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الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان SNHR منظمــة حقوقيــة، مســتقلة، ترصــد وتوثــق انتهــاكات 
حقــوق اإلنســان فــي ســوريا، وتحشــد الطاقــات والجهــود فــي إطــار الحــدِّ منهــا، والمســاهمة في 
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 والســام فــي ســوريا، وحفــظ ســردية 

األحــداث وتأريخهــا.

الحمايــة  الدولــي لمبــدأ مســؤولية  التحالــف  الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان عضــو فــي 
 ،)CMC( العنقوديــة الدولــي للذخائــر  الدولــي لمواقــع الضميــر، والتحالــف  )ICR2P(، والتحالــف 
والحملــة الدوليــة لحظــر األلغــام األرضيــة )ICBL(، وشــبكة كل الضحايــا الدوليــة )ECW(، وعضــو 

مؤســس فــي التحالــف العالمــي مــن أجــل الحــرب والنزاعــات والصحــة.

ــادرة عنهــا فــي  وقــد اعتمــدت المفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان فــي جميــع اإلحصائيــات الصَّ
ــزاع فــي ســوريا، علــى الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان كأحــد أبــرز المصــادر،  تحليــل ضحايــا النِّ
كمــا تتعــاون الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة بشــأن 
ســوريا، ووقعــت اتفاقيــة تبــادل بيانــات مــع آليــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة، ومنظمــة األمــم 
المتحــدة للطفولــة )اليونيســف(، ولجنــة التحقيــق الخاصــة للتحقيــق فــي اســتهداف المشــافي 
فــي شــمال غــرب ســوريا، وغيرهــا مــن هيئــات األمــم المتحــدة، ومــع منظمــات دوليــة مثــل: 
منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة، وتعتبــر الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــن أهم مصادر 
البيانــات لتقاريــر الحالــة فــي ســوريا الصــادرة عــن وزارات الخارجيــة للعديــد مــن دول العالــم، 
وعــن االتحــاد األوروبــي، وتعتمــد عــدد واســع مــن وكاالت األنبــاء العربيــة والعالميــة علــى تقاريــر 

وإحصائيــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان ضمــن تغطياتهــا وتقاريرهــا عــن ســوريا.
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فــي عــام 2021، كان هنــاك مــا يزيــد عــن ثاثيــن نمطــًا مــن االنتهــاكات رصدتهــا الشــبكة الســورية 
لحقــوق اإلنســان فــي ســوريا، كعمليــات القتــل خــارج نطــاق القانــون واالعتقــال والتعذيــب، 
والتهجيــر والتشــريد القســري، واســتخدام الذخائــر المحرمــة والذخائــر شــديدة التدميــر، وغيرهــا. 
وشــاركت جميــع أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا فــي ارتــكاب هــذه االنتهــاكات، 
وقــد رصــدت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان ثمــاِن جهــات رئيســة ارتكبــت هــذه االنتهــاكات 

علــى رأســها النظــام الســوري، إضافــة إلــى عــدة جهــات أخــرى شــاركت بشــكل أقــل.

وفــي عــام 2021 أيضــًا، أصــدرت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان قرابــة 73 تقريــرًا تناولــت 
فيهــا أنماطــًا متعــددة ألبــرز انتهــاكات حقــوق اإلنســان، واســتندت هــذه التقاريــر علــى شــهادات 
ــا، أو  ــة أو ذوي ضحاي ــُمصابين أو ناجيــن مــن الهجمــات، أو مســعفين، أو عمــال إشــارة مركزي لـ
محاميــن، أو نشــطاء محلييــن، أو خبــراء عســكريين، وجميــع هــذه الشــهادات قــد تــم الحصــول 
عليهــا عبــر حديــث مباشــر مــع الشــهود، وليســت مأخــوذة مــن مصــادر مفتوحــة، وكل ذلــك وفــق 
البروتوكــوالت الداخليــة للشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان والتــي نعمــل بموجبهــا ونســعى 
إلــى تطويرهــا بشــكل مســتمر مــن خــال خبرتنــا لتراعــي أفضــل معاييــر الرعايــة والموثوقيــة، 
إضافــة إلــى المئــات مــن الصــور والمقاطــع المصــورة والمعلومــات األخــرى، ويمكــن االطــاع 

ــع عبــر الرابــط. علــى منهجيــة عملنــا بشــكل موسَّ
 
كمــا نظمــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان وشــاركت فــي عــام 2021 فيمــا يقــارب مــن 16 

أحــداث مهمــة حــول حقــوق اإلنســان فــي ســوريا بمشــاركة فاعليــن دولييــن وضحايــا.

المقدمة:

http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
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أواًل: رصد وتوثيق االنتهاكات:
مــن خــال عمليــات المراقبــة اليوميــة والمســتمرة مــن قبــل فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان يجــري تتبــع 
ــن أو مــن هــم  ــان أو ناجي ــى شــهود عي ــن وإل ــة وقرائ ــى أدل ــة الوصــول إل ــم محاول ــدى وقوعهــا، ث ــة االنتهــاك ل حادث
علــى صلــة بواحــدة مــن تلــك الفئــات، وفــي حــال التحقــق منهــا ُتثبــت الحادثــة فــي قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية 
لحقــوق اإلنســان، وتســتمر عمليــات الرصــد والمتابعــة وجمــع األدلــة والقرائــن والروايــات، حيــث تضــاف تلــك األدلــة 

والقرائــن إلــى أرشــيف قاعــدة البيانــات.

يتعامــل فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع كل مهمــة وكل مقابلــة بموضوعيــة فيمــا يتعلــق بتطبيــق 
الواليــة والمعاييــر الدوليــة األساســية. ويجــري التحقيــق فــي االنتهــاكات و/أو التجــاوزات التــي يرتكبهــا جميــع 
األطــراف تحقيقــًا شــامًا علــى قــدم المســاواة. كمــا تلتــزم الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي المــواد الصــادرة 
ــي لحــوادث االنتهــاكات وتفاصيلهــا طبقــًا للمواثيــق والقوانيــن الدوليــة ذات  عنهــا، باســتخدام التوصيــف القانون

الصلــة. 
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ألف: أنمـــــــــاط االنتهاكـــــات التي رصدتهـــــــــا الشبكـــــــــــــة السوريـــة لحقـوق اإلنســــان في سوريــــــــا 

في عــــــام 2021

أواًل: االنتهاكات في معاملة المدنيين والمقاتلين العاجزين عن القتال: 

