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   معلومات ذات طابع عام-أوالً
الحظ اللجنة توضيح الدولة الطرف املتصل بعدم توفر قاعدة بيانات حتتوي على معلومات كمية يف حني ت -١السؤال 

دقيقة عن تدفقات اهلجرة، فإهنا ستكون ممتنة لتزويدها بتقديرات مفصلة حبسب نوع اجلنس والعمر واجلنسية ألعداد                
لومات عن أي خطط لوضع إحصاءات أفـضل  كما تود اللجنة موافاهتا مبع. املهاجرين واملهاجرين العابرين والوافدين   

  .يف جمال اهلجرة

 ت آللية العمل يف مديرية اهلجرة واجلوازا      وذلك نظراً . يب بدقة مجيع ما طلبتم    ال توجد قاعدة بيانات إحصائية تل       -١
شكل يف حصر الدخول واخلروج ب    اليت تتيح للعرب الدخول إىل سورية دون تأشرية دخول وهذا ما يعين أن هناك صعوبة                

ولعلها تعطـي   . ٢٠٠٧، ونرفق لكم إحصائية بعدد القادمني واملغادرين السوريني، والعرب، واألجانب خالل عام             دقيق
  .ضوءاً يليب جانباً مما طلبتم

أما بالنسبة للعراقيني، فإن وجودهم يف سورية، هو وجود مؤقت وال يعتربون من املهاجرين للعمل، وإمنا هـم                   -٢
 .منيةمهجرون، حبكم الظروف األ

وهـم  .  عامل حصل على بطاقة عمل٥٥٠ومع ذلك، فثمة عدد قليل حصل على تراخيص العمل، وهم حبدود     -٣
يعملون وينافسون يف سوق العمـل مـن خـالل     يعين أهنم ال  متساوون مع السوريني يف كل األحكام القانونية وهذا ال        

 .القطاع غري املنظم 

ا وزارة الداخلية جراء احلصار االقتصادي املفـروض علـى سـورية            وعلى الرغم من الصعوبات اليت تواجهه       -٤
للحصول على أجهزة تقنية متطورة ملساعدهتا يف وضع قاعدة بيانات شاملة بطرائق علمية حديثة تعمل الوزارة كما علمنا                  

 .على إنشاء قاعدة بيانات شاملة تتضمن املعلومات اليت تليب احتياجاتنا املستقبلية

ى إطالع اللجنة على ما اختذ من تدابري تشريعية أو إدارية حمددة أو أي تدابري أخرى لتنفيذ أحكام                  يرج -٢السؤال  
 .االتفاقية بعد تصديق الدولة الطرف عليها

وهـي متنوعـة    . اختذت الدولة الطرف عدداً من اإلجراءات اإلدارية والتشريعية، خلدمة أهـداف االتفاقيـة              -٥
  :هااملوضوعات، ونورد فيما يلي أمه

 عن السيد رئيس جملس الوزراء القاضي       ٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢١ تاريخ   ٨١صدور القرار رقم      )أ(
  بيات يف املنازل من غري السوريات؛بتنظيم استخدام واستقدام العامالت واملر

 ر عملية اسـتقدام العـامالت   الذي أط٢٠٠٧َّأكتوبر / تشرين األول١ تاريخ ٦٢صدور املرسوم رقم    )ب(
 ؛)املرفق صورة عنه(ستوري وقانوين واملربيات بإطار د

جتار باألشخاص الـذي رفـع إىل   م االتشكيل اللجنة الوطنية اليت أجنزت مشروع قانون مكافحة جرائ      )ج(
 املختصة الستكمال إجراءات إصداره؛اجلهات 



CMW/C/SYR/Q/1/Add.1 
Page 4 

 

بلغ عـددها مخـس     قيام العديد من ورشات العمل يف دمشق تتعلق مبواضيع اهلجرة واالجتار، حيث               )د(
 مني والقضاة؛ورشات عمل شارك فيها مندوبون عن وزارات الدولة املعنية إضافة إىل جملس الشعب واجملتمع األهلي واحملا

أجنزت اللجنة الفنية يف وزارة الشؤون االجتماعية والعمل إعداد مـسودة مـشروع قـانون جديـد                   )ه(
 ؛)دينمنظمات اجملتمع امل(األهلية للجمعيات واملؤسسات 

وقعت وزارة الشؤون االجتماعية والعمل مع املنظمة الدولية للهجرة مذكرة تفاهم لبنـاء القـدرات                 )و(
ويهدف هذا االتفاق إىل بناء وتعزيز القدرات الفنيـة         . جتار باألشخاص يف سورية   ال إدارة مأوى لضحايا اال    الوطنية يف جم  

 .فني بإدارة املأوىللعاملني احلكوميني وممثلي اجلمعيات األهلية املكل

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

عـدل   وامل ١٩٦٢ديسمرب  / كانون األول  ٢٢ تاريخ   ٥١إن قانون حالة الطوارئ الصادر باملرسوم التشريعي رقم           -٦
، والنافذ حالياً باجلمهورية العربية السورية، هو نظام استثنائي قائم     ١٩٦٣مارس  / آذار ٩ تاريخ   ١باملرسوم التشريعي رقم    

على حالة ظرفية تتجسد يف اخلطر احمليق بالكيان الوطين والذي يسوغ للسلطات املختصة اختاذ التدابري الواجبـة حلمايـة    
  .الدولة ومواطنيها

 لتهديـد فعلـي   ١٩٤٨اجلمهورية العربية السورية عضواً مؤسساً لألمم املتحدة، تتعرض منذ عـام     ن  وحيث إ   -٧
باحلرب من قبل إسرائيل، وصل يف أحيان كثرية إىل مرحلة االعتداء على أراضي وأجواء وحبـار اجلمهوريـة العربيـة                    

راضي الـسورية، ومـا زال هـذا        ، حيث قامت إسرائيل باحتالل جزء من األ       ١٩٦٧ونذّكر هنا حبرب عام     . السورية
وكان آخر هذه االعتداءات    . االحتالل مستمراً، وتعمد إسرائيل أيضاً إىل طرد أعداد كبرية من مواطين اجلوالن السوري            

 ٢٨، وانتهاك األجواء الـسورية بتـاريخ      ٢٠٠٣أكتوبر  / تشرين األول  ٥اإلسرائيلية هو االعتداء على عني الصاحب يف        
 .٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٦ واالعتداء األخري بتاريخ ،٢٠٠٦يونيه /حزيران

إن هذه الظروف مبجملها، املتمثلة حبالة احلرب، واستمرار إسرائيل باحتالل جزء من األراضي الـسورية، مـع                   -٨
. كل ذلك أوجد حالة استثنائية وظرفية فرضت حالة الطوارئ        . وجود هتديد فعلي بالتوسع، خالفاً لقرارات األمم املتحدة       

 الدولية وأنظمة العمـل، يف  ننا نشري هنا إىل أن العامل السوري يف اجلوالن احملتل، ال حيظى باحلقوق اليت تقرها املواثيق              لك
 . لتزامات الدولة اليت متارس االحتاللإطار ا

ـ                    -٩ ا بـشكل   بناًء على ما تقدم، يتبني أنه ال عالقة حلالة الطوارئ بقضايا العمل والعمال اليت تسري يف كل عالقاهت
ويتضح جلياً أن حالة الطوارئ تقتـصر علـى   . عادي وطبيعي، سواء بالنسبة للمواطننب أو املهاجرين العاملني يف سورية        

أمور أمنية فقط، وال متتد إىل قضايا العمل والعمال، وال متس شؤون املهاجرين، إال يف حالة املـساس بـاألمن الـوطين                      
 .والتواصل مع العدو
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م التجاوز يف تطبيق حالة الطوارئ فقد فرضت قيوداً على تطبيق هذه األحكام، ومسح بإلغـاء                وحرصاً على عد    -١٠
قرارات احلاكم العريف من قبل احملاكم املختصة، ومن األحكام القضائية اليت صدرت بإلغاء أحكام عرفية نذكر على سبيل                  

