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الشبكة السورية لحقوق اإلنسان توقع اتفاقية مشاركة 
بيانـــــات مــــــع جامعـــــة هارفــــــرد تتيح مشــــــاركة البيانـــــات 

مع باحثي الدكتوراة 

وقعــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مؤخــرًا مذكــرة تفاهــم  مــع جامعــة هارفــرد، تنــصُّ 
علــى بنــاء آليــة تنســيق وتعــاون؛ مــن أجــل مشــاركة معلومــات وبيانــات وثَّقتهــا الشــبكة الســورية 

ــة اثنــي عشــر عامــًا. لحقــوق اإلنســان ضمــن قاعــدة بياناتهــا علــى مــدى قراب

تتيــح هــذه االتفاقيــة لباحثــي الدكتــوراة فــي جامعــة هارفــرد الحصــول علــى بيانــات تفصيليــة يوميــة 
ممــا يعطــي صــورة دقيقــة عــن تطــور النــزاع المســلح فــي ســوريا، وتهــدف الشــبكة الســورية 
لحقــوق اإلنســان مــن خــال مشــاركة البيانــات حاليــًا إلــى المســاهمة فــي المشــروع البحثــي الــذي 

يســعى إلــى دراســة تأثيــر مباحثــات الســام علــى ديناميــات النــزاع فــي ســوريا.

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.



جامعــة هارفــرد، جامعــة بحثيــة خاصــة، مقرهــا مدينــة كامبريــدج، فــي واليــة ماساتشوســتس فــي 
الواليــات المتحــدة األمريكيــة، تأسســت فــي عــام 1636. تكــرس جامعــة هارفــارد مواردهــا وإمكاناتهــا 
للتميــز فــي التدريــس والتعلــم والبحــث وتطويــر القــادة الذيــن يصنعــون فرقــًا عالميــًا، وهــي أقــدم 
مؤسســة للتعليــم العالــي فــي الواليــات المتحــدة ومــن بيــن أكثــر المؤسســات التعليميــة شــهرة 

فــي العالــم.

مذكرات تفاهم متعددة:
وتضــاف هــذه المذكــرة الجديــدة إلــى عــدد مــن مذكــرات التفاهــم التــي وقعتهــا الشــبكة الســورية 
لحقــوق اإلنســان مــع عــدة جهــات مــن أبرزهــا: هيئــات فــي األمــم المتحــدة، مثــل اآلليــة الدوليــة 
المحايدة والمســتقلة للمســاعدة في التحقيق والماحقة القضائية لألشــخاص المســؤولين عن 
الجرائــم األشــد خطــورة وفــق تصنيــف القانــون الدولــي المرتكبــة فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية 
منــذ آذار/مــارس IIIM( 2011(، وقــد تــم تســليم اآلليــة عــددًا واســعًا مــن البيانــات المســتخرجة مــن 

قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان.

عــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي كانــون الثانــي/ 2020 وثيقــة مبــادئ التعــاون  كمــا وقَّ
   Investigation and Identification Team          - مــع فريــق التحقيــق وتحديــد مســؤولية الهجمــات
فــي  التحقيقــات  فــي  المســاهمة  أجــل  مــن   ،)OPCW( الكيميائيــة  األســلحة  فــي منظمــة حظــر 
الحــوادث التــي يقــوم بهــا الفريــق؛ وذلــك كونهــا تمتلــك قاعــدة بيانــات واســعة عــن اســتخدام 
ــي  ــاح فــــ ــذا الســــ ــا لهــــ ــق لدينــــ ــدام موثـــــ ــذ أول استخــــــ ــا منـــــ ــي سوريــــ ــة فـــ األســلحة الكيميائيــ

كانون األول/ 2012.

 وفــي تشــرين األول مــن عــام 2019 قمنــا بتوقيــع مذكــرة تفاهــم مــع حكومــة الواليــات المتحــدة 
األمريكيــة تنــصُّ علــى بنــاء آليــة تنســيق وتعــاون مــن أجــل مشــاركة المعلومــات والبيانــات التــي 
وثَّقتهــا الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان عــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان فــي ســوريا، وعــن 
المتورطيــن فــي تلــك االنتهــاكات؛ بهــدف االشــتراك فــي عمليــات التَّحقيــق التــي تقــوم بهــا حكومــة 
الواليــات المتحــدة األمريكيــة فــي بعــض مــن تلــك االنتهــاكات، ووضــع أكبــر قــدر مــن المتورطيــن 
ل إعاقــة كبيــرة ألي تأهيــل للنظــام  فيهــا علــى قوائــم العقوبــات االقتصاديــة والسياســية؛ مــا ُيشــكِّ

ــًا. ــه، وشــكًا مهمــًا مــن أشــكال المحاســبة المتاحــة حالي الســوري بمختلــف أركان

عــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي شــباط 2020 مذكــرة تفاهــم مــع منظمــة  كمــا وقَّ
النتائــج اإلنســانية - Humanitarian Outcomes ضمــن مشــروع قاعــدة بيانــات أمــن عمــال اإلغاثــة   
AWSD( The Aid Worker Security Database(، المعتمــدة مــن قبــل األمــم المتحــدة والصليــب 
والهــال األحمــر ومنظمــات إنســانية غيــر حكوميــة عديــدة حــول العالــم. والتــي تعتبــر أشــمل قاعــدة 

بيانــات عالميــة ألبــرز حــوادث العنــف المســجلة ضــدَّ عمــال اإلغاثــة منــذ عــام 1997 حتــى اآلن. 

  )IIT(



وتنــصُّ مذكــرة التفاهــم علــى بنــاء آليــة تنســيق وتعــاون مشــترك تهــدف إلــى توثيــق وأرشــفة مــا 
يتعــرَّض لــه العاملــون فــي الحقــل اإلغاثــي مــن انتهــاكات وعنــف، وســوف يســاعد ذلــك بشــكل 
فعــال فــي دراســة وتحليــل ثــم توصيــف العمــل اإلغاثــي فــي ســوريا ومقارنتــه مــع بقيــة دول العالــم 

وفقــًا لقاعــدة بيانــات أمــن عمــال اإلغاثــة.

إضافــة إلــى ذلــك وقعــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان عــددًا واســعًا مــن االتفاقيــات الثنائيــة 
مــع عــدد مــن مراكــز األبحــاث بهــدف مشــاركة البيانــات، مــن أبرزهــا: 

 ،GPPI والمركــز العالمــي للسياســة العامــة ،ACLED مركــز مواقــع وأحــداث الصراعــات المســلحة
ــورك تايمــز، وغيرهــا. وصحيفــة نيوي

د معاييــر اســتخدام هــذه  تنــصُّ سياســتنا علــى عــدم مشــاركة البيانــات دون مذكــرات تفاهــم ُتحــدِّ
ــا اإللكترونــي. البيانــات، وباإلمــكان االطــاع علــى الشــروط العامــة لمشــاركة البيانــات عبــر موقعن

الجهــات  بنــاء شــراكات مــع مختلــف  فــي  الســورية لحقــوق اإلنســان  الشــبكة  ســوف تســتمر 
والهيئــات بمــا يســاهم فــي تثبيــت حقيقــة مــا جــرى فــي ســوريا، ويدعــم بشــكل موثــق ســردية 
الضحايــا والناجيــن تجــاه األحــداث والوقائــع، ممــا يحــول دون تشــويه التاريــخ، ويدحــض ســردية 

واإليرانــي. الروســي  الســوري وحلفــاؤه  النظــام  وفــي مقدمتهــم  االنتهــاكات،  مرتكبــي 
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