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 حملتوياتا

       الصفحة     ـراتـ     الفق 

  ٤   ٢٤  -     ١ ...................................                                   حملة عامة عن اجلمهورية العربية السورية -   ً أوالً

  ٤  ٥  -     ١ ...............................................                 معلومات جيوسياسية -   ألف 

  ٥   ١٤  -     ٦ ...................................................              معلومات سياسية -   باء 

  ٨   ٢٤  -  ١٥ .................................................                معلومات اقتصادية -   جيم 

   ١٠   ٥٣  -  ٢٥ ..................................................                    معلومات ذات طابع عام -     ً ثانياً

   ١٠   ٣٣  -  ٢٥ .....................................................            مقدمة تفسريية -   ألف 

   ١١   ٣٧  -  ٣٤ ...                                                      اإلطار الدستوري والتشريعي وما يتصل هبما يف القضاء واإلدارة -  اء ب 

   ١١   ٣٨       ..........................................                    بعض النصوص الدستورية -   جيم 

   ١٢   ٥٣  -  ٣٩ ...............................                              النتائج املستخلصة من هذه النصوص -   دال 

   ١٥   ٥٩  -  ٥٤ ..............................                                      معلومات تتصل بكل مادة من مواد االتفاقية -     ً ثالثاً

   ١٥   ٥٧  -  ٥٤ ......................................................... ٧ و  )  ١ ( ١        املادتان  

   ١٥   ٥٨       ..................................................................  ٨٣      املادة  

   ١٥   ٥٩       ..................................................................  ٨٤      املادة  

   ١٦    ١١٩-  ٦٠ ....................                                             حقوق اإلنسان جلميع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم -     ً رابعاً

   ١٦   ٦٢  -  ٦٠ ................................................................... ٨      املادة  

   ١٦   ٦٥  -  ٦٣ ...........................................................  ١٠   و ٩        املادتان  

   ١٦   ٧٣  -  ٦٦ ..................................................................  ١١      املادة  

   ١٧   ٨٢  -  ٧٤ ......................................................  ١٦   و  ١٣   و  ١٢      املواد  

   ١٩   ٨٥  -  ٨٣ .........................................................  ١٥   و  ١٤        املادتان  

   ١٩   ٨٦       ............................  ٢٤   و  ١٧        املادتان  و  )  ٤- ١        الفقرات    (  ١٦      املادة  

   ٢٠    ١١١-  ٨٧ .....................  ١٩   و  ١٨         واملادتان   )  ٩     إىل  ٥           الفقرات من    (  ١٦      املادة  
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 )تابع (احملتويات

       الصفحة     ـراتـ     الفق 

   ٢٤    ١١٢       .................................................................  ٢٠      املادة  

   ٢٤    ١١٥-   ١١٣ .....................................................  ٢٣   و  ٢٢   و  ٢١      املواد  

   ٢٤    ١١٦       .....................................................  ٢٨   و  ٢٧   و  ٢٥      املواد  

   ٢٥    ١١٧       .....................................................  ٣١   و  ٣٠   و  ٢٩      املواد  

   ٢٥    ١١٩-   ١١٨ .........................................................  ٣٣   و  ٣٢        املادتان  

                                                                       احلقـوق األخرى للعمال املهاجرين وألفراد أسرهم احلائزين على الوثائق          -     ً خامساً
   ٢٥    ١٣٩-   ١٢٠ ......................................                              الالزمة أو الذين هم يف وضع نظامي 

   ٢٥    ١٢٠       .................................................................  ٣٧      املادة  

   ٢٥    ١٢١       .........................................................  ٣٩   و  ٣٨        املادتان  

   ٢٦    ١٢٢       .....................................................  ٤٢   و  ٤١   و  ٤٠      املواد  

   ٢٦    ١٢٩-   ١٢٣ .....................................................  ٥٥   و  ٥٤   و  ٤٣      املواد  

   ٢٦    ١٣٤-   ١٣٠ .........................................................  ٥٠   و  ٤٤        املادتان  

   ٢٧    ١٣٥       .........................................................  ٥٣   و  ٤٥        املادتان  

   ٢٧    ١٣٦       .....................................................  ٤٨   و  ٤٧   و  ٤٦      املواد  

   ٢٧    ١٣٧       .........................................................  ٥٢   و  ٥١        املادتان  

   ٢٨    ١٣٩-   ١٣٨ .........................................................  ٥٦   و  ٤٩        املادتان  

   ٢٨    ١٤٠       .....                                                            األحكام املطبقة على فئات معينة من العمال املهاجرين وأفراد أسرهم -     ً سادساً

                                 عة فيما يتعلق باهلجرة الدولية                                               هتيئة أوضاع سليمة وعادلة وإنسانية ومشرو      -     ً سابعاً
   ٢٨    ١٤٤-   ١٤١ .....................................................                   للعمال وأفراد أسرهم 

 املرفقات
   ٢٩  .................................................    ١٩٧٥       لعام  ٤                          اتفاقية العمل العربية رقم  -    األول

   ٣٠  ......          وتعديالته    ١٩٤٩       لعام    ١٤٨                                                 قانون العقوبات العام الصادر باملرسوم التشريعي رقم  -     الثاين

   ٣٣  ..          وتعديالته    ١٩٥٠       لعام    ١١٢                   ملرسوم التشريعي رقم                                     قانون أصول احملاكمات اجلزائية الصادر با -      الثالث

   ٣٦  ....    ١٩٢٩      يونيه  /        حزيران  ٢٠        تاريخ     ١٢٢٢                                      نظام السجون السوري الصادر بالقرار رقم  -      الرابع
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 حملة عامة عن اجلمهورية العربية السورية -   ًأوال 

  معلومات جيوسياسية-ألف

                                            رقي للبحر األبيض املتوسط، حتدها تركيا من                                                           تقع اجلمهورية العربية السورية على الساحل الش        :       املوقـع  - ١
                وتبلغ طول احلدود    .                                                                            الشمال والعراق من الشرق وفلسطني واألردن من اجلنوب ولبنان والبحر املتوسط من الغرب

                          كم أما بالنسبة لطول        ٣٥٩               كم ولبنان      ٧٤               كم وفلسطني       ٣٥٦               كم واألردن       ٥٩٦                كم والعراق       ٨٤٥           مع تركيا   
                                                          كم، وبذلك يكون اجملموع النهائي لطول احلدود السورية            ١٨٣          يبلغ حنو    ف       ملتوسط                                شـاطئها على البحر األبيض ا     

  .    كم ٢     ٤١٣

    ١٨     ٥١٧     ٩٧١           ويعادل                كيلومتر مربع    ٥  ١٨     ١٨٠                                                   تبلغ املساحة العامة للجمهورية العربية السورية         :         املسـاحة  - ٢
              ما مساحته       ١٩٦٧             سرائيل عام                وقد احتلت إ    .                                               هكتار أراضي زراعية والباقي جبال وبادية          ماليني   ٦              منها حول     ً اً       هكـتار 
                                                                                               مـن أراضـي اجلوالن مت استرداد قسم منها باإلضافة إىل مدينة القنيطرة بعد حرب تشرين                                 كيلومـتر مـربع      ١     ٢٦٠
                       وتبلغ املساحة الكاملة     .                                  حتت االحتالل اإلسرائيلي حىت اآلن                  كيلومتر مربع    ١     ٢٠٠               ، يف حني بقي         ١٩٧٣          أكـتوبر  /    األول

  .                   ً                        وتنطبق حدوده تقريباً على حدود حمافظة القنيطرة              كيلومتر مربع   ١     ٨٦٠       للجوالن 

                                                                                             يسود يف سورية، بصورة عامة، املناخ اخلاص مبنطقة البحر األبيض املتوسط وهو يتصف بشتاء                :       املـناخ  - ٣
  .                                         ممطر وصيف جاف يتخللها فصالن انتقاليان قصريان

                           سم كل حمافظة بصورة عامة                                                          تقسم األراضي يف سورية إىل أربع عشرة حمافظة وتق          :                  التقسيمات اإلدارية  - ٤
                                                                 وتضم الناحية جمموعة من القرى هي أصغر وحدة إدارية يرأس احملافظة حمافظ   .                              إىل مـناطق وكل منطقة إىل نواح  

                                                                                                                     كما يرأس املنطقة مدير املنطقة والناحية مدير الناحية وميثل القرية جملس القرية ويرأسه املختار الذي يشرف على                 
                                                                           ويعني احملافظون مبرسوم، ويعني مديرو املناطق والنواحي من قبل وزارة الداخلية، أما    .                               القـرية واملزارع التابعة هلا    

                                ً                                       ً   ويف املعتاد يكون املختار عادة مسؤوالً أمام مدير الناحية، ومدير الناحية مسؤوالً    .                     ً        املخاتري فريتبطون إدارياً باحملافظ
                                                 ضافة إىل أن مراكز احملافظات تكون يف املدن اليت            باإل  .                                       ً                   أمام مدير املنطقة وهذا بدوره يكون مسؤوالً أمام احملافظ        

             منطقة مع     ٦١                                                                                                  مسيت احملافظات بأمسائها، ومراكز املناطق هي املدن اليت مسيت املناطق بأمسائها، ويبلغ عدد املناطق               
  .       ناحية   ٢١٠                     منطقة وعدد النواحي   ١٤                              مناطق مركز احملافظة ويبلغ عددها 

  �        اآلشورية   :                                            ورية حضارات عريقة متنوعة منذ آالف السنني منها                      انصهرت على األرض الس     :           الدميغرافيا - ٥
      أجبدية  (                                                          السريانية وحضارة إيبال اليت اكتشفت فيها أول أجبدية يف العامل �              الفينيقـية  �             اآلرامـية   �             الكنعانـية   
               يبلغ عدد سكان و  .                                                                  ، لذلك مسيت أرض احلضارات حيث حتتضن مواطنني من أصول عرقية ودينية خمتلفة )       أوغاريت

                                مليون نسمة، حيث يبلغ عدد           ١٧,٣٤   ،    ٢٠٠٣                                                              اجلمهوريـة العربية السورية حبسب التقديرات اإلحصائية لعام         
           يف املائة  ٥٢                               وتبلغ نسبة سكان املناطق الريفية   .       نسمة ٨     ٤٦٦     ٠٠٠                    نسمة، وعدد اإلناث ٨     ٨٧٤     ٠٠٠       الذكور 

       ٠,٠٢٧           ما يعادل         ٢٠٠٠    و    ٩٩٥ ١       بني                              كما بلغ معدل النمو السنوي                 يف املائة      ٤٨                           وسـكان املـناطق احلضرية      
                                     ونتيجة لالحتالل اإلسرائيلي لألراضي      .    ٢٠٠١      لعام            باأللف      ٣,٨                                           أما بالنسبة للخصوبة فقد بلغ معدهلا              باأللف،

                 نسمة على الرتوح    ١٥٠     ٠٠٠                                                                        العربية أصيب التوزيع الدميوغرايف السوري باخللل، فقد أجرب االحتالل ما يزيد على 
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        وبقي      ٢٠٠٤                         نسمة حىت بداية عام         ٣٠٥     ٦٦١                               يجة التزايد السكاين الطبيعي                             ، وأصبح عددهم اآلن نت        ١٩٦٧     عام  
  �          الغجر   �             عني قنية    �           بقعاثا   �       مسعدة    :                                                      من السكان يف قرى أقصى مشال اجلوالن وهذه القرى هي                      يف املائة     ٥

        قامت      ١٩٨١       ديسمرب   /              كانون األول    ١٤            ، وبتاريخ       ٢٠٠٣              نسمة عام      ٢٥     ٠٠٠                               سـحيتا، ويـبلغ عدد سكاهنا       
                                                                                                    بضم األراضي السورية احملتلة يف اجلوالن وفرض اهلوية والقوانني اإلسرائيلية على سكاهنا فأصدر جملس                        إسـرائيل 

                        كما حولت قوات االحتالل      .                                  ً      ً         الذي يعترب ضم األراضي السورية باطالً والغياً        )    ١٩٨١ (   ٤٩٧                    األمـن قراره رقم     
         وتعمل      ١٩٦٧                      مستوطنة منذ عام       ٤٤                                                                            القـرى واألراضـي الزراعية إىل مناطق لبناء املستوطنات اليت بلغ عددها           

                                                         أسرة جديدة من اليهود واملهاجرين يف السنوات العشر          ٤     ٥٠٠                                                إسـرائيل عـلى زيادة هذه املستوطنات لتوطني         
  .       القادمة

  معلومات سياسية-باء

        الدستور

   لة       ً              ضابطاً حلركة الدو       ١٩٧٣      مارس   /       آذار   ١٣                                                              يعد الدستور النافذ للجمهورية العربية السورية الصادر يف          - ٦
                    مادة موزعة على       ١٥٠                      ً                                                                 مبؤسساهتا املختلفة ومصدراً لتشريعها، ويتألف الدستور من مقدمة وأربعة أبواب تتضمن            

  :           النحو التايل

                                        املبادئ األساسية واالقتصادية والتعليمية      :                                             املبادئ األساسية ويتألف من أربعة فصول هي        :              الـباب األول   - ٧
   ).  ٤٩  -   ١   د    املوا (                                   والثقافية واحلريات والواجبات العامة 

                                           السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة   :                                     سلطات الدولة وتتألف من ثالثة فصول هي    :           الباب الثاين - ٨
  .          من الدستور  )    ١٤٨  -  ٥٠       املواد (         القضائية 

  .   ١٤٩                                             تعديل الدستور، ويتألف من مادة واحدة هي املادة   :             الباب الثالث - ٩

  .   ١٥٠      املادة    هي                     يتألف من مادة واحدة                       أحكام عامة وانتقالية و   :            الباب الرابع -  ١٠

                                                                                                       وقد جاء يف مقدمته أنه يستند إىل منطلقات رئيسية أمهها أن احلرية حق مقدس وال تكتمل حرية املواطن                 -  ١١
  .                            إال بتحرره االقتصادي واالجتماعي

                                                                     الدولية يف جمال حقوق اإلنسان اليت انضمت إليها اجلمهورية العربية السورية      الصكوك

                                                                                        ة طـرف يف عدد كبري من الصكوك الدولية اليت تنص على جمموعة من احلقوق وااللتزامات                          إن سـوري   -  ١٢
  :                                                             الكفيلة باحترام كرامة اإلنسان وحقوقه األساسية نذكر منها  ما يلي

         انضمت   .    ١٩٦٦       ديسمرب   /              كانون األول    ١٦                                                    العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية الصادر يف         -
  ؛    ١٩٦٩      أبريل  /       نيسان  ٢١       إليه يف       سورية 
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      ديسمرب  /              كانون األول    ١٦                                                                     العهـد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الصادر يف         -
  ؛    ١٩٦٩      أبريل  /       نيسان  ٢١       إليه يف             انضمت سورية   .     ١٩٦٦

  ؛    ١٩٣١      يونيه  /        حزيران  ٢٥        إليها يف             انضمت سورية   .     ١٩٢٦                  اتفاقية الرق لعام  -

      انضمت   .     ١٩٥٣       ديسمرب   /              كانون األول   ٧      يف    ف                                              الربوتوكول املعدل التفاقية الرق املوقع يف جني       -
  ؛    ١٩٥٤      أغسطس  /    آب ٤             سورية إليه يف 

                                                                                             االتفاقـية التكميلـية إلبطال الرق وجتارة الرقيق واألعراف الدولية واملمارسات الشبيهة بالرق          -
   ؛     ١٩٥٨      سبتمرب  /       أيلول  ١٧                    انضمت سورية إليها يف   .     ١٩٥٦      سبتمرب  /       أيلول ٧           الصادرة يف