أ: المجازر وغيرها من أعمال 
القتل خارج نطاق القانون 

1.القصف المدفعي والجوي

1. على صعيد القطاع الصحي

 3.التفجيرات االنتحارية/المجبرة

3. على صعيد القطاع اإلعامي

5. الحصار والتهديد
بالعمليات العسكرية

ج: العنف الجنسي

ت: التعذيب داخل مراكز 
االحتجاز

خ: انتهاكات حقوق المرأة

ب: االعتقال التعسفي 
واالحتجاز غير المشروع

2. األلغام

2. على صعيد القطاع التعليمي

4. هجمات القناصة

 4. االعتداءات على المراكز 
الحيوية المدنية:

ح: انتهاكات حقوق الطفل

ث: المحاكمة بإجراءات موجزة

ثانيًا: االنتهاكات المتعلقة بتسيير األعمال القتالية:

أ: العمليات العسكرية والهجمات غير المشروعة:

ب: األشخاص واألعيان المحميون على وجه التَّحديد:
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• المراكز الحيوية الدينية

• المراكز الحيوية الثقافية

• مخيمات النازحين• الممثليات الدبلوماسية • البنى التحتية

• المراكز الحيوية التربوية

• المربعات السكانية

• المراكز الحيوية الطبية

• الشارات اإلنسانية الخاصة

ج: استخدام األسلحة غير المشروعة:

ثالثًا: االنتهاكات بحق الالجئين والنازحين: 

رابعًا: ترهيب واعتقال ذوي الناشطين والمعارضينى السياسيين

خامسًا: االنتهاكات المرتبطة باالنتخابات الرئاسية التي عقدها التظام السوري منفردًا

سادسًا: االنتهاكات في إطار إعادة تعويم النظام السوري

ج: الممارسات في إطار اإلعادة ب: مصادرة األماك وقوننة نهب الممتلكات أ: النزوح والتشريد القسري
القسرية لاجئين

3. األسلحة الكيميائية1. الذخائر العنقودية 4. األسلحة الحارقة2. البراميل المتفجرة



7

سابعًا: التقدم في مسار المحاسبة:

ثامنًا: إهمال التدابير الوقائية الخاصة بجائحة فيروس كورونا

تاسعًا: تدهور الوضع المعيشي وارتفاع معدالت الجريمة

أ: توثيق أسماء مرتكبي الجرائم 
وإسناد المسؤولية الفردية 

ب: رصد كيانات وأفراد تقوم بخرق العقوبات 
األوروبية واألمريكية

باء: الجهــــــــــــــات التي وثقـــت 

الشبكـــــة السوريــــة لحقـــوق 

اإلنسـان ارتكابها النتهاكات 

ة:في سوريـــــــا في عـــــــــام 2021
س

ئي
لر

ف ا
را

ط
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.ا
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ت أ
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 ج
.2

جميع فصائل المعارضة 
المسلحة/ الجيش الوطني.
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ثانيًا: إصدارات الشبكة السورية 
لحقوق اإلنسان في عام 2021:
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 ألف: إصدارات يومية: 
تنشــر الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان علــى موقعهــا اإللكترونــي إصــدارات بشــكل يومــي، وتتضمــن تقريــر الضحايــا اليومــي وأخبــارًا عــن حــوادث االنتهــاكات التــي 

تتمكــن مــن التحقــق منهــا، وقــد نشــرت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان علــى موقعهــا الرســمي فــي عــام 2021 مــا ال يقــل عــن 1056 خبــرًا.

واحد: تقرير الضحايا اليومي: 

ــن حصيلــة الضحايــا المدنييــن الذيــن قتلــوا علــى يــد أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا  تصــدر الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان بشــكل يومــي تقريــرًا يتضمَّ
فــي اليوم الســابق. 

اثنان: أخبار:

يعمــل فريــق الرصــد فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان علــى تتبــع حادثــة االنتهــاك لــدى وقوعهــا، ومحاولــة الوصــول إلــى أدلــة وقرائــن وإلــى شــهود عيــان أو ناجيــن 
أو مــن هــم علــى صلــة بواحــدة مــن تلــك الفئــات، ثــم ينشــر خبــر حادثــة االنتهــاك بالحــدِّ األدنــى مــن المعلومــات التــي تمكــنَّ مــن التحقــق منهــا. كمــا ننشــر أخبــارًا تتنــاول 

األوضــاع المعيشــية المترديــة فــي مختلــف المحافظــات الســورية، وُتنشــر األخبــار علــى الموقــع الرســمي للشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان علــى اإلنترنــت.

https://news.sn4hr.org/
https://news.snhr.org/ar/
https://news.sn4hr.org/
https://news.sn4hr.org/ar/category/daily-toll-ar/
https://news.sn4hr.org/category/dailydeathtoll/
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 باء: التقارير الشهرية: 
أصدرت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان 36 تقريرًا دوريًا شهريًا في عام 2021 بواقع 3 تقارير شهريًا:

تقرير الضحايا الشهري )صدر 12 تقرير في 2021(:

ــزاع والقــوى  ــد أطــراف النِّ ــى ي ــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مقتلهــم عل ــن وثــق فري ــا المدنييــن الذي ــة الضحاي يصــدر فــي األول مــن كل شــهر ويرصــد حصيل
المســيطرة فــي ســوريا فــي الشــهر الســابق. وُيســلِّط الضــوء بشــكل خــاص علــى الضحايــا، الذيــن قضــوا بســبب التعذيــب، والضحايــا مــن الكــوادر اإلعاميــة والطبيــة 

ــن اســتعراضًا ألبــرز الحــوادث. ــز علــى المجــازر، التــي ارتكبتهــا أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة، ويتضمَّ وكــوادر الدفــاع المدنــي، كمــا ُيركِّ

تقرير االعتقال الشهري )صدر 12 تقرير في 2021(: 

ــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا، ويســتعرض أبــرز  يصــدر فــي الثانــي مــن كل شــهر ويســتعرض حصيلــة عمليــات االعتقــال التَّعســفي/ االحتجــاز علــى يــد أطــراف النِّ
ع حــاالت وحــوادث االعتقــال تبعــًا لمــكان وقــوع الحادثــة. الحــاالت الفرديــة وحــوادث االعتقــال/ االحتجــاز، وتــوزُّ

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/%d8%ad%d8%b5%d9%8a%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%ad%d8%a7%d9%8a%d8%a7-%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%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%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%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%8a%d8%a9/%d8%ad%d8%b5%d9%8a%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%ad%d8%a7%d9%8a%d8%a7-%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%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%8a%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%aa%d9%82%d9%84%d9%88%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ae%d8%aa%d9%81%d9%88%d9%86-%d9%82%d8%b3%d8%b1%d8%a7/
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/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%aa%d9%82%d9%84%d9%88%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ae%d8%aa%d9%81%d9%88%d9%86-%d9%82%d8%b3%d8%b1%d8%a7/ 
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تقرير أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان في سوريا )صدر 12 تقرير خالل 2021(: 

يصدر في األسبوع األول من كل شهر ويرصد هذا التقرير حالة حقوق اإلنسان في سوريا في غضون الشهر السابق.

