديد باستخدام القوة مع اجملين عليه أو زوج       
                                                                                              أمـنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سالمته للخطر أو إحلاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو    

   ".     رادته إ                                                     أو املساس حبريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره أو بسالمة  ه    مصاحل

                     ألدوات أو إذا وقـع                                                                                    كما نص على أحوال تشديد العقوبة وهي كثرة اجلناة أو استخدام السالح أو ا              " -
   ".                                       أو أحوال الترصد أو االقتران جبرمية القتل                             ً  أو صغري مل يبلغ مثانية عشر عاماً    أنثى          الفعل على 

                                 األحوال اليت جيوز العمل فيها وكيفية   )     ١٩٧٣       لسنة   ٧٦             القانون رقـم  (                                ويـنظم قـانون اخلدمة العامة       -  ٨٨
  .                   تعويض اخلاضعني ألحكامه

                                                             ويتمتع األجانب باحلماية القانونية املقررة بقانون العقوبات         .                ية على العامة                             وتسري هذه النصوص القانون    -  ٨٩
  .                                                وغريه من القوانني دون النظر جلنسية اجلاين أو اجملين عليه

        التفاقية      من ا  ١٢      املادة 

                          ويشمل هذا احلق حرية أن       .                                                                     للعمال املهاجرين وأفراد أسرهم احلق يف حرية الفكر والضمري والدين          - ١
ـ                                                                                              ن أو معتقد خيتارونه أو أن يعتنقوا هذا الدين أو املعتقد وحرية إظهار دينهم أو                                 يكـون هلـم دي

  .                                     ً                      ً                ً        ً معتقدهم، إما منفردين أو مع مجاعة وعلناً أو خلوة، عبادة وإقامةً للشعائر، وممارسةً وتعليماً

     َّ                                                                                     ال يعرَّض العمال املهاجرون وأفراد أسرهم إلكراه ينتقص من حريتهم يف أن يكون هلم دين                - ٢
  .                                               عتقد خيتارونه، أو أن يعتنقوا هذا الدين أو املعتقد    أو م

                                                                                                        ال ختضع حرية إظهار الفرد لدينه أو معتقده إال للقيود اليت يقررها القانون وتقتضيها محاية السالمة                 - ٣
  .                                                                                   العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة أو حقوق الغري وحرياهتم األساسية
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                                                                          طراف يف هذه االتفاقية باحترام حرية األبوين، اللذين يكون واحد منهما                             تـتعهد الدول األ    - ٤
                                                                                              عـلى األقل من العمال املهاجرين، واألولياء القانونيني، إن وجدوا، يف تأمني التعليم الديين              

  .                   ً                واألخالقي ألوالدهم وفقاً ملعتقداهتم اخلاصة

  . "                             ة وحرية ممارسة الشعائر الدينية د       ة العقي               تكفل الدولة حري "         على أن   ٤٦                         نص الدستور املصري يف املادة  -  ٩٠

  :                           هلذه احلرية على النحو التايل ً اً                                 ً                        وقد جاء قانون العقوبات املصري مؤمثاً لألفعال اليت تشكل انتهاك -  ٩١

  :                        على تأثيم األفعال اآلتية   ١٦٠          نصت املادة  

  ؛      لتهديد                                                       شعائر ملة أو احتفال ديين خاص هبا أو تعطيلها بالعنف أو ا     إقامة            التشويش على  -

                                                                                                 ختريب أو كسر أو إتالف أو تدنيس مبان معدة إلقامة شعائر دين أو رموز أو أشياء أخرى هلا                   -
  ؛                                   حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس

  .                                      انتهاك حرمة القبور أو اجلبانات أو دنسها -

  :                        على تأثيم األفعال اآلتية   ١٦١          نصت املادة  و 

            إذا حرف                                   ً      من األديـان اليت تؤدي شعائرها علناً                                                  طبع أو نشر كتاب مقدس يف نظر أهـل دين           -
  ؛    ً                    ً            عمداً نص هذا الكتاب حتريفاً يغري معناه

  . ن و                                                                           تقليد احتفال ديين يف مكان عمومي أو جمتمـع عمومي بقصد السخرية به أو ليشاهده آخر -

          عقوبة إىل           تشديد ال      على                                                                                    وقـد نص القانون على املعاقبة على تلك األفعال باحلبس والغرامة أو إحدامها و              -  ٩٢
  .            لغرض إرهايب                            ً السجن إذا كانت ارتكبت تنفيذاً

                                                                                      ً                  كمـا يتمتع كل من الوالدين يف القانون املصري حبرية اختيار التعليم الديين واألخالقي ألوالدهم وفقاً                 -  ٩٣
   .                      للديانة اليت يدينون هبا

                               األسرية للمنتمني إليها فإن             ً                                                                       والـتزاماً من مصر حبرية األديان السماوية واحترام اآلثار القانونية للعالقات           -  ٩٤
  .                                                                   مسائل األحوال الشخصية يف مصر ينطبق بشأهنا أحكام الشرائع السماوية الثالث

                                        ً                                                                          وال ختضـع هذه احلرية إال للقيود املقررة قانوناً على حنو ما ورد بالفقرة الثالثة من هذه املادة وما أقرته                     -  ٩٥
  .                           املواثيق الدولية يف هذا الشأن

     اقية   التف      من ا  ١٣      املادة 

  .                                                        للعمال املهاجرين وأفراد أسرهم حق اعتناق اآلراء دون أي تدخل - ١
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                                                                                           للعمال املهاجرين وأفراد أسرهم احلق يف حرية التعبري، ويشمل هذا احلق حرية التماس مجيع               - ٢
                                                                                           أنـواع املعلومـات واألفكـار وتلقيها ونقلها، بصرف النظر عن احلدود، سواء بالقول أو              

  .                                   يف شكل فين أو بأية وسيلة أخرى خيتاروهنا                       الكتابة أو الطباعة، أو 

  .  ةـ                                        من هذه املادة واجبات ومسؤوليات خاص     ٣                                               تسـتتبع ممارسة احلق املنصوص عليه يف الفقرة          - ٣
  :                                                                      ولذلك جيوز أن ختضع لبعض القيود، شريطة أن ينص عليها القانون وأن تكون الزمة

                           الحترام حقوق الغري أو مسعتهم؛  ) أ (

                                                                  مي للدول املعنية أو النظام العام، أو الصحة العامة أو اآلداب العامة؛               حلماية األمن القو  ) ب (

                           لغرض منع أية دعاية للحروب؛  ) ج (

                                                                        ً                 لغرض منع أية دعـوة إىل الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل حتريضاً على التمييز أو   ) د (
  .               العداء أو العنف

                                                          أي مكفولة، ولكل إنسان التعبري عن رأيه ونشره بالقول                  حرية الر  "                         من الدستور على أن        ٤٧            نصت املادة    -  ٩٦
                                              والنقد الذايت والنقد البناء ضمان لسالمة        .                                                                          أو الكتابة أو التصوير أو غري ذلك من وسائل التعبري يف حدود القانون            

  . "            البناء الوطين

  . "                                              حرية صحافة والطباعة والنشر ووسائل اإلعالم مكفولة "   أن       على   ٤٨              كما نصت املادة  -  ٩٧

                                        واإلبداع األديب والفين والثقايف وتوفري        مي                               تكفل الدولة حرية البحث العل     "            على أن      ٤٩                 كما نصت املادة     - ٨ ٩
  . "                                الوسائل الالزمة لتحقيق وتشجيع ذلك

                   للقانون وال سلطان                                             ً حق الصحفيني يف احلصول على األنباء واملعلومات طبقاً "      على    ٢١٠              كما نصت املادة  -  ٩٩
  . "  ون                       عليهم يف عملهم لغري القان

  :     اآلتية                                          وقد نظم املشرع ما يتصل هبذه احلريات بالقوانني  

  ؛             بشأن املطبوعات      ١٩٣٦       لسنة   ٢٠            القانون رقم  -

  ؛                  بشأن محاية حق املؤلف      ١٩٤٥       لسنة    ٣٥٤            القانون رقم  -

  ؛                               بشأن الرقابة على املصنفات الفنية      ١٩٥٥       لسنة    ٤٣٠            القانون رقم  -

  ؛   افة              بشأن سلطة الصح      ١٩٩٦       لسنة   ٩٦            القانون رقم  -

                     بشأن امللكية الفكرية؛      ٢٠٠٢       لسنة   ٨٢            القانون رقم  -

  .                  بشأن تنظيم االتصاالت      ٢٠٠٣       لسنة   ١٠            القانون رقم  -
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                                                    يف إطار ما تضمنته الفقرة الثالثة من املادة املاثلة من                                                             وقـد تضـمنت هذه القوانني تنظيم استخدام هذه احلريات            -   ١٠٠
                        القوانني العقابية جترمي                  كما تضـمنت     .                               ديب والفين ومحاية حريات اآلخرين                                        والضمانات الالزمة حلماية اإلنتاج األ              االتفاقية  

                                      أو الدعوة إىل التفرقة العنصرية أو              لآلخرين                 للحياة اخلاصة          لتعرض      يف ا                    استخدام النشر        وجترمي                             االعتداء على أعمال اآلخرين     
   .                   نب املتواجدين يف مصر                                             وتسري هذه القوانني سواء على املصريني أو على األجا  .                       الدعوة للعنف والكراهية

        التفاقية      من ا  ١٤      املادة 

                                                                                                      ال يعرض العامل املهاجر أو أي فرد من أسرته للتدخل التعسفي أو غري املشروع يف حياته اخلاصة أو                   
    وحيق   .                                                                                                      يف شؤون أسرته أو بيته أو مراسالته أو اتصاالته األخرى لالعتداءات غري القانونية على شرفه ومسعته               

  .                                                                  ل فرد من أسرته التمتع حبماية القانون ضد هذا التدخل أو هذه االعتداءات                  لكل عامل مهاجر ولك

                                                         ما يتصل حبق الفرد يف حريته الشخصية وأمنه الشخصي            ٤٥    و   ٤٤    تني                                 أورد الدسـتور املصـري يف املاد       -   ١٠١
  :                                           خصوصياته اليت حيميها القانون وذلك حسبما يلي ة    وحرم

                                            ً         وز دخوهلا أو تفتيشها إال بأمر قضائي مسبب وفقاً                وال جي    مة               للمسـاكن حـر    "       أن     ٤٤                أوردت املـادة     -   ١٠٢
   ".            حكام القانون أل

                                ن لكافة وسائـل االتصـال حرمة      أ                                                 حلـياة املواطـنني اخلاصة حرمة حيميها القانون و         "       أن     ٤٥                أوردت املـادة     -   ١٠٣
   ".         للقانون     ً  وفقاً                                                                                    وسريتها مكفولة وال جيوز مصادرهتا أو االطالع عليها أو رقابتها إال بأمر قضائي مسبب وملدة حمدده

      على                    باملساس باحلياة اخلاصة                                        أمث قانون العقوبات املصري األفعال املتصلة  ،                        بتلك القواعد الدستورية  ً ماً ا     والتز -   ١٠٤
  :           بني فيما يلي        النحو امل

      من     ١٧١         ً                                                            يعد قاذفاً كل من أسند لغريه بواسطة إحدى الطرق املبينة باملادة             "             على أنه       ٣٠٢            نصت املادة    -   ١٠٥
       ً                                                                   ً                         ن أموراً لو كانت صادقة ألوجبت عقاب من أسند إليه بالعقوبات املقررة لذلك قانوناً أو أوجبت                               هـذا القـانو   

   .  "                    احتقاره عند أهل وطنه

                                                                يعاقب على القذف باحلبس مدة ال جتاوز سنة وبغرامة ال تقل عن ألفي جنيه  "          على أنه    ٣٠٣          نصت املادة  -   ١٠٦
   ".            اتني العقوبتني                                            وال تزيد على سبعة آالف ومخسمائة جنيه أو بإحدى ه

                                              يعاقب باحلبس كل من اعتدي على حرمة احلياة اخلاصة   "                    عقوبات على أن    ً اً       مكرر    ٣٠٩                نصـت املـادة      -   ١٠٧
   ".                           وبة إذا كان ذلك من موظف عامـ                                                       سواء باستراق السمع أو التسجيل أو التصوير وتشديد العق  ـن      للمواط

                                  املوظف احلكومي أو موظف الربيد       ى   أخف                            عقوبة احلبس والغرامة إذا      "                عقوبات على       ١٥٤              نصـت املادة     -   ١٠٨
  .                              مكاتبة أو فضها أو سهل ذلك لغريه
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               تطبيقات قضائية

                                                                  من قانون اإلجراءات اجلنائية واليت جتيز ملأموري الضبط القضائي           ٤٧                                  قضت احملكمة بعدم دستورية املادة       -   ١٠٩
                             ترط أن يكون تفتيش املنازل     ـ      تش         تور اليت ـ            من الدس    ٤٤                                                         تفتيش مرتل املتهم يف حالة التلبس ملخالفة ذلك للمادة          

          ر باجلريدة  و  نش    ، امل    ١٩٩٧      يونيه  /        حزيران ٦           تورية جلسة ـ     دس ٤       لسنة  ٥           القضية رقم  (   .            قضائي مسبب ر  أم  ى     مبقتض
   ).    ١٩٩٤      يونيه  /        حزيران  ١٤         بتاريخ     ١٩٨٤       لسنة   ٢٤           الرمسية رقم 

                          نون للمصريني على حنو ما سلف                                                                  ويتمتع كافة األجانب املوجودين مبصر باحلماية القانونية اليت يقررها القا -   ١١٠
   ).                             انظر اجلزء األول من هذا التقرير (      بيانه 

        التفاقية      من ا  ١٥      املادة 

                                            ً                                                                ال حيـرم العامل املهاجر أو أي فرد من أسرته تعسفاً من ممتلكاته، سواء أكانت مملوكة ملكية فردية أو                    -   ١١١
                                      ر أو ممتلكات فرد من أسرته، مبقتضى                      ً         ً                        وإذا صودرت كلياً أو جزئياً ممتلكات عامل مهاج         .                       باالشـتراك مـع الغري    

  .                                                               ً     ً       ً   التشريع النافذ يف دولة العمل، فإنه حيق للشخص املعين أن يتلقى تعويضاً عادالً وكافياً

  .                                                                      ً         حيظر الدستور نزع امللكية إال إذا متت ألغراض املصلحة العامة ومقابل تعويض وفقاً للقانون -   ١١٢

                                                لكية اخلاصة مصونة، وال جيـوز فرض احلراسة عليها إال يف   امل "                    من الدستور على أن   ٣٤              فقد نصت املادة  -   ١١٣
    وحق   .                                                  ً                 وال ترتع امللكية إال للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقاً للقانون           .                                        األحوال املبينة يف القانون وحبكم قضائي     

   ".               اإلرث فيها مكفول

                       ال جتوز املصادرة اخلاصة                                      املصادرة العامة لألموال حمظورة، و     "                         من الدستور على أن        ٣٦                 كما نصت املادة     -   ١١٤
   ".            إال حبكم قضائي

ـ  و -   ١١٥                                                                     متلك غري املصريني للعقارات املبنية واألراضي الفضاء، ونظم القانون            ١٩٩٦         لسنة      ٢٣٠     رقم                  نظم القـانون       ي
  .                                                                       وحيظر الدستور املصادرة اخلاصة إال حبكم قضائي وهو ما خيضع إليه األجانب بوجه عام  .                  أحوال التصرف فيها

               تطبيقات قضائية

       بأهنا  )  ٣٤                       اليت كفل محايتها يف املادة  (                                                           فسـرت احملكمة الدستورية العليا نص الدستور عن امللكية اخلاصة     -   ١١٦
                                                                                                           تنصـرف إىل احلقـوق الشخصية والعينية على السواء وتتسع إىل األموال بوجه عام دون متييز هبا باعتبار أن املال هو من    

   .                                                                     ومن مث فإن احلقوق الشخصية متتد إىل احلماية الدستورية سالفة الذكر             .                                                  حقـوق امللكـية األدبية أو الفنية أو الصناعية        
   ).    ١٩٩٤      يونيه  /        حزيران ٤       جلسة  ،  ١٣       لسنة   ٣٤                         احلكم الصادر يف القضية رقم  (

        لسنة    ٤٩                من القانون     ٥           واملادة       ١٩٦٤          لسـنة      ١٣٤                 من القـانون     ٢                                  قضت احملكمة بعدم دستورية املادة       -   ١١٧
    تني          ً                             خاص تعويضاً عن ممتلكاهتم ملخالفة ذلك للمادـ                         عويضات اليت يتعني ردها لألش     للت ى             ً      واليت تضع حداً أقص    ١٩٧١
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   ٢       جلسة  ،         دستورية ١       لسنة  ١           القضية رقم  (   .                                  ا تشكله من اعتداء على امللكية اخلاصةـ                    مـن الدسـتور مب     ٣٦ و    ٣٤
  . )    ١٩٩٢     مارس  /      آذار ٧               دستورية جلسة  ٨       لسنة  ٨       ، ورقم     ١٩٨٥     مارس  /    آذار

                                                                                 القانونية اليت يقررها النظام القانوين املصري على امللكية وأوجه محايتها بصرف                                 وتسري هذه الضمانات     -   ١١٨
  .                    النظر عن جنسية املالك

        التفاقية      من ا  ١٦      املادة 

  .                                                        للعمال املهاجرين وأفراد أسرهم احلق يف احلرية والسالمة الشخصية - ١

                         فعالة من التعرض للعنف                                                                             حيـق للعمال املهاجرين وأفراد أسرهم احلصول من الدولة على احلماية ال            - ٢
                                                                                              واإلصابة البدنية والتهديدات والتخويف، سواء على يد املوظفني العموميني أو على يد األشخاص             

  .                             العاديني أو اجلماعات أو املؤسسات

                                                                                                     أي عملـية حتقـق من هوية العمال املهاجرين أو أفراد أسرهم يقوم هبا املوظفون املكلفون بإنفاذ                  - ٣
  .   ً                      فقاً إلجراءات حيددها القانون                   القوانني جيب أن جتري و