  ؛    ١٩٥٣      نوفمرب  /             تشرين الثاين ٢        إليها يف               ، انضمت سورية     ١٩٤٩        عة لعام                   اتفاقيات جنيف األرب -

    ١٤         إليه يف                    ، انضمت سورية        ١٩٧٧                                                      الربوتوكول اإلضايف األول التفاقيات جنيف األربعة لعام         -
  ؛                                  كما انضمت إىل الربوتوكول اإلضايف الثاين  ،     ١٩٨٣      نوفمرب  /           تشرين الثاين

         كانون    ٣١                                 ري واملعاقبة عليها الصادرة يف                                                           االتفاقـية الدولـية لقمـع جـرمية الفصـل العنص           -
  ؛    ١٩٧٦      يونيه  /        حزيران  ١٨  يف       إليها               انضمت سورية  .    ١٩٦٥      ديسمرب  /    األول

      ديسمرب، /              كانون األول    ٣١                                                                       االتفاقـية الدولـية ملنع كافة أشكال التمييز العنصري الصادرة يف             -
            ثامنة يف عام                            ، وقبلت بتعديل فقرهتا ال        ١٩٦٩       أبريل   /        نيسان   ٢١   يف         إليها                   انضمت سورية     .    ١٩٦٥
  ؛    ١٩٩٨

      ديسمرب  /              كانون األول    ١٠                                                                     االتفاقـية الدولية ملناهضة الفصل العنصري يف الرياضة الصادرة يف            -
  ؛    ١٩٨٨      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ٢٨  يف       إليها               انضمت سورية  .    ١٩٨٥

   .    ١٩٤٩       ديسمرب   /              كانون األول   ٩                                                                  اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها الصادرة يف           -
  ؛    ١٩٥٥      يونيه  /        حزيران  ٢٥  يف       إليها         ت سورية     انضم

    ٣٠     يف                                              جتـار غـري املشروع بالنساء واألطفال املربمة يف جنيف                                 االتفاقـية الدولـية لقمـع اال     -
      نوفمرب  /               تشرين الثاين    ١٢      يف                                          ، واملعدلة بالربوتوكول املوقع يف نيويورك         ١٩٢١         سـبتمرب    /       أيلـول 
  ؛    ١٩٤٧       نوفمرب /             تشرين الثاين  ١٧    يف        إليها             انضمت سورية .    ١٩٤٧

  يف                                    وبروتوكوهلا اخلتامي الصادر يف نيويورك   .                              جتار باألشخاص واستغالل بغاء الغري              اتفاقية قمع اال -
      يونيه  /         حزيران   ١٢                                                  انضمت سورية لالتفاقية وبروتوكوهلا اخلتامي يف         .    ١٩٥٠        مـارس    /       آذار   ٢١

  ؛    ١٩٥٩

                  ملكمل التفاقية األمم    ، ا                                جتار باألشخاص وخباصة النساء واألطفال                            بروتوكول منع وقمع ومعاقبة اال -
                                       املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية؛
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      سبتمرب  /       أيلول ٣     يف                                     جتار بالنساء واألطفال املربمة يف جنيف                                          بـروتوكول تعديـل اتفاقية قمع اال       -
        تشرين   ١١     يف                                          جتـار غـري املشـروع بالراشدات املربمة يف جنيف                          واتفاقـية قمـع اال        ١٩٢١
  ؛    ١٩٤٩      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ١٧  يف         إليها     ورية         انضمت س .    ١٩٣٣       أكتوبر  /    األول

   .    ١٩٧٩       ديسمرب   /              كانون األول    ٢٨               الصادرة يف                                                          اتفاقـية القضـاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة          -
  ؛    ٢٠٠٣     مارس  /      آذار  ٢٧  يف       إليها             انضمت سورية 

    ١٥  يف             سورية إليها         انضمت  .    ١٩٨٩      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ٣٠                                اتفاقية حقوق الطفل الصادرة يف     -
  ؛    ١٩٩٣      يوليه  /   متوز

                                                                                          الـربوتوكول االختـياري األول التفاقـية حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات               -
  ؛    ٢٠٠٣       أكتوبر  /            تشرين األول  ١٧  يف       إليها               انضمت سورية  .      املسلحة

                                                                                     الـربوتوكول االختـياري الثاين التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع وبغاء األطفال واستخدامهم     -
  .    ٢٠٠٣       أكتوبر  /            تشرين األول  ١٧    يف       إليه             انضمت سورية .      إلباحية        للمواد ا

                                                         اتفاقية من اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة حبقوق   ٤٨                                وباإلضافة إىل ذلك، انضمت سورية إىل  -  ١٣
  :                        ومن هذه االتفاقيات ما يلي  .                        العمال واحلريات النقابية

  ؛    ١٩١٩   م     لعا                          اخلاصة بتحديد ساعات العمل ١             االتفاقية رقم  - ١

  ؛    ١٩١٩        لعام                      اخلاصة مبكافحة البطالة ٢             االتفاقية رقم  - ٢

  ؛    ١٩٢١        لعام                                         اخلاصة حبق التنظيم النقايب للعمال الزراعيني  ١١             االتفاقية رقم  - ٣

  ؛    ١٩٢١        لعام                                               اخلاصة بتطبيق الراحة األسبوعية يف اجملاالت الصناعية  ١٤             االتفاقية رقم  - ٤

  ؛    ١٩٢٥        لعام              ن إصابات العمل                اخلاصة بالتعويض ع    ١٧             االتفاقية رقم  - ٥

  ؛    ١٩٣٠        لعام                                     اخلاصة بتحرمي السخرة أو العمل اإلجباري  ٢٩             االتفاقية رقم  - ٦

  ؛    ١٩٣٦        لعام                             اخلاصة باإلجازات السنوية بأجر  ٥٢             االتفاقية رقم  - ٧

  ؛    ١٩٤٨       لعام                                         اخلاصة باحلرية النقابية ومحاية حق التنظيم  ٨٧             االتفاقية رقم  - ٨

  ؛    ١٩٤٩       لعام                                           بتطبيق مبادئ حق التنظيم واملفاوضة اجلماعية       اخلاصة  ٩٨             االتفاقية رقم  - ٩

                                                                          اخلاصة باملساواة يف املعاملة بني العمال الوطنيني واألجانب بالتعويض يف              ١١٨                 االتفاقـية رقم     -  ١٠
  ؛    ١٩٦٢        لعام           حوادث العمل
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  .    ١٩٩٠        لعام                                         اخلاصة بالقضاء على أسوأ أشكال عمل األطفال   ١٨٢             االتفاقية رقم  -  ١١

                                                                                               ن سورية منضمة إىل العديد من االتفاقيات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان الثقافية والفكرية                       كذلـك فإ   -  ١٤
  .                       ضمن إطار منظمة اليونسكو

  معلومات اقتصادية-جيم

                                                مالمح النظام االقتصادي يف اجلمهورية العربية السورية

                   فهو اقتصاد اشتراكي   .   ١٣        مادته                                                              حدد الدستور يف اجلمهورية العربية السورية مالمح النظام االقتصادي يف -  ١٥
  : )  ١٤      املادة    (                                                                              خمطط يهدف إىل القضاء على مجيع أشكال االستغالل، وينظم القانون امللكية، وهي ثالثة أنواع

  .                                                 ملكية الشعب وتشمل الثروات الطبيعية واملرافق العامة  ) أ (

  .                                                           ملكية مجاعية وتشمل املمتلكات العائدة للمنظمات الشعبية واملهنية  ) ب (

  .                                        ملكية فردية وتشمل املمتلكات اخلاصة باألفراد  ) ج (

                                                                                                  اعـتمدت اجلمهورية العربية السورية منذ الستينات مبدأ التخطيط الشامل القتصادها وصدرت اخلطة              و -  ١٦
      ً                                                         وحالياً مت وضع اخلطة اخلمسية العاشرة، واهلدف األساسي من هذه            .     ١٩٦٦  -    ١٩٦٠           يف الفترة               اخلمسية األوىل   

                                                                                  د العدالة االجتماعية وحتقيق التنمية االقتصادية، فقد انطلق النهج االقتصادي يف سورية منذ                   اخلطط هو إرساء قواع
                                                                                                     ومـع بداية احلركة التصحيحية على قاعدة التعددية االقتصادية حيث يؤدي كل من القطاع العام                    ١٩٧٠       عـام   

                                 الدور القيادي للقطاع العام، إال                                                                       واخلاص واملشترك دوره يف عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية مع التأكيد على
   ا                                             طيلة مراحل التنمية املتتالية، وإمنا كان                     مل يبقيا ثابتني                                                          أن طبـيعة وحجـم كل قطاع يف هيكل االقتصاد الوطين            

     ً                                                                                                   وفقاً للمتطلبات االقتصادية واالجتماعية يف كل مرحلة مع مالحظة األمهية النسبية اليت حيظى هبا الشأن                  ان    تحدد ي
  .                       سياسة االقتصادية يف سورية             االجتماعي يف ال

                                  ً                                                                         أخذ هنج التعددية االقتصادية، اعتباراً من مطلع عقد التسعينات، يتميز بإعطاء املزيد من احلرية للقطاع                و -  ١٧
                وكان أبرزها    .                                                                                            اخلـاص والقطـاع املشترك حيث مت إصدار العديد من األنظمة والقرارات لدعم هذين القطاعني              

                                                                      االستثمار والذي مسح مبوجبه هلذين القطاعني مبمارسة األنشطة يف جماالت                              وتعديالته لتشجيع    ١٠                القـانون رقم    
                                                                                                           اإلنتاج والتوزيع واالسترياد والتصدير ويف جمال االستثمار واخلدمات واليت كانت ممارستها مقتصرة على القطاع              

  .     العام

               ً               د يف سورية حالياً هي عملية                                                                                   املسألة احملورية اليت تستحوذ على اهتمام القيادة السياسية يف إدارة االقتصا           -  ١٨
                                             ن أبعاد هذه العملية سوف لن تقتصر على استمرار  إ                                                    التحرير االقتصادي وحتديث نظام التعددية االقتصادية، حيث 

               وقد بلغ اإلنتاج   .                                                                                        توسـيع القطاعني اخلاص واملشترك فحسب، بل وعلى تطوير األنظمة واإلدارة يف القطاع العام          
   ١     ٦٧٢                     باألسعار الثابتة        ٢٠٠٣                                            ءات املكتب املركزي لإلحصاء يف سورية لعام                                   احمللي اإلمجايل حسب آخر إحصا    

    أما   .                مليار لرية سورية   ١     ٦٢٧          حيث بلغ     ٢٠٠١                    مقارنة مع عام                يف املائة     ٢,٧                                   ملـيار لـرية سـورية مبعدل منو         
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         حيث بلغ        ٢٠٠١                    مقارنة مع عام             يف املائة      ٤,٤                                مليار لرية سورية مبعدل منو        ١     ٧٠٨                             باألسـعار اجلارية فقد بلغ      
  .                 مليار لرية سورية ١     ٦٢٦

                                مليون لرية سورية وزاد عام         ٨٢٠     ٣٠٧                بسعر السوق        ٢٠٠٠                                              أمـا بالنسبة للدخل القومي فقد بلغ عام          -  ١٩
              مليون لرية      ٩١٢     ٩٣٥        بلغ     ٢٠٠٢     عام     يف                          مليون لرية سورية، و       ٨٤٢     ٤٠٠          ليصبح              يف املائة     ٦,٣         مبعدل       ٢٠٠١

  . ١   ٢٠٠         عن عام          يف املائة   ٤,٦                سورية أي بزيادة 

                                                                                           وجتلى تنفيذ اخلطة اخلمسية التاسعة لوزارة االقتصاد وجهاهتا التابعة هلا باالنطالق حنو حتديث التشريعات   -  ٢٠
                                                                                                 والقوانني واإلصالح اهليكلي للسياسات االقتصادية لالنتقال باالقتصاد السوري من االقتصاد التقليدي إىل االقتصاد 

  :                       فقد قسمت اخلطة إىل مرحلتني  .                    ول العربية واألجنبية                                      املعريف، وتطوير العالقات االقتصادية مع الد

  .                                  متابعة عملية اإلصالح والتطوير اهليكلي  :     ٢٠٠٣  -    ٢٠٠١             األوىل للسنوات   ) أ ( 

                       ً                                       تعزيـز فرص النمو انطالقاً من التوجيهات العليا ملتابعة           :    ٢٠٠٥  -    ٢٠٠٤                      الثانـية للسـنوات       ) ب ( 
  .                                       سياسات اإلصالح االقتصادي والتحديث والتطوير

                        ً                                                                          تؤدي املصارف يف سورية دوراً على غاية من األمهية يف تفعيل األنشطة االقتصادية واالجتماعية، حيث                و -  ٢١
                                       ً               ولكل مصرف من املصارف الستة املوجودة حالياً اختصاص           .                                                تشرف الدولة على النظام املصريف وتديره وتوجهه      

                              صمة ومراكز احملافظات واملناطق                                                                                 ودور وأهـداف متيزها عن بعضها البعض وهي بشبكتها املنتشرة يف مركز العا            
                                                                                                        املخـتلفة يف سـورية تقـدم اخلدمـات والتسـهيالت ملـن يرغب من املؤسسات واألفراد يف حدود األنظمة                    

  .                                واالختصاصات املعمول هبا لدى كل منها

  :                                                         وباختصار ميكن اإلشارة إىل أهم ما أجنزته املصارف يف سورية مبا يلي -  ٢٢

  ؛                                          وها وحسن استخدامها يف متويل القطاعات املختلفة                           محاية مدخرات املواطنني وتأمني من -

  ؛                                                                   متكني الدولة من تنفيذ السياسة النقدية وتكيفها وفق مقتضيات الصاحل العام -

  ؛                                                        توفري اخلدمات املصرفية للقطاعات االقتصادية واالجتماعية العامة -

  .         يع العامة                                                                   إسهام اجلهاز املصريف بدور فعال كأداة للرقابة املالية على املؤسسات واملشار -

           ً                                                                                         وقـد مت مؤخراً منح التمويل املصريف للقطاع اخلاص من البنك اإلسالمي للتنمية ومن املصرف التجاري                 -  ٢٣
  .                                               السوري لتمويل الصادرات العربية خلارج الوطن العريب

                                                                                                     سـعت سورية إىل تطوير عالقاهتا التجارية واالقتصادية مع كافة دول العامل وإىل الدفاع عن مصاحلها                 و -  ٢٤
                                                        حيث ارتبطت مع الكثري من دول العامل املتقدم والنامي           .                                                      مصـاحل العـامل الثالث يف احملافل االقتصادية الدولية         و

                                                       ات محاية االستثمار وجتنب االزدواج الضرييب، كما ترتبط         ي                                                    باتفاقات جتارية وتعاون اقتصادي وعلمي وفين واتفاق      
                                                           ع توقيع اتفاق شراكة معها يف إطار عملية برشلونة اليت               وتتوق  .                                               سورية بعالقات تعاون مع بلدان االحتاد األورويب      
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           ً                                         وسورية أيضاً عضو يف منطقة التجارة احلرة العربية الكربى   .          متوسطية-                                     تسعى إىل إقامة منطقة جتارة حرة أوروبية 
                             وتساهم سورية مسامهة فاعلة     .                                                                                 يف إطار اجلامعة العربية كمرحلة أوىل يف سبيل إقامة سوق عربية مشتركة واحدة            

