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Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Suriye’de insan hakları ihlaller-
inin sistematik olarak artması ışığında, Haziran 2011’de kurulan, 
kar amacı gütmeyen bir sivil toplum örgütüdür. SNHR, mağdurların 
haklarının aranması sürecine yardım etme, haklarının korunmasını 
ve savunulmasını desteklemeyi, Suriyeliler arasında medeni ve si-
yasi haklarıyla ilgili farkındalık yaratmayı ve Suriye’de insan hak-
larının ihlal edilmesini sınırlandırma çabalarını ve yeteneklerini se-
ferber etmeyi amaçlar.
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savunulmasını desteklemeyi, Suriyeliler arasında medeni ve siyasi 
haklarıyla ilgili farkındalık yaratmayı ve Suriye’de insan haklarının 
ihlal edilmesini sınırlandırma çabalarını ve yeteneklerini seferber et-
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Üye olduğu kuruluşlar

Ortak olduğu kuruluşlar
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Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR):

En göze çarpan 
günlük olay ve 
istatistiklerin detay-
larını yayınlar.

Suriye’deki insan hak-
ları ihlallerini 2011’den 
bu yana sürekli olarak 
günlük olarak toplamak 
ve belgelendirmek için 
çalışmıştır.

Araştırmacılar ve 
monitörler, ihalaller 
ile ilgili mümkün olan 
en geniş bilgileri 
kayıt eder.

Belgelediği  çok çeşitli ihlal türleri arasında en belirgin olanları şunlardır:

Yargısız infazlar

Medya çalışanlarına yapılan saldırılar İşkence sonucu ölümler

Varil bombası kullanımı

Kadın, çocuk ve mültecilere yönelik ihlallerin belgelenmesi

Katliamların toplanması ve belgelenmesi

Tıbbi personel, Sivil Savunma ve Kızılay ve Kızıl Haç gibi özel sembolik insani yardım 
örgütlerine karşı yapılan ihlaller

Keyfi tutuklamalar ve zorla kaybetmeler

Hayati sivil tesislerin hedef alınması
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Suriye İnsan Hakları Ağı 
(SNHR), 2011’den bu 
yana topladığı geniş ve 
büyümekte olan bilgi 
veritabanına dayanarak, 
araştırmacılar ve karar 
vericilere yarar sağlayan 
çok sayıda rapor ve diğer 
belgeler üretmek için 
çalışmaktadır.

Aylık ve yıllık periyodik raporlar, istatistiksel veriler, Suriye’deki insan 
hakları durumuna ilişkin araştırma ve çalışmalar: 
Bu maddelerin her biri, bir veya daha fazla insan hakları ihlali türünde 
ya da bu tür ihlallerin uygulanmasında yer alan belirli bir taraf veya bu 
tür ihlallerin uygulanmasında kullanılan mekanizma ve yöntemlerle ilgi-
li araştırma, analiz ve istatistiklerle ilgilidir. SNHR ayrıca, bu bağlamda 
işbirliği içinde olduğu diğer kuruluşlarla ortak raporlar yayınlamaktadır.

Uluslararası Bağımsız Araştırma Komisyonunun kurulmasından bu 
yana SNHR, komisyona veri ve raporlar sağladı, ayrıca hayatta kal-
anlarla ve görgü tanıklarıyla doğrudan teması sağladı ve Suriye’deki 
en önemli ihlallerle ilgili İnsani İşler Örgütü’ne aylık bir rapor sundu.  
SNHR ayrıca Birleşmiş Milletler Zorla Kaybetmeler Çalışma Grubuna 
ve yargısız cinayet ve işkence konusunda bazı özel raportörlere peri-
yodik belgeler sunmaktadır. SNHR ayrıca, ABD Dışişleri Bakanlığı İn-
san Hakları ve Demokrasi Bürosu ve Suriye hakkındaki insan hakları 
raporlarının hazırlanmasına katkıda bulunmak amacıyla bilgi veya veri 
isteyen çeşitli uluslararası kuruluşlarla benzer şekilde çalışmaktadır.
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SNHR ayrıca yerel aktörleri uluslararası insan hakları hukuku ve savaş yasaları hakkında eğit-
mek, hakları ve görevleri hakkında farkındalık yaratmak ve Suriye’de bu alanda bilgi ve pra-
tik deneyime sahip olan üyeleri aracılığıyla bir dizi insan hakları savunucusunu eğitmek için 
çalışmaktadır.

SNHR, Cenevre müzakerelerinin birkaç turuna, müzakereler sırasında ve aralarında Suri-
ye’deki insan hakları durumuna ilişkin bağımsız bir gözlemci olarak katılmış ve müzakere 
turlarında bu konuda günlük raporlar sunmuştur.