     َّ                                     ً         ً                               ً               ال يعـرَّض العمال املهاجرون وأفراد أسرهم، فردياً أو مجاعياً، للقبض عليهم أو احتجازهم تعسفاً،              - ٤
  .                                 ً                      وال حيرمون من حريتهم إال ألسباب ووفقاً إلجراءات حيددها القانون

                           قاء القبض، وبقدر اإلمكان       َّ                                                                      يـبلَّغ العمال املهاجرون أو أفراد أسرهم بأسباب القبض عليهم عند إل            - ٥
  .                                                             كما يبلغون على وجـه السرعـة بلغـة يفهموهنا بالتهم املوجهة إليهم  .             بلغة يفهموهنا

                                                                                               حيضـر على وجه السرعة العمال املهاجرون أو أفراد أسرهم املقبوض عليهم أو احملتجزون بتهمة                - ٦
                       قضائية، ويكون هلم احلق يف                                                 ً               جنائية أمام قاض أو أي مسؤول آخر مأذون لـه قانوناً مبمارسة سلطة   

                                 ً         وال جيوز كقاعدة عامة حبسهم احتياطياً يف         .                                                    احملاكمـة يف غضـون فترة معقولة أو اإلفراج عنهم         
                                                  ً                                               انتظار احملاكمة، ولكن جيوز أن يكون اإلفراج عنهم مرهوناً بضمانات لكفالة مثوهلم للمحاكمة، يف              

  .              كم عند االقتضاء                                                    أي مرحلة أخرى من اإلجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ احل

                                                                                  ً       يف حالة إلقاء القبض على عامل مهاجر أو فرد من أسرته أو إيداعه السجن أو حبسه احتياطياً ريثما  - ٧
  :                                            يتم تقدميه للمحاكمة أو احتجازه بأي طريقة أخرى

ُ                                                                                  ُتخطر السلطات القنصلية أو الدبلوماسية لدولة منشئه أو الدولة اليت متثل مصاحل             ) أ (  
                                                           اء، إذا طلب ذلك، بإلقاء القبض عليه أو احتجازه وبأسباب ذلك؛ـ      إبط     ة دونـ          تلك الدول

                     وحتال أية رسالة من      .                                                     يكون للشخص املعين احلق يف االتصال بالسلطات املذكورة         ) ب (  
                                                                                                الشـخص املعين إىل السلطات املذكورة دون إبطاء، كما يكون لـه احلق يف أن يتلقى دون إبطاء                 

       ذكورة؛                            الرسائل املوجهة من السلطات امل
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                   ً                                                        حيـاط الشـخص املعـين علماً، دون إبطاء، هبذا احلق وباحلقوق املستمدة من                ) ج (  
                                                                                                  املعـاهدات ذات الصـلة، إن وجـدت، املنطـبقة بني الدول املعنية يف التراسل وااللتقاء مبمثلي                 

  .                                                    ً السلطات املذكورة واختاذ الترتيبات معهم لتمثيله قانونياً

                                                   الذين حيرمون من حريتهم بالقبض عليهم أو احتجازهم احلق                              للعمال املهاجرين وأفراد أسرهم  - ٨
                                                                                            يف إقامة دعوى أمام احملكمة، لكي تبت تلك احملكمة دون إبطاء يف قانونية احتجازهم وتأمر               

                                      وتوفر هلم عند حضورهم هذه الدعوى مساعدة   .                                     باإلفراج عنهم إن كان االحتجاز غري قانوين
                                            يلهم تكاليفه، إذا كانوا عاجزين عن فهم اللغة                                     من مترجم شفوي، لو اقتضى األمر ودون حتم

  .                     املستخدمة أو التحدث هبا

                                                                                         للعمال املهاجرين وأفراد أسرهم ممن وقعوا ضحايا للقبض عليهم أو احتجازهم بصورة غري              - ٩
  .                         قانونية حق نافذ يف التعويض

                      وفيما عدا حالة التلبس   .  س                                    احلرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة ال مت "                    من الدستور على أن   ٤١          نصت املادة  -   ١١٩
                                                                                                                            ال جيوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إال بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق                

              وحيدد القانون    .                                                            ً                          ويصدر هذا األمر من القاضي املختص أو النيابة العامة، وذلك وفقاً ألحكام القانون              .                   وصيانة أمن اجملتمع  
  .            حلبس االحتياطي     مدة ا

                                                   كل مواطن يقبض عليه أو حيبس أو تقيد حريته بأي قيد جتب  "                    من الدستور على أن   ٤٢              كما نصت املادة  -   ١٢٠
                   ً          ً                                وال جيوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، كما ال جيوز حجزه أو حبسه يف غري   .                                          معاملـته مبـا حيفظ عليه كرامة اإلنسان       

                                                             وكل قـول يثبت أنه صدر من مواطن حتت وطأة شئ مما تقدم              .      لسجون                                           األماكن اخلاضعة للقوانني الصادرة بتنظيم ا     
  . "                                     أو التهديد بشيء منه يهدر وال يعول عليه

                                                                      التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق االلتجاء إىل            "            على أن      ٦٨               ونصـت املادة     -   ١٢١
              وحيظر النص يف      ".                 لفصل يف القضايا                                                           وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من املتقاضني وسرعة ا          .               قاضيه الطبيعي 

  .                                                    القوانني على حتصني أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء

                                ًً      ويكفل القانون لغري القادرين مالياًً        ".                                       حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول      "            على أن      ٦٩             ونصت املادة    -   ١٢٢
   ".                                         وسائل االلتجاء إىل القضاء والدفاع عن حقوقهم

                                                                   ً                قوبات على جترمي فعل احلبس بدون وجه حق أو حبس يف غري األماكن املقررة قانوناً                                  وقد نص قانون الع    -   ١٢٣
  .                            وكذلك جترمي سوء معاملة احملتجزين

  :                                                                                     وقد تضمن قانون اإلجراءات اجلنائية الضمانات املتعلقة باحملتجزين لتهم جنائية على النحو التايل -   ١٢٤

  ً                                       ياً وأسباب القبض وباللغة اليت يفهمها،                                                           اإلبـالغ الفوري لكل من يقبض عليه أو حيبس احتياط          -
           من قانون    ١٣٩      املادة  (                                                                   وحـق املقـبوض علـيه يف االتصال مبن يرى إبالغه، واالستعانة مبحام           

  ؛ )                اإلجراءات اجلنائية
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                          وهلا إذا استلزم التحقيق      .        ساعة   ٢٤                                                           وجوب عرض املتهم على النيابة العامة ومساع أقواله خالل           -
                                                  وإذا ارتأت املد جيب عرض األمر على القاضي دون           .                دة أربعة أيام                        ً      ذلك حبس املتهم احتياطياً مل    

                                                       حاجة لطلب املتهم ويكون متديد احلبس بعد ذلك بواسطة القضاء؛

                                                             جيب استجواب املتهم يف حضور حماميه، وال جيوز الفصل بني املتهم وحماميه؛ - 

                      فاالت وبالضمانات اليت                                        ً                             جـواز اإلفـراج عن املتـهم احملبوس احتياطياً يف مجيع األحوال بالك           -
                                       تقررها النيابة العامة أو قاضي التحقيق؛

                               ً                              ً   يف حالة ما إذا كان املتهم أجنبياً ختطر اجلهة القنصلية لدولته فوراً؛ - 

                                 ً                                                             يفصـل بصفة عامة بني احملبوسني احتياطياً واملذنبني القائمني بتنفيذ أحكام قضائية حيث يتمتع               -
                             اصة من حيث املعاملة العقابية؛              ً                احملبوس احتياطياً ببعض املزايا اخل

                                                                                                   ويتمـتع الكافة سواء املواطنني أو األجانب بكافة الضمانات املقررة بالقانون واملتعلقة بالعدالة              -
  .                                              اجلنائية والسالف اإلشارة إليها دون تفرقة أو متييز

        التفاقية      من ا  ١٧      املادة 

                                هم معاملة إنسانية مع احترام                                                                   يعامل العمال املهاجرون وأفراد أسرهم الذين حيرمون من حريت         - ١
  .                                       الكرامة املتأصلة لإلنسان وهويتهم الثقافية

                                                                                       يعـزل املتهمون من العمال املهاجرين وأفراد أسرهم عن األشخاص املدانني، إال يف ظروف               - ٢
            أما األحداث    .                                                                          اسـتثنائية، ويلقون معاملة خمتلفة تتناسب مع وضعهم كأشخاص غري مدانني          

  .                                    اشدين، وحيالون إىل القضاء بأسرع ما ميكن                      املتهمون فيعزلون عن الر

                                                                                               يوضع أي عامل مهاجر أو أي فرد من أسرته حيتجز يف دولة العبور أو يف دولة العمل خلرقه                   - ٣
                                                                                     األحكام املتعلقة باهلجرة مبعزل عن األشخاص املدانني أو األشخاص احملتجزين رهن احملاكمة،            

  .                 ً      ً  كلما كان ذلك ممكناً عملياً

                                                                      ً   معاملة العامل املهاجر أو أحد أفراد أسرته خالل أية فترة يسجن فيها تنفيذاً             يكون اهلدف من - ٤
ً                           ً ويعزل األحداث املخالفون عن  .                                                 حلكم صادر عن حمكمة قضائية هو إصالحه وتأهيله اجتماعيا
  .                                                    الراشدين ويعاملون معاملة تليق بعمرهم وبوضعهم القانوين

                                        الحتجاز أو السجن بنفس حقوق املواطنني يف                                                   يتمتع العمال املهاجرون وأفراد أسرهم خالل ا       - ٥
  .                     أن يزورهم أفراد أسرهم

ُ                                                                    ً           إذا ُحرم عامل مهاجر من حريته، تبدي السلطات املختصة يف الدولة املعنية اهتماماً باملشاكل  - ٦     
  .                              ً                     اليت قد تنشأ ألفراد أسرته، خصوصاً لزوجه وأطفاله القصر
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                                    ون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو                                                          يتمـتع العمال املهاجرون وأفراد أسرهم ممن يتعرض        - ٧
          ً                                                                                     السـجن وفقـاً للقوانني النافذة يف دولة العمل أو يف دولة العبور بنفس حقوق رعايا تلك                 

  .                          الدول املوجودين يف نفس الوضع

                                                                                                إذا احـتجز عامل مهاجر أو أحد أفراد أسرته بقصد التحقق من أية خمالفة لألحكام املتعلقة                 - ٨
  .               تترتب على ذلك                         باهلجرة، ال يتحمل أية نفقات

                                                               كل مواطـن يقبض عليه أو حيبس أو تقيد حريته بأي قيد جتب             "                         من الدستور على أن        ٤٢            نصت املادة    -   ١٢٥
                                           كما ال جيوز حجزه أو حبسه يف غري األماكن           .                                                      ً          ً            معاملته مبا حيفظ عليه كرامة اإلنسان، وال جيوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً           

                                                                   وكل قـول يثبت أنه صدر من مواطـن حتت وطأة شيء مما تقدم أو               .   ون                                        اخلاضـعة للقوانني الصادرة بتنظيم السج     
   ".                 ُ                  التهديد بشيء منه ُيهدر وال يعول عليه

  .                                                                                             وقد تضمن قانون العقوبات تأثيم فعل إساءة املعاملة الصادر من املوظفني العموميني على حنو ما سلف بيانه -   ١٢٦

   :              السجون ما يلي             بشأن تنظيم     ١٩٥٦       لسنة    ٣٩٦                     وقد تضمن القانون رقم  -   ١٢٧

                                    ً                         تنفيذ العقوبات بالسجون احملددة قانوناً واخلاضعة لإلشراف القضائي؛ -

                                        ً          ً                                           املعاملـة اإلنسـانية وعدم إيذاء املتهم بدنياً أو معنوياً وتوفري اخلدمات الصحية والثقافية، عزل     -
                ً            احملبوسني احتياطياً عن املدانني؛ 

                    على نظام عقايب خاص     ١٩٩٦       لسنة   ١٢         لطفل رقم                 فقد نص قانون اًً        عاما   ١٨                           وبالنسـبة للصـغار دون       -
     ً    ً                                                                     عاماً عمالً باتفاقية حقوق الطفل سواء من ناحية تشكيل احملاكم اليت تتوىل               ١٨                        باألطفـال أقـل مـن       

  .                                                                                      حماكمتهم أو التدابري املقضي هبا واستقالهلم مبؤسسات عقابية ومراكز إيداع خاصة منفصلة عن البالغني

  .                                        واطنني وغريهم من احملكوم عليهم من غري املواطنني                            وتسري هذه القواعد على مجيع امل

        التفاقية      من ا  ١٨      املادة 

  .                                                                     احلق يف املساواة مع رعايا الدولة املعنية أمام احملاكم بأنواعها               أسرهم                هاجرين وأفراد               للعمـال امل   - ١
                                                                                       وعـند إثبات أية هتمة جنائية ضدهم، أو حتديد حقوقهم والتزاماهتم يف دعوى قضائية، يكون من      

  .                                                                          ً         قهم مساع أقواهلم بطريقة عادلة وعلنية أمام حمكمة خمتصة ومستقلة ونزيهة تعقد وفقاً للقانون ح

                                                      الذين توجه إليهم هتمة جنائية احلق يف افتراض براءهتم إىل أن        أسرهم                املهاجرين وأفراد        للعمال  - ٢
  .                 ً         تثبت إدانتهم وفقاً للقانون

                                          هتمة جنائية ضدهم، احلق يف احلصول على                          ، عند إثبات أية        أسرهم                  املهاجرين وأفراد           للعمال   - ٣
  :                        الضمانات التالية كحد أدىن
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            ً                                                            إبالغهم فوراً وبالتفصيل بلغة يفهموهنا بطبيعة التهمة املوجهة إليهم وسببها؛   ) أ ( 

                                                                         إتاحة ما يكفي من الوقت والتسهيالت هلم إلعداد دفاعهم واالتصال مبحامني             ) ب ( 
             من اختيارهم؛

            ال داعي لـه؛                  حماكمتهم دون إبطاء   ) ج ( 

              ً                                                         حماكمـتهم حضـورياً وقيامهم بالدفاع عن أنفسهم بأنفسهم أو مبساعدة             ) د ( 
                                                                                            قانونـية خيـتاروهنا وإبالغهم هبذا احلق إذا مل تتوفر هلم مساعدة قانونية، وختصيص مساعدة               
                                                                     ً                            قانونية هلم يف أية حال تقتضي فيها مصلحة العدالة ذلك ودون أن يدفعوا شيئاً يف أية حالة                 

                                                        القبيل إذا مل تكن لديهم موارد كافية لدفع مثن هذه املساعدة؛       من هذا 

                                                                   قـيامهم باسـتجواب أو طلـب اسـتجواب الشهود ضدهم واستحضار                ) ه ( 
                                                                 واستجواب شـهود دفـاع عنهم بنفس الشروط اليت تنطبق على الشهود ضدهم؛

          ً                                                      احلصول جماناً على مساعدة مترجم شفوي إذا كانوا ال يفهمون أو يتكلمون   ) و ( 
                       للغة املستخدمة يف احملكمة؛ ا

  .                                                            عدم إجبارهم على الشهادة ضد أنفسهم أو على االعتراف بأهنم مذنبون  ) ز ( 

                                                                                            يف حالة األحداث، تكون إجراءات الدعوى على حنو يأخذ يف االعتبار أعمارهم واستصواب العمل              - ٤
  .           على تأهيلهم

                                    ، احلق يف أن يعاد النظـر يف إدانتهم ويف                        املدانني جبرمية من اجلرائم     أسرهم                املهاجرين وأفراد       لعمال ل - ٥
  .         للقانونًً                                                 احلكم الصادر ضدهم وذلك من قبل حمكمة أعلي درجة وفقا

                                                                                                حـني يصدر حكم هنائي بإدانة عامل مهاجر أو فرد من أسرته بفعل إجرامي وحني ينقض يف وقت                   - ٦
              أثبتت على   ًً      حديثا                                                                                    الحـق احلكم بإدانته أو يتم العفو عنه على أساس أن واقعة جديدة أو مكتشفة                

ُ  ِّ        للقانون الشخص الذي ُوقِّعت     ًً                                                                    حنـو قاطع أنه حدثت إساءة يف تطبيق أحكام العدالة، يعوض وفقا                                
                                                                                                       عليه العقوبة نتيجة هلذه اإلدانة، ما مل يثبت أن عدم الكشف يف الوقت املناسب عن الواقعة اجملهولة                 

  .              إىل ذلك الشخصًً           أو جزئياًً          يرجع كليا

                                                               اجر أو أي فرد من أسرته للمحاكمة أو للعقاب مرة أخرى عن جرم سـبق                      ال يـتعرض العامل امله   - ٧
  .                                                  للقانون ولإلجراءات اجلنائية املتبعة يف الدولة املعنيةًً       وفقاًً                              أن أدين بـه أو برئ منه هنائيـا

  : يت آل                   وهي على التفصيل ا  ٦٩     إىل   ٦٤                                               تناول الدستور املصري ما يتصل حبق التقاضي يف املواد  -   ١٢٨

  . "                                سيادة القانون أساس احلكم يف الدولة "         على أن   ٦٤           نصت املادة 
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                                            الل القضاء وحصانته ضمانان أساسيان حلماية       ق       واست  .                    ختضع الدولة للقانون   "            على أن      ٦٥              نصـت املادة     
  . "             احلقوق واحلريات

           ع عقوبة إال        َّ  وال توقَّ .                                          وال جرمية وال عقوبة إال بناء على قانون       ة             العقوبة شخصي  "            على أن      ٦٦            نصت املادة    
  . "                                                         كم قضائي وال عقاب إال على األفعال الالحقة لتاريخ نفاذ القانون حب

                فيها ضمانات      لـه     كفل                               ُ      تثبت إدانته يف حماكمه قانونية تُ         حىت               املتهم بريء    "            على أن      ٦٧                نصـت املـادة      
    ".              حمام يدافع عنه      لـه                              وكل متهم يف جناية جيب أن يكون .              الدفاع عن نفسه

