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  العمال املعنية حبماية حقوق مجيعاللجنة
 املهاجرين وأفراد أسرهم   

 النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف
  من االتفاقية٧٣مبوجب املادة 

  يفقائمة بالقضايا اليت سُتبحث فيما يتعلق بالنظر
 )CMW/C/SYR/1( لسورياالتقرير األويل 

 معلومات ذات طابع عام -ألف 

يف حني تالحظ اللجنة توضيح الدولة الطرف املتصل بعدم توفر قاعدة بيانات حتتوي على معلومات كمية                 -١
ألعداد دقيقة عن تدفقات اهلجرة، فإهنا ستكون ممتنة لتزويدها بتقديرات مفصلة حبسب نوع اجلنس والعمر واجلنسية 

كما تود اللجنة موافاهتا مبعلومات عن أي خطط لوضع إحصاءات أفضل           . املهاجرين واملهاجرين العابرين والوافدين   
 . يف جمال اهلجرة

يـرجى إطـالع اللجنة على ما اختذ من تدابري تشريعية أو إدارية حمددة أو أي تدابري أخرى لتنفيذ أحكام                 -٢
 .  عليهااالتفاقية بعد تصديق الدولة الطرف

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

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

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

Distr. 
GENERAL 

CMW/C/SYR/Q/1 
10 December 2007 

ARABIC 
Original: ENGLISH 



CMW/C/SYR/Q/1 
Page 2 

 

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

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

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

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

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

) ٢٠٠٦(٨١يـرجى تقـدمي معلومات عن التجربة األولية للدولة الطرف فيما يتصل بتنفيذ املرسوم رقم                 -٨
 . ب اخلاصة العاملة يف جمال استقدام العامالت واملربيات يف املنازل من غري السورياتاملتعلق بنظام املكات

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

أو األشخاص  /يـرجى توضيح ما إذا كانت التشريعات الوطنية تنص على تطبيق االتفاقية على الالجئني و               -١٠
ويرجى توضيح الوضع املمنوح للمواطنني العراقيني الذين نزحوا إىل         ). من االتفاقية ) د(٣املادة  (عدميـي اجلنسـية     

أن بعضهم أو مجيعهم يتمتعون باحلقوق الواردة يف االتفاقية أو          ، وما إذا كانت سوريا تعترب       ٢٠٠٣سوريا منذ عام    
ويرجى بيان السياسات واملمارسات اليت اعتمدت مؤخراً فيما يتصل         . أهنم قد يكتسبون مثل هذه احلقوق مستقبالً      

 االلتزامات أي آثار تترتب على ذلك بالنسبة إىل        بشـروط حصـول املواطـنني العراقـيني على تأشرية دخول، و           
كما يرجى بيان السياسات املعمول هبا فيما يتصل بترحيل وإعادة          .  منها ٦٥وجـب االتفاقية، مبا يف ذلك املادة        مب

 . املواطنني العراقيني

 حقوق اإلنسان جلميع العمال املهاجرين     (معلومـات ذات صـلة بالـباب الثالـث مـن االتفاقـية               -باء 
 )وأفراد أسرهم

ة، يرجى تقدمي معلومات عن اإلجراءات والشروط اليت حيصل مبوجبها املواطنون  من االتفاقي٨يف ضوء املادة  -١١
السـوريون عـلى جوازات السفر أو وثائق السفر األخرى، وعن أي قيود مفروضة على املواطنني السوريني الذين                  

 . يرغبون يف مغادرة بلدهم

ين ينتهكون حقوق العمال املهاجرين يرجى تقدمي معلومات عن العقوبات اليت تطبق ضد أصحاب العمل الذ -١٢
اليت حتميها االتفاقية، وخصوصاً االنتهاكات املتمثلة يف سوء معاملة هؤالء العمال، ويرجى تقدمي أمثلة، إن وجدت،                

 .من القرارات ذات الصلة اليت أصدرهتا احملاكم
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نسان، يرجى إبالغ اللجنة مبا     وفقاً اللتزام الدولة الطرف مبوجب االتفاقية وغريها من معاهدات حقوق اإل           -١٣
 وأفراد أسرهم يتمتعون بنفس احلماية اليت      ) مبن فيهم القادمون من بالد غري عربية      (إذا كـان العمـال املهاجـرون        

