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الشبكة السورية لحقوق اإلنسان تقدم تقريرا إلى اللجنة 
المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد 

أسرهم التابعة لألمم المتحدة 

الشبكة السورية لحقوق اإلنسان هي المنظمة الوحيدة التي قدمت 

تقريرا يعارض التقرير المضلل الذي قدمه النظام السوري

قدمــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان تقريــرًا إلــى اللجنــة المعنيــة بحمايــة حقــوق جميــع العمــال 

المهاجريــن وأفــراد أســرهم، ومهمــة هــذه اللجنــة هــي مراقبــة تنفيــذ التزامــات الــدول باتفاقيــة حمايــة 

حقــوق جميــع العمــال المهاجريــن وأفــراد أســرهم، وحمايــة حقــوق اإلنســان لمالييــن العمــال المهاجريــن 

حــول العالــم، وهــي لجنــة محايــدة ومنتخبــة وأعضاؤهــا خبــراء مســتقلون يمثلــون مختلــف مناطــق العالــم، 

وتقــدم اللجنــة تقريــرًا ســنويًا إلــى الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة عــن تنفيــذ هــذه االتفاقيــة يتضمــن 

آراءهــا وتوصياتهــا ويســتند، علــى وجــه الخصــوص، إلــى دراســة التقاريــر المقدمــة مــن الــدول األطــراف ومــا 

تقدمــه مــن مالحظــات1، ويجــوز للجنــة أن تدعــو الــوكاالت المتخصصــة وغيرهــا مــن أجهــزة األمــم المتحــدة، 

فضــاًل عــن المنظمــات الحكوميــة الدوليــة وغيرهــا مــن الهيئــات المعنيــة، إلــى تقديــم معلومــات خطيــة عــن 

األمــور التــي تتناولهــا هــذه االتفاقيــة وتقــع فــي نطــاق أنشــطتها، لتنظــر فيهــا اللجنــة2.

وقــد عملــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان منــذ قرابــة اثنــي عشــر عامــًا علــى توثيــق أنمــاط متعــددة 

مــن االنتهــاكات التــي تحصــل علــى األراضــي الســورية، ونقــوم بأرشــفتها ضمــن قاعــدة بيانــات خاصــة بنــا، 

وبنــاًء علــى عمليــات التوثيــق اليوميــة والمتراكمــة نتمكــن مــن تقييــم مــدى انتهــاك النظــام الســوري للقانــون 

الدولــي لحقــوق اإلنســان، وللقانــون الدولــي العرفــي.

بــيــــــان صحفي

ســـت نهاية  الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسَّ
حزيـران 2011، غير حكومية، ُمستقلة، اعتمدت عليها 
المفوضيــــة الساميـــــة لحقــــوق اإلنســــان مصــــــدرًا 
أساسيـــــــًا في جميـــع تحليالتهــا التي أصدرتهـــــــا عن 

حصيلـة الضحايا في سوريا.

1  األمم المتحدة، اتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، المادة 74 )الفقرة 7(،
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العمــال  بحمايــة حقــوق جميــع  المعنيــة  اللجنــة  إلــى  الســوري  للنظــام  التابعــة  الحكومــة  لقــد قدمــت 
المهاجريــن وأفــراد أســرهم تقريــرًا يظهــر فيــه التزامــًا كبيــرًا باالتفاقيــة، وبحقــوق اإلنســان المتعقلــة بهــا. 
وقــد قامــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان بمراجعــة هــذا التقريــر، وقدمــت تقريــرًا موازيــًا يتضمــن 
دحضــًا للعديــد مــن البنــود التــي وردت فــي هــذا التقريــر، وفــي التقريــر الــدوري الســابق3 ، وأثبتنــا فيــه أن النظــام 
الســوري انتهــك العديــد مــن بنــود االتفاقيــة، والعديــد مــن حقــوق اإلنســان ذات الصلــة بهــا، والشــبكة 
النظــام  تقريــر  يعــارض  تقريــر  للجنــة  التــي قدمــت  الوحيــدة  المنظمــة  هــي  اإلنســان  لحقــوق  الســورية 

الســوري، ويمنعــه مــن االســتفراد بهــذه المســاحة الحقوقيــة.