                                                             ضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق االلتجاء               التقا "                 نصت على أن       ٦٨            نصت املادة    
          وحيظر النص     ". "                                                               وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من املتقاضني وسرعة الفصل يف القضايا  .                 إىل قاضيه الطبيعي

  . "                    داري من رقابة القضاء إ                                 يف القوانني على حتصني أي عمل أو قرار 

                                   ً       ويكفل القانون لغري القادرين مالياً      .                  بالوكالة مكفول       أو  ة   صال أ               ن حق الدفاع     أ "        على     ٦٩               ونصـت املادة     
  . "                                         وسائل االلتجاء إىل القضاء والدفاع عن حقوقهم

         ن السلطة  إ "                                   األحكام املتصلة بالسلطة القضائية وهي        على     ١٦٩    و    ١٦٨    و    ١٦٦    و    ١٦٥                 ونصـت املـواد      -   ١٢٩
               وأن القضاة    ؛                  امها وفق القانون                                                                              القضـائية مستقلة وتتوالها احملاكم على اختالف أنواعها ودرجاهتا وتصدر أحك          

             وأن القضاة  ؛                                                                                      مستقلون وال سلطان عليهم يف قضائهم لغري القانون وعدم جواز التدخل يف القضايا أو شؤون العدالة
                                                          وأن جلسات احملاكم علنية إال إذا قررت احملكمة جعلها سرية       ؛                               ً      وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً     ؛                غري قابلني للعزل  
   ".                               وأن األحكام علنية يف مجيع األحوال ؛           ام أو اآلداب                 مراعاة للنظام الع

  :                                                                                      من هذه النصوص الدستورية والتزاماهتا قد نظم املشرع اهليئات القضائية يف مصر بالقوانني اآلتية        وعلى هدى -   ١٣٠

  ؛ "                                  إصدار قانون احملكمة الدستورية العليا "     بشأن       ١٩٧٩       لسنة   ٤٨            القانون رقم  - ١

  ؛ "               السلطة القضائية "     بشأن       ١٩٧٢       لسنة   ٤٦            القانون رقم  - ٢

   ".          جملس الدولة "     بشأن       ١٩٧٢       لسنة   ٤٧            القانون رقم  - ٣

       كما   .                                                                                                                   وقد كفلت هذه القوانني لكل إنسان حق اللجوء إىل القضاء وتوفري ذلك احلق دون أعباء مالية تعوق الوصول إليه                  
  .                    خلطرية على نفقة الدولة                                          وكفالة حق الدفاع لغري القادرين يف اجلرائم ا                               تنصت على سبل مساعدة غري القادرين

               تطبيقات قضائية

           يف العديد   ٦٨ و    ٦٧                                                                            وقد تناولت احملكمة الدستورية احلق يف التقاضي املنصوص عليه بالدستور يف املادتني       -   ١٣١
  :                                      من أحكامها وأرست مبادئ دستورية هامة هي
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    ٦٧             سياق املادة                                                                                  قضت احملكمة الدستورية أن احلق يف احملاكمة القانونية الذي أورده الدستور يف              -
                                                               إذ أوردت أحكامها أن احلق يف احملاكمة املنصفة كفله الدستور          ،                 يف احملاكمة املنصفة             يشمل احلق 
                                                                          وأن هذا احلق يستمد أصله من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الذي يردد قاعدة        ٦٧            يف املـادة    

                      ة الضمانات الرئيسية                                                                            سـتمر العمل على تطبيقها يف الدول الدميقراطية، وتقع يف إطارها جمموع            ا
                        ً                                                                         الـيت تكفل بتكاملها مفهوماً للعدالة يتفق مع املقاييس املعاصرة املعمول هبا يف األمم املتحضرة               

  .                                                                                               كـتلك املتعلقة بتشكيل احملكمة وقواعد تنظيمها وطبيعة القواعد اإلجرائية املعمول هبا أمامها            
  ؛ )    ١٩٩٥     مايو  /   يار   أ  ٢٠       جلسة  ،         دستورية  ١٥       لسنة  ٥                         احلكم الصادر يف القضية رقم  (

    يف  ة                              من الدستور مؤداه أن لكل خصوم  ٦٨                                           كما قضت بأن حق التقاضي املنصوص عليه يف املادة  -
  .                                                               ميثل الترضية القضائية اليت يقتضيها رد العدوان على احلقوق املدعي هبا               ً      ً  هناية املطاف حالً منصفاً

               كون كذلك إذا    ي        وهو ال                      ألحكام الدستور                                             ً        فترض من هذه الترضية أن يكون مضموهنا موافقاً         ُ وُي
                  وذلك أن هاتني     .                 ً                                                   ً               كان تقريرها عائداً إىل جهة أو هيئة تفتقر إىل استقالها أو حيدهتا أو مها معاً              

                                                 ً                                                 الضـمانتني وقـد فرضهما الدستور على ما تقدم تعترب قيداً على السلطة التقديرية اليت ميلكها                
                          تشريعي للخصومة القضائية                                       ومن مث يلحق البطالن كل تنظيم         .                             املشـرع يف جمال تنظيم احلقوق     

   ٣         جلسة    ،               قضائية دستورية     ١٩         لسنة      ١٢٣                                احلكـم الصادر يف القضية رقم        (   .              عـلى خالفهـا   
  ؛ )    ١٩٩٩      أبريل  /     نيسان

                                                                                  أوردت احملكمـة الدسـتورية يف أحكامهـا بشأن حق التقاضي أن هذا احلق مكفول يف البالد        -
                                   إذ أوردت أن االلتزام امللقي على                              الالزمة إلدارة العدالة       ت                                    للمواطنني أو غريهم وبذات الضمانا    

   ،      ً              ً   وطنياً كان أم أجنبياً ،                                    من الدستور يقتضيها أن توفر لكل فرد  ٦٨                ً            عاتق الدولة وفقاً لنص املادة 
     ً      ً                                                                            نفـاذاً ميسـراً إىل حماكمهـا باإلضافة إىل احلماية الواجبة للحقوق املقررة، مبراعاة الضمانات     

                     احلكم الصادر يف القضية  (                        توياهتا يف الدول املتقدمة                                      ً    األساسية إلدارة العدالة بصورة فعالة وفقاً ملس
  . )    ١٩٩٢     مارس  /      آذار ٧       جلسة  ،         دستورية ٨       لسنة  ٨    رقم 

  :                                           على الضمانات املتعلقة باحملاكمات اجلنائية وهي    ١٩٥٠       لسنة    ١٥٠                                  وقد نص قانون اإلجراءات اجلنائية رقم  -   ١٣٢

                      ً    ، وجيب حضور املتهم شخصياً                                                               ضرورة تكليف املتهم باحلضور يف آجال حمددة قبل موعد اجللسة          -
                                                                                            لتـتم إجراءات احملاكمة يف مواجهته ويف جلسات علنية ما مل تقرر احملكمة غري ذلك العتبارات               

                              النظام العام أو اآلداب العامة؛

                                                                                           وجوب توفري الوقت الكايف للدفاع لإلطالع على القضية وندب حمام على نفقة الدولة يف قضايا              -
   م؛                       اجلنايات ما مل يكن لـه حما

                                االستعانة مبترجم على نفقة الدولة؛ - 

                                        احلق يف الطعن باملعارضة يف األحكام الغيابية؛ - 
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                                                                  احلق يف االستئناف والنقض والتماس إعادة النظر وعدم إضرار املتهم بطعنه؛ - 

                                                 استفادة املتهم من القانون األصلح قبل احلكم النهائي؛ - 

                                               ويعد ذلك جرمية تعذيب توجب املساءلة ملرتكبها                                                   عـدم إجبار املتهم على االعتراف بالذنب،         -
  .                                                وهتدر األقوال الصادرة عن املتهم والناشئة عن التعذيب

                                                  على تنظيم املعاملة اجلنائية لألطفال األقل من            ١٩٩٦         لسنة     ١٢                       نص قانون الطفل رقم      ○
                  ً     ً                                      وقرر القانون تشكيالً خاصاً حملاكم الصغار يتضمن خرباء نفسيني           .               ً       مثانـية عشـر عاماً    

             كما نص على     .         سنوات  ٧                 ً                                        جتماعـيني، ووضع حداً أدىن لسن املسؤولية اجلنائية وهو            وا
     ً    عاماً    ١٥                                                                                 توقـيع تدابري عالجية ووقائية لكافة أنواع اجلرائم اليت يرتكبها الصغار دون             

                                           ً                   تتالءم مع الظروف احمليطة هبم وميكن تعديلها طبقاً لتطور حالة الصغري؛

   وال   .      ً                                     عاماً لعقوبات أخف من عقوبات البالغني       ٨ ١       إىل     ١٥                           وختضع املرحلة العمرية من      ○
                                                                                      تطبق بشأهنم عقوبة اإلعدام، وتنفذ هذه العقوبات السالبة للحرية يف مؤسسات عقابية            

  .                 خاصة بغرض تأهيلهم

  .                                                                                             ويشار إىل أن مبدأ عدم جواز احملاكمة مرتني عن الفعل الواحد مقرر يف القانون املصري اليت نصت على ما يأيت -   ١٣٣

                                  ً                         كل مصري ارتكب وهو يف خارج القطر فعالً يعترب جناية أو            "                        من قانون العقوبات      ٣ ً               الً باملادة رقم      عم -   ١٣٤
                                                                        ً                              جنحة يف هذا القانون يعاقب مبقتضى أحكامه إذا عاد إىل القطر وكان الفعل معاقباً عليه مبقتضى قانون البلد الذي 

   ".         ارتكب فيه

                                                    ية على من يرتكب جرمية أو فعل يف اخلارج إال من                                  ال تقام الدعوى العموم    "        على    ٤                   كمـا نصت املادة      -   ١٣٥
                                                                                     ً                   وال جيوز إقامتها على من يثبت أن احملاكم األجنبية برأته مما أسند إليه أو أهنا حكمت عليه هنائياً                    .                  النيابة العمومية 
    ".              واستوىف عقوبته

                املصري نظام رد                                              من هذه املادة حيث يعرف النظام القانوين        ٦                                         ويشـار إىل أن مصر حتفظت على الفقرة          -   ١٣٦
  .                            القضاء وخماصمتهم يف أحوال حمددة

        التفاقية      من ا  ١٩      املادة 

      ً                                          مذنباً يف أي فعل إجرامي بسبب أي فعل أو           ه ت   أسر    من       فرد         أي    و أ        املهاجر      مل ا   الع           ال يعتـرب     - ١
                                ً        ً                                            إغفـال مل يكن يشكل وقت ارتكابه فعالً إجرامياً مبوجب القانون الوطين أو الدويل، كما ال      

                             وإذا مسح نـص يف قانون صدر        .                                        من تلك اليت كانت مطبقة وقت ارتكابه                       ترتل عقوبة أشد    
  .                                                         بعد ارتكاب اجلرم بفرض عقوبة أخف، وجب أن يستفيد من هذا النص
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                                       ه عامل مهاجر أو أحد أفراد أسرته،       ـ                                                      تراعى، عند فرض أية عقوبة على فعل إجرامي ارتكب         - ٢
  .                            ق منها حبقه يف اإلقامة أو العمل         ة ما يتعلـ        ه، وخاصـ       ة بوضعـ                         االعتبارات اإلنسانية املتصل

   وال   .                                   وال جرمية وال عقوبة إال بناء على قانون     ".              العقوبة شخصية "   أن                    من الدستور على     ٦٦       املادة       نصت   -   ١٣٧
   ".                                                                         توقع عقوبة إال حبكم قضائي، وال عقاب إال على األفعال الالحقة لتاريخ نفاذ القانون

                                                    يعاقب على اجلرائم مبقتضى القانون املعمول به وقت         "   ى                            من قانون العقوبات عل     ٥                     كمـا نصـت املادة       -   ١٣٨
   ".                                               وإذا صدر قانون يبيح الفعل فيوقف تنفيذ العقوبة  ه،                      صلح للمتهم يسري دون غري أ               وإذا صدر قانون         ارتكاهبا 

        التفاقية      من ا  ٢٠      املادة 

  .      تعاقدي                                                                           ال جيـوز سـجن العامـل املهاجـر أو أي فرد من أفراد أسرته جملرد عدم وفائه بالتزام  - ١

                                                                                                        ال جيـوز حـرمان العامل املهاجر أو أي فرد من أفراد أسرته من إذن اإلقامة أو تصريح العمل أو                     - ٢
                                                                                   ً                  طـرده جملرد عدم وفائه بالتزام ناشئ عن عقد عمل إال إذا كان الوفاء بذلك االلتزام يشكل شرطاً                 

  .                    لذلك اإلذن أو التصريح

ّ                                   ال ّجيرم القانون املصري فعل عدم الوفاء با -   ١٣٩ ِ                                    لتزام تعاقدي ولكن خيُِضع ذلك للشروط التعاقدية املنصوص عليها   ُ                   .  

        التفاقية      من ا  ٢١      املادة 

                                  حسب األصول مبوجب القانون، أن      ًً       خموال ًً        رمسيا ًً                               ألي شخص، ما مل يكن موظفا      ًً                       ليس من اجلائز قانونا    
                            ضي الوطنية أو البقاء أو                                                                                             يصادر أو يعدم أو حياول إعدام وثائق اهلوية، أو الوثائق اليت ختول الدخول إىل األرا              

                                                           وال جيوز مصادرة هذه الوثائق بصورة مرخص هبا دون إعطاء            .                                               اإلقامة أو االستقرار فيها، أو تصاريح العمل      
                                                                                       وال جيوز، بأية حال من األحوال، إعدام جواز سفر أو وثيقة معادلة جلواز سفر عامل                 .                    إيصـال مفصل بذلك   

  .                        مهاجر أو أحد أفراد أسرته

                                             وال جيوز سحب هذه الوثائق أو مصادرهتا، ويف          .                                           ون املصري فعل إتالف الوثائق أو إعدامها                  جيـرم القان   -   ١٤٠
                                                                                                              األحوال اليت يقررها القانون عند الشك يف سالمتها يكون ذلك مبعرفة سلطات التحقيق املختصة وبعد إثبات ما                 

  .             ب هذه الوثائق                   ً                                                  يتم من إجراءات طبقاً للقانون يف حماضر التحقيقات مبا حيفظ حقوق األفراد أصحا

        التفاقية      من ا  ٢٢      املادة 

                                                                                        ال جيوز أن يتعرض العمال املهاجرين وأفراد أسرهم إلجراءات الطرد اجلماعي وينظر ويبت              - ١
  .                     يف كل قضية طرد على حدة

                                                               ً                             ال جيـوز طرد العمال املهاجرين وأفراد أسرهم من إقليم دولة طرف إال عمالً بقرار تتخذه                 - ٢
  .   نون                  ً      السلطة املختصة وفقاً للقا
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                                             ً     ويتم بناء على طلبهم وحيثما ال يكون ذلك إلزامياً      .                                         يـتم إخطـارهم بالقرار بلغة يفهموهنا       - ٣
                                                                                            إخطـارهم بالقـرار كـتابة، وإخطارهم كذلك باألسباب اليت استند إليها القرار، عدا يف               

      َّ                                    ويبلَّغ األشخاص املعنيون هبذه احلقوق قبل       .                                              األحوال االستثنائية اليت يقتضيها األمن الوطين     
  .                                  صدور القرار أو على األكثر وقت صدوره

                                                                            حيق للشخص املعين، عدا يف حالة صدور قـرار هنائي من هيئـة قضائية، أن يتقدم باألسباب  - ٤
                                                                                          املـربرة لعـدم طرده وأن تقوم السلطة املختصة مبراجعة قضيته ما مل تقض ضرورات األمن                

  .                    طلب وقف قرار الطرد                         تم املراجعة، حيق للشخص املعين ت       وريثما   .              الوطين بغري ذلك

     ُ                                                                  إذا أُلغي يف وقت الحق قرار بالطرد يكون قد نفذ بالفعل أن يطلب               ،                  حيـق للشخص املعين    - ٥
  .      ً     ً                                                                       تعويضاً وفقاً للقانون وال جيوز استخدام القرار السابق ملنعه من العودة إىل الدولة املعنية

                       ده لتسوية أية مطالب                                                                          يف حالـة الطرد، مينح الشخص املعين فرصة معقولة قبل الرحيل أو بع             - ٦
  .                                                                            متعلقة باألجور وغريها من املستحقات الواجبة األداء له، ولتسوية أية مسؤوليات معلقة

                                                                                 دون املساس بتنفيذ قرار بالطرد، جيوز للعامل املهاجر أو ألي فرد من أفراد أسرته خيضع هلذا  - ٧
  .                                                القرار أن يسعى للدخول إىل دولة أخرى غري دولة منشئه

        وجيوز أن   .                                                               رد عامل مهاجر أو أحد أفراد أسرته، ال يتحمل أي منهم تكاليف الطرد        يف حالة ط - ٨
  .                                  يطلب من الشخص املعين دفع تكاليف سفره

                                                                                      ال ميـس الطرد من دولة العمل، يف حد ذاته، أية حقوق للعامل املهاجر أو أحد أفراد أسرته        - ٩
                      على األجور وغريها من                    ً                                                   تكـون مكتسبة وفقاً لقانون تلك الدولة، مبا يف ذلك حق احلصول             

  .                    املستحقات الواجبة لـه

        التفاقية      من ا  ٢٣      املادة 

                                                                                        يتمتع العمال املهاجرون وأفراد أسرهم باحلق يف اللجوء إىل احلماية واملساعدة من السلطات القنصلية  
     ف هبا                                                                                          أو الدبلوماسية لدولة منشئهم أو للدولة اليت متثل مصاحل تلك الدولة، كلما حدث مساس باحلقوق املعتر

            ُ                                                                          وبصفة خاصة، ُيخطر الشخص املعين يف حالة الطرد هبذا احلق دون إبطاء، وتيسر سلطات                .                 يف هذه االتفاقية  
  .                                   الدولة القائمة بالطرد ممارسة هذا احلق

                                              ويتعني العمل مبقتضاها باعتبار أنه بنشر االتفاقية   .                    ً                              تسري هذه املواد وفقاً ألحكام النظام القانوين املصري   -   ١٤١
  .                        ني مصرية جيب العمل مبقتضاها        تعد قوان

