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أواًل: الفكرة والتأسيس:
وتوثــق  ترصــد  مســتقلة،  حقوقيــة،  منظمــة   ،SNHR اإلنســان  لحقــوق  الســورية  الشــبكة 
انتهــاكات حقــوق اإلنســان فــي ســوريا، وتحشــد الطاقــات والجهــود فــي إطــار الحــدِّ منهــا، 
والمســاهمة فــي حفــظ حقــوق الضحايــا، وفضــح مرتكبــي االنتهــاكات تمهيــدًا لمحاســبتهم، 
وتوعيــة المجتمــع الســوري بحقوقــه المدنيــة والسياســية، وتعزيــز أوضــاع حقــوق اإلنســان، 
ودفــع عجلــة العدالــة االنتقاليــة، ودعــم التغييــر الديمقراطــي، وتحقيــق العدالــة والســالم فــي 

ســوريا، وحفــظ ســردية األحــداث وتأريخهــا.

ســت فــي حزيــران 2011، نتيجــة لالزديــاد الممنهــج فــي انتهــاكات حقــوق اإلنســان فــي  تأسَّ
المديــر  منصــب  حاليــًا  يشــغل  الــذي  الغنــي  عبــد  فضــل  األســتاذ  مــن  بمبــادرة  ســوريا؛ 
انتشــارها  ــع  والناشطين، وتوسَّ الناشــطات  بعــض  مــع  التنفيذي، وبالتعاون والتنســيق 
ــن  ــن متوزعي ــن أعضــاء ومتطوعي ــًا 48 شــخصًا بي ــغ فريقهــا حالي ــى مــدى الســنوات، ويبل عل
فــي ســوريا وبلــدان الجــوار واللجوء، وهــي مســجلة فــي كل مــن الواليــات المتحــدة األمريكيــة، 
فرنســا، وتركيا، وتتكــون هيكليــة الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــن ســبعة أقســام 

رئيســة، إضافــة إلــى األقســام الداعمــة اإلداريــة.

ُرهــا بشــكل مســتمر،  أنشــأت قواعــد بيانــات ألرشــفة حــوادث االنتهــاكات وتصنيفهــا، وتطوِّ
ل ضمــن قواعــد البيانــات أكبــر قــدر  ُيراعــي مســتجدات األحــداث وســياقها فــي ســوريا، وُتســجِّ
مــن المعلومــات عــن أنمــاط متعــددة مــن االنتهــاكات الجســيمة لحقــوق اإلنســان، وفــق 
منهجيــة عمــل طــورِّت بمــا يالئــم طبيعــة النــزاع المســلح غيــر الدولــي فــي ســوريا والمعاييــر 
ــات والعهــود والمواثيــق العالميــة لحقــوق اإلنســان الصــادرة عــن األمــم المتحــدة.  واإلعالن
وتعكــس مــا توثقــه ضمــن قواعــد البيانــات عبــر المــواد التــي تصدرهــا بشــكل مســتمر، مــن 
تقاريــر حقوقيــة متنوعــة، منهــا مــا هــو دوري )يومــي/ شــهري/ ســنوي( عــن حالــة حقــوق 
واإلحصــاء  بالبحــث  يتنــاول  مواضيعــي  أو  إحصائــي  هــو  مــا  ومنهــا  فــي ســوريا،  اإلنســان 
والتحليــل موضوعــًا عــن نمــط أو أكثــر مــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان، كمــا ُتصدر عبــر موقعها 
الرســمي رســومًا بيانيــة وخرائــط تفاعليــة تتنــاول إحصائيــات معينــة، أو تحليــاًل لواقــع انتهــاك 
أو أكثــر مــن االنتهــاكات التــي ُتمــارَس علــى األرض الســورية، إضافــة إلــى عــدد مــن األخبــار 

اليوميــة عــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان فــي ســوريا.