 :املثال

 ؛١٩٩٥ريل أب/ نيسان٦م تاريخ /١٤٠داري رقم قرار حمكمة القضاء اإل  )أ(

 ؛٢٠٠٢ لعام ٧٢٦/١القرار رقم   )ب(

 ؛٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٢٢ تاريخ ١٢٤٢/١/٢٠٠٢ القرار رقم  )ج(

 يف  ٢٠٠٢ ديـسمرب / كانون األول  ٢٩ الصادر عن حمكمة القضاء اإلداري بتاريخ        ١٩٥١القرار رقم     )د(
 .٢٠٠٢ لعام ٢١٣٩القضية ذات الرقم 

كومية، إن كان هلا دور، يف تنفيذ االتفاقية ويف إعداد تقرير الدولة            يرجى وصف دور املنظمات غري احل      -٤السؤال  
  )).د(٣انظر املبادئ التوجيهية املؤقتة للجنة فيما يتصل بصيغة وحمتوى التقارير األولية، الفقرة  (الطرف

ـ         " املنظمات غري احلكومية  "بالنسبة لدور     -١١ ث يـستعان   يف إعداد التقرير، فإن ذلك رهن باحلاجة والضرورة، حي
  .مبندوب يساهم يف أعمال جلنة إعداد التقرير، وفقاً لتلك احلاجة

: نذكر على سبيل املثـال . أما ما يتعلق بدور تلك املنظمات يف تنفيذ االتفاقية، فإن ذلك جيري يف حاالت معينة               -١٢
ظمات تشارك وتساهم يف الرعاية     حالة تعرض العامل املهاجر إىل اعتداء يف جمال جرائم االجتار باألشخاص، فإن تلك املن             

ولدى العديد من اجلمعيات مثل هذه املبادرات عنـد حـدوث مـا        . واالحتضان والتأهيل، إلعادة االندماج االجتماعي    
وفيما عدا ذلك فإن للقانون والقضاء دورمها، مبا يف ذلك أحكام االتفاقية اليت تعد جزءاً مـن القـانون                  . يستوجب ذلك 

  . عليهاالداخلي بعد التصديق

يرجى حتديد التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف لتعزيز االتفاقية وتعميم نشرها بني اجلمهور، وخصوصاً  -٥السؤال 
  .يف أوساط العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، فضالً عن نشرها على مستوى سلطات الدولة

العام لنقابات العمال، واالحتـادات الفرعيـة يف        تتميز سورية بوجود تنظيم نقايب جيد وشامل، متمثالً باالحتاد            -١٣
هذا وإن الواقع التنظيمي ميارس توعيـة مـستمرة،         ؛ احملافظات، وبالفروع النقابية على املستوى األدىن يف املناطق اإلدارية        

ـ               وطين ويف  وتتجسد هذه التوعية باحملاضرات والندوات واملنشورات، للتواصل مع العمال وتعريفهم حبقوقهم يف القانون ال
  .أحكام االتفاقيات الدولية

كما تقدم هذه التنظيمات النقابية زوايـا عماليـة         . يضاف إىل ذلك وجود صحيفة عمالية توزع يف احملافظات          -١٤
 .تثقيفية وتوعوية يف اإلذاعة والتلفزيون

عمالة املهاجرة الـيت ال تعـرف   أما ال. ويف هذا اإلطار فإن العمالة العربية الوافدة تظل على صلة بالواقع القانوين     -١٥
 .، وهي تأخذ معلوماهتا من سفارات دوهلا بشكل عامغة العربية فعددها قليل جداً جداًالل
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ونشري يف هذا اجملال أيضاً إىل أن التشريعات السورية كافة، مبا فيها االتفاقيات الدولية اليت تصادق عليها سورية،              -١٦
وهي يف متناول اجلميع عند اللزوم حبكم       . الباً ما تتوىل الصحافة السورية نشرها كاملة      تنشر يف اجلريدة الرمسية حتماً، وغ     

وتعمد . وموسوعة العمل العربية اليت تضم كل تشريعات العمل العربية، على موقع جامعة الدول العربية         ) اإلنترنت(وجود  
  .م القانونيةإدارات الدولة والقطاع العام إىل إبالغ عماهلما يف كل ما يتصل بشؤوهن

ملة، ومبعلومات عن أي اتفاقات االتفاقية العربية املتعلقة حبركة اليد العايرجى تزويد اللجنة بنسخة من  -٦السؤال 
ثنائية أو متعددة األطراف أُبرمت يف جمال اهلجرة، مبا يف ذلك االتفاقات ذات الصلة بالتوظيف، واحلماية، واالزدواج 

  .، وإعادة املهاجرين وإعادة قبوهلم، فضالً عن برامج العمالة املؤقتةالضرييب، والضمان االجتماعي

وهي تتضمن يف جمملها    . نرفق لكم نسخاً عن االتفاقيات املطلوبة، واليت أبرمتها سورية مع بعض الدول اجملاورة              -١٧
للعمال القـادمني منـها إىل      تنظيم الوضع القانوين للعمال السوريني املهاجرين إىل تلك الدول، والعكس أيضاً، بالنسبة             

  .سورية، وهي حالة نادرة

وقد وقعت اجلمهورية العربية السورية العديد من االتفاقيات مع الدول العربية واألجنبية من أجل جتنب االزدواج      -١٨
  .الضرييب ومنع التهرب الضرييب فيما يتعلق بالضرائب على الدخل

 - اجلزائـر    - تـونس    - لبنان   - مصر   - الكويت   - البحرين   -ملتحدة  اإلمارات العربية ا  : (مع الدول العربية    -١٩
 ). املغرب- قطر - سلطنة عمان - األردن -السودان 

 - باكـستان    - قربص   -  بيالروس - روسيا االحتادية    - بولونيا   - بلغاريا   -أوكرانيا  : (مع الدول غري العربية     -٢٠
  ). إيطاليا- ماليزيا - أرمينيا - مالطا -الدميقراطية ية الشعبكوريا مجهورية  - تركيا - إيران -ندونيسيا إ

أما بشأن اتفاقيات إعادة املهاجرين وإعادة قبوهلم، فقد وقعت سورية اتفاقيات هبذا الشأن مع كل من الـدول                    -٢١
  ). اليونان، قربص، تركيا، إيطاليا، رومانيا، الباكستان، روسيا االحتادية، األردن، اليمن(

  .ك االتفاقيات اإلجراءات األصولية إلعادة املهاجرين، وإعادة قبوهلم مبا ال خيالف االلتزامات الدوليةوتنظم تل  -٢٢

ويف حني تالحظ اللجنة توضيح الدولة الطرف أن العمال املهاجرين يف سوريا هم عادة مواطنون من  -٧السؤال 
ح ما إذا كان مجيع العمال املهاجرين، حسبما دول عربية أخرى، فإهنا ستكون ممتنة لو تكرمت الدولة الطرف بتوضي

هو حمدد يف االتفاقية، مبن فيهم العمال غري العرب والعمال الذين تستخدمهم شركات أجنبية بصفة مؤقتة، سيتمتعون 
ويرجى تزويد اللجنة بتفاصيل أي . على قدم املساواة باحلقوق الواردة يف االتفاقية، بغض النظر عن بلدهم األصلي

 من تقرير الدولة الطرف، يرجى تقدمي معلومات عن التمتع ٣٧وباإلشارة إىل الفقرة .  تشريعية يف هذا اجملالأحكام
  .باحلقوق الدستورية بالنسبة للعمال املهاجرين وأفراد أسرهم الذين ليست لديهم الوثائق الالزمة