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/%d8%ad%d8%b5%d9%8a%d9%84%d8%a9-%d8%a3%d8%a8%d8%b1%d8%b2-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%87%d8%a7%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86/
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/%d8%ad%d8%b5%d9%8a%d9%84%d8%a9-%d8%a3%d8%a8%d8%b1%d8%b2-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%87%d8%a7%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86/ 


12

 تاء: التقارير السنوية:  
واحد: مواكبة لمناسبات دولية، وقد أصدرنا في عام 2021 تقارير مرتبطة بالمناسبات التالية: 

8 آذار - اليوم الدولي للمرأة

م تحديثــًا لحصيلــة أبــرز االنتهاكات  صــدر تقريــر قــدَّ
ضــد  النــزاع  أطــراف  ارتكبتهــا  التــي  الجســيمة 
المــرأة فــي ســوريا منــذ آذار 2011، وســلَّط الضــوء 
علــى جانــب مــن االنتهــاكات والمضايقــات التــي 
تعرضــت لهــا المــرأة العاملــة فــي الشــأن العــام، 
فــي غضــون العــام األســبق، وذلــك فــي المناطــق 
التــي تخضــع لســيطرة واحــدة مــن القــوى التاليــة: 
المعارضــة  فصائــل  الوطنــي/  الجيــش  قــوات 
هيئــة  الديمقراطيــة،  ســوريا  قــوات  المســلحة، 

ــر الشــام. تحري

4 حزيران - اليوم الدولي لضحايا 
العدوان من األطفال األبرياء

أنمــاط  أبــرز  حصيلــة  اســتعرض  بيانــًا  أصدرنــا 
االنتهــاكات الجســيمة بحــق األطفــال منــذ انــدالع 

الحــراك الشــعبي فــي ســوريا فــي آذار 2011.

30 آب - اليوم الدولي لضحايا االختفاء 
القسري

لــدى  قســريًا  المختفييــن  حصيلــة  م  قــدَّ تقريــر 
واســتعرض   ،2011 آذار  منــذ  النــزاع  أطــراف 
عــام ســابق،  فــي غضــون  توثيقهــا  تــم  حــوادث 
أبــرز األفــراد المتورطيــن فــي  بيانــات عــن  وأورَد 
عمليــات اإلخفــاء القســري فــي النظــام الســوري.

26 حزيران - اليوم الدولي لألمم 
المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب

صــدر تقريــر اســتعرض حصيلــة الضحايــا 
يــد  علــى  التعذيــب  بســبب  قضــوا  الذيــن 
انــدالع  منــذ  ســوريا  فــي  النــزاع  أطــراف 
الحراك الشــعبي آذار 2011، وســلَّط الضوء 
علــى عــدد مــن القضايــا المرتبطــة بقضيــة 
التعذيــب، كمــا اســتعرض حــوادث وروايــات 
لناجيــن مــن التعذيــب أو ذوي ضحايــا تــم 

توثيقهــا فــي غضــون عــام منصــرم. 

3 أيار - اليوم العالمي لحرية الصحافة

تقريــر قــدم تحديثــًا لحصيلة أبــرز االنتهاكات 
التــي تعــرض لهــا الصحفيــون  الجســيمة 
والعاملــون فــي مجــال اإلعــام فــي ســوريا 
منــذ آذار/ 2011، وقــال إن ســوريا مــن أســوأ 
دول العالــم فــي القطــاع اإلعامــي وحريــة 

الــرأي والتعبيــر. 

20 حزيران - في اليوم العالمي 
لالجئين

صــدر بيــان تحــدث عــن أنــه ال يــزال أزيــد مــن 
نصــف الشــعب الســوري مشــرَّد قســريًا 
بيــن نــازح والجــئ وغيــر قــادر علــى العــودة، 
قضيــة  حــل  يمكــن  ال  أنــه  إلــى  وأشــار 
النازحيــن والاجئيــن الســوريين دون إنهــاء 
النــزاع المســلح وتحقيــق انتقــال سياســي 

اإلنســان. وحقــوق  الديمقراطيــة  نحــو 

آذار

حزيران 

آبحزيران 

حزيران 

أيار

8

4

30 26

3

20

https://snhr.org/arabic/2021/03/08/13267/
https://snhr.org/arabic/?p=13650
https://snhr.org/arabic/?p=14099
https://snhr.org/arabic/2021/05/03/13518/
https://snhr.org/arabic/?p=13763
https://snhr.org/arabic/?p=13792
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العالمــي  اليــوم   - الثانــي  تشــرين   20
للطفــل

جــاء فــي التقريــر أن االنتهــاكات مــا زالــت 
مســتمرة وهــي خطــر يهــدد أجيــال ســوريا 
تفاصيــل  واســتعرض  قادمــة،  لعقــود 
وحــوادث عــن أبــرز أنمــاط االنتهــاكات بحــق 
األطفــال منــذ التقريــر الســنوي األســبق. 

30 تشــرين الثانــي - يــوم إحيــاء ذكــرى 
الكيميائيــة الحــرب  جميــع ضحايــا 

المســتجدات  أبــرز  تنــاول  تقريــرًا  أصدرنــا 
علــى الســاحة الدوليــة فيمــا يخــص قضيــة 
لألســلحة  الســوري  النظــام  اســتخدام 

الكيميائيــة.  

25 تشرين الثاني - اليوم الدولي 
للقضاء على العنف ضد المرأة

م حصيلــة ألبــرز أنمــاط االنتهــاكات ضــدَّ   قــدَّ
اإلنــاث فــي ســوريا بحســب قاعــدة بيانــات 
الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان منــذ 
آذار 2011، واســتعرض تفاصيــل وحــوادث 
عــن أبــرز أنمــاط االنتهــاكات بحــق اإلنــاث 
الســنوي  التقريــر  )منــذ  عــام  فــي غضــون 

األســبق(. 