تضــم قاعــدة البيانــات مئــات آالف الحــوادث التــي تــم توثيقهــا علــى مــدى قرابــة 12 عامــًا، بمــا 
ــات المعتقليــن والمختفيــن قســريًا، وحــوادث  ــوا، وبيان ــن قتل ــا الذي ــات الضحاي ــك بيان فــي ذل
قصــف المراكــز الحيويــة، بمــا تحتويــه مــن تفاصيل كالصــور والمقاطع المصورة والشــهادات 

والوثائــق وغيــر ذلــك.

ــادرة  الصَّ اإلحصائيــات  جميــع  فــي  اإلنســان  لحقــوق  الســامية  المفوضيــة  اعتمــدت  وقــد 
ــى الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان كأحــد  ــزاع فــي ســوريا، عل ــا النِّ عنهــا فــي تحليــل ضحاي
ــرز المصــادر، كمــا تتعــاون الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع لجنــة التحقيــق الدوليــة  أب
المســتقلة بشــأن ســوريا، ووقعــت اتفاقيــات مشــاركة بيانــات مــع آليــة التحقيــق الدوليــة 
الخاصــة  التحقيــق  ولجنــة  )اليونيســف(،  للطفولــة  المتحــدة  األمــم  ومنظمــة  المســتقلة، 
للتحقيــق باســتهداف المشــافي فــي شــمال غــرب ســوريا، وغيرهــا مــن هيئــات األمــم المتحــدة، 
ومــع منظمــات دوليــة مثــل: منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة، إضافــة إلــى مذكــرات تفاهــم 
الواليــات  حكومــات  منهــا:  واإلقليميــة،  الدوليــة  والمؤسســات  الجهــات  مــن  العديــد  مــع 
المتحــدة األمريكيــة، مؤسســة هاينريــش بــول األلمانيــة )Heinrich Böll(، مركــز مواقــع وأحداث 
 ،)Euro-Med( المرصــد األورو-متوســطي لحقــوق اإلنســان ،)ACLED( الصراعــات المســلحة
 ،)AWSD( مؤسســة قاعــدة بيانــات أمــن عمــال اإلغاثــة ،)PHR( أطبــاء مــن أجــل حقــوق اإلنســان
مؤسســة الذاكــرة الســورية )SMI(، جامعــة هارفــرد، منظمــة العفــو الدوليــة، وتعتبــر الشــبكة 
الســورية لحقــوق اإلنســان مــن أهــم مصــادر البيانــات لتقاريــر الحالــة فــي ســوريا الصــادرة عــن 
ــي، وتعتمــد عــدد واســع مــن  ــم، وعــن االتحــاد األوروب ــد مــن دول العال ــة للعدي وزارات الخارجي
وكاالت األنبــاء العربيــة والعالميــة علــى تقاريــر وإحصائيــات الشــبكة الســورية لحقوق اإلنســان 

ضمــن تغطياتهــا وتقاريرهــا عــن ســوريا.

تعمــل الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان علــى رصــد وتوثيــق انتهــاكات حقــوق اإلنســان 
فــي ســوريا بشــكل مســتمر منــذ عــام 2011، وهنــاك مــا يزيــد عــن خمــس وعشــرين نمطــًا 
القانــون واالعتقــال  القتــل خــارج نطــاق  مــن االنتهــاكات رصَدتهــا فــي ســوريا، كعمليــات 
والتعذيــب، والتهجيــر والتشــريد القســري، واســتخدام الذخائــر المحرمــة والذخائــر شــديدة 

التدميــر، وغيرهــا.
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الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان عضــو فــي التحالــف الدولــي لمبــدأ مســؤولية الحمايــة 
 ،)CMC( ــة ــر العنقودي ــي للذخائ ــر، والتحالــف الدول ــي لمواقــع الضمي )ICR2P(، والتحالــف الدول
 ،)ECC( تحســب  الضحايــا  كل  )ICBL(، وشــبكة  األرضيــة  األلغــام  لحظــر  الدوليــة  والحملــة 

وعضــو مؤســس فــي التحالــف العالمــي بشــأن الحــرب والنزاعــات والصحــة.