 ألحكام قانون العمل ولوائحه، وكل ما       جيعل عالقته مع رب عمله خاضعاً     ) ملبعقد ع (إن جمرد ارتباط العامل       -٢٣
وبناًء على ذلك ال يرد يف القوانني السورية أي متييز على أساس اجلنـسية أو املركـز القـانوين                   . يتصل بذلك من أنظمة   

وبعبارة أخرى، فإن عالقة عقد العمل ال حيكمها القانون من معيار شخصي، أو من واقـع اجلنـسية، وإمنـا                  . للشخص
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  وحبكم ذلك يتساوى األجنيب والسوري جتاه األحكـام القانونيـة دون          . ل كوهنا عقد عمل مربم أصوالً     حيكمها من خال  
  .أي متييز

أما العمال الذين تستخدمهم شركات أجنبية بصفة مؤقتة للعمل يف سورية، فإهنم خيضعون لعقودهم، إذا مل تكن                  -٢٤
وال خيفى على اللجنة مبدأ السيادة اإلقليمية       . أو تنتقص منها  خمالفة للقانون السوري، حبيث تنال من حقوق هؤالء العمال          

كما حيق للعمال املهاجرين والعاملني يف سورية       . للقانون السوري يف كل عالقات العمل اليت متارس داخل حدود الدولة          
القضاء العمايل السوري علماً بأن . اللجوء إىل القضاء العمايل السوري يف كل املخالفات اليت يرتكبها أرباب العمل حبقهم          

 .جماين وال يكلف العامل املدعي أية رسوم أو نفقات

أما بالنسبة لتمتع العمال املهاجرين باحلقوق الدستورية، فإهنم يف وضع سواء مع السوريني ألن أحكام الدستور                  -٢٥
 .تنطوي على مبادئ إنسانية عامة، تترك التفصيالت ألحكام القوانني العادية

 : حسب نص السؤال، فإننا منيز هنا بني حالتني) ليست لديهم الوثائق الالزمة(يتعلق باملهاجرين الذين وفيما   -٢٦

  املة، وهـذا ال عالقـة     ، فيجب هنا أن حيمل وثائقه ك      )غري عامل (الدخول إىل سورية بصفة مهاجر        )أ(
  له باملوضوع؛

يعطى التـرخيص بالعمـل إال بعـد        ة ال   ـذه احلال ـي ه ـق، فف ـالدخول للعمل، ودون متام الوثائ      )ب(
  .استكمال وثائقه

) ٢٠٠٦(٨١يرجى تقدمي معلومات عن التجربة األولية للدولة الطرف فيما يتصل بتنفيذ املرسوم رقم  -٨السؤال 
  . املتعلق بنظام املكاتب اخلاصة العاملة يف جمال استقدام العامالت واملربيات يف املنازل من غري السوريات

رة الشؤون االجتماعية والعمل يف اجلمهورية العربية السورية باختاذ اإلجراءات القانونية لتنظيم عمـل              بدأت وزا   -٢٧
عن طريـق   . ٢٠٠٧املكاتب اخلاصة العاملة يف استقدام واستخدام املربيات من غري السوريات يف املنازل منذ بداية عام                

 وشروط حمددة للترخيص ألعمال هذه املكاتب واستخدامها        إعداد الصكوك القانونية الالزمة واليت تضمن آليات وقواعد       
  رئـيس دوقرار السي) مرفق صورة عنه (٢٠٠٧ لعام ٦٢داخل األراضي السورية بناء على أحكام املرسوم التشريعي رقم        

دق ، وعلى أحكام االتفاقيات الدولية ذات الصلة املـصا        )سبق وأن مت إرساله إليكم     (٢٠٠٦ لعام   ٨١جملس الوزراء رقم    
 حيث كانت هذه املكاتب تعمل بدون تنظيم قانوين كاٍف، ويقوم بعضها باسـتغالل العـامالت أو               . عليها من سورية  

  .املستفيدين

وهبدف تنظيم عمل هذه املهنة ولضمان حقوق العاملني فيها مت وضع آلية قانونية للمكتب وللجهات احلكوميـة       -٢٨
كافة مديريات الشؤون االجتماعية والعمل يف سورية يتـضمن بـشكل      ذات الصلة ومت إعداد دليل إرشادي موزع على         

واضح إجراءات االستقدام واحلقوق والواجبات، إضافة إىل تنظيم عقد عمل لكل عاملة حيدد فيه ما هلا من حقوق ومـا                    
  .عليها من التزامات دون حتميلها أية أعباء مالية
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 السورية، وحالياً تدرس طلبات إحداث مكاتب ألكثر        ي احملافظات ـاً ف ـب حالي ـة مكات ـوقد رخص خلمس    -٢٩
  . جهة٣٠من 

 ملفتشي العمل التابعني لوزارة الشؤون االجتماعية       ٨١ولضمان التطبيق والتنفيذ بشكل صحيح أجاز القرار رقم           -٣٠
الثـة أشـهر   وألزم املكتب بتقدمي تقرير دوري كل ث . والعمل التفتيش على عمل هذه املكاتب ومتابعة أوضاع العامالت        

حتت طائلة إلغاء الترخيص ومصادرة الكفالة املصرفية يف حال تعرض العاملة ألي إساءة أو عنف أو مساس حبقوقها الـيت        
ندونيسيا يف جمال استقدام العاملة واملربية اإلندونيسية       ارة العمل مذكرة تفاهم مع حكومة إ      وستوقع وز . نص عليها عقدها  

  .ل هنائي على بنودهاإىل سورية حيث مت االتفاق بشك

أو اإلدارية املختصة اليت تنظر يف شكاوى العمال /يرجى توفري معلومات عن اآلليات القضائية و -٩السؤال 
  . املهاجرين عند تعرض حقوقهم لالنتهاك، مبن فيهم العمال املهاجرون الذين ليست لديهم الوثائق الالزمة

  :يتضمن هذا السؤال نقطتني  -٣١

ك أي حق عقدي، أو قانوين للعامل، الوطين أو املهاجر النظامي، فإن اللجـوء إىل القـضاء                 عند انتها   )أ(
علماً بأن املرسوم   . ملراجعة هذا القضاء  ) العامل(وتكفي صفة   . العمايل جماين، وال ينطوي على أي نص متييزي بني العمال         

. ال، وإجراءات املراجعة القضائية هبذا الشأن، قد تضمن أحكاماً خاصة بالنسبة ملوضوع تسريح العم١٩٦٢ لعام ٤٩رقم 
وال ينطوي املرسوم املذكور على أي متييز بني العامل السوري أو األجنيب فما دام عامل فله كل احلقـوق الـيت مشلـها                       

 الذي ألـزم    ١٩٦٢ لعام   ٤٩وضمنها هذا القانون وال جيوز تسريح العمال تعسفياً وقد نظم هذا املوضوع املرسوم رقم               
تسريح اليت تشكل يف كـل  ب العمل الذي يرغب تسريح أحد عماله أن حيصل على موافقة مسبقة من جلنة قضايا ال        صاح

  : حمافظة من

  رئيساً؛ ،قاض ترشحه وزارة العدل  ‘١‘

  عضواً؛ ، والعملمندوب عن وزارة الشؤون االجتماعية  ‘٢‘

   عضواً؛،يف دمشق عن وزارة الداخليةمندوب عن احملافظة و  ‘٣‘

   عضواً؛،مندوب عن نقابات العمال  ‘٤‘

  . عضواً،مندوب عن أصحاب العمل  ‘٥‘

وبالتـايل  . أما العامل الذي ليس لديه وثائق نظامية، فيعين ذلك أنه مل حيصل على ترخيص عمل أصالً                 )ب(
ـ      ـة يستطي ـذه احلال ـلكنه يف ه  . فإنه ال يستفيد من القضاء العمايل      ام العامـة   ع مراجعة القضاء العادي، وفقاً لألحك