                                                                                                                مـع الـدول األعضـاء يف املنتديات االقتصادية الدولية، كما أهنا دولة عضو يف جلنة األمم املتحدة االقتصادية                   
  .ESCWA  "       اإلسكوا "                          واالجتماعية ملنطقة غرب آسيا 

  معلومات ذات طابع عام-     ًثانيا 

  مقدمة تفسريية-ألف

                                  ً      لعمال املهاجرين وأفراد أسرهم، ووفقاً                                                  من االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع ا         ٧٣      ً              تطبـيقاً لـلمادة      -  ٢٥
                                                                                                                    للمـبادئ التوجيهية اليت وضعتها اللجنة بشأن إعداد التقارير األولية وشكلها وحمتواها، تقدم اجلمهورية العربية               

  .                          ً                                  السورية هذا التقرير مشفوعاً مبالحظة أولية بشأن أمهية هذه املقدمة

                                 ً           ً          جلمهورية العربية السورية ليست بلداً جيتذب عموماً العمال                                           وينبغي بادئ ذي بدء استرعاء االنتباه إىل أن ا -  ٢٦
               ً  ويرجع ذلك أساساً   .                                                                                األجانب وأن العمال املهاجرين ال يستوطنون فيها بأعداد كبرية أو لفترات طويلة من الوقت

  .                                           لتلبية طلبات السوق الشاملة على مجيع املستويات  )      احمللية (                              إىل كفاية اليد العاملة السورية 

                                                                                                      ع أن معظم العمال املهاجرين يف سورية من مواطين الدول العربية الفقرية العاجزين عن العثور على                      والواق -  ٢٧
  .                                                                               وباإلضافة إىل ذلك، فإن معظمهم عمال غري متخصصني من حيث ما يتعلق باملؤهالت              .                     عمـل يف دول اخلليج    

ّ                                                ودخوهلم سورية أمر ميّسر ألن سورية ال تشترط أية تأشرية دخول من مواطين الد   .          ول العربية                   

                                                                                                         أما فيما يتعلق بالعمال غري العمال العرب، فال ميكن تصنيفهم يف فئة العمال املهاجرين ألن وجودهم يف                  -  ٢٨
             تابعة للقطاع  (                                      تشمل إكمال أو تنفيذ مشاريع كبرية وحمددة   )                        ثنائية يف األوقات العادية (                       البلد خيضع عادة التفاقات 

             ً                                    ويوظفهم عموماً الكيان األجنيب الذي ينفذ املشروع        .                 ىت انتهى املشروع                                     ؛ وهؤالء العمال يغادرون البلد م      )       العـام 
  .    حمليني  )      سوريني (                      ً             وجيوز هلذه الكيانات أيضاً توظيف عمال   .                           والذي يأيت خبربائه إلجناز العمل

  .                                             للعقد املربم مع املتعاقدين املنفذين للمشروع       )      اخلرباء (                                                 وكقـاعدة، ختضـع حالة هذه الفئة من العمال           -  ٢٩
   .                                                                        د ملزم لكال الطرفني ويكفل حقوق اجلميع ويتمشى مع شرط احلفاظ على النظام العام     والعق

       لتنفيذ   )                       يد عاملة مؤقتة عادة    (                                                                   ويف احلـاالت الـيت توظـف فيها مؤسسات حملية خاصة فنيني أجانب               -  ٣٠
              اليت يتمتع                                                                                                    مشـاريعها، ختضع العالقة ألحكام العقد وقانون العمل السوري ومجيع القوانني السورية ذات الصلة             

  .                                                           األجانب مبوجبها مبركز متساو ملركز السوريني كما سريد شرح ذلك أدناه

                    اليت صدقت عليها        ١٩٧٥         لعام    ٤                                                                         وجتـدر اإلشـارة إىل أن االتفاقية العربية لتنقل األيدي العاملة رقم              -  ٣١
     يقصد    : "           لى ما يلي      ع  ١              من املادة     ١                   تنص يف الفقرة         ٢٠٠١         لعام     ٧٠                                             اجلمهوريـة العربية السورية بالقانون رقم       

                                                                                                العمال العرب الذين يأتون إىل املنطقة العربية للعمل فيها من منطقة أخرى أو من دولة                ̀                      بالعمـال املهاجـرين   ̀ 
   ".      أجنبية
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       ويف هذا   .                                                                                  وتنص االتفاقية على حقوق وواجبات العمال وأفراد أسرهم ممن ليسوا من مواطين البلد املقصود -  ٣٢
              ً                اليت أصبحت جزءاً من القانون       )  ١       املرفق   (                 من االتفاقية     ٣              من املادة     ٨       إىل    ٦                                    الصـدد، نود اإلشارة إىل الفقرات     

  .                      احمللي بعد التصديق عليها

                                                                                                                ويف خـتام هـذه املقدمة، نكرر أننا التزمنا لدى إعداد هذا التقرير باملواد املدرجة يف املبادئ التوجيهية                   -  ٣٣
  .                           والعناوين اليت وضعتها اللجنة

 تشريعي وما يتصل هبما يف القضاء واإلدارة اإلطار الدستوري وال-باء

                     ويرجع ذلك إىل املثل      .                                                                              تلـتقي األحكـام الدسـتورية يف سورية، بشكل تلقائي، مع مضمون االتفاقية             -  ٣٤
      فحقوق   .                                                                 ُ                                     اإلنسـانية املشـتركة بيـنهما، من حيث مراعاة حقوق اإلنسان، واملبادئ اليت ُبين عليها كل منهما                

                                                                 مبا هو من مكتسباهتا مصونان، مبطلق النصوص الدستورية، وبصرف النظر عن           بذاهتا، و   "                      الشخصـية اإلنسـانية    "
  .      اجلنسية

                                                                                                         وينعكس ذلك، بطبيعة احلال، على القوانني العادية، الناظمة للعالقات كافة، ولكل من يتواجد يف إقليم                -  ٣٥
  .                           الدولة السورية، دون أي متييز

          أن خيصصها    )        القوانني (                                  مطلقة، فليس للتشريع العادي                                                          وغين عن البيان أنه عندما تأيت القاعدة الدستورية        -  ٣٦
                                                              ً                          ومن البداهة امتثال القضاء إىل ذلك يف تطبيقه للقوانني، وطبيعي أيضاً أن تنصاع األجهزة اإلدارية   .              أو يستثين منها

  .                      والتنفيذية حلكم القانون

  مث   .                       املطلق يف الدستور السوري       ً              ً              ً                                  وتأكـيداً لذلك، وإثباتاً له نقتطف عدداً من املواد ذات الطابع املبدئي و   -  ٣٧
                                     وننطلق يف ذلك من التأكيد على أن         .                                                                                نسـتخلص النتائج املترتبة عليها لبيان توافقها مع أحكام االتفاقية الدولية          

                             ، مها يف مركز قانوين واحد،       )                                        املستويف ملشروعية إقامته وعمله يف سورية      (                                      العـامل السـوري، والعامل األجنيب،       
  .                           خيضعان للنصوص القانونية ذاهتا                      متطابق، دون أي متييز، و

 بعض النصوص الدستورية -جيم

  :                                   فيما يلي النصوص الدستورية ذات الصلة -  ٣٨

                                                                               االقتصاد يف الدولة اقتصاد اشتراكي خمطط يهدف إىل القضاء على مجيع أشكال              : ١-  ١٣       املادة   -
  .       االستغالل

  .             بل تعويض عادل                                             ال ترتع امللكية الفردية إال للمنفعة العامة ومقا : ١-  ١٥      املادة  -

  .                               املصادرة العامة يف األموال ممنوعة : ٢-  ١٥      املادة  -

  .                                   ال تفرض املصادرة اخلاصة إال حبكم قضائي : ٣-  ١٥      املادة  -
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                                                                                 تفـرض الضـرائب عـلى أسس عادلة وتصاعدية حتقق مبادئ املساواة والعدالة               :  ١٩         املـادة    -
  .         االجتماعية

                                   واطنني حريتهم الشخصية وحتافظ على                                          احلـرية حق مقدس وتكفل الدولة للم        :  ١-  ٢٥         املـادة    -
  .              كرامتهم وأمنهم

  .                                          سيادة القانون مبدأ أساسي يف اجملتمع والدولة : ٢-  ٢٥      املادة  -

  .                                    كل متهم بريء حىت يدان حبكم قضائي مربم : ١-  ٢٨      املادة  -

  .                                ً          ال جيوز حتري أحد أو توقيفه إال وفقاً للقانون : ٢-  ٢٨      املادة  -

      ً          ً                                          جسدياً أو معنوياً أو معاملته معاملة مهينة، وحيدد القانون                  ال جيوز تعذيب أحد : ٣-  ٢٨         املـادة    -
  .                عقاب من يفعل ذلك

  .                                                               حق التقاضي وسلوك سبيل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون : ٤-  ٢٨     ملادة  ا -

  .                                                                  املساكن مصونة ال جيوز دخوهلا أو تفتيشها إال يف األحوال املبينة يف القانون :-  ٣١      املادة  -

  .                                            حرية االعتقاد مصونة وحتترم الدولة مجيع األديان : ١-  ٣٥      املادة  -

                                                                            تكفـل الدولة حرية القيام جبميع الشعائر الدينية، على أن ال خيل ذلك بالنظام     : ٢-  ٣٥         املـادة    -
  .     العام

                                                                               حتدد الدولة عدد ساعات العمل وتكفل الضمان االجتماعي للعاملني وتنظم هلم             : ٣-  ٣٦       املادة   -
  .            ضات واملكافآت                         حق الراحة واإلجازة والتعوي

 النتائج املستخلصة من هذه النصوص -دال

                                                                                                      إن مـا سـبق إثباته من نصوص دستورية، تتصف باإلطالق، وال تعتد باجلنسية، يبني مدى التوافق مع                   -  ٣٩
     ً                                       ونظراً لكون معظم العمالة األجنبية يف سورية هي   .                       ً      ً                          االتفاقية وأهدافها، نصاً وروحاً، ودون متييز بني سوري وغريه

                                                                                                     عربية، فإنه يتحتم التذكري بالتزام سورية بأحكام االتفاقية العربية لتنقل األيدي العاملة يف الوطن العريب رقم       عمالة 
  .    ٢٠٠١       لعام   ٧٠                                واليت صادقت عليها بالقانون رقم     ١٩٧٥       لعام  ٤

      يعامل    : "     لى أن       تنص ع    ٢٠٠٤                                     من قانون تنظيم العالقات الزراعية لعام   )  أ (  ١٢                                    ومن هذا املنطلق نشري إىل أن املادة       -  ٤٠
   ".                                                                                           العمال العرب معاملة العمال السوريني يف تطبيق هذا القانون بشرط احلصول على إجازة عمل من الوزارة 

                   ً                                                                                    ويؤخـذ باالعتبار أيضاً عضوية سورية يف منظمة العمل الدولية، واالتفاقيات اليت صادقت عليها، واليت                -  ٤١
  .                  عليه عند التعارض                                              أصبحت أحكامها مبثابة القانون الداخلي، وهي مقدمة
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                   تتمتع بوضع قانوين     "                 العمالة املهاجرة    "   ب                       إىل أن ما يسمى      -                          على الصعيد الدستوري     -                  وننتهي مما تقدم     -  ٤٢
                           وأن النظام السياسي ينظر      "          عمال عرب  "          ً                          ونذكر أخرياً بأن هذه العمالة هي         .                                    سليم يف اجلمهورية العربية السورية    

  .                        ً وأن شعوهبا أمة واحدة أيضاً                                  إىل الدول العربية على أهنا وطن واحد 

                                                                                                       وفيما يتعلق باملعلومات الكمية والنوعية اليت تتناول خصائص وطبيعة تدفقات اهلجرة، جتدر اإلشارة إىل               -  ٤٣
                                              أما من حيث الكيف، فرمبا تكون الفقرة السابقة قد   .                                                        أنـه ال توجد قاعدة بيانات إحصائية دقيقة من حيث الكم     

                     وصف هذه العمالة    -                     على صعيد الكيف     -      وميكن    .                         العمالة عربية املصدر                                    استوفت هذا اجلانب، من حيث كون     
                                                                                                            بأهنا غري فنية وليست بذات مؤهالت ختصصية، وإمنا هي عمالة خدمات زراعية، أو حراسة يف األبنية الكبرية، أو               

  .         خدم منازل

              مات راجع إىل                                                                                         ولعـل السبب يف عدم وجود عمالة فنية متخصصة، واحنصارها يف العمالة العادية للخد              -  ٤٤
  :     أمرين

  ؛                                                           كون العمالة السورية تسد حاجة السوق، وهي مؤهلة كما سبق بيانه  ) أ (

                                                                                         كـون األجـور يف سورية ال تليب طموحات العامل املهاجر يف حتقيق فائض دخل وإدخار ذي                   ) ب ( 
  .    أمهية

             ل واملرخصني من                                                                          وأما ما يتعلق باإلحصاءات فإن ذلك ينحصر يف نطاق العمال املسجلني لدى وزارة العم -  ٤٥
  .                   قبلها للعمل يف سورية

  ٣١           ولغاية       ٢٠٠٦       يناير   /            كانون الثاين  ١        ً                                                        نـرفق طـياً إحصـائية خاصة ببطاقات العمل عن الفترة من              و -  ٤٦
  . )١ (    ٢٠٠٦      يوليه  /   متوز

                         وميكن القول إن العمالة      .                                                                                وفيما يتعلق بالعمالة السورية املهاجرة إىل اخلارج، فال توجد بيانات إحصائية           -  ٤٧
  .                                                        املهاجرة تتشكل يف معظمها من عمال مؤهلني، يعملون يف دول اخلليج        السورية 

                                ميكن القول يف هذا املوضوع، إن                                                           ً      ً                وفـيما يـتعلق بالوضع الفعلي اخلاص بتنفيذ االتفاقية تنفيذاً عملياً،             -  ٤٨
           تورية اليت                           باالعتبار النصوص الدس    ة  خذ آ                                                               ً               اجلمهوريـة العربـية السورية تتقيد بأحكام االتفاقية، وتطبقها تلقائياً،           

  .                                                                    أوردناها إضافة إىل أن قانون العمل يف سورية ليس فيه ما يتعارض مع مضموهنا

  ،  "                     يف تنظيم عمل األجانب    "                                                                          ونشري يف هذا الصدد إىل الفصل اخلامس من قانون العمل السوري وعنوانه              -  ٤٩
  :                              وهو يتضمن مادتني بالصيغ التالية

                                                      

  .                                                  ار إليها يف هذه الفقرة لدى تلقيها من احلكومة السورية                  ستتاح املعلومات املش  ) ١ (
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                                               ، إال بعد احلصول على ترخيص يف ذلك من وزارة الشؤون                            ً ال جيوز لألجانب أن يزاولوا عمالً   : "  ٣٥      املادة  
                                ً                                                                         االجتماعـية والعمل، وأن يكون مصرحاً هلم باإلقامة، وبشرط املعاملة باملثل مع الدولة اليت ينتمي إليها األجنيب،      

   ".                   ويف حدود تلك املعاملة

                    لترخيص املشار إليه                                                                        حيدد وزير الشؤون االجتماعية والعمل بقرار منه شروط احلصول على ا             : "  ٣٦       املادة   
                                                                                                                يف املـادة السـابقة، كمـا حيدد بقرار منه حاالت اإلعفاء من شرط املعاملة باملثل، أو من شرط احلصول على                     