                                                                                                             كما يوفر النظام القانوين املصري وسيلة انتصاف وطنية هي جملس الدولة واملختص بالنظر يف إلغاء القرارات                 -   ١٤٢
    ).       أعاله ٦                  اجلزء األول، الفقرة  (                                                                    اإلدارية الصادرة باملخالفة للقانون والتعويض عنها والسابق اإلشارة إليها 
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   ية     التفاق      من ا  ٢٤      املادة 

  .                                                                     ً             لكل عامل مهاجر ولكل فرد يف أسرته احلق يف االعتراف به يف كل مكان بوصفه شخصاً أمام القانون 

                                                 ً                                                 يكفـل الدسـتور والقوانني املصرية االعتراف باإلنسان شخصاً أمام القانون على حنو ما سلف بيانه يف             -   ١٤٣
  .  ار                                 ً           من هذه االتفاقية فتحيل إليها منعاً من التكر  ١١                  التعليق على املادة 

        التفاقية      من ا  ٢٥      املادة 

                                                                                             يتمـتع العمـال املهاجـرون مبعاملة ال تقل مراعاة عن املعاملة اليت تنطبق على رعايا دولة              - ١
  :                                العمل من حيث األجر ومن حيث ما يلي

                                                                      شـروط العمـل األخـرى، أي أجر العمل اإلضايف، وساعات العمل، والراحة          ) أ ( 
                                ة، وإهناء عالقة االستخدام، وغري     ـ                   ، والسالمة، والصح                                           األسـبوعية، وأيام العطلة املدفوعة األجر     

                                                                             ذلك من شروط العمل اليت يغطيها هذا املصطلح مبوجب القانون الوطين واملمارسة الوطنية؛

                                                                      شـروط االسـتخدام األخـرى، أي السن الدنيا لالستخدام، والتقييدات             ) ب ( 
                       ً     نون الوطين واملمارسة شرطاً                                                                   املفروضة على العمل يف املرتل، وأية مسألة أخرى، يعتربها القا         

                  من شروط االستخدام؛

                                                                                 ليس من املشروع االنتقاص يف عقـود العمل اخلاصة من مبدأ املساواة يف املعاملة املشار إليه    - ٢
  .              من هذه املادة ١         يف الفقرة 

                                                                                       تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة لضمان أال حيرم العمال املهاجرون من أية حقوق          - ٣
                     وعلي وجه اخلصوص، ال      .                                                               عن هذا املبدأ بسبب أية خمالفة يف إقامتهم أو استخدامهم                تنشـأ 

ُ                                                                                                  ُيعفى أرباب العمل من أية التزامات قانونية أو تعاقدية وال تقيد التزاماهتم بأي شكل بسبب               
  .                      أي خمالفة من هذا القبيل

                          والضمانات واحلقوق املقررة                                       سريان كافة األحكام واالمتيازات          ٢٠٠٣         لسنة     ١٢                        نظم قانون العمل رقم      -   ١٤٤
ِ                                                                                                      فيه وِسن االستخدام واألجور واإلجازات والسالمة املهنية على األجانب الذين يتم استخدامهم يف مجيع املنشآت                     

                               وجوب احلصول على ترخيص بذلك من   ٢٨              واشترطت املادة   .                                             اخلاصة أو احلكومية مع مراعاة شرط املعاملة باملثل
               ً                                                               املصرح هلم قانوناً بالدخول للبالد بقصد العمل وهو ما يسري حىت على العمل                               ويتمتع هبذا احلق      .               وزارة العمـل  
  .             باخلدمة املرتلية

                      وقد تضمن قرار وزير      .                                                                            وأجاز القانون للوزير املختص حتديد حاالت اإلعفاء لألجانب من هذا الترخيص           -   ١٤٥
  :                                      حتديد حاالت اإلعفاء من الترخيص فيما يلي    ٢٠٠٣       لسنة    ١٣٦          العمل رقم 

          ً                                                       ً                      افون طبقاً لنص صريح يف اتفاقيات دولية تكون مجهورية مصر العربية طرفاً يف حدود تلك االتفاقيات؛   املع -
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                                                                                            املوظفـون اإلداريـون الذين يعملون بسفارات وقنصليات الدول العربية واألجنبية واملنظمات             -
                                                                  والوكاالت التابعة للمنظمات اإلقليمية والدولية يف مجهورية مصر العربية؛

                                               سلون األجانب الذين يعملون يف مجهورية مصر العربية؛    املرا - 

                                                رجال الدين األجانب الذين ميارسون نشاطهم بدون أجر؛ - 

                                                                                   العاملـون األجانب على السفن املصرية يف أعايل البحـار خارج املياه اإلقليمية اكتفاء بترخيص  -
              العمل البحري؛

                                               إدارة تراخيص عمل األجانب بربنامج التدريب                                                            الوافـدون للتدريب ملدة ال تتجاوز العام مع إخطار         -
                     ومدته وأمساء املتدربني؛

  .                                                         العاملون يف بعض اجلمعيات واملؤسسات اخلاصة ذات الطبيعة الدولية - 

                          ً  ُ                                                                          ويلتزم كل من يستخدم أجنبياً أُعفي من شرط احلصول على الترخيص بالعمل بأن خيطر اجلهة اإلدارية                 -   ١٤٦
  .                                                          سبعة أيام من مزاولة األجنيب للعمل وكذا عند انتهاء خدمته لديه                        املختصة هبذا االستخدام خالل 

                                                      ال جيوز أن يزيد عدد العاملني األجانب يف أي منشأة ولو تعددت  "                    من القرار على أنه  ٣              كما نصت املادة  -   ١٤٧
   ".                                يف املائة من جمموع عدد العاملني هبا  ١٠          فروعها عن 

  .                                                 رار من الوزير بناء على عرض اللجنة املختصة بالوزارة                                 ويستثين من ذلك احلاالت اليت يصدر هبا ق -   ١٤٨

               حاالت إلغاء     ١٢                                                           إىل شروط وأوضاع منح تراخيص العمل كما حددت املادة            ٤                       وقـد أشـارت املادة       -   ١٤٩
  .               ترخيص عمل األجنيب

    سبة                                                                                                       ويشـار إىل أن القانون مل يقرر إعفاءات ألرباب األعمال على خمالفة هذه االلتزامات القانونية بالن                -   ١٥٠
  .                                              ً         لألجانب والذين يتمتعون بكافة حقوقهم املقررة طبقاً للقانون

        التفاقية      من ا  ٢٦      املادة 

  :                                                    تعترف الدول األطراف حبق العمال املهاجرين وأفراد أسرهم يف - ١

                                                                 ً        املشـاركة يف اجتماعات وأنشطة نقابات العمال وأي مجعيات أخرى منشأة وفقاً         ) أ ( 
                                                        ادية واالجتماعية والثقافية ومصاحلهم األخرى، مع اخلضوع                                          للقانون، بقصد محاية مصاحلهم االقتص    

                          فقط للوائح املنظمة املعنية؛

                                                                                  االنضمـام حبرية إىل أية نقابـة عمال وإيل أية مجعية من قبيل اجلمعيات السابقة               ) ب ( 
                                          الذكر، مع اخلضوع فقط للوائح املنظمة املعنية؛
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                                ن أية مجعية من قبيل اجلمعيات                                                           الـتماس العـون واملساعدة من أية نقابة عمال وم           ) ج ( 
  .             السابقة الذكر

                                                                                                   ال جيـوز وضع أي قيود على ممارسة هذه احلقوق عدا القيود اليت ينص عليها القانون واليت تكون                   - ٢
  .                                                                             ضرورية يف جمتمع دميقراطي لصاحل األمن الوطين والنظام العام أو محاية حقوق الغري وحرياهتم

   ٣              فقد نصت املادة   .                  على مجيع العاملني    ١٩٧٦       لسنة   ٣٥            لعمالية رقم                              تسـري أحكام قانـون النقابات ا -   ١٥١
                              وحيدد النظام األساسي للمنظمة      .                                                               للعامل حرية االنضمام إىل املنظمة النقابية أو االنسحاب منها         "                  مـنه عـلى أن      

   ".                                                                               النقابية قواعد وإجراءات االنضمام ورفضه كما ينظم قواعد وإجراءات االنسحاب والبت فيه

                                                                         يقوم البنيان النقايب على شكل هرمي وعلي أساس وحدة احلركة النقابية            "            على أن     ٧           صت املادة           كمـا ن   -   ١٥٢
  :                                           وتتكون مستوياته من املنظمات النقابية التالية

                                                   اللجنة النقابية باملنشأة أو اللجنة النقابية املهنية؛ - 

                النقابة العامة؛ - 

  .                          االحتاد العام لنقابات العمال - 

                            ً                                                                    د العام لنقابات العمال قراراً بقواعد وإجراءات تشكيل هذه املنظمات النقابية املشار إليها                        ويصدر االحتا  -   ١٥٣
   ".                       بالفقرة السابقة وفروعها

  :                                     ً                           الشروط الواجب توافرها فيمن يكون عضواً باملنظمة النقابية كما يلي  ١٩             وتضمنت املادة  -   ١٥٤

       عضوية؛                                                 أال يقل عمره عن مخس عشرة سنة من تاريخ تقدمه بطلب ال  ) أ ( 

              ً       أال يكون حمجوراً عليه؛  ) ب ( 

                                                           أال يكون صاحب عمل يف أي نشاط جتاري أو صناعي أو زراعي أو خدمي؛  ) ج ( 

                                                                                     ً         ً                      وبالنسبة لعضوية املنظمة النقابية الزراعية املهنية، فيعترب يف حكم صاحب العمل من يكون مالكاً أو حائزاً ألكثر                 
  ؛       أفدنة       من ثالثة

                                                                      بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية يف جنحة خملة بالشرف أو                                         أال يكون قد سبق احلكم عليه       ) د ( 
ُ                          األمانة ما مل ما مل يكن قد ُرد إليه اعتباره يف احلالتني؛                          

             ً      ً                                                                               أن يكـون عـامالً مشـتغالً بـإحدى املهـن أو األعمال الداخلة يف التصنيف النقايب الذي تضمه                      ) ه ( 
                النقابة العامة؛

   ".                                ة أخرى ولو كان ميارس أكثر من مهنة             ً              أال يكون منضماً إىل نقابة عام  ) و ( 
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     ١٠٩                               وقانون اجلمعيات االستهالكية رقم     ٢٠٠٢       لسنة   ٨٤                                       كما جتيز أحكام قانون اجلمعيات األهلية رقم  -   ١٥٥
                                         انضمام غري املصريني لتلك اجلمعيات واملشاركة     ١٩٧٥       لسنة    ١١٠                                    وقانون اجلمعيات التعاونية رقم          ١٩٧٥      لسنة  

  .              فئات املمثلة هلا                       يف إدارهتا ورعاية مصاحل ال

        التفاقية      من ا  ٢٧      املادة 

                                                                                  فيما يتعلق بالضمان االجتماعي، يتمتع العمال املهاجرون وأفراد أسرهم يف دولة العمل بنفس  - ١
                                                                                     املعاملـة اليت يعامل هبا رعايا تلك الدولة بقدر استيفائهم للشروط اليت ينص عليها التشريع   

        وتستطيع   .                                   واملتعددة األطراف املنطبقة فيها                                                     املنطـبق يف تلـك الدولـة واملعاهدات الثنائية        
                                                                                السلطات املختصة يف دولة املنشأ ودولة العمل القيام، يف أي وقت، بوضع الترتيبات الالزمة 

  .                              لتحديد وسائل تطبيق هذه القاعدة

                                                                                            يف احلـاالت الـيت ال يسمح فيها التشريع املنطبق للعمال املهاجرين وأفراد أسرهم بالتمتع                - ٢
                                                                              ، تقـوم الدول املعنية بالنظر يف إمكانية أن يدفع لألشخاص املعنيني مقدار                             باسـتحقاق مـا   

                                                                                            االشتراكات اليت أسهموا هبا فيما يتعلق هبذا االستحقاق، على أساس املعاملة اليت يعامل هبا              
  .                                 الرعايا الذين يوجدون يف ظروف مماثلة

         كل فيما    )     ١٩٧٦         لسنة      ١٠٨    و     ١٩٧٥     سنة      ل   ٧٩      رقمي   (                                                      يـتم تطبيق أحكام كل من قانوين التأمني االجتماعي           -   ١٥٦
   مع  "                                                                                                                خيصه بشأن الضمان االجتماعي على العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، حيث ينص القانون األول يف مادته الثانية على             

                                                                                                                      عـدم اإلخالل بأحكام االتفاقيات الدولية اليت صدقت عليها مجهورية مصر العربية، يشترط لسريان أحكام هذا القانون                 
   ".                                                                               انب اخلاضعني لقانون العمل أال تقل مدة العقد عن سنة وأن توجد اتفاقية باملعاملة باملثل       على األج

                                                           الصادر بشأن التأمني على أصحاب األعمال ومن يف حكمهم،             ١٩٧٦         لسنة      ١٠٨                        وبالنسبة للقانون رقم     -   ١٥٧
  .   مصر                                                                        فإن أحكام هذا القانون تسري على أصحاب األعمال من األجانب املصرح هلم بالعمل يف 

  .                                                                                      وتسعي مصر إىل عقد اتفاقيات ثنائية حول هذا الشأن يف ظل الظروف اليت تقتضيها أحوال سوق العمل -   ١٥٨

         التفاقية       من ا  ٢٨      املادة 

                                                                                                     للعمـال املهاجـرين وأفراد أسرهم احلق يف تلقي أية عناية طبية تكون مطلوبة بصورة عاجلة حلفظ                  
                                                             تهم وذلك على أساس املساواة يف املعاملة مع رعايا الدولة                                                       حياهتم أو لتاليف ضرر ال ميكن عالجه يلحق بصح        

  .                                                                                       وال حيرم هؤالء من هذه العناية الطبية الطارئة بسبب أية خمالفة فيما يتعلق باإلقامة أو االستخدام  .       املعنية

    مال                وال يعد وضعهم كع  .                                                                      يتم التعامل مع احلاالت العاجلة والطوارئ باملستشفيات العامة أسوة باملواطنني -   ١٥٩
                             كما يتمتع العمال املهاجرون      .                                         ً                                       مهاجرين سواء بصفة شرعية أو غري شرعية سبباً حلرماهنم من تلقي العالج الالزم            

  .                                                  بكافـة املزايا الصحية اليت يقررها قانون العمل للعمال

  :                  ً                                                         ويتمتع األفراد مجيعاً يف مصر بصرف النظر عن جنسيتهم بالرعاية الصحية األساسية وهي 
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               ألساسية لألطفال؛           التطعيمات ا - 

                                 متابعة النمو والتطور عند األطفال؛ - 

  ؛ )                       فحص هرمون الغدة الدرقية (                                االكتشاف املبكر لإلعاقة عند األطفال  - 

  ؛ )            فيتامني ألف-     حديد  (                                      متابعة التغذية وإعطاء املغذيات الدقيقة  - 

                                       متابعة ورعاية السيدات احلوامل وتطعيمهن؛ - 

                 ناء فترة النفاس؛                         الوالدة ومتابعة السيدات أث - 

   ).           كالبلهارسيا (                   عالج األمراض املتوطنة  - 

        التفاقية      من ا  ٢٩      املادة 

                                                                                              لكـل طفل من أطفال العامل املهاجر احلق يف احلصول على اسم، ويف تسجيل والدته، ويف احلصول                  
  .         على جنسية

                    يالد وإثباهتا باجلهة                                                                                 نظم القانون املدين املصري وقانون الطفل احلق يف االسم ووجوب تسجيل حاالت امل             -   ١٦٠
                                 وذلك جلميع حاالت امليالد وبصرف النظر   .                                                           اإلدارية املختصة وإثبات اسم املولود واسم األب واسم األم واجلنسية

                                       ً                       ويعد التخلف عن تسجيل املواليد خمالفة طبقاً ألحكام القانون           .                                                 عن جنسية الوالدين أو وضعهم من ناحية اهلجرة       
  .                             املصري ويعاقب مرتكبها بالغرامة

                                ويتم بالنسبة لألجانب إثبات وثائق   .                                                             ويسري ذلك على كافة حاالت امليالد سواء للمصريني أو األجانب         -   ١٦١
  .                                 ً                         امليالد يف القنصليات التابعة هلا وفقاً للقواعد القنصلية املتبعة

        التفاقية      من ا  ٣٠      املادة 

                          لى أساس املساواة يف املعاملة                                                                    لكـل طفل من أطفال العامل املهاجر احلق األساسي يف احلصول على التعليم ع    
                                                                                       وال جيوز رفض أو تقييد إمكانية االلتحاق باملؤسسات احلكومية للتعليم قبل املدرسي أو               .                              مـع رعايـا الدولة املعنية     

                                                                                                                باملدارس بسبب الوضع غري النظامي من حيث اإلقامة أو االستخدام ألي من األبوين، أو بسبب الوضع غري النظامي                  
  .       ة العملـ                  إلقامة الطفل يف دول

                                                       كافة القواعد املتعلقة مبراحل التعليم املختلفة وشروط         )     ١٩٨١         لسنة      ١٣٩              القانون رقم    (                          يـنظم قـانون التعليم       -   ١٦٢
  .                                                                                                 االلتحاق هبا وقواعد احلضور واالمتحانات وقياس القدرات والتنقل بني املراحل التعليمية والسنوات الدراسية هبا

                                        قواعد إحلاق الطالب غري املصريني باملدارس        )     ١٩٩٢         لسنة     ٢٤        ن رقم         القانو (                              ويـنظم قرار وزير التعليم       -   ١٦٣
  .                                                               احلكومية اخلاصة بنفس الشروط السارية على املصريني من حيث السن واجملموع
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                                                                                               ونـص القرار على سريان تكاليف التعليم والرسوم اإلضافية املقررة على الطالب املصريني على الطالب          -   ١٦٤
                                                                               بالنسبة للحاصلني على منح دراسية وبعض احلاالت األخرى اليت تقدرها اللجنة                                وقـرر اإلعفاء منها     .           الوافديـن 