  .وقواعد العدالة

أو /يرجى توضيح ما إذا كانت التشريعات الوطنية تنص على تطبيق االتفاقية على الالجئني و -١٠السؤال 
ويرجى توضيح الوضع املمنوح للمواطنني العراقيني الذين ). من االتفاقية) د(٣املادة (األشخاص عدميي اجلنسية 
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 تعترب أن بعضهم أو مجيعهم يتمتعون باحلقوق الواردة يف  سوريةإذا كانت، وما ٢٠٠٣نزحوا إىل سوريا منذ عام 
ويرجى بيان السياسات واملمارسات اليت اعتمدت مؤخراً . االتفاقية أو أهنم قد يكتسبون مثل هذه احلقوق مستقبالً

االلتزامات سبة إىل أي آثار تترتب على ذلك بالنفيما يتصل بشروط حصول املواطنني العراقيني على تأشرية دخول، و
كما يرجى بيان السياسات املعمول هبا فيما يتصل بترحيل وإعادة .  منها٦٥مبوجب االتفاقية، مبا يف ذلك املادة 

  . املواطنني العراقيني

نؤكد بأن النظام القانوين السوري يسري على مجيع األشخاص دون أي متييـز بـسبب اللـون أو العـرق أو                -٣٢
 ضمن القانون مجيع أفراد اجملتمع، وال توجد قوانني أو مراسيم خاصة لفئة على حساب فئة أخـرى                  اخل، كما .... الدين

  .باعتبار أن اجلميع ينضوون حتت ظل القوانني النافذة

ومن جهة أخرى فإن نطاق تطبيق االتفاقية يسري على العمال املهاجرين وليس على الالجئني، مـع اإلقـرار                    -٣٣
  . الطابع املختلط حلركات اهلجرة وإساءة استخدام نظام اللجوءبوجود مشكالت ناشئة عن

وال خيفى على أحد بأن سورية كانت على مدى هذه السنوات الدولة املضيفة لعدد كبري من املواطنني العراقيني                    -٣٤
 توفري فـرص    املهجرين من أرضهم بسبب احلروب املتواصلة اليت فرضها عليهم االحتالل األمريكي لبالدهم، وال تستطيع             

  .عمل هلم

وقد اعتربت سورية األخوة العراقيني القادمني ألراضيها وافدين عرب ضيوفاً مؤقتني وليسوا الجئني، حيث أمنت   -٣٥
مع العلم بأن ما حتملته سورية يفوق طاقاهتا نظراً         . هلم كل ما تستطيع تقدميه من خدمات صحية وتعليمية وغذائية ومحاية          

فسورية وحدها ال متلك معطيات الكفاية لالستمرار يف مواجهـة          . تزايدة، وللوضع اخلارجي احمليط هبا    لألعداد العراقية امل  
. هذه األعداد املتزايدة من العراقيني فاستقرار الوضع السياسي يف املنطقة له دور كبري يف حتسني وضع العراقيني بشكل عام                  

، واعتباراً من تاريخ صدوره، مسألة دخول العراقيني        ٢٠٠٧ أكتوبر/ تشرين األول  ١٨ تاريخ   ٢٤٨١وقد نظم القرار رقم     
  :فقد أجاز القرار للفئات اآلتية حصراً دخول سورية. إىل سورية

  ود الرمسية؛الوف  )أ(

  قية الدبلوماسية واخلاصة واملهمة؛لة جوازات السفر العرامح  )ب(

الـسورية يف بغـداد أو البعثـات        جوازات السفر العادية احلاصلني على مسة دخول من السفارة          محلة    )ج(
  :السورية يف اخلارج أو املراكز احلدودية مباشرة من الفئات التالية حصراً

 ؛أصحاب الفعاليات االقتصادية والتجارية  ‘١‘

 ؛أعضاء اهليئات التدريسية من اجلامعات واملعاهد العليا العراقية  ‘٢‘

 ؛السوريةالطالب املسجلون يف اجلامعات واملعاهد واملدارس   ‘٣‘

 ؛السائقون العاملون على السيارات الشاحنة وسيارات نقل الركاب العامة  ‘٤‘
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 .املقيمون خارج العراق  ‘٥‘

، ٢٠٠٧أبريـل   / نيسان ١٥ تاريخ   ١٢٨٠أما بشأن مسألة منح العراقيني إقامة فقد نظم هذه املسألة القرار رقم               -٣٦
 .ة املؤقتة للعراقيني بثالثة أشهر كحد أقصى وهي قابلة للتجديدالصادر عن السيد وزير الداخلية الذي حدد مدة اإلقام

  مبواد االتفاقيةمعلومات متعلقة  - ثانياً
   املعلومات املتعلقة بالباب الثالث من االتفاقية- ألف

 من االتفاقية، يرجى تقدمي معلومات عن اإلجراءات والشروط اليت حيصل ٨يف ضوء املادة  - ١١السؤال 
ون السوريون على جوازات السفر أو وثائق السفر األخرى، وعن أي قيود مفروضة على مبوجبها املواطن

  . املواطنني السوريني الذين يرغبون يف مغادرة بلدهم

ومن جهـة أخـرى     . حيق لكل مواطن سوري احلصول على جواز السفر، دون أي عائق أو قيود مانعة               - ٣٧
ني الذين يرغبون مغادرة بالدهم، باستثناء من جتري حبقه مالحقة توجد أّية قيود مفروضة على املواطنني السوري  ال

  . قضائية متنعه من السفر حلني انتهاء احملاكمة

يرجى تقدمي معلومات عن العقوبات اليت تطبق ضد أصحاب العمل الذين ينتهكون حقوق العمال  - ١٢السؤال 
لة يف سوء معاملة هؤالء العمال، ويرجى تقدمي أمثلة، املهاجرين اليت حتميها االتفاقية، وخصوصاً االنتهاكات املتمث
  .إن وجدت، من القرارات ذات الصلة اليت أصدرهتا احملاكم

يطبق عليهم قـانون    )  عرب - أجانب  (ذكرنا بأن العمال يف سورية سواء أكانوا سوريني أم مهاجرين             - ٣٨
امل أن يترك العمل إذا وقع اعتداء عليه من  بأنه جيوز للع٧٧ونصت املادة .  وتعديالته١٩٥٩ لعام ٩١العمل رقم 

قبل صاحب العمل أو من ينوب عنه، وتؤدى له مكافأة عن مدة خدمته مع احتفاظه حبقه بالتعويض الذي حتكم له 
  .به احملكمة املختصة مبستوى درجة التعسف الذي وقع من رب العمل

 العمل الذين خيالفون كل مادة مـن        إضافة لذلك هناك فصل خاص بالعقوبات اليت تطبق على أصحاب           - ٣٩
تشغيل العامل أكثر من الساعات احملددة يف قانون العمل ساعتني مثالً، حيصل العامل على : مثال .مواد هذا القانون

ى املوافقة الرمسية مبنح الساعات  تعويض عن ساعات عمل إضافية، ينظم الضبط القانوين يف حال عدم احلصول عل            
  .اإلضافية، ومثة غرامات تفرض على رب العمل، وفق نوع املخالفة ألحكام القانون

يرجى تقدمي معلومات عن العقوبات اليت تطبق ضد أصحاب العمل الذين ينتهكون حقوق العمال  - ١٣السؤال 
ثلة يف سوء معاملة هؤالء العمال، ويرجى تقدمي أمثلة، املهاجرين اليت حتميها االتفاقية، وخصوصاً االنتهاكات املتم
  .إن وجدت، من القرارات ذات الصلة اليت أصدرهتا احملاكم