يتمـتع هبا املواطنون السوريون عند احتجازهم من ِقبل الشرطة ويف إطار نظام احملاكم، وكيفية ضمان محايتهم يف                  
 . املمارسة العملية

يـرجى تقـدمي معلومات عن التدابري املتخذة لكفالة تقدمي املساعدة القنصلية الفعالة إىل الرعايا                )أ( -١٤
 . السوريني العاملني يف اخلارج وألفراد أسرهم

يـرجى إبالغ اللجنة مبا إذا كان العمال املهاجرون وأفراد أسرهم يف سوريا على علم حبقهم يف                  )ب( 
 . بالدهم يف حالة احتجازهم أو ترحيلهماحلصول على مساعدة قنصليات

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

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

ويف حـني تالحـظ اللجنة توضيح الدولة الطرف أن قانون العمل السوري ال ميّيز بني العمال السوريني                   -١٦
عمـال املهاجرين، فإهنا تود موافاهتا مبعلومات عما اختذ من تدابري لكفالة املساواة يف معاملة العمال املهاجرين يف              وال

املمارسـة العملـية، مع مراعاة أن بعض هؤالء العمال قد يتعرضون النتهاكات تتعلق باألجور، وساعات العمل،                 
 . والسالمة، والصحة وغري ذلك من ظروف العمل

ى إطالع اللجنة على السياسات املتبعة فيما يتعلق باعتقال أو مقاضاة أو احتجاز العمال املهاجرين               يـرج  -١٧
بسبب املخالفات املتصلة بوضعهم كمهاجرين، واخلطوات املتخذة لكفالة أال يكون العمال املهاجرون وأفراد أسرهم 

 .  مداننيالذين جيري احتجازهم بسبب خمالفة أنظمة اهلجرة حمتجزين مع أشخاص

 مـن تقرير الدولة الطرف، يرجى تقدمي معلومات أكثر تفصيالً عن القوانني       ١١٣باإلشـارة إىل الفقـرة       -١٨
واألنظمة اليت حتكم مصادرة الوثائق الثبوتية وعن التدابري املتخذة ملنع قيام أشخاص خالف املوظفني العامني املصرح                

 . باالحتفاظ بالوثائق الثبوتية هلؤالء العمال ،دمي عمال اخلدمة املرتليةستخمهلم بذلك، مثل 

يرجى تزويد اللجنة مبعلومات عن احلاالت اليت مت فيها ترحيل عمال مهاجرين من سوريا، وأسباب ترحيلهم  -١٩
 من االتفاقية، يرجى إطالع اللجنة عما إذا كان جيوز للعمال           ٢٢ويف ضوء أحكام املادة     . واإلجـراءات اليت اُتِبعت   

رين الذين أُلغيت تصاريح عملهم طلب إعادة النظر يف القرار املتخذ ضدهم، وعما إذا كان ُيسمح هلم بالبقاء                  املهاج
 "ضرورات األمن الوطين  "ويرجى توضيح كيفية تفسري العبارتني      . يف سـوريا ريثما تنتهي إعادة النظر يف هذا األمر         

 . ٢٠٤٠ من املرسوم رقم ١٨ تصريح عمل مبوجب املادة  ألغراض إلغاء"املصاحل االقتصادية واالجتماعية للدولة"و
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يرجى حتديد كيف ُيكفل عملياً حق أطفال العمال املهاجرين، مبن فيهم العمال الذين ليست لديهم وثائق،                 -٢٠
ويرجى توضيح ما إذا كان يٍُسمح ألطفال العمال املهاجرين         . يف التسـجيل عـند الـوالدة واحلصول على جنسية         

 . ملدارس، بغض النظر عن وضع إقامة آبائهم، وكيفية تنظيم التحاقهم باملدارس عملياًبااللتحاق با

يرجى إطالع اللجنة على حقوق العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، على الصعيدين القانوين والعملي، فيما               -٢١
 . يتصل بالوصول إىل اخلدمات الطبية يف الدولة الطرف

 ووسائل متكني العمال املهاجرين يف سوريا من الوصول إىل املعلومات ذات            يرجى إطالع اللجنة على سبل     -٢٢
كما يرجى توضيح التدابري اليت     .  من االتفاقية  ٣٣الصـلة حبقوقهـم املكفولة مبوجب االتفاقية، وذلك عمالً باملادة           

