اهليكل التنظيمي
للشبكة السورية حلقوق اإلنسان
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الشبكة السورية لحقوق اإلنسان ،تأسست نهاية حزيران 2011

وهي منظمة مستقلة ،غير حكومية ،غير ربحية ،معتمدة من قبل األمم

المتحدة كمصدر أساسي في جميع إحصائيات الضحايا الذين قتلوا في سوريا.

 -جملس اإلدارة –

يتألف جملس إدارة الشبكة السورية حلقوق اإلنسان من السادة:
 األستاذ فضل عبد الغين (رئيس جملس اإلدارة)مؤسس الشبكة السورية حلقوق اإلنسان.

ولــد يف محــاة /ســورية يف  /26متــوز ،1978 /وحصــل مــن جامعــة دمشــق علــى
ـاهم يف إعداد العديد من األحباث
إجازة يف اهلندســة املدنية /قســم إدارة املشــاريع ،سـ َ

والتقاريــر احلقوقيــة ،وشــارك وحتــدَّث يف جمموعــة كبــرة مــن املؤمتـرات والنــدوات العربيــة
والدوليــة ،وأمــام جملــس األمــن ،وجملــس حقــوق اإلنســان عــن اجلانــب احلقوقــي يف
ســورية ،لــه ع ـ ّدة مقــاالت وتقاريــر حقوقيــة منشــورة ،كمــا لديــه عش ـرات املســامهات
اإلعالميــة املرئيــة واملكتوبــة الــي تتنــاول حالــة حقــوق اإلنســان يف ســورية.

 الدكتور برهان غليونمدير األحباث وأستاذ االجتماع السياسي يف جامعة السوربون اجلديدة – فرنسا.
ولـ َـد يف محــص /ســورية يف  /3أاير ،1945 /وحصــل مــن جامعــة دمشــق علــى
إجــازة يف الفلســفة والعلــوم االجتماعيــة ،ودبلــوم يف الرتبيــة العامــة ،ومــن جامعــة ابريــس
الثامنــة علــى شــهادة دكتــوراه احللقــة الثالثــة يف علــم االجتمــاع السياســي ،وشــهادة
دكتــوراه الدولــة يف الفلســفة والعلــوم اإلنســانية.
عمــل أســتاذاً حماض ـراً يف معهــد العلــوم االجتماعيــة يف جامعــة اجلزائــر ،ومستشــاراً
يف املنظمــة الدوليــة للرتبيــة والعلــوم والثقافــة اليونســكو ،وأدار مركــز دراســات الشــرق
املعاصــر التابــع جلامعــة الســوربون.
نشــر العديــد مــن املؤلفــات واألحبــاث والدراســات والكتــب واملقــاالت الصحفيــة ابللغــة
العربيــة ولغــات أجنبيــة ،وتعــاو َن مــع العديــد مــن مراكــز البحــث العامليــة والعربيــة.
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 الدكتور بطاهر بوجاللولـ َـد يف وهـران /اجلزائــر يف  /14حزيـران ،1967 /وحاصــل علــى الدكتــوراه يف القانــون
الــدويل حلقــوق اإلنســان مــن جامعــة ليــون يف فرنســا ،كمــا عمــل أســتاذاً حماض ـراً يف

أدار املركــز
جامعــة ليــون ،ومستشــاراً حقوقي ـاً وقانوني ـاً يف عــدد مــن البلــدان العربيــة ،و َ
العــريب حلقــوق اإلنســان والقانــون الــدويل اإلنســاين يف ليــون .وأســتاذاً مــدرابً للمدافعــن

عــن حقــوق اإلنســان ،نُشــرت لــه العديــد مــن األحبــاث احلقوقيــة والقانونيــة يف كل مــن

القانــون الــدويل اإلنســاين والقانــون الــدويل حلقــوق اإلنســان.
 -الدكتور حسان العكور

أستاذ القانون يف جامعة قطر
ِ
عمــان /األردن يف  /30كانــون األول ،1975 /حصــل مــن اجلامعــة األردنيــة
ولـ َـد يف ّ
على شــهادة البكالوريوس يف القانون ،وعلى شــهاديت املاجســتري والدكتوراه يف القانون
مــن جامعــة  Southern University Methodistيف الــوالايت املتحــدة
األمريكيــة .وهــو عضــو يف نقابــة احملاميــن األردنيــن منــذ  ،1999عمــل مستشــاراً
قانوني ـاً مــع مؤسســة تشــجيع االســتثمار األردنيــة ،ومدي ـراً إقليمي ـاً لشــركة طــال أبــو
غزالــة القانونيــة للمحامــاة ،وأســتاذاً يف جامعــة األمــرة مسيــة األردنيــة ،وجامعــة العلــوم
التطبيقيــة األردنيــة ،ويف اجلامعــة األملانيــة األردنيــة ،وأســتاذاً يف كليــة القانــون يف جامعــة