    ".        الترخيص

                     وتعديالته بالقرار       ٢٠٠٥       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ٢٠   يف      ٢٠٤٠         برقم     ٣٦                                   وقـد صدر القرار املنفذ للمادة        -  ٥٠
    . )٢ (                            ونرفق صورة عن أحكامهما كاملة  ،     ٢٠٠٥  رب     ديسم /            كانون األول ٤      تاريخ  ب      ٢١٣٠    رقم 

                                                                                                        وجديـر بالذكر أن التنظيم النقايب يف سورية يعمل على محاية مصاحل العمال كافة، وعلى تثقيفهم من                  -  ٥١
                    ونثبت فيما يلي بعض    .                                                                                            خـالل املؤمتـرات اليت يعقدها والنشرات التوجيهية اليت يوزعها يف إطار الثقافة العمالية             

  :                          أو ذات الصلة مبوضوع التقرير              النصوص اخلاصة، 

              العامل العريب     : "                         ، اخلاص بالتنظيم النقايب       ١٩٦٨         لعام     ٨٤                              من املرسوم التشريعي رقم        ٢٣       املادة   -
                                                                                                حر يف االنتساب إىل نقابة املهنة اليت ميارسها، شريطة أن يكون قد أمت السن اخلامسة عشرة من                 

   ".                                            العمر، وال جيوز له االنتساب ألكثر من نقابة واحدة

                                                                    حيق للعمال األجانب، من غري العرب، الذين مضى على استخدامهم يف سورية أكثر    : "  ٢٥      املادة  -
   ".                                                 من سنة، االنتساب لنقابة املهنة، شريطة املعاملة باملثل

                                                         من املرسوم التشريعي آنف الذكر لبيان مدى التوافق           ٦٢                                                ومن املفيد إثبات نص بعض الفقرات من املادة          -  ٥٢
  .  ية               مع أحكام االتفاق

   ".                                                                  إبداء الرأي يف مشروعات القوانني احملالة إىل النقابة من قبل اجلهات املختصة   : " ٧-  ٦٢      املادة  -

                                             يف وضع األنظمة األساسية للعمال والعمل على توحيد   )               من قبل النقابة (        املشاركة    : " ٨-  ٦٢      املادة  -
   ".      شروطها

                              ابية، واختاذ التدابري الالزمة                                                   رعاية مصاحل العمال غري املنتظمني يف منظمات نق        "  :  ٩-  ٦٢         املـادة    -
   ".                                          لتشكيل هيئات نقابية مؤقتة تتوىل هذه الرعاية

   ّ                            لعلّ ما أوردناه من بيان عن          ، ف                                                                        ما يتعلق بنشر وترويج االتفاقية، والتعاون مع اجملتمع املدين الحترامها            وفي -  ٥٣
                                     اصة بتنقل األيدي العاملة العربية،                                     ، وما ذكرناه عن االتفاقية اخل      )     عربية (                                           طبيعة العمالة الوافدة إىل سورية وكوهنا       

                                                      

  .                                                             ستتاح نسخة عن أحكام املرسوم كاملة لدى تلقيها من احلكومة السورية  ) ٢ (
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                                                                                                                ومـا ذكـرناه عـن احلق يف تشكيل منظمات نقابية، إضافة إىل التثقيف العمايل، واملؤمترات احمللية، واإلقليمية                  
                 ً                           ونضيف إىل ذلك أيضاً أن النظام السياسي يعطي     .                                                                  والدولية، لعل كل ما ذكر يبني مدى الترويج لالتفاقية الدولية         

  .                                                 ومثة صلة وثيقة بني هؤالء النواب وبني املنظمات النقابية  .   ً     ً              يالً خاصاً يف جملس الشعب                 الطبقة العاملة متث

  معلومات تتصل بكل مادة من مواد االتفاقية-     ًثالثا 

 ٧و) ١(١املادتان 

                                       ، وما يتضمنه قانون العمل من نصوص        )                         تشكل قاعدة هذا التقرير    (                                      إن مـا أثبتناه من نصوص دستورية         -  ٥٤
                                                                                                 نسية، وما ذكرناه بالنسبة التفاقية تنقل األيدي العاملة العربية، وما صدقت عليه سورية من                                  مطلقة، ال تعتد باجل   

                                                     ً                                                            اتفاقـيات يف إطار منظمة العمل الدولية؛ كل ذلك وغريه أيضاً يؤكد بطالن أي عقد عمل، أو شرط فيه، يقوم                    
  .                على أساس التمييز

                        وميكن القول إن تاريخ هذا   .  ً     ً              اً حامساً يف هذا الصدد                                               ويعترب القضاء العام، والقضاء العمايل يف سورية مرجع -  ٥٥
                                                                                                                 القضـاء مل يشـهد أي دعوى قامت يف جوهرها على أساس التمييز، بسبب اجلنسية، أو العرق، أو العقيدة، أو                    

  .                  اجلنس، أو ما إىل ذلك

     نصوص                               ً                                                         وال خيفى أن هذه األمور مرتبطة أصالً حبقوق اإلنسان، وهي حقوق راعتها األحكام الدستورية ب          -  ٥٦
  .                                          مطلقة، وجمردة عن أي جنسية وأوصاف كما أسلفنا

    ّ                                                                                                      ونذكّـر بـأن اجلمهورية العربية السورية من أوائل الدول اليت انضمت إىل االتفاقيات الدولية املناهضة                 -  ٥٧
                                                                                                                للفصـل العنصـري، واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية قمع جرمية الفصل                

   ويف                                                                               وهي طرف يف االتفاقية الدولية ملناهضة الفصل العنصري يف األلعاب الرياضية،              .                واملعاقبة عليها             العنصـري،   
                                                                                                     العهدين الدوليني املتعلقني باحلقوق السياسية واملدنية واالقتصادية واالجتماعية، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال 

                                                       ل تعارض القانون الوطين مع االتفاقية الدولية املصدق                                             واالجتهاد القضائي املستقر أنه يف حا       .                     التميـيز ضد املرأة   
  .                          نه تسري أحكام االتفاق الدويل إ       عليها ف

 ٨٣املادة 

                       ً                   لكل شخص يعد نفسه متضرراً من جراء جناية أو  "                                     من قانون أصول احملاكمات اجلزائية        ٥٧           للمادة       ً طبقاً -  ٥٨
      من   ٣             ً                  يق املختص وفقاً ألحكام املادة                                                                            جنحة أن يقدم شكوى يتخذ فيها صفة اإلدعاء الشخصي إىل قاضي التحق           

  .           هذا القانون

 ٨٤املادة 

                             من القانون املدين السوري       ٢٥                                                                            إن تصـديق هذه االتفاقية يعد مبثابة تشريع وطين وهذا ما تؤكده املادة               -  ٥٩
    ليه                                                                                                          مـن اتفاقية فيينا املتضمنة قانون املعاهدات الدولية اليت انضمت إليها سورية، وهذا ما استقر ع                  ٢٧          واملـادة   

  .    ١٩٨٠      ديسمرب  /            كانون األول  ١٢      تاريخ  ب      ١٩٠٥                              اجتهاد حمكمة النقض السورية رقم 
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 حقوق اإلنسان جلميع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم -     ًرابعا 

 ٨املادة 

    ً                                                                                                   وفقاً للقواعد املتعلقة مبغادرة السوريني، فقد ألغي النظام السابق الذي كان يفرض وجوب احلصول على                -  ٦٠
                                   أن يغادر بلده دون احلاجة إىل       -                         وفق التنظيم الراهن     -                        وأصبح بوسع كل مواطن       .          رة الوطن                  تأشرية خروج ملغاد  

  .        أي إجراء

                                                                                        ويستثىن من ذلك من هم دون الثامنة عشرة من العمر، وكذلك املوظفون لدى الدولة الذين حيتاجون إىل  -  ٦١
  .                   هذا فيما خيص السوريني  .                             إذن من اجلهة اليت يعملون لديها

                                                                              و الدول العربية، فال حيتاجون إىل تأشرية دخول إىل سورية، وال إىل تأشرية خروج، وهم حباجة          أما مواطن -  ٦٢
  .                                                                                  إىل مراجعة إدارة اهلجرة واجلوازات، إذا زادت إقامتهم على ثالثة أشهر، وذلك لتمديد اإلقامة

 ١٠ و٩املادتان 

                     ً      وهذا احلق مصون دستورياً،      .     دمية                                                                    احلـق يف احلياة هو من حقوق الشخصية اإلنسانية يف كل الشرائع اآل             -  ٦٣
                                                    ً  وال نرى حاجة لالسترسال يف هذا املوضوع بعد أن أوردنا آنفاً   .                                             ويف املبادئ الشرعية الدينية، ويف قانون العقوبات

   .                                   كافة النصوص الدستورية املتعلقة بذلك

  :      أنه ٣ /  ٢٨    ادة                              فعلى الصعيد الدستوري، تقرر امل  .                                           ومع ذلك ميكن التذكري ببعض النصوص يف هذا الصدد -  ٦٤
        وقبلها،     ".                             وحيدد القانون عقاب من يفعل ذلك  .                      ً          ً                            ال جيوز تعذيب أحد جسدياً أو معنوياً، أو معاملته معاملة مهينة  "

                                                                        احلرية حق مقدس، وتكفل الدولة للمواطنني حريتهم الشخصية، وحتافظ على             : "                  من الدستور أن     ٢٥             تقرر املادة   
    ".               كرامتهم وأمنهم

  -  ١٥ (                     منه تعاقب باحلبس من    ٥٣٣       فاملادة                                    أحكام قانون العقوبات يف هذا املوضوع                    ونشري هنا إىل بعض      -  ٦٥
                                                           من قانون العقوبات من حرم آخر حريته الشخصية بأية             ٥٥٥              وتقرر املادة      .                        ً      سنة كل من قتل إنسان قصداً       )   ٢٠

  ً          ياً على من                                       ً          وتشدد العقوبة إذا مارس الفاعل تعذيباً جسد         .                                                 وسيلة كانت عوقب باحلبس من ستة أشهر إىل سنتني        
                                                  من هدد آخر بالسالح عوقب باحلبس مدة ال تتجاوز           :                       من قانون العقوبات      ٥٥٩              وتقرر املادة      .             حرمـت حريته  

                     وعاقب القانون السوري    .                               ً                                                      الستة أشهر وإذا كان السالح نارياً واستعمله الفاعل تتراوح العقوبة بني شهرين وسنة         
                تنص على أن                          من قانون العقوبات      ٥٧٠       املادة      و  .        ثة أشهر                                              منه على الذم بأحد الناس باحلبس حىت ثال           ٥٦٨        باملادة  

  .                                                                       يعاقب على القدح بأحد الناس وكذلك على التحقري باحلبس من أسبوع إىل ثالثة أشهر

 ١١املادة 

                                 وال يستطيع أحد إجبار آخر على        .                                                                  احلـرية حق مقدس لإلنسان، وليس يف سورية مظاهر رق أو عبودية            -  ٦٦
  .                                              لثقايف العام إىل مستوى رفيع بالنسبة هلذه املفهومات               وقد وصل الوعي ا  .           ً العمل قسراً
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   من  "                        من قانون العقوبات فإن    ٥٥٥            ومبوجب املادة   .                                              ومع ذلك فإن النصوص القانونية صارمة يف هذا اجملال -  ٦٧
     ٥٥٦               وتليها املادة      ".                                                                                      حـرم آخـر حريته الشخصية بأي وسيلة كانت، عوقب باحلبس من ستة أشهر إىل سنتني               

  .               تشديد العقوبة              لتفصيل أكثر مع

     كافة          للعمال                                          إن قانون العمل السوري يتضمن قواعد محائية-            بال حتفظ    -                            ومن جهة أخرى ميكن القول       -  ٦٨
                                                                   ويرجع ذلك إىل طبيعة النظام السياسي الذي حيرص على محاية حقوق             .                                      ومهما كانت جنسياهتم، مبستويات عالية    

   ".                            بالقضاء على كل أشكال االستغالل "     توري                        ولقد أشرنا إىل النص الدس  .                       الطبقة العاملة يف سورية

                      ً                              كل من أوقف أو حبس شخصاً يف غري احلاالت اليت ينص                                        من قانون العقوبات على       ٣٥٧             ونصت املادة    -  ٦٩
  .                                         عليها القانون يعاقب باألشغال الشاقة املؤقتة

              لقانون رغبة يف            ً      ً                     من سام شخصاً ضروباً من الشدة ال جييزها ا                         من قانون العقوبات على   ٣٩١           ونصت املادة  -  ٧٠
  .                                                                                 احلصول على إقرار عن جرمية أو على معلومات بشأهنا عوقب باحلبس من ثالثة أشهر إىل ثالث سنوات

                                 جتارة اجلنس واالستغالل اجلنسي حيث        حملاربة      ١٩٦١         لعام     ١٠                             قانون مكافحة الدعارة رقم               وقـد وضع     -  ٧١
                               الفجور أو الدعارة أو ساعده على                             ً     ً                               فـرض عقوبـة على كل من حرض شخصاً ذكراً كان أم أنثى على ارتكاب    

                                                                                               له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة حبيث ال                                ذلك، أو سهله  
  .         لرية سورية   ٣     ٠٠٠               لرية سورية إىل  ١     ٠٠٠                                                   تقل العقوبة عن سنة وال تزيد عن ثالث سنوات وبغرامة من 

                                                                   دول املصدقة على اتفاقيات العمل األساسية الثمانية ملنظمة العمل                                                 إن اجلمهوريـة العربية السورية من ال       -  ٧٢
      ١٩٥٧       لعام    ١٠٥   ، و                                     اخلاصة بتحرمي السخرة أو العمل اإلجباري    ١٩٣٠       لعام   ٢٩                             الدولية وخاصة االتفاقيتني رقم
   ).      السخرة (                        اخلاصة بتحرمي العمل اجلربي

  .                               ظات جلنة اخلرباء القانونيني يف املكتب                                        تقارير دورية إىل مكتب العمل الدويل حسب مالح      سورية       وتقدم  -  ٧٣

 ١٦ و١٣ و١٢املواد 

                                                                                                   نكتفي يف هذا املوضوع بعرض شواهد من النصوص املؤكدة على تلك احلريات، مع التذكري مبا سبق من                  -  ٧٤
  .                                                                        نصوص تتعلق حبق التنظيم النقايب لألجانب، واليت سنكرر إثبات بعضها يف هذا السياق

             تكفل الدولة      و  .                                          االعتقاد مصونة وحتترم الدولة مجيع األديان                       على أن حرية      ر             من الدستو    ٣٥            نصت املادة    -  ٧٥
  .                                                              حرية القيام جبميع الشعائر الدينية على أن ال خيل ذلك بالنظام العام

  :          على ما يلي                    من قانون العقوبات    ٤٦٢      املادة      ونصت  -  ٧٦

                      نية أو حث على االزدراء                                          على حتقري الشعائر الدينية اليت متارس عال                         بأية طريقة كانت                مـن أقدم      ) أ ( 
  .                                             بإحدى تلك الشعائر عوقب باحلبس من شهرين إىل سنتني
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  :                 ومن ضمن هذه الطرق  ) ب ( 

                                                                                          األعمـال واحلـركات إذا حصلت يف حمل عام أو مكان مباح للجمهور أو معرض لألنظار أو                  -
  ؛                                         شاهدها بسبب خطأ الفاعل من ال دخل له بالفعل

