األمم املتحدة

CMW/C/SYR/2-3

اتفااييرة اليوليرة حلماية حقوق مجيع
العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

Distr.: General
24 January 2020
Arabic
Original: Arabic
Arabic, English, French and
Spanish only

اللجنة املعنية حبماية حقوق مجيع
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النظررر ا الرقريررر ا ررا ع للرقري ررين الرريو ين الثرراو والثالررق املقرري ن ررن
ا مهو ية العربية السو ية مبوجب املادة  73رن اتفااييرة واللرذين حر
وعي فقيميها ا عا ي  2011و** *2016
[اتريخ االستالم 23 :كانون األول/ديسمرب ]2019

__________
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**

تصدر هذه الوثيقة من دون حترير رمسي.
ميكن االطالع على مرفقات هذا التقرير على الصفحة الشبكية للجنة.
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فهرس احملروايت
أوتً.
اثنياً.
اثلثاً.
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املوضوع

مقدمة
معلومات ذات طابع عام
معلومااات تتص اام بك اام م ااادة م اان م اواد االتفا يااة وتنفي ااذ التوص اايات ال اواردة ة وثيق ااة املال ااة
اخلتامية الصادرة عن اللجنة عقب منا شة التقرير األويل:
ا زء الثاو ن اتفااييّة :عيم الرمييز ا احلقوق
• املاداتن  )1(1و :7عيم الرمييز ا احلقوق
الفقرة ( 24أ) من املال ات اخلتامية
الفقرة ( 24ب) من املال ات اخلتامية
• املادة  :84واجب فنايذ اتفاايية
الفقرة  12من املال ات اخلتامية
الفقرة  14من املال ات اخلتامية
الفقرة  16من املال ات اخلتامية
ا زء الثالق ن اتفااييّة :حقوق اإلنسان ميع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم
• املادة  :8احلق ة مغادرة أي بلد ،مبا ة ذلك دولته األصلية ،وة العودة
الفقرة  28من املال ات اخلتامية
• املرراداتن  9و :10احلااق ة احلياااةر اار التعااذيبر اار املعاملااة أو العقوبااة القاسااية أو
الالإنسانية أو املهينة
• املادة  :11ر الرق والعبودية
• امل ر ررواد  12و 13و :16ري ا ااة الفك ا اار وال ،ا اامت وال ا اادين ،ا ااق اعتن ا اااق اآلراء دون أي
تدخم ،احلرية والسالمة الشخصية
• امل رراداتن  14و :15اار الت اادخم التعس اافي أو اات املش ااروع ة ي اااة العام اام امله ااا ر
اخلاصة أو ة شؤون بيته أو مراسالته أو اتصاالته ،و ر رمانه تعسفاً من ممتلكاته.
• املررادة ( 16الاق ررات  )4-1واملرراداتن  17و : 24ااق األشااخاا ة احلريااة واألماان،
وة ضااماحتت حتماايهم م اان االعتقااال واال تجاااا التعس اافيص ،وة االع ا ا اام بوص اافهم
أشخاصاً أمام القانون"
• املادة ( 16الاقرات ن  5إىل  )9واملاداتن  18و :19احلق ة ضماحتت إ رائية.
الاقرة ( 24ب) من املال ات اخلتامية.
• املررادة  : 20اار سااجن العاماام ،و رمانااه ماان إذن ا امااة و/أو تص اري العماام وال اارد
جملرد عدم الوفاء ابلتزام حتشىء عن عقد العمم
• املواد  21و 22و : 23احلماية من مصادرة و/أو إتال واثئق اهلوية الشخصية و تها
م اان الواثئ ااق ،واحلماي ااة م اان ال اارد ا م اااعي ،واحل ااق ة اللج ااوء إم احلماي ااة القنص االية أو
الدبلوماسية
• املررواد  25و 27و :28مباادأ املساااواة ة املعاملااة فيمااا يتعلااق مبااا يلااي :األ اار و ااته ماان
شااروا العماام واالسااتخدام وال،اامان اال تماااعي ،واحلااق ة احلصااول علااى الرعايااة ال بيااة
العا لة.
• املررواد  29و 30و :31ااق طفاام العاماام املهااا ر ة احلصااول علااى اساام وة تسااجيم
والدتااه وة احلصااول علااى نسااية و قااه ة احلصااول علااى التعلاايم وفااق املساااواة ة املعاملااة
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ابعاً.

وا ام اهلوية الثقافية للعمال املها رين وألفراد اسرهم
• املاداتن  32و :33ق العمال املها رين ة حتويم دخوهلم
الاقرة  36من املال ات اخلتامية
ا ررزء الرابررع ررن اتفااييررة :حقرروق أخرررل للعمررال املهرراجرين وأف رراد أسرررهم احلررا زين عل ر
الواث ق الالز ة أو الذين هم ا وضع نظا ي
• املادة  : 37احلاق ة أن يبلغاوا بام خارو هم بشاروا دخاوهلم إم دولاة العمام وابألنشا ة
اليت سيزاولوهنا مقابم أ ر.
• املرراداتن  38و : 39احلااق ة الغياااب املؤ ااأ دون أن يااؤثر ذلااك علااى ا ذن اب امااة أو
العمم واحلق ة رية التنقم وة اختيار حمم اال امة ة ا ليم دولةالعمم .
• املررواد  40و 41و : 42احلااق ة تكااوين وعيااات ونقاااابت العمااال واحلااق ة املشاااركة
ابلشؤون العامة لدولة منشئهم.
• املررواد  43و 54و : 55مباادأ املساااواة ة املعاملااة مااع رعااام دولااة العماام فيمااا يتعلااق با ا
:املساااواة ة املعاملااة صااوا احلمايااة ماان ال اارد واسااتحقا ات الب الااة وإمكانيااة احلصااول
علااى مشاااريع األشااغال العامااة والعماام البااديم واملساااواة ة املعاملااة صااوا مزاولااة نشاااا
مقابم آخر.
• املر رراداتن  44و : 50محاي ااة و اادة أس اار العم ااال امله ااا رين و اام العم ااال امله ااا رين
والنتائج امل تبة عن الوفاة أو فسخ الزواج .
• املر رراداتن  45و :53متت ااع أف ا اراد أسا اارة العم ااال امله ااا رين ابملسا اااواة ...وض اامان انا اادماج
أوالدهم ة الن ام املدرسي احمللي.
• املواد  46و 47و :48ا عفاء من رسوم االستتاد والتصدير ومن ال،رائب على األمتعة
الشخصية واحلق ة حتويم دخوهلم ومدخراهتم من دولة العمم  ..وجتنب االادواج ال،رييب.
• املاداتن  51و :52احلق ة البحث عن عمم بديم  ..والشروا والقيود ة هذا اجملال.
• املاداتن  49و : 56من إذن لإل امة وملزاولة نشاا لقاء أ ر ،و ر على طرد العامم.
ررن اتفااييررة :األحكررام املنطبقررة عل ر فخررات خا ررة ررن العمررال املهرراجرين
ا ررزء امررا
وأفراد أسرهم
ا رزء السرادس رن اتفااييرة :فعزيرز الظرروي السرليمة والعادلرة واإلنسرانية واملررروعة فيمرا
يرعلق ابهلجرة اليولية للعمال وأفراد أسرهم
الاقرة  18من املال ات اخلتامية
• الرتويج لالفاايية
الاقرة  20من املال ات اخلتامية
الاقرة  22من املال ات اخلتامية
الاقرة  26من املال ات اخلتامية
الاقرة  30من املال ات اخلتامية
الاقرة  32من املال ات اخلتامية
الاقرة  34من املال ات اخلتامية
الاقرة  38من املال ات اخلتامية
الاقرة ( 40أ) من املال ات اخلتامية
الاقرة ( 40ب) من املال ات اخلتامية
املرابعة والنرر
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(أ)املتابعة
(ب)النشر
خا ساً .اتعربا ات النها ية
• املرفقات
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أوتً -قي ة:
 -1تُقاادم ا مهوريااة العربيااة السااورية وفق ااً للمااادة  73ماان االتفا يااة الدوليااة حلمايااة قااوق
ويااع العمااال املهااا رين وأف اراد أساارهم (املشااار إليهااا فيمااا بعااد با ا ا ا "االتفا يااة") ،تقريرهااا الاادوري
املو اد الثاااا والثالااث إم نااة محايااة قااوق وياع العمااال املهااا رين وأفاراد أساارهم (املشااار إليهااا
فيما بعد ب ا ا اا"اللجنة").
 -2متَّ إعااداد هااذا التقرياار ماان باام نااة مش ا كة بااص الااواارات أُنش ا ت مبو ااب الق ارار ر اام
 /19/اتريخ  ،2019 /3/5وتولأ اهليئة السورية لشؤون األسرة والساكان عملياة تنسايق إعاداد
التقرير ن راً لواليتها العابرة للق اعات.
 -3متاأ مشاااركة النسااخة األوليااة للتقرياار مااع اللجناة املشا كة بااص الااواارات وويااع أصااحاب
املصاالحة ،مبااا ة ذلااك أع،اااء بلاان الشااعب ومن مااات اجملتمااع املاادا كنقابااة احملااامص واالحتاااد
العام لنقاابت العمال و رفة التجارة وأكادمييص واب ثص ووعيات أهلية من خالل ورشات عمم
عقاادت علااى الت اوايل بتاااريخ  .2019/9/4- 2019/8/6- 2019/2/9و ااد ُعقاادت ورشااة
عمم هنائية ول خمر ات الورشات السابقة اليت متَّ ت،مينها ة هذا التقرير.
 -4يُقاادم التقرياار معلومااات حمدثااة عاان التاادابت املتخااذة بااص عااامي  2007و 2019عم االً
أب ك ااام االتفا ي ااة ،وة ض ااوء املب اااده التو يهي ااة لتق اادي التق ااارير الدوري ااة (،)CMW/C/2008/1
والتوصاايات الاايت اعتماادهتا اللجنااة املعنيااة مايااة قااوق ويااع العمااال املهااا رين وأفاراد أساارهم ة
لستها  85املعقودة بتاريخ  24نيسان  ،2008واليت صدرت ابلوثيقة )(CMW/C/SYR/CO/1
عقب منا شة التقرير األويل للجمهورية العربية السورية.
اادمأ ا مهوري ااة العربي ااة الس ااورية تقريره ااا األويل الص ااادر ابلوثيق ااة ()CMW/C/SYR/1
-5
ة21تشرين الثاا/نوفمرب  2006ومتَّ الن ر فيه  11متوا .2007
 -6يُكاار دسرررو ا مهو يّررة العربيّررة السررو يّة الصرراد عررام  2012بموعااة واسااعة ماان
قوق ا نسان ،وهي طر ة مع م الصكوك الدولية حلماية وتعزيز قوق ا نسان.
دول اختاارت
 -7مرت ا مهورية العربية السورية مبر ٍلة استثنائي ٍة وا هاأ فيهاا ارابً شانتها ا

ا رهاااب أداةً لتنفيااذ أ نااداهتا العدوانيااة ،ف نش ا ت بموعااات إرهابيااة ومولتهااا وساالحتها وماادهتا
مبختلااأ أشااكال ومسااتومت الاادعم ،واسااتخدمتها ة حماولا ٍاة لتاادمت القاايم ا نسااانية واألخال يااة
الاايت ااام عليه ااا اجملتمااع الس ااوري ،ولت،اارب إ ااااات عقا ٍ
اود م اان التنميااة وبن اااء ا نسااان ققته ااا
ا مهورية العربية السورية ومتيزت ا ة حمي ها ا ليمي.

 -8أ ربت هاذه احلارب ا رهابياة عادد كبات مان الساوريص علاى مغاادرة منااطقهم أو مغاادرة
الابالد ،ور اام َّ
أن ركاة الناازو كاناأ علااى مارار ساانوات هاذه احلاارب ياو الااداخم الساوري ابجتاااه
مناطق سي رة احلكومة السورية ،إال َّ
أن اجملموعات ا رهابية تكأ عان ساعيها علاى الادوام إم
ت وي ااق بع ااط املن اااطق والس ااعي إم فص االها ع اان ال ااداخم الس ااوري ل اادفع حت اارك أهاليه ااا خار يا ااً
ابجتاه ا ٍ
اات معين ا ٍاة الس ااتغالل ه ااذه الق ،ااية عل ااى الص ااعيد ال اادويل خدما اةً أل ن اادات ٍ
دول معين ا ٍاة
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اب ساااءة إم الدولااة السااورية وتشااويه صااورهتا ،اات آ ا ٍاة ابملعااحتة ا نسااانية الناوااة عاان دعاام هااذه
اجملموعات وممارساهتا واالنتهاكات ا سيمة اليت ا فتها ق السوريص.
 -9طال ااأ الت اادابت األ ادي ااة القس ارية ال اايت تفرض ااها دول وهيئ ااات دولي ااة طي ااأ واس ااع م اان
الق اعات احليوية كالق اع التجاري واملايل واملصرة و اع ال ا ة والنقم ،وكلها باالت هلا دور
اساام ة مااص خ اادمات أساسااية كااالتعليم والص ااحة ،ممااا ت اارك أث اراً ساالبياً عميق ااً علااى خمتل ااأ
باالت احلياة وعلى التنمية اال تصادية واال تماعية.
 -10دفعأ صعوابت احلياة اليومية اليت امتز أ فيها آاثر هذه املمارسات ا رهابية مع آاثر
الت اادابت األ اديا اة القسا ارية ع اادد كب اات م اان الس ااوريص إم مغ ااادرة ال اابالد ،كال ئ ااص ومه ااا رين،
وبع،ااهم ا ااذ طر ااً اات مشااروعة ماان خااالل اسااتخدام واثئااق ماازورة أو دفااع مبااال ماليااة طائلااة
لشاابكات التهريااب الاايت تربصااأ اام ة املناااطق احلدوديااة الاايت علااأ منهااا بعااط الاادول مم اراً
لإلرهابيص إم الداخم السوري.
 -11تواصا اام ا مهوريا ااة العربيا ااة السا ااورية العما اام علا ااى معا ا ااة آاثر ها ااذه احلا اارب ا رهابيا ااة
وانعكاساهتا السلبية على الشعب السوري وعلى املوارد البشرية واال تصادية والبىن التحتية وساوق
العمم ،مبا يؤدي إم استعادة مقومات االستقرار اال تصادي واال تماعي.
 -12كم ااا تعم اام عل ااى ا اااذ ك اام م ااايلزم لتس ااهيم الع ااودة اآلمن ااة للم اواطنص ال ااذين اض ا رهتم
ممارسااات اجملموعااات ا رهابيااة إم الناازو ماان أماااكن معيشااتهم أو مغااادرة وطاانهم ،مبااا يشااكم
األرضية الصلبة الستعادة مسارات التنمية مبشاركة فاعلة ومنتجة ميع السوريص.
 -13متَّ تنفيذ بموعة برامج لتحفيز دورة ا نتاج وتنشيط سوق العمام وت بياق معاايت العمام
الالئااق وسااط صاارو صااعبة ااداً نتيجااة حمدوديااة امل اوارد البش ارية واملاديااة الاايت ارتب ااأ ب اارو
احل اارب ا رهابي ااة عل ااى ا مهوري ااة العربي ااة الس ااورية والت اادابت األ ادي ااة القسا ارية املفروض ااة عليه ااا
واسااتمرار بعااط الاادول ابسااتغالل الق،ااام ا نسااانية للو ااو بو ااه هااود حتقيااق التعاااة وإعااادة
ا عمار.
 -14يُشاكم الاربحتمج الاوط لساورية ماا بعاد احلارب الاذي متَّ اعتمااده بقارار مان رسساة بلان
الواراء عام  2018إطاراً لعملية التخ يط وبلورة رؤى إعادة ا عمار ،لاين ة بعاده اال تصاادي
فقط ،بم ة البعد التنموي الشامم .يث يعد هذا الربحتمج اس اتيجية طويلة األمد تشمم كافة
الق ،ا ااام التنموي ا ااة اال تص ا ااادية واال تماعي ا ااة ،مب ا ااا ة ذل ا ااك ت ا ااوير وتعزي ا ااز ش ا اابكات احلماي ا ااة
اال تماعية .والعمم ا ٍر على استكمال إعداد الرؤى اخلاصة بكم حمور من حماوره متهيداً لوضع
الربامج التنفيذية اخلاصة بكم منها.
 -15اادمأ ا مهوري ااة العربي ااة الس ااورية التقري اار ال ااوط األول ااول خ ااة التنمي ااة املس ااتدامة
 ،2030عرضااأ فيااه ا ااااات والتحاادمت ذات الصاالة أبهاادا و ااامت اخل ااة ،مبااا ة ذلااك
اهلدفص  8و 10من أهدا اخل ة.
 -16اء استئنا برامج التعاون بص من مة العمم الدولية وا مهورية العربية السورية خاالل
عام  ،2018بعد تعليق املن مة لعملها داخم ساورية مناذ عاام  ،2011ليُشاكم ان ال اة إبابياة
لتفعيم مسارات العمم املش ك مبا يصب ة صاحل تعزيز محاياة قاوق العماال ودعام عاودة وياع
6
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السوريص إم دمرهم مان خاالل الادعم املقادم مان بام املن ماة ة عادد مان اجملااالت ذات الصالة
بواليتها.
 -17ال يا ازال العم ااال م اان أهلن ااا ة ا ااوالن الع اارو الس ااوري احملت اام يرا ااون حت ااأ إ ا اراءات
عنص ارية و معيااة تفرض ااها ساال ات اال ااتالل ا س ارائيلي قه اام ،كحرماااهنم م اان االسااتفادة م اان
ملكياااهتم الزراعيااة ومصااادر املياااه وامل اوارد ال بيعيااة وفااره ال ،ارائب الباه ااة وتقااويط أي فرصااة
اماة أي نشااا ا تصاادي أو إنتاا ي هلاام .كماا َّ
أن اساتمرار السياساات االساتي انية ا سارائيلية
املن ويااة علااى مصااادرة املمتلكااات واألراضااي وهاادم املناااال والاايت تسااتهد تغياات ال ااابع العماراا
والتكوين الدميو راة والوضع القانوا للجوالن السوري احملتم ،ت ك عميق األثر على قو هم.
َّ -18
إن ا والن العرو السوري احملتم سايبقى أرضااً عربياة ساورية ،وهاذه قيقاة لان تتبادل أو
تتغاات أو ينااال منهااا أي ارار انف ارادي ألي دولااة حتاااول ش اارعنة اال اتالل ا س ارائيلي وممارس اااته
املخالفااة لقارارات الشاارعية الدوليااة ذات الصاالة ،واألهاام ماان ذلااكر َّ
إن اسااتعادة ا ااوالن هااو ااق
تصونه إرادة وعزمية السوريص.
 -19تؤكا ااد ا مهوريا ااة العربيا ااة السا ااورية ما اان ديا ااد التزامها ااا مايا ااة وتعزيا ااز قا ااوق العما ااال
املها رين وأفراد أسرهم ،بغط الن ار عان وضاعهم كمهاا رين ،وتاود بداياةً التوضاي أنَّاه كاان مان
امل مول أن يتم التعامم مع توصيات اللجنة بصورة أكثر فعالية ملتابعة نتائج منا شة تقريرها األويل
وامل،ااي اادماً ة تعزيااز التزامهااا أب كااام االتفا يااة ،لكاان ال اارو االسااتثنائية الاايت وا هتهااا أدت
إم تسخت ا هود الوطنية كافا ا ا ااة للتعامم مع الق،ام ا نسانية و ،ام قوق ا نسان ال ارئاة.
ومااع ذلااكر العماام ااا ٍر علااى متابعااة هااذه التوصاايات وتنفيااذها ،ولعاام تقاادي ا مهوريااة العربيااة
السورية هلذا التقرير هو دليم على رصها على تنفيذ التزاماهتا مبو ب االتفا ية.