تدعــم الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان جهــود مناصــرة ضحايــا انتهــاكات حقــوق اإلنســان 
والسياســيين  القــرار  صنــاع  مــع  الجماعيــة  أو  الثنائيــة  اللقــاءات  خــالل  مــن  ســوريا  فــي 
الدولييــن، ووكاالت ولجــان األمــم المتحــدة، والمنظمــات والجهــات الدوليــة العاملــة فــي 
الشــأن الحقوقــي، ومــع المدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان حــول العالــم، كمــا ُتشــارك فــي 
تنظيــم فعاليــات مناصــرة لحشــد الطاقــات والجهــود فــي إطــار الحــدِّ مــن انتهــاكات حقــوق 
اإلنســان فــي ســوريا، ودفــع عجلــة العدالــة االنتقاليــة، ودعــم التغييــر الديمقراطــي، وتحقيــق 

العدالــة والســالم فــي ســوريا.

أصــدرت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان حتــى حزيــران 2022 قرابــة 1230 تقريــرًا، وقرابــة 
330 بيانــًا، إضافــة إلــى آالف األخبــار تناولــت فيهــا أنماطــًا متعــددة ألبــرز انتهــاكات حقــوق 

اإلنســان.

كمــا نظمــت وشــاركت منــذ تأسيســها فيمــا يقــارب مــن 69 حدثــًا مهمــًا حــول حقــوق اإلنســان 
فــي ســوريا بمشــاركة فاعليــن دولييــن وضحايا. 

مــت تدريبــات لطيــف واســع مــن اإلعالمييــن الســوريين، إضافــة إلــى عــدد مــن المكاتــب  وقدَّ
السياســية لفصائــل فــي المعارضــة الســورية، وإلــى نشــطاء حقوقييــن مــن بلــدان عربيــة 

ُتعانــي مــن نزاعــات.
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ثانيًا: رصد وتوثيق وأرشفة بيانات االنتهاكات:
ألف: أنماط االنتهاكات التي ترصدها الشبكة السورية لحقوق اإلنسان: 

أواًل: االنتهاكات في معاملة المدنيين والمقاتلين العاجزين عن القتال

ثانيًا: االنتهاكات المتعلقة بتسيير األعمال القتالية

المجازر وغيرها من أعمال القتل 
خارج نطاق القانون.

العنف الجنسي انتهاكات حقوق المرأة انتهاكات حقوق الطفل.التعذيب داخل مراكز االحتجاز. االعتقال التعسفي واالحتجاز غير 
المشروع واالختفاء القسري.

المحاكمة بإجراءات موجزة

أ: العمليات العسكرية والهجمات غير المشروعة:

ب: األشخاص واألعيان المحميون على وجه التَّحديد: 

ت: استخدام األسلحة غير المشروعة:

الحصار والتهديد بالعمليات .التفجيرات االنتحارية/المجبرةالقصف المدفعي والجوي
العسكرية

هجمات القناصةاأللغام

على صعيد القطاع اإلعالميعلى صعيد القطاع الصحي االعتداءات على المراكز الحيوية على صعيد القطاع التعليمي
المدنية

الصواريخ المسماريةاألسلحة الكيميائيةالذخائر العنقودية األسلحة الحارقةالبراميل المتفجرة
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رابعًا: إسناد المسؤولية الفرديةثالثًا: االنتهاكات بحق الالجئين والنازحين  

النزوح والتشريد 
القسري 

توثيق األفراد 
المتورطين بارتكاب 

االنتهاكات. 
مصادرة األمالك وقوننة نهب 

الممتلكات 

رصد الكيانات واألفراد 
التي تقوم بخرق العقوبات 

األوروبية واألمريكية

باء: الجهات التي وثقت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان ارتكابها انتهاكات في سوريا:

ة:
س

ئي
لر

ف ا
را

ط
أل

.ا
1

ى:
خر

ت أ
ها

 ج
.2

حرس الحدود للدول 
المجاورة

القوات اللبنانية

القوات التركية

جميع فصائل المعارضة 
المسلحة/ الجيش الوطني.