  ؛    ً                 نقالً بالوسائل اآللية                               الكالم أو الصراخ سواء جهر هبما أو -

                                                                                             الكـتابة والرسـوم على اختالفها إذا عرضت يف حمل عام أو مكان مباح للجمهور أو معرض                  -
  .                                            لألنظار أو عرضت للبيع أو وزعت على شخص أو أكثر

                                                             لكل مواطن احلق يف أن يعرب عن رأيه حبرية وعلنية بالقول                       على أن                  من الدستور    ٣٨         املـادة           ونصـت    -  ٧٧
                                                                                                       وسائل التعبري األخرى وأن يسهم يف الرقابة والنقد البناء مبا يضمن سالمة البناء الوطين والقومي                               والكتابة وكافة 

  .                                                                    ً         ويدعم النظام االشتراكي وتكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر وفقاً للقانون

       ل منح                                             عمل املطابع واملكتبات ودور النشر وأصو          ٢٠٠١         لعام     ٥٠                                     وقـد نظـم املرسوم التشريعي رقم         -  ٧٨
                                ً                                 ً                                        الترخـيص للدوريـات وإجـراءاته وفصـوالً مبا حيظر نشره يف إطار القوانني وفصوالً تتعلق بعرض املطبوعات               

  .        وتوزيعها

      املادة                        ويف هذا اجملال جند أن      .                                                                             ولكن حرية التعبري عن الرأي ال جيوز أن متتد إىل النيل من عقائد اآلخرين              -  ٧٩
  :                 حلبس من شهر إىل سنة          يعاقب با    أن                           من قانون العقوبات نصت على   ٤٦٣

              ً                                                                                   مـن أحدث تشويشاً عند القيام بأحد الطقوس أو باالحتفاالت أو الرسوم الدينية املتعلقة بتلك                 ) أ ( 
  ؛                                        الطقوس أو عرقلها بأعمال الشدة أو التهديد

                                           ً                 ً                       من هدم أو حطم أو شوه أو دنس أو جنس بناء خمصصاً للعبادة أو شعاراً أو غريه مما يكرهه أهل   ) ب ( 
  .           ئة من الناس          ديانة أو ف

                                        كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منه أو     أن                           من قانون العقوبات نصت على   ٣٠٧                كما أن املادة     -  ٨٠
                                                                                                                    ينتج عنه إثارة النعرات املذهبية أو العنصرية أو احلض على الرتاع بني الطوائف وخمتلف عناصر األمة يعاقب عليه                  

  .               بالغرامة املالية و                          باحلبس من ستة أشهر إىل سنتني 

                                                                                          من جهة أخرى ال يوجد يف القانون ما مينع أي طائفة دينية من ممارسة احلق يف الثقافة اخلاصة أو اجملاهرة  و - ١ ٨
                                                                                     وتتجسد حرية ممارسة الشعائر الدينية لكل الطوائف الدينية حبرية املمارسة العلنية             .                               بـالدين أو اسـتخدام اللغة     

  .                                          واهلم الشخصية عليهم من جانب مراجعها الدينية                                                 لشؤوهنا الدينية وتتمتع هذه الطوائف بتطبيق قانون أح

  .                                                                                               الفقـرة الرابعة تعمل الدولة على دعم التعليم الديين واألخالقي يف كافة املراحل التعليمية                      ومبوجـب    -  ٨٢
    منه      ١١٨                                                                                     وكفلت حق التعليم الديين لكل طائفة دينية حىت يف السجون حيث نص نظام السجون السوري يف املادة 
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                                 ً                                                             ر الداخلية لكل سجن ولكل ديانة بناًء على اقتراح املتصرف رجال الدين الذين جيوز دخوهلم                          يعني وزي    أن       عـلى   
  .               ً            على املوقوفني بناًء على طلبهم

 ١٥ و١٤املادتان 

                                       ّ                                                              بالـرجوع إىل األحكام الدستورية، بداية، يتبّين أن احلياة اخلاصة وحرمة املساكن، وسرية املراسالت،               -  ٨٣
      أن    تقرر       منه  ٣١       فاملادة    .                                      وقد أثبتنا العديد منه يف بدايات التقرير  .          نصوص صرحية               كل ذلك مصون ب ،           وحصانة املال

        سرية    أن         تقرر   ٣٢        واملادة     .                                                               ال جيـوز دخوهلا أو تفتيشها إال يف األحوال املبينة يف القانون            و                    املسـاكن مصـونة،     
                       اليت سبق ذكرها من       ١٥      ملادة    وا   .                                                                            املراسالت الربيدية واالتصاالت السلكية مكفولة وفق األحكام املبينة يف القانون         

  .                                     قبل، حتظر نزع أو مصادرة امللكية الفردية

  .                       من قانون العقوبات      ٣٧٥                                                                              كما أن التعرض لآلخرين كافة، بذم أو حتقري أو إهانة معاقب مبقتضى املادة               -  ٨٤
  .                       بالنسبة خلرق حرمة املرتل   ٥٥٧                                    يضاف إىل ذلك العقوبات املقررة يف املادة 

   ). ٢          املرفق رقم  (                                   ومثة نصوص أخرى تفصيلية يف هذا اجملال  ،            إفشاء األسرار       بشأن    ٥٦٥       واملادة  -  ٨٥

 ٢٤ و١٧واملادتان ) ٤-١الفقرات  (١٦املادة 

  :                                                               تتناول األحكام التالية موضوعات تغطيها مواد االتفاقية املذكورة أعاله -  ٨٦

  ؛            من الدستور  ٢٥      املادة   ) أ ( 

  :              قانون العقوبات     من    ٥٥٥      املادة   ) ب ( 

  ؛                                                           ريته الشخصية بأية وسيلة كانت عوقب باحلبس من ستة أشهر إىل سنتني            من حرم آخر ح -

                              ً        يف فقرهتا الثالثة إذا أطلق عفواً سراح    ٢٤١                                                  وختفض العقوبة عن اجملرم، حسبما نصت عليه املادة         -
                  خرى جناية كانت أو  أ                                                        الشخص املختطف يف خالل مثان وأربعني ساعة دون أن ترتكب به جرمية 

  ؛    جنحة

  :                 من قانون العقوبات     ٥٥٩      املادة   ) ج ( 

  ؛                                                    من هدد آخر بالسالح عوقب باحلبس مدة ال تتجاوز الستة أشهر -

  ؛                                                 ً                 وتتراوح العقوبة بني شهرين وسنة إذا كان السالح نارياً واستعمله الفاعل -

                                                                                من توعد آخر جبناية عقوبتها اإلعدام أو أكثر من مخس عشرة سنة أو االعتقال                :    ٥٦٠         املـادة     ) د ( 
                                                                        بة ولو مغفلة أو بواسطة شخص ثالث عوقب باحلبس من سنة إىل ثالث سنوات إذا تضمن                      املؤبد سواء بواسطة كتا

  ؛                                 ً                الوعيد األمر بإجراء عمل ولو مشروعاً أو االمتناع عنه
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  :            من الدستور  ٢٨      املادة   )  ه  ( 

  ؛                                  كل متهم بريء حىت يدان حبكم قضائي مربم -

  ؛                               ً         ال جيوز حتري أحد أو توقيفه إال وفقاً للقانون -

  ؛                                             ك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون               حق التقاضي وسلو -

                                  ساعة إال بناء على أمر قضائي حيث    ٢٤                                                      ال جيـوز توقيف أحد مبا يتجاوز فترة اجلرم املشهود            و  ) و ( 
                                   سوق أي موقوف بعد هذه املدة إىل         )  ٣            املرفق رقم    (                                      من قانون أصول احملاكمات اجلزائية          ١٠٥              أوجبت املادة   

                             ً                     ً       ً                  ه وإن أي خمالفة لذلك تعترب حجزاً غري مشروع للحرية وعمالً تعسفياً يالحق                                           القضـاء املخـتص لينظر بأمر     
   ). ٢         مرفق رقم  (                    من قانون العقوبات    ٣٥٨                                                    مرتكبها جبرمية حجز احلرية الشخصية املنصوص عليها يف املادة 

 ١٩ و١٨واملادتان ) ٩ إىل ٥الفقرات من  (١٦املادة 

                                             إعالم الشخص فور إلقاء القبض عليه مبا هو مسند    ١٠٨     ملادة  ا  يف                                 أوجب قانون أصول احملاكمات اجلزائية  -  ٨٧
  .                                                        وعند استجوابه من القاضي املختص يعلم مبا يسند إليه          .             دعائها عليه  ا                                          وعند عرضه على النيابة العامة تبلغه ب        .   له

        تقدر                       ً                 ومتنح احملكمة املتهم فرصاً غري حمددة مبا        .         ً                                                    وجيب دوماً أن يكون ذلك بلغة يفهمها عن طريق ترمجان حملف          
ٍ                                   وللشخص حق االستعانة مبحاٍم فور إحالته للسلطة القضائية         .                          لزومه وذلك إلبداء دفوعه                        وللمحامي كل الوقت     .                       

  .                                                        وال يوجب القانون إبالغ املتهم أمساء الشهود إال يف مرحلة احملاكمة  .                                لدراسة القضية وإبداء دفوعه فيها

                                 ً          ميكن إهناؤه وإخالء سبيل املوقوف وفقاً لألحكام          وكل توقيف  .                                   األصل هو احلرية والتوقيف هو االستثناء و -  ٨٨
                                                                      من قانون أصول احملاكمات اجلزائية ولكل موقوف احلق يف اللجوء إىل               ١٣٠  -   ١١٧                                القانونـية الواردة يف املواد      

   ). ٣         مرفق رقم  (                  القضاء إلخالء سبيله 

     تطبق   )       السوري (            ت اجلزائية                                                                            ميكن إمجال القول بأن الضمانات اإلجرائية املقررة يف قانون أصول احملاكما           و -  ٨٩
       ونشري يف   .                                                    وهي ترقى إىل مستوى املعايري الدولية يف حقوق اإلنسان عامة  .                                على السوريني واألجانب دون أي متييز

   ).  ٣         مرفق رقم    ) (   ١٠٥-   ١٠٢      املواد  (                                                                    هـذا الصدد إىل أحكام الفصل الثالث من الباب الرابع يف القانون املذكور   
  .                            ً                               بالضمانات اإلجرائية كثرية جداً ومتنوعة، وسنأيت على ذكر بعضها                           وبشكل عام فإن املواد املتعلقة

                                                      ً                             من قانون أصول احملاكمات اجلزائية لكل شخص يعد نفسه متضرراً من جراء جناية                ٥٧              أجازت املادة    و -  ٩٠
     من  ٣                                                                           ً              أو جنحة أن يقدم شكوى يتخذ فيها صفة اإلدعاء الشخصي إىل قاضي التحقيق املختص وفقاً ألحكام املادة 

  .          ذا القانون ه

                                                                                 من قانون العقوبات السوري على احلبس من سنة إىل ثالث سنوات مديري وحراس                 ٣٥٨             ونصت املادة    -  ٩١
                                                                                  ً                          السجون واملعاهد التأديبية أو اإلصالحية وكل من اضطلع بصالحياهتم من املوظفني إذا قبلوا شخصاً دون مذكرة                

  .                                         قضائية أو قرار أو استبقوه إىل أبعد من األجل
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                                             ً                                            القانون السوري املعاملة الكرمية للمسجونني واجباً، ألن أي إهانة أو مساس بكرامتهم معاقب عليه      ويعترب -  ٩٢
                                     من قانون أصول احملاكمات اجلزائية         ٤٢٢               وألزمت املادة     .                    من قانون العقوبات    )  ٢           مرفق رقم      (   ٣٩١    ً          طبقاً للمادة   

                           تفقد األشخاص املوجودين يف حمال                                                   قاضـي التحقيق وقاضي الصلح ورؤساء احملاكم اجلزائية ب    )  ٣               مـرفق رقـم      (
  .                                            التوقيف والسجون والتأكد من املعاملة الكرمية هلم

                            ً     ً                                                                   وأفـرد نظام السجون السوري فصالً كامالً يف تفريق أقسام املوقوفني املختلفة وحق الفصل بني النساء                 -  ٩٣
                   ري يف مجيع السجون                                                                ونص الفصل الثالث من نظام السجون على أن التفريق إجبا           .                           والرجال واألحداث والبالغني  

ّ                               حيث فّرق بني املوقوفني وفق األقسام اآلتية      :  

  ؛                                                                    األظناء واملتهمون املوقوفون لدين أو ملادة حقوقية أو إفالسية أو مبادة قباحة  ) أ (

  ؛                       احملكومون جبنحة أقل من سنة  ) ب (

  ؛                    املوقوفون احلديثو السن  ) ج (

   ). ٤         مرفق رقم  (               من نظام السجون     ٤٠  -    ٣٢                   وميكن العودة للمواد  

                                          حماكم خاصة باألحداث تتكون حسب املادة           ١٩٧٤         لعام     ١٨                                         أما بالنسبة لألحداث فقد شكل القانون        -  ٩٤
  .                                                                                                              مـنه من حماكم مجاعية متفرغة وغري متفرغة ختتص بالنظر يف القضايا اجلنائية والقضايا اجلنحية واملخالفات                  ٣١

  .                                 الح حاهلم وذلك يف دور الرعاية واإلصالح                                                        ويعامل املوقوفون معاملة هتدف إىل إعادة تأهيلهم االجتماعي وإص

                                                                                                   ويوجب القانون إعالم أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف واجلرم الذي استوجب ذلك، ونوعه                -  ٩٥
                 ويبلغ املدعى عليه    ).  ٣         مرفق رقم  (                          من أصول احملاكمات اجلزائية    ١٠٨                                          واملادة القانونية اليت تعاقب عليه وفق املادة 

  .             حضار والتوقيف                 مذكرات الدعوة واإل

                                                                                                            وعندما ميثل املدعى عليه أمام قاضي التحقيق يتثبت القاضي من هويته ويطلعه على األفعال املنسوبة إليه                 -  ٩٦
ِ                                                    ويطلـب جوابه عنها منبهاً إياه أن من حقه أال جييب عنها إال حبضور حماِم ويدون هذا التنبيه يف حمضر التحقيق                                                         ً                       .  

ِ     فإذا رفض املدعى عليه إقامة حماِم أو   .                                                           مل حيضر للتحقيق يف مدة أربع وعشرين ساعة جرى التحقيق مبعزل عنه                            

ِ      وإذا تعذر على املدعى عليه إقامة حماِم يف دعاوى اجلناية فتتوىل نقابة احملامني أو القاضي تعيني حماِم له -  ٩٧                                                     ِ                                  .  