  .                                      َ                                  املشكلة هلذا الغرض بعد حبث كل حالة على حدَه من واقع الظروف االجتماعية للطالب

        التفاقية      من ا  ٣١      املادة 

      هم من                                                                            تضمن الدول األطراف احترام اهلوية الثقافية للعمال املهاجرين وأفراد أسرهم وال متنع - ١
  .                                        االحتفاظ بوشائجهم الثقافية مع دولة منشئهم

                                                                                          ميكن للدول األطراف أن تتخذ التدابري املناسبة الالزمة ملساعدة وتشجيع اجلهود املبذولة يف              - ٢
  .         هذا الصدد

                                                                                                          يف إطار حرص مصر على دعم األنشطة الثقافية بني دول العامل وتبادل التعاون الثقايف، فإهنا قامت بعقد                  -   ١٦٥
                                                                                                           من اتفاقيات التعاون الثقايف مع دول العامل املختلفة واالنضـمام إىل االتفاقية الثقافية العربية يف إطار جامعة             كثري  

                                                                                                   وتوفر هذه االتفاقيات إنشاء مراكز ومكاتب ثقافية متبادلة يتم من خالهلا تواصل النشاط الثقايف                .               الدول العربية 
                                                      ة احلال العمال األجانب مبصر، وكذلك للعمـال املصريني                                                               للجالـيات الـتابعة هلـذه الدول، ومن بينها بطبيع         

       ً    مركـزاً    ٣٠                                                             وقد بلـغ عـدد املراكز واملكاتب الثقافية املصرية باخلـارج           .                                املـتواجدين بـالدول األجنبـية    
  .                                                                  موزعـة بدول خمتلفـة من أجل ربـط األواصـر الثقافية للجاليات املصرية هبا

                                                                        ن املكاتب واملراكز الثقافية لبعض دول العامل واليت تتوىل عقد األنشطة                                            وباملقابل توجد يف مصر العديد م      -   ١٦٦
  .                                                                                                 الثقافية للجاليات التابعة لدوهلم من أجل استمرار تواصل هذه اجلاليات عن طريق األنشطة واحلركة بدول املنشأ

        التفاقية      من ا  ٣٢      املادة 

                        ة العمل، أن حيولوا دخوهلم                                                                       حيـق للعمـال املهاجـرين وأفـراد أسرهم، لدى انتهاء إقامتهم يف دول          
  .                              ً                                                         ومدخراهتم، وأن حيملوا معهم، وفقاً للتشريع املنطبق يف الدول املعنية، أمتعتهم وممتلكاهتم الشخصية

                                                                                           ً                  ال توجد قيود قانونية حتول دون متتع العمال األجانب بعد انتهاء عالقة العمل باحلقوق املشار إليها وفقاً                  -   ١٦٧
  .              للقوانني املعنية

        التفاقية   ن ا   م  ٣٣      املادة 

                                                                                                 حيق للعمال املهاجرين وأفراد أسرهم أن تبلغهم دولة املنشأ أو دولة العمل أو دولة العبور،                - ١
  :                       حسبما تكون احلال، مبا يلي

                               حقوقهم النامجة عن هذه االتفاقية؛  ) أ ( 



CMW/C/EGY/1* 
Page 57 

                                                                      شـروط السـماح هلـم بالدخول، وحقوقهم والتزاماهتم مبقتضى القانون             ) ب ( 
                                                            ية، واملسائل األخرى اليت متكنهم من االلتزام باإلجراءات اإلدارية أو                       واملمارسة يف الدولة املعن

  .                            غريها من الرمسيات يف تلك الدولة

                                                                                          تـتخذ الدول األطراف مجيع التدابري اليت تراها مالئمة لنشر املعلومات املذكورة أو ضمان               - ٢
            ختصة األخرى،                                                                    تقدميها من قبل أربـاب العمل أو نقابات العمال أو اهليئات أو املؤسسات امل

  .                                          وتتعاون مع الدول األخرى املعنية، حسب االقتضاء

                                                                          ً                    تقدم تلك املعلومات الكافية، عند الطلب، إىل العمال املهاجرين وأفراد أسرهم جماناً، وقدر              - ٣
  .                           اإلمكان، بلغة يستطيعون فهمها

        التفاقية      من ا  ٣٤      املادة 

                                          العمال املهاجرين وأفراد أسرهم سواء من                                                                    لـيس يف هذا اجلزء من االتفاقية ما يكون من أثره إعفاء              
                                                                                                                     االلـتزام بالتقـيد بقوانني وأنظمة كل دولة من دول العبور ودولة العمل أو االلتزام باحترام اهلوية الثقافية                  

  .               لسكان تلك الدول

        التفاقية      من ا  ٣٥      املادة 

                جرين أو أفراد                                                                                          لـيس يف هذا اجلزء من االتفاقية ما يفسر بأنه ينطوي على تسوية وضع العمال املها                
                                                                                                             أسـرهم الذين يكونون غري حائزين للوثائق الالزمة أو يف وضع غري نظامي أو أي حق يف مثل هذه التسوية                    
                                                                                                لوضعهم، وليس فيه ما ميس التدابري الرامية إىل ضمان هتيئة أوضاع سليمة ومنصفة للهجرة الدولية على النحو 

  .                                         املنصوص عليه يف اجلزء السادس من هذه االتفاقية

        التفاقية      من ا  ٣٦     ملادة  ا

                                                        احلقوق اخلاصة بالعمال املهاجرين احلائزين على الوثائق الالزمة

                                                                                                          يتمتع العمال املهاجرون وأفراد أسرهم احلائزون للوثائق الالزمة أو الذين هم يف وضع نظامي يف دولة العمل             
  .                       صوص عليها يف اجلزء الثالث                                                               باحلقوق املنصوص عليها يف هذا اجلزء من االتفاقية باإلضافة إىل احلقوق املن

        التفاقية      من ا  ٣٧      املادة 

                                                                                                  مـن حـق العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، قبل خروجهم من دولة املنشأ أو، على األكثر، وقت                  
                                                                            ً     ً               دخوهلم إىل دولة العمل، أن تبلغهم دولة املنشأ أو دولة العمل، حسب االقتضاء، تبليغاً كامالً جبميع الشروط 

                                                                                        وبوجه خاص بالشروط املتعلقة بإقامتهم واألنشطة اليت جيوز هلم مزاولتها مقابل أجر،                                 املنطبقة على دخوهلم،  
   ً                                                                                         فضالً عن املتطلبات اليت جيب عليهم استيئفاؤها يف دولة العمل، والسلطة اليت جيب عليهم االتصال هبا إلدخال 

  .                       أي تعديل على تلك الشروط
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        التفاقية      من ا  ٣٨      املادة 

                                               ً                لإلذن للعمال املهاجرين وأفراد أسرهم بالغياب مؤقتاً دون أن                                      تـبذل دول العمل كل جهد        - ١
             وتراعي دولة    .                                                                              يكون لذلك تأثري على اإلذن هلم باإلقامة أو العمل، حسبما تكون عليه احلال            

                                                                                العمل يف ذلك االحتياجـات اخلاصة للعمال املهاجرين وأفراد أسرهم والتزاماهتم، خاصة يف    
  .           دولة منشئهم

                                                              هاجرين وأفراد أسرهم احلق يف تزويدهم مبعلومات وافية عن الشروط اليت                  يكـون للعمال امل   - ٢
  .                                      يتم مبقتضاها اإلذن حباالت الغياب املؤقت هذه

  .                                                                                                                تتضـمن هذه املواد التزام اجلهات اإلدارية املختصة بالتعامل مع العمال املهاجرين بتوضيح حقوقهم والتزاماهتم               -   ١٦٨
  .                                       ً                   اجلهات املشار إليها باعتبارها أصبحت نصوصاً وطنية واجبة اإلعمال                                 وتعترب هذه املواد سارية املفعول لدي 

                                                                                          وتعمل الدولة مبوجب النصوص املشار إليها من خالل اجلهات اإلدارية والنقابية واالحتادات العمالية على  -   ١٦٩
  .                                                         نشر أحكام االتفاقية والتبصري باحلقوق وااللتزامات الناشئة عنها

        التفاقية      من ا  ٣٩      املادة 

                                                                                                    كـون للعمال املهاجرين وأفراد أسرهم احلق يف حرية االنتقال يف إقليم دولة العمل وحرية اختيار                 ي - ١
  .             حمل إقامتهم هبا

                                                                من هذه املادة ألية قيود باستثناء القيود اليت ينص عليها            ١                                     ال ختضـع احلقوق املذكورة يف الفقرة         - ٢
                                    لصحة العامة أو اآلداب العامة أو حقوق                                                                 القـانون وتقتضيها محاية األمن الوطين أو النظام العام أو ا          

  .                                                                      الغري وحرياهتم، واليت تكون متمشية مع احلقوق األخرى املعترف هبا يف هذه االتفاقية

                                                                                                        يتمـتع العمال املهاجرين وأسرهم حبرية االنتقال واختيار حمال إقامتهم دون قيود سوى املقررة يف ضوء                 -   ١٧٠
  .                         ً                                   هات العمل حمال اإلقامة طبقاً لشروط التعاقد وطبيعة العمل وموقعه           وتوفر بعض ج  .                  من املادة املاثلة ٢       الفقرة 

        التفاقية      من ا  ٤٠      املادة 

                                                                                                 يكـون للعمال املهاجرين وأفراد أسرهم احلق يف تكوين اجلمعيات ونقابات العمال يف دولة العمل                - ١
  .                                                                 لتعزيز ومحاية حقوقهم االقتصادية واالجتماعية والثقافية وغريها من املصاحل

                                                                                                جيـوز وضـع أي قيود على ممارسة هذا احلق عدا القيود اليت ينص عليها القانون واليت تكون                     ال   - ٢
  .                                                                               ضرورية يف جمتمع دميقراطي لصاحل األمن الوطين والنظام العام، أو حلماية حقوق الغري وحرياهتم

         ة وجماالت                                     قواعد وشروط تنظيم اجلمعيات األهلي      )     ٢٠٠٢         لسنة     ٨٤              القانون رقم    (                     نظم قانون اجلمعيات     -   ١٧١
                                                        وقد تضمن القانون القيود الواجب مراعاهتا عند ممارسة          .                                                  املختلفة واالمتيـازات املمنوحـة هلا مبوجب القانون              أنشطتها  

                                                                                                                         هذه احلقوق وهي حظر تشكيل السرايا ذات الطابع العسكري أو ممارسة النشاط السياسي ومراعاة عدم التمييز أو خمالفة                  
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     وجيوز   .              هذه املادة       من  ٢                                وهي ال خترج عما ورد بالفقرة         .                                عدم استهداف الربح يف أنشطتها                                    النظام العام واآلداب العامة و    
  .                                                                               أن ينضم األجانب إىل عضوية هذه اجلمعيات والعمل يف خدمة اجلاليات األجنبية العاملة يف مصر

         الطالب                                                                                             وتوجـد يف مصـر العديد من مجعيات الصداقة بني الشعوب واجلمعيات اخلريية واملعنية برعاية               -   ١٧٢
                                                                               وتشـمل ميادين عمل هذه اجلمعيات خدمات األسرة والطفولة والشيخوخة واخلدمات             .                      الوافديـن وجتمعـاهتم   

                                                                                                               التعليمـية والثقافـية والصـحية والرياضية والدينية، وتقدمي املساعدات االجتماعية وإقامة احلفالت والندوات              
  .                واملعارض الثقافية

  .     مبصر            مجعية مسجلة  ٣٥                      ويبلغ عدد هذه اجلمعيات  

                                  وكذلك قانونا اجلمعيات التعاونية     )     ١٩٧٦         لسنة     ٣٥              القانون رقم    (                                       كمـا جييز قانون النقابات العمالية        -   ١٧٣
  .                                انضمام العاملني األجانب إىل عضويتها  )     ١٩٧٥       لسنة    ١١٠   و   ١٠٩     رقما  (

        التفاقية      من ا  ٤١      املادة 

                 يف دولة منشئهم،                   وا يف الشؤون العامةـ                    راد أسرهم أن يشارك ـ                            حيـق للعمال املهاجرين وأف     - ١
  .                                                                    ً          وأن يدلوا بأصواهتم وأن ينتخبوا يف االنتخابات اليت جتري يف تلك الدولة، وفقاً لتشريعها

  .                                    ً                                 تقوم الدول املعنية، حسب االقتضاء ووفقاً لتشريعها، بتيسري ممارسة هذه احلقوق - ٢

                 ً      دولة منشئهم وفقاً                                                                                     ال حيـول القـانون املصـري دون مشاركة العمال املهاجرين يف الشؤون العامة يف               -   ١٧٤
  .                         للتشريعات املعمول هبا بدوهلم

                                                                                                        وجتـري يف مصر اآلن دراسة الطريقة والكيفية اليت يتم هبما توفري املشاركة السياسية للمصريني العاملني                 -   ١٧٥
  .                                    باخلارج يف إطار األنظمة والقواعد املقررة

        التفاقية      من ا  ٤٢      املادة 

                                          ت أو إنشاء مؤسسات ميكن عن طريقها أن تراعي،                                   تنظر الدول األطراف يف أمر وضع إجراءا - ١
                                                                                 سـواء يف دولـة املنشـأ أو دول العمل، االحتياجات واألماين وااللتزامات اخلاصة للعمال      
                                                                                        املهاجـرين وأفراد أسرهم، وتتوخى، حسب االقتضاء، إمكانية أن يصبح للعمال املهاجرين            

  .  ية                                                  وأفراد أسرهم، يف تلك املؤسسات، ممثلون يتم اختيارهم حبر

                    ً                                                                        تيسـر دول العمـل، وفقاً لتشريعها الوطين، استشارة العمال املهاجرين وأفراد أسرهم أو               - ٢
  .                                                           مشاركتهم يف اختاذ القرارات املتعلقة حبياة اجملتمعات احمللية وإدارهتا

                                                                                             جيوز أن يتمتع العمال املهاجرون باحلقوق السياسية يف دولة العمل إذا منحتهم تلك الدولة               - ٣
  .                 ممارستها لسيادهتا           هذه احلقوق يف
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                                                                                              يتمتع العمال املهاجرون باالنضمام واالشتراك يف اجلمعيات األهلية والتعاونية والنقابات العمالية على حنو  -   ١٧٦
   ).      أعاله  ٤٠                    يف التعليق على املادة  (             ما سلف بيانه 

          إدارهتا                                                                                         ويشـار إىل حـق األعضـاء األجانـب يف هذه اجلمعيات واملؤسسات األهلية يف املشاركة يف                 -   ١٧٧
  .                      ً                           باالنتخابات املقررة طبقاً للنظم األساسية هلذه اجلمعيات

        التفاقية      من ا  ٤٣      املادة 

  :                                                                              يتمتع العمال املهاجرون باملساواة يف املعاملة مع رعايا دولة العمل فيما يتعلق مبا يلي - ١

                                                                         إمكانـية الوصول إىل املؤسسات واخلدمات التعليمية، مع مراعاة متطلبات            ) أ ( 
                                     ريها من أنظمة املؤسسات واخلدمات املعنية؛         القبول وغ

                                                 إمكانية الوصول إىل خدمات التوجيه والتوظيف املهنيني؛  ) ب ( 

                                                               إمكانية الوصول إىل مرافق ومؤسسات التدريب وإعادة التدريب املهنيني؛  ) ج ( 

                                                                     إمكانـية احلصـول على مسكن، مبا يف ذلك مشاريع اإلسكان االجتماعي              ) د ( 
                     فيما يتعلق باإلجيار؛                  واحلماية من االستغالل

                                                                      إمكانـية احلصـول عـلى اخلدمات االجتماعية والصحية، شريطة الوفاء               ) ه ( 
                                    مبتطلبات االشتراك يف برامج هذه اخلدمات؛

                                                  ً                     إمكانية الوصول إىل التعاونيات واملؤسسات املدارة ذاتياً دون أن يعين ذلك       ) و ( 
             يئات املعنية؛     ً                                             تغيرياً يف وضعهم كمهاجرين ومع مراعاة قواعد وأنظمة اهل

  .                                              إمكانية الوصول إىل احلياة الثقافية واالشتراك فيها  ) ز ( 

                                                                                 هتيئ الدول األطراف األحوال اليت تكفل املساواة الفعلية يف املعاملة لتمكني العمال املهاجرين  - ٢
                                                  من هذه املادة كلما وفت شروط إقامتهم، كما          ١                                          مـن التمتع باحلقوق املذكورة يف الفقرة        

  .                          ة العمل، باملتطلبات املناسبة           تأذن هبا دول

                                                                                  ال متنع دول العمل رب عمل العمال املهاجرين من إنشاء مرافق سكنية أو اجتماعية أو ثقافية  - ٣
                                                                      من هذه االتفاقية، جيوز لدولة العمل أن جتعل إنشاء هذه املرافق              ٧٠                    ومع مراعاة املادة      .   هلم

  .   ولة     ً                    ً                      خاضعاً للشروط املطبقة عموماً هبذا اخلصوص يف تلك الد

   ١                                                                                                            تكفل القوانني املصرية على حنو ما سلف بيانه املساواة التامة بني التمتع باحلقوق املشار إليها بالفقرة                  -   ١٧٨
  )     ١٩٨١         لسنة      ١٣٩              القانون رقم    (                                                                  وتنظم القوانني املعنية احلقوق املشار إليها مثل قانون التعليم            .                 مـن هذه املادة   
       وقانون   )     ٢٠٠٢       لسنة   ٨٤            القانون رقم  (                     قانون اجلمعيات األهلية  و  )     ٢٠٠٣       لسنة   ١٢             القانون رقم   (               وقانون العمل   
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        لسنة     ١١٠              القانون رقم    (                            وقانون اجلمعيات التعاونية      )     ١٩٧٥         لسنة      ١٠٩              القانون رقم    (                       الـتعاون االسـتهالكي     
                                                   وال حيول القانون دون قيام أصحاب األعمال بإقامة          .                                              ما يتعلق مبشاركة غري املصريني يف هذه اخلدمات         )     ١٩٧٥
  .                                                    ً                            خاصة يف كافة اجملاالت يتمتع هبا كل من العاملني لديهم وفقاً للشروط املوضوعية املقررة هلم     خدمات

