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ســت فــي حزيــران/  الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان )SNHR( هــي منظمــة حقوقيــة، غيــر حكوميــة، وذات غايــات غيــر ربحيــة، تأسَّ
ــك بهــدف المســاهمة فــي حفــظ حقــوق  ــاكات حقــوق اإلنســان فــي ســوريا؛ ذل ــاد الممنهــج فــي انته ــو 2011، نتيجــة لالزدي يوني
الضحايــا والدفــاع عنهــم، وبالتالــي فــي عمليــات المحاســبة وتحقيــق العدالــة والســالم، ولتوعيــة المجتمــع الســوري بحقوقــه المدنيــة 

والسياســية، ولحشــد الطاقــات والجهــود فــي إطــار الحــدِّ مــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان فــي ســوريا.

 )OHCHR( بشــكل وثيق ضمن عملها مع المفوضية الســامية لحقوق اإلنســان )SNHR( تتعاون الشــبكة الســورية لحقوق اإلنســان
حقيــق الدوليــة المســتقلة بشــأن الجمهوريــة العربيــة الســورية )COI( المنشــأة مــن قبــل مجلــس حقــوق اإلنســان  ومــع لجنــة التَّ
)UNHRC( التابــع لألمــم المتحــدة، ومــع المنظمــات الحقوقيــة الدوليــة مثــل منظمــة العفــو الدوليــة )Amnesty( ومنظمــة هيومــن 
رايتــس ووتــش )Human Rights Watch(، ومراســلون بــال حــدود، وحملــة مــن أجــل ســوريا وغـــيرها..، إضافــة إلــى المنظمــات 

المحليــة الســورية.
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عضو في

وشريك مع
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تعمل الشبكة السورية لحقوق اإلنسان )SNHR( بشكل رئيس على:

4

حصــر وتوثيــق انتهــاكات 
فــي  اإلنســان  حقــوق 
ســوريا علــى مــدار اليــوم 
منــذ  مســتمر  وبشــكل 

2011 عــام 

ـــــــــل أكبـــــــر قــــــدر   ـّ ُتسِج
قبــل  مــن  االنتهـــاكات 
المحققيــن والراصديــن

تنشــر أبــرز األحــداث 
واإلحصـــــــــــــــاءات 
اليوميـــــــــــــــــــــــــــة

توثيق أنماط متنوعة جدًا من االنتهاكات، ولعلَّ من أبرزها:

 االعتقال التعسفي واإلخفاء القسريالقتل خارج نطاق القانون

ة استهداف المراكز الحيوية المدنيَّ حصر وتوثيق المجازر

 توثيق االنتهاكات بحق المرأة واألطفال والالجئين

عذيب القتل بسبب التَّ

استخدام البراميل المتفجرة

االنتهــاكات بحــق العامليــن فــي المجــال الطبــي والدفــاع المدنــي والعامليــن فــي الشــارات 
اإلنســانية الخاصــة كالهــالل األحمــر والصليــب األحمــر

االنتهاكات بحق اإلعالميين
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البيانــات  قاعــدة  علــى  بنــاًء 
منــذ  لتها  ســجَّ التــي  الواســعة 
ثمــاِن ســنوات ومازالــت حتــى 
اآلن علــى إصــدار عــدد كبيــر مــن 
المخرجــات التــي ُتفيــد الباحثيــن 
وصنــاع القــرار، ومــن األمثلــة 

علــى ذلــك:

ــنوية والبيانــات اإلحصائيــة واألبحــاث والدراســات عــن  التقاريــر الدوريــة الشــهرية والسَّ
حليل واإلحصاءات  حالــة حقــوق اإلنســان فــي ســوريا: حيث يتناول كل منها بالبحــث والتَّ
موضوعــًا عــن نمــٍط أو أكثــر مــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان أو عــن أحــد األطــراف التــي 
ُتمــارس هــذه األنمــاط مــن االنتهــاكات أو عــن اآلليــات واألســاليب المســتخدمة خــالل 
ــر  ممارســة االنتهــاكات، كمــا ُتصــدر مــع بعــض المنظمــات التــي تتعــاون معهــا تقاري

مشــتركة ضمــن هــذا اإلطــار أيضــًا.

حقيق الدولية المســتقلة منذ تأسيســها،  تقوم على نحو دوري ُمســتمر بتزويد لجنة التَّ
م تقريــرًا شــهريًا  بالبيانــات والتقاريــر، واتصــال مباشــر مــع ناجيــن وشــهود عيــان، وتقــدِّ
إلــى منظمــة الشــؤون اإلنســانية عــن أبــزر االنتهــاكات التــي وقعــت فــي ســوريا، وترســل 
التابــع لألمــم  القســري  باالختفــاء  المعنــي  العامــل  الفريــق  إلــى  اســتمارات دوريــة 
المتحــدة، وإلــى عــدد مــن المقرريــن الخــواص كمقــرر القتل خــارج نطاق القانــون، ومقرر 
التعذيــب، وتعمــل علــى نحــو مماثــل مــع مكتــب حقــوق اإلنســان والديمقراطيــة فــي 
الخارجيــة األمريكيــة، ومــع المنظمــات الدوليــة فــي حــال طلــب معلومــات أو بيانــات 

للمســاهمة فــي إعــداد تقاريــر حقوقيــة عــن ســوريا.
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توعيــة الفاعليــن المحلييــن بالقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان وبقانــون الحــرب، وتوعيتهــم بحقوقهــم وواجباتهــم، 
ــة  ــرة المعرفي ــوا الخب ــن امتلك ــا الذي ــر أعضائه ــوق اإلنســان فــي ســوريا عب ــن حق ــن ع ــدد مــن المدافعي ــب ع وتدري

والعمليــة فــي هــذا المجــال.