قطــر ،وشــغل بعدهــا عميــد كليــة القانــون يف جامعــة قطــر لع ـ ّدة ســنوات.
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 األستاذ محزة املصطفىابحث يف املركز العريب لألحباث ودراسة السياسات
ولِـ َـد يف محــاة /ســورية يف  /9كانــون الثــاين ،1985 /حصــل مــن جامعــة دمشــق علــى
إجــازة يف العلــوم السياســية ،ومــن معهــد الدوحــة للدراســات العليــا علــى ماجســتري يف
العلــوم السياســية.
نشـ َـر العديــد مــن املقــاالت الصحفيــة ،وســاهم يف جمموعــة مــن األحبــاث مــع مراكــز

البحــث العامليــة والعربيــة ،وشــارك يف العديــد مــن املؤمت ـرات والنــدوات.

 -اهليكل اإلداري -

تتألــف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف هيكلهــا اإلداري احلــايل مــن مديــر تنفيــذي يُديــر عـ ّدة أقســام لــكل منهــا مديــر وعــدد
مــن األعضــاء حســب حجــم العمــل املنــوط ابلقســم ،ويتــوزَّع األعضــاء ضمــن القســم إىل جمموعــات هتتـ ُّـم مبتابعــة ملــف معــن

ـب يف اختصــاص عمــل القســم .واألقســام الرئيســة )1( :قســم توثيــق الضحــااي )2( ،قســم توثيــق املعتقلــن واملختفــن قسـرايً،
يصـ ُّ
( )3قســم التقاريــر )4( ،قســم الدراســات )5( ،األقســام اإلداريــة الداعمــة وهــي( :تقنيــة املعلومــات ،امل ـوارد البش ـرية ،املــايل،

التصميــم ،الرتمجــة) )6( ،قســم املناصــرة والتواصــل.
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 -املوارد البشرية -

وتوســعت بنيتهــا التنظيميــة ابلتـوازي مــع التزايــد املؤســف لالنتهــاكات املمارســة يف
تَطـ ّـور عمــل الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان َّ

ســوراي منــذ العــام  ،2011والــي بــدأت ابلقتــل خــارج نطــاق القانــون واالعتقــاالت مث االختفــاء القســري والقصــف العش ـوائي
وغريه ،..ويتألف فريق الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان يف الوقت الراهن من ســبع وعشـرين عضواً متفرغاً ،وما يقارب ســبعني

عضواً متطوعاً من النشــطاء احملليني املدافعني عن حقوق اإلنســان ،يتوزعون بشــكل رئيس ضمن احملافظات الســورية ويف الدول
اإلقليميــة كلبنــان وتركيــا واألردن ،ويف بعــض الــدول األخــرى وفقـاً لطبيعــة املهــام الــي يقــوم هبــا كلٌّ منهــم.

 -بناء القدرات -

تعمــل الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان ابســتمرار علــى بنــاء وتطويــر قــدرات أعضائهــا كمدافعــن عــن حقــوق اإلنســان ،وذلــك
إبخضاعهــم لــدورات تدريبيــة يُقدمهــا خـراء خمتصــون بدعـ ٍم وتعــاون مــع املنظمــات الدوليــة العاملــة يف الشــأن ذاتــه ،وأيضـاً عــن طريــق

تقــدمي اخلـرات العمليــة ألعضائهــا عــر تواصلهــم مــع اخلـراء احملليــن والدوليــن الداعمــن لعمــل الشــبكة والذيــن يقدمــون هلــم املعرفــة
العمليــة أثنــاء أتديتهــم ألعماهلــم (كاخلـراء يف القانــون الــدويل ،واخلـراء العســكريني ،واألطبــاء ،واخلـراء النفســيني ،وغريهــم.)..

 -التمويل -

متـ ّـول الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان نشــاطاهتا وأعماهلــا مــن خــال اهلبــات والتربعــات غــر املشــروطة مــن األف ـراد واهليئــات

ـب يف صلــب العمــل التوثيقــي
والــدول ،..ومــن خــال املشــاريع والدراســات واألحبــاث احلقوقيــة الــي تقــوم بتنفيذهــا وتصـ ُّ
النتهــاكات حقــوق اإلنســان ومناصــرة الضحــااي ،وتلتــزم الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان ابلشــفافية املاليــة مــع اجلهــات املاحنــة
عــن طريــق تزويدهــا ابلتقاريــر املاليــة والواثئــق الداعمــة.
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