اثنياً -علو ات ذات طابع عام:
ا ذت ا مهورية العربية السورية ة السنوات األختة خ اوات عادة ة باال تنفياذ االتفا ياة ،مباا
ة ذلااك إصاادار التش اريعات وت ويرهااا ،وا اااذ بموعااة ماان التاادابت ااد تعزيااز محايااة ا ا ام
وإعمال قوق العمال املها رين وأفراد أسرهم:

(أ) خصا ص وطبيعة فيفقات اهلجرة اليت فؤثر عل ا مهو يّة العربيّة السو يّة:
 -20يُساام للمهااا رين والال ئااص املسااجلص لاادى مفوضااية األماام املتحاادة السااامية لشااؤون
الال ئص ة سورية ابلعمم بعد صوهلم على إذن إ اماة وعمام ،ووفقااً لساجالت واارة الداخلياة
بل عدد احلاصلص على ب ا ة عمم عام  )1440(2018عرو وأ نيب.
 -21التتوفر الياً إ صائيات عن عدد العمال السوريص ة اخلارج.
 -22نتيجة ال رو اليت مرت ا الابالد ادرهاا العدياد مان املقيماص العارب واأل اناب ،وة
عام  2018فقط بل عدد ا امات املمنو ة للعرب واأل انب (.)15706
ُ -23در عدد ا وااات املصدرة سنومً مان بام إدارة اهلجارة وا اوااات ادود ()800000
واا سفر داخم وخارج ا مهورية العربية السورية خالل عام .2018
GE.20-01086
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(ب) األطاال املهاجرين غر املصرحوبن أو املناصرلن املوجرودين ا ا مهو يّرة العربيّرة
السو يّة:
 -24يُساام ميااع األطفااال مبغااادرة أراضااي ا مهوريااة العربيااة السااورية عناادما يكون اوا برفقااة
الوالاادين ،وة ويااع احلاااالت األخاارى ،بااب أن اصاالوا علااى إذن ااانوا مساابق ماان الوالااد أو
الوالدين الذين ال يسافرون معهم.
 -25تُعد مس لة الشامم األساري وتعقاب األطفاال املنفصالص أولوياة ة عمام واارة الشاؤون
اال تماعياة والعمام ياث تتباع هنجااً متكااامالً ة التعامام ماع األطفاال املنفصالص عان أساارهم أو
ت املصحوبص ،استفادت فياه مان خاربة من ماة اليونيسايأ وبارامج التعااون املشا كة معهاا .كماا
متَّ اعتماد ن ام دارة احلالة وا الة على الصاعيد الاوط  ،ياث يُعاد األطفاال ات املصاحوبص
أو املنفصاالص أ ااد الفئااات الاايت يُقاادَّم هلااا بموعااة خاادمات محايااة متكاملااة مبو ااب هااذا الن ااام
الذي يعد عملية من مة ومنسقة لتقدي املساعدة واحلماية لألفراد الذين هم ة أوضاع هشا ا ا ا ا ااة.

(ت) امطوات اليت خاُتذت ملواء ة يوانن اهلجرة الوطنية ع اتفاايية:
 -26ساايتم تقاادي معلومااات أوسااع ااذا الشا ن ة معااره الاارد علااى م،اامون الفقاارة  14ماان
مال ات اللجنة اخلتامية.

(ث) أية خطوات للروييع عل عاهيات او كوك دولية حلقوق اتنسران ذات رلة
برنايذ هذه اتفاايية أو اتنضمام اىل فلك املعاهيات أو الصركوك أو الرصرييق
عليهررا وت سرريما الرصررييق علر افاررايييت نظمررة العمر اليوليررة يررم ( )97لعررام
 1949بر ر ن العمررال املهرراجرين و يررم ( )143لعررام  1975بر ر ن اهلجرررة ا
أوضاع فعساية وفعزيز فكافؤ الارص واملعا لة للمهاجرين العمال.
 -27ا مهوريااة العربيااة السااورية طاار ة عاادد كباات ماان الصااكوك الدوليااة الاايت تاان علااى
بموعة من احلقوق وااللتزامات الكفيلة اب ا ام كراماة ا نساان و قو اه األساساية ناذكر منهاا ماا
يلي:
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•

العهااد الاادويل للحقااوق املدنيااة والسياسااية الصااادر ة  16كااانون األول/ديساامرب
 1966ان،مأ ا مهورية العربية السورية إليه ة  21نيسان/أبريم 1969ر

•

العهد الادويل للحقاوق اال تصاادية واال تماعياة والثقافياة الصاادر ة  16كاانون
األول/ديس ا ا اامرب  1966ان ،ا ا اامأ ا مهوري ا ا ااة العربي ا ا ااة الس ا ا ااورية إلي ا ا ااه ة 21
نيسان/أبريم 1969ر

•

اتفا يا ااة الا اارق لعا ااام  1926ان،ا اامأ ا مهوريا ااة العربيا ااة السا ااورية إليها ااا ة 25
زيران/يونيو 1931ر

•

الربوتوكااول املعاادل التفا يااة الاارق املو ااع ة نيااأ ة  7كااانون األول/ديساامرب
 .1953ان،مأ ا مهورية العربية السورية إليه ة  4آب/أ س ن 1954ر
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•

االتفا يااة التكميليااة ب ااال الاارق وجت ااارة الر يااق واألع ارا الدوليااة واملمارس ااات
الشبيهة ابلرق الصاادرة ة  7أيلول/سابتمرب  .1956ان،امأ ا مهورياة العربياة
السورية إليها ة  17أيلول/سبتمرب 1958ر

•

االتفا ياة الدولياة لقماع رمياة الفصام العنصاري واملعا باة عليهاا  1976ان،امأ
ا مهورية العربية السورية إليها ة  18زيران/يونيو1976ر

•

االتفا ي ااة الدولي ااة ملن ااع كاف ااة أش ااكال التميي ااز العنص ااري الص ااادرة ة  31ك ااانون
األول/ديس ا ا اامرب 1965،ان ،ا ا اامأ ا مهوري ا ا ااة العربي ا ا ااة الس ا ا ااورية إليه ا ا ااا ة 21
نيسان/أبريم  ،1969و بلأ بتعديم فقرهتا الثامنة ة عام 1998ر

•

االتفا يااة الدوليااة ملناه،ااة الفصاام العنصااري ة الرمضااة الصااادرة ة  10كااانون
األول/ديساامرب  1985ان،اامأ ا مهوريااة العربيااة السااورية إليهااا ة  28تشارين
الثاا/نوفمرب 1988ر

•

اتفا ي ا ااة من ا ااع رمي ا ااة ا ابدة ا ماعي ا ااة واملعا ب ا ااة عليه ا ااا الص ا ااادرة ة  9ك ا ااانون
األول/ديسا ا اامرب  .1949ان،ا ا اامأ ا مهوريا ا ااة العربيا ا ااة السا ا ااورية إليها ا ااا ة 25
زيران/يونيو 1955ر

•

االتفا ياة الدوليااة لقماع االجتااار ات املشااروع ابلنسااء واألطفااال املربماة ة نيااأ
ة  30أيلول/س اابتمرب  ،1921واملعدل ااة ابلربوتوك ااول املو ااع ة نيوي ااورك ة 12
تش ارين الثاااا/نوفمرب  1947ان،اامأ ا مهوريااة العربيااة السااورية إليهااا ة 17
تشرين الثاا/نوفمرب 1947ر

•

اتفا ية مع االجتار ابألشخاا واستغالل بغاء الغت وبروتوكوهلا اخلتامي الصادر
ة نيوي ا ااورك ة  21آذار/م ا ااار  1950ان ،ا اامأ ا مهوري ا ااة العربي ا ااة الس ا ااورية
لالتفا ية وبروتوكوهلا اخلتامي ة  12زيران/يونيو 1959ر

•

بروتوك ااول من ااع و م ااع ومعا ب ااة االجت ااار ابألش ااخاا و اص ااة النس اااء واألطف ااال،
املكمم التفا ية األمم املتحدة ملكافحة ا رمية املن مة عرب الوطنيةر

•

بروتوكااول تعااديم اتفا يااة مااع االجتااار ابلنساااء واألطفااال املربمااة ة نيااأ ة 3
أيلول/سبتمرب  1921واتفا ية مع االجتار ابلراشادات املربماة ة نياأ ة 11
تش ارين األول/أكتااوبر  1933ان،اامأ ا مهوريااة العربيااة السااورية إليهااا ة 17
تشرين الثاا/نوفمرب 1949ر

•

اتفا ي اة الق ،اااء عل ااى وي ااع أش ااكال التمييااز ض ااد امل ارأة الص ااادرة ة  28ك ااانون
األول/ديس ا ا اامرب  1979ان ،ا ا اامأ ا مهوري ا ا ااة العربي ا ا ااة الس ا ا ااورية إليه ا ا ااا ة 27
آذار/مار 2003ر

•

اتفا ي ااة ق ااوق ال ف اام الص ااادرة ة  30تش ارين الث اااا/نوفمرب  1989ان ،اامأ
ا مهورية العربية السورية إليها ة  15متوا/يوليو 1993ر
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• الربوتوكااول االختياااري األول التفا يااة قااوق ال فاام املتعلااق طشاراك األطفااال
ة النزاعااات املساالحة ان،اامأ ا مهوريااة العربيااة السااورية إليهااا ة  17تش ارين
األول/أكتوبر 2003ر

•

• الربوتوكا ااول االختيا اااري الثا اااا التفا يا ااة قا ااوق ال فا اام املتعلا ااق ببيا ااع وبغا اااء
األطفال واستخدامهم للمواد ا اب ية ان،مأ ا مهورية العربية السورية إلياه ة
 17تشرين األول/أكتوبر .2003

 -28كمااا َّ
أن ا مهوريااة العربيااة السااورية من،ما ا ا ااة إم العديااد ماان االتفا يااات الدوليااة املتعلقااة
ابحلقوق الثقافية ضمن إطار من مة اليونسكو ،وعدد من اتفا يات القانون الدويل ا نساا.
 -29ا مهورية العربية السورية طر ة  50اتفا ية من اتفا يات من مة العمام الدولياة ذات
الصلة قوق العمال واحلرمت النقابية أبراها:
•

االتفا ية ر م  1اخلاصة بتحديد ساعات العمم لعام 1919ر

•

االتفا ية ر م  2اخلاصة مبكافحة الب الة لعام 1919ر

•

االتفا ية ر م  11اخلاصة ق التن يم النقاو للعمال الزراعيص لعام 1921ر

•

االتفا يااة ر اام  14اخلاصااة بت بيااق الرا ااة األساابوعية ة اجملاااالت الصااناعية لعااام
1921ر

•

االتفا ية ر م  17اخلاصة ابلتعويط عن إصاابت العمم لعام 1925ر

•

االتفا ية ر م  29اخلاصة بتحري السخرة أو العمم ا باري لعام 1930ر

•

االتفا ية ر م  52اخلاصة اب ااات السنوية أب ر لعام 1936ر

•

االتفا ية ر م  87اخلاصة ابحلرية النقابية ومحاية ق التن يم لعام 1948ر

•

االتفا يااة ر اام  98اخلاصااة بت بيااق مباااده ااق التن اايم واملفاوضااة ا ماعيااة لعااام
1949ر

•

االتفا ية ر م  118اخلاصة ابملساواة ة املعاملة بص العماال الاوطنيص واأل اناب
ابلتعويط ة وادث العمم لعام 1962ر

•

االتفا يااة ر اام  182اخلاصااة ابلق،اااء علااى أس اوأ أشااكال عماام األطفااال لعااام
.1990

 -30ب ااري العم اام عل ااى دراس ااة االن ،اامام إم االتفا ي ااات األخ اارى ة إط ااار اللج ااان املعني ااة
مبتابعة ت وير التشريعات وتنفيذ االلتزامات املنبثقة عن االتفا يات املذكورة أعاله.

10

GE.20-01086

CMW/C/SYR/2-3

(ج) إج ر رراءات لر رريدة للرعا ر ر ر رع فر رريفقات اهلجر رررة املسرلطر ررة وت سر رريما يير رري
احرياجات احلمايرة اما رة لطرالل اللجروء وضرحااي اتلرا ابلبررر وبيران را إذا
كرران الرر رريع الرروطع يررنص عل ر فطبيررق اتفااييررة عل ر الالجخررن و /أو عرريميي
ا نسية:
 -31املها ر الذي يدخم ا مهورية العربية الساورية ياتم العامام معاه وفاق التشاريعات الساارية
لاادخول وإ امااة العاارب واأل انااب ،وماان ال بيعااي َّ
أن تااؤثر ال اارو الاايت متاار ااا الاابالد علااى وتااتة
وطبيعة تدفقات اهلجرة إليها.
 -32علااى الاار م ماان عاادم و ااود ن ا ة القااانون الااوط بت بي اق االتفا يااة علااى الال ئ ااص
وعادميي ا نساية بصااورة صاراة ،إال َّ
أن ا مهورياة العربيااة الساورية است،اافأ علااى الادوام ،و ا
اآلن ،ال ئااص ماان عاادة دول و رصااأ علااى محايااة قااو هم ا نسااانية محايااة اتمااة ،وتعاونااأ مااع
مفوضااية األماام املتحاادة السااامية لشااؤون الال ئااص ة تااوفت احلمايااة واملساااعدة لال ئااص وطاااليب
اللجوء على أراضيها وفقاً لوالية املفوضية.

 -33نُذكر هنا َّ
أن اجملتمع السوري يقوم على أسا صيانة الكرامة ا نسانية لكم فارد (املاادة
 19م اان الدس ااتور الس ااوري) ،كم ااا َّ
أن ع ،ااوية ا مهوري ااة العربي ااة الس ااورية ة البي ااة االتفا ي ااات
الدولية حلقوق ا نسان جتعلها ملتزمة بتوفت إطار عام حلماية هذه الفئات مبا يتساق ماع التزاماهتاا
الدولية.
 -34نفذت ا مهورية العربية السورية خ اً ومشاريع مش كة مع املن ماات الدولياة للتعامام
مااع الال ئااص وطاااليب اللجااوء الااذين الت ازال تسااتقبلهم علااى الاار م ماان ال اارو الاايت ماارت ااا،
وعملااأ اهاادة علااى ا اااذ كافااة التاادابت الالامااة حلمااايتهم وتااوفت اخلاادمات األساسااية هلاام مثاام
التعليم والصحة.
 -35وفيما يتعلق ب،حام االجتار ابلبشرر يتم التعامم معهم وفاق أحكرام املرسروم الرررريعي
يررم  3لعررام  2010املرضررمن يررانون نررع و كافحررة اتلررا ابأل ررساص ،والااذي ماان بااص
أهدافاه األساساية محايااة ضاحام االجتااار ومسااعدهتم وتقادي الرعايااة املناسابة هلاام وا ا ام قااو هم
األساسية (املادة .)2/ 2علماً َّ
أن العمم ا ٍر علاى تعاديم بعاط أ كاام هاذا القاانون مباا ي،امن
تعزيااز حم اااور احلماي ااة الاايت يت ،اامنها فيم ااا يتعلااق ابلنس اااء واألطف ااال بشااكم خ اااا .وال ب ااد م اان
التااذكت َّ
أبن ا مهوريااة العربيااة السااورية باام ال اارو االسااتثنائية الاايت شااهدهتا كانااأ ااد ا تلااأ
املرتبة الثالثة عاملياً من حت ية خلوها من رائم االجتار ابألشخاا.
 -36ة أعقاااب ص اادور هااذا الق ااانون متَّ تشااكيم ن ااة وطنيااة ملكافح ااة االجتااار ابألش ااخاا
ومحاية ال،حام ،وملشاركة اجملتمع املدا دور هام وفعال ة عملها.
 -37وضااعأ اخل ااة الوطنيااة ملكافحااة االجتااار ابالشااخاا علااى خلفيااة هااذا القااانون ،يااث
تقوم على حموري الو اية واحلماية بشكم أساسي ،إذ مت تشابيك هاذين احملاورين ماع آلياات وطنياة
مثاام ن ااام إدارة احلالااة وا الااة ،الااذي تُشاار عليااه واارة الشااؤون اال تماعيااة والعماام ،وو اادة
محاي اة األساارة التابعااة للهيئااة السااورية لشااؤون األساارة والسااكان ااد تااوفت احلمايااة لل،ااحام،
خاصة من النساء واألطفال.
GE.20-01086