        التفاقية      من ا  ٤٤      املادة 

                          ً                                                                  تقوم الدول األطراف، اعترافاً منها بأن األسرة هي الوحدة اجلماعية الطبيعية واألساسية يف              - ١
                                      مع والدولة، باختاذ التدابري املناسبة                                                                 اجملـتمع وبأن من حقها أن تتوفر هلا احلماية من قبل اجملت           

  .                                   لضمان محاية وحدة أسر العمال املهاجرين

                                      ً                                                       تقوم الدول األطراف باختاذ ما تراه مناسباً ويدخل يف نطاق اختصاصها من تدابري رامية إىل                - ٢
                                                                                           تيسري مل مشل العمال املهاجرين بأزواجهم أو باألشخاص الذين تربطهم هبم عالقة تنشأ عنها،              

  .                                                                        لقانون املنطبق، آثار مكافئة للزواج، وكذلك بأوالدهم املعالني القصر غري املتزوجني    ً   وفقاً ل

                                                                                           تـنظر دول العمل، العتبارات إنسانية، بعني العطف يف منح معاملة متساوية، على النحـو               - ٣
  .                                                    من هذه املادة، لألفراد اآلخرين من أسر العمال املهاجرين ٢                       املنصـوص عليه يف الفقـرة 

                                                                                                    باإلقامـة للزوج أو الزوجة واألبناء بنفس املدة املمنوحة ألحد الوالدين للعمل مراعاة ملبدأ مل                     يـرخص  -   ١٧٩
                                                                                               وتتمتع املرأة العاملة بكافة االمتيازات املقررة للنساء العامالت بالقوانني املصرية، كما تتمتع بكافة      .              مشـل العائلة  

                                    كما يتمتع األطفال بكافة أوجه الرعاية   .        صحية                                                               أوجـه الـرعاية الصحية األساسية لألم من تطعيمات ومتابعات         
  .                                                          املوجهة للطفولة يف مصر واالستفادة من اخلدمات االجتماعية والصحية

        التفاقية      من ا  ٤٥      املادة 

                                                                                                يتمـتع أفـراد أسر العمال املهاجرين، يف دولة العمل، باملساواة يف املعاملة مع رعايا تلك                 - ١
  :                              الدولة، وذلك فيما يتعلق مبا يلي

                                                                         إمكانـية الوصول إىل املؤسسات واخلدمات التعليمية، مع مراعاة متطلبات            ) أ ( 
                                              القبول وغريمها من أنظمة املؤسسات واخلدمات املعنية؛

                                                                     إمكانية الوصول إىل مؤسسات وخدمات التوجيه والتدريب املهنيني شريطة الوفاء   ) ب ( 
                      مبتطلبات االشتراك فيها؛

                                        ماعية والصحية، شريطة الوفاء مبتطلبات                                        إمكانـية احلصول على اخلدمات االجت       ) ج ( 
                            االشتراك يف برامج هذه اخلدمات؛

  .                                              إمكانية الوصول إىل احلياة الثقافية واملشاركة فيها  ) د ( 



CMW/C/EGY/1* 
Page 62 

 

                                                                                                تنـتهج دول العمل، بالتعاون مع دول املنشأ عند االقتضاء، سياسة تستهدف تيسري إدماج أوالد                - ٢
  .                                         بصفة خاصة فيما يتعلق بتعليمهم اللغة احمللية                                       العمال املهاجرين يف النظام املدرسي احمللي، و

                                                                                                  تسـعى دول العمـل إىل تيسري تعليم اللغة والثقافة األصليتني ألوالد العمال املهاجرين، ويف هذا                 - ٣
  .                                                 ً الصدد، تتعاون معها دول املنشأ حيثما كان ذلك مناسباً

                             مال املهاجرين، بالتعاون مع                                                                            لـدول العمل أن توفر برامج تعليمية خاصة باللغة األصلية ألوالد الع            - ٤
  .                     دول املنشأ عند االقتضاء

              ويتم من خالل     .                                                                                        تسـعى الدولـة إىل توفـري اإلمكانيات الالزمة يف هذا اجملال بالتعاون مع دول املنشأ                -   ١٨٠
                                                                                                                  العالقـات الدبلوماسية توفري العديد من اخلدمات التعليمية والثقافية ألبناء اجلاليات األجنبية يف مصر عن طريق                

                                            وتعمل هذه املراكز على نشر وتعليم اللغة         .                                                                   كة من املكاتب واملراكز الثقافية واملنشأة مبوجب اتفاقيات ثنائية            شـب 
  .                                                        الوطنية وربط اجلاليات التابعة هلا من خالل برامج نشاط ثقافية

       املقررة                                                                                                   وبالنسـبة للخدمات الصحية فإن العمال املهاجرين وأفراد أسرهم يتمتعون يف مصر جبميع املزايا                -   ١٨١
                                                 ً                                                  للمواطنني واخلاصة بالرعاية الصحية وبنفس األسعار طبقاً لنظام اجلهة اليت يعملون هبا، وهي نظام التأمني الصحي 
                                                                                            للعاملني باحلكومة، ونظام املؤسسة العالجية للعاملني بالشركات واهليئات خبالف اخلدمات الصحية اخلاصة ببعض 

                                            ً                  وتقدم مجيع خدمات الرعاية الصحية األساسية جماناً ألي فرد           .                                             جهـات العمل واليت توفر مستشفيات خاصة هبا       
                                                                                                               مـتواجد يف مصر وبصرف النظر عن قانونية تواجده وهي التطعيمات األساسية لألطفال ومتابعة النمو والتغذية                

  .                                                                        ومتابعة ورعاية احلوامل وتطعيمهن وعالج األمراض املتوطنة واالكتشاف املبكر لإلعاقة

   ية     التفاق      من ا  ٤٦      املادة 

               ً                                  ً                      راد أسرهم، رهناً بالتشريع املنطبق للدول املعنية، فضالً عن االتفاقات          ـ                             يتمتع العمال املهاجرون وأف    
                                                                                                الدولية ذات الصلة والتزامات الدول املعنية الناشئة عن اشتراكها يف االحتادات اجلمركية، باإلعفاء من رسوم 

             ً                               ة واملرتلية فضالً عن املعدات الالزمة ملزاولة                                                                      االسـترياد والتصـدير وضرائبهما فيما يتعلق بأمتعتهم الشخصي        
ُ                                        النشاط الذي ُيتقاَضى عنه أجر وُسمح هلم بدخول دولة العمل ملزاولته، وذلك             َ     ُ            :  

                                              لدى مغادرة دولة املنشأ أو دولة اإلقامة املعتادة؛  ) أ (

                                            لدى السماح هلم يف بادئ األمر بدخول دولة العمل؛  ) ب (

                            ً  لدى مغادرة دولة العمل هنائياً؛  ) ج (

  .                ً                                      لدى العودة هنائياً إىل دولة املنشأ أو دولة اإلقامة املعتادة  ) د (
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                                                                                      تسعي مصر إىل عقد العديد من االتفاقيات اجلمركية مع كثري من دول العامل هبدف التيسري اجلمركي على  -   ١٨٢
          م وعودهتم                                                                                                    العـاملني املصريني باخلارج أو العمالة األجنبية بالداخل ومنحهم اإلعفاءات املناسبة لتسهيل حركته            

  .                                          وتعزيز ارتباطهم بدولة املنشأ واالتصال بذويهم

                                                                                                   وقد بلغ عدد االتفاقيات يف هذا اجملـال ثالث اتفاقيات دولية مع التجمـعات االقتصـادية األوروبية               -   ١٨٣
  .                   دولة من دول العامل  ٦٦                                        والعربية واألفريقية، وتغطي هذه االتفاقيات 

        التفاقية      من ا  ٤٧      املادة 

                                       ً                                اجـرين احلق يف حتويل دخوهلم ومدخراهتم، وخصوصاً األموال الالزمة إلعالة                        للعمـال امله   - ١
                      ً     وتتم هذه التحويالت وفقاً      .                                                                  أسرهم من دولة العمل إىل دولة منشئهم أو إىل أية دولة أخرى           

  .                                                     ً                          لإلجراءات اليت حيددها التشريع املنطبق للدولة املعنية ووفقاً لالتفاقات الدولية املنطبقة

  .                                       عنية التدابري املناسبة لتيسر هذه التحويالت             تتخذ الدول امل - ٢

                                                                                        تيسر القوانني واللوائح املصرية احلق يف إجراء كافة التحويالت الالزمة اليت يرغب الفرد صاحب احلساب  -   ١٨٤
             وجييز القانون   .                                                                   وحتدد سوق الصرف أسعار التحويالت والعملة األجنبية مقابل العملة الوطنية  .                 املصريف يف إجراءاهتا

     وجيوز   .                                                                                                زة العمالت األجنبية وحرية حتويلها ألية جهة باخلارج عن طريق البنوك وشركات الصرافة املعتمدة                 حـيا 
  .                                                                            للعاملني املهاجرين يف مصر فتح احلسابات بالبنوك وإجراء كافة املعامالت املصرفية عليها

        التفاقية      من ا  ٤٨      املادة 

                                          ج الضرييب، فإن العمال املهاجرين وأفراد                                                        دون املسـاس باالتفاقات املنطبقة املتعلقة باالزدوا       - ١
   :                                                       أسرهم، فيما يتعلق بالدخول اليت حيصلون عليها يف دولة العمل

                                            ً                              ال جيـوز إلزامهم بدفع ضرائب أو مكوس أو رسوم أياً كان وصفها تكون                ) أ ( 
                        ً                                   أكرب مقدار أو أشد إرهاقاً مما يفرض على الرعايا يف ظروف مماثلة؛

                                 ً                  تطاعات أو اإلعفاءات من الضرائب أياً كان وصفها                             يكون هلم احلق يف االق      ) ب ( 
                                                                                              أو يف أيـة بدالت ضريبية تطبق على الرعايا يف ظروف مماثلة، ومن بينها البدالت الضريبية                

  .                              املتعلقة باملعالني من أفراد أسرهم

                                                                                      تسـعى الـدول األطراف إىل اعتماد تدابري مالئمة لتفادي االزدواج الضرييب على دخول               - ٢
  .                        ال املهاجرين وأفراد أسرهم            ومدخرات العم

                                       املساواة الكاملة بني املواطنني واألجانب       )     ٢٠٠٥         لسنة     ٩١              القانون رقم    (                             يوفـر قانون ضرائب الدخل       -   ١٨٥
                           كما يوفر قانون االستثمار      .                                                                                      بشـأن املعاملة الضريبية على الدخل الناشئ عن العمل أو النشاط املهين املصرح به             

  .                                            اإلعفاءات الضريبية اخلاصة باملشروعات االستثمارية    بعض   )     ١٩٨٩       لسنة    ٢٣٠            القانون رقم  (
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                                                                                                       وتسـعى الدولـة، من خالل اتفاقات منع االزدواج الضرييب اليت تربمها مع الدول املختلفة، إىل تفادي                  -   ١٨٦
  .                               ً                          االزدواج الضرييب الذي يشكل إرهاقاً على كاهل العمال املهاجرين

      ٢٠٠٥                                                  مصر وبعض دول العامل ثالثة اتفاقات حىت عام                                                           وقـد بلـغ عدد االتفاقات الدولية املعقودة بني         -   ١٨٧
  .                      هبدف منع االزدواج الضرييب

  .                                                    ً                             وتواصل احلكومة املصرية جهودها لزيادة هذه االتفاقات طبقاً ملؤشرات سوق العمل يف هذا اجملال -   ١٨٨

        التفاقية      من ا  ٤٩      املادة 

                   مل، تصدر دول العمل                                                                 حيـثما يتطلـب التشريع الوطين إذنني منفصلني لإلقامة ومزاولة الع       - ١
  .                    ً                                                      للعمال املهاجرين إذناً باإلقامة ال تقل مدته عن مدة اإلذن مبزاولة نشاط مقابل أجر

                                                                                  العمال املهاجرون الذين يسمح هلم يف دولة العمل حبرية اختيار النشاط الذي يزاولونه مقابل  - ٢
                      د إهناء النشاط الذي                                                                         أجر ال يعتربون يف وضع غري نظامي وال يفقدون اإلذن هلم باإلقامة، جملر            

  .                                                            يزاولونه مقابل أجر، قبل انتهاء تصاريح عملهم أو األذون املماثلة

                  ً      ً                    من هذه املادة وقتاً كافياً إلجياد أنشطة         ٢                                                    إلعطـاء العمال املهاجرين املشار إليهم يف الفقرة          - ٣
      تحقون                                                                            بديلة يزاولوهنا مقابل أجر، ال يسحب إذن اإلقامة لفترة ال تقل عن الفترة اليت قد يس

  .                    خالهلا استحقاقات بطالة

                                                                     ً                                       يتم يف مصر إصدار إذن للعمل وإذن لإلقامة ويتعني أن يكون إذن اإلقامة مرتبطاً بإذن العمل على النحو                   -   ١٨٩
  .                    من االتفاقية املاثلة  ٢٥                        ً                      السالف اإلشارة إليه تفصيالً يف التعليق على املادة 

        التفاقية      من ا  ٥٠      املادة 

                                                             اجر أو انفصام رابطة الزوجية، تنظر دولة العمل بعني العطف يف منح                       يف حالة وفاة العامل امله - ١
                                                                  ً                  أفراد أسرة ذلك العامل املهاجر املقيمني فيها على أساس مل مشل األسرة، إذناً بالبقاء، وتراعي 

  .                                                   دولة العمل طوال الفترة اليت أقاموا خالهلا يف تلك الدولة

                                           ن فترة معقولة من الوقت، قبل املغادرة،                                                          تـتاح ألفـراد األسـرة الذين ال مينحون هذا اإلذ           - ٢
  .                                    لتمكينهم من تسوية شؤوهنم يف دولة العمل

                                              من هذه املادة حبيث تضر بأي حق يف اإلقامة والعمل  ٢    و  ١                                ال جيـوز تفسري أحكام الفقرتني        - ٣
                                                                                           متنحه ألفراد األسرة هؤالء، لوال هذه األحكام، تشريعات دولة العمل أو املعاهدات الثنائية             

  .                                  عددة األطراف املنطبقة على تلك الدولة      أو املت
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                                                                                                  يـتم يف األحوال الناجتة عن انقضاء مدة اإلقامة أو ترخيص العمل لوفاة العامل املهاجر أو انفصام رابطة       -   ١٩٠
                                                                                                                 الزوجية منح مهلة ملغادرة البالد بالتنسيق مع سفارة الدولة املعنية ومراعاة موقف األسرة، وحبث احلاالت اخلاصة                

  .  ً                           قاً للظروف اخلاصة بأسرة العامل          على حدة طب

        التفاقية      من ا  ٥١      املادة 

                                                                                                       العمال املهاجرون الذين ال يسمح هلم يف دولة العمل حبرية اختيار النشاط الذي يزاولونه مقابل أجر                 
                                                                                                            ال يعتربون يف وضع غري نظامي، وال يفقدون اإلذن هلم باإلقامة جملرد إهناء النشاط الذي يزاولونه مقابل أجر                  

                                                                                                      نتهاء تصاريح عملهم، إال إذا كان إذن اإلقامة يتوقف صراحة على النشاط احملدد املزاول مقابل أجر                        قـبل ا  
                                                                      ويكون هلؤالء العمال املهاجرين احلق يف التماس عمل بديل واملشاركة يف             .                                 والذي مسح هلم بالدخول من أجله     

          ً                       ملهم، رهناً بالشروط والتقييدات                                                                                   مشـاريع العمـل العامة، وإعادة التدريب أثناء الفترة املتبقية من إذن ع            
  .                        املنصوص عليها يف إذن العمل

        التفاقية      من ا  ٥٢      املادة 

                                                                                 يكون للعمال املهاجرين يف دولة العمل احلق يف أن خيتاروا حبرية األنشطة اليت يزاولوهنا مقابل  - ١
  .        ً                           أجر رهناً بالقيود أو الشروط التالية

  :  جر                                        جيوز لدولة العمل، فيما يتعلق بأي عامل مها - ٢

                                                                          أن تقصـر إمكانية الوصول إىل فئات حمدودة من األعمال أو الوظائف أو               ) أ ( 
                                                 ً                        ً   اخلدمات أو األنشطة يف احلاالت اليت يكون فيها ذلك ضرورياً ملصاحل هذه الدولة ومنصوصاً 

                      عليه يف التشريع الوطين؛

                                                ً                                أن تقـيد حـرية اختيار النشاط املزاول مقابل أجر وفقاً لتشريعها املتعلقة               ) ب ( 
                       ومع ذلك، تعمل الدول      .                                                                االعتراف باملؤهالت املهنية اليت يتم احلصول عليها خارج إقليمها         ب

  .                                                          األطراف املعنية على اختاذ الترتيبات الالزمة لالعتراف هبذه املؤهالت

  :                                                          ل، بالنسبة للعمال املهاجرين احلائزين لتصاريح عمل حمدودة الزمنـ         ً            جيوز أيضاً لدولة العم - ٣

                                               ً             الختيار احلر لألنشطة اليت يزاولوهنا مقابل أجر مشروطاً بأن                       أن جتعل حق ا     ) أ ( 
                                                                                   يكون العامل املهاجر قد أقام يف إقليمها إقامة مشروعة لغرض مزاولة نشاط مقابل أجر لفترة 

                                                      من الوقت حمددة يف تشريعها الوطين ال ينبغي أن تتجاوز سنتني؛

                       ليت تزاول مقابل أجر،                                                          أن تقيد إمكانية وصول العامل املهاجر إىل األنشطة ا          ) ب ( 
   ً                                                                           عمـالً بسياسـة منح األولوية لرعاياها أو لألشخاص الذين مياثلوهنم هلذه األغراض مبوجب     