تشرين الثاني

تشرين الثاني

تشرين الثاني

20

30

25

https://snhr.org/arabic/?p=14461
https://snhr.org/arabic/?p=14475
https://snhr.org/arabic/?p=14533
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اثنان: مواكبة لمناسبات أو أحداث محلية:

أصدرنــا تقريرنــا الســنوي عــن أبــرز انتهاكات 
فــي  توثيقهــا  تــم  التــي  اإلنســان  حقــوق 

ســوريا فــي عــام 2020.

الحــراك  انطــاق  ذكــرى  بمناســبة  تقريــر 
الشــعبي نحــو الديمقراطيــة فــي آذار 2011، 
واألحــداث  النقــاط  بعــض  يســتعرض 
العاشــرة  الذكــرى  ظــلِّ  فــي  المفصليــة 
أبــرز  لحصيلــة  تحديثــًا  م  ويقــدِّ للحــراك، 
ســوريا  فــي  اإلنســان  حقــوق  انتهــاكات 
والقــوى  النــزاع  أطــراف  يــد مختلــف  علــى 

.2011 آذار  منــذ  المســيطرة 

عملياتهــا  بــدء  روســيا  إعــان  الموافــق 
 ،2015 عــام  فــي  ســوريا  فــي  العســكرية 
أبــرز  لحصيلــة  تحليــًا  التقريــر  تنــاول 
انتهــاكات حقــوق اإلنســان التــي ارتكبتهــا 
تدخلهــا  إعــان  منــذ  الروســية  القــوات 
عــدم  ــن  وبيَّ ســوريا،  فــي  العســكري 
ــه  ــَج عن مشــروعية هــذا التدخــل، وأن مــا نت
مــن قتــل وتشــريد مئــات آالف الســوريين 
قــد ســاعد النظــام الســوري على اســتعادة 
ســيطرته.   عــن  خرجــت  قــد  كانــت  أراٍض 

كانون 
الثاني

آذار

أيلول

30

ثاء: التقارير اإلحصائية:  
أصــدرت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان 6 تقاريــر إحصائيــة فــي عــام 2021، يتنــاول التقريــر اإلحصائــي نوعــًا أو عــدة أنــواع مــن االنتهــاكات الممارســة مــن قبــل 

طــرف واحــد أو عــدة أطــراف خــال النــزاع، ويقــدم تحليــًا لإلحصائيــات بنــاًء علــى قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان.

https://snhr.org/arabic/?p=13105
https://snhr.org/arabic/?p=13289
https://sn4hr.org/arabic/?p=12683
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 جيم: التقارير المواضيعية:  
ــع فــي توثيقهــا  أصــدرت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان 30 تقريــرًا مواضيعيــًا فــي عــام 2021، يتنــاول التقريــر المواضيعــي منطقــة معينــة، أو حادثــة معينــة، ويتوسَّ
وتحليلهــا وجمــع أكبــر كــمٍّ مــن األدلــة والبيانــات عنهــا، وغالبــًا مــا يتــم توظيــف هــذه التقاريــر لخدمــة مواضيــع مهمــة بحاجــة إلــى مزيد مــن التحــري واإليضــاح والمناصرة.

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%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/
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حاء: البيانات:
أصــدرت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان 45 بيانــًا فــي عــام 2021، وتصــدر الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان بيانــات بهــدف فضــح انتهــاك معيــن بشــكل 

عاجــل، أو مناصــرة قضيــة معينــة.

خاء: البيانات المشتركة:
شاركت الشبكة السورية في 7 بيانًا مشتركًا مع منظمات وجهات أخرى بهدف مناصرة العديد من القضايا في عام 2021.

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://snhr.org/arabic/category/البيانات/بيانات-الشبكة/page/3/
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 دال: الخريطة التفاعلية:
وهــي طريقــة عــرض تفاعليــة للمعلومــات الخاصــة بضحايــا القتــل خــارج نطــاق القانــون فــي ســوريا وفــق قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان، يمكــن 
مــن خالهــا االطــاع علــى إحصائيــات ضحايــا القتــل خــارج نطــاق القانــون فــي كل محافظــة علــى حــدة، ووفــق الجهــات المرتكبــة لعمليــات القتــل، وتُظهــر التــدرج 

وحصيلــة القتلــى لــكل ســنة، ويجــري تحديثهــا بشــكل دوري.

ذال: اإلصدارات المرئية:
فيديوهــات: أصــدرت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان 30 فيديــو فــي عــام 2021 تتضمــن تســليط الضــوء علــى األحــداث البــارزة وأهــم النقــاط التــي تتضمنهــا 

تقاريــر الشــبكة، بهــدف تبســيط المعلومــات وإيصالهــا ألكبــر شــريحة ممكنــة مــن المجتمــع الســوري.

https://sn4hr.org/arabic/syria-map-snhr/
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ــة أو بأرقــام  انفوغــراف: : أصــدرت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان 80 انفوغــراف فــي عــام 2021 وهــي عبــارة عــن رســم توضيحــي مرفــق بمعلومــات مكتوب
تختــزل المعلومــات المعروضــة فــي التقريــر الصــادر عــن الشــبكة، بهــدف إعطــاء موجــز عــن أبــرز مــا ورد فــي التقريــر.
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خرائــط: : أصدرنــا 10  خريطــة ترميــز جغرافــي، تنوعــت بيــن تفاعليــة وغيــر تفاعليــة وتنوعــت فــي مقاصدهــا تبعــًا لحــوادث االنتهــاك التــي ترتبــط بهــا، وكانــت 
ــح مواقــع مرتبطــة بحــوادث االنتهــاك فــي ضــوء واقــع الســيطرة العســكرية ألطــراف النــزاع، ومــن أبــرز الموضوعــات التــي أصدرنــا خرائــط عنهــا: جميعــًا توضِّ

- اتجاهات نزوح المدنيين إثر العمليات العسكرية لقوات الحلف السوري الروسي اإليراني على جنوب سوريا.
- مواقع منصات صواريخ، مدفعية، شنَّت هجمات مستهدفة مناطق مدنية.

- مواقع هجمات أسفرت عن حوادث انتهاكات، قتل خارج نطاق القانون، دمار في مراكز حيوية مدنية، استهداف مناطق مدنية. 
- مواقع أبرز المنشآت التي يتم فيها تصنيع البراميل المتفجرة.