  :ال بد أن منيز بني حالتني  - ٤٠

   حمتجز لدى الشرطة أو عامل مهاجر؛يسري القانون على اجلميع وال فرق بني مواطن سوري  )أ(
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قضاء مستقل ومطبق على مجيع املقيمني على األراضي الـسورية          ال يوجد متييز بإجراءات التقاضي فال       )ب(  
  .معاملة أفضل من املواطن) باعتبارهم غرباء(حىت أنه والعتبارات إنسانية، كثرياً ما يعامل األجانب . دون متييز

 الرعايا التدابري املتخذة لكفالة تقدمي املساعدة القنصلية الفعالة إىل) أ(يرجى تقدمي معلومات عن  - ١٤السؤال 
يرجى إبالغ اللجنة مبا إذا كان العمال املهاجرون وأفراد ) ب(السوريني العاملني يف اخلارج وألفراد أسرهم؛ و

  .أسرهم يف سوريا على علم حبقهم يف احلصول على مساعدة قنصليات بالدهم يف حالة احتجازهم أو ترحيلهم

 والقنصليات املعتمدة مـن وزارة اخلارجيـة        لكل مواطن سوري يعمل يف اخلارج أن يراجع السفارات          - ٤١
السورية لالستفسار وله طلب املساعدة من القائمني عليها، ومن واجب القسم القنصلي مساعدة املواطنني لدى               

  .جلوئهم إليها، يف حدود الصالحيات

 بإبرامها مع الدول ونود اإلشارة بأن مجيع االتفاقيات الثنائية اليت تقوم وزارة الشؤون االجتماعية والعمل  - ٤٢
  . العربية واألجنبية بشأن تنظيم العمالة تودع نسخة من صك العقد النموذجي لدى سفارته املعتمدة

يف حال احتجاز أي من العمال املهاجرين تعمل وزارة الداخلية على خماطبة القنصلية املعنية عن طريـق                   - ٤٣
  .وزارة اخلارجية

 املفروضة على بعض املغتربني السوريني الذين يرغبون يف زيارة يرجى تفسري أسباب القيود - ١٥السؤال 
سوريا، ال سيما أسباب االشتراط على بعض املغتربني أن يقدموا طلبات للحصول على تصريح زيارة وحتديد 

كما يرجى تفسري أسباب اعتقال بعض املغتربني عند دخوهلم إىل سوريا، مبن . فترة الزيارة بثالثة أشهر يف السنة
  . فيهم أولئك الذين أعادهتم بلدان أخرى إىل سوريا بسبب إقامتهم بصورة غري قانونية يف تلك البلدان

لكن األشخاص الذين هم يف نـزاع مـع         . ال توجد قيود على السوريني الذين يرغبون يف زيارة بلدهم           - ٤٤
ذلك، فهؤالء هم املعنيون بتقدمي     القانون، بسبب خمالفات، مثل التخلف عن االلتحاق باخلدمة العسكرية، أو غري            

فإذا ما حصلوا على املوافقة، وهذا هو الغالب، يدخلون وخيرجون دون التعرض هلم، .  يوما١٨٠ًطلب زيارة ملدة 
  .ودون أي مالحقة إدارية أو قضائية

قبض حبقهم،  أما االعتقاالت، فال تكون إال ملن ارتكبوا جرائم ضد أمن الدولة، أو الذين سبق صدور مذكرات                   -٤٥
  .ودخلوا سورية دون احلصول على موافقة بالزيارة املشار إليها آنفاً، وهي ملدة ستة أشهر بعد ما كانت ثالثة أشهر فقط

وبالنسبة للعمال الذين أعيدوا إىل سورية من قبل دولة أخرى، فال يعتقلون، وإمنا يطلب إلـيهم القيـام       - ٤٦
  .ة الوقائع اخلاصة بإعادهتممبراجعة إدارية، لتسوية وضعهم بعد معرف

يف حني تالحظ اللجنة توضيح الدولة الطرف أن قانون العمل السوري ال ميّيز بني العمال - ١٦السؤال 
السوريني والعمال املهاجرين، فإهنا تود موافاهتا مبعلومات عما اختذ من تدابري لكفالة املساواة يف معاملة العمال 

 مع مراعاة أن بعض هؤالء العمال قد يتعرضون النتهاكات تتعلق باألجور، املهاجرين يف املمارسة العملية،
  . وساعات العمل، والسالمة، والصحة وغري ذلك من ظروف العمل
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نكرر اإلشارة إىل أن التمييز غري وارد، وأن أحكام قانون العمل السوري بشأن محاية أجـور العامـل                    - ٤٧
  .حني انتهاكها، أو عدم دفعها يف أوقاهتا احملددةصارمة، وترتب على رب العمل عقوبات شديدة 

  .ويعزز ذلك قيام مفتشي العمل بواجبات التفتيش املستمر ولقاء العمال لتلقي شكاواهم  - ٤٨

يرجى إطالع اللجنة على السياسات املتبعة فيما يتعلق باعتقال أو مقاضاة أو احتجاز العمال  - ١٧السؤال 
لة بوضعهم كمهاجرين، واخلطوات املتخذة لكفالة أال يكون العمال املهاجرون املهاجرين بسبب املخالفات املتص

  . وأفراد أسرهم الذين جيري احتجازهم بسبب خمالفة أنظمة اهلجرة حمتجزين مع أشخاص مدانني

إن وجود الشخص يف حالة نزاع مع القانون، تواجه باألحكام ذاهتا اليت تطبق على السوريني، ولـيس                   - ٤٩
  . خاصة باجلنسيات، وإمنا بالوقائعهناك مواد

  :ونشري يف هذا الصدد إىل ما يلي. وأما عن التوقيف يف أماكن مستقلة عن املدنيني، فهذا هو الواقع يف سورية  -٥٠

 ١٩٢٩يونيه / حزيران٢٠ تاريخ ١٢٢٢ من نظام السجون الصادر بالقرار رقم ٣٢نصت املادة   )أ(
غرف مستقلة متاماً للرجال والنساء وتنظم بصورة متنع أي اتصال بـني            وتعديالته بأن خيصص يف مجيع السجون       

  :قسم وآخر وجيب التفريق بني املوقوفني من األقسام اآلتية

  ة حقوقية إفالسية أو مبادة قباحة؛األظناء واملتهمون املوقوفون لدين مباد  ‘١‘

  احملكومون مبادة جنحة أقل من سنة؛  ‘٢‘

 املوقوفون احلديثو السن؛  ‘٣‘

أما األشخاص الذين جيري احتجازهم ألسباب تتعلق مبخالفة أنظمة اهلجرة فإنه يتم احتجازهم               )ب(
   يعاملوا معاملة السجناء إطالقاً؛لدى مركز إيداع العرب واألجانب قيد الترحيل وال

 بأنه ميكن أن ختصص أيضاً لتنفيذ عقوبـات         ١٩٤٠ لعام   ١٤٠وأجاز املرسوم االشتراعي رقم       )ج(
 اليت هي ملدة مخسة عشر يوماً أو أقل دوائر النظارة يف بعض خمافر الدرك اليت تبعد عن أقرب سجن مسافة               احلبس

 مـدة   ات حبس دون الثمانية أيام أن يقضني      مثاين ساعات مشياً على األقل، حيث أجاز للنساء احملكومات بعقوب         
 .ملختار متزوج وساكن مع زوجتهالعقوبة يف دار املختار املوجودة قرب خمفر الدرك بشرط أن يكون ا