              مات اجلزائية               من أصول احملاك       ١٠٤        فاملادة    .                                                         وراعى املشرع السوري سرعة تنفيذ اإلجراءات لصاحل املتهم        -  ٩٨
                    أما املدعى عليه الذي   .                                                                                    توجـب عـلى قاضي التحقيق أن يستجوب يف احلال املدعى عليه املطلوب مبذكرة دعوة              

                                    وأوجب القانون بأن يتم االستجواب بلغة    .                          ساعة من إلقاء القبض عليه  ٢٤ُ                              ُجلب مبذكرة إحضار فتستجوبه خالل 
  .                        يفهمها عن طريق ترمجان حملف

              حيث تفرض حبق     .                                           وتعديالته إجراءات خاصة مبحاكمة األحداث         ١٩٧٤         لعام    ٨ ١                     نظـم القانون رقم      و -  ٩٩
  .                                                                 ويف حال ارتكاب احلدث جناية فتطبق حبقه العقوبات اليت فرضها هذا القانون  .                       األحداث التدابري اإلصالحية
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  :        ما يلي     على    ١٩٧٤       لعام   ١٨                 من القانون رقم  ٣          نصت املادة  و -   ١٠٠

                                                       لعاشرة ومل يتم الثامنة عشرة من عمره أي جرمية فال                                           إذا ارتكـب احلـدث الذي أمت ا         ) أ  "(  
                                                                                                   تفـرض علـيه سوى التدابري اإلصالحية املنصوص عليها يف هذا القانون، وجيوز اجلمع بني عدة تدابري                 

  ؛      إصالحية

                                                                                     أمـا يف اجلنايات اليت يرتكبها األحداث الذين أمتوا اخلامسة عشرة من عمرهم فتطبق                ) ب  "(  
  . "             هذا القانون                       العقوبات املنصوص عليها يف

  :                 تدابري اإلصالح وهي ٤            وحددت املادة  -   ١٠١

  ؛                                                 تسليم احلدث إىل أبويه أو إىل أحدمها أو إىل وليه الشرعي  ) أ (

  ؛                         تسليمه إىل أحد أفراد أسرته  ) ب (

  ؛                                                تسليمه إىل مؤسسة أو مجعية مرخصة صاحلة لتربية احلدث  ) ج (

  ؛                    وضعه يف مركز املالحظة  ) د (

  ؛           إصالح األحداث                 وضعه يف معهد خاص ب  )  ه  (

  ؛                   احلجز يف مأوى احترازي  ) و (

  ؛             احلرية املراقبة  ) ز (

  ؛          منع اإلقامة  ) ح (

  ؛                      منع ارتياد احملالت املفسدة  ) ط (

  ؛                     املنع من مزاولة عمل ما  ) ي (

  .       الرعاية  ) ك (

  :        ما يلي                     من القانون ذاته على  ٣١           ونصت املادة  -   ١٠٢

  :         وتتكون من                     اصة تسمى حماكم األحداث  خ                      حياكم األحداث أمام حماكم   ) أ  "( 

                                                                            حماكم مجاعية متفرغة وغري متفرغة ختتص بالنظر يف القضايا اجلنائية والقضايا           -  
  ؛                                          اجلنحة اليت تتجاوز فيها عقوبة احلبس سنة واحدة  

  ؛                                                       حماكم الصلح للنظر بوصفها حماكم أحداث يف باقي القضايا اجلنحة -  
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                               على اقتراح وزير العدل يف مركز                                            ً  حتدث حمكمة األحداث اجلماعية املتفرغة مبرسوم بناًء  ) ب  "(
  ؛                                                                                    كل حمافظة تدعو احلاجة فيها إلنشاء هذه احملكمة ويشمل اختصاصها املكاين احلدود اإلدارية للمحافظة

  . "                                                                 جيوز مبرسوم إحداث أكثر من حمكمة أحداث مجاعية متفرغة يف كل مركز حمافظة  ) ج  "(  

  : ي       ما يل                     من القانون ذاته على  ٣٢                وكذلك نصت املادة  -   ١٠٣

  :                          ويستعاض عنها بالنص التايل  ٣٢           من املادة  ) أ (            تلغى الفقرة  "  

ِ                                   تؤلـف حماكم األحداث اجلماعية املتفرغة وغري املتفرغة برئاسة قاِض وعضوية اثنني من محلة               "                                                         
                                                                                                           الشـهادة العالـية ينتقيها وزير العدل مع عضوين احتياطيني من بني العاملني يف الدولة الذين ترشحهم                 

                                                                                      العايل والتربية والشؤون االجتماعية والعمل ومنظمة االحتاد النسائي وجتري تسميتهم                            وزارات التعلـيم  
  ؛         ً                        مبرسوم بناًء على اقتراح وزير العدل

                                                                                        تكون والية أعضاء حماكم األحداث األصليني واالحتياطيني ملدة سنتني قابلة للتجديد ويف حال              "  
  ؛       سوم آخر                                               انقضاء املدة يستمرون يف ممارسة اختصاصهم حىت صدور مر

  . "                                                    تنعقد حمكمة األحداث اجلماعية حبضور ممثل عن النيابة العامة "  

                         مواعيد الطعن يف األحكام      )  ٣           مرفق رقم    (                                      من قانون أصول احملاكمات اجلزائية          ٢٢١                 حـددت املـادة      و -   ١٠٤
  .                               وقد كفل القانون هذا احلق للمتهمني  .                           البدائية واالستئنافية ومدهتا

  .                                            كل من تسبب بضرر للغري يلزم من ارتكبه بالتعويض  :         على أن        نون املدين         من القا   ١٦٤          نصت املادة  -   ١٠٥

     مرفق  (                               من أصول احملاكمات اجلزائية       ٤        واملادة    )  ٢           مرفق رقم    (                        من قانون العقوبات        ١٣٨     ً            وطـبقاً للمادة     -   ١٠٦
       ذا ما                                                                         حق اللجوء إىل القضاء للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي حلق به وه                                       فإن لكل متضرر من جرمية،      )  ٣     رقم  

  .                               وهذا احلق أعطي لكل شخص بدون متييز  )  ٢         مرفق رقم  (                    من قانون العقوبات    ١٤٦     حىت    ١٢٩            بينته املواد 

        فال جيوز    .                                       ال يالحق الفعل الواحد إال مرة واحدة        :                                 من قانون العقوبات على أنه        ١٨١                نصـت املـادة      و -   ١٠٧
                                              ثانية من أجل اجلرمية ذاهتا اليت سبق وأن                                                                                  حماكمة أحد عن فعل من األفعال، وقضي عليه بالعقوبة أو بالرباءة، مرة           

  .    ١٩٨٢     مايو  /      أيار ١        تاريخ    ٨٧١       قرار -   ٤٥٢                       نقض سوري جنحة رقم أساس  (              حوكم من أجلها 

                                        عقوبة وال تدبري احترازي أو إصالحي من                          عدم جواز فرض                                من قانون العقوبات على     ١               ونصـت املادة     -   ١٠٨
  .                                           أجل جرم مل يكن القانون قد نص عليه حني اقترافه

                                ً                                              كل قانون يعدل شروط التجرمي تعديالً ينفع املدعى عليه يطبق على األفعال                  أن            منه على   ٣             ونصت املادة    -  ٠٩ ١
                                                املقترفة قبل نفاذه ما مل يكن قد صدر بشأهنا حكم مربم
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                                                                          كل قانون جديد يلغي عقوبة أو يقضي بعقوبة أخف يطبق على اجلرائم                  أن            منه على   ٨               ونصـت املادة     -   ١١٠
  .                                 اذه ما مل يكن قد صدر بشأهنا حكم مربم              املقترفة قبل نف

                                                                                                     وإن املشرع السوري أخذ مببدأ تفريد العقاب مبعىن أن شخصية اجملرم جيب أن يكون هلا املكان األول يف                   -   ١١١
                                                                                                             القانون اجلزائي وأن تكون العقوبة مالئمة هلذه الشخصية فقد وضع للعقوبات حدين أعلى وأدىن وترك للقاضي                

           ً      ً                            وأعطى مكاناً واسعاً لألعذار املخففة ولألسباب        .                                    املالئمة لكل جمرم على وجه االنفراد                                حـرية اختـيار العقوبة      
  .                     املخففة ولألسباب املشددة

 ٢٠املادة 

  .                                                                                                        نشـري يف هذا املوضوع إىل أن االلتزامات الناشئة عن عقود العمل هي التزامات مدنية بني طريف العقد                  -   ١١٢
                                                                  ن املدين، وال يف غريمها ما يتضمن إيقاع عقوبات على العامل تصل                                                        وليس يف قانون العمل السوري وال يف القانو       

  .                                                        ويستوي يف هذا األمر مجيع العمال، مهما كانت جنسياهتم          .                                                    إىل السجن، أو الطرد من البالد بسبب التزام مدين        
    .        جنائية                                                       فإن طرد األجنيب من سورية ميكن تقريره إذا حكم عليه بعقوبة ،                   من قانون العقوبات ١ /  ٨٨     ً         ووفقاً للمادة 

 ٢٣ و٢٢ و٢١املواد 

              ومبوجب القواعد   .                                                         ً      ً     ً              إن مصادرة أو إتالف الوثائق املتعلقة باحلالة املدنية يعترب عمالً جرمياً، أياً كان الفاعل -   ١١٣
                                                                                                                    العامـة، فإن أي فعل من هذا القبيل ميثل اعتداء على حقوق تتعلق بالشخصية ويطاهلا قانون العقوبات بأحكامه                  

  .      العامة

                       ومل يرد سوى نص عن الطرد   .                                                          النسبة للطرد اجلماعي، فهو غري منصوص عنه يف التشريعات السورية      وأما ب -   ١١٤
  .                        ملن حكم بعقوبة جنائية فقط  )       ً جوازياً (       الفردي 

                     كما أنه ال يوجد يف       .                                                                                       أما اللجوء إىل احلماية القنصلية أو الدبلوماسية، فهو حق تنظمه االتفاقات الدولية            -   ١١٥
  .                              ً              دون ممارسة العامل هلذا احلق، أياً كانت جنسيته                     التشريع السوري ما حيول

 ٢٨ و٢٧ و٢٥املواد 

                                       ، بني العامل السوري والعامل املهاجر          ١٩٥٩         لعام     ٩١     رقم    )         وتعديالته (                                ال ميـيز قانون العمل السوري        -   ١١٦
                اليت خيضع هلا                                                                        وبالتايل خيضع العمال املهاجرون الذين يقيمون يف سورية إىل القوانني           .                ً          ً     سواء أكان عربياً أم أجنبياً    

        ويستفيد   .                                                                                                  العمال السوريون من ناحية األجر وساعات العمل يف االستخدام والتعويضات العائلية وعمل األطفال            
                                 وال يتعرض العمال املهاجرون ألية       .                                                                          العامل األجنيب املقيم يف سورية بصفة نظامية من أنظمة الضمان االجتماعي          

             ويسمح ألبناء    .                                                جراءات القانونية اليت خيضع هلا املواطن واألجنيب                                                مضايقات يف سفرهم وعودهتم وإمنا خيضعون لإل      
                                                                ومن جهة أخرى فإن مجيع املشايف العامة يف الدولة تقوم بالعناية الطبية   .                                      العامل املهاجر بالدخول إىل مدارس الدولة

  .          واطن وأجنيب                                                                              الكاملة لكافة األشخاص املتواجدين على أراضي اجلمهورية العربية السورية وال متييز بني م
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 ٣١ و٣٠ و٢٩املواد 

                          فال يوجد يف سورية طفل ال حيمل    ).     نسبة (                                                    أوجـب املشرع السوري أن يكون لكل شخص اسم ولقب          -   ١١٧
                          يكون لكل شخص اسم ولقب        : "                                           من القانون املدين السوري حيث نصت على         ٤٠                        وهذا ما تؤكده املادة       .    ً   امسـاً 

                                                         ده فالتسمية تتم من قبل األم ويقوم أمني السجل املدين                                        أما الطفل الذي ال يعرف وال        ".                      شخصـي يـلحق أوالده    
             كما أن مجيع     .                                                                     وليس يف التشريع السوري ما حيول دون ذلك بالنسبة للعامل املهاجر            .                          بتسجيل اللقطاء وتسميتهم  

  .                                                                                                            األطفال الذين يعيشون على أرض اجلمهورية العربية السورية مبختلف أصوهلم يتمتعون حبماية واحدة دون متييز              
  .                                               لقون تعليمهم يف املدارس على نفس الدرجة من املساواة   ويت

 ٣٣ و٣٢املادتان 

                            وتعديالته ألصحاب املعاشات أو     ١٩٥٩       لعام   ٩٢                                   من قانون التأمينات االجتماعية رقم   ٩٤            أجازت املادة  -   ١١٨
     ملعاش                                                                                                         املسـتحقني عـنهم أو عن املؤمن عليهم الذين يغادرون أراضي اجلمهورية العربية السورية طلب حتويل ا                

                              وشرط املعاملة باملثل بالنسبة      .                                                                                   املستحق هلم إىل البلد الذي يقيمون فيه وتقع نفقات وأجور التحويل على عاتقهم            
  .                            لغري السوريني وحسب أنظمة القطع

ُ                                                        ومـن جهـة أخـرى ُسـمح للخبري املستقدم بتحويل جزء ال يتجاوز                -   ١١٩                     من جمموع رواتبه               يف املائة    ٦٠             
   ٣          تاريخ     اء ب     ١٠٤                    من البالغ رقـم      ) ب (        الفقرة   (                                    القطر بعملة أجنبية إىل موطنه                                    وتعويضـاته اليت يتقاضاها يف    

   ).  ١٥ /    ٤٨٠١  ،     ١٩٨٣      سبتمرب  /     أيلول

 احلقوق األخرى للعمال املهاجرين وألفراد أسرهم احلائزين على الوثائق -     ًخامسا 
                        أو الذين هم يف وضع نظامي        الالزمة    

 ٣٧املادة 

                                    ويقتضي ذلك تأشرية دخول إىل البلد        .                                وريني املغادرين للعمل يف اخلارج                                     تـتعلق هذه املادة بالعمال الس      -   ١٢٠
                                                           يستثىن من ذلك حاالت خاصة باملغادرين للعمل يف لبنان أو            .                                     ، وعقد عمل حيدد الشؤون القانونية      )    فيزا (        املقصود  

                 العاملة العربية                                                وتؤخذ باالعتبار أحكام اتفاقية تنقل األيدي         .                                                األردن، حيـث ال حيتاج املغادر إىل تأشرية دخول        
   ).                  من مادهتا الثالثة ٨- ٧- ٦ (              وخباصة الفقرات 

 ٣٩ و٣٨املادتان 

                                               ً               الناظم لدخول وإقامة ومغادرة األجانب مل يضع قيوداً على              ١٩٧٠         لعام     ٢٩                           إن املرسوم التشريعي رقم      -   ١٢١
      إال أن   .                                                                                                إقامـة األجـنيب الذي دخل األراضي السورية بشكل نظامي وقانوين وبعد حصوله على ترخيص اإلقامة            

ـ   امل                                                                                                       مـنه أوجبـت على األجنيب الذي يرغب يف تغيري حمل إقامته إبالغ عنوانه اجلديد إىل إدارة اهلجرة                    ٩     ادة     ـ
  .                                                       واجلوازات أو فروعها يف احملافظات اليت تقع إقامته اجلديدة فيها
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 ٤٢ و٤١ و٤٠املواد 

        واملواطن   .            وتعديالته     ١٩٦٨         لعام    ٤ ٨                                                                   التنظيم النقايب يف سورية عمل طوعي حسب قانون التنظيم النقايب            -   ١٢٢
                                           وال يقتصر حق االنتساب إىل النقابات على املواطن   .                                                     حر يف االنتساب إىل نقابة املهنة اليت يتبعها يف أي موقع كان

  .                                        وقد سبق توضيح ذلك، وبيان نصوصه القانونية  .                                            السوري بل ميتد إىل العمال العرب من غري السوريني

 ٥٥ و٥٤ و٤٣املواد 

                                                                                                   القول بأن قانون العمل السوري ال يعطي وال حيجب أي ميزة بسبب اجلنسية، سواء أكان العامل                    سبق -   ١٢٣
                                                                                       ويتضح ذلك من نص املادة الثانية يف القانون املذكور وقد جاءت صيغتها مطلقة وكما                .      ً                سـورياً أم غري سوري    