 زراعية فيها.
ٍ

- مواقع أبرز المناطق التي شهدت إعان النظام السوري مزادات علنية؛ للسيطرة على أراض
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رة والصــور، التــي وردت إلينــا أو التــي نُشــرت عبــر اإلنترنــت وتحققنــا  أدلــة بصريــة: تتضمــن عمليــات التوثيــق التــي نقــوم بهــا تحليــًا للمقاطــع المصــوَّ
 لشــكل الهجــوم ونمطــه، 

ٍ
ر  تصــوُّ

ِ
ــة وقــوع الهجــوم وطــرح ــًا لكيفي ــر مــن الحــوادث بإصــدار دليــل بصــري يعــرض تحلي مــن صدقيتهــا، ونقــوم فــي كثي

ــح أماكــن ســقوط القذائــف، واآلثــار التــي تســبَّبت بهــا، وغيــر ذلــك مــن  كمــا نقــوم فــي كثيــر مــن الحــوادث أيضــًا برســم مقاطــع أفقيــة وشــاقولية توضِّ
التفاصيــل. وفــي هــذا الســياق أصدرنــا قرابــة 10 دليــل بصــري.
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منصات التواصل االجتماعي الرسمية: 

تترّكــز مهمــة منصــات التواصــل االجتماعــي لدينــا، )والتــي قــد تــم توثيــق معظمهــا -وهــي باللغتيــن-(، فــي عكــس إصــدارات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان آنفــة 
الذكــر 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 قمنــا بتصميمهــا تخلــد ذكــرى مجــازر بــارزة، وكذلــك لوحــات لمختفيــن قســريًا فــي 

أيــام ذكــرى اختفائهــم.

حسابات الشبكة على منصات التواصل االجتماعي:

ArAr EnEnًالمعتقلون والمختفون قسرا

https://twitter.com/SN4HR
https://twitter.com/snhr
https://www.facebook.com/snhr/
https://www.facebook.com/sn4hr/
https://www.facebook.com/snhr.detainees
https://t.me/sn4hr
https://instagram.com/snhr?igshid=1p0oz49623v79
https://chat.whatsapp.com/Ds5nqxAWquzKR9eRB9ChjV
https://www.youtube.com/user/sn4hr
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ثالثًا: فعاليات المناصرة:
ُتشــارك الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان بشــكل دوري مســتمر فــي فعاليــات دوليــة وُأمميــة، كمــا تقــوم 
بتنظيــم أحــداث جانبيــة علــى هامــش أحــداث دوليــة، وقــد شــاركت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي 16 

فعاليــة مناصــرة فــي عــام 2021، ومنهــا:
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22/ كانون الثاني/ 2021

أطفال سوريا.. األمل المفقود 

إطاق التقرير السنوي التاسع عن االنتهاكات بحق األطفال في سوريا 

ألمانيا والدنمارك وهولندا 

 عبر اإلنترنت

الســيد مارتــن ليســر، فريــق ســوريا، الســفارة األلمانيــة فــي بيــروت، والدكتــور ترويلــز جيســا 
الدنماركيــة،  الخارجيــة  إنجــل، كبيــر مستشــاري تحقيــق االســتقرار فــي ســوريا فــي وزارة 
إلــى ســوريا، وزارة الخارجيــة الهولنديــة،  بــوال ساســترويجوتو، نائبــة المبعــوث  والســيدة 
ــى  ــة عل ــم الجنســية والمرتكب ــة، وحــدة الجرائ ــا بيســكايا، المستشــارة القانوني والســيدة لين
أســاس الجنــس والجرائــم المرتكبــة ضــد األطفــال، فريــق التحقيــق التابــع لألمــم المتحــدة 
الطفــل  حقــوق  خبــراء  قائمــة  ســالميرون،  بيريــز  خافييــر  والســيد  داعــش،  لمحاســبة 
التحقيــق  لجنــة  فــي  الطفــل  لحقــوق  للعدالــة، ومستشــار ســابق  الســريعة  لاســتجابة 
الدوليــة المســتقلة بشــأن الجمهوريــة العربيــة الســورية، واألســتاذة دايــان مــاري أمــان، 
إميلــي وإرنســت وودروف، رئاســة قســم القانــون الدولــي وإدارة مركــز ديــن رســك للقانــون 
الدوليــة، كليــة الحقــوق بجامعــة جورجيــا، واألســتاذ فضــل عبــد الغنــي المديــر التنفيــذي 
للشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان، وأدارت الجلســة الســيدة فالنتينــا فالكــو، رئيســة فريــق 
حمايــة الطفــل، قســم عمليــات الســام التابــع لألمــم المتحــدة، ورئيســة المحققيــن ســابقًا 

ــة فــي ســوريا. ــة التحقيــق الدولي فــي لجن

المشاركون

المكان

https://snhr.org/arabic/?p=13111
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 8/ شباط/ 2021 

العقد الدامي 

إطاق التقرير السنوي العاشر تحت عنوان “أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان في سوريا في 
عام 2020”

عبر االنترنت

الســيد كريســتيان بنديكــت، مديــر الحمــات لــدى منظمــة العفــو الدوليــة فــي المملكــة 
المتحــدة، قســم االســتجابة لألزمــات والتكتيــكات، ســوريا، والدكتــور ســايمون آدامــز، المديــر 
التنفيــذي، المركــز العالمــي لمســؤولية الحمايــة، والســيد باتريــك كروكــر، برنامــج الجرائــم 
الدوليــة والمحاســبة فــي ســوريا، المركــز األوروبــي للحقــوق الدســتورية وحقــوق اإلنســان، 
والســيدة آنــا فايشــر، منســقة برامــج، مؤسســة هاينريــش ُبــل، مكتــب الشــرق األوســط، 
والســيد فضــل عبــد الغنــي، المديــر التنفيــذي، الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان، وأدارت 
الجلســة الســيدة إيمــا بيلــز، كبيــرة مستشــاري المعهــد األوروبــي للســام ومحــررة موقــع 

ســيريا إن كونتكســت.

المشاركون

https://snhr.org/arabic/?p=13167
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9/ شباط/ 2021

10 سنوات من انتهاكات حقوق السوريين: التوثيق والمحاسبة

ندوة حوارية

عبر االنترنت

مديــرة  الكســيري  ريــم  اإلنســان،  لحقــوق  الســورية  الشــبكة  مديــر  الغنــي  عبــد  فضــل 
المنظمــة الدوليــة للمعتقــات، وإدارة وحــوار الســيد عمــر إدلبــي مديــر فــرع الدوحــة لمركــز 

حرمــون.