ألغام لم نتمكن من تحديد 
مصدرها

قذائف لم نتمكن من 
تحديد مصدرها

رصاص لم نتمكن من 
تحديد مصدره

تفجيرات لم نتمكن من 
تحديد مرتكبيها

عبث باألسلحة

قتل على يد مسلحين لم 
نتمكن من تحديد هويتهم 
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ثالثًا: إصدارات الشبكة السورية لحقوق اإلنسان: 

ألف: اإلصدارات اليومية: 

باء: التقارير:

تنشــر الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان علــى موقعهــا اإللكترونــي إصــدارات 
بشــكل يومــي، وتتضمــن تقريــر الضحايــا اليومــي وأخبــارًا عــن حــوادث االنتهــاكات 

التــي تتمكــن مــن التحقــق منهــا.

ُتصــدر الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان تقاريــر دوريــة شــهرية 
فــي  اإلنســان  حقــوق  وحالــة  االنتهــاكات  أبــرز  تتنــاول  وســنوية، 
ــر موجــزة وُأخــرى إحصائيــة تتنــاول نوعــًا أو  ســوريا، كمــا ُتصــدر تقاري
م تحليــاًل لإلحصائيــات بنــاًء علــى  عــدة أنــواع مــن االنتهــاكات وتقــدِّ
قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان. وُتصــدر أيضــًا 
تقاريــر مواضيعيــة، ويتنــاول التقريــر المواضيعــي منطقــة معينــة، 
ــع فــي توثيقهــا وتحليلهــا وجمــع أكبــر كــمٍّ  أو حادثــة معينــة، ويتوسَّ
مــن األدلــة والبيانــات عنهــا، وغالبــًا مــا يتــم توظيــف هــذه التقاريــر 
لخدمــة مواضيــع مهمــة بحاجــة إلــى مزيــد مــن التحــري واإليضــاح 
والمناصرة. كمــا ُنصــدر تقاريــر مشــتركة بالتعــاون مــع منظمــات 

وجهــات أخــرى.

https://news.sn4hr.org/category/daily_news/
https://news.sn4hr.org/
https://news.sn4hr.org/ar/category/daily-toll-ar/
https://news.sn4hr.org/
https://news.sn4hr.org/ar/category/daily_news-ar/
https://sn4hr.org/arabic/category/تقارير/التقارير-الموجزة/
https://sn4hr.org/arabic/category/%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b1/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b6%d9%8a%d8%b9%d9%8a%d8%a9/
https://sn4hr.org/arabic/category/%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b1/%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%8a%d8%a9/
https://sn4hr.org/arabic/category/%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b1/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%86%d9%88%d9%8a%d8%a9/
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ثاء: الخريطة التفاعلية:

قــام فريــق اآلي تــي ببرمجــة طريقــة عــرض تفاعليــة للمعلومــات الخاصــة بضحايــا القتــل 
ــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان، يمكــن مــن  ــون وفــق قاعــدة بيان خــارج نطــاق القان
خاللهــا االطــالع علــى إحصائيــات ضحايــا القتــل خــارج نطــاق القانــون فــي كل محافظــة علــى 
حــدة، ووفــق الجهــات المرتكبــة لعمليــات القتــل، وُتظهــر التــدرج وحصيلــة القتلــى لــكل ســنة، 

ويجــري تحدثيهــا بشــكل دوري.

تاء: البيانات:

تصــدر الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان بيانــات بهــدف فضــح انتهــاك معيــن 
بشــكل عاجــل، أو مناصــرة قضيــة معينــة. وتصــدر أيضــًا بيانــات مشــتركة مــع 

منظمــات وجهــات أخــرى بهــدف مناصــرة العديــد مــن القضايــا.