                                          وال ينطبق هذا القيد على العامل املهاجر الذي   .                                         تشريع أو اتفاقات ثنائية أو متعددة األطراف
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              وقت حمـددة يف                                                                                 أقام يف إقليمها إقامة مشروعة لغرض مزاولة نشاط مقابل أجر لفترة من ال            
  .                                            تشريعهـا الوطنـي ال ينبغي أن تتجـاوز مخس سنوات

                                                                                        حتـدد دول العمـل الشروط اليت يؤذن مبوجبها للعامل املهاجر، الذي مسح لـه بالدخول                - ٤
                                                                                            للعمـل، أن يقـوم بعمـل حلسابه اخلاص، وتراعي املدة اليت قضاها العامل بالفعل بصورة                

  .                   مشروعة يف دولة العمل

        التفاقية      من ا  ٥٣      املادة 

ُ                                                                                             ُيسمح ألفراد أسرة العامل املهاجر الذين يكون لديهم هم أنفسهم إذن باإلقامة أو الدخول               - ١
             ً                        ً                      ً                             غري حمدود زمنياً أو قابل للتجديد تلقائياً بأن خيتاروا حبرية نشاطاً يزاولونه مقابل أجر، بنفس 

  .    اقية             من هذه االتف  ٥٢                                           ً         الشروط اليت تنطبق على هذا العامل املهاجر وفقاً للمادة 

                                                                       ً                         فـيما يتعلق بأفراد أسرة العامل املهاجر غري املسموح هلم بأن خيتاروا حبرية نشاطاً يزاولونه                - ٢
                                                                                         مقـابل أجـر، تنظر الدول األطراف بعني العطف يف منحهم األولوية على العمال اآلخرين               
                                                                               ً               الذين يلتمسون الدخول إىل بلد العمل يف احلصول على إذن ملزاولة نشاط مقابل أجر، رهناً              

  .                                          باالتفاقات الثنائية واملتعددة األطراف املنطبقة

        التفاقية      من ا  ٥٤      املادة 

                                                                                         يتمـتع العمال املهاجرون، دون املساس بأحكام أذون إقامتهم أو تصاريح عملهم واحلقوق              - ١
                                                             من هذه االتفاقية، باملساواة يف املعاملة مع رعايا دولة            ٣٧    و   ٢٥                          املنصوص عليها يف املادتني     

  :            العمل من حيث

                 احلماية من الفصل؛  ) أ ( 

                   استحقاقات البطالة؛  ) ب ( 

                                                              االستفادة من مشاريع العمل العامة اليت يقصد منها مكافحة البطالة؛  ) ج ( 

                                                                            إمكانـية احلصـول على عمل بديل يف حالة فقدان العمل أو إهناء النشاط                ) د ( 
  .                 من هذه االتفاقية  ٥٢                                  ً         اآلخر الذي يزاولونه مقابل أجر، رهناً باملادة 

                                                                                          ا ادعى عامل مهاجر أن رب عمله قد انتهك شروط عقد عمله، حيق لـه أن يرفع قضيته                   إذ - ٢
           من املادة  ١                                                                   إىل السلطات املختصة يف دولة العمل، وذلك بالشروط املنصوص عليها يف الفقرة 

  .                 من هذه االتفاقية  ١٨
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        التفاقية      من ا  ٥٥      املادة 

                   ً                      شاط مقابل أجر، رهناً بالشروط املرفقة بذلك                                      ً               حيـق للعمال املهاجرين، الذين منحوا تصرحياً ملزاولة ن     
  .                                                                                   التصريح، التمتع باملساواة يف املعاملة مع رعايا دولة العمل يف ممارسة هذا النشاط مقابل أجر

        التفاقية      من ا  ٥٦      املادة 

                                                                                                     ال جيـوز طـرد العمال املهاجرين وأفراد أسرهم املشار إليهم يف هذا اجلزء من االتفاقية من دولة                   - ١
                         بالضمانات املقررة يف    ًً                                                                 لألسـباب احملـددة يف التشـريع الوطـين لتلك الدولة ورهنا                       العمـل إال  
  .           اجلزء الثالث

                                                                                                      ال يلجأ إىل الطرد كوسيلة حلرمان أي عامل مهاجر أو أي فرد من أفراد أسرته من احلقوق الناشئة                   - ٢
  .                            عن اإلذن باإلقامة وتصريح العمل

                                                      ن أفراد أسرته، ينبغي مراعـاة االعتبارات اإلنسانية                                                      عند النظر يف طرد عامل مهاجر أو أي فرد م          - ٣
  .                                                 وطـول املدة اليت أقـام الشخص املعين خالهلا يف دولة العمل

        التفاقية      من ا  ٥٧      املادة 

                                                األحكام املنطبقة على فئات خاصة من العمال املهاجرين

                      من هذه االتفاقية،                                                                                    تتمـتع الفئات اخلاصة من العمال املهاجرين وأفراد أسرهم احملددة يف هذا اجلزء             
                                                                                                احلائـزين للوثائق الالزمة أو الذين هم يف وضع نظامي، باحلقوق املنصوص عليها يف اجلزء الثالث، وباحلقوق     

  .                                                      املنصوص عليها يف اجلزء الرابع، مع مراعاة املعدل منها أدناه

                     اخيص العمل يف التعليق                                                                             سبق اإلشارة إىل شروط أذون العمل يف مصر واألحوال اخلاصة باإلبعاد وإهناء تر           -   ١٩١
  .                              من اجلزء الثاين من هذا التقرير ٨          على املادة 

                        ً     وجيوز للعامل املهاجر دائماً      .                                                                              ويشـار إىل متتع العمال املهاجرين بكافة األحكام املتعلقة بالعمالة الوطنية           -   ١٩٢
     ويتم   .              هناء للتصاريح                                                                                                الـلجوء للقضاء للمطالبة حبقوقه الناشئة عن عقد العمل والطعن على القرارات املتعلقة باإل             

  .                                                                          بصفة مستمرة مراعاة اجلوانب اإلنسانية بالتنسيق مع السلطات القنصلية بدول العامل

        التفاقية      من ا  ٥٨      املادة 

ّ                      حيق لعمال احلدود، كما هم معّرفون يف الفقرة          - ١                                       من هذه االتفاقية، التمتع باحلقوق       ٢           من املادة     )  أ ( ٢                         
                                                         كن تطبيقها عليهم بسبب وجودهم وعملهم يف أراضي دولة                                               املنصوص عليها يف اجلزء الرابع اليت مي      

  .                                                                      العمل، على أن يؤخذ يف االعتبار أهنم ال يقيمون على وجه االعتياد يف تلك الدولة
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                                                                                    تنظر دول العمل بعني العطف يف منح عمال احلدود احلق يف أن خيتاروا حبرية النشاط الذي يزاولونه  - ٢
  .                                        يؤثر منح هذا احلق على مركزهم كعمال حدود  وال  .                              مقابل أجر بعد فترة زمنية حمددة

        التفاقية      من ا  ٥٩      املادة 

ّ                    حيـق للعمال املومسني، كما هم معّرفون يف الفقرة       - ١                              من االتفاقية، التمتع باحلقوق  ٢         من املادة   )  ب ( ٢                          
                                                                                                املنصـوص عليها يف اجلزء الرابع اليت ميكن تطبيقها عليهم بسبب وجودهم وعملهم يف إقليم دولة               

                                                                                 اليت تتفق ومركزهم يف تلك الدولة كعمال مومسيني، مع مراعـاة أهنم موجـودون يف              و  ،        العمـل 
  .                              تلك الدولـة لشطر من السنة فحسب

                                                          من هذه املادة، يف منح العمال املومسيني الذين عملوا يف          ١                                            تـنظر دولـة العمل، مع مراعاة الفقرة          - ٢
                                  ل أجر مع إعطائهم األولوية على                                                                         أراضـيها فـترة زمنية طويلة إلمكانية مزاولة أنشطة أخرى مقاب          

  .                                              ً                                   غريهم من العمال الساعني إىل دخول تلك الدولة، رهناً باالتفاقات الثنائية واملتعددة األطراف

        التفاقية      من ا  ٦٠      املادة 

ّ                             حيـق للعمـال املـتجولني، كما هم معّرفون يف الفقرة                                            من هذه االتفاقية، التمتع      ٢           من املادة       )  ه ( ٢                            
                                                                                  يف اجلزء الرابع اليت ميكن منحها هلم بسبب وجودهم وعملهم يف إقليم دولة العمل،                                    باحلقوق املنصوص عليها    

  .                                           واليت تتفق ومركزهم كعمال متجولني يف تلك الدولة

        التفاقية      من ا  ٦١      املادة 

ّ                              حيـق للعمـال املرتـبطني مبشروع، كما هم معّرفون يف الفقرة              - ١            من هذه    ٢           من املادة     )  و ( ٢                                  
                                                          متع باحلقوق املنصوص عليها يف اجلزء الرابع، باستثناء أحكام                                     االتفاقـية، وأفراد أسرهم، الت    

                       من حيث اتصاهلا مبشاريع   ٤٣         من املادة   )  د ( ١          ، والفقرة   ٤٣         من املادة   )  ج ( و  )  ب ( ١        الفقرتني 
  .  ٥٥     إىل   ٥٣         ، واملواد   ٤٥         من املادة   )  ب ( ١                         اإلسكان االجتماعي، والفقرة 

                               هك شروط عقـد عمله، فإنه حيق لـه                                               إذا ادعى العامل املرتبط مبشروع أن رب عمله قد انت - ٢
                                                                                            أن يـرفـع قضـيته إىل السلطات املختصة يف الدولة اليت هلا الوالية على رب العمل ذاك،                 

  .                 من هذه االتفاقية  ١٨           من املادة  ١                                   وذلك بالشروط املنصوص عليها يف الفقرة 

                    طراف املعنية، تسعى       ً                                                                       رهناً باالتفاقات الثنائية أو املتعددة األطراف النافذة بالنسبة للدول األ          - ٣
                                                                                      هذه الدول األطراف إىل متكني العمال املرتبطني مبشاريع من البقاء حمميني بشكل كاف عن              
                                                                                          طـريق نظـم الضـمان االجتماعي لدولة منشئهم أو دولة إقامتهم املعتادة خالل عملهم                

    قوق                                                                 وتتخذ الدول األطراف املعنية التدابري املناسبة هبدف جتنب أي حرمان من احل  .        باملشروع
  .                          أو تكرار للدفع يف هذا الشأن
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                                                                 من هذه االتفاقية، وباالتفاقات الثنائية أو املتعددة األطراف           ٤٧                           دون املساس بأحكام املادة      - ٤
                                                                                           ذات الصلة، تسمح الدول األطراف املعنية بدفع ما يكسبه العمال املرتبطون مبشاريع إليهم             

  .                                     يف دولة منشئهم أو دولة إقامتهم املعتادة

        التفاقية      من ا ٢ ٦      املادة 

                      من هذه االتفاقية،     ٢           من املادة     )  ز ( ٢                                  َّ                          حيـق لعمـال االستخدام احملدد، كما هم معرَّفون يف الفقرة             - ١
    مـن   )  ج ( و  )  ب ( ١                                                                              التمـتع باحلقوق املنصوص عليها يف اجلزء الرابع، باسـتثناء أحكام الفقرتني            

                       كان االجتماعي، واملادة                                  من حيث اتصاهلا مبشاريع اإلس       ٤٣           من املادة     )  د ( ١            ، والفقرة     ٤٣         املـادة   
  .  ٥٤         من املادة   )  د ( ١          ، والفقرة   ٥٣

                                                                                          حيق ألفراد أسر عمال االستخدام احملدد التمتع باحلقوق املتعلقة بأفراد أسر العمال املهاجرين           - ٢
  .  ٥٣                                        ع من هذه االتفاقية، باستثناء أحكام املادة ـ               ا يف اجلزء الرابـ            املنصوص عليه

        التفاقية      من ا  ٦٣      املادة 

           من هذه    ٢           من املادة     )  ج ( ٢                          َّ                        ملني حلسـاهبم اخلاص، كما هم معرَّفون يف الفقرة                      حيـق للعـا    - ١
                                                                                               االتفاقية، التمتع باحلقوق املنصوص عليها يف اجلزء الرابع فيما عدا احلقوق اليت ال تنطبق إال               

  .                           على العمال احلائزين لعقد عمل

                    النشاط االقتصادي                                      من هذه االتفاقية، ال يعين إهناء        ٧٩    و   ٥٢                             مـع عـدم اإلخالل باملادتني        - ٢
                                                                                          للعـاملني حلساهبم اخلاص يف حد ذاته سحب اإلذن املمنوح هلم أو ألفراد أسرهم بالبقاء أو                
                                                                                 مزاولة نشاط مقابل أجر يف دولة العمل، إذا كان إذن اإلقامة يتوقف صراحـة على النشاط   

ُ                         احملـدد املزاول مقابل أجـر والذي ُسمح هلـم بالدخـول من أجله                               .  

                 ً                                    ً                                         ام هذه املواد طبقاً ألحكام القانون املصري باعتبارها نصوصاً قانونية ملزمة يف حالة توافر                         تسـري أحك   -   ١٩٣
  .                 ً                           فئات العمالة طبقاً لتعريفها الوارد باالتفاقية

                                                                                                   ويتمـتع يف مصر رعايا بعض دول اجلوار من إعفاءات خاصة مبوجب اتفاقات خاصة حبرية العمل سبق                  -   ١٩٤
  .                  من التقرير املاثل  ٢٥    ادة                              اإلشارة إليها يف التعليق على امل

        التفاقية      من ا  ٦٤      املادة 

                                                                                   تعزيز الظروف السليمة والعادلة واإلنسانية واملشروعة فيما يتعلق باهلجرة الدولية للعمال 

           من هذه     ٧٩                                                                            تتشاور الدول األطراف املعنية وتتعاون، حسب االقتضاء، دون املساس باملادة            - ١
                                                     والعادلة واإلنسانية فيما يتعلق باهلجرة الدولية                                                 االتفاقـية، هبـدف تعزيز الظروف السليمة      

  .                   للعمال وأفراد أسرهم
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                                                                                             ينبغي يف هذا الصدد إيالء االعتبار الواجب ليس فقط لالحتياجات واملوارد من اليد العاملة               - ٢
       ً                                                                                   بـل أيضاً لالحتياجات االجتماعية واالقتصادية والثقافية وغريها للعمال املهاجرين وأفراد            

  .    ً                                       فضالً عن آثار هذه اهلجرة على اجملتمعات املعنية             أسرهم املعنيني،

        التفاقية      من ا  ٦٥      املادة 

                                                                                           حتـتفظ الـدول األطراف باخلدمات املناسبة ملعاجلة املسائل املتعلقة باهلجرة الدولية للعمال              - ١
  :                                                 وأفراد أسرهم، وتشمل اختصاصاهتا، يف مجلة أمور، ما يلي

     جرة؛                                  وضع وتنفيذ السياسات املتعلقة هبذه اهل  ) أ ( 

                                                                         تـبادل املعلومـات والتشـاور والتعاون مع السلطات املختصة يف الدول              ) ب ( 
                               األطراف األخرى املعنية هبذه اهلجرة؛

                             ً                                      توفـري املعلومات املناسبة، وخصوصاً ألرباب العمل والعمـال ومنظماهتم،       ) ج ( 
         ات املربمة                                                                      بشأن السياسات والقوانني واألنظمة املتصلة باهلجـرة واالستخدام، وبشأن االتفاق

                                                      مع دول أخرى بشأن اهلجرة، وبشأن املسائل األخرى ذات الصلة؛

                                                                          توفري املعلومات، وتقدمي املساعدة املناسبة للعمال املهاجرين وأفراد أسرهم           ) د ( 
                                                                                          بشـأن التصاريح واإلجراءات الرمسية والترتيبات الالزمة املتعلقة هبؤالء من حيث املغادرة،            

                                             ً       واألنشطة املزاولة مقابل أجر واخلروج والعودة فضالً عن                                 والسـفر، والوصـول، واإلقامة،    
                                                                                        املعلومـات املـتعلقة بظروف العمل واملعيشة يف دولة العمل وبقوانني وأنظمـة اجلمارك،             

  .                                                  والعملـة والضرائب والقوانني واألنظمة األخرى ذات الصلة

             لية واخلدمات                                                                          تيسـر الدول األطراف، حسب االقتضاء، توفري ما يكفي من اخلدمات القنص            - ٢
                                                                                      األخـرى الالزمـة لتلبية االحتياجات االجتماعية والثقافية واالحتياجات األخرى للعمال           

  .                     املهاجرين وأفراد أسرهم

        التفاقية      من ا  ٦٦      املادة 

                                                                من هذه املادة، يقتصر احلق يف االضطالع بعمليات هبدف استخدام           ٢    ً                    رهـناً بأحكام الفقرة      - ١
  :           هات التالية                               العمال للعمل يف دولة أخرى على اجل

                                                                   الدوائر أو اهليئات العامة التابعة للدولة اليت جتري فيها هذه العمليات؛  ) أ ( 

                                       ة لدولة العمل، على أساس اتفاق بني       ـ                                        الدوائـر أو اهليـئات العامة التابع        ) ب ( 
                 الدولتني املعنيتني؛

  .                                            هيئة منشأة نتيجة التفاق ثنائي أو متعدد األطراف  ) ج ( 
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                                                               عن السلطات العامة للدول األطراف املعنية وموافقتها وإشرافها حسبما     ً               رهناً بأي إذن يصدر  - ٢
                                                                     ً             قـد جيـري حتديـده مبوجـب التشريع الوطين واملمارسة الوطنية لتلك الدول، جيوز أيضاً        
                                                                                     للوكـاالت وأرباب العمل احملتملني أو األشخاص الذين يتصرفون بالنيابة عنهم االضطالع            

  .                 بالعمليات املذكورة

        التفاقية      من ا  ٦٧      املادة 

                                                                                            تـتعاون الـدول األطراف املعنية، حسب االقتضاء، يف اعتماد تدابري تتعلق بالعودة املنظمة               - ١
                                                                                                 للعمال املهاجرين وأفراد أسرهم إىل دولة املنشأ عندما يقررون العودة أو ينتهي إذن إقامتهم              

  .                                                         أو عملهـم، أو عندمـا يكونون يف دولـة العمل يف وضـع غري نظامي