المشــاركة فــي عــدة جــوالت فــي مفاوضــات جنيــف كجهــة ُمســتقلة مراقبــة ألوضــاع حقــوق اإلنســان فــي ســوريا 
أثنــاء ومــا بيــن جــوالت التفــاوض، وتقديــم تقاريــر يوميــة عــن ذلــك فــي جــوالت التفــاوض.

المشــاركة فــي االســتعراض الــدوري الشــامل الخــاص بســوريا فــي األمــم المتحــدة: مــن خــالل تقديــم تقريــر موســع 
عــن حالــة حقــوق اإلنســان فــي ســوريا وحشــد جهــود المدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان خالل االســتعراض الــدوري 

الشامل.
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ُتولي الشــبكة الســورية لحقوق اإلنســان مســاحة مهمة من عملها لقضية المناصرة 
وتقــوم بنــاًء علــى ذلــك بجــوالت ومشــاركات تهــدف إلــى االلتقــاء بصنــاع القــرار 
والسياســيين مــن أجــل نقــل مــا تملكــه مــن بيانــات ومعلومــات ُمدققــة إليهــم، وقــد 
شــاركت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي العشــرات مــن الفعاليــات المهمــة، 
حــدث مــرات عــدة فــي مقــرِّ األمــم المتحــدة فــي نيويــورك أمــام  ولعــلَّ مــن أبرزهــا التَّ
عــدد كبيــر مــن الــوزراء والســفراء، وكذلــك فــي مقــرِّ مجلــس حقــوق اإلنســان، كمــا 
ــة، والتقــت بمســؤولين فــي وزارات  ــارات عــدة لعواصــم دول ديمقراطي قامــت بزي
خارجيــات تلــك الــدول وأعضــاء فــي برلماناتهــا، إضافــة إلــى ذلــك فقــد تحدثــت مــرات 
ــت مــن توثيقه  عــدة فــي مؤتمــرات دوليــة وإقليميــة ونقلــت مــن خاللهــا آخــر مــا تمكنَّ
ــال  ــى نشــاط الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي مج وإصــداره، ولالطــالع عل

المناصــرة نرجــو زيــارة الرابــط.

http://sn4hr.org/arabic/category/البيانات/فعاليات-مناصرة-بيانات-الشبكة/


8

إضافــة إلــى مــا ســبق، تســعى الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان   )SNHR( إلــى 
ســت  وســع فــي نشــاطها مســتقباًل وبشــكل مــدروس وضمــن األهــداف، التــي ُأسِّ التَّ
ألجلهــا وتبعــًا لإلمكانــات المتاحــة، وخاصًة في مشــاريع المحاســبة والعدالــة االنتقالية، 
فــي  واالســتمرار  المجتمــع،  قــدرات  وبنــاء  والملكيــات  الحقــوق  وحفــظ  ــالم  والسَّ
عمليــات المناصــرة وحشــد الطاقــات والجهــود فــي إطــار الحــد و/أو إيقــاف انتهــاكات 

حقــوق اإلنســان فــي ســوريا.

كمــا تعمــل الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان  )SNHR( باســتمرار علــى بنــاء وتطويــر 
قــدرات فريــق العمــل عبــر التدريــب المســتمر ألعضــاء الفريــق مــن قبل مدراء األقســام، 
ــك مــن معلومــات  ــه ذل ب ــم مــا يتطلَّ ــر العــام، واســتمرار متابعــة وشــرح وتقدي والمدي
ومهــارات فــي ســبيل الوصــول إلــى أفضــل مســتوى ممكــن، وتقديــم مــواد تدريبيــة 
ودورات بحســب اإلمكانــات ألفضــل الخبــراء فــي مجــال عمــل كل عضــو فــي الشــبكة، 
وأخيــرًا عبــر تبــادل الخبــرات مــع منظمــات دوليــة مســاندة وداعمــة لعمــل الشــبكة 

الســورية لحقــوق اإلنســان.
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)SNHR( قته الشبكة السورية لحقوق اإلنسان األثر الذي حقَّ

األعمــال التــي تقــوم بهــا الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان انعكــَس أثرهــا فــي مخرجــات مجموعــة كبيــرة مــن المؤسســات 
األمميــة والحقوقيــة والبحثيــة واإلعالميــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي والمؤسســات السياســية، كمــا انعكــَس أيضــًا مــن 
خــالل ورشــات العمــل والمؤتمــرات والنــدوات التــي أقامتهــا أو شــاركت بهــا. وفيمــا يلــي أبــرز الجهــات التــي اعتمــدت بيانــات 

الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي أعمالهــا:

وتمــّول الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان )SNHR( نشــاطاتها وأعمالهــا مــن خــالل الهبــات والتبرعــات غيــر المشــروطة مــن 
األفــراد والهيئــات، التــي تدعــم مســيرة العدالــة والديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان، وكذلــك مــن خــالل المشــاريع والدراســات 
ــة مــع الجهــات المانحــة عــن  ــزم الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان بالشــفافية المالي ــي تقــوم بتنفيذهــا، وتلت واألبحــاث الت

طريــق تزويدهــا بالتقاريــر الماليــة والوثائــق الداعمــة بشــكل دوري.
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المؤسسات التابعة لألمم المتحدة

اآللية الدولية املحايدة واملستقلة
الخاصة بسورية

لجنة التحقيق الدولية املستقلة
بشأن الجمهورية العربية السورية



11

المؤسسات السياسية

الجمهورية الرتكية 

وزارة الخارجية
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المنظمات الدولية
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المؤسسات البحثية
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المؤسسات اإلعالمية الغربية
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المؤسسات اإلعالمية العربية
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المؤسسات اإلعالمية المحلية
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المؤسسات اإلعالمية التركية  
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