جيم: اإلصدارات المرئية:

ُتصــدر الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــواد بصريــة وســمعية بصريــة؛ ُتســلِّط الضــوء 
تبســيط  بهــدف  الشــبكة،  تقاريــر  تتضمنهــا  التــي  النقــاط  وأهــم  البــارزة  األحــداث  علــى 
هــذه  وتتنــوع  الســوري،  المجتمــع  مــن  ممكنــة  شــريحة  ألكبــر  وإيصالهــا  المعلومــات 

بصريــة. وأدلــة  وفيديوهــات،  وخرائــط،  انفوغرافيــك،  بيــن  اإلصــدارات 

https://sn4hr.org/arabic/category/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa/%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%a8%d9%83%d8%a9/
https://sn4hr.org/arabic/category/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa/%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%a8%d9%83%d8%a9/
https://sn4hr.org/arabic/category/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa/%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%a8%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa/
https://sn4hr.org/arabic/category/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa/%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%a8%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa/
https://sn4hr.org/arabic/syria-map-snhr/
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رابعًا: اتفاقيات تعاون لمشاركة البيانات وانتساب لتحالفات دولية:

وقعــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان نحــو 31 اتفاقــًا ومذكــرة تفاهــم لمشــاركة البيانات 
الخاصــة بانتهــاكات حقــوق اإلنســان فــي ســوريا مــع  العديــد مــن الجهــات والمؤسســات 
الدوليــة واإلقليميــة العاملــة فــي مجــال حقــوق اإلنســان أو الفاعلــة فــي القضيــة الســورية، 

ومنهــا:

المســتقلة  اآلليــة   ،)OHCHR( اإلنســان  لحقــوق  المتحــدة  لألمــم  الســامية  المفوضيــة 
والمحايــدة )IIIM(، آليــة الرصــد واإلبــالغ فــي اليونيســف المعنيــة برصــد وتوثيــق االنتهــاكات 
الجســيمة بحــق األطفــال فــي ســياق النــزاع المســلح، حكومــة الواليــات المتحــدة األمريكيــة، 
الصراعــات  وأحــداث  مواقــع  مركــز   ،)Heinrich Böll( األلمانيــة  بــول  هاينريــش  مؤسســة 
المســلحة )ACLED(، فريــق التحقيــق وتحديــد مســؤولية الهجمــات IIT فــي منظمــة حظــر 
 ،)Euro-Med( اإلنســان  لحقــوق  األورو-متوســطي  المرصــد   ،OPCW الكيميائيــة  األســلحة 
 ،)GPPI( المعهــد العالمــي للسياســات العامــة ،)PHR( أطبــاء مــن أجــل حقــوق اإلنســان
حقــوق  بيانــات  تحليــل  )AWSD(، مجموعــة  اإلغاثــة  عمــال  أمــن  بيانــات  قاعــدة  مؤسســة 
اإلنســان )HRDAG(، األورو-متوســطية للحقــوق، مدرســة باريــس لالقتصــاد )PSE(، صحيفــة 

.)DSP( منصــة الحلــول الدائمــة ،)ORG( نيويــورك تايمــز، مجموعــة أكســفورد لألبحــاث

مؤسسة الذاكرة السورية )SMI(، جامعة هارفرد، منظمة العفو الدولية.

انتساب لتحالفات متخصصة:
الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان عضــو فــي التحالــف الدولــي لمبــدأ مســؤولية الحمايــة 
 ،)CMC( ــة ــر العنقودي ــي للذخائ ــر، والتحالــف الدول ــي لمواقــع الضمي )ICR2P(، والتحالــف الدول

.)ECC( وشــبكة كل الضحايــا تحســب ،)ICBL( والحملــة الدوليــة لحظــر األلغــام األرضيــة
وعضو مؤسس في التحالف العالمي بشأن الحرب والنزاعات والصحة.