                                                                           ق بالعمـال املهاجرين وأفراد أسرهم الذين هم يف وضع نظامي، تتعاون الدول                      فـيما يـتعل    - ٢
                                                                                          األطـراف املعنية، حسب االقتضاء، بشروط تتفق عليها تلك الدول، بغية العمل على إجياد              
                                                                       ً         ً   أحوال اقتصادية مناسبة الستقرارهم من جديد وعلي تسهيل إعادة إدماجهم إدماجاً اجتماعياً 

  .       املنشأ       ً      ً         وثقافياً دائماً يف دولة

        التفاقية      من ا  ٦٨      املادة 

                                                                                         تـتعاون الـدول األطـراف، مبـا يف ذلك دول العبور، هبدف منع ووقف عمليات التنقل                  - ١
  .                                                                                           واالسـتخدام غـري القانونـية أو السرية للعمال املهاجرين الذين هم يف وضع غري نظامي               

             ة من الدول                                                                                   وتشـمل الـتدابري الواجب اختاذها لتحقيق هذه الغاية، يف إطار والية كل دول             
  :              املعنية، ما يلي

                                                        ً      ً   تدابري مالئمة ملنع نشر املعلومات املضللة املتصلة باهلجرة خروجاً ودخوالً؛  ) أ ( 

                                                                           تدابـري للكشـف عن التنقالت غري القانونية أو السرية للعمال املهاجرين              ) ب ( 
                                                                                       وأفـراد أسـرهم للقضـاء عليها، وفرض جزاءات فعالة على األشخاص أو اجلماعات أو               

                                                                         ت الذين ينظمون أو يديرون مثل هذه التنقالت أو يساعدون يف تنظيمها أو إدارهتا؛       الكيانا

                                                                       تدابـري لفـرض جزاءات فعالة على األشخاص أو اجلماعات أو الكيانات              ) ج ( 
                                                                                           الذيـن يستخدمون العنف أو التهديد أو التخويف ضد العمال املهاجرين أو أفراد أسرهم              

  .                       الذين هم يف وضع غري نظامي

                                                                           ول العمل مجيع التدابري املالئمة والفعالة ميت تكفل يف أراضيها وقف استخدام العمال         تتخذ د  - ٢
                                                                                     املهاجرين الذين هم يف وضع غري نظامي، مبا يف ذلك القيام، عند االقتضاء، بفرض اجلزاءات         
                                                                                          على الذين يستخدمون مثل هؤالء العمال، وال متس هذه التدابري ما للعمال املهاجرين على              

  .                         ن حقوق ناشئة عن استخدامهم          رب عملهم م
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        التفاقية      من ا  ٦٩      املادة 

                                                                                     تتخذ الدول األطراف، حني يوجد يف أراضيها عمال مهاجرون وأفراد أسرهم يف وضع غري               - ١
  .                                              نظامي، تدابري مالئمة لضمان عدم استمرار هذه احلالة

           للتشريع                                                                    ً            كلما نظرت الدول األطراف املعنية يف إمكانية تسوية وضع هؤالء األشخاص وفقاً            - ٢
                                                                               الوطين املنطبق ولالتفاقات الثنائية أو املتعددة األطـراف، تؤخـذ يف االعتبار املالئم ظروف 
                                                                                       دخوهلـم، ومـدة إقامـتهم يف دولة العمل، واالعتبارات األخرى ذات الصلة، وال سيما               

  .                              االعتبارات املتصلة حبالتهم األسرية

                                                 بني الشرق والغرب، ومن مث فقد شهدت على مر التاريخ                                        ً كانت مصر بفضل موقعها اجلغرايف املتميز معرباً -   ١٩٥
                                                 وقد منح ذلك اجملتمع املصري مسات خاصة نشأت عن           .                                                           العديـد من تيارات اهلجرة الوافدة إليها واخلارجة منها        

                                                                                                           التالحم البشري واالمتزاج الثقايف بني احلضارات والثقافات املختلفة، وانعكست هذه السمات يف اخلربة الطويلة              
                                                                                                          لتعامل مع حركة األفراد واستيعاب خمتلف الثقافات واكتساب القدرة على قبول املفاهيم واملتغريات الصاحلة                  يف ا 

  .                                                                           منها ونبذ ما ال يتفق مع الوجدان املصري الذي صاغته احلضارة املصرية على مر العصور

        ماليني   ٥            خلارج حبوايل                           ويقدر عدد املصريني يف ا      .                                                         وتعـد مصـر دولة مصدرة ومستقبلة للهجرة ودولة معرب          -   ١٩٦
                                                                                                                     شـخص وهي جاليات عاملة ومنتجة ومنضبطة وتتميز باحترام القوانني والتقاليد واملشاعر الوطنية للدول املقيمني هبا                

                                                                              ومن ناحية أخرى، متثل مصر دولة مقصد ملواطين العديد من دول اجلوار الذين               .                                     دون تفريط يف ارتباطهم بالوطن األم     
                                                                                 رعي أو غري شرعي، وهي دولة معرب لرعايا دول عديدة أفريقية وآسيوية إىل الدول األوروبية                        يأتون إليها سواء بشكل ش

                        ً     فهؤالء الذين يتخذون قراراً      .      ً                                                                            ووفقـاً للرؤية املصرية، فاملهاجر يعد من أكثر العناصر البشرية حيوية وشجاعة            -   ١٩٧
    ً      ً                              موحاً وسعياً إىل حياة أفضل، مستعدين لبذل             ً                                                          باهلجـرة بعـيداً عن بالدهم وعائالهتم هم يف الغالب من أكثر األفراد ط          

                    ُ                                                                              ومن مث، فإنه إذا ما أُتيحت هلم الفرصة املناسبة الستغالل مهارهتم على أساس من املساواة وعدم                  .                   اجلهد يف سبيل ذلك   
                                               وال يقتصر إسهامهم يف هذا الشأن على اإلضافة          .                                 ً                                  التميـيز ضـدهم، ميكن أن ميثلوا مكسباً للمجتمعات املستقبلة هلم          

                                               يف ضوء ذلك، فإنه من الضروري تصحيح الرؤية          .                                                                قتصـادية فحسب بل ويتعداها إىل اإلضافة االجتماعية والثقافية          اال
                                كما ينبغي للمجتمعات املستقبلة      .                                                        ً                             السـائدة يف الـدول املستقبلة ومفادها أن املهاجرين ميثلون عبئاً جيب التخلص منه             

                                                                    يعاهبم وإتاحة الفرص املناسبة هلم ومراعاة حقوقهم اإلنسانية بكافة                                                             للهجرة أن تبذل اجلهد لتيسري إدماج املهاجرين واست       
  .                                             ً      ً                               جوانبها، حيث إن حتقيق صاحل املهاجر يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتحقيق صاحل اجملتمع املستقبل لـه

                            سواء بشكل شرعي أو غري      -                                                                           وعـلى الصعيد الوطين، تأخذ مصر يف اعتبارها أن التعامل مع املهاجرين              -   ١٩٨
  .               ً                                                                                   جيب أن يتم وفقاً ألحكام القانون واألعراف الدولية مع االحترام الكامل لكافة حقوقهم اإلنسانية               -        شـرعي   

  :                                                              ً                            وتتمثل أهم املبادئ اليت تلتزم هبا مصر يف التعامل مع املهاجرين ضماناً لعدم التمييز ضدهم فيما يلي

                               احترام امللكية اخلاصة للمهاجرين؛ -

             رين الشرعيني؛                             كفالة إجياد حرية التنقل للمهاج -
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                                                                          ً                    االعـتراف حبرية العقيدة وممارسة الديانة واحلريات الفردية للمهاجرين الشرعيني وفقاً لقواعد             -
                                     النظام العام واآلداب العامة يف الدولة؛

                                                                          محاية حقوق املهاجرين يف التقاضي أمام احملاكم الوطنية سواء كمدعني أو مدعى عليهم؛ -

                                            ً             ارسة األنشـطة التجارية واملالية والصناعية وفقاً للنظم                                             احـترام حـق املهاجـر الشرعي يف مم         -
  .                         القانونية املطبقة يف الدولة

     َّ     املعدَّل      ١٩٦٠         لسنة     ٨٩                                                                                ويف حاالت خمالفة العامل املهاجر لإلجراءات القانونية اليت حددها القانون رقم             -   ١٩٩
                         ضعه وحتصيل الغرامة املالية                                                   بشأن دخول وإقامة األجانب يف مصر، يتم تسوية و          ٢٠٠٥         لسنة     ٨٨                 بالقـانون رقم    

                        ويتم ذلك بالتنسيق مع      .              ً                                     ً                                        املقـررة قانوناً مع منح املخالف مهلة ملغادرة البالد طوعاً ودون تقييد حريته أو حجزه              
  .                                           سفارة دولته حىت يتم إعادته للجهة القادم منها

    ١٢                  انون العمل رقم                                                                                        أمـا خبصوص ما يتعلق بتنظيم هجرة العمالة املصرية للعمل بالبالد األخرى، فإن ق              -   ٢٠٠
                                من الفصل األول بشأن تنظيم        ٢٤       إىل     ١٧                                                        املصـري مل يغفل تنظيم ذلك حيث نص يف املواد من                 ٢٠٠٣        لسـنة   

                                                                                                             تشغيل املصريني يف الداخل واخلارج من الباب األول بشأن التشغيل على إنشاء مكاتب اللتحاق العمالة املصرية                
  .                  باخلارج بشروط معينة

                                                                              رارات الوزارية املنظمة إلنشاء مكاتب إلحلاق العمال املصريني باخلارج حىت تكون                                هذا باإلضافة إىل الق    -   ٢٠١
  .                                                                                   هناك رقابة على العمالة املصرية املهاجرة إىل اخلارج بقصد العمل وللحد من اهلجرة الغري شرعية

       ا ميكن                                                       قد تضمن القواعد والنظم واإلجراءات اليت من خالهل            ١٩٨٣         لسنة      ١١١                                كمـا أن قـانون اهلجرة رقم         -   ٢٠٢
                                                                                                                        للدولـة أن تقدم اخلدمات ملن يرغب من العمالة املصرية العمل خارج البالد وهيأت اجملال املناسب هلجرة هؤالء العاملني                   

  .                                                                                              ومحايتهم يف دول املهجر عن طريق املساعدات اليت تقدم هلم بالقنصليات والسفارات املصرية املوجودة هبذه الدول

                                                                        تواصلة إىل تقنني أوضاع العمالة املصرية باخلارج من خالل اإلعداد لعقد                                           وتسـعى مصر من خالل اجلهود امل       -   ٢٠٣
                                                                         كما تقوم مصر بتسهيل إمتام اإلجراءات القانونية للعمال املصريني بدولة العمل من   .                                اتفاقات ثنائية من أجل هذا الغرض

                             الالزمة لتقنني تواجد املصريني                                                                                         خـالل الـزيارات املتواصلة للقنصليات املصريـة بدولة العمل إلهناء كافة اإلجراءات             
  .           بدولة العمل

                                                                                                وقد انضمت مصر إىل الربوتوكول امللحق باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة واملتعلقة بتهريب        -   ٢٠٤
  .                                                                              املهاجرين من أجل مشاركة دول العامل جهودها املتعلقة مبكافحة هذه األنشطة غري القانونية

                                                                                  كافة اجلهود الدولية واإلقليمية املتعلقة مبواجهة مشاكل اهلجرة غري الشرعية ووضع                               كما تشارك مصر يف      -   ٢٠٥
  .                                                    احللول املناسبة عن طريق املشاركة الفعالة مع اجملتمع الدويل

                                                                                                          وتسـعى مصر إىل حتقيق الرعاية واحلماية الكاملة من خالل عقد االتفاقيات العمالية الثنائية مع الدول                 -   ٢٠٦
                                                                                                  املصرية واليت أمكن عن طريقها حتقيق الضمانات الكافية سواء من ناحية تنظيم سفر العمالة أو                                  املستقبلة للعمالة   
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                                                                                                                األجر أو الرعاية الصحية واالجتماعية وضمان كافة احلقوق املترتبة على العالقات التعاقدية حيث متكنت الوزارة               
  .            هذه األهداف                                                              جبهد حيسب هلا من عقد اتفاقات عمالية ثنائية مع عدد من الدول لتحقيق

                                  لتعظيم وتشجيع دور القطاع اخلاص       )     ٢٠٠٣         لسنة     ١٢              القانون رقم    (                                 وقـد صدر قانون العمل املوحد        -   ٢٠٧
                                                                                                              املتمثل يف شركات إحلاق العمالة املصرية للعمل باخلارج لفتح أسواق جديدة وخللق مزيد من فرص العمل اجلادة                 

  .                       وزارة لنشاط هذه الشركات                                                باخلارج ومن خالل الطرق الشرعية ومبتابعة كاملة من ال

                                                                                                 ولقـد نصـت التشريعات والقوانني املنظمة للهجرة ورعاية املصريني يف اخلارج على احلق الدستوري                -   ٢٠٨
                                                                                               للمواطنني املصريني فرادى أو مجاعات يف اهلجرة الدائمة أو املوقوتة مع احتفاظهم جبنسيتهم املصرية، كما ضمنت 

  .                     هلم حق العودة إىل الوطن

  :                                                                        ل الدولة بكافة الوسائل على تدعيم صالت املصريني يف اخلارج مبصر وأهم هذه الوسائل    وتعم -   ٢٠٩

                                                                                 إقامة وتنظيم املؤمترات والندوات يف الداخل واخلارج لبحث مشاكل املهاجرين وإجياد احللول هلا  -
                                        وإطالعهم على شؤون وطنهم وقضاياه القومية؛

                                       ً       ً          رية يف دولة املهجر ودعم القائم منها أدبياً ومادياً                                                     دعم إنشاء االحتادات والنوادي والروابط املص      -
                                                         هبدف إقامة جتمعات مصرية قوية حتقق كيانات قومية ملصر يف اخلارج؛

                                                                                          توفري وسائل اإلعالم املالئمة ملعاجلة املسائل اليت هتم املصريني وتزويدهم باملعلومات الصادقة عن           -
       الوطن؛

                                                 تراث الوطين والقومي والروابط الروحية بني املهاجرين؛                                    احلفاظ على اللغة والثقافة العربية وال -

                                          ً               متكني أبناء املهاجرين من متابعة تعليمهم وفقاً للنظم املصرية؛ -

                                                                                         التطوير املستمر ملستويات االتصاالت باملصريني باخلارج وبصفة خاصة العلماء واخلربات الفنية            -
                          يانات كاملة عن هذه اخلربات؛                                                  النادرة وتدعيم هذه القنوات من خالل قاعدة معلومات وب

                                                                             التعاون والتنسيق بني كافة األجهزة بالدولة يف رعاية ومتابعة شؤون املصريني يف اخلارج؛ -

                                                                                        ختطيط وتنظيم وتنفيذ ومتابعة سياسة هجرة املصريني إىل اخلارج هبدف تدعيم صالهتم بالوطن              -
           مية للبالد؛                                                    وخدمة أهداف التنمية االجتماعية واالقتصادية واملصاحل القو

                                                                                          إعداد مشروعات اتفاقات مع الدول األجنبية لفتح جماالت جديدة للهجرة أمام املصريني وتيسري            -
                                                     إقامتهم بدول املهجر وضمان حقوقهم ومصاحلهم يف هذا الدول؛

                                                                                       اإلفادة من خـربة وكفـاءة العلمـاء وذوي اخلربة من املصريني املقيمني يف اخلارج يف جماالت               -
             نتاج بالوطن؛           التنمية واإل
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                                                                         متكني املصريني املوجودين يف اخلـارج من املسـامهة مبدخـراهتم يف خدمـة مشروعات التنمية  -
  .              اإلنتاجية يف مصر

        التفاقية      من ا  ٧٠      املادة 

                                                                                                     تـتخذ الدول األطراف تدابري ال تقل مواتاة عن التدابري اليت تنطبق على رعاياها لضمان أن تكون                  
                                                                            ملهاجرين وأفراد أسراهم الذين هم يف وضع نظامي متفقة مع معايري املالءمة                                          ظـروف عمل ومعيشة العمال ا     

  .                                             الصحية والسالمة الصحية ومبادئ الكرامة اإلنسانية

                                        ً  أحوال السالمة الصحية واملهنية للعاملني طبقاً   )     ٢٠٠٣       لسنة   ١٢            القانون رقم  (                       ينظم قانون العمل املوحد  -   ٢١٠
                                                                     لى مجيع العاملني من املواطنني أو العمال األجانب الذين هم يف وضع                        وهو يسري ع    .                            لالتفاقـيات الدولية للعمل   
  .                        نظامي بدون تفرقة أو متييز

        التفاقية      من ا  ٧١      املادة 

                                                                                         تقـوم الدول األطراف، حيثما اقتضت الضرورة، بتسهيل إعادة جثث العمال املهاجرين أو              - ١
  .                                      أفراد أسرهم الذين يتوفون إىل دولة املنشأ

                                                                            ل التعويض املتصلة بوفاة عامل مهاجر أو أحد أفراد أسرته، تقدم الدول                               فـيما يتعلق مبسائ    - ٢
                                                                                     األطـراف، حسب االقتضاء، املساعدة إىل األشخاص املعنيني بغية تسوية هذه املسائل على             

              ألحكام هذه   ًً                                                                      وتـتم تسـوية هذه املسائل على أساس القانون الوطين املنطبق وفقا             .        الفـور 
  .                               و متعددة األطراف ذات صلة باملوضوع                              االتفاقية وأية اتفاقات ثنائية أ

                                                                                                               يـتم يف حالـة وفاة العامل أو أفراد أسرته تسهيل إعادة اجلثمان إىل دولة املنشأ بالتنسيق مع السلطات                    -   ٢١١
                                                                                                        القنصلية لدولة العامل ومنح كافة االمتيازات املادية اليت تقررها القوانني املصرية وتنفيذ شروط التعاقد يف األحوال 

  .      ً                                                نصوصاً تعاقدية خاصة مبزايا لبعض العاملني لدى بعض اجلهات         اليت تتضمن

- - - - - 

 