المشاركون

https://snhr.org/arabic/?p=13176
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25/ آذار/ 2021

سوريا: عقد من اإلفات من العقاب وضرورة المساءلة عن االنتهاكات المستمرة 

لحقوق اإلنسان

الذكرى العاشرة النطاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا وعلى هامش 
مؤتمر بروكسل الخامس

عبر االنترنت

وحقــوق  العمــل  لشــؤون  الخارجيــة  وزيــر  مســاعد  نائــب  مــون،  لــو  كريســتوفر  الســيد 
اإلنســان والديمقراطيــة، وزارة الخارجيــة األمريكيــة، والســيد إيميــل دي بونــت، المبعــوث 
الخــاص إلــى ســوريا، وزارة الخارجيــة الهولنديــة، والســيد أنتــوان اليرتيــر، نائــب القنصــل 
العــام، ومستشــار بشــأن ســوريا، وزارة الخارجيــة الفرنســية، والدكتــور ترويلــز جيســا 
الدنماركيــة،  الخارجيــة  وزارة  ســوريا،  فــي  االســتقرار  تحقيــق  مستشــاري  كبيــر  إنجــل، 
ــر الحمــات لــدى منظمــة العفــو الدوليــة فــي المملكــة  والســيد كريســتيان بيندكــت، مدي
العلوانــي،  نعمــة  والســيدة  والتكتيكات-ســوريا،  لألزمــات  االســتجابة  قســم  المتحــدة، 
صحفيــة وناجيــة مــن االعتقــال مــن مراكــز االحتجــاز التابعــة للنظــام الســوري، والســيد 
فضــل عبــد الغنــي، المديــر التنفيــذي، الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان، وأدارت الجلســة 
الســيدة إيمــا بيلــز، كبيــرة مستشــاري المعهــد األوروبــي للســام ومحــررة موقــع ســيريا 

كونتكســت. إن 

المشاركون

https://snhr.org/arabic/?p=13362
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6/ نيسان/ 2021

تدريب لنشطاء حقوقيين يمنيين عن توثيق االنتهاكات وبناء قاعدة بيانات وعمليات 

المناصرة

عبر االنترنت

قدم التدريب األستاذ فضل عبد الغني المشاركون

https://snhr.org/arabic/?p=13451
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18/ نيسان/ 2021

“تقرير منظمة حظر األسلحة الكيميائية األخير، ودور الشبكة السورية لحقوق االنسان 
في توثيق الهجمات الكيميائية”

عبر االنترنت

فضل عبد الغني   المشاركون

https://snhr.org/arabic/?p=13472
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25/ أيار/ 2021

“لماذا انتخابات الرئاسة السورية غير شرعية؟” 

ندوة حوارية

عبر االنترنت

فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، عالية منصور – كاتبة في الشأن 
السياسي، المحامي محمد صبرا، وإدارة وحوار اإلعامية ديمة ونوس.

المشاركون

https://snhr.org/arabic/?p=13618
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11/ حزيران/ 2021

جلسة استماع “محكمة المجال الجوي”

جلسة سنوية

عبر االنترنت

المشــاركون: الســيد أندريــاس شــولر، مديــر برنامــج الجرائــم الدوليــة والمســاءلة التابــع 
للمركــز األوروبــي للحقــوق الدســتورية وحقــوق اإلنســان، األســتاذ نيــك جريــف، المحاميــة 
كريســتين بريملــو، الصحفــي عمــر محمــد مــن مدونــة عيــن الموصــل، والصحفــي براتــاب 
منظمــة  مــن  محقــق  بــراء شــيبان  والســيد  كــورب،  ووتــش  مــن مؤسســة  تشــاترجي 

ريبريــف، والســيد فضــل عبــد الغنــي مــن الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان.

المشاركون

https://snhr.org/arabic/?p=13771
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21/ أيلول/ 2021

“نظام األسد بين متغيرات السياسة وثوابت اإلدانات الحقوقية”

 ندوية حوارية

عبر االنترنت

فضــل عبــد الغنــي مديــر الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان، أيمــن أبــو هاشــم – سياســي 
وحقوقــي، المحاميــة ربــا الحمــود، وإدارة وحــوار اإلعاميــة ديمــة ونــوس.

المشاركون

https://snhr.org/arabic/?p=14200
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5/ تشرين األول/ 2021

فعالية عالية المستوى على هامش اجتماعات الجمعية العامة لألمم المتحدة عن 

قضية المختفين قسريا في سوريا

اجتماعات الدورة الـ 76 للجمعية العامة لألمم المتحدة

عبر االنترنت

 عــزرا زيــا، وكيلــة وزارة الخارجيــة لألمــن المدنــي والديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان، وزارة 
الخارجيــة األمريكيــة، فرنســوا ســينيمو، الممثــل الشــخصي لرئيــس الجمهوريــة الفرنســية 
بشــأن ســوريا، ســفير ســوريا، جوناثــان هارجريفــز، الممثــل الخــاص للمملكــة المتحــدة 
إلــى ســوريا، ياســمين المشــعان، عضــو مؤســس فــي رابطــة عائــات قيصــر، مســؤولة 
األشــخاص  أســر  )تحالــف  مســار  منظمــة  صالــح،  الحــاج  خليــل  والتنســيق،  التواصــل 
المديــر  الغنــي،  عبــد  فضــل  “داعــش”(،  اإلســامية  الدولــة  تنظيــم  لــدى  المختطفيــن 
التنفيــذي للشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان، وأدارت الجلســة نعومــي كيكولــر، مديــرة 
مركــز ســيمون ســكجوت لمنــع اإلبــادة الجماعيــة، التابــع لـــمتحف الواليــات المتحــدة إلحياء 

ذكــرى المحرقــة

المشاركون

	1.	https://www.aa.com.tr/
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11/ تشرين األول/ 2021 

جائزة السام الدولية لألطفال لعام 2021

ترشيح الشبكة السورية لحقوق اإلنسان الطفل محمد نور األسمر لجائزة السام 

الدولية لألطفال 2021

https://snhr.org/arabic/?p=14305
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22/ تشرين األول/ 2021

النهوض بقضية المعتقلين والمختفين قسريًا مسؤوليتنا جميعًا

عبر االنترنت

الحــاق،  مريــم  الحريــة،  أجــل  مــن  عائــات  حركــة  فــي  فــدوى محمــود، عضــو مؤســس 
رئيســة رابطــة عائــات قيصــر، أحمــد حلمــي، مبــادرة تعافــي، ديــاب ســرية، رابطــة معتقلــي 
ومفقــودي ســجن صيدنايــا، خليــل الحــاج صالــح، منظمــة مســار )تحالــف أســر األشــخاص 
المديــر  الغنــي،  عبــد  فضــل  “داعــش”(،  اإلســامية  الدولــة  تنظيــم  لــدى  المختطفيــن 
ــات  ــي، عائ ــة الخوالن ــذي للشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان، وأدارت الجلســة آمن التنفي

مــن أجــل الحريــة، ناشــطة فــي مجــال حقــوق اإلنســان.