https://sn4hr.org/arabic/عضو-في/
https://sn4hr.org/arabic/%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%a1-%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%86%d8%a7-%d9%85%d8%b9%d9%87%d9%85/
https://sn4hr.org/arabic/%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%a1-%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%86%d8%a7-%d9%85%d8%b9%d9%87%d9%85/
https://sn4hr.org/arabic/?p=10883
https://sn4hr.org/arabic/?p=10883
https://sn4hr.org/arabic/?p=10883
https://sn4hr.org/arabic/?p=11608
https://sn4hr.org/arabic/?p=10276
https://sn4hr.org/arabic/?p=12111
https://sn4hr.org/arabic/?p=12111
https://sn4hr.org/arabic/?p=10276
https://sn4hr.org/arabic/?p=10276
https://sn4hr.org/arabic/?p=12124
https://sn4hr.org/arabic/?p=12124
https://sn4hr.org/arabic/?p=11945
https://sn4hr.org/arabic/?p=11945
https://sn4hr.org/arabic/?p=11759
https://sn4hr.org/arabic/?p=11759
https://snhr.org/?p=57887 
https://snhr.org/arabic/?p=15464 
https://sn4hr.org/arabic/?p=12656
https://sn4hr.org/arabic/?p=12656
https://sn4hr.org/arabic/?p=12656
https://sn4hr.org/arabic/?p=12656
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خامسًا: مصدر أساسي لدى العديد من وكاالت األمم المتحدة والدول ومراكز األبحاث:
اعتمــدت عــدة وكاالت فــي األمــم المتحــدة علــى بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان وكانــت 
مصــدرًا أساســيًا لهــا عــن االنتهــاكات التــي وقعــت فــي ســوريا، كذلــك لــدى العديــد مــن دول العالــم بمــا 
فــي ذلــك وزارات الخارجيــة، وتقاريــر الحالــة الصــادرة عــن تلــك الــدول، إضافــة إلــى مجموعــة واســعة مــن 
المؤسســات الحقوقيــة والبحثيــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي والمؤسســات السياســية، وفيمــا يلــي 

أبــرز تلــك الجهــات:

الهيئات التابعة لألمم المتحدة:

المنظمات الدولية:

المؤسسات البحثية: المؤسسات السياسية:

منظمة العفو الدولية

المركز العربي للدراسات واألبحاث 
السياسية

المعهد العالمي للسياسات العامة

حملة سوريا

مجلس الالجئين الدنماركي )DRC(المركز األوروبي لدعم اللجوء

االئتالف الوطني السوري لقوى الثورة 

والمعارضة

وزارة الخارجية األمريكية

وزارة الخارجية الدنماركية

OCHA

هيومان رايتس ووتش

ميدل إيست مونيتور

مركز مواقع وأحداث الصراعات المسلحة

مركز حرمون جامعة هارفرد

مجلة الجمعية الطبية البريطانية

مركز القاهرة لحقوق اإلنسان )CIHRS(األورو-متوسطية للحقوق

وزارة الخارجية البريطانية

وزارة الخارجية الهولندية

لجنة التحقيق الدولية بشأن الجمهورية 
العربية السورية 

المرصد األورو-متوسطي

كارنيغي

مجموعة تحليل بيانات حقوق اإلنسان
 )HRDAG(

مركز جسور

مركز حماية وحرية الصحفيين

التحالف اإلقليمي للمدافعات عن حقوق 
االنسان في الشرق األوسط وشمال إفريقيا

وزارة الخارجية الفرنسية

وزارة الخارجية التركية

قدمنا تقريرًا خاصًا شاماًل، وتقريرين مشتركين عن حالة حقوق 
اإلنسان في سوريا في عام 2016، وقدمنا تقريرًا خاصًا في عام 2021

االستعراض الدوري 
اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان المنشأة من قبل العهد 

الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

اآللية الدولية المحايدة والمستقلة 
)IIIM(

مراسلون بال حدود

معهد بروكنجز

مجموعة أبحاث أوكسفورد

مركز عمران

المجلس الدولي إلعادة التأهيل لضحايا 
التعذيب

هيئة التفاوض لقوى الثورة والمعارضة 
السورية

وزارة الخارجية األلمانية

قدمنــا تقريــرًا حــول أبــرز االنتهــاكات التــي مارســها النظــام الســوري لعــدد كبيــر 
مــن مــواد العهــد الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية.