11

CMW/C/SYR/2-3

 -38كمااا تت،اامن اخل ااة الوطنيااة حمااوري املال قااة الق،ااائية وبناااء الش اراكات والتعاااون علااى
الصعيدين الوط وا ليمي والدويل.
ُ -39عقاادت ورشااات عماام لبناااء اادرات العاااملص ة بااال مكافحااة ا جتااار ابألشااخاا ة
الواارات املعنية ،وبشكم خاا واارات العدل والداخلياة والشاؤون اال تماعياة والعمام والصاحة،
وكذلك ا معيات األهلياة ،وذلاك ابلتعااون ماع عادد مان املن ماات الدولياة العاملاة ة ا مهورياة
العربية السورية.
 -40تعم اام واارة الش ااؤون اال تماعي ااة والعم اام عل ااى االس ااتفادة م اان ال اادعم الفا ا لع اادد م اان
املن م ااات الدولي ااة العامل ااة ة س ااورية لبن اااء الق اادرات الوطني ااة ة ب ااال إدارة املراك ااز املخصص ااة
الس ااتقبال ض ااحام االجت ااار ابألش ااخاا ة ا مهوري ااة العربي ااة الس ااورية .ي ااث أ اادثأ ال ااواارة
وى خااا ب،احام االجتاار ابألشاخاا ،يساتقبم
املذكورة ،بدعم من من مات األمم املتحدة ،م ً
األ نبياات اللاواي تعرضان هلاذا الناوع مان ا ارائم ريثماا تاتم تساوية أوضااعهن ماع إدارة اهلجارة
وا اوااات ة واارة الداخلياة .وتُقادم هلان خادمات متنوعاة إم اناب ا اماة ،كال باباة واملشاورة
القانونية والدعم النفسي.
 -41وض ا ااعأ ب ا ا ارامج خاص ا ااة للرعاي ا ااة النفس ا ااية واال تماعي ا ااة والقانوني ا ااة ل ،ا ااحام االجت ا ااار
ابألشا ااخاا مبا ااا ي،ا اامن التنفيا ااذ الا ااد يق مل ا اواد القا ااانون ذات الصا االة بتا ااوفت احلمايا ااة لل،ا ااحام،
ومساعدهتم على التعاة النفسي واال تماعي ،واحلصول على الرعاية املناسبة ،مع ضمان السارية
واخلصوصية.
 -42متَّ إعااداد عاادد ماان الدراسااات امليدانيااة الاايت تتناااول ،ااام االجتااار ابألشااخاا ،ااد
التعر على الوا ع وطر احللول املناسبة.
 -43على صعيد مكافحة هذه ال اهرةر متَّ ضبط عدد من شبكات االجتار ابألشخاا عارب
احلدود ،و د وصم عادد الادعاوى املن اورة ة ارائم االجتاار ابألشاخاا خاالل الفا ة -2010
 2015إم ( )648دعوى.
 -44يتم العمم الياً على إعداد مشروع انون خاا ابهلجرة ت الشرعيا ا ااة وهاو ة مرا ام
ا عداد النهائية.
 -45است،ااافأ ا مهوريااة العربيااة السااورية عااام  2010م اؤمتر االن بااول الاادويل األول ااول
االجتار ابألشخاا مبشاركة  50دولة و 11من مة دولية.
 -46والبد من ا شارة ة هذا السياق إم التحدمت املتصلة مبمارسات االجتار ابألشخاا
ال اايت يتع ااره هل ااا املواطن ااون الس ااوريون ة دول اللج ااوء وة خميم ااات دول ا ا اوار ،ي ااث ب ااري
استغالل اال تيا ات ا نسانية من بام بعاط الشابكات ا رامياة الايت تنتحام صافة املن ماات
ا نسانية وتنتشر ة املناطق احلدودية أو ة داخم هذه املخيمات.
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(ح) امطرروات الرريت اُتررذت لضررمان فص ر األطاررال املهرراجرين احملرج رزين مبررن فرريهم
احملرجزون تنرهاكات فرعلق ابهلجرة عن غ هم ن احملرجزين ن الكبا وفبيان ا
إذا كانررن هنرراك اج رراءات لرريدة لرحييرري سررن املهرراجرين اتحررياث والبيررا ت
املرعلقة بعيد اتطاال املهاجرين احملرجزين.
 -47بشااكم عااام يُ بااق ة ا مهوريااة العربيااة السااورية إطااار معياااري ياان م ا تجاااا القاص ارين
وي،اامن فصاالهم عاان البااالغص ،ويسااتفيد أي طفاام ماان هااذا ا طااار ،ساواء أكااان ة وضااع مارتبط
الة اهلجرة أم ال ،لذلك نعره لبعط وانب هذا ا طار:
 -48ين م شؤون ،اء األ داث ة ا مهورية العربية الساورية يانون األحرياث يرم /18/
لع ررام  1974وتعديالت ااه وأبراه ااا املرس ااوم التشا اريعي ر اام  /52/لع ااام  2003ال ااذي رف ااع س اان
املال قة الق،ائية إم متام سن العاشرة ،لتُصب املساؤولية ا زائياة لل فام ماا باص العاشارة والثامناة
عشاار .وهلااذا القااانون واعااد إ رائيااة وحماااكم خاصااة هتااد إم إصااال ال فاام وحتقيااق مصاالحته
الف،االى وإعااادة هيلااه دما ااه ة اجملتمااع ماان ديااد .وهااذا القااانون ال بيااز ا تجاااا األطفااال
دون اخلامسااة عشاارة ،وإتااا يااتم إيااداعهم ة مراكااز ومعاهااد خاصااة طصااال األ ااداث .أمااا عاان
حماكمااات األطفااال فااوق اخلامسااة عشاارة و يتم اوا الثامنااة عشاارة ويرتكبااون ارائم زائيااة فتجااري
حماكمتهم أمام حماكم األ داث ،وتُ بق عليهم تدابت خمففة د إعادة هيلهم.
 -49أمااا ابلنساابة ال تجاااا األطفااال الااذين هاام ة نازاع مااع القااانون ،فيااتم وضااعهم ة أماااكن
خاصااة تتناسااب مااع وضااعهم وساانهم ونااوع ا اارم املرتكااب ،وذلااك ة معاهااد متخصصااة تشاار
عليها واارة الشؤون اال تماعية والعمم وواارة العدل.
 -50هنالك العديد من ا معيات األهلية اليت تُساهم بشاكم كبات ة دعام ا هاود احلكومياة
ة بااال تااوفت الرعايااة واحلمايااة ة هااذا اجملااال ،علااى ساابيم املثااالر تقااوم وعيااة قااوق ال فاام
ابلتنسيق مع واارة الشؤون اال تماعية والعمم بتقدي الدعم ملعهاد الغازايل صاال األ اداث ة
حماف ااة ري ااأ دمش ااق الت ااابع لل ااواارة ،ي ااث ام ااأ بت هي اام معه ااد الغ ا ازايل لأل ا اداث وتزوي ااده
ابلتجهيازات الالامااة لرعايااة األطفااال املو ااودين فيااه ،وأسااهمأ ة تن اايم دورات تعليميااة ودرو
ة احلاسوب والت هيم امله وبرامج ترفيهية.
 -51كمااا امااأ ا معيااة بتحلياام رابعااي SOWTللمعهااد لتقياايم اال تيا ااات ،ومت حت،اات
اعاادة بياااحتت خاصااة ملعهااد خالااد باان الوليااد ص اال األ ااداث ا ااايص بقدساايا التااابع لااواارة
الشؤون اال تماعية والعمم ،منذ بداية عام  2011لتصاب ااهزة عاام  2012ولتكاون توذ ااً
يااتم االسااتفادة منااه وتعميمااه ال ق ااً علااى ويااع معاهااد إصااال األ ااداث ة ا مهوريااة العربيااة
السورية .ويهد الربحتمج إم حتدياد أعاداد األطفاال الاداخلص إم املعهاد (املاودعص واحملكاومص)
واألنشا ة والتاادريبات الايت التحقاوا اا واملعلومااات القانونياة اخلاصااة بوضاع تااو يفهم أو كمهاام،
مع تكرار الدخول اب ضافة للمعلوماات اخلاصاة بوضاعهم األساري والدراساي ماع خاصاية إصادار
التقااارير سااب األنش ا ة والساانة واالساام ،وعمااال مبب ادأ املصاالحة الف،االى لل فاام فقااد حااأ
ا معيااة بتاادخالهتا القانونيااة فااط العاادد الوس ا ي لأل ااداث بنساابة ( %30ة الف ا ة مااا باام
األامة).
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(خ) الراا ج اما ررة الرا يرة لرلبيررة اتحرياجرات اما ررة لاطارال املهرراجرين وتسرريما
األطاال غ املصحوبن واملناصلن:
 -52متااأ إعااادة هياام القساام اخلاااا ابسااتقبال النساااء واألطفااال الكااائن ة إدارة مكافحااة
االجتااار ابألشااخاا ابلتعاااون مااع اهليئااة السااورية لشااؤون االساارة والسااكان ،وإصاادار دلياام دعاام
نفسااي ا تماااعي للنساااء واألطفااال الااذين تعرض اوا رميااة االجتااار ابألشااخاا وخاصااة الااذين مت
جتنيدهم على أيدي اجملموعات ا رهابية املسلحة.
 -53بااري العماام علااى إ اراء بعااط التع اديالت علااى ااانون منااع ومكافحااة ارائم االجتااار
ابألشااخاا الصااادر ابملرسااوم ر اام  3لعااام  2010مبااا يااوفر محايااة إضااافية لألطفااال والنساااء ومبااا
ينسجم مع مال ات نيت قوق ال فم واملرأة.
 -54فيم ااا يتعل ااق ابألطف ااال اات املص ااحوبص واملنفص االص ،عمل ااأ واارة الش ااؤون اال تماعي ااة
والعماام ة إطااار تعاوهنااا مااع من مااة اليونيسااأ علااى تنفيااذ مشااروع الشاامم والتعقااب األسااري
لألطفال املنفصالص و ات املصاحوبص ،الاذي يقاوم بشاكم أساساي علاى تن ايم اساتمارات خاصاة
ابألطفااال والتواصاام مااع ويااع ا هااات ذات الصاالة احلكوميااة واألهليااة للمساااعدة ة هااذا اجملااال
و مص أماكن آمنة هلم ورعايتهم.
 -55للجمعياات األهليااة ابلشاراكة مااع واارة الشاؤون اال تماعيااة والعمام دور فاعاام ة تقاادي
الدعم لألطفال املو ودين ة املعاهد ا صال ية من خالل إ امة دورات تدريبية للدعم وا رشااد
النفسااي لألطفااال ،ودورات تاادريب و هياام للعاااملص ة املعاهااد ا صااال ية .علااى ساابيم املثااالر
أ امااأ ا معيااة السااورية للتنميااة اال تماعيااة ة معهااد خالااد باان الوليااد صااال األ ااداث عاادة
دورات تدريبي ااة للع اااملص ة املعه ااد ،و اادمأ وعي ااة ق ااوق ال ف اام خ اادمات فعال ااة لألطف ااال
املو ودين فيه.
 -56تقااوم واارة الثقافااة ،مديريااة ثقافااة ال فاام ،ماان خااالل فعالياهتااا أبنشا ة متعااددة لألطفااال
األ داث هتد إم تثقايفهم وإثاراء معلومااهتم مان خاالل ورشاات (صلصاال – رسام -أشاغال-
رساام علااى الفخااار-خااط عاارو  -اراءة) ،عااروه مساار ية وسااينمائية ناادوات و لسااات واريااة
توعوية ( قو ية –ا تماعية -ثقافية -نفسية).

(د) الرر رريعات واملما سررات الرريت فررريل صليررات لر رري النسرراء املهرراجرات مبررن فرريهن
ال ررالس اس رررخسي ن كع ررا الت ا املن ررازل والض ررما ت والكا رراتت حلم ررايرهن ررن
اتسرغالل والعنف:
 -57صاادر القررانون يررم ( )65لعررام  2013النررا م تسرررقيام واسرررسيام العررا الت ا
املنازل ن غ السرو ايت وال،اامن حلقاو هن ،وعملاأ واارة الشاؤون اال تماعياة والعمام علاى
إصادار القارار ر ام  /2644/لعاام  2013الاذي ن ام عمام املكاتاب اخلاصاة العاملاة ة اساتقدام
واستخدام العامالت ت السورمت.
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 -58كمااا أش ارحت أعااالهر فقااد متااأ إعااادة هياام القساام اخلاااا ابسااتقبال النساااء واألطفااال
الك ااائن ة إ دارة مكافح ااة االجت ااار ابألش ااخاا ،مب ااا ي ،اامن تعزي ااز مع ااايت الرعاي ااة واحلماي ااة ال اايت
يوفرها.

( ) اإلجراءات اليت فساعي ضحااي اتلا ابلبرر وتسيما األطاال والنساء:
 -59متَّ سااين و اادة محايااة األساارة التابعااة للهيئااة السااورية لشااؤون األساارة والسااكان كمركااز
لتلق ااي الش ااكاوى ااول اااالت س ااوء معامل ااة ال ف اام وامل ا ارأة ومتابعته ااا وإ الته ااا إم ا ه ااات
املختصة ملعا تها.
 -60أعاادت اهليئااة دلياام دعاام نفسااي ا تماااعي للنساااء واألطفااال الااذين تعرض اوا لالجتااار اام
ودربأ املعنيص ذا الدليم على استخدامه وكيفية التعامم مع ال،حام.

(ز) الرررياب الرريت اُتررذت لرقرريمل املسرراعية الرريت فريحهررا ا مهو يّررة العربيّررة الس ررو يّة
ملهاجريها املوجودين ا اما ج:
 -61ااادد النظررام األساسرري لررروابا املغرتبررن العرررب السررو ين الصااادر ابلق ارار ر ام 16
اتريخ  2007-1-16مدلول هذه الروابط وأهدافها اليت يتمثم أمهها ابآلي:
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•

متتص الصلة بص املغ بص والوطن األم ،وتقوية العال ة بص أفراد ا الية.

•

العمم على دفع العال ات السياسية واال تصادية والسيا ية والثقافية باص الاوطن
االم وبلد اال اب خدمة ملصاحل البلدين.

•

رعاية مصاحل املواطنص املغ بص والعمم على إباد احللول املناسبة للمشاكم الايت
تع ه املغربص وأسرهم مع الوطن االم عن طريق واارة املغ بص.

•

السعي حلم املشاكم ومعا اة ،اام املغ باص ة بلاد ا اماة ابلتعااون ماع البعثاة
الدبلوماسية السورية ة إطار األن مة والقوانص املعمول ا.

•

القيااام بنشاااطات ثقافيااة وا تماعيااة وفنيااة هاادفها التعريااأ ابلااوطن األم واتر اه،
،ا ااارته ،اضا ااره وت لعاتا ااه ،موا فا ااه الدوليا ااة ،واحلا اارا علا ااى إع ا اااء صا ااورة
صحيحة ومشر ة.

•

مشاركة الراب ة (كمجتمع من م) الفعاليات ة بلادان اال ا اب وهيئاهتاا الرمسياة
والش ااعبية واألهلي ااة نش اااطاهتم ومناس ااباهتم كي ااداً لوف اااء املغ ا ب الس ااوري للبل ااد
الاذي ا ت،انه ووفار لاه فارا العلاام والعمام وإسالوابً حت حااً الطاراا املغا ب ة
األوطان ا ديدة اليت يعيشون فيها د تكوين وة مؤثرة وفاعلة مستقبالً.

•

املشااركة ة كافاة النشااطات والفعالياات السياساية واال تماعياة والثقافياة ة بلاد
اال ا اب ااد التا ثت علااى الارأي العااام واملؤسسااات املختصااة مبااا اادم ،ااام
الوطن األم.

•

السا ااعي الا اادائم ابلتنسا اايق والتعا اااون ما ااع البعثا ااة الدبلوماسا ااية لتن ا اايم امرة وفا ااود
ا تصادية وثقافية وجتارياة ور اال أعماال إم الاوطن األم اد ت اوير العال اات
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بص الوطن االم وبلد اال ا اب واال تهااد نشااء وعياات صادا ة اد تقوياة
العال ات بص الشعبص.
 -62ت،من يانون اتنرساابت العا ة (القانون يم  5لعرام  )2014ة املاواد ( 99و ا
 )107النصوا الناصمة ملمارسة السوريص ت املقيمص على األراضي السورية حلقهم االنتخاو.
ومبو ااب هااذه النصااوا فا ن مراكااز اال ا اع هااي ة مقارات ساافارات ا مهوريااة العربيااة السااورية،
كما ُ ددت املسائم ا رائية ذات صلة بست العملية االنتخابية ،منها دعوة السفارات السورية
امل اواطنص السااوريص لإلعااالن ابل ريقااة املناساابة عاان ر بااتهم ابالنتخاااب وتسااجيم أمسااائهم لااديها
للمشا اااركة ة العمليا ااة االنتخابيا ااة .شا ااارك آال السا ااوريص ة اخلا ااارج ة االنتخا اااابت الرسسا ااية
األختة عام  ،2014و د منعأ بعط الدول السفارات الساورية املعتمادة لاديها مان تن ايم هاذه
االنتخاابت ،فحرمأ بذلك آال املواطنص السوريص الاذين كاانو اد ساجلو أمساائهم ة اللاوائ
ا النتخابيااة ماان ممارسااة قهاام ة املشاااركة ة إدارة الشااؤون العامااة ة بلاادهم وهااو أ ااد احلقااوق
األساسية اليت ن عليها ا عالن العاملي حلقوق ا نسان.
 -63ي ااوفر املو ااع ا لكا ا وا ل ااواارة اخلار ي ااة واملغ ب ااص عل ااى ش اابكة االن ن ااأ راب ا ااً خاصا ااً
لتمك ااص املغ ب ااص م اان إب ااداء آرائه اام ومق اااهتم لالس ااتفادة منه ااا ة رس اام وت ااوير السياس ااات
الوطنية ،خاصةً تلك ذات الصلة بشؤون املغ بص.
 -64متَّ تعديم انون األ وال املدنية عدة مارات ،وإصادار عادد مان القارارات ا دارياة اد
تبساايط وتسااهيم استصاادار واثئااق األ اوال املدنيااة وتسااجيم الوا عااات ذات الصاالة ،وذلااك علااى
النحو الذي ستتم ا شارة إليه ة سياق هذا التقرير ة معاره الارد علاى املاواد ()31-30-29
من االتفا ية.

(س) الر ررياب ال رريت اُت ررذت إلع ررادة إد رراج امله رراجرين ا ح ررال ع ررود م اىل ا مهو يّررة
العربيّة السو يّة:
 -65كفم دسرو ا مهو يّة العربيّة السو يّة والقوانص النافذة فيها ملاواط ا مهورياة العربياة
السورية قهم ة العودة إم بالدهم ة أي و أ ،مع إبرااهم وثيقة تثبأ متتعهم اب نسية العربية
السورية وفق اآلي:
•

ااملي اوااات السافر الساورية ا وإن كاناأ منتهياة الصاال ية ياتم السااما
هلاام باادخول الاابالد بعااد التااد يق وتس اجيلهم اسااوبيا وتوشااي اوااات ساافرهم
امت مركز الدخول (براً – راً – واً).
اااملي ت ااذاكر م اارور الع ااودة ال اايت مت اان م اان ب اام البعث ااات الدبلوماس اية الس ااورية
املعتماادة خار هااا ،ويساام هلاام باادخول الاابالد بعااد التسااجيم اسااوبياً وتوشااي
ت ااذكرة امل اارور ،وتكل اايفهم مبرا ع ااة إدارة اهلج اارة وا ا اوااات مبو به ااا لي ااتم تس ااوية
أوضاعهم.

•

اااملي الب ا ااات الشخص ااية وإخرا ااات القي ااد املص ااد ة أو أي وثيق ااة تثب ااأ
متااتعهم اب نسااية العربيااة السااورية ،يااث يساام هلاام باادخول الاابالد بعااد التحقااق

•
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ماان صااحة الواثئااق املقدمااة ،وتسااجيلهم اسااوبياً ،ويااتم تكلاايفهم مبرا عااة إدارة
اهلجرة وا وااات ليتم تسوية أوضاعهم.
•

السااوريون العائاادون ام الاابالد مماان الاملااون أيااة وثيقااة تثبااأ متااتعهم اب نسااية
العربية السورية يتم التحقق منهم من خالل اعدة بياحتت األ اوال املدنياة وادارة
اهلجرة وا وااات او من خالل التعر عليهم من خاالل ذويهام او الشاهود بعاد
ا ،ار وثيقة تعر من بم خمتار حملة السكن.

•

املواطناون املغاادرون بصاورة اات مشاروعة ياتم تسااوية وضاعهم ة املراكاز احلدوديااة
مباشرًة.

•

األطفااال السااوريون املولااودون خااارج الاابالد يساام هلاام ابلاادخول برفقااة ذويه اام
(األب-األم) مبو ااب شااهادة ماايالد مصااد ة ماان البلااد املصاادر ،وة هااذه احلالااة
ي ااتم تكلي ااأ ذويه اام مبرا ع ااة الش ااؤون املدني ااة لتثبي ااأ وا ع ااة ال ااوالدة وتس ااجيلها
(يُر ى مرا عة ما ستد ذكره ول تعديالت انون األ وال املدنية).

•

الفا دون وااات وواثئق سفرهم خارج البالد.

•

الذين تعرضو لعمليات تزوير بواثئقهم الشخصية خارج البالد.

•

من يو د قه إ راء مرا عة.

 -66يكلأ املواطن السوري مبرا عة إدارة اهلجارة وا اوااات أو أ اد افرعهاا ة احملاف اات ة
احلاالت التالية:

(ش) اتفااي ررات املرع رريدة األطر رراي والثنا ي ررة مب ررا فيه ررا اتفاايي ررات اإليليمي ررة املرعلق ررة
ابهلجرة اليت انضمن اليها ا مهو يّة العربيّة السو يّة:
 -67ساايتم إياراد معلومااات ااذا الشا ن ة إطااار الاارد علااى الفقاارة  38ماان وثيقااة املال ااات
اخلتامية الصادرة عن اللجنة عقب منا شة التقرير األويل.

(ص) ا هررود املبذولررة وفلررك الرريت بررذلن ابلرعرراون ررع دول أخرررل أيضررا ملنررع امسررا ر
ابأل واح بن املهاجرين ا املناطق احليودية الاية البحرية:
 -68توفر ا مهورية العربية السورية هداً ة االستجابة حلاالت ال واره ا نسانية املتمثلة
بتدفق الال ئص أو املها رين ،كماا هاو احلاال ماع مو اات الال ئاص العارا يص الايت كاناأ أكربهاا
عام  2003واملهجرين من لبنان نتيجة العدوان ا سرائيلي عام .2006
 -69أضااحأ احلاادود الربيااة بشااكم خاااا أداةً ة احلاارب علااى ا مهوريااة العربيااة السااورية،
يااث اسااتغلأ بعااط الاادول اادودها املش ا كة معهااا لنق ام وتسااهيم ماارور املقاااتلص ا رهااابيص
األ انب من ول العا إم داخم سورية لالن،امام ام صافو اجملموعاات ا رهابياة املسالحة،
و ولااأ اادودها إم خااط إمااداد لو ساايت لنقاام كافااة األساالحة وامل اواد احمل ااورة دولي ااً وترتيااب
اللق اااءات لقي ااادات اجملموع ااات ا رهابي ااة ونق اام املق اااتلص وا ر ااى ع اارب احل اادود لتلق ااي الع ااالج
واالجتااار ابلبشاار كمااا هااو ااال احلاادود الشاامالية علااى ساابيم املثااال ،ف ضااحأ بااذلك بااؤرة لاادعم
GE.20-01086
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ا رهاب وا رمية املن مة ،وهو ما كشافته العدياد مان التقاارير الدولياة وأثبتتاه اع افاات ا رهاابيص
أنفسهم بعد إلقاء القبط عليهم مع بدء اهنيار بموعاهتم ا رهابية.
 -70مثلأ م ساة خميم الركبان مثاالً على استغالل املناطق احلدودية لغامت إ رامية مدعومة
مان بام اوات اال ااتالل األمريكاي الايت ولااأ املخايم إم باؤرة لالجتااار ابلبشار وهترياب السااال
والذختة ما عم ياة اط املخيم حيماً.
 -71منذ بداية احلرب الايت وا هتهاا ا مهورياة العربياة الساورية انعادم التنسايق ماع بعاط دول
ا اوار مبااا ة ذلااك فيمااا يتعلااق ابلق،ااام ذات الصاالة ابالتفا يااة ،إضااافة إم خااروج بعااط املناااطق
احلدودي ااة ع اان الس ااي رة .أم ااا اليا ااً وبع ااد حتري اار السا اواد األع اام م اان األراض ااي الس ااورية وحتس اان
األوضاااع األمنيااة ف ا َّن اااالت اهلجاارة اات الشاارعية عاارب املناااطق احلدوديااة ااد اطف،ااأ بشااكم
كباات ،وة ااال اادوثهار يعااا هااذا املوضااوع دون خسااائر ابألروا وفااق ا اراءات الناصمااة
للتعامم مع مثم هذه احلاالت.