 من تقرير الدولة الطرف، يرجى تقدمي معلومات أكثر تفصيالً عن ١١٣باإلشارة إىل الفقرة  - ١٨السؤال 
القوانني واألنظمة اليت حتكم مصادرة الوثائق الثبوتية وعن التدابري املتخذة ملنع قيام أشخاص خالف املوظفني 

  . باالحتفاظ بالوثائق الثبوتية هلؤالء العمال ،دمي عمال اخلدمة املرتليةتخسمالعامني املصرح هلم بذلك، مثل 

وهذا حمظور مبقتضى األحكام الـيت      . إن املقصود هبذا السؤال هو احتجاز جواز السفر من قبل رب العمل فقط              -٥١
و أن بعض أرباب العمل،     تتعلق جبواز السفر وعدم جواز حيازته من قبل غري صاحبه ولكن ما حيدث يف الواقع العملي، ه                

يعمدون إىل احتجاز اجلواز لضمان عدم هروب العامل أو ارتكابه خمالفات اخرى مثل السرقة ، أو اخـتالس أمـوال أو              
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وعنـد  . ، ومن املتعذر جداً على السلطات أن تعلم بذلك ألن الرقابة غري ممكنة، خاصة بالنسبة لعامالت املنازل        مستندات
  .عن أية واقعة، فإهنا تتخذ اإلجراء املناسب لتسليم اجلواز إىل صاحبه) وهذا نادر(تبلغ السلطة 

يرجى تزويد اللجنة مبعلومات عن احلاالت اليت مت فيها ترحيل عمال مهاجرين من سوريا،  - ١٩السؤال 
ما  من االتفاقية، يرجى إطالع اللجنة ع٢٢ويف ضوء أحكام املادة . وأسباب ترحيلهم واإلجراءات اليت اُتبِعت

إذا كان جيوز للعمال املهاجرين الذين أُلغيت تصاريح عملهم طلب إعادة النظر يف القرار املتخذ ضدهم، وعما 
ويرجى توضيح كيفية تفسري . إذا كان ُيسمح هلم بالبقاء يف سوريا ريثما تنتهي إعادة النظر يف هذا األمر

 ألغراض إلغاء تصريح عمل "جتماعية للدولةاملصاحل االقتصادية واال" و"ضرورات األمن الوطين"العبارتني 
  . ٢٠٤٠ من املرسوم رقم ١٨مبوجب املادة 

أما إلغاء تصريح العمل فيصار إليه عند ارتكـاب خمالفـة           . ال ميكن ترحيل عامل مهاجر إذا كان وضعه نظامياً          -٥٢
 وزارة العمل إلعادة النظر يف وضعه،       وللعامل يف هذه احلالة تقدمي طلب إىل      . جسيمة، وبناء على وقائع ثابتة بعد التحقيق      

. يف هذه احلالة يسمح له بالبقاء ريثما يتخذ القرار النهائي حبقـه           . إذا كانت لديه أسباب جدية وذات اعتبار يف موضوعه        
  . خمتلف عن موضوع اإلقامة املنوط بوزارة الداخليةنتباه إىل أن إلغاء تصريح العملونلفت اال

، فإن ذلك مرتبط "ضرورات األمن الوطين، واملصاحل االقتصادية واالجتماعية للدولة"أما عن تفسري عبارة   - ٥٣
وهذا موصول باحتماالت االتصال مع جهات معادية، أو إقامة تنظيمات سرية، أو            . بقضايا وأحكام النظام العام   

. من األمن االقتصادي العامني هي جزء دية واالجتماعية للدولة واملواطنكما أن املصاحل االقتصا. مهددة لالستقرار
ويدخل يف هذا النطاق مثالً، هتريب األموال، أو خمالفة أنظمة القطع األجنيب أو ارتكاب جرائم غسيل األموال، أو 

  .اق العبارتني املطلوب تفسريمهاكل هذا وغريه يدخل يف نط... هتريب خمدرات 

 املهاجرين، مبن فيهم العمال الذين ليست لديهم يرجى حتديد كيف ُيكفل عملياً حق أطفال العمال -٢٠السؤال 
سمح ألطفال العمال املهاجرين ويرجى توضيح ما إذا كان يٍُ. جنسيةوثائق، يف التسجيل عند الوالدة واحلصول على 

  . بااللتحاق باملدارس، بغض النظر عن وضع إقامة آبائهم، وكيفية تنظيم التحاقهم باملدارس عملياً

حوال املدنية على أي جهة طبية اإلبالغ عن واقعة الوالدة اليت جرت لديها، وتلتزم تلك               يفرض نظام األ    - ٥٤
يف سـجالت   ) ابن العامل املهاجر  (وأما تسجيل الطفل األجنيب     . اجلهة بتزويد ذوي املولود بالوثيقة املثبتة للواقعة      

  .التسجيل لدى قنصلية بالدهاألحوال املدنية السورية، فهذا غري وارد يف كل أنظمة العامل، وإمنا يتم 

وهناك نوعان من   . وبالنسبة اللتحاق أطفال العمال املهاجرين يف املدارس، فهذا رهن مبعرفة اللغة العربية             - ٥٥
فاملدارس احلكومية جمانية وتقبل تسجيل أبناء الدول العربية، وأما املدارس اخلاصة           ). احلكومية واخلاصة (املدارس  

  .فهي متاحة للكافة

يرجى إطالع اللجنة على حقوق العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، على الصعيدين القانوين  - ٢١ال السؤ
  . والعملي، فيما يتصل بالوصول إىل اخلدمات الطبية يف الدولة الطرف
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أمـا  . املشايف احلكومية مفتوحة أمام اجلميع وحيق لكل من يقيم على األراضي السورية أن يتعاجل فيهـا                 - ٥٦
للعمال املؤمن عليهم فإن مؤسسة التأمينات االجتماعية تكفل معاجلتهم وفقاً ألنظمة التأمينات حبيث يلتزم بالنسبة 

  . أرباب العمل بالتأمني على عماهلم من خماطر العمل وإصاباته

 كل صاحب عمل أن يوفر ١٩٥٩ لعام ٩١ من قانون العمل رقم ٦٥ومن جهة أخرى فقد ألزمت املادة   - ٥٧
ئل اإلسعاف الطبية يف املنشأة وإذا مت معاجلة العامل يف مشفى حكومي أو خريي وجب على صاحب                 للعمال وسا 

  .العمل أن يؤدي إلدارة املشفى مقابل نفقات العالج واألدوية واإلقامة

يرجى إطالع اللجنة على سبل ووسائل متكني العمال املهاجرين يف سوريا من الوصول إىل  - ٢٢السؤال 
كما يرجى .  من االتفاقية٣٣الصلة حبقوقهم املكفولة مبوجب االتفاقية، وذلك عمالً باملادة املعلومات ذات 

 إىل بلدان اخلليج توضيح التدابري اليت اختذت لتزويد املواطنني السوريني الراغبني يف اهلجرة، مبا يف ذلك اهلجرة
ل بارسات دولة العمل، باإلضافة إىل ساملعلومات املتعلقة حبقوقهم والتزاماهتم مبوجب قوانني وممب، العربية

  . االنتصاف القضائي املتاحة هلم يف حالة انتهاك حقوقهم

إن اجلمهورية العربية السورية من الدول اليت صادقت على االتفاقية منذ زمن ليس ببعيد، ومسألة تنفيذ                  - ٥٨
، وهذا حيتاج إىل زمن حبيث يتم إعداد مجيع ما تضمنته من ثقافة عمالية ترتبط بثقافة العامل نفسه ومبضمون عقده

  .العامل ملواجهة كل التغريات وطريق الثقافة العمالية طريق طويل خللق وعي عمايل متقارب مع الدول األخرى