كما قدمنا تقريراً مشتركاً عن العنف الجنسي

فريق األمم المتحدة العامل المعني المفوضية السامية لحقوق اإلنسان
بحاالت االختفاء القسري أو غير الطوعي 

المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية 
حقوق اإلنسان والحريات األساسية في 

سياق مكافحة اإلرهاب، 

المقرر الخاص المعني 
باالحتجاز التعسفي

المقرر الخاص المعني بحق كل إنسان 
بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من 

الصحة البدنية والعقلية

المقرر الخاص المعني بحاالت القتل 
خارج نطاق القانون

المقرر الخاص المعني بالتعذيب 
وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة 

القاسية أو الالإنسانية أو المهينة

https://www.ohchr.org/AR/hrbodies/hrc/iicisyria/pages/independentinternationalcommission.aspx
https://iiim.un.org/ar/
https://www.ohchr.org/AR/hrbodies/hrc/iicisyria/pages/independentinternationalcommission.aspx
https://sn4hr.org/arabic/?p=12617
https://sn4hr.org/?p=55369
https://snhr.org/arabic/?p=15464   
https://www.ohchr.org/AR/hrbodies/hrc/iicisyria/pages/independentinternationalcommission.aspx
https://www.ohchr.org/ar/issues/disappearances/pages/disappearancesindex.aspx
https://www.ohchr.org/ar/issues/terrorism/pages/srterrorismindex.aspx
https://www.ohchr.org/ar/issues/detention/pages/wgadindex.aspx
https://www.ohchr.org/ar/Issues/Health/Pages/SRRightHealthIndex.aspx
https://www.ohchr.org/AR/Issues/Executions/Pages/SRExecutionsIndex.aspx
https://www.ohchr.org/ar/issues/Torture/SRTorture/Pages/SRTortureindex.aspx
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سادسًا: فعاليات المناصرة:
ُتشــارك الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان بشــكل دوري مســتمر فــي فعاليــات دوليــة 

وُأمميــة، كمــا تقــوم بتنظيــم أحــداث جانبيــة علــى هامــش أحــداث دوليــة.

الســورية  الشــبكة  مــت  التــي اكتســبتها، قدَّ الخبــرات الطويلــة  لنقــل  وفــي إطــار ســعيها 
لحقــوق اإلنســان تدريبــات ألعــداد كبيــرة مــن النشــطاء اإلعالمييــن الســوريين، وكذلــك إلــى 
مــت تدريبــات عــن القانــون  نشــطاء حقــوق اإلنســان فــي ســوريا وفــي دول أخــرى، كمــا قدَّ

الدولــي اإلنســاني للمكاتــب السياســية لفصائــل فــي المعارضــة المســلحة. 
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https://sn4hr.org/arabic/category/البيانات/فعاليات-مناصرة-بيانات-الشبكة/
https://sn4hr.org/arabic/category/البيانات/فعاليات-مناصرة-بيانات-الشبكة/
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سابعًا: االشتراك في مسار المحاسبة القضائية:

يصــبُّ عمــل الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان التوثيقــي بشــكل عــام ضمــن إطــار المحاســبة الجنائيــة 
وغيــر الجنائيــة مثــل فــرض العقوبــات االقتصاديــة واتخــاذ قــرارات سياســية لبــذل جهــود لوقــف الجرائــم 
ضــد اإلنســانية وتحقيــق االنتقــال السياســي نحــو الديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان، ويعتبــر جميــع مــا ذكــَر 
أعــاله مــن مذكــرات تفاهــم وشــراكات ومشــاركة بيانــات، جميعهــا تصــبُّ فــي مســار المحاســبة، ومــن 

األمثلــة علــى ذلــك:

عناهــا فــي تشــرين األول 2019 مــع حكومــة الواليــات المتحــدة األمريكيــة تنــصُّ علــى بنــاء آليــة  مذكــرة التفاهــم التــي وقَّ
تنســيق وتعــاون مــن أجــل مشــاركة المعلومــات والبيانــات 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 فيهــا علــى قوائــم العقوبــات االقتصاديــة والسياســية.