(ض) الرياب الرا ية إىل نع حركات اهلجرة غ الرررعية وفو يرف املهراجرين املقيمرن
بصاة غ يانونية:
 -72ا مهوريااة العربيااة السااورية طاار ة عاادد ماان الصااكوك الدوليااة ذات الصاالة مبنااع اهلجاارة
اات الش اارعية ،أمهه ااا اتفا ي ااة األم اام املتح اادة ملكافح ااة ا رمي ااة املن م ااة ع اارب الوطني ااة والربوتوك اولص
املكمل ااص هلا ااا (بروتوكا ااول منا ااع و ما ااع ومعا با ااة االجتا ااار ابالشا ااخاا وخاصا ااة األطفا ااال والنسا اااء
وبروتوكول مكافحة هتريب املها رين عن طريق الرب والبحر وا و).
 -73نصأ املادة ( )3من القانون اماص بيخول وخرروج وإيا رة األجانرب ا س ر ر ر ر ر ر ررو ية
(القانون يم ( )2لعام  )2014على ما يلي( :ا ر دخول أي شخ إم ا مهورياة العربياة
الساورية أو اخلاروج منهاا إال مان األمااكن الايت حتادد بقارار مان الاواير وطذن مان السال ة املختصااة
على احلدود ،ويوش واا السفر أو الوثيقة اليت تقوم مقامه امت الدخول أو اخلروج) ،واساتنادا
للفصم الثامن من القانون املذكور ،تن املادة ( )31منه علاى أن يبعاد املخاالأ أل كاام املاادة
( )3من هذا القانون عن البالد مبو ب رار صادر عن الواير أو من يفوضه بذلك.
 -74نصااأ املااادة ( )32ماان الفصاام الثااامن ماان القااانون ر اام ( )2لعااام  2014املشااار إليااه
أعاله على فره رامة مالية ق كم من جتاوا املدة احملددة له اب امة أو السمة ،وحتادد طريقاة
حتصيلها وفق القوانص واألن مة املرعية.
 -75وكما أشرحت أعاله باري العمام علاى إعاداد مشاروع اانون خااا اول مكافحاة اهلجارة
ت الشرعية ومنع هتريب األشاخاا وتعزياز احلماياة للمهاا رين ،علاى ضاوء نصاوا االتفا ياات
ذات الصلة اليت ا مهورية العربية السورية طر فيها.
 -76شاااركأ ا مهوريااة العربيااة السااورية ة املنا شااات ذات الصاالة ابعتماااد االتفاااق العاااملي
للهجاارة اآلمنااة واملن مااة والن اميااة الااذي متَّ اعتماااده عااام  ،2018وصااوتأ لصاااحل ارار ا معيااة
العاماة ( )A/RES/73/195بتبا نا االتفااق ،وأكادت اساتعدادها للتعااون ماع األمام املتحادة
والدول األع،اء ة تنفيذ االتفاق العاملي للهجرة اآلمنة والن امية واملن مة.
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اثلثاً -علو ررات فرص ر بك ر ررادة ررن ررواد اتفااييّررة وفنايررذ فو رريات اللجنررة
الوا دة ا وثيقة املالحظات امرا يرة الصراد ة عرن اللجنرة عقرب نايررة
الرقرير األويل:
ا زء الثاو ن اتفاايية :عيم الرمييز ا احلقوق
 -77بداياةً نااود أن ُياايط اللجنااة علمااً ابلت ااورات اآلتيااة ذات الصاالة مبااا ورد ابلفقاارة ( )5ماان
وثيقة املال ات اخلتامية للجنة:
•
•

•

صدر املرسوم يم ( )161لعام  2011القاضي طهناء الة ال واره.
املرسوم الررريعي يم ( )53لعام  2011القاضي طلغاء حمكماة أمان الدولاة
العليا.
املرس رروم الررر رريعي ي ررم ( )54لع ررام  2011القاض ااي بتن اايم ااق الت اااهر
السا االمي بوصا اافه ق ا ااً ما اان قا ااوق ا نسا ااان األساسا ااية الا اايت كفلها ااا الدسا ااتور
السوري.

املاداتن  )1(1و .7عيم الرمييز واملساواة:
 -78تتسم مواد الدستور السوري اب طالق ،وال،ماحتت اليت توفرها ال تعتد اب نسية ،وهاذا
يُبص مدى التوافق مع االتفا ية وأهدافها ،نصاً ورو اً ،ودون متييز بص سوري و ته.

 -79ن راً لكون مع م العمالة األ نبية ة ا مهورياة العربياة الساورية هاي عمالاة عربياة ،ف ناه
يتحتم التذكت ابلتزام ا مهورية العربية الساورية أب كاام االتفا ياة العربياة لتنقام األيادي العاملاة ة
الوطن العرو ر م  4لعام  1975واليت صاد أ عليها ابلقانون ر م  70لعام .2001

 -80ومن هذا املن لق نشات إم َّ
أن املاادة (12أ) مان يرانون فنظريم العاليرات الز اعيرة لعرام
 2004تاان علااى أن" :يعاماام العمااال العاارب معاملااة العمااال السااوريص ة ت بيااق هااذا القااانون
بشرا احلصول على إ ااة عمم من الواارة ".
 -81يؤخ ااذ ابالعتب ااار أي،ا ااً ع ،ااوية ا مهوري ااة العربي ااة الس ااورية ة من م ااة العم اام الدولي ااة
واالتفا يات املنبثقة عنها اليت صااد أ عليهاا ،والايت أصابحأ أ كامهاا مبثاباة القاانون الاداخلي،
وهي مقدمة عليه عند التعاره.
 -82كاام ذلااك و ااته أي ،ااً يؤكااد ب ااالن أي عقااد عماام ،أو شاارا فيااه ،يقااوم علااى أسااا
التمييز.
 -83يعترب الق،اء العام والق،اء العمايل ة ا مهورية العربياة الساورية مر عااً امسااً ة هاذا
الصدد ،وميكن القول إن اترياخ هاذا الق،ااء يشاهد أي دعاوى اماأ ة وهرهاا علاى أساا
التمييز ،بسبب ا نسية أو العرق أو العقيدة أو ا نن أو ما إم ذلك.
 -84وعموم ا ااًر ف ا ا َّن ها ااذه املسا ااائم ي ة صا االب قا ااوق ا نسا ااان الا اايت راعتها ااا األ كا ااام
الدستورية بنصوا م لقة ،وبردة عن أي نسية وأوصا أخرى.
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 -85ون ااذكر أبن ا مهوري ااة العربي ااة الس ااورية م اان أوائ اام ال اادول ال اايت ان ،اامأ إم االتفا ي ااات
الدولية ملناه،ة للفصم العنصري املتمثلة ة االتفا ياة الدولياة للق،ااء علاى وياع أشاكال التميياز
العنصري ،واتفا ية مع رمية الفصم العنصري واملعا بة عليها ،واالتفا ية الدولية ملناه،ة الفصم
العنصا ااري ة األلعا اااب الرمضا ااية ،وة العها اادين الا اادوليص املتعلقا ااص ابحلقا ااوق املدنيا ااة والسياسا ااية
واحلقوق اال تصادية واال تماعية والثقافية ،واتفا ية الق،اء على ويع أشكال التمييز ضد املرأة.
 -86اال تهاااد الق،ااائي املسااتقر أنااه ة ااال تعاااره القااانون الااوط مااع االتفا يااة الدوليااة
املصادق عليها تسري أ كام االتفا ية الدولية.
 -87ة هااذا السااياقر ت اود ا مهوريااة العربيااة السااورية الت كيااد علااى إدانتهااا لكافااة األفعااال
وامل اهر اليت تنم عن العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األ انب وما يتصم باذلك مان تعصاب
ضد املها رين والصور النم ية اليت تُلصق م و رائم الكراهية اليت تُرتكب قهم ،مباا فيهاا تلاك
الاايت تُرتكااب علااى أسااا الاادين واملعتقااد ،وتؤكااد علااى ضاارورة التصاادي لتنااامي هااذه ال اواهر ة
عاادد ماان الاادول املسااتقبلة للمهااا رين والاايت تاادعي التزامهااا قااوق ا نسااان ومباادأ عاادم التمييااز
الذي يُشكم أ د ركائزه.
فيما يرعلق ابلرو ية الوا دة ابلاقرة ( 24أ) ن وثيقة املالحظات امرا ية:
 -88ف ا م انااب مااا ذك ارحته ااول رسااوا مباادأ املساااواة وعاادم التمييااز ة الدسااتور السااوري
والعديد من التشريعات الوطنيةر فقد ضمنأ املادة ( 2أ) مان يرانون العمر (القرانون  17لعرام
 )2010وتعديالتاه املسااواة ابلنسابة للعماال املهاا رين ،ياث نصاأ علاى أنَّاه ميتناع ة معااره
ت بيق أ كام هذا القانون عان خمالفاة أو جتااوا مبادأ تكاافؤ الفارا أو املسااواة ة املعاملاة مهماا
كان السبب ،السيما التمييز باص العماال مان ياث العارق أو اللاون أو ا انن أو احلالاة الزو ياة
أو العقياادة أو الارأي السياسااي أو االنتماااء النقاااو أو ا نسااية أو األصاام اال تماااعي أو الاازي أو
أسلوب اللبا مبا ال يتعاره مع احلرية الشخصية وذلك بكم ما يتعلق ابالساتخدام ،أو بتن ايم
العم ا اام أو ابلت هي ا اام والت ا اادريب امله ا ا أو ابأل ا اار ،أو ابل في ا ااع أو ابالس ا ااتفادة م ا اان االمتي ا ااااات
اال تماعية أو اب راءات والتدابت الت ديبية ،أو ابلتسري من العمم.
 -89تاان املااادة ( 6أ) ماان ااانون العماام املااذكور آنف ااً علااى" :أ -يقااع ابط االً كاام شاارا أو
اتفاق الأ أ كام هاذا القاانون ،ولاو كاان ساابقاً علاى العمام باه إذا كاان يت،امن انتقاصااً مان
ق ااوق العام اام املق ااررة مبو ب ااه" ،وا ااق للعام اام املت ،اارر االدع اااء أم ااام احملكم ااة املختص ااة مبو ااب
أ كام هذا القانون للم البة ابلتعويط عن األضرار املادية أو املعنوية اليت تعره هلا.
 -90تاان املااادة ( )67ماان ااانون العماام علااى (أ 4 .علااى أناَّاه ال بااوا لصااا ب العماام أن
يسر عامالً ألي سبب من األسباب التالية :العارق أو اللاون أو ا انن أو احلالاة اال تماعياة أو
املسؤولية العائلية أو احلمم أو الدين أو املذهب أو الرأي السياسي أو االنتماء القومي أو األصم
اال تماعي أو الزي أو أسلوب اللبا مبا ال يتعاره مع احلرية الشخصية)( .ب .يعترب التسري
ة احلااالت السااابقة ات مااربر وتق،اي احملكمااة املختصاة ة هااذه احلالاة طعااادة العامام إم عملااه
وتسديد كامم أ وره عن ف ة التو أ).
 -91املااادة ( )75ماان ااانون العماام( :أ .يلتاازم صااا ب العماام بت بيااق مباادأ األ اار املتساااوي
عن األعمال ذات القيمة املتساوية على وياع العااملص لدياه دون متيياز اائم علاى العارق أو اللاون
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أو ا اانن أو احلال ااة الزو ي ااة أو العقي اادة أو الا ارأي السياس ااي أو االنتم اااء النق اااو أو ا نس ااية أو
األصم اال تماعي).
 -92س ااب ي ررانون ا معي ررات واملؤسس ررات اما ررة (الق ررانون ي ررم  93لع ررام )1958
والسيما املاادة ( )1مناه الايت نصاأ علاى تعرياأ ا معياات واملاادة ( )3الايت نصاأ علاى شاروا
سين ا معية ،اق للعمال املها رين بشكم عام سين وعياة دون متيياز بيانهم وباص العماال
السوريص.
 -93كمااا تتميااز ا مهوريااة العربيااة السااورية بو ااود تن اايم نقاااو يااد وشااامم متمااثالً ابالحتاااد
العااام لنقاااابت العمااال واالحتااادات املهنيااة ولااه فااروع ة احملاف ااات ،يااث أع ااى يررانون الرنظرريم
النق رراا (الق ررانون ي ررم  84لع ررام  )1968وتعديالت ااه وذل ااك ة امل ااادة  25من ااه احل ااق للعم ااال
األ انب من ت العرب االنتساب إم نقابة املهنة.
 -94ال ب ااد م اان ا ش ااارة إم بع ااط ا ارارات ن ااة التس ااجيم والشا ا ب ة نقاب ااة احمل ااامص ة
ا مهوري ااة العربي ااة الس ااورية القاض ااية بقي ااد ع اادد م اان اات الس ااوريص ة نقاب ااة احمل ااامص كمح ااامص
متدربص(،)1
وفيما يرعلق مبضمون الاقرة ( 24ب) ن وثيقة املالحظات امرا ية:
 -95تقوم واارة الداخلية بتعريأ موصفي إدارة اهلجرة وا وااات ابالتفا ية من خالل:
•

إ امة دورات تدريبية وورشات عمم ة هذا اجملال.

•

االش اك ة املؤمترات الدولية املعنية ابملوضوع.

إدراج موضااوع اتفا يااة األماام املتحاادة ملكافحااة ا رميااة املن مااة عاارب الوطنيااة والربوتوك اولص
•
املكمل ااص هل ااا ،ومواض اايع ذات ص االة ابلق ااانون ال اادويل حلق ااوق ا نس ااان ،ة املق ااررات التدريس ااية
لل،باا.
املادة  .84واجب فنايذ اتفاايية:
الاقرة  12ن وثيقة املالحظات امرا ية:
 -96تاارك نا االتفا يااة للدولااة ال اار ريااة إصاادار ا عالنااص املنصاوا عنهمااا ة املااادتص
( )76و( ،)77واملوضااوع يبقااى الي ااً يااد الدراسااة ة إطااار مرا عااة االتفا يااات الاايت ان،اامأ
إليها ا مهورية العربية السورية.

__________

)(1
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وهذه القارارات هاي( :القارار أساا  38ر ام  17لعاام  -2013القارار أساا  62ر ام  1لعاام  -2015القارار
أس ااا  53ر اام  3لع ااام  -2015الق ا ارار أس ااا  19ر اام  2لع ااام  -2015الق ا ارار أس ااا  52ر اام  5لع ااام
 -2015القرار أسا  54ر م  6لعام  -2015القرار أسا  56ر م  8لعام .)2015
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الاقرة  14ن وثيقة املالحظات امرا ية:
 -97كمااا ذك ارحت سااابقاً ة معااره هااذا التقرياارر ف ا َّن موضااوع االن،اامام إم اتفااا ييت من مااة
العماام الدوليااة ر اام  97و 143بااري العماام علااى دراسااته ة إطااار اللجااان املعنيااة مبتابعااة ت ااوير
التشريعات تعزيزاً لتنفيذ االلتزامات الدولية ة هذا اجملال.
 -98ر م عدم ان،امام ا مهورياة العربياة الساورية إم اتفاا ييت من ماة العمام الدولياة ر ام 97
و ،143إال َّ
أن األحكر ررام الر رروا دة ا عر رريد ر ررن النصر رروص الرر ر رريعيّة فنسر ررجم ر ررع قير ررق
أهر رريافهما كالنصا ااوا ال ا اواردة ة دسا ااتور ا مهوريا ااة العربي ااة السا ااورية لعا ااام  ،2012واملرسا ااوم
التش اريعي ر اام ( )3لع ااام  2010املت ،اامن ااانون من ااع ومكافح ااة االجت ااار ابألش ااخاا ،و ااانون
العم ا ام القا ااانون ر ا اام  17لعا ااام  ،2010واملرسا ااوم ر ا اام ( )65لعا ااام  2013النا اااصم السا ااتقدام
واستخدام العامالت املنزليات من ت السورمت وتعليماته التنفيذية واملعادل ابلقاانون ر ام ()40
لعام .2017
وفيما يرعلق مبضمون الاقرة  16ن وثيقة املالحظات امرا يّة:
 -99صاااد أ ا مهوريااة العربيااة السااورية علااى الربوتوك اولص املكملااص التفا يااة األماام املتحاادة
ملكافحة ا رمياة املن ماة عارب الوطنياة ،بروتوكاول مناع و ماع ومعا باة االجتاار ابألشاخاا ،وخاصاةً
النساااء واألطفااال ،وبروتوكااول مكافحااة هتريااب املهااا رين عاان طريااق الاارب والبحاار وا ااو مبو ااب
القانون ر م  14لعام .2008

ا ررزء الثال ررق ررن اتفاايي ررة :حق رروق اإلنس رران مي ررع العم ررال امله رراجرين وأفر رراد
أسرهم
املادة  .8احلق ا غاد ة أي دولة مبا ا ذلك دولره األ لية وا العودة:
 -100ين م يانون دخول وإيا ة العررب واألجانرب ا ا مهو يّرة العربيّرة السرو يّة (القرانون
 2لعام  )2014وتعديالته هذا املوضوع ،وصادر بنااء علياه ارارين تن يمياص عان وايار الداخلياة
مها:
ابلرعام الفلس ينيص العرب.

•

القرار /1233ق اتريخ  2014/6/6املخت

•

القرار  1235اتريخ  2014/6/6اخلاا برعام الدول العربية واأل نبية.

 -101دد القانون أنواع ا امة ة املادة ( )16منه:

22

•

ا امة اخلاصة :متن ملدة مخن سنوات.

•

ا امة العادية :متن ملدة ثالث سنوات.

•

ا امة املؤ تة :متن ملدة سنة.

•

ا امة السيا ية :متن ملدة ا صاها ثالثة أشهر.

•

إ امة العمم :متن ملادة أ صااها سانة بعاد أخاذ موافقاة واارة الشاؤون اال تماعياة
والعمم.
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 -102نشاات إم أن ا امااة اخلاصااة والعاديااة واملؤ تااة والساايا ية ال ااول املهااا العماام علااى
أراضي ا مهورية العربية السورية كون العمم اتاج إم إ امة خاصة ابلعمم.
 -103نصااأ املااادة ( )2ماان القااانون ( )2لعااام  2014علااى أن" :ا اار دخااول أي شااخ
إم ا مهوريااة العربيااة السااورية أو اخلااروج منهااا إال ملاان اماام اواا ساافر ساااري املفعااول أو وثيقااة
تقوم مقامه وله ق العودة صادرة عن السال ات املختصاة ة بلاده أوأي سال ة أخارى معا
ا" ،وابلتايل سب البند األول الدخول يكون ت مشروع ويتم تسوية وضعه من بم الق،اء،
و د يصم األمر إم ا عادة لبلده.
 -104أما من امم إ امة وله العمم وميار عمم بدون إذن يتم إ الته إم الق،اء ملخالفته
القوانص واألن مة ،وي الب بعدها ب خي العمم الالام واحلصاول علاى إ اماة بقصاد العمام .إذ
ت اان امل ااادة ( )23م اان الق ااانون ر اام ( )2لع ااام  2014عل ااى" :ا اار عل ااى الع اارو أو األ ن اايب
املاارخ لااه ابلاادخول أو ا امااة لغااره معااص أن ااالأ هااذا الغااره إال مبوافقااة الااواير أو ماان
يفوضه بذلك".
 -105نصا ااأ املا ااادة ( )21ما اان القا ااانون ر ا اام( )2لعا ااام " 2014متا اان إ اما ااة العما اام للعا اارب
واأل انب احلاصلص على موافقة واارة العمم وفقا للقوانص النافذة".
 -106أما من ال امم إ امة ابألصم ويعمم بشكم خماالأ ياتم تساوية وضاعه مبخالفاة ا اماة
وفق ن املادة ( )32من القانون ر م ( )2وتعديالته كاآلي:
•

تفااره رامااة ماليااة تقاادر أبلااأ لااتة سااورية ااق كاام ماان جتاااوا املاادة احملااددة لااه
اب امة أو ابلسمة عن كام ياوم خات ا الساتة أشاهر( .املخالفاة دون الساتة
أشهر)

•

تفره رامة و ادرها مخسامئة ألاأ لاتة ساورية ة اال جتااوات املخالفاة الساتة
أشهر.