واليــوم 19/أيلــول الجــاري، الســاعة العاشــرة والنصــف صباحــًا بتوقيــت جنيــف نظــرت اللجنــة خــالل الجلســة 
الـــخامسة والثالثيــن فــي التقريــر الجامــع للتقريريــن الدورييــن الثانــي والثالث الذين قّدمهما النظام الســوري 
عــن الجمهوريــة العربيــة الســورية4، وقدمــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان ضمــن الجلســة مداخلــة 
عرضهــا المديــر التنفيــذي فضــل عبــد الغنــي، ركــز فيهــا أن االنتهــاكات التــي قــام بهــا النظــام الســوري خــالل 
الســنوات الماضيــة ال تميــز بيــن مواطــن وعامــل مهاجــر، فهــي هجمــات واســعة النطــاق، وأيضــًا عشــوائية، 
مثــل قصــف أحيــاء ســكنية بشــكل كامــل، وكذلــك عمليــات االعتقــال التعســفي التــي طالــت عشــرات آالف 

األشــخاص تــم معظمهــا دون تمييــز ودون تهــم واضحــة.

وأكــد الســيد عبــد الغنــي فــي القســم الثانــي مــن مداخلتــه علــى قانــون العمــل الســوري، وعــدم وجــود ســلطة 
قضائيــة مســتقلة فــي ســوريا، فالعمــال المهاجــرون يخضعــون إلــى قانــون العمــل الســوري الملــيء 
بالمــواد التــي تنتهــك القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان، وهنــاك الكثيــر مــن العمــال المهاجريــن العامليــن 
فــي شــركات تابعــة أو مدعومــة مــن قبــل األجهــزة األمنيــة، ويســتحيل ألي عامــل ســوري أو مهاجــر أن 
ُيَحصــل أيــًا مــن حقوقــه أمــام القضــاء فــي حــال نزاعــه مــع شــركات أو أفــراد األجهــزة األمنيــة، أو ضمــن 
ــة، فرئيــس مجلــس القضــاء األعلــى هــو  الجيــش، ألن القضــاء فــي ســوريا تحــت ســيطرة األجهــزة األمني

ــة. ــة بشــار األســد، وهــو فــي ذات الوقــت رئيــس األجهــزة األمني نفســه رئيــس الجمهوري

وطالــب فــي نهايــة كلمتــه، أن تقــوم اللجنــة بالضغــط علــى النظــام الســوري مــن أجــل تحقيــق فصــل حقيقي 
ــة حقــوق  ــه لــن يكــون هنــاك أي للســلطة القضائيــة فــي ســوريا عــن هيمنــة األجهــزة األمنيــة، وأكــد علــى أن
قانونيــة أو قضائيــة للعمــال المهاجريــن العامليــن فــي ســوريا طالمــا أن الســلطة التشــريعية والقضائيــة 

مهيمــن عليهــا مــن قبــل األجهــزة األمنيــة التابعــة للســلطة التنفيذيــة.

3  األمم المتحدة، اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، المالحظات الختامية للجنة حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، تقرير الجمهورية العربية 
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4  األمم المتحدة، اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، قائمة المسائل المتصلة بالتقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث للجمهورية العربية السورية، 
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باإلمــكان االطــالع علــى التقريــر الــذي قدمتــه الحكومــة التابعــة للنظام الســوري عبر الرابط التالــي. وباإلمكان 
االطــالع علــى تقريــر الشــبكة الســورية لحقوق اإلنســان عبر الرابــط التالي.

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CMW%2fC%2fSYR%2f2-3&Lang=en
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