ومن جهة فإن االتفاقيات الثنائية اليت تقوم الشؤون االجتماعية والعمل بتنظيمها مع الـدول األخـرى                  - ٥٩
وتتضمن هـذه  . ة حقوق كل عامل من خالل عقد عمله الذي حيتفظ بنسخة منه تساعد وبشكل كبري على معرف    

االتفاقيات مواد صرحية حتفظ حق العامل يف مراجعة قنصليته أو سفارته يف اخلارج أو وزارات العمل األخـرى                  
  .إلثبات حقوقه وباب القضاء مفتوح له ملراجعته بأي وقت يشاء

العمل السوري اجلديد قد تضمن فصالً كامالً يتعلق بتنظيم مـسألة    ونود اإلشارة إىل أن مشروع قانون         - ٦٠
املكاتب اخلاصة واليت ستعمل على تشغيل العمالة السورية يف اخلارج وفق أصول قانونية منظمة وفق املعاهـدات            

  .واملعايري الدولية اليت وضعتها منظمة العمل الدولية

وعندها . ر باالنتساب إىل النقابة العمالية يف منطقة وجودههذا وقد سبقت إشارتنا إىل حق العامل املهاج        - ٦١
  .ستتحقق له أفضل مستويات التوعية واالطالع على األحكام الناظمة لوضعه

  الباب الرابع من االتفاقيةاملعلومات املتعلقة ب - باء

غاء القيود  من االتفاقية، يرجى إطالع اللجنة على ما إذا كان سيتم إل٤٠يف ضوء املادة  - ٢٣السؤال 
 شرط املعاملة باملثلاملفروضة على حق العمال األجانب غري العرب يف االنضمام إىل نقابات العمال، وال سيما 

كما يرجى إطالع اللجنة عما إذا كان للعمال املهاجرين احلق يف . ١٩٦٨ لعام ٨٤املشار إليه يف املرسوم رقم 
  . تكوين مجعيات ونقابات خاصة هبم
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حيـث مـنح    .  وتعديالته جاء ملبياً ملصاحل الطبقة العاملة يف سورية        ١٩٦٨ لعام   ٨٤وم التشريعي رقم    إن املرس   -٦٢
 وتعديالته ٨٤ من املرسوم التشريعي رقم ٢٥وأنه طبقاً للمادة . املرسوم املذكور العمال احلرية املطلقة باالنتساب للنقابات   

"  االنتساب إىل نقابة عمـال املهنـة  لعمال األجانب غري العربحيق ل ) "املرفق صورة عنه   (٢٠٠٠ لعام   ٢٥بالقانون رقم   
  .قد ألغيت مبوجب هذا القانون) مبدأ املعاملة باملثل(فعبارة . وبالتايل له حق الترشيح واالنتخاب

ن حق العمال املهاجرين يف تكوين اجلمعيات فقد حددت املادة األوىل من قـانون اجلمعيـات                أما بشأ   - ٦٣
 بأن اجلمعية هي كل مجاعة ذات تنظيم مستمر ملدة معينة أو غري معينة تتألف من أشخاص                 ١٩٥٨ لعام   ٩٣  رقم

  . طبيعية أو اعتبارية لغرض غري احلصول على ربح مادي

  :وحددت املادة الثالثة منه الشروط الواجب توفرها يف إنشاء اجلمعية حبيث يشتمل النظام األساسي للجمعية على  -٦٤

  ركز إدارهتا على أن يكون يف دمشق؛رض منها وماسم اجلمعية والغ  )أ(

  سيته ومهنته وموطنه؛اسم كل من األعضاء املؤسسني ولقبه وسنه وجن  )ب(

  .اخل من الشروط. ....  والتصرف فيهاموارد اجلمعية وكيفية استغالهلا  )ج(

  .وواضح من النص بأنه حيق للعمال املهاجرين بشكل عام تأسيس مجعيات  - ٦٥

رجى إطالع اللجنة على ما إذا كان بإمكان الرعايا السوريني العاملني يف اخلارج ممارسة حقهم ي - ٢٤السؤال 
  .يف التصويت والترشح يف االنتخابات اليت تنظم يف سوريا وكيفية ممارستهم هلذا احلق

أمـا  . يتمتع العمال السوريون خارج سورية حبق االنتخاب وتنظيم صناديق لذلك يف سفارات سـورية              - ٦٦
  .الترشيح، فإن ذلك يقتضي التواجد يف أرض الوطن

يرجى توضيح ما إذا كانت هناك أي خطط الستحداث إجراء أو مؤسسة ملراعاة احلاجات  - ٢٥السؤال 
أو املهاجرين السوريني يف اخلارج وتطلعاهتم والتزاماهتم، حسبما توصي به /اخلاصة للعمال املهاجرين يف سوريا و

  . اقيةمن االتف) ١(٤٢املادة 

من أجل ضمان حقوق العمال السوريني يف اخلارج تقوم احلكومة السورية بتوقيع اتفاقيات ثنائية مـع                  - ٦٧
حكومات الدول يف جمال العمل والقوى العاملة، وتوقع اتفاقيات الدول املستقبلة لليد العاملة السورية يف جمـال                 

  .العريبتنظيم استخدام اليد العاملة السورية وخاصة دول اخلليج 

كما تقوم وزارة الشؤون االجتماعية والعمل حالياً بإعداد وتصميم هيكل تنظيمي جديد للوزارة ويلحظ هـذا                  -٦٨
املشروع إحداث مديرية جديدة مستقلة تتوىل مهمة اإلشراف على اليد العاملة السورية اليت تعمل يف اخلـارج وتنظـيم                   

  . عن فرص عمل للباحثني عن العمل الراغبني بالعمل يف اخلارجأمورها ومتابعة حقوق العمال يف اخلارج والبحث
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كما تضمن مشروع قانون العمل اجلديد الذي مت إعداده من قبل الوزارة بالتعاون مع أطراف اإلنتـاج                   - ٦٩
فصالً خاصاً يسمح بالترخيص ملكاتب خاصة للتشغيل وتوريد العمال تتوىل عملية البحث عـن فـرص عمـل                  

  .النتهاء من إعادة هيكلة الوزارةرج، وحنن بانتظار إقرار قانون العمل اجلديد واللسوريني يف اخلا

وقد أعدت الوزارة آلية لتأمني فرص عمل حقيقية لليد العاملة السورية الراغبة بالعمل يف اخلارج وتأمني                  - ٧٠
  :يتمجيع الضمانات القانونية هلم عن طريق مكاتب التشغيل العامة التابعة للوزارة وفق اآل

يتقدم صاحب العمل الراغب باستقدام يد عاملة سورية بطلب إىل وزارة العمل يف بلده، حيدد فيه عدد                   )أ(
اليد العاملة املطلوبة ونوع املؤهالت واخلربات ومدة االستخدام احملتملة، وشروط العمل واألجر، والتـسهيالت اخلاصـة                

 حتديد موقفهم من إبرام عقد العمل؛سية ليستطيع العمال واملزايا واملكافأت ومجيع البيانات اليت تعترب أسا

 جبميع الوثائق والتراخيص املمنوحة له مصدقة من حتيل الوزارة املعنية طلب صاحب العمل مرفقاً  )ب(
 نا عن طريق سفارتنا يف بلد العمل؛اجلهات املختصة إلي

 العمال إىل بلد العمل ويتحمل      يتعهد صاحب العمل بتأمني املوافقات والتأشريات الالزمة لسفر         )ج(
 العودة منه بعد انتهاء عقد العمل؛نفقات السفر إىل بلد العمل و

 عية وإيداع نسخة منه لدى وزارتنا؛يلتزم صاحب العمل بتوقيع عقد عمل وتصديقه وفق األصول املر  )د(

 يعات بلد العمل؛ليت تنص عليها تشريلتزم صاحب العمل بتسديد مجيع الضمانات البنكية للعمال ا  )ه(