•

ال بوا ملن امم ب ا ة إ امة بقصد العمم املغاادرة إال بعاد إباراا باراءة ذماة مان
العمم للت كد من عدم و ود أي التزامات جتاه الدولة وأن العامم تقاضى كامم
مستحقاته.

وفيما يرعلق ابلاقرة  28ن املالحظات امرا يّة:
 -107ت،من يانون العم (القانون  17لعرام  )2010وتعديالتاه ابابً كاامالً يتعلاق بتن ايم
عمم ت السوريص ة سورية ،كما عا ب كم صا ب عمم الأ أ كام هذا الباب وال سيما
املواد ( )30-29-28-27منه بغرامة مالية ال تقم عن ( )100,000لتة ساورية وال تزياد عان
( )500,000لا ااتة س ا ااورية .كما ااا وتق ا ااوم واارة الداخليا ااة بن ا اااءً علا ااى ا ا ا ا ما اان واي ا اار الش ا ااؤون
اال تماعيااة والعم اام ب ي اام العاماام املخ ااالأ أل ك ااام هااذا الب اااب وذل ااك علااى نفق ااة ص ااا ب
العمم.
 -108ألاازم القارار ر اام ( )888لعااام  2016العاماام ماان اات السااوريص باادفع مبلا نقاادي لقاااء
منحه ترخي العمم أو جتديده ،وابلتايل ة ال عدم تسديده املبلا ال ميكان لاه احلصاول علاى
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ب ا ااة عماام ،ويك ااون عملااه ة ا مهوري ااة العربيااة السااورية خمالف ااً ويرتااب ذل ااك خمالفااة ص ااا ب
العمم ،وبناءً على ا ا واير الشؤون اال تماعية والعمم تقوم واارة الداخلية ب يم العامم.

 -109س اابق وأن أشا ارحت إم ع اادد م اان الت اادابت الرامي ااة إم رف ااع ال ااوعي وبن اااء اادرات امل ااوصفص
املس ااؤولص ع اان إنف اااذ الق اوانص فيم ااا يتعل ااق مبس ااائم ذات ص االة أب ك ااام االتفا ي ااة (م ااوصفي إدارة
اهلجرة وا وااات بشكم خاا).
امل رراداتن  9و .10احل ررق ا احلي رراة وحظ ررر الرع ررذيب واملعا ل ررة أو العقوب ررة القاس ررية أو ال ررال
إنسانية أو املهينة:

 -110يصااون احلااق ة احلياااة نصااوا واضااحة ة الدسااتور السااوري وة ااانون العقااوابت وة
تش اريعات وطني ااة أخ اارى ،كم ااا َّ
أن هنالااك نص ااوا واض ااحة اار التعااذيب و ااته م اان ض ااروب
املعاملااة املهينااة أو القاسااية أو الالإنسااانية .ومااع ذلااك ميكاان التااذكت باابعط هااذه النصااوا ،ففااي
الدستور تن املادة ( )2 .53على أناَّ ا ا ااه" :ال بوا تعذيب أ د سادمً أو معناومً ،أو معاملتاه
معاملااة مهينااة ،وااادد القااانون عقاااب ماان يفعاام ذلااك" .وة املااادة ( )1 .33ماان الدسااتور علااى
أناَّاه" :احلريااة ااق مقااد  ،وتكفاام الدولااة للم اواطنص اريتهم الشخصااية ،وحتااافك علااى ك ارامتهم
وأمنهم".
 -111تبدأ املادة ( )533من يرانون العقروابت بتحدياد عقوباة القتام القصاد "مان تام إنسااحتً
وحتادد املاواد الال قاة هلاا
صداً عو ب ابألشغال الشا ة من مخن عشرة سنة إم عشارين سانة"ُ ،
تشديد هذه العقوباة مان ياث ال ار املشادد ومقادار العقوباة .وتقارر املاادتص ()556( )555
من انون العقوابت أنَّه من رم شخ آخر ريته الشخصية أبية وسيلة كانأ عو ب ابحلبن
ماان سااتة أشااهر إم ساانتص ،وتشاادد العقوبااة إذا مااار الفاعاام تعااذيباً ساادمً علااى ماان رمااأ
ريته .أما املاادة ( )559مان اانون العقاوابت ،فتان علاى أناَّه مان هادد آخار ابلساال عو اب
ابحلبن مدة ال تتجاوا الستة أشهر وإذا كان الساال حترمً واساتعمله الفاعام تا او العقوباة باص
شهرين وسنة .وعا ب القانون السوري ابملاادة ( )568مناه علاى الاذم أب اد الناا ابحلابن ا
ثالثة أشهر ،واملادة ( )570من انون العقوابت تن على أن يعا اب علاى القاد أب اد الناا
وكذلك على التحقت ابحلبن من أسبوع إم ثالثة أشهر.
 -112كمااا أن املرسرروم الرر رريعي يررم  20لعررام  2013عا ااب علااى اخل ااأ ابألشااغال
الشا ة املؤبدة.
املادة  .11حظر الرق والعبودية:
 -113احلري ااة ااق مق ااد لإلنس ااان ،وال يو ااد ة ا مهوري ااة العربي ااة الس ااورية م اااهر رق أو
عبودية ،ور م ما امأ باه اجملموعاات ا رهابياة املسالحة مان ممارساات تنادرج ة هاذا ا طاار ة
املنااطق الايت انتشارت فيهاا ،خاصاةً ممارسااهتا ا رامياة اق ال،ااحام الاذين متكناأ مان خ فهاام
وتش ااغيلهم ة أعم ااال س ااخرة ة من اااطق س ااي رهتا ،إال َّ
أن ال ااوعي الثق اااة الع ااام ال ااذي وص اام إم
مس ااتوى رفي ااع ابلنس اابة هل ااذه ال اواهر س اااعد ة مناع ا ا ا ا ا ااة اجملتمع ااات ال اايت تعرض ااأ ل ااب ه ااذه
اجملموعات اليت حتمم هذا الفكر املعادي لقيم ا نسانية من هذه امل اهر اليت االأ بزواهلا.
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 -114ومااع ذلااك إن النصااوا القانونيااة صااارمة ة بااال التعاماام مااع أي م اااهر ذات صاالة
ابلعماام القسااري ،علااى ساابيم املث ااالر املااادتص ( )555و( )556ماان ي ررانون العق رروابت املش ااار
إليهما أعاله ة معره الت رق مل،مون املادتص ( )9و( )10من االتفا ية.
 -115وماان هااة أخاارى ميكاان القااول وبااال حتف اك أن يررانون العم ر السررو ي يت،اامن واعااد
محائيااة للعمااال كافااة ومهمااا كانااأ نسااياهتم ،ويااوفر ضااماحتت عاليااة ،وير ااع ذلااك إم طبيعااة
الن ام السياسي الذي ارا على محاية قوق ال بقة العاملة ة ا مهورية العربية السورية.
 -116نصااأ املااادة ( )357ماان يررانون العقرروابت علااى أنَّااه (كاام موصااأ أو ااأ أو اابن
شخصاً ة ت احلاالت اليت ين عليها القانون يعا ب ابألشغال الشا ة املؤ تة).
 -117نصأ املادة ( )391من يانون العقوابت على أنَّه (من سام شخصاً ضروابً من الشدة
ال بيزها القانون ر بة ة احلصول على إ رار عن رمية أو على معلومات بش هنا عو ب ابحلبن
من ثالثة أشهر إم ثالث سنوات)
 -118ين يانون كافحة اليعا ة يرم  10لعرام  1961الاذي يهاد حملارباة االساتغالل
ا نسي على فره عقوبة على كم من اره شخصااً ذكاراً كاان أم أنثاى علاى ارتكااب الفجاور
أو الدعارة أو ساعده على ذلك ،أو سهله له ،وكاذلك كام مان اساتخدمه أو اساتدر ه أو أ اواه
بقصااد ارتكاااب الفجااور أو الاادعارة يااث ال تقاام العقوبااة عاان ساانة وال تزيااد عاان ثااالث ساانوات
كما ُادد مقدار الغرامة املرتب ة ذه األفعال.
 -119ا مهوريااة العربيااة السااورية ماان الاادول املصاااد ة علااى اتفا يااات العماام الثمانيااة األساسااية
ملن مة العمم الدولية وخاصة االتفا يتص ،ر م  29لعام  1930اخلاصة بتحري السخرة أو العمم
ا ربي ،و 105لعام  1957اخلاصة بتحري العمم ا ربي (السخرة).
 -120تق ا اادم ا مهوري ا ااة العربي ا ااة الس ا ااورية تق ا ااارير دوري ا ااة إم مكت ا ااب العم ا اام ال ا اادويل س ا ااب
مال ات نة اخلرباء القانونيص ة املكتب.
املواد  12و 13و .16حرية الاكرر والضرم والريين حرق اعرنراق اد اء دون أي فريخ
احلرية والسال ة الرسصية:
 -121نعره هناا شاواهد مان النصاوا الايت تؤكاد علاى هاذه احلارمت ،ماع التاذكت مباا سابقأ
ا شارى إليه ول ق التن يم النقاو لأل انب ،ومع الت كيد على َّ
أن ضامان رياة التعبات عان
الرأي ال بوا أن متتد إم النيم من عقائد اآلخرين أو رمهتم.
 -122املواد ( )54-53-43-42-37-36-33-3من الدستور السوري.
 -123ونصأ املادة ( )462من انون العقوابت على ما يلي:
أ -من أ دم أبية طريقة كانأ على حتقت الشعائر الدينية اليت متار عالنية أو اث
على االادراء ط دى تلك الشعائر عو ب ابحلبن من شهرين إم سنتص.
ب -ومن ضمن هذه ال رق:
 -1األعمااال واحلركااات إذا صاالأ ة حماام عااام أو مكااان مبااا للجمهااور أو
معره لألن ار أو شاهدها بسبب خ الفاعم من ال دخم له ابلفعمر
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 -2الكالم أو الصراا سواء هر ما أو نقالً ابلوسائم اآلليةر

 -3الكتابااة والرسااوم علااى اختالفهااا إذا عرضااأ ة حماام عااام أو مكااان مبااا
للجمهاور أو معااره لألن ااار أو عرضااأ للبيااع أو واعااأ علااى شااخ أو
أكثر.
 -124وتن
أ.

املادة ( )463من يانون العقوابت على أن يعا ب ابحلبن من شهر إم سنة:
من أ دث تشويشاً عند القيام أب د ال قو أو ابال تفاالت أو الرسوم الدينية
املتعلقة بتلك ال قو أو عر لها أبعمال الشدة أو التهديدر

ب .ماان هاادم أو اام أو شااوه أو دناان أو اان بناااء خمصص ااً للعبااادة أو شااعاراً أو
ته مما يكرهه أهم دمنة أو فئة من النا .
 -125كما أن املادة ( )307من يرانون العقروابت نصاأ علاى أن كام عمام وكام كتاباة وكام
خ اااب يقصااد منااه أو ينااتج عنااه إاثرة النع ارات املذهبيااة أو العنص ارية أو احلااط علااى الن ازاع بااص
ال وائأ وخمتلأ عناصر األمة يعا ب عليه ابحلبن من ستة أشهر إم سنتص وابلغرامة املالية.
 -126و ااد ن اام يررانون اإلعررالم الصرراد ابملرسرروم الرر رريعي ( )108لعررام  2011عماام
امل ابع واملكتبات ودور النشر وأصول من ال خي للدورمت وإ راءاته ،وفصوالً مبا ا ر نشره
ة إطار القوانص وفصوالً تتعلق بعره امل بوعات وتوايعها.
 -127وماان هااة أخاارى ال يو ااد ة القااانون مااا مينااع أي طائفااة دينيااة ماان ممارسااة احلااق ة
الثقافة اخلاصة أو اجملاهرة ابلدين أو استخدام اللغة .وتتجساد رياة ممارساة الشاعائر الدينياة لكام
ال وائااأ الديني ااة ري ااة املمارس ااة العلني ااة لش ااؤوهنا الديني ااة ،وتتمت ااع ه ااذه ال وائ ااأ بت بي ااق ااانون
أ واهلم الشخصية عليهم من انب مرا عها الدينية.
 -128ااق التعل اايم ال اادي مكف ااول لك اام طائف ااة ديني ااة ا ة الس ااجون ،ي ااث ن ا نظ ررام
السر ر ر ر ر ر رجون السو ي ة املادة ( )118منه على أن يعص واير الداخلية لكم سجن ولكم دمنة
بناءً على ا ا املتصر ر ال الدين الذين بوا دخوهلم على املو وفص بناءً على طلبهم.
املاداتن  14و .15حظر الريخ الرعساي أو غ املرروع ا حياة العا املهاجر اما ة
أو ا ؤون بيره أو راسالفه أو افصاتفه وحظر حر انه فعسااً ن ممرلكافه:
 -129ابلر اوع إم األ كاام الدساتورية ااد أهناا تصاون بنصاوا صااراة احليااة اخلاصاة و رمااة
املساكن وسرية املراسالت و صانة املال (املواد  )37-36-15من اليسرو السو ي.
 -130كما َّ
أن التعره لآلخرين كافة ،بذم أو حتقت أو إهانة معا ب مبقت،ى امل ا ا ااادة ()375
من يانون العقروابت .ي،اا إم ذلاك العقاوابت املقاررة ة املا ااادة ( )557ابلنسابة خلارق رماة
املناازل ،واملااادة ( )565بشا ن إفشاااء األسارار دون ساابب مشااروع أو اسااتعماله ملنفعتااه اخلاصااة أو
ملنفعة آخر ملن هو كم وضعه أو وصيفته أو مهنته على علم بسر ،ومثة نصوا أخرى تفصيلية
ة هذا اجملال.
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امل ررادة ( 16الاقر ررات  )4-1وامل رراداتن  17و .24احل ررق ا احلري ررة والس ررال ة الرسص ررية
وف رروفر الض ررما ت ال رريت م رريهم ررن اتعرق ررال واتحرج رراز الرعس رراين وا اتعر ررتاي ررم
بو اهم أ سا اً أ ام القانون:
 -131تتناول األ كام التالية موضوعات تشملها املواد املشار إليها من االتفا ية:
•

املواد ( )1(33و 50و )51من اليسرو السو ي.

•

املرسوم التشريعي ر م ( )20لعام  2013الذي برم اخل أ.

•

املاادة ( )559مان يررانون العقروابت( :ماان هادد آخار ابلسااال عو اب ابحلاابن
مدة ال تتجاوا الستة أشهرر وت او العقوبة بص شهرين وسانة إذا كاان الساال
حترمً واستعمله الفاعم)

•

املادة ( )560من توعاد آخار اناياة عقوبتهاا ا عادام أو أكثار مان مخان عشارة
سنة أو االعتقال املؤبد سواء بواس ة كتابة ولو مغفلة أو بواس ة شاخ اثلاث
عو ب ابحلبن من سنة إم ثالث سنوات إذا ت،من الوعيد األمر ط اراء عمام
ولو مشروعاً أو االمتناع عنهر

•

ال بوا تو يأ أ د مبا يتجاوا ف ة ا ارم املشاهود  24سااعة إال بنااء علاى أمار
،ااائي يااث أو بااأ املااادة ( )105ماان ي ررانون أ ررول احملاكم ررات ا زا ي ررة
سوق أي مو و بعاد هاذه املادة إم الق،ااء املخات لين ار أبماره .وأي خمالفاة
لااذلك تعتاارب ج ازاً اات مشااروع للحريااة وعم االً تعساافياً يال ااق مرتكبهااا ارميااة
جز احلرية الشخصية وفق ن املادة ( )358من انون العقوابت.

املادة ( 16الاقرات ن  5إىل  )9واملاداتن  18و .19احلق ا ضما ت إجرا ية:
 -132ميكن القول َّ
أبن ال،ماحتت ا رائية املقررة ة يانون أ رول احملاكمرات ا زا يرة ت باق
على السوريص واأل اناب دون أي متيياز ،وهاي تاوفر ضاماحتت عالياة ة ضاوء االتفا ياات الدولياة
اليت ان،مأ إليها ا مهورية العربية السورية ،ونشت بشكم خاا إم أ كام الفصم الثالث من
الباب الرابع ة انون أصول احملاكما ا زائية (املواد .)105-102
 -133أو ااب ااانون أصااول احملاكمااات ا زائيااة ة املااادة ( )108إعااالم الشااخ فااور إلقاااء
القاابط عليااه مبااا هااو مسااند لااه ،وعنااد عرضااه علااى النيابااة العامااة تبلغااه ابدعائهااا عليااه .ولاادى
استجوابه من القاضي املخت يُعلم مبا يسند إليه ،وبب دوماً أن يكون ذلاك بلغاة يفهمهاا عان
طريااق تروااان حملااأ .كمااا مت ان احملكمااة املااتهم فرص ااً اات حمااددة مبااا تقاادر لزومااه وذلااك بااداء
ااق االسااتعانة مبحا ٍاام فااور إ التااه للساال ة الق،ااائية .وللمحااامي كاام الو ااأ
دفوعااه .وللشااخ
لدراسة الق،ية وإبداء دفوعاه فيهاا .وال يو اب القاانون إبااله املاتهم أمسااء الشاهود إال ة مر لاة
احملاكمة.
 -134ويو ااب ااانون أصااول احملاكمااات ا نائيااة صااي حما ٍاام للاادفاع عاان املااتهم حتااأ طائلااة
ب الن احملاكمة.
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 -135واألصاام هااو احلريااة والتو يااأ هااو االسااتثناء ،وكاام تو يااأ ميكاان إهناااؤه وإخااالء ساابيم
املو ااو وفق ااً لأل كااام القانونيااة ال اواردة ة امل اواد ( )130-117ماان ااانون أصااول احملاكمااات
ا زائية ،ولكم مو و احلق ة اللجوء إم الق،اء خالء سبيله.
 -136وأ اااات املااادة ( )57ماان ااانون أصااول احملاكمااات ا زائيااة لكاام شااخ يعااد نفسااه
مت،اارراً ماان اراء نايااة أو نحااة أن يقاادم شااكوى يتخااذ فيهااا صاافة ا دعاااء الشخصااي إم
اضي التحقيق املخت وفقاً أل كام املادة ( )3من هذا القانون.
 -137ونصاأ املااادة ( )358ماان يررانون العقرروابت السررو ي علااى احلاابن ماان ساانة إم ثااالث
سانوات ماديري و ارا الساجون واملعاهاد الت ديبياة أو ا صاال ية وكام مان اضا لع بصاال ياهتم
من املوصفص إذا بلوا شخصاً دون مذكرة ،ائية أو رار أو استبقوه إم أبعد من األ م.
 -138ويعتاارب القااانون السااوري املعاملااة الكرميااة للمسااجونص وا ب ااً ،ألن أي إهانااة أو مسااا
بكرامتهم معا ب عليه طبقاً للمادة ( )391من انون العقوابت.

 -139وألزمااأ املااادة ( )422ماان يررانون أ ررول احملاكمررات ا زا يررة اضااي التحقيااق و اضااي
الصل ورؤساء احملااكم ا زائياة بتفقاد األشاخاا املو اودين ة حماال التو ياأ والساجون والت كاد
من املعاملة الكرمية هلم.
 -140وأفرد نظام السجون ة ا مهورية العربية السورية فصالً كامالً ة تفريق أ سام املو اوفص
املختلفة و ق الفصام باص النسااء والر اال واأل اداث والباالغص .ونا الفصام الثالاث مان ن اام
السجون على أن التفريق إ باري ة ويع السجون يث فرق بص املو وفص وفق األ سام اآلتية:
•

األصناء واملتهمون املو وفون لدين أو ملادة قو ية أو إفالسيه أو مبادة با ةر

•

احملكومون انحة أ م من سنة.

•

(ج) املو وفون ديثو السن.