المشاركون

المنظمات المؤسسة لميثاق 
الحقيقة والعدالة.

https://snhr.org/arabic/?p=14380
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28/ تشرين الثاني/ 2021

جهود منظمات المجتمع المدني في منطقة الشرق األوسط بشأن المحاسبة ومنع 
الجرائم الفظيعة

منظمة 3 مسارات للتنمية )ثري تراكس(، بدعم من منظمة نداء العدالة

عبر االنترنت

ــذي للشــبكة الســورية لحقــوق  ــر التنفي ــي، المدي ــد الغن ــب األســتاذ فضــل عب م التدري  قــدَّ
اإلنســان.

المشاركون

https://snhr.org/arabic/?p=14494
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كمــا قامــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان ممثلــة بمديرهــا فضــل عبــد الغنــي بزيــارة وزارات خارجيــة عــدة 

دول فــي االتحــاد األوروبــي، وعقــدت اجتماعــات مــع مســؤولين رفيعــي المســتوى فيهــا، وكانــت:

باريس – 27/ تشرين األول، اجتماع مع وزارة الخارجية الفرنسية.

برلين – 28/ تشرين األول، اجتماع ثنائي مع وزارة الخارجية األلمانية.

كوبنهاغن – 2/ تشرين الثاني، اجتماع ثنائي مع وزارة الخارجية الدنماركية.

مديــر  عقــَد  فقــد  ذلــك،  إلــى  إضافــة 

اإلنســان  لحقــوق  الســورية  الشــبكة 

الثنائيــة مــع  العديــد مــن االجتماعــات 

مثــل:  الشــريكة  الدوليــة  المنظمــات 

الدســتورية  للحقــوق  المركــز األوروبــي 

رايتــس  هيومــان  اإلنســان،  وحقــوق 

إلــى  إضافــة  الدوليــة،  العفــو  ووتــش، 

اإلعاميــة. المقابــات  مئــات 

فيزيائيــة  زيــارات  أول  وهــذه 

قرابــة  اســتمرَّ  انقطــاع  بعــد 

بســبب  العــام  ونصــف  عــام 

فرضهــا  التــي  الظــروف 

المســتجد،  كورونــا  فيــروس 

االجتماعــات بشــكل  وتناولــت 

حقــوق  لحالــة  تحديثــًا  عــام 

وفقــًا  ســوريا  فــي  اإلنســان 

الموثقــة  والتقاريــر  للبيانــات 

لــدى الشــبكة الســورية لحقوق 

https://snhr.org/arabic/?p=14426
https://snhr.org/arabic/?p=13866
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رابعًا: جانب من األثر الذي حققته 
الشبكة السورية لحقوق اإلنسان 

في عام 2021:
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 ألف: اتفاقيات تعاون لمشاركة البيانات: 

 باء: مشاركة البيانات: 

عــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي عــام 2021 اتفاقيتــان لمشــاركة البيانــات الخاصــة بانتهــاكات حقــوق اإلنســان فــي ســوريا، إحداهمــا مــع منظمــة  وقَّ
أطبــاء مــن أجــل حقــوق اإلنســان )PHR(، واألخــرى مــع مؤسســة الذاكــرة الســورية )SMI(، وبذلــك أصبــَح عــدد االتفاقيــات ومذكــرات التفاهــم التــي وقعناهــا مــع 

الجهــات الدوليــة العاملــة فــي مجــال حقــوق اإلنســان أو الفاعلــة فــي القضيــة الســورية، مــا ال يقــل عــن 29 اتفاقيــة ومذكــرة.

كمــا اســتمرت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي عــام 2021 بالمتابعــة بتزويــد البيانــات والمســاهمة فــي توثيــق االنتهــاكات مــع العديــد مــن الجهــات الدوليــة 
ومنهــا:

لجنة التحقيق الدولية المستقلة 
بشأن الجمهورية العربية السورية.

آلية الرصد واإلبالغ المعنية برصد وتوثيق االنتهاكات 
الجسيمة بحق األطفال في سياق النزاع المسلح.

.IIIM اآللية المستقلة والمحايدة

شريك محوري في الموقع الذي أطلقه المعهد 
العالمي للسياسات العامة – GPPI عن األسلحة 

الكيميائية في سوريا

-فريق التحقيق وتحديد مسؤولية الهجمات IIT في 
OPCW منظمة حظر األسلحة الكيميائية

شريك مع مشروع بيانات مواقع وأحداث الصراعات 
 )ACLED( المسلحة

-المفوضية السامية لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان 
 )OHCHR(

منظمة النتائج اإلنسانية

الحكومة األمريكية

https://phr.org/
https://www.ohchr.org/AR/hrbodies/hrc/iicisyria/pages/independentinternationalcommission.aspx
https://iiim.un.org/ar/
https://childrenandarmedconflict.un.org/ar/%d8%af%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%86/%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%b5%d8%af-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%a8%d9%84%d8%a7%d8%ba/ https://childrenandarmedconflict.un.org/tools-for-action/monitoring-and-reporting/ 
https://chemicalweapons.gppi.net/
https://chemicalweapons.gppi.net/
https://acleddata.com/#/dashboard
https://www.ohchr.org/en/ohchr_homepage
https://sn4hr.org/arabic/?p=11945
https://www.state.gov
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تقرير وزارة الخارجية 
الهولندية عن الوضع 

العام في سوريا 2020، 
الصادر في حزيران 2021

جامعة أوكسفورد مجلس الالجئين الدنماركي )DRC( القرار األخير الصادر عن البرلمان األوروبي

تقرير التحليل 
العام ودليل الحالة 
في سوريا الصادر 

عن المكتب 
األوروبي لدعم 

اللجوء في تشرين 
الثاني 2021 

 تاء: االنتساب لتحالفات متخصصة: 

 ثاء: الشبكة السورية لحقوق اإلنسان أحد المصادر في العديد من تقارير  وزارات الخارجية وتقارير الحالة لدول العالم: 