                     احب عمل وحتت سلطته أو                                                                   يقصد بالعامل كل ذكر أو أنثى يعمل، لقاء أجر مهما كان نوعه، يف خدمة ص   : "   يلي
   ".      إشرافه

                                                                                                       ويتمـتع العـامل األجـنيب املرتبط بعقد عمل، بكل قواعد احلماية القانونية والدستورية اليت وردت يف                -   ١٢٤
  .                                              النصوص ذات الصلة، مثله يف ذلك مثل العامل السوري

    ٤٩           تشريعي رقم                  وقد نظم املرسوم ال  .                                                             يضـاف إىل ذلـك محاية العامل من الطرد أو التسريح التعسفي        و -   ١٢٥
                                                    ً                       وتعديالته موضوع تسريح العمال، وذلك بوجوب احلصول مسبقاً على موافقة               ١٩٦٢       يوليه   /      متوز  ٣           الصادر يف   

  .                 جلنة قضايا التسريح

                             ً                                                                     ويتضـمن املرسوم قواعد مشددة جداً يف وجوب استناد التسريح إىل سبب مشروع تقدره جلنة قضايا                 -   ١٢٦
  .       التسريح

                                                                                البطالة، فإن نظام التأمينات االجتماعية يف سورية ال يغطي هذا النوع من                                           أمـا مـا يتعلق باستحقاقات      -   ١٢٧
  .                                    وبالتايل فإن مبدأ املساواة قائم للجميع  .                                      التأمني، ال للسوريني وال لألجانب من العمال

                                                                                        وبالنسبة للحصول على مشاريع األشغال العامة، فإن هذه املشاريع تطرح بإعالنات عامة لتقدمي عروض،  -   ١٢٨
                                                            ونشري هنا إىل أن طبيعة العمالة غري السورية، وإمكانياهتا            .                                   ً       ً         باملشروع من يتقدم بأفضل العروض فنياً ومالياً            ويفوز

  .                                                                          ً                     التأهيلية واملادية ال جتعلها قادرة على تنفيذ مشروعات األشغال العامة، ألهنا غالباً ما تكون عمالة عادية

                            ة هناية اخلدمة، مهما كانت      أ                   فهو مقترن مبكاف   -             إذا حدث  -         ً                                   ونشـري أيضـاً إىل أن انتهاء عقد العمل           -   ١٢٩
  .                         اجلنسية، سورية أم غري سورية

 ٥٠ و٤٤املادتان 

     ً                                     ووفقاً للتعليمات لدى إدارة اهلجرة واجلوازات   .                                         ن معظم العمالة الوافدة إىل سورية هي عربية إ          سبق القول  -   ١٣٠
                         وهذا ما يتوافق مع النظام   .        وال رسوم                                                             فإن دخول العرب إىل سورية مسموح للكافة، ودون تأشرية دخول مسبقة، 

  .                                                    ن املواطنني العرب هم أبناء أمة واحدة، مهما كانت اجلنسية إ                         السياسي والدستوري من حيث 



CMW/C/SYR/1 
Page 27 

              كما أن العمال   .                                                                            وليس يف النظام ما مينع اصطحاب الوافد ألسرته، وبالتايل فإن وحدة أسر العمال مصونة -   ١٣١
  .                  رية يف اصطحاب أسرهم            فلهم مطلق احل  )          إذا وجدوا (            من غري العرب 

                                                                                              أما ما يتعلق بالوفاة، فإن ذلك ال يرتب أي نتائج سلبية على بقية أفراد األسرة، وكذلك األمر يف انفكاك  -   ١٣٢
   .                                  ً     ً                                          الرابطة الزوجية، باعتبار ذلك شأناً خاصاً، وال جمال للتمييز يف كل هذه األمور اإلنسانية

  :                   من الدستور السوري  ٤٤      املادة        ً                               وإثباتاً للمبادئ يف هذا الصدد، نذكر نص  -   ١٣٣

  ؛                                         األسرة هي خلية اجملتمع األساسية وحتميها الدولة -

                                                                                                 حتمـي الدولة الزواج وتشجع عليه، وتعمل على إزالة العقبات املادية واالجتماعية اليت تعوقه،               -
  .                    وحتمي األمومة والطفولة

                          ت الطوارئ واملرض والعجز                                           تكفل الدولة كل مواطن وأسرته يف حاال         : "              من الدستور   ١ /  ٤٦             ويف املـادة     -   ١٣٤
   ".                واليتم والشيخوخة

 ٥٣ و٤٥املادتان 

                                      وأما يف املدارس اخلاصة، فثمة أداءات        .                                                                نذكـر بأن التعليم يف املدارس احلكومية السورية جماين بالكامل          -   ١٣٥
     إىل                                                وال يوجد أي عائق حيول دون انتساب أطفال العمال      .                                                    مالـية يستوي فيها مجيع املسجلني يف املدرسة اخلاصة        

  .           املدارس كافة

 ٤٨ و٤٧ و٤٦املواد 

                                                                                   ً                               إن ما يطبق على السوريني يطبق على غريهم كافة، فيما يتعلق باألمتعة الشخصية ورسومها، وفقاً لقواعد النظام                  -   ١٣٦
      من    ٣٣    و   ٣٢            ل باملادتني   ـ                             ان ذلك لدى شرحنا ما يتص     ـ                                                وأما عن حتويل الدخول واملدخرات، فقد سبق بي          .        اجلمـركي 
  .                                                                                     لنسبة ملوضوع جتنب االزدواج الضرييب، فإن ذلك مرتبط باالتفاقيات الثنائية ومبدأ املعاملة باملثل   وبا   .         التوجيهات

 ٥٢ و٥١املادتان 

                                                 ، الصادر عن وزيرة الشؤون االجتماعية والعمل،           ٢٠٠٥         لعام       ٢٠٤٠                                       نـرفق مع هذا التقرير القرار رقم         -   ١٣٧
                               يف موضوع كيفية وأحكام استخدام     ٢٠٠٥     يسمرب  د /            كانون األول ٤         الصادر يف       ٢١٣٠                        والقـرار املعدل له رقم   
  . )٣ (                       العمالة األجنبية يف سورية

 

                                                      

  .      أعاله ٢            انظر احلاشية   ) ٣ (
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 ٥٦ و٤٩املادتان 

                       وبشكل عام فإن العقد      .                                                                              سـبق لنا بيان األحكام الناظمة إلهناء عقد العمل باالستناد إىل سبب مشروع             -   ١٣٨
                              ي سبقت اإلشارة إليه حدد يف            الذ     ٢٠٠٥         لعام       ٢٠٤٠                 كما أن القرار      .                                          شريعة املتعاقدين، يف حدود النظام العام     

  :             وهذه احلاالت هي  .                                              منه حاالت إلغاء ترخيص العمل، بقرار من الوزير  ١٨      املادة 

  ؛                                                               إذا حكم عليه جبناية أو جنحة خملة بالشرف أو األمانة أو اآلداب العامة  ) أ (

  ؛                                               إذا ثبت حصوله على الترخيص بناء على بيانات كاذبة  ) ب (

  ؛  ً            فاً ملا أعطي له                          إذا استعمل ترخيص العمل، خال  ) ج (

  .                                                             بناء على مقتضيات األمن القومي ومصاحل البالد االقتصادية واالجتماعية  ) د (

                    ، الذي ينظم دخول        ١٩٧٠         لعام     ٢٩                              من املرسوم التشريعي رقم        ٣٤                                     وإضافة إىل ما تقدم فبموجب املادة           ١٣٩
                ً          ً       إال إذا ارتكب عمالً يشكل سبباً                                                                                       األجانـب إىل سورية فإنه ال تنتهي إقامة األجنيب يف سورية، وال يتقرر إبعاده               

  .     ً        موجباً لإلبعاد

  األحكام املطبقة على فئات معينة من العمال املهاجرين وأفراد أسرهم-     ًسادسا 

                                                                                      نؤكد يف هذا الصدد عدم وجود أحكام خاصة بفئات معينة من العمال، مهما كانت جنسياهتم وال يدخل  -   ١٤٠
  .      ً                                   ل جزءاً من أراضي اجلمهورية العربية السورية                                       يف هذا اإلطار حالة الرتاع مع دولة واحدة حتت

 أوضاع سليمة وعادلة وإنسانية ومشروعة فيما يتعلق هتيئة -     ًسابعا 
                                   باهلجرة الدولية للعمال وأفراد أسرهم   

                                                                                                         ينـبغي للدولة الطرف اإلشارة إىل التدابري املتخذة لتهيئة أوضاع سليمة وعادلة وإنسانية ومشروعة فيما              -   ١٤١
  .                              رة الدولية للعمال وأفراد أسرهم          يتعلق باهلج

                                                                                                  سـبق القول إن سورية بظروفها االقتصادية، وحبكم اكتفائها من العمالة السورية املؤهلة، وبكل                     وقـد    -   ١٤٢
                    ولذلك فإن العمالة     .                                                                       ً                  املسـتويات، ال تشـكل عامل جذب للعمالة األجنبية، كما هو احلال يف دول اخلليج مثالً               

  .                                                                ورية، حمصنة بتشريعات إنسانية يستوي فيها املواطن واألجنيب دون أي متييز                           األجنبية القليلة املوجودة يف س

                                                                                          وميكن إمجال القول يف هذا اجلزء السادس من االتفاقية، بأن أحكامه ال جتد وقائع مطابقة هلا على الصعيد  -   ١٤٣
  .                          ً العملي، إال يف حدود ضيقة جداً

                                                  من تدابري، ال تترك اجملال للقول بوجود مشكالت                                                                  كمـا أن القواعـد القانونية العامة وما تنطوي عليه          -   ١٤٤
                                                                                          وهذا مع األخذ بعني االعتبار عدم وجود كثافة عمالية أجنبية يف سورية، لألسباب اليت أتينا عليها عرب    .         حقيقـية 

  .                             الفقرات العديدة يف هذا التقرير
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 املرفق األول

 ١٩٧٥ لعام ٤اتفاقية العمل العربية رقم 

  : ٣           من املادة  ٨   و ٧   و ٦                    فيما يلي نص الفقرات  

  .                                                                                  احلفاظ على الروابط والعالقات العائلية والوطنية بني العمال الوافدين وبني أقطارهم األصلية -

  .                                                 عدم تشجيع هجرة الكفاءات واملهارات إىل الدول األجنبية -

   ية                                                                                   اجتذاب العرب املهاجرين إىل دول أجنبية وتشجيع عودهتم لوطنهم للمسامهة يف خطط وبرامج التنم -
  .                                                                                 العربية وذلك بتوفري احلوافز املادية واملعنوية وبإجياد املناخ العلمي واالجتماعي املناسب هلم
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 املرفق الثاين

  وتعديالته١٩٤٩ لعام ١٤٨قانون العقوبات العام الصادر باملرسوم التشريعي رقم 

 ١٠٢املادة 

                                مدة التجربة الفعل الذي أريد                                                                      تـرد الكفالة ويشطب التأمني ويربأ الكفيل إذا مل يقترف خالل             - ١ 
  .     تالفيه

                                                                                        ويف حالـة العكـس حتصـل الكفالـة وختصص على التوايل بالتعويضات الشخصية فبالرسوم                - ٢ 
  .                                      فبالغرامات ويصادر ما يفيض ملصلحة الدولة

 ١٠٣املادة 

  ني                                                                  ً               ميكن احلكم بإقفال احملل الذي اقترفت فيه جرمية بفعل صاحبه أو برضاه شهراً على األقل وسنت - ٣ 
  .                                       على األكثر إذا أجاز القانون ذلك بنص صريح

                                                 منع احملكوم عليه من مزاولة العمل نفسه على ما ورد -    ً            أياً كان سببه -                 ً  ويوجب اإلقفال حكماً  - ٤ 
  .  ٩٤        يف املادة 

 ١٠٤املادة 

                                                                                               إن إقفال احملل الذي قضي به من أجل أفعال جرمية أو خملة باآلداب يوجب منع احملكوم عليه أو                - ٥ 
  .                                                                                  أفراد أسرته أو أي شخص متلك احملل أو استأجره على علمه بأمره من أن يزاول فيه العمل نفسه    أحد 

                                                                                                     ال يتـناول املنع مالك العقار ومجيع من هلم على احملل حق امتياز أو حق رهن أو دين إذا ظلوا                     - ٦ 
  .             مبعزل عن اجلرمية

 ١٠٥املادة 

                                              ثماره يف حمل إقامته دون ترخيص ألزم بإخالء                                                           إذا قضـي بإقفال احملل ألن املستثمر قد باشر است          - ٧ 
  .                                                                        احملل، وذلك مع االحتفاظ حبق املؤجر احلسن النية يف فسخ عقد اإلجارة ويف كل عطل وضرر

 ٣٥٨املادة 

                                                                                    إن مديـري وحراس السجون أو املعاهد التأديبية أو اإلصالحيات وكل من اضطلع بصالحياهتم         - ٨ 
                                                                    رة قضائية أو قرار قضائي أو استبقوه إىل أبعد من األجل احملدد يعاقبون                             ً                مـن املوظفني إذا قبلوا شخصاً دون مذك       

  .                         باحلبس من سنة إىل ثالث سنوات
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 ٣٧٥املادة 

  .                                                                          الذم هو نسبة أمر إىل شخص ولو يف معرض الشك أو االستفهام ينال من شرفه أو كرامته - ٩ 

        ً                     يعد قدحاً إذا مل ينطو على                                                                            وكـل لفظة ازدراء أو سباب وكل تعبري أو رسم يشفان عن التحقري             -  ١٠ 
  .                        اليت تتضمن تعريف التحقري   ٣٧٣                            وذلك دون التعرض ألحكام املادة   .            نسبة أمر ما

 ٣٧٦املادة 

  :            يعاقب عليه   ٢٠٨                                  الذم بإحدى الوسائل املعينة يف املادة  -  ١١ 

  .                                                 باحلبس من سنة إىل ثالث سنوات إذا وقع على رئيس الدولة -

                                                        إىل احملاكم أو اهليئات املنظمة أو اجليش أو اإلدارات العامة، أو                             باحلبس سنة على األكثر إذا وجه  -
  .                                                         وجه إىل موظف ممن ميارسون السلطة العامة من أجل وظيفته أو صفته

                                                                                                 باحلبس ثالثة أشهر على األكثر أو بغرامة مائة لرية إذا وقع على أي موظف آخر بسبب وظيفته                  -
  .       أو صفته

 ٣٩١املادة 

                                                                           من الشدة ال جييزها القانون رغبة منه يف احلصول على إقرار عن جرمية                         ً      ً    من سام شخصاً ضروباً    -  ١٢ 
  .                                                         أو على معلومات بشأهنا عوقب باحلبس من ثالثة أشهر إىل ثالث سنوات

  .                                                                 وإذا أفضت أعمال العنف عليه إىل مرض أو جراح كان أدىن العقاب احلبس سنة -  ١٣ 

 ٥٥٥املادة 

  .                                     كانت عوقب باحلبس من ستة أشهر إىل سنتني                                   من حرم آخر حريته الشخصية بأية وسيلة -  ١٤ 

                              ً        يف فقرهتا الثالثة إذا أطلق عفواً سراح    ٢٤١                                                  وختفض العقوبة عن اجملرم، حسبما نصت عليه املادة         -  ١٥ 
      ويقضى   .                                                                                الشخص املختطف يف خالل مثاين وأربعني ساعة دون أن ترتكب به جرمية أخرى جناية كانت أو جنحة