عبر مشاركة البيانات مع آلية التحقيق الدولية والتي تقوم بدورها بمشاركتها مع مدعين عامين في أوروبا.

للبراميــل  الســوري  النظــام  اســتخدام  عــن  الفرنســي  العــام  اإلدعــاء  أمــام  دعــوى مرفوعــة  فــي  شــاركنا 
درعــا. فــي  المتفجــرة 

شــاركنا فــي الدعــوة المقامــة ضــد أنــور. ر عــن طريــق تقديــم بيانــات باالســتناد إلــى قاعــدة بياناتنــا الخاصــة 
بضحايــا بســبب التعذيــب، إلــى المدعــي العــام األلمانــي عــن طريــق شــركائنا فــي المركــز األوروبــي للحقــوق 
الدســتورية وحقــوق اإلنســان. وفــي ســبيل تضميــن تهمــة اإلخفــاء القســري قدمــت الشــبكة الســورية 
ــي  ــة تول ــاء حقب ــن اختفــوا قســريًا فــي فــرع الخطيــب فــي أثن ــات األفــراد الذي لحقــوق اإلنســان قائمــة ببيان

ــور.ر إدارة التحقيــق. أن

ــة أخــرى  ــاء ملفــات قضائي ــم بن يت
ال يمكــن اإلفصــاح عنهــا.

شاركنا في الدعوة المقامة 
ضد الطبيب عالء. م عن طريق 

تقديم بيانات باالستناد إلى 
قاعدة بيانات الشبكة السورية 

لحقوق اإلنسان الخاصة 
بضحايا االعتقال/ التعذيب، 

إلى المدعي العام األلماني عن 
طريق شركائنا المركز األوروبي 

للحقوق الدستورية وحقوق 
اإلنسان. 
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ثامناً: منصات التواصل االجتماعي الرسمية: 

تترّكــز مهمــة منصــات التواصــل االجتماعــي لدينــا، )والتــي قــد تــم توثيــق معظمهــا -وهــي 
باللغتيــن-(، فــي عكــس إصداراتنــا بمختلــف أنواعهــا، وذلــك بهــدف الوصــول إلــى شــرائح 
متعــددة مــن المجتمعــات المحليــة والعربيــة والعالميــة، وبالتالــي توســيع نطــاق جهــود 
المناصــرة، وحشــد التأييــد، مــن ضمنهــا جهــود تخليــد الذكــرى، عبــر نشــر أعمــال فنيــة مرئيــة 
ــد ذكــرى مجــازر بــارزة، وكذلــك لوحــات لمختفيــن قســريًا فــي أيــام ذكــرى  قمنــا بتصميمهــا تخلَّ

اختفائهــم.

ArAr EnEn
 المعتقلون

والمختفون قسراً

https://www.facebook.com/snhr.detainees
https://www.facebook.com/snhr/
https://www.facebook.com/sn4hr/
https://twitter.com/snhr
https://chat.whatsapp.com/Ds5nqxAWquzKR9eRB9ChjV
https://twitter.com/SN4HR
https://instagram.com/snhr?igshid=1p0oz49623v79
https://www.facebook.com/snhr/
https://www.facebook.com/sn4hr/
https://www.facebook.com/snhr.detainees
https://t.me/sn4hr
https://www.youtube.com/c/Sn4hrOrg


  

 )SNHR( بروفايل الشبكة السورية لحقوق اإلنسان 13

تاسعًا: التعاون مع وسائل اإلعالم:

تتعــاون الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع طيــف واســع مــن وســائل اإلعــالم 
بهــدف مناصــرة الضحايــا وحالــة حقــوق اإلنســان فــي ســوريا، وقــد تــمَّ االقتبــاس مــن 
بيــن محليــة وعربيــة  الوســائل اإلعالميــة تنوعــت  البيانــات والتقاريــر فــي مئــات مــن 

ودوليــة، وكان مــن أبرزهــا:

منصة

https://syrian-today.net/ar
https://syrianewsagency.net/ 
https://syrianpc.com/ 
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