 -141وميكن العودة للمواد ( )40- 32من ن ام السجون.
 -142ويو ااب الق ااانون إع ااالم أي ش ااخ ي ااتم تو يف ااه أبس ااباب ه ااذا التو ي ااأ وا اارم ال ااذي
استو ب ذلك ،ونوعه واملادة القانونية اليت تعا ب عليه وذلك مبو ا ااب املادة ( )108من يانون
أ ول احملاكمات ا زا ية ،ويبل املدعى عليه مذكرات الدعوة وا ،ار والتو يأ.
 -143وعنادما ميثام املاادعى علياه أمااام اضاي التحقيااق يتثباأ القاضااي مان هويتااه وي لعاه علااى
األفعال املنسوبة إليه وي لب وابه عنها منبهاً إمه أن مان قاه أال بياب عنهاا إال ،اور حماام
ويدون هذا التنبيه ة حم،ر التحقيق .ف ذا رفط املدعى عليه إ امة حماام أو ا،ار للتحقياق ة
مدة أربع وعشرين ساعة رى التحقيق مبعزل عنه.
 -144وإذا تع ااذر عل ااى املا ادعى علي ااه إ ام ااة حم ااام ة دع اااوى ا ناي ااة فتت ااوم نقاب ااة احمل ااامص أو
القاضي تعيص حمام له.
 -145وراعى املشرع السوري سرعة تنفيذ ا اراءات لصااحل املاتهم ،فاملاادة ( )104مان اانون
أص ااول احملاكم ااات ا زائي ااة تو ااب عل ااى اض ااي التحقي ااق أن يس ااتجوب ة احل ااال امل اادعى علي ااه
امل لااوب مب اذكرة دعااوة ،أمااا املاادعى عليااه الااذي ُ لااب مبااذكرة إ ،ااار فتسااتجوبه خااالل ()24
28
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ساااعة ماان إلقاااء القاابط عليااه .وأو ااب القااانون أبن يااتم االسااتجواب بلغااة يفهمهااا عاان طريااق
تروان حملأ.
وااادد يررانون أ ررول احملاكمررات ا زا يررة مواعيااد وإ اراءات ال عاان ة األ كااام وهااذا
ُ -146
احلق مكفول للمتهمص.
 -147نصأ املادة ( )164من القانون امليو على أن :كام مان تسابب ب،ارر للغات يلازم مان
ارتكب ااه ابلتع ااويط .وطبق ااً للم ااادة ( )138م اان ااانون العق ااوابت وامل ااادة ( )4م اان ااانون أص ااول
احملاكمات ا زائية ف ن لكم مت،رر مان رمياة ،اق اللجاوء إم الق،ااء للم الباة ابلتعاويط عان
ال،رر الاذي حلاق باه وهاذا ماا بينتاه املاواد ( 129ا  )146مان يرانون العقروابت ،وهاذا احلاق
أع ي لكم شخ بدون متييز.
 -148ونصأ املادة ( )181مان يرانون العقروابت علاى أناه (ال يال اق الفعام الوا اد إال مارة
وا دة .فال بوا حماكمة أ د عن فعم من األفعاال ،و ،اي علياه ابلعقوباة أو ابلارباءة ،مارة اثنياة
من أ م ا رمية ذاهتا اليت سبق وأن وكم من أ لها).
 -149ونصأ املادة ( )1من يانون العقوابت على عدم واا فره عقوبة وال تدبت ا ااي
أو إصال ي من أ م رم يكن القانون د ن عليه ص ا افه.
 -150ونصااأ املااادة ( )3منااه علااى أن كاام ااانون يعاادل شااروا التجااري تعااديالً ينفااع املاادعى
عليه ي بق على األفعال املق فة بم نفاذه ما يكن د صدر بش هنا كم مربم
 -151ونصأ املادة ( )8مناه علاى أن كام اانون دياد يلغاي عقوباة أو يق،اي بعقوباة أخاأ
ي بق على ا رائم املق فة بم نفاذه ما يكن د صدر بش هنا كم مربم.
 -152أخااذ املشاارع السااوري مبباادأ تفريااد العقاااب أو شخصااية اجملاارم بااب أن يكااون هلااا املكااان
األول ة القانون ا زائي وأن تكون العقوباة مالئماة هلاذه الشخصاية فقاد وضاع للعقاوابت ادين
أعلااى وأدو وتاارك للقاضااي ريااة اختيااار العقوبااة املالئمااة لكاام باارم علااى و ااه االنفاراد ،وأع ااى
مكاحتً واسعاً لألعذار ولألسباب املخففة ولألسباب املشددة.
 -153أما ابلنسبة لأل داثر ف ضافة إم ما أوردحته مقدماً ة سياق هذا التقرير اول ا طاار
القانوا للتعامم مع األ داث وفق القانون ( )18لعام  1974وفعييالفه ،نُ،يأ ا شارة إم
م،مون املادة  3من هذا القانون على ما يلي:
"(أ) إذا ارتكب احلدث الذي أمت العاشرة و يتم الثامناة عشارة مان عماره أي رمياة فاال
تفااره عليااه سااوى التاادابت ا صااال ية املنصااوا عليهااا ة هااذا القااانون ،وبااوا ا مااع
بص عدة تدابت إصال يةر"
(ب) أمااا ة ا نااامت الاايت يرتكبهااا األ اداث الااذين أمت اوا اخلامسااة عشاارة ماان عم ارهم
فت بق العقوابت املنصوا عليها ة هذا القانون".
 -154و ددت املادة ( )4بموعة من التدابت ا صال ية وهي:
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•

تسليم احلدث إم أبويه أو إم أ دمها أو إم وليه الشرعير

•

تسليمه إم أ د أفراد أسرتهر
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•

تسليمه إم مؤسسة أو وعية مرخصة صاحلة ل بية احلدثر

•

وضعه ة مركز املال ةر

•

وضعه ة معهد خاا طصال األ داثر

•

احلجز ة م وى ا ااير

•

احلرية املرا بةر

•

منع ا امةر

•

منع ارتياد احملالت املفسدةر

•

املنع من مزاولة عمم مار

•

الرعاية.

 -155ونصأ املادة ( )31من القانون ذاته على ما يلي:
"أ .ااكم األ داث أمام حماكم خاصة تسمى حماكم األ داث وتتكون من:
 حماكم واعية متفر ة و ت متفر ة ت ابلن ر ة الق،ام ا نائية والق،اما نحة اليت تتجاوا فيها عقوبة احلبن سنة وا دةر
 حماكم الصل للن ر بوصفها حماكم أ داث ة اب ي الق،ام ا نحةرب .حتدث حمكمة األ داث ا ماعية املتفر ة مبرسوم بناءً علاى ا ا ا وايار العادل ة
مركااز كاام حماف ااة تاادعو احلا ااة فيهااا نشاااء هااذه احملكمااة ويشاامم اختصاصااها
املكاا احلدود ا دارية للمحاف ةر
ج .ب ااوا مبرس ااوم إ ااداث أكث اار م اان حمكم ااة أ ااداث واعي ااة متفر ااة ة ك اام مرك ااز
حماف ة".
 -156وكذلك نصأ املادة ( )32من القانون ذاته على ما يلي:
-

-

-

30

تؤلااأ حماااكم األ ااداث ا ماعيااة املتفر ااة و اات املتفر ااة برسسااة اااه وع،ااوية
اثنص من محلة الشهادة العالية ينتقيها واير العدل مع ع،وين ا تياطيص مان باص
الع ا اااملص ة الدول ا ااة ال ا ااذين ترش ا ااحهم واارات التعل ا اايم الع ا ااايل وال بي ا ااة والش ا ااؤون
اال تماعيااة والعماام ومن مااة االحتاااد النسااائي وجتااري تسااميتهم مبرسااوم بناااءً علااى
ا ا واير العدلر
تكااون واليااة أع،اااء حماااكم األ ااداث األصااليص واال تياااطيص ملاادة ساانتص ابلااة
للتجديااد وة ااال انق،اااء املاادة يسااتمرون ة ممارسااة اختصاصااهم ا صاادور
مرسوم آخرر
تنعقد حمكمة األ داث ا ماعية ،ور ممثم عن النيابة العامة".
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الاقرة ( 24ب) كر ن وثيقة املالحظات امرا ية:
 -157ي،من هذا احلق املادة ( )51الفقرة ( )3من دسرو ا مهو يّرة العربيّرة السرو يّة " اق
التقاضااي وساالوك ساابم ال عاان واملرا عااة والاادفاع أمااام الق،اااء مصااون ابلقااانون ،وتكفاام الدولااة
املسا اااعدة الق،ا ااائية لغا اات القا ااادرين وفق ا ااً للقا ااانون" .ومبو ا ااب املا ااادة ( )3ما اان ير ررانون أ ر ررول
احملاكمررات يررم  1لعررام  " :2016اات احملاااكم السااورية ابلاادعاوى الاايت ترفااع علااى السااوري
سا اواء أك ااان مقيم ا ااً ة ا مهوري ااة العربي ااة الس ااورية أم خار ه ااا" .وت اان امل ااادة ( )5م اان نف اان
القانون " :ت احملاكم السورية ابلدعاوى اليت ترفع على ات الساوري الاذي لاين لاه ماوطن أو
س ااكن ة ا مهوري ااة العربي ااة الس ااورية ة األ ا اوال التالي ااة .... :ب-إذا كان ااأ ال اادعوى متعلق ااة
مبنقااول أو بعقااار مو ااود ة ا مهوريااة العربيااة السااورية أو كانااأ حتشاائة عاان عقااد أباارم أو نفااذ أو
كان مشروطاً تنفيذه ة ا مهورية العربية السورية "...
 -158ابلتاايل فا ن النصاوا املاذكورة تع اي احلاق ابالدعااء واللجاوء إم الق،ااء الساوري ساواء
أكان العامم سورمً أو أ نبياً ،وسواء أكان رب العمم سورمً أو أ نبياً.
 -159امل ااادة ( )2م اان الق ررانون ي ررم  17لعر ررام  2010ت اان عل ااى " :ب ....... .وا ااق
للعاماام املت،اارر االدعاااء أمااام احملكمااة املختصااة مبو ااب أ كااام هااذا القااانون للم البااة ابلتعااويط
عن األضرار املادية واملعنوية اليت تعره هلا".
 -160املااادة ( )204ماان نفاان القااانون " :إذا نش ا ن ازاع عماام فااردي ة ش ا ن ت بيااق أ كااام
هااذا القااانون اااا لكاام ماان العاماام وصااا ب العمام اللجااوء إم احملكمااة املختصااة املشااكلة وفااق
أ كام املادة التالية لتسوية هذا النزاع".
 -161كما ين

القانون ر م  17لعام  2010ة املواد التالية:

-

املا ااادة ( )206منا ااه علا ااى " :تفصا اام احملكما ااة املختصا ااة علا ااى و ا ااه السا اارعة ة
منااعات العمم الفردية وفاق أ كاام هاذا القاانون وعقاد العمام الفاردي املاربم باص
ال رفص".

-

امل ااادة ( )207من ااه" :يقب اام احلك اام الص ااادر ع اان احملكم ااة املختص ااة ال ع اان أم ااام
حمكمة االستئنا و رارها مربم وت بق احملكمة انون أصول احملاكمات".

-

املا ااادة ( )208منا ااه ":أ -إذا كا ااان الن ا ازاع يتعلا ااق بتس ا اري عاما اام ما اان العما اام أو
طخ اره ابلفصم منه ف ناه باوا للعامام أو للنقاباة املعنياة بنااءً علاى طلاب العامام
أن ي لب من املديرية املختصة التوساط مان أ ام تساوية هاذا النازاع خاالل عشارة
أمم من اتريخ تبليغه الفصم من العمم أو إخ اره ابلفصم منه.
ب -تقوم املديرية املختصة ابلتوسط بص صاا ب العمام والعامام ة حماولاة حلام
النزاع الناشب بينهما خالل شهر كحد أ صى.
ج -إذا تفل الوساطة ف نه اق للعامم صا ب العال ة مرا عة الق،اء.
د -إذا ا ا العاما اام إم الق ،ا اااء ف ا ا ن للمحكم ا ااة املا ااذكورة س ا ااابقاً خا ااالل ف ا ا ة
التقاضااي أن تلاازم صااا ب العماام أبن يصاار للعاماام نساابة  % 50ماان
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أ ره الشهري على أال تزيد على احلد األدو أل ر مهنته وأال تتجاوا مدة
صر هذه النسبة سنة".
املادة  .20حظر سجن العا وحر انه رن إذن اإليا رة و/أو فصرريل العمر والطررد ررد
ء عن عقي العم :
عيم الوفاء ابلرزام
 -162االلتزاماات الناشاائة عاان عقااود العمام هااي التزامااات ذات طبيعااة مدنياة باص طاارة العقااد،
ولااين ة ااانون العماام السااوري وال ة القااانون املاادا ،وال ة تمهااا مايت،اامن إيقاااع عقااوابت
زائية أو مانعة للحرية أو تت،من ال رد من البالد بسبب التزام مدا.
 -163ويستوي ة هذا األمر ويع العمال ،مهما كانأ نسياهتم ،ووفقااً للماادة  1/88مان
يررانون العقرروابت ،فا َّن طاارد األ ناايب ماان األراضااي السااورية ممكاان إذا كاام عليااه بعقوبااة نائيااة
مبو ب فقرة خاصة ة احلكم.
املواد  21و 22و .23احلماية ن صاد ة و/أو إفالي واث ق اهلوية الرسصية وغ ها ن
الواث ر ررق واحلماي ر ررة ر ررن الط ر رررد ا م ر رراعي واحل ر ررق ا اللج ر رروء إىل احلماي ر ررة القنص ر ررلية أو
اليبلو اسية:
َّ -164
إن مص ااادرة أو إت ااال الواثئ ااق املتعلق ااة ابحلال ااة املدني ااة يعت اارب عما االً رميا ااً ،أمً ك ااان
الفاعاام ،ومبو ااب القواعااد العامااة ،فا ن أي فعاام ماان هااذا القبياام ميثاام اعتااداء علااى قااوق تتعلااق
ابلشخصية وي اهلا انون العقوابت أب كامه العامة.
 -165وأمااا ابلنساابة لل اارد ا ماااعي ،فهااو اات منصااوا عنااه ة التشاريعات السااورية ،و ياارد
سااوى ن ا عاان ال اارد الفااردي ( اوااامً) ملاان كاام بعقوبااة نائيااة بشااكم خاااا ،وخاصااة َّ
أن
القانون السوري أيخذ مببدأ شخصية العقوبة.
 -166أمااا اللجااوء إم احلمايااة القنصاالية أو الدبلوماسااية ،فهااو ااق تن مااه االتفا اات الثنائيااة
والدولية اليت ا مهورية العربية السورية هي طر فيهاا .كماا أناه ال يو اد ة التشاريع الساوري ماا
اول دون ممارسة العامم هلذا احلق ،أمً كانأ نسيته.
املررواد  25و .28 27برريأ املسرراواة ا املعا لررة فيمررا يرعلررق مبررا األجررر وغ ر ه ررن رررو
العم واتسرسيام والضمان اتجرماعي واحلق ا احلصول عل الرعاية الطبية العاجلة:
َّ -167
إن تااوفت التعلاايم والصااحة واخلاادمات اال تماعيااة أ ااد املباااده اال تماعيااة الاايت تقااوم
عليهااا ا مهوريااة العربيااة السااورية وركاان أساسااي ماان أركااان بناااء اجملتمااع (املااادة  25ماان اليسرررو
السو ي).
 -168ال مييز يانون العم (القانون يرم ( )17لعرام  )2010باص العامام الساوري والعامام
املها ااا ر س ا اواء أكا ااان عربي ا ااً أم أ نبي ا ااً .وابلتا ااايل ،ا ااع العما ااال املها ااا رون الا ااذين يقيما ااون ة
ا مهورية العربية السورية إم القوانص اليت ،ع هلا العمال السوريون من حت ية األ ار وسااعات
العماام ة االسااتخدام والتعوي،ااات العائليااة .ويسااتفيد العاماام األ ناايب املقاايم ة ا مهوريااة العربيااة
الس ااورية بص اافة ن امي ااة م اان أن م ااة ال ،اامان اال تم اااعي ،وال يتع ااره العم ااال امله ااا رون ألي ااة
م ،ااايقات ة س اافرهم وعا ااودهتم وإت ااا  ،ااعون لإل ا اراءات القانوني ااة ال اايت ،ا ااع هل ااا امل ا اواطن
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واأل ناايب ،ويساام ألبناااء العاماام املهااا ر ابلاادخول إم ماادار الدولااة .وماان هااة أخاارى ف ا ن
ويااع املشاااة العامااة ة الدولااة تقااوم ابلعنايااة ال بيااة الكاملااة لكافااة األشااخاا املتوا اادين علااى
أراضي ا مهورية العربية السورية وال متييز بص مواطن وأ نيب.
 -169ساااوى املشاارع السااوري بااص املااواطن السااوري والعاارو واال ناايب ماان خااالل تقاادي اخلدمااة
ا سعافية وبشكم باا وفقاً للقرار ر م /24ت اتريخ .2007-5-29
 -170ابلنسبة للعمال املها رين املؤمن عليهم لدى املؤسسة العامة للت مينات اال تماعية ف هنا
تكفم معا تهم وفقااً لقانون الر ينات اتجرماعيرة يرم ( )92لعرام  1959وتعديالتاه ياث
يلتزم أصحاب العمم ابلتامص على عماهلم من خماطر العمم وإصاابته.
 -171كما أن املادة ( )94من يانون العم (القانون  )17ألزمأ صاا ب العمام أبن ياوفر
للعمااال وسااائم االسااعا ال بيااة والعااالج الااالام ،وإذا مت معا ااة العاماام ة مشاافى كااومي أو
خااتي ي ااؤدي دارة املش اافى نفقااات الع ااالج واالدوي ااة واال ام اة ،كمااا أ اااا الق ااانون ألص ااحاب
العمم تقدي نفقات املعا ة والتداوي واال امة عن طريق صناديق ال،مان الصحي او مؤسسات
التامص اخلاصة.
امل ررواد  29و 30و . 31ح ررق طار ر العا ر ر امله رراجر ا احلص ررول علر ر اس ررم وا فس ررجي
وتدفرره وا احلصررول علر جنسررية وحقرره ا احلصررول علر الرعلرريم وفررق املسرراواة ا املعا لررة
واحرتام اهلوية الثقافية للعمال املهاجرين وألفراد أسرهم:
 -172تكفم املادة ( )29من اليسرو السرو ي اق التعلايم وبانيتاه ة وياع مرا لاه ،ويان م
القانون احلاالت اليت يكون فيها التعليم م وراً ة ا امعات واملعاهاد احلكومياة ،كماا تؤكاد علاى
هناية مر لة التعليم األساسي.
إلزاميته
 -173أو ااب املشاارع السااوري أن يكااون لكاام شااخ اساام ولقااب (نساابة) ،فااال يو ااد ة
ا مهوريااة العربيااة السااورية طفاام ال اماام امس ااً ،وهااذا مااا تؤكااده املااادة  40ماان القررانون املرريو
السررو ي يااث نصااأ علااى" :يكااون لكاام شااخ اساام ولقااب شخصااي يلحااق أوالده" .أمااا
ال فاام الااذي ال يعاار والااده فالتساامية تااتم ماان باام األم ويقااوم أمااص السااجم املاادا بتسااجيم
اللق اء وتسميتهم .ولين ة التشريع السوري ما اول دون ذلك ابلنسبة للعامم املها ر.
 -174تق،ااي الق اوانص والتش اريعات السااورية بتسااجيم كافااة وا عااات الااوالدة الاايت حتاادث علااى
أراضيها أمً كانأ نسيته ،وهو أمر إلزامي وي تب عقوابت على عدم التسجيم أو الت خر به.
 -175ام ااأ احلكوم ااة اب اااذ خ او ٍ
ات ع اادة تس ااهيالً لإل اراءات املرتب ااة ابأل اوال املدني ااة،
و اص ااة تس ااجيم املوالي ااد ،وأ اارت ع اادداً م اان التع ااديالت عل ااى ااانون األ اوال املدني ااة لتس ااهيم
وتبساايط ا اراءات املرتب ااة بااذلك علااى مواطنيهااا ة الااداخم واخلااارج ،يااث متَّ تعااديم يررانون
األحرروال املينيررة الصرراد ابملرسرروم  26لعررام  2007مبو ااب القااانون ر اام  20لعااام 2011
والقاانون  24لعاام  2015والقاانون  4لعااام  2017إضاافة إم تعاديالت ة التعليماات الناصمااة
لعمم األ وال املدنية.