املعلومات املتعلقة ب، العربيةليج  إىل بلدان اخلاختذت لتزويد املواطنني السوريني الراغبني يف اهلجرة، مبا يف ذلك اهلجرة
ل االنتصاف القضائي املتاحة هلم يف حالة بحبقوقهم والتزاماهتم مبوجب قوانني وممارسات دولة العمل، باإلضافة إىل س

 . انتهاك حقوقهم

حقوق أخرى للعمال املهاجرين وأفـراد أسرهـم      (معلومـات ذات صلة بالباب الرابع من االتفاقية          -جيم 
 ) نظاميوضعيف الذين هم  أو ن للوثائق الالزمةاحلائزي

 من االتفاقية، يرجى إطالع اللجنة على ما إذا كان سيتم إلغاء القيود املفروضة على حق          ٤٠يف ضوء املادة     -٢٣
  املشار إليه يف املرسوم     شرط املعاملة باملثل  العمـال األجانب غري العرب يف االنضمام إىل نقابات العمال، وال سيما             

كما يرجى إطالع اللجنة عما إذا كان للعمال املهاجرين احلق يف تكوين مجعيات ونقابات        . ١٩٦٨ لعام   ٨٤قـم   ر
 . خاصة هبم

يـرجى إطـالع اللجـنة على ما إذا كان بإمكان الرعايا السوريني العاملني يف اخلارج ممارسة حقهم يف                    -٢٤
 .ية ممارستهم هلذا احلقالتصويت والترشح يف االنتخابات اليت تنظم يف سوريا وكيف

يرجى توضيح ما إذا كانت هناك أي خطط الستحداث إجراء أو مؤسسة ملراعاة احلاجات اخلاصة للعمال                 -٢٥
 ) ١(٤٢أو املهاجرين السوريني يف اخلارج وتطلعاهتم والتزاماهتم، حسبما توصي به املادة          /املهاجـرين يف سـوريا و     

 . من االتفاقية

 من االتفاقية، يرجى توضيح ما إذا كانت هناك أي قيود مفروضة على قيام العمال ٤٧ويف ضـوء املـادة     -٢٦
 . املهاجرين بتحويل أجورهم ومكافآهتم بعملة أجنبية

أحكام قابلة للتطبيق على فئات حمددة من العمال        (معلومـات ذات صلة بالباب اخلامس من االتفاقية          -دال 
 )األجانب وأفراد أسرهم

ويرجى تقدمي . علومات عن احلقوق املمنوحة للعمال املومسيني، وخصوصاً يف قطاع الزراعة    يـرجى تقدمي م    -٢٧
وباإلشارة إىل  .  من تقرير الدولة الطرف    ٤٠ املشار إليه يف الفقرة      ٢٠٠٤نسـخة من قانون العالقات الزراعية لعام        
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ل املرتبطني مبشاريع وعمال  مـن تقريـر الدولة الطرف، يرجى تقدمي معلومات عن متتع العما           ٢٩ و ٢٨الفقـرتني   
 .االستخدام احملدد حبقوقهم الواردة يف االتفاقية

تعزيز الظروف السليمة والعادلة واإلنسانية (معلومـات ذات صـلة بالـباب السـادس من االتفاقية       -هاء 
 )واملشروعة فيما يتعلق باهلجرة الدولية للعمال وأفراد أسرهم

قية، يرجى تقدمي معلومات عن السبل والوسائل اليت تتبع عادة يف            من االتفا  ٦٦يف ضـوء املـادة       )أ( -٢٨
وما هي اجلهود اليت    . توظـيف املواطـنني السوريني للعمل يف بلدان أجنبية، مبا يف ذلك بلدان منطقة اخلليج العريب               

 اختذت لتنظيم أنشطة التوظيف داخل سوريا؟

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

 . للرعايا السوريني يف تلك البلدان

ني وأفراد أسرهم   كما يرجى تقدمي معلومات عن الترتيبات الرامية إىل كفالة عودة العمال املهاجرين السوري             -٢٩
بصـورة منظمة إىل سوريا عندما يقررون العودة أو عندما ُيطلب منهم ذلك بسبب انتهاء تصاريح إقامتهم يف بلد                   

 .العمل أو عندما يتضح أن إقامتهم غري نظامية

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

 .لألراضي السورية، وال سيما عن محايتهم من مجيع أشكال شبكات اجلرمية

- - - - - 