جانــب  إلــى  اإلنســان  لحقــوق  الســورية  الشــبكة  أســهمت   2021 عــام  فــي 
الحــرب  بشــأن  العالمــي  التحالــف  تأســيس  فــي  منظمــة   | مؤسســة   30

والصحــة. والنزاعــات 

تقرير الخارجية األمريكية عن حالة 
حقوق اإلنسان في سوريا 2020

تقرير المكتب األوروبي لدعم اللجوء عن عن الخدمة 
العسكرية في سوريا، الصادر في نيسان 2021

تقرير الخارجية األمريكية عن حرية األديان في سوريا، 
الصادر في أيار 2021

التحالف الدولي للقضاء على الذخائر 
العنقودية والحملة الدولية لحظر األلغام 
األرضية )ICBL-CMC(، والشبكة السورية 

لحقوق اإلنسان عضو في التحالف منذ 
عام 2020 ومصدر أساسي للبيانات عن 

سوريا. 

https://snhr.org/arabic/2021/03/17/13293/
http://www.icblcmc.org/
https://chemicalweapons.gppi.net/
https://sn4hr.org/arabic/?p=11945
https://european-union.europa.eu/index_en
http://www.icblcmc.org/
https://snhr.org/arabic/?p=13400
https://snhr.org/arabic/?p=13759
https://snhr.org/arabic/?p=13799
https://snhr.org/arabic/?p=13573
https://sn4hr.org/arabic/?p=12956
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جيم: االستعراض الدوري: 

حاء: المحاكمات: 

خاء: المقررون الخواص:  

يتضمــن  تقريــرًا  الشــامل،  الــدوري  االســتعراض  بموجــب  اإلنســان  لحقــوق  الســورية  الشــبكة  أعــدت 
أبــرز االنتهــاكات التــي ســجلناها فــي غضــون أربــع ســنوات، وتــم تقديــم التقريــر إلــى المفوضيــة الســامية 
لحقــوق اإلنســان، ويأتــي ذلــك ضمــن مســاهمة “أصحــاب المصلحــة اآلخــرون” فــي وثائــق الــدورة الثالثــة 

لاســتعراض الــدوري الشــامل

- شــاركت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي الدعــوة المقامــة ضــد أنــور. ر عــن طريــق تقديــم بيانــات باالســتناد إلــى قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق 
اإلنســان الخاصــة بضحايــا بســبب التعذيــب، إلــى المدعــي العــام األلمانــي عــن طريــق المركــز األوروبــي للحقــوق الدســتورية وحقــوق اإلنســان. وفــي ســبيل تضميــن 
تهمــة اإلخفــاء القســري قدمــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان قائمــة ببيانــات األفــراد الذيــن اختفــوا قســريًا فــي فــرع الخطيــب فــي أثنــاء حقبــة تولــي أنــور.ر إدارة 
التحقيــق، كمــا اســتدعي مديــر الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان الســيد فضــل عبــد الغنــي لــإلدالء بشــهادته أمــام المدعــي العــام األلمانــي، فيمــا يخــص بيانــات 

األفــراد المختفيــن قســريًا.

- شــاركت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي الدعــوة المقامــة ضــد الطبيــب عــاء. م عــن طريــق تقديــم بيانــات باالســتناد إلــى قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية 
لحقــوق اإلنســان الخاصــة بضحايــا االعتقــال/ التعذيــب، إلــى المدعــي العــام األلمانــي عــن طريــق المركــز األوروبــي للحقــوق الدســتورية وحقــوق اإلنســان. 

ترســل الشــبكة الســورية لحقوق اإلنســان بشــكل دوري اســتمارة خاصة 
إلــى فريــق األمــم المتحــدة العامــل المعنــي بحــاالت االختفــاء القســري 
التعســفي،  باالحتجــاز  المعنــي  الخــاص  المقــرر  وإلــى  الطوعــي،  غيــر  أو 
والمقــرر الخــاص المعنــي بمســألة التعذيــب، والمقــرر الخــاص المعنــي 
بحــاالت القتــل خــارج نطــاق القانــون. كمــا ترســل بشــكل دوري أيضــًا 
إلــى المقــرر الخــاص المعنــي بتعزيــز وحمايــة حقــوق  اســتمارة خاصــة 
اإلنســان والحريــات األساســية فــي ســياق مكافحــة اإلرهــاب، والمقــرر 
الخــاص المعنــي بحــق كل إنســان بالتمتــع بأعلــى مســتوى ممكــن مــن 

الصحــة البدنيــة والعقليــة.

https://sn4hr.org/arabic/category/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d8%b1%d9%88%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%aa%d9%84-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac-%d9%86%d8%b7%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86/
https://sn4hr.org/arabic/category/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d8%b1%d9%88%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%b3%d9%81%d9%8a
https://sn4hr.org/blog/category/special-rapporteur/arbitrarily-arrest-united-nations-special-rapporteur/
https://sn4hr.org/blog/category/special-rapporteur/arbitrarily-arrest-united-nations-special-rapporteur/
https://snhr.org/arabic/?p=13913
https://sn4hr.org/arabic/category/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d8%b1%d9%88%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%aa%d9%84-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac-%d9%86%d8%b7%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86/
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دال: التعاون مع وسائل اإلعالم:  

تتعــاون الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع طيــف واســع مــن وســائل اإلعــام بهــدف مناصــرة الضحايــا وحالــة حقــوق اإلنســان فــي ســوريا وفــي عــام 2021، 
تــمَّ االقتبــاس مــن بيانــات وتقاريــر الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي مــا ال يقــل عــن 65 وســيلة إعاميــة عربيــة وغربيــة، وكان مــن أبرزهــا:

أبــرز الجهات الغربية:
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أبــرز الجهات العربية:

منصة



44

تقرير األنشطة السنوي للشبكة السورية لحقوق اإلنسان 2021

R220506   :الرقم

تاريخ اإلصدار: أيار 2022

اللغة األصلية للتقرير: العربية

info@snhr.org :البريد اإللكتروني

 www.snhr.org :الموقع اإللكتروني


	المقدمة:
	أولاً: رصد وتوثيق الانتهاكات
	ثانياً: إصدارات الشبكة السورية لحقوق الإنسان في عام 2020
	ثالثاً: فعاليات المناصرة
	رابعاً: جانب من الأثر الذي حققته الشبكة السورية لحقوق الإنسان في عام 2020