 -176وفيمااا يتعلااق ابلااوالدات احلاصاالة خااارج ا مهوريااة العربيااة السااورية ،فنتيجااة إ ااالق عاادد
من السفارات السورية كان ال بد من إ راء تعديم لقانون األ وال املدنية لتمكاص املاواطن خاارج
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ال اابالد م اان تس ااجيم وا ع ااات األ ا اوال املدني ااة اخلاص ااة ب ااه ،وبن اااء علي ااهر و ااد متَّ تع ااديم املرس ااوم
التش اريعي ر اام ( )26لعااام  2007عاادة م ارات ليت،اامن إ اراءات دياادة اهلااد منهااا تسااهيم
تسجيم الوا عات ،وأهم م،مون هذه التعديالت:
•

تُس ااجم وا ع ااة األ ا اوال املدني ااة مك ااان اادوثها ،أو مك ااان ا ام ااة وذل ااك ة
السا ا اافارة أو القنصا ا االية السا ا ااورية أو ة السا ا اافارة أو القنصا ا االية املكلفا ا ااة مبصا ا اااحل
السوريص.

•

ة ااال إ امااة املاواطن ة من قااة تبعااد عاان الساافارة ،أو القنصاالية يكفااي إرسااال
شااهادة الوا عااة ماان كااالوالدة أو الوفاااة ،أو صااورة طبااق األصاام عنهااا إم مديريااة
الش ااؤون املدني ااة مك ااان ي ااده ،وذل ااك ع اان طري ااق ذوي ااه ،أو وكيل ااه الق ااانوا لي ااتم
تسجيلها.

•

السااما للساافارات بتسااجيم الااوالدات إم ساان الثامنااة عشاارة ،بينمااا كااان ا اار
عليها تسجيم الوالدات ملن جتاوا الرابعة عشرة من العمر.

•

السما بتسجيم ويع الوا عات مهما خر صوهلا لدى السافارة أو القنصالية
السورية.

•

وبتاريخ  2019/4/2أصدر وايار الداخلياة القارار ر ام  /182م .ن الاذي مسا
مبو ب ااه لألش ااخاا املكت ااومص املس ااجم وال ااديهم ة س ااجالت األ ا اوال املدني ااة
وال ا ااذين جت ا اااواوا  18س ا اانة تق ا اادي الواثئ ا ااق اخلاص ا ااة ابلتس ا ااجيم إم الس ا اافارات
والقنص ا االيات الس ا ااورية ة بل ا ااد مك ا ااان ال ا ااوالدة أو مك ا ااان ا ام ا ااة والس ا اافارة أو
القنصاالية معنيااة ابسااتكمال الواثئااق وتااد يقها وإرساااهلا ماان خااالل واارة اخلار يااة
واملغ بااص إم مديري ااة الشااؤون املدني ااة املعنيااة لي ااتم تسااجيم املكت ااوم دون تكليف ااه
بتقدي األوراق والثبوتيات ة مديرمت الشؤون املدنية.

 -177صاادر املرسرروم الرر رريعي يررم ( )11لعررام  2019بش ا ن طعفاااء امل اواطنص السااوريص
ال ااذين خ ااروا ة تس ااجيم وا ع ااات األ اوال املدني ااة أو ة احلص ااول عل ااى الب ا ااة الشخص ااية أو
األس ارية ماان الرسااوم والغرامااات إذا كااان خاارهم بساابب تعااره مناااطقهم لألعمااال ا رهابيااة أو
بسبب هتجتهم إم داخم وخارج أراضي ا مهورية العربية السورية بفعم األعمال ا رهابية.
 -178إ َّن وي ااع األطف ااال ال ااذين يعيش ااون عل ااى أراض ااي ا مهوري ااة العربي ااة الس ااورية مبختل ااأ
أصااوهلم يتمتعااون مايااة وا اادة دون متييااز ،ويتلقااون تعلاايمهم ة املاادار علااى نفاان الدر ااة ماان
املساواة.
 -179أص اادرت واارة ال بي ااة الس ااورية تعليم ااات القي ااد والقب ااول ة ص اافو التعل اايم االساس ااي
للتالمياذ املنق عااص او الوافاادين ،يااث يااتم بااول التالميااذ القااادمص ماان خااارج ا مهوريااة العربيااة
السااورية الااذين تت اوافر لااديهم شااروا القبااول ة هااذه التعليمااات وفق ااً للمااادة ( )10ماان الن ااام
ال ااداخلي مل اادار التعل اايم األساس ااي ،املع اادل ابلقا ارار ر اام  443 /13/اتري ااخ ،2015/8/23
ويقبم التالميذ ت السوريص عندما تتوفر لديهم شروا القبول ة املدار الرمسية.

34

GE.20-01086

CMW/C/SYR/2-3

 -180يااتم بااول ال ااالب الوافاادين ماان الاادول العربيااة او اال نبيااة ة مر لااة التعلاايم االساسااي
واملر لااة الثانويااة اسااتنادا للااباله الااوااري  )9/4( 543/3575اتريااخ  2008-11-10شاارطيا
او هنائي ااا ،كم ااا ااددالباله ال ااوااري  )9/4( 543/271اتري ااخ  2009-1-25أس اان ب ااول
ال ااالب ال ااذين امل ااون واثئ ااق اات س ااورية والواثئ ااق املدرس ااية امل لوب ااة لتس ااجيلهم ة م اادار
ا مهورية العربية السورية.
ُ -181ميكاان ماان العمااال املهااا رين املقيمااص ة ا مهوريااة العربي اة السااورية ت اراخي الفتتااا
املؤسس ا ااات التعليمي ا ااة اخلاص ا ااة ابلتعل ا اايم م ا ااا ب ا اام ا ا ااامعي ابالس ا ااتناد إم ال ا ااباله ال ا ااوااري ر ا اام
 )8/4(843/1827اتريخ  ،2016/5/17يث بوا تدرين كتب إضافية أو مقررات ابللغة
األ نبية على سبيم ا ثراء بعد موافقة واارة ال بية.
املرراداتن  32و .33حررق العمررال املهرراجرين ا وي ر دخرروهلم و رريخرا م ونق ر ممرلكررا م
الرسصية إىل بلي نرخهم وا إبالغهم ابحلقوق النامجة عن اتفااييات ونرر املعلو ات:
 -182مبو ااب امل ااادة ( )94م اان ي ررانون الر ين ررات اتجرماعي ررة ي ررم ( )92لع ررام 1959
وتعديالته ألصحاب املعاشات أو املساتحقص عانهم أو عان املاؤمن علايهم الاذين يغاادرون أراضاي
ا مهوريااة العربيااة السااورية طلااب حتوياام املعاااإ املسااتحق هلاام إم البلااد الااذي يقيمااون فيااه وتقااع
نفقات وأ ور التحويم على عاتقهم .وشرا املعاملة ابملثم ابلنسبة لغت السوريص و سب أن مة
الق ع.
 -183وماان هااة أخاارى ُمس ا للخباات املسااتقدم بتحوياام اازء ال يتجاااوا  % 60ماان بمااوع
رواتبه وتعوي،ااته الايت يتقاضااها ة الق ار بعملاة أ نبياة إم موطناه (الفقارة (ب) مان الاباله ر اام
/ 104/ابء اتريخ  3أيلول/سبتمرب .)15/4801 ،1983
 -184والبااد ماان ا شااارة إم آاثر الت ادابت األ اديااة القس ارية الاايت طالااأ املصااار السااورية،
وال اايت أدت إم عر ل ااة التح ااويالت املالي ااة م اان وإم س ااورية ،وامدة تكاليفه ااا وتعقي ااد إ راءاهت ااا،
واسااتحالة تنفيااذ الاابعط منهااا ،وهااو أماار كااان لااه عميااق األثاار علااى العمااال السااوريص ة اخلااارج
ال ااذين تُعت اارب حت ااويالهتم مص اادراً ل اادعم التنمي ااة اال تص ااادية واال تماعي ااة ،أو العم ااال امله ااا رين
املو ااودين علااى األراضااي السااورية ،خاصاةً فيمااا يتعلااق ابرتفاااع جاام العمااوالت املتو ااب دفعهااا
على هذه احلواالت هذا ة ال كان من املمكن تنفيذها كما ذكرحت.
الاقرة  36ن وثيقة املالحظات امرا ية:
 -185إضافةً إم ما ورد ذكره أعالهر يسم يانون اتسر ر ر ر ر رررثما يم ( )10وتعديالته املاادة
( ) 37للخ ارباء والعمااال والفنيااص م اان رعااام الاادول العربيااة واأل نبي ااة العاااملص ة أ ااد املش اااريع
املواف ااق عليه ااا بتحوي اام ( )% 50م اان ص اااة أ ااورهم ومرتب اااهتم ومكاف ا ا هتم و( )% 100م اان
تعوي ،ات هناية اخلدمة إم اخلارج بعملة ابلة للتحويم شري ة تسديد ال،رائب امل تبة على هذه
األ ور واملرتبات واملكاف ت – يتم التحويم عن طريق املصار املرخصة أصوالً.
 -186ن اام ي ررانون العمر ر (الق ررانون  17لع ررام  )2010ة الب اااب الثال ااث من ااه عم اام اات
السااوريص س اواء أكااانوا ة هااات الق اااع اخلاااا أو العااام أو التعاااوا أو االهلااي أو املش ا ك أو
املن مات الشعبية.
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ا ررزء الرابررع ررن اتفااييررة :احلقرروق األخرررل للعمررال املهرراجرين وألف رراد أسرررهم
احلا زين عل الواث ق الالز ة أو الذين هم ا وضع نظا ي
املادة  .37احلق ا أن يبلغوا يب خروجهم بررو دخوهلم إىل دولة العم وابألنرطة اليت
سيزاولوهنا قاب أجر:
 -187تتعلااق هااذه املااادة ابلعماال السااوريص املغااادرين للعماام ة اخلااارج ،ويقت،ااي ذلااك شااتة
دخااول إم البلااد املقصااود (مسااة دخااول) ،وعقااد عماام ااادد ا طااار القااانوا ،وتؤخااذ ابالعتبااار
أ كام اتفا ية تنقم األيدي العاملة العربية ،و اصة الفقرات ( 8-7-6من مادهتا الثالثة).
املرراداتن  38و .39احل ررق ا الغي رراب املؤي ررن دون أن يررؤثر ذل ررك علر ر اإلذن ابإليا ررة أو
العم واحلق ا حرية الرنق وا اخريا ل اإليا ة ا ايليم دولة العم :
 -188نصاأ املاادة ( )30ماان يرانون العمر (القرانون  17لعرام  )2010علااى "يعاد خمالفااة
أل كام هاذا القاانون اساتخدام العامام مان ات العارب الساوريص ة أي مان احلاالتص التااليتص أ-
العمم لدى صا ب عمم ت املرخ له ابلعمام لدياه ماا يكان اصاالً علاى اذن باذلك مان
املديرية املختصة .ب -العمم مبهنة ت مرخ له ابلعمم فيها".
 -189علااى اات السااوريص احلاصاالص علااى تاارخي عماام وال ارا بص بنقاام مكااان عملهاام ماان
حماف ة ام اخرى مرا عة مديرية الشؤون اال تماعية والعمم ة احملاف ة الرا ب ابالنتقال للعمام
هناية مدة ال خي املمنو ة له.
فيها للحصول على اذن يسم له ابلعمم ة هذه احملاف ة
 -190أم ااا ة ااال الر ب ااة بتغي اات املهن ااةر عل اايهم التق اادم ب ل ااب ت اارخي عم اام دي ااد وفق ااا
أل كااام القارار الااوااري ر ام  888لعااام  2016الناااصم لعماام اات العاارب السااوريص ة ا مهوريااة
العربية السورية.
 -191كما نود التذكت مبا ورد ة معره الرد على الفقرة  28من وثيقاة املال اات اخلتامياة،
واملادة الثامنة من االتفا ية.
املر ررواد  40و 41و .42احلر ررق ا فكر رروين مجعير ررات ونقر رراابت العمر ررال واحل ر رق ا املرر ررا كة
ابلرؤون العا ة ليولة نرخهم:
 -192تن املادة ( )10مان اليسرو السرو ي علاى ال،اماحتت األساساية لتشاكيم النقااابت
املهنيااة واملن مااات الشااعبية وا معي اات ،ونااود ا كيااد هنااا علااى َّ
أن التن اايم النقاااو ة ا مهوريااة
العربية السورية عمم طوعي .كما يُر ى مرا عة ما ورد ة معاره الارد علاى الفقارة ( .24أ) مان
وثيقة املال ات اخلتامية.
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املررواد  43و 54و .55برريأ املسرراواة ا املعا لررة ررع عررااي دولررة العم ر فيمررا يرعلررق ب رر:
املساواة ا املعا لة خبصوص احلماية ن الطرد واسرحقايات البطالة وإ كانية احلصول عل
را يع األ غال العا رة والعمر البريي واملسراواة ا املعا لرة خبصروص زاولرة نررا قابر
صخر:
 -193ساابق القااول أبن يررانون العم ر السررو ي ال مياان وال اجااب أي مياازة بساابب ا نسااية،
سواء أكان العامام ساورمً أم ات ساوري .ويت،ا ذلاك مان نا املاادة ( )1مان القاانون املاذكور
اليت اءت صيغتها م لقة وكماا يلاي" :العامام :كام شاخ طبيعاي يعمام لادى صاا ب عمام
لقاء أ ر مهما كان نوعه وحتأ سل ته وإشرافه".
 -194ويتمتااع العاماام األ ناايب امل ارتبط بعقااد عماام ،بكاام واعااد احلمايااة القانونيااة والدسااتورية
اليت وردت ة النصوا ذات الصلة ،مثله ة ذلك مثم العامم السوري.
 -195وي ،ااا إم ذل ااك محاي ااة العام اام م اان ال اارد أو التس اري التعس اافي ،و ااد ن اام املرس ااوم
التشريعي ر م ( )49الصاادر ة  3متوا/يولياه  1962وتعديالتاه موضاوع تساري العماال ،وذلاك
بو وب احلصول مسبقاً على موافقة نة ،ام التسري .
 -196ويت ،اامن املرس ااوم واع ااد مش ااددة ااداً ة و ااوب اس ااتناد التس اري إم س ابب مش ااروع
تقدره نة ،ام التسري .
 -197أمااا فيمااا يتعلااق ابسااتحقا ات الب الااة ،ف ا ن ن ااام الت مينااات اال تماعيااة ة ا مهوريااة
العربية السورية ال يغ ي هاذا الناوع مان التا مص ،ال للساوريص وال لأل اناب مان العماال .وابلتاايل
ف ن مبدأ املساواة ائم للجميع.
 -198وابلنساابة للحصااول علااى مشاااريع األشااغال العامااة ،فا ن هااذه املشاااريع ت اار طعااالحتت
عامة لتقادي عاروه ،ويفاوا ابملشاروع مان يتقادم أبف،ام العاروه فنيااً وماليااً .ونشات هناا إم أن
طبيعاة العمالاة اات الساورية ،وإمكانياهتااا الت هيلياة واملادياة ال جتعلهااا اادرة علااى تنفياذ مشااروعات
األشغال العامة ،ألهنا الباً ما تكون عمالة عادية.
 -199ونشت أي،اً إم أن انتهااء عقاد العمام -إذا ادث -فهاو مقا ن مبكافا ة هناياة اخلدماة،
مهما كانأ ا نسية ،سورية أم ت سورية.
 -200كمااا يُر ااى مرا عااة مااا متااأ ا شااارة إليااه بش ا ن الفقاارة ( . 24ب مكاارر) ماان وثيقااة
املال ات اخلتامية ول احلق ة سبيم ت لم فعال.
املاداتن  44و .50محاية وحية أسر العمرال املهراجرين ومش ر العمرال املهراجرين والنررا ج
املرتفبة عن الوفاة أو فسخ الزواج:
 -201مبو ااب الدسااتور السااوري األساارة هااي ناواة اجملتمااع واااافك القااانون علااى كياهنااا ويقااوي
أواصرها ،وحتمي الدولة الزواج وتشجع عليه ،وتعمم على إاالة العقباات املادياة واال تماعياة الايت
تعو ااه ،وحتمااي األمومااة وال فولااة ،وترعااى الاان ء والشااباب ،وتااوفر هلاام ال اارو املناساابة لتنميااة
ملكاهتم (املادة  20من اليسرو ).
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 -202ساابق القااول َّ
إن مع اام العمالااة الوافاادة إم ا مهوريااة العربيااة السااورية هااي عربيااة ،ووفق ااً
للتعليمااات لاادى إدارة اهلجاارة وا اوااات فا ن دخااول العاارب إم ا مهوريااة العربيااة السااورية ا ااة
إم شاتة دخاول مساابقة ،ابساتثناء لبنااان واألردن ليساوا ا ااة إم شاتة دخااول مسابقة ،وهااذا
ما يتوافق مع مبدأ املعاملة ابملثم.
 -203ميكن للسوريص استخراج وحتصيم اواا سافر ساوري دياد مان إدارة اهلجارة وا اوااات
عن طريق صلة القرابة ابلدر ة األوم ودون وكالة وملدة  6سنوات صال ية.
 -204ولااين ة الن ااام مااا مينااع اص ا حاب الوافااد ألس ارته ،وابلتااايل ف ا ن و اادة أساار العمااال
مصونة .كما أن العمال من ت العرب (إذا و دوا) فلهم م لق احلرية ة اص حاب أسرهم.
 -205أم ااا م ااا يتعل ااق ابلوف اااة ،ف ا ن ذل ااك ال يرت ااب أي نت ااائج س االبية عل ااى بقي ااة أف اراد األس اارة،
وكااذلك األماار ة انفكاااك الراب ااة الزو يااة ،ابعتبااار ذلااك ش ا حتً خاص ااً ،وال بااال للتمييااز ة كاام
هذه األمور ا نسانية.
املررادة  .45مترررع أف رراد اسرررة العمررال املهرراجرين ابملسرراواة ...وضررمان انرري اج أوتدهررم ا
النظام املي سي احمللي:
 -206كما أشارحت ة التقريار ة معاره الت ارق إم املاادة ( )30و( )31مان االتفا ياة ،التعلايم
ة امل اادار احلكومي ااة الس ااورية ب اااا ابلكام اام ،وأم ااا ة امل اادار اخلاص ااة ،فثم ااة أداءات مالي ااة
يستوي فيها ويع املسجلص ة املدرساة اخلاصاة .وال يو اد أي عاائق ااول دون انتسااب أطفاال
العمال املها رين املو ودين ة سورية إم املدار كافة.
املواد  46و 47و .48اإلعااء ن سوم اتسر اد والرصيير و رن الضررا ب علر األ رعرة
الرسصر ررية واحلر ررق ا وي ر ر دخر رروهلم و ر رريخرا م ر ررن دولر ررة العم ر ر  ...ولنر ررب اتزدواج
الضريل:
 -207إن مااا ي بااق علااى السااوريص ي بااق علااى ااتهم كافااة ،فيمااا يتعلااق ابألمتعااة الشخصااية
ورسااومها ،وفق ااً لقواعااد الن ااام ا مركااي .وأمااا عاان حتوياام الاادخول واملاادخراتر فقااد ساابق بيااان
ذلااك ة عاادد ماان فق ارات التقرياار .وابلنساابة ملوضااوع جتنااب االادواج ال،ارييب ،ف ا ن ذلااك م ارتبط
ابالتفا ي ااات الثنائي ااة ومب اادأ املعامل ااة ابملث اام ،كم ااا أن ااه يتع ااص عل ااى وي ااع األش ااخاا س اواء ك ااانوا
طبيعي ااص أو اعتب اااريص ،س ااوريص أو أ ان ااب ،الوف اااء ابلتزام اااهتم ال ،اريبية ،ال اايت تعتم ااد عل ااى ن ااوع
النشاا اال تصادي الذي يقومون به ،يث ،ع الرعام األ اناب وأفاراد أسارهم لانفن اللاوائ
ال،ريبية اليت ،ع هلا املواطنون ،مما يع أهنم يوا هون نفن األعباء ال،ريبية.
املاداتن  51و .52احلق ا البحق عن عم بيي  ...والررو والقيود ا هذا ا ال:
 -208ن م يانون العم (القانون  17لعام  )2010ة الباب الثالث منه عمام ات العارب
السوريص :يث نصأ املادة  27منه " ،ع عمم ات العارب الساوريص ساواء أكاانوا أصاحاب
عم اام أم عم اااالً ة وي ااع ه ااات الق اااع الع ااام أو ة إ اادى ال ااواارات أو ا دارات أو اهليئ ااات
العامااة أو املؤسسااات العامااة أو املنشا ت العامااة أو الو اادات ا داريااة احملليااة أو البلديااة أو ة أي
من هات الق اع العام األخرى أو هات الق اع اخلاا أو التعااوا أو األهلاي أو املشا ك أو
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ة املن مااات الشااعبية أو النقاااابت املهنيااة لأل كااام اخلاصااة بتن اايم عماام اات العاارب السااوريص
الواردة ة هذا الباب".
املاداتن  49و .56نل إذن لإليا ة وملزاولة نرا لقاء أجر وحظر عل ط ر رررد العا :
 -209متَّ توضي هذا املوضوع ة معره الت رق إم الفقرتص  28و 30من وثيقة املال ات
اخلتامية.