  .      املؤقتة                        على اجملرم باألشغال الشاقة 

 ٥٥٦املادة 

  .                               إذا جاوزت مدة حرمان احلرية الشهر -  ١٦ 

  .                                          إذا أنزل مبن حرمت حريته تعذيب جسدي أو معنوي -  ١٧ 
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  .                                                              إذا وقع اجلرم على موظف يف أثناء قيامه بوظيفته أو يف معرض قيامه هبا -  ١٨ 

 ٥٥٧املادة 

                      رادته، وكذلك من مكث يف                                                    ً   من دخل مرتل أو مسكن آخر أو ملحقات مسكنه أو مرتله خالفاً إل -  ١٩ 
  .                   ً                                                                   األماكن املذكورة خالفاً إلرادة من له احلق يف إقصائه عنها، عوقب باحلبس مدة ال تتجاوز الستة أشهر

                                                       ً                           ويقضى باحلبس من ثالثة أشهر إىل ثالث سنوات إذا وقع الفعل ليالً أو بواسطة الكسر أو العنف  -  ٢٠ 
  .           أشخاص جمتمعني                                           على األشخاص أو باستعمال السالح أو ارتكبه عدة 

  .                                                      ً                         ال جتري املالحقة يف احلالة املنصوص عليها يف الفقرة األوىل إال بناًء على شكوى الفريق املتضرر -  ٢١ 

 ٥٦٥املادة 

                                                                                     مـن كان حبكم وضعه أو وظيفته أو مهنته أو فنه على علم بسر وأفشاه دون سبب مشروع أو        -  ٢٢ 
                                                         سنة على األكثر وبغرامة ال تتجاوز املائيت لرية إذا كان الفعل                                             استعمله ملنفعته اخلاصة أو ملنفعة آخر عوقب باحلبس

  .                    ً           ً  من شأنه أن يسبب ضرراً ولو معنوياً
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 املرفق الثالث

 ١١٢قانـون أصول احملاكمات اجلزائية الصادر باملرسوم التشريعي رقم 
  وتعديالته١٩٥٠لعام 

 ٤املادة 

  .                        الضرر الناتج عن اجلرائم                                              حيق لكل متضرر إقامة دعوى احلق الشخصي بالتعويض عن - ١ 

 ١٠٢املادة 

                                                                                              لقاضي التحقيق يف دعاوى اجلناية واجلنحة أن يكتفي بإصدار مذكرة دعوة على أن يبدهلا بعد                - ٢ 
  .                                                    استجواب املدعى عليه مبذكرة توقيف إذا اقتضى التحقيق ذلك

  .         كرة إحضار                                                                   أما إذا مل حيضر املدعى عليه أو خشي فراره فلقاضي التحقيق أن يصدر حبقه مذ - ٣ 

 ١٠٣املادة 

                                                                                          إذا أبلـغ الشاهد مذكرة دعوة ومتنع عن احلضور فلقاضي التحقيق أن يقرر إحضاره وأن حيكم            - ٤ 
  .  ٨٢                                   عليه بالغرامة املنصوص عليها يف املادة 

 ١٠٤املادة 

                       أما املدعى عليه الذي      .                                                                   يسـتجوب قاضي التحقيق يف احلال املدعى عليه املطلوب مبذكرة دعوة           - ٥ 
  .                                                        رة إحضار فيستجوبه خالل أربع وعشرين ساعة من وضعه يف النظارة       جلب مبذك

                                                                                              حـال انقضـاء األربع وعشرين ساعة يسوق رئيس النظارة، من تلقاء نفسه، املدعى عليه إىل                 - ٦ 
                   ً                      فإن أىب أو كان غائباً أو حال دون ذلك مانع   .                                                          النائب العام فيطلب هذا إىل قاضي التحقيق استجواب املدعى عليه

  .                                                                                       النائب العام إىل قاضي حتقيق آخر أو إىل رئيس احملكمة البدائية أو إىل قاضي الصلح أن يستجوبه                شـرعي طلب    
  .                                                               فإن تعذر استجواب املدعى عليه أمر النائب العام بإطالق سراحه يف احلال

 ١٠٥املادة 

                                                                                            إذا أوقـف املدعى عليه مبوجب مذكرة إحضار وظل يف النظارة أكثر من أربع وعشرين ساعة                 - ٧ 
                                        ً                                       ً       ً                             ن أن يسـتجوب أو يسـاق إىل النائب العام وفقاً ملا ورد يف املادة السابقة اعترب توقيفه عمالً تعسفياً ولوحق                      دو

  .                   من قانون العقوبات   ٣٥٨                                                         املوظف املسؤول جبرمية حجز احلرية الشخصية املنصوص عليها يف املادة 
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 ١١٧املادة 

                                    ستطالع رأي النائب العام أن يقرر ختلية                                                يف كل نوع من أنواع اجلرائم ميكن قاضي التحقيق بعد ا - ٨
                                                                                                سبيل املدعى عليه إذا استدعاها بشرط أن يتعهد املدعى عليه حبضور مجيع املعامالت كلما طلب منه ذلك وبإنفاذ 

  .              احلكم عند صدوره

                                                                                             أمـا إذا كانت اجلرمية من نوع اجلنحة وكان احلد األقصى للعقوبة اليت تستوجبها احلبس سنة                 - ٩
                          على أن أحكام هذه الفقرة ال   .                                                        عليه موطن يف سورية وجب إخالء سبيله بعد استجوابه خبمسة أيام            وكان للمدعى 

  .                           ً                                                   تشمل من كان قد حكم عليه قبالً جبناية أو باحلبس أكثر من ثالثة أشهر بدون وقف التنفيذ

 ١١٨املادة 

  .                     عليه بكفالة أو بدوهنا                                                           يف األحوال اليت ال جتب فيها ختلية السبيل حبق، جيوز إطالق سراح املدعى  -  ١٠ 
  :             وتضمن الكفالة

                                                                    حضور املدعى عليه معامالت التحقيق واحملاكمة ومثوله إلنفاذ احلكم عند صدوره؛  ) أ ( 

  :              بالترتيب التايل                        تأدية املبالغ اآليت ذكرها  ) ب ( 

                                        الرسوم والنفقات اليت عجلها املدعي الشخصي؛ ̀  ١̀ 

                                الرسوم والنفقات املتوجبة للدولة؛ ̀  ٢̀ 

  .    امات    الغر ̀  ٣̀ 

  .                                                           ً وتعطي هذه الكفالة األولوية لذوي االستحقاق باملبالغ املبينة آنفاً -  ١١ 

  .                                                                              يعني يف القرار القاضي بتخلية السبيل مقدار الكفالة واملبلغ املخصص منه بكل من قسميها -  ١٢ 

 ١٣٠املادة 

  .                                 ً                حيال املتهم على حمكمة اجلنايات موقوفاً مبوجب مذكرة قبض -  ١٣ 

                                                                           املذكرة حبق من مل يكن قد تقرر توقيفه أثناء التحقيق أو كان قد أخلي سبيله أثناء             وال تنفذ هذه  -  ١٤ 
                                                                                                ً                    التحقيق أو احملاكمة إمنا يلزمه أن يسلم نفسه إىل احملكمة قبل جلسة احملاكمة بيوم واحد على األقل ويظل موقوفاً                   

  .            حىت صدور احلكم

                                         وتنفذ حبقه مذكرة القبض إذا طلب بالطريقة                                               ويفقد املتهم احلق املمنوح له مبقتضى الفقرة السابقة -  ١٥ 
                                                                                           اإلدارية إىل قلم احملكمة وختلف بدون عذر مشروع عن احلضور يف اليوم املعني إلمتام املعامالت املنصوص عليها يف 

  .           وما يليها   ٢٧٣      املادة 
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       ً  لك وفقاً                                                                            وجيوز حملكميت اجلنايات والنقض أثناء نظر القضية أن ختلي سبيل املتهم إذا استدعاها وذ -  ١٦ 
                                                                                                                    لقواعـد ختلـية السبيل املنصوص عليها يف هذا الفصل، على أنه ال جيوز إخالء سبيل املتهم إال بكفالة نقدية أو                     

  .                                                                                        ً مصرفية كما ال جيوز إخالء سبيل املتهم الفار الذي قبض عليه أو سلم نفسه بعد صدور احلكم حبقه غياباً

        لسنة    ٣٧                                   وجب أحكام املرسوم التشريعي رقم                                                       يسـتثىن مـن أحكام هذه الفقرة املتهم احملال مب          -  ١٧ 
١٩٦٦    .  

 ٢٢١املادة 

                  ً                                                                إذا كان اجلرم خارجاً عن اختصاص قاضي الصلح فيقرر عدم اختصاصه ويودع الدعوى النائب     -  ١٨ 
  .     العام

 ٤٢٢املادة 

                                                                                             يتفقد قاضي التحقيق وقاضي الصلح مرة واحدة يف الشهر ورؤساء احملاكم اجلزائية مرة واحدة               -  ١٩ 
  .                                                     أشهر على األقل األشخاص املوجودين يف حمال التوقيف والسجون       كل ثالثة
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 املرفق الرابع

 ١٩٢٩يونيه / حزيران٢٠ بتاريخ ١٢٢٢نظام السجون السوري الصادر بالقرار رقم 

 ٣٢املادة 

                             ً                                                     يف مجيع السجون غرف مستقلة متاماً للرجال وللنساء وتنظم تلك الغرف بصورة متنع أي اتصال  - ١ 
  :                                         وجيب التفريق بني املوقوفني من األقسام اآلتية            بني قسم وآخر

                                                                 األظناء واملتهمون املوقوفون لدين مبادة حقوقية وإفالسية أو مبادة قباحة؛  ) أ ( 

                                                                                            احملكومـون مبادة جنحة أقل من سنة واملوقوفون مبادة جنحة أو جناية الواجب إرساهلم لسجن                 ) ب ( 
                                   عليهم للدولة مبادة جناية أو جنحة؛             املوقوفون لدين  .                   احملكومون مبادة قباحة  .      مركزي

  .                    املوقوفون احلديثو السن  ) ج ( 

 ٣٣املادة 

                                                                                              إذا كـان السجن ذا أمهية وسطى يقسم املوقوفون فيه كما يأيت بقدر ما تسمح الغرف وعدد                  - ٢ 
  :      احلراس 

                                                                   األظناء واملتهمون املوقوفون لدين مبادة حقوقية أو إفالسية أو مبادة قباحة؛  ) أ ( 

                                                             احملكومون مبادة قباحة املوقوفون لدين الدولة مبادة جناية         -                               مون مبادة جنحة أقل من سنة           احملكو  ) ب ( 
         أو جنحة؛

                  احملكوم مبادة قباحة؛  ) ج ( 

                                                     احملكومون مبادة جناية أو جنحة الواجب إرساهلم لسجن مركزي؛  ) د ( 

  .                    املوقوفون احلديثو السن    ) ه ( 

 ٣٤املادة 

  :                                               وعدد احلراس جتري على قدر اإلمكان التقسيمات اآلتية                             يف السجون املهمة حيث تسمح الغرف - ٣ 

                                            املوقوفون لدين مبادة حقوقية أو إفالسية أو مبادة   .                                          األظناء واملتهمون الذين ليس هلم سابقة قضائية  ) أ ( 
                                 قباحة إذا مل يكن هلم سابقة قضائية؛
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                           وقية أو إفالسية أو مبادة                             املوقوفون لدين مبادة حق     .                                             األظـناء واملتهمون الذين هلم سابقة قضائية        ) ب ( 
                                قباحة إذا كانت هلم سابقة قضائية؛

                    احملكومون مبادة قباحة؛  ) ج ( 

                                 املوقوفون لدين حنو الدولة مبادة       .                                                              احملكومـون بأقل من سنة على أن ال يكون هلم سابقة قضائية             ) د ( 
                                         جناية أو جنحة إذا مل يكن هلم سابقة قضائية؛

                                                  املوقوفون لدين حنو الدولة مبادة جناية أو جنحة          .                 سابقة قضائية                                احملكومون بأقل من سنة ممن هلم         ) ه ( 
                          إذا كانت هلم سوابق قضائية؛

  .                                              احملكوم عليهم مبادة جنحة الواجب إرساهلم لسجن مركزي  ) و ( 

 ٣٥املادة 

                                                                                           يفرق احملكومون يف السجن املركزي على الصورة اآلتية مع االحتفاظ بأحكام الفقرة األوىل من               - ٤ 
  :  ٣٢      املادة 

                                 احملكوم عليهم بالسجن إىل ثالث سنوات؛  ) أ ( 

                                             احملكوم عليهم باألشغال الشاقة أقل من عشر سنوات؛  ) ب ( 

                                                       احملكوم عليهم باألشغال الشاقة املؤقتة من عشر سنوات فزيادة؛  ) ج ( 

                                   احملكوم عليهم باألشغال الشاقة املؤبدة؛  ) د ( 

  .   نفس                                      ً    املوقوفون احلديثو السن احملكوم عليهم إصالحاً لل    ) ه ( 

 ٣٦املادة 

                         ويعترب ذا سابقة قضائية      .                                                                      املوقوفون املعدون للنقل واجلنود يوضعون يف القسم الذي ينتمون إليه          - ٥ 
  .                                         كل موقوف قضى يف السجن عقوبة شهر على األقل  ٣٢   و  ٣١                 ألجل تطبيق املادتني 

 ٣٧املادة 

  .               دة يف قسم النساء                                                        املومسات املسجالت احملكوم عليهن مبادة خمالفة يوضعن يف غرفة على ح - ٦ 

 

 



CMW/C/SYR/1 
Page 38 

 

 ٣٨املادة 

                               جيري تفريقها يف غرف النوم        ٣٧       إىل     ٣٢                                                     أقسـام املوقوفـني كافـة املنصوص عليها يف املواد            - ٧ 
     وتعني   .                                                                 ً                                   واملشـاغل وغرف الطعام وساحات الرتهة إذا مل يكن عدد ساحات الرتهة كافياً جلميع أقسام املوقوفني               

  .                                بالتتابع لكل من األقسام املذكورة                                        ساعات الرتهة بصورة متكن من استعمال الساحات

 ٣٩املادة 

                                                                            ً          ينفذ املدير أو رئيس احلراس األوامر املعطاة له من املستنطق أو من رئيس احملكمة تطبيقاً للمادة   - ٨ 
                                                                                                        مـن قانون أصول احملاكمات اجلزائية وجيب عليه خاصة أن ال يضع مع موقوفني آخرين األظناء واملتهمني                     ٤٥٧

   .                             القضائية بوضعهم على اإلنفراد                   الذين أمرت السلطة 

                                                                                           عندما جيب إخالء سبيل موقوفني متعددين يف يوم واحد تتخذ التدابري الالزمة كي ال يتقابلوا يف            - ٩ 
  .                                    دواوين القلم وال عند خروجهم من السجن 

 ٤٠املادة 

                 والد الذين حوكموا      إن األ  .                               ً                        ً      ً   يفرق املوقوفون احلديثو السن متاماً عن املوقوفني الراشدين ليالً وهناراً -  ١٠ 
                                                                                 ً   من قانون اجلزاء املوقوفني ال أقل من ستة أشهر واألوالد الذين ينتظر نقلهم جيب وضعهم دائماً   ٤٠           مبوجب املادة 

  .                                                              ً                                 يف غرف أو يف حملة خاصة أما على انفراد إن أمكن أو أكثر من اثنني معاً إذا استحال وضع كل واحد على حدة 

- - - - - 

 


