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الشبكة السورية لحقوق اإلنسان توقع اتفاقية مشاركة 
بيانات مع منظمة العفو الدولية تتيح مشاركة البيانات 

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

الســورية لحقــوق اإلنســان ضمــن قاعــدة بياناتهــا.

تتيــح هــذه االتفاقيــة لجميــع باحثــي منظمــة العفــو الدوليــة طلــب الحصــول علــى بيانــات تفصيليــة 
موثقــة بشــكل يومــي تراكمــي، ممــا يعطــي تصــورًا أوضــح عــن الســياق وعــن ديناميــات األحــداث 

وتطورهــا، وكذلــك عــن الحجــم الــذي وصلــت إليــه بعــض االنتهــاكات.

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.



منظمــة العفــو الدوليــة، منظمــة دوليــة غيــر حكوميــة، تأسســت فــي عــام 1961، وتركــز علــى حقــوق 
ــم. تتمثــل  ــر مــن عشــرة مالييــن عضــو وداعــم حــول العال اإلنســان. تقــول المنظمــة إنَّ لديهــا أكث
المهمــة المعلنــة للمنظمــة فــي الحملــة مــن أجــل “عالــم يتمتــع فيــه كل شــخص بجميــع حقــوق 
اإلنســان المنصــوص عليهــا فــي اإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان وغيــره مــن الصكــوك الدوليــة 

لحقــوق اإلنســان”.

تهــدف الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــن خــالل هــذه االتفاقيــة إلــى توظيــف البيانــات التــي 
لديهــا فــي خدمــة التقاريــر الحقوقيــة الدوليــة، ممــا يعطيهــا مســاحة انتشــار ومناصــرة ووصوليــة 
إلــى صنــاع القــرار بشــكل أكبــر، ويســهم فــي نقــل معانــاة الضحايــا، وفضــح مرتكبــي االنتهــاكات علــى 

نطــاق أكثــر شــمولية.

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 
ــة لألشــخاص المســؤولين  ــق والمالحقــة القضائي ــدة والمســتقلة للمســاعدة فــي التحقي المحاي
عــن الجرائــم األشــد خطــورة وفــق تصنيــف القانــون الدولــي المرتكبــة فــي الجمهوريــة العربيــة 
الســورية منــذ آذار IIIM( 2011(، وقــد تــمَّ تســليم اآلليــة عــددًا واســعًا مــن البيانــات المســتخرجة مــن 

ــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان.  قاعــدة بيان

عــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي كانــون الثانــي/ 2020 وثيقة مبــادئ التعاون مع  كمــا وقَّ
فريــق التحقيــق وتحديــد مســؤولية الهجمــات - Investigation and Identification Team            فــي 
منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة )OPCW(، مــن أجــل المســاهمة فــي التحقيقــات فــي الحــوادث 
التــي يقــوم بهــا الفريــق؛ وذلــك كونهــا تمتلــك قاعــدة بيانــات واســعة عــن اســتخدام األســلحة 

الكيميائيــة فــي ســوريا منــذ أول اســتخدام موثــق لدينــا لهــذا الســالح فــي كانــون 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، وشــكاًل مهمــًا مــن أشــكال المحاســبة المتاحــة حالي الســوري بمختلــف أركان

  )IIT(
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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 
                                                                                 ، المعتمــدة مــن قبــل األمــم المتحــدة والصليــب 
والهــالل 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. وتنــصُّ 
مذكــرة التفاهــم علــى بنــاء آليــة تنســيق وتعــاون مشــترك تهــدف إلــى توثيــق وأرشــفة مــا يتعــرَّض 
ــال فــي  لــه العاملــون فــي الحقــل اإلغاثــي مــن انتهــاكات وعنــف، وســوف يســاعد ذلــك بشــكل فعَّ
دراســة وتحليــل ثــم توصيــف العمــل اإلغاثــي فــي ســوريا ومقارنتــه مــع بقيــة دول العالــم وفقــًا 

لقاعــدة بيانــات أمــن عمــال اإلغاثــة.

إضافــًة إلــى ذلــك وقعــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان عــددًا واســعًا مــن االتفاقيــات الثنائيــة 
مــع عــدد مــن مراكــز األبحــاث بهــدف مشــاركة البيانــات، مــن أبرزهــا: مركــز مواقــع وأحــداث الصراعــات 
المســلحة ACLED، والمركــز العالمــي للسياســة العامــة GPPI، وصحيفــة نيويــورك تايمــز، وجامعــة 

هارفــرد وغيرهــا.

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

والشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان تســعى إلــى توســيع الشــراكات مــع المنظمــات الســورية 
الفاعلــة، والمنظمــات الدوليــة والمراكــز البحثيــة، مــن أجــل تســخير البيانــات التــي راكمتهــا علــى مــدى 
قرابــة 12 عامــًا فــي خدمــة التقاريــر واألبحــاث العاملــة علــى ســوريا، وينــدرج ذلــك ضمــن إطــار مناصرة 
حقــوق الضحايــا والدفــاع عنهــا، كمــا يــؤدي إلــى تضافــر األدلــة والبيانــات ممــا يعــزز مــن إمكانيــة بنــاء 

ملفــات قضائيــة تصــب فــي إطــار محاســبة الجنــاة األفــراد، وفضــح سياســة مرتكبــي االنتهــاكات.
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