ررن اتفااييررة :األحكررام املطبقررة عل ر فخررات خا ررة ررن العمررال
ا ررزء ام را
املهاجرين وأفراد أسرهم
 -210نؤكاد ة هااذا الصادد عاادم و ااود أ كاام خاصااة بفئاات معينااة ماان العماال مهمااا كانااأ
نسياهتم ،وال يدخم ة هذا ا طار الة اال تالل زء من أراضي ا مهورية العربية السورية.

ا ر ررزء السر ررادس ر ررن اتفاايير ررة :فعزير ررز الظر ررروي السر ررليمة والعادلر ررة واإلنسر ررانية
واملرروعة فيما يرعلق ابهلجرة اليولية للعمال وأفراد أسرهم
 -211ساابق القااول َّ
إن ا مهوريااة العربيااة السااورية ليسااأ ماان الاادول الاايت تُشااكم عاماام ااذب
للعمالااة األ نبيااة ولااذلك فا ن العمالااة األ نبيااة كانااأ علااى الادوام ليلااة ،ر اام ذلااك فهااي حمصاانة
بتشريعات إنسانية يستوي فيها املواطن واأل نيب دون أي متييز.
 -212والقواعد القانونية العاماة وماا تن اوي علياه مان تادابت ،ال تادع مكااحتً ل هاور مشاكالت
قيقية.
 -213كما أشرحت ساابقاًر فقاد أكادت ا مهورياة العربياة الساورية اساتعدادها للتعااون ماع األمام
املتحدة والدول األع،اء ة تنفيذ االتفاق العاملي للهجرة اآلمنة والن امية واملن مة.
فيما يرعلق مبضمون الاقرة  18ن وثيقة املالحظات امرا ية:
 -214ال تت ااوفر اليا ااً بي اااحتت ومعلوم ااات ع اان العم ااال امله ااا رين ض اامن س ااورية ،أو العم ااال
السوريص ة اخلارج ،ستتم موافاة اللجنة ذه البياحتت واملعلومات ال توفرها.
 -215كمااا أش ارحت سااابقاًر دفعااأ صااعوابت احلياااة اليوميااة الاايت امتز ااأ فيهااا آاثر ممارسااات
اجملموعات ا رهابية املسلحة مع آاثر التدابت األ ادية القسارية الايت أدت إم صاعوابت ة عمام
عادد ماان الق اعااات احليويااة الرئيساية ،بعاادد كباات ماان الساوريص إم مغااادرة الاابالد ،وماان ال بيعااي
أن ت اال هاذه اآلاثر العماال املهاا رين املتوا ادين علااى األراضاي الساورية ،شا هنم ة ذلاك شا ن
امل اواطنص السااوريص .و ااد بااذلأ ا مهوريااة العربيااة السااورية علااى ماار ساانوات هااذه احلاارب تاادابت
هاادفها األساسااي إيصااال املساااعدات ا نسااانية إم كاام حمتا يهااا ،دون متييااز وأينمااا و اادوا ،إم
انب ضمان محاية العاملص ة اجملاال ا نسااا ،وفقااً اللتزاماهتاا الدولياة .وعملاأ اهادةً علاى
اسااتمرار عماام الق اعااات احليويااة واخلدميااة األساسااية مبااا يكفاام موا هااة آاثر التاادابت األ اديااة
القسرية.
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الاقرة  20ن وثيقة املالحظات امرا ية:
 -216تعمم واارة الشؤون اال تماعية والعمم على إعداد خ ة للتعريأ أب كام االتفا ية بص
صاافو العمااال املهااا رين ماان خااالل وسااائم االعااالم املسااموعة واملقااروءة وإعااداد ناادوات وورإ
عمم.
 -217ن يانون العم (القانون  17لعام  )2010ة املادة ( )47على ما يلي" :أ-يلتزم
صا ب العمم بتحرير عقد العمم املاربم ماع العامام كتاباة وابللغاة العربياة علاى ثاالث نساخ لكام
من ال رفص نسخة ونسخة ابللغة األ نبية ة ال كان العامم ت عرو"...
الاقرة  22ن وثيقة املالحظات امرا ية:
 -218ام ااأ واارة الش ااؤون اال تماعي ااة والعم اام بتن اايم العدي ااد م اان أنش ا ا ة بن اااء القا اادرات
للعاملص ة الواارة ومديرمهتا ة احملاف ات ،مبشاركة االحتااد العاام لنقااابت العماال واالحتااد العاام
للفال ااص و رفااة صااناعة دمشااق ،وابلتعاااون مااع من مااة العماام الدوليااة ،لتعريااأ مفتشااي العماام
أب كام انون العمم ر م (.)17
 -219شااارك ة إعااداد هااذا التقرياار إم انااب ممثلااي الااواارات واهليئااات احلكوميااة ممثلااص عاان
اجملتمع املدا من وعيات أهلية وعن االحتاد العام لنقاابت العماال واحتااد ار التجاارة الساورية
ونقابة احملامص وأكادمييص واب ثص.
الاقرة  26ن وثيقة املالحظات امرا ية:
 -220إن احلق ابللجوء إم الق،اء مصان انوحتً.
 -221أمااا ابلنساابة للتشااكي زائي ااً أي عنااد ارتكاااب اارم زائااي ااق العمااال املهااا رين ف ا ن
املت،اارر يساات يع تق ادي شااكوى يبل ا فيهااا عاان و ااوع رميااة قااه وعلااى كاام ساال ة رمسيااة إباااله
النائااب العااام الااذي يال ااق ا ارائم هااو ومااوصفي ال،اااب ة العدليااة ،املاواد ( )27-25-6-1ماان
يانون أ ول احملاكمات ا زا ية.
 -222ن م القرار  888لعاام  2016عمام ات العارب الساوريص ة ا مهورياة العربياة الساورية
وإلزام رب العمم بتقدي ال،مان املايل وعدم واا احلجز عليه إال لتحصيم قوق العماال لدياه
وإلزام ااه بتس ااجيم العم ااال ل اادى املؤسس ااة العام ااة للت مين ااات اال تماعي ااة وتوثي ااق العق ااود الالام ااة
واحملااددة لنااوع وساااعات العماام واأل اار ،وعاادم منحااه ب اراءة الذمااة الالامااة إال بعااد الت كااد ماان
استالم عماله لكامم مستحقاهتم ،وهلم مرا عة مديرمت الشؤون اال تماعية والعمام ة احملاف اة
املعنية خالفاً لذلك.
 -223أنش ت ة واارة الداخلية مبو ب املرسوم يم ( )3لعام  2010املرضمن يانون نع
و كافحر ررة اتلر ررا ابأل ر ررساص  ،إدارة مكافحا ااة االجتا ااار ابألشا ااخاا .تسا ااتقبم ها ااذه ا دارة
الشااكوى ة ااال عاادم التازام رب العماام بتسااديد مسااتحقات العاماام لديااه والعااامالت املنزليااات
اللاواي يااتم اسااتقدامهن عاان طريااق مكاتااب مرخصااة هلااذه الغايااة ،ويااتم توثيااق عقااود عماام ن اميااة
وحتديد اال ر من ضمنه ومبوافقة مسبقة من واارة الشؤون اال تماعية والعمم.
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 -224وفق املادة  46من القرار ر ام  2644لعاام  2013تقاوم ماديرمت الشاؤون اال تماعياة
والعماام ة كافااة احملاف ااات ابسااتقبال شااكاوى العااامالت أو املسااتفيدين أو مكاتااب االسااتخدام
ومعا تها وفق أ كام القوانص واألن مة النافذة ،وة أ وال أخارى تلجا العاامالت املنزلياات إم
س اافارات بالدها اام ة ا مهوريا ااة العربي ااة السا ااورية ة ا ااال و ااود شا ااكاوى علا ااى أرابب العما اام
السااوريص وتااتم خماطبااة واارة الشااؤون اال تماعيااة والعماام بناااء علااى كتاااب مس ا ر ماان الساافارة
اخلاصااة ابلعااامالت إم واارة اخلار يااة واملغ بااص ة ا مهوريااة العربيااة السااورية ،يااث تقااوم واارة
الشااؤون اال تماعيااة والعماام بدراسااة موضااوع الشااكوى وا اااذ اال اراءات القانونيااة الالامااة ااق
أرابب العمم ،وذلك من ياث استصادار ارارات التغاري الالاماة اق أرابب العمام ومعا اة كام
الة على دى وذلك مبا ي،من قوق العامالت من كافة النوا ي.
الاقرة  30ن وثيقة املالحظات امرا ية:
 -225إن يانون العم (القانون  17لعام  )2010يت،من تعريأ حمدد وخاا ابلعمالاة
املها رة أو العمالة ت الساورية بشاكم عاام ،وإتاا ااءت أ كاماه شااملة وذلاك بصارا ة املاادة
( )1منه يث اء تعرياأ العامام( :كام شاخ طبيعاي يعمام لادى صاا ب عمام لقااء أ ار
مهما كان نوعه وحتأ سل ته وإشرافه) ،ابستثناء صول العامم ت السوري الاذي يازاول عماالً
ة ا مهورية العربية السورية على ترخي عمم.
الاقرة  32ن وثيقة املالحظات امرا يّة:
 -226وفقااً للقااانون السااوري ال بااوا م لقااً لاارب العماام جااز اواا الساافر ،وتا او العقوبااة
سب احلال بدأً من إلغاء ترخي  ،ومن املمكن أن تعامم كجرمياة جاز احلرياة إذا مناع العامام
م اان اخل ااروج ،أو اعتب ااار الفع اام اجت اااراً ابألش ااخاا وفق ا ااً للمرسر رروم الرر ر رريعي ير ررم ( )3لعر ررام
.2010
 -227ابلنساابة للعااامالت واملربيااات املنزليااات ال يااتم جااز اوااات الساافر العائاادة هلاام وإتااا
تسلم لرب العمم من املكتب املستقدم مع املربية ،وة ال و ود شكوى اب تجاا واا السفر
يتم ا اذ اال راءات الالامة جتاه مرتكيب املخالفة من بم إدارة مكافحة االجتار ابألشخاا اليت
تقوم بدورها اب اذ اال راءات الالامة جتاه أرابب العمم.
 -228ابلنسبة للفناحتت :ن م القرار ر م  81لعام  2008عمم الفناحتت ة ا مهورياة العربياة
السااورية ويااتم سااحب اوااات الساافر ماان باام مركااز اهلجاارة ة الاادخول وتبقااى اوااات ساافرهن
لدى فرع اهلجرة املخت حلص انتهاء عقد عملها (وهي حمددة ابلقانون  6أشهر بب أن تغاادر
بعدها) ،وال يسلم لرب العمم ويبقاى لادى دوائار اهلجارة وا اوااات ويسالم هلاا إذا ر باأ ابلسافر
وذلك بعد ابراا خمالصة من نقابة الفنانص مع رب العمم.
الاقرة  34والاقرة  38ن وثيقة املالحظات امرا يّة:
 -229ل ،اامان ق ااوق العم ااال الس ااوريص ة اخل ااارج تق ااوم كوم ااة ا مهوري ااة العربي ااة الس ااورية
بتو يع اتفا يات ثنائية مع كومات الدول ة بال العمم والقوى العاملة.
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 -230كما ااا ت ،ا اامن ي ر ررانون العمر ر ر (الق ر ررانون  17لع ر ررام  )2010فص ا االً خاص ا ااً يس ا اام
ابل خي ملكاتاب تشاغيم خاصاة تتاوم هاذه املكاتاب عملياة البحاث عان فارا عمام للساوريص
ة اخلارج وتن م عملهم ة اخلارج وت،من هلم قو هم.
 -231تقوم ا مهورية العربية السورية بتو يع اتفا يات ثنائياة ماع الادول ة باال العمام والقاوى
العاملة يث مت تو يع عدد من االتفا يات الثنائية نورد أبراها:

-

-

-

-

-
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•

وهوريا ااة فنا اازويال البوليفاريا ااة :اتفا يا ااة تعا اااون ة با ااال العما اام والقا ااوى العاملا ااة
وال،اامان اال تماااعي املو عااة بتاااريخ  2010-10-26واملصااد ة ابملرسااوم ر اام
 468اتريخ .2010-10-26

•

ا مهورية ا سالمية االيرانية:

برحتمج تعاون مش ك ة باالت الرعاية اال تماعية – التنمية الريفية -التمويم متناهي
الصغر – العمم والتشغيم ورمدة األعمال.
مااذكرة تفاااهم للتعاااون املش ا ك ة بااال الشااؤون اال تماعيااة والعماام والتاادريب امله ا
والف املو عة بتاريخ .2004-5-19
•

دول ااة ا م ااارات العربي ااة املتح اادة :اتفا ي ااة ة ب ااال اس ااتقدام واس ااتخدام العم ااال
السااوريص ة دولااة االمااارات بتاااريخ  2008-12-23وصااد أ ابلقااانون ر اام
 24لعام .2009

•

دولة ر:

اتفا ية تن يم استخدام العمال السورين ة دولة ار املو عاة بتااريخ 2003-10-23
وصد أ ابملرسوم ر م  21لعام .2004
بروتكااول إضاااة التفا يااة تن اايم اسااتخدام العمااال السااورين ة دولااة اار مو ااع بتاااريخ
 2008-6-30مصدق ابملرسوم ر م  11لعام .2009
مااذكرة تفاااهم ة بااال العماام بتاااريخ  2008-6-30مصااد ة ابملرسااوم ر اام  9لعااام
.2009
•

دولااة الكويااأ :اتفا يااة بش ا ن تن اايم االسااتخدام وت ااوير القااوى العاملااة مو عااة
بتاريخ  2008-2-12صد أ ابملرسوم ر م  43لعام .2008

•

اململكااة األردنيااة اهلا يااة :اتفا يااة بش ا ن تن اايم واسااتقدام العمااال مو عااة بتاااريخ
 2007-12-30وصد أ ابملرسوم ر م 44لعام .2008

•

مملكة البحرين :اتفا ياة ة باال العمام والتادريب املها مو عاة بتااريخ -4-52
 2005صد أ ابملرسوم ر م  363لعام .2005

•

ا مهوري ااة اللبناني ااة :االتفا ي ااة الثنائي ااة ة ب ااال العم اام بت اااريخ 1994-10-8
صد أ ابلقانون ر م  7لعام .1995
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 -232اب ضافة إم االتفا يات الدولية اليت ان،امأ إليهاا ا مهورياة العربياة الساورية فقاد نا
يانون العم (القانون  17لعام  )2010ة املادة :15
•

م اع مراعاااة أ كااام اتفا يااات العماام الدوليااة تتااوم الااواارة تن اايم العمالااة خااارج
أراضااي ا مهوريااة العربيااة السااورية ابلنس اابة للعمااال السااوريص وماان ة كمه اام
والعمم على رعايتهم و مص قو هم مبو ب اتفا يات ثنائية أو واعية.

•

تتوم الواارة ابلتعاون مع واارة اخلار ياة متابعاة تنفياذ االتفا ياات الدولياة املتعلقاة
ابلعمالة السورية ة اخلارج والعمم على تسوية املنااعات الناشئة عن تنفيذ هاذه
االتفا يا ا ااات وذلا ا ااك بعا ا ااد منا شا ا ااتها ة اجمللا ا اان االستشا ا اااري للعما ا اام واحل ا ا اوار
اال تماعي املنوه عنه ابملادة  177من هذا القانون.

الاقرة  40ن وثيقة املالحظات امرا يّة:
 -233كما يت ،مما ورد ذكره ة مواضع عدة من هذا التقريرر فقد عأ ا مهورية العربياة
السااورية شااوطاً ة تنفيااذ م،اامون هااذه الفقاارة ،ماان خااالل إصاادار عاادد ماان التش اريعات أبراهااا
انون خاا مبنع ومكافحة رمية االجتار ابألشخاا (املرسوم ر م  10لعام  ،)2010وتشكيم
اللجنااة الوطنيااة ملكافحااة االجتااار ابألشااخاا الاايت ت،اام ة ع،ااويتها الااواارات املعنيااة (العاادل-
الداخليااة –اخلار يااة واملغ بااص -الشااؤون اال تماعيااة والعماام -ا عااالم -األو ااا –الصااحة-
إض ااافة ام اهليئ ااة العام ااة لل ااب الش اارعي واهليئ ااة الس ااورية لش ااؤون االس اارة والس ااكان وع اادد م اان
املن م ااات األهلي ااة) .وإ ا ارار اخل ااة الوطني ااة ملكافح ااة االجت ااار ابألش ااخاا ة ا مهوري ااة العربي ااة
الس ااورية .والعم اام ا اااري الي ااً ،كم ااا ذك ارحت ،عل ااى إع ااداد مش ااروع ااانون خ اااا ابهلج اارة اات
الشرعية.
إم انااب االن،اامام إم عاادد مان االتفا يااات الدوليااة الاايت كانااأ حماالً لتوصاايات اللجنااة خااالل
منا شة التقرير األويل.

ابعاً -املرابعة والنرر:
(أ) املرابعة:
َّ -234
إن م ااا أشا ااار إليا ااه ها ااذا التقريا اار م اان خ ا اوات تش ا اريعية وتنفيذيا ااة ذات صا االة مب،ا اامون
االتفا ية ،إتا يصب ة إطار متابعة تنفيذ أ كام االتفا ية.

(ب) النرر:
 -235متَّ تنفيااذ عاادد ماان ورشااات العماام ة سااياق إعااداد هااذا التقرياار لتعميااق املعرفااة أب كااام
االتفا ية ،وعموماً تندرج االتفا ية ة إطار بموعة من مواد قوق ا نساان الايت تُادر ة عادد
من الكليات واملعاهد التدريبية للجهات ذات الصلة بت بيقها.
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خا ساً -اتعربا ات النها ية:
 -236ال بااد ماان ا شااارة أخاتاً إم أناَّاه مهمااا بل ا جاام ا هااود املبذولااة علااى الصااعيد الاادويل
دول ٍ
ف هنا ست م اصرًة عن حتقيق كامم أهدافها ة صم استمرار ٍ
معينة ة دعمهاا للمجموعاات
ا رهابي ا ااة املس ا االحة ،وة سياس ا ااات اال ا ااتالل والع ا اادوان عل ا ااى األراض ا ااي الس ا اورية ،إم ان ا ااب
االسااتمرار بفااره الت اادابت األ اديااة القس ارية اات الش اارعية الاايت وعل ااى الاار م م اان الق ارارات ال اايت
اعتماادهتا ا معيااة العامااة لألماام املتحاادة وبلاان قااوق ا نسااان و نااة قااوق ا نسااان و ارارات
ومقااررات العديااد ماان م اؤمترات األماام املتحاادة ،ال ت ازال بعااط الاادول تتخااذها وتنفااذها بكاام مااا
تن ااوي عليااه ماان تبعااات ساالبية علااى األنش ا ة ا نسااانية وعلااى التنميااة اال تصااادية واال تماعيااة
للدول املستهدفة ،خاصةً من خالل آاثرها املمتدة خارج احلدود ا ليمية اليت ت،ع عقبات أمام
متتع شعوب الدول املستهدفة اميع قوق ا نسان.
 -237ور اام هااذه التحاادمتر ستواصاام ا مهوري اة العربيااة السااورية هودهااا الراميااة إم محايااة
وتعزيااز قااوق ا نسااان وإم تروااة التزاماهتااا الدوليااة ة التش اريعات والسياسااات الوطنيااة ،وتؤكااد
علااى أمهيااة التعاااون واحل اوار علااى كافااة الصااعد الثنائيااة وا ليميااة والدوليااة ة ،ااام اهلجاارة ذات
الصلة مبحاور االتفا ية ،آملةً أن تُشكم منا شة تقريرها فرصةً حلوار هااد وبنااء ماع ناة محاياة
قوق العمال املهجرين وأفراد أسرهم ة سبيم تعزيز التزامها ب،مان محاية وا ام وإعمال ويع
احلقوق اليت ت،منتها االتفا ية.
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