يلتزم صاحب العمل جبميع الواجبات القانونية املطلوبة يف تشريعات العمل والتأمينات االجتماعية   )و(
 .النافذة يف بلد العمل

 متضمناً إحداث وزارة املغتربني مهمتها      ٢٠٠٢ لعام   ٢١ومن جهة أخرى صدر املرسوم التشريعي رقم          - ٧١
 العامل وذلك من خالل العناية بشؤوهنم واهتماماهتم وكـذلك مـن خـالل              خدمة مصاحل املغتربني السوريني يف    

ومتثيل املغتربني والدفاع عنهم أمام السلطات احملليـة أو        . تزويدهم بقنوات االتصال مع كل القطاعات يف سورية       
اءات املتعلقـة  العاملية، وإعادة النظر بكافة القوانني املتعلقة مبصاحلهم ومتابعة شكواهم وكذلك تسهيل كل اإلجر 

  .بزيارهتم لوطنهم، وإخبارهم بالوضع احلضاري والسياسي لبلدهم

 من االتفاقية، يرجى توضيح ما إذا كانت هناك أي قيود مفروضة على قيام ٤٧يف ضوء املادة  - ٢٦السؤال 
  . العمال املهاجرين بتحويل أجورهم ومكافآهتم بعملة أجنبية

 من جممـوع     يف املائة  ٦٠فإنه حيق للعمال األجانب حتويل جزء ال يتجاوز         طبقاً للسياسة النقدية املتبعة       - ٧٢
  .رواتبهم وتعويضاهتم بالعملة األجنبية، وهذا نظام مايل عام يطبق على الكافة
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  الباب اخلامس من االتفاقيةاملعلومات املتعلقة ب - جيم

. ، وخصوصاً يف قطاع الزراعةيرجى تقدمي معلومات عن احلقوق املمنوحة للعمال املومسيني - ٢٧السؤال 
 من تقرير الدولة ٤٠ املشار إليه يف الفقرة ٢٠٠٤ويرجى تقدمي نسخة من قانون العالقات الزراعية لعام 

 من تقرير الدولة الطرف، يرجى تقدمي معلومات عن متتع العمال ٢٩ و٢٨وباإلشارة إىل الفقرتني . الطرف
  .د حبقوقهم الواردة يف االتفاقيةاملرتبطني مبشاريع وعمال االستخدام احملد

إن العمال املومسيني سواء أكانوا يعملون يف القطاع اخلاص الصناعي أو التجاري اخلاضعني لقانون العمل         - ٧٣
، يتقاضون نفس احلقوق واملزايا     ٢٠٠٤ لعام   ٥٦ وتعديالته وقانون العالقات الزراعية رقم       ١٩٥٩ لعام   ٩١رقم  

أكان بعقد حمدد املدة أو غري حمدد املدة من حيث استحقاق األجر، االسـتفادة مـن                اليت يتقاضاها العامل سواء     
وهلم احلـق  . العطل، اإلجازة األسبوعية، اإلجازة املرضية وغريها من احلقوق اليت تضمنها أحكام القوانني النافذة           

  ). الزراعية املذكور أعالهربطاً نسخة عن قانون العالقات (باالنتساب إىل التنظيم النقايب العمايل والفالحي 

أما بِشأن مسألة التنقل فال توجد قيود أو موانع قانونية أو تشريعية متنع من انتقال العامل املهاجر داخل                    - ٧٤
األراضي السورية حىت ولو كانت عقود عمله مرتبطة مبشاريع مؤقتة باعتبار أن الدستور خيوله حرية التنقل، طاملا            

  . كان وضعه نظامياً

  الباب السادس من االتفاقيةاملعلومات املتعلقة ب –دال

يرجى تقدمي معلومات عن السبل والوسائل اليت تتبع عادة ) أ( من االتفاقية، ٦٦يف ضوء املادة  - ٢٨السؤال 
وما هي اجلهود . يف توظيف املواطنني السوريني للعمل يف بلدان أجنبية، مبا يف ذلك بلدان منطقة اخلليج العريب

  ذت لتنظيم أنشطة التوظيف داخل سوريا؟اليت اخت

يرجى تقدمي معلومات عن اجلهود اليت ُبذلت للتعاون والتشاور مع البلدان الرئيسية اليت   )ب(  
يقصدها العمال املهاجرون السوريون بغرض العمل، وذلك من أجل تعزيز ظروف عمل ومعيشة سليمة وعادلة 

  . وإنسانية للرعايا السوريني يف تلك البلدان

  .٢٥حنيل هذا املوضوع إىل ما أوردناه يف إجابة السؤال   - ٧٥

كما يرجى تقدمي معلومات عن الترتيبات الرامية إىل كفالة عودة العمال املهاجرين السوريني  - ٢٩السؤال 
وأفراد أسرهم بصورة منظمة إىل سوريا عندما يقررون العودة أو عندما ُيطلب منهم ذلك بسبب انتهاء تصاريح 

  .متهم يف بلد العمل أو عندما يتضح أن إقامتهم غري نظاميةإقا

وإن حق العودة للوطن من احلقوق األساسـية   . مل يتضمن أي قانون سوري منعاً لعودة العامل إىل وطنه           - ٧٦
  .للمواطن اليت حرص الدستور على تكريسها وله مطلق احلرية يف العودة بالوقت الذي يشاء



CMW/C/SYR/Q/1/Add.1 
Page 18 

 

الثنائية اليت توقعها احلكومة مع الدول املستقبلة للعمالة السورية واآللية الـيت            كما تضمنت االتفاقيات      - ٧٧
اعتمدهتا وزارة الشؤون االجتماعية والعمل بشأن تأمني فرص عمل للعمال السوريني يف اخلارج بنداً يتكفل مبوجبه 

  .صاحب العمل بتحمل نفقات عودة العامل بعد انتهاء عقد عمله إىل سورية

 من االتفاقية، يرجى تقدمي معلومات عن التدابري اليت اختذت ملنع تنقل العمال ٦٨ويف ضوء املادة  - ٣٠السؤال 
ويرجى تقدمي معلومات عن العمال املهاجرين . بصورة غري مشروعة أو سرية، مبا يف ذلك عن طريق االجتار املنظم

  .كات اجلرميةالعابرين لألراضي السورية، وال سيما عن محايتهم من مجيع أشكال شب

ال بد لنا بداية من اإلشارة إىل أن الظروف الدولية اليت حتيط بسورية إقليمياً وجغرافياً هي السبب الرئيس   - ٧٨
كما . ة وميارسون العمل بشكل غري نظاميلتنقل العمال باعتبار أهنم يدخلون إىل البالد على أساس سياحة أو زيار

ئة صاحلة وخصبة   قة نشطة نسبياً باحلروب واملنازعات وهو ما خيلف بي        أن وضع سورية اجلغرايف، يضعها يف منط      
من النصوص الـيت    إال أن التشريعات السورية مبختلف مضامينها تضمنت العديد         . جتار املنظم النتشار جرائم اال  

  . تعاقب على هذا االجتار والعناصر املكونة جلرميته

جتار باألشخاص، ورفع إىل اجلهـات      ملكافحة جرائم اال  روع قانون شامل    وقد أعدت اللجنة الوطنية مش      - ٧٩
  . ويعد هذا القانون من التشريعات املتقدمة جداً يف مواجهة هذه اجلرمية. املعنية بإجراءات إصداره

كما أن وزارة الشؤون االجتماعية والعمل وقعت مع املنظمة الدولية للهجرة مذكرة تفاهم لبناء القدرات   - ٨٠
  .جتار باألشخاص يف اجلمهورية العربية السوريةإدارة مأوى لضحايا االية يف جمال الوطن

 -  -  -  -  -  