SNHR, Birleşmiş Milletler’de düzenlenen Suriye üzerine Evrensel Periyodik İnceleme’ye (UPR), 
Suriye’deki insan hakları durumu hakkında kapsamlı bir rapor sunarak ve UPR sırasında in-
san hakları savunucularının çabalarını seferber ederek katılmaktadır.
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Suriye İnsan Hakları Ağı’nın (SNHR) çalışmasının bir diğer önem-
li alanı da savunuculuk meselesidir; SNHR buna dayanarak turlar 
düzenlemekte ve sahip olduğu doğrulanmış veri ve bilgileri aktar-
mak için karar vericiler ve politikacılarla buluşup ortaklıklar oluştur-
maktadır. SNHR çok sayıda önemli etkinliğe, en çok ta New York’taki 
Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’nde bakanlar ve elçilerle birlikte 
İnsan Hakları Konseyi’nin genel merkezine birçok kez konuşmacı 
olarak katılmıştır. SNHR ayrıca demokratik ülkelerin başkentlerini 
ziyaret etmiş ve bu ülkelerin dışişlerinde görev yapan yetkililer ve 
parlamento üyeleri ile bir araya gelmiştir. SNHR ayrıca uluslararası 
ve bölgesel konferanslarda birkaç kez konuşarak belgelendirdiği ve 
yayımladığı en son bilgiler hakkında diğer delegelere anlatım yap-
mıştır. Suriye İnsan Hakları Ağı’nın savunma alanındaki faaliyetlerini 
görüntülemek için, lütfen bu bağlantıyı ziyaret edin:

http://sn4hr.org/blog/category/statements/advocacy-events/
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Yukarıda belirtilen tüm faaliyetlere ek olarak SNHR gelecekteki faali-
yetlerinin kapsamını, kurulduğu hedeflere hizmet verecek şekilde ve 
özellikle de hesap verebilirlik ve geçici adalet ile ilgili projelerde mevcut 
imkanlara uygun olarak genişletmeyi; barış, hak ve mülkiyetin korun-
ması, mevcut kapasitenin geliştirilmesi, Suriye’deki insan hakları ihlal-
lerinin sınırlandırılmasıve / veya sonlandırılmasına yönelik çabalarını ve 
gücünü harekete geçirmeye devam etmeyi hedeflemektedir.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR) ayrıca bölüm yöneticileri ve Genel Di-
rektör tarafından sunulan ekip üyelerinin sürekli eğitimini sağlamanın 
yanı sıra sürekli izleme, talimat ve tedarik yoluyla ekibinin kapasite ve 
becerilerini geliştirmek ve mümkün olan en iyi seviyeye ulaşmaları-
na yardımcı olmak üzere sürekli çalışmaktadır. Bu amaçla SNHR, her 
bir ağ departmanının uzmanlık alanındaki en iyi uzmanlar tarafından 
sağlanan ve son olarak da çalışmalarını destekleyen ve yardımda bu-
lunan diğer uluslararası kuruluşların üyeleriyle deneyim alışverişinde 
bulunarak, kendi ekip üyelerinin potansiyelini artırmaya yönelik eğitim 
materyalleri ve kurslar sunmaktadır.
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SNHR’nin yarattığı etki

Çok sayıdaki BM kurumu, insan hakları kuruluşları, araştırma ve medya kuruluşları, sivil toplum örgütleri 
ve siyasi kurumlar tarafından düzenlenen yayınlarda ve belgelerde, ayrıca SNHR’nin düzenlediği veya 
katıldığı seminer, konferans ve atölye çalışmalarında SNHR’nin yüksek standartları çalışmalarıdan 
alıntılar yapılmaktadır.

Suriye İnsan Hakları Ağı tarafından sağlanan verileri çalışmalarına dahil eden esas kuruluşlar şunlardır:

SNHR faaliyetlerini adalet, demokrasi ve insan haklarını destekleyen birey ve kurumların koşulsuz bağış 
ve hibeleri ile ve kendisinin yürüttüğü insan hakları projeleri, çalışmalar ve araştırmalar ile finanse etme-
ktedir. SNHR bağışçılarına düzenli olarak finansal raporlar ve destekleyici belgeler sunarak kendisini  
en yüksek finansal şeffaflık standartlarında tutmaktadır.
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BM Kurumları

IIIM
the International, Impatial

and Independent Mechanism
in the Syria

COI
Independent International
Commission of Inquiry on 
the Syrian Arab Republic
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Siyasi Kurumlar
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Uluslararası Kuruluşlar
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Araştırma Kurumları
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Türk Medya Kuruluşları
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Batı Medya Kuruluşları
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Arap Medya Kuruluşları
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Yerel Medya Kuruluşları
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