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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.

ICR� (الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان عضــو فــي التحالــف الدولــي لمبــدأ مســؤولية الحمايــة 
toP(، والتحالــف الدولــي لمواقــع الضميــر، والتحالــف الدولــي للذخائــر العنقوديــة )CMC(، والحملة 

.)ECW( وشــبكة كل الضحايــا الدوليــة ،)ICBL( الدوليــة لحظــر األلغــام األرضيــة

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 2020، كان هنــاك مــا يزيــد عــن خمــس وعشــرين نمطــًا مــن االنتهــاكات رصدتهــا 
القانــون  نطــاق  خــارج  القتــل  كعمليــات  ســوريا،  فــي  اإلنســان  لحقــوق  الســورية  الشــبكة 
واالعتقــال والتعذيــب، والتهجيــر والتشــريد القســري، واســتخدام الذخائــر المحرمــة والذخائــر 
النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا  شــديدة التدميــر، وغيرهــا. وشــاركت جميــع أطــراف 
ــكاب هــذه االنتهــاكات، وقــد رصــدت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان ثمــاِن جهــات  فــي ارت
رئيســة ارتكبــت هــذه االنتهــاكات علــى رأســها النظــام الســوري، باإلضافــة إلــى عــدة جهــات أخــرى 

شــاركت بشــكل أقــل.

وفــي عــام 2020 أيضــًا، أصــدرت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان قرابــة 81 تقريــرًا تناولــت 
فيهــا أنماطــًا متعــددة ألبــرز انتهــاكات حقــوق اإلنســان، واســتندت هــذه التقاريــر علــى شــهادات 
لـُمصابين أو ناجين من الهجمات، أو مسعفين، أو عمال إشارة مركزية أو ذوي ضحايا، وجميع 
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 علــى منهجيــة عملنــا بشــكل موســع عبــر الرابــط.

كمــا نظمــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان وشــاركت فــي عــام 2020 فيمــا يقــارب مــن 
ســتة أحــداث مهمــة حــول حقــوق اإلنســان فــي ســوريا بمشــاركة فاعليــن دولييــن وضحايــا.

مــن خــال عمليــات المراقبــة اليوميــة والمســتمرة مــن قبــل فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق 
اإلنســان يجــري تتبــع حادثــة االنتهــاك لــدى وقوعهــا، ثــم محاولــة الوصــول إلــى أدلــة وقرائــن وإلــى 
شــهود عيــان أو ناجيــن أو مــن هــم 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 عنهــا، باســتخدام التوصيــف القانونــي 

لحــوادث االنتهــاكات وتفاصيلهــا طبقــًا للمواثيــق والقوانيــن الدوليــة ذات الصلــة. 

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 2020

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:
-  المساجد. 

-  الكنائس واألديرة.

• المراكز الحيوية الثقافية:
-  المناطق األثرية )القاع والحصون - المدافن – 

    المعابد - المدرجات والمسارح...(.
-  المتاحف.

• الممثليات الدبلوماسية
)السفارات - القنصليات - ممثليات الدول - 

المراكز والمكاتب الدبلوماسية...(.

• مخيمات النازحين
 )المخيمات النظامية - المخيمات العشوائية - 

مراكز اإليواء - قرى النازحين..(

• البنى التحتية:
- محطات ومصادر الطاقة )شبكات الكهرباء - محطات توليد ونقل الكهرباء-  محطات الوقود - آبار النفط ومحطاتها - آبار الغاز ومحطاتها - أنابيب 

   نقل النفط والغاز...(.
- مراكز الدفاع المدني )منشآت – آليات(.

- أفواج اإلطفاء )منشآت – آليات(.
- المنشآت والمصادر المائية )أنابيب المياه - آبار المياه - محطات ضخ ومعالجة المياه - قنوات الري – السدود - خزانات المياه - محطات معالجة 

   الصرف الصحي – شبكات الصرف الصحي...(.
- المقرات الخدمية الرسمية )مؤسسات – وزارات...(.

- وسائط النقل )الجسور - المعابر المائية - الطرق العامة - السكك الحديدية - كراجات ومحطات السيارات والباصات والسكك الحديدية - المطارات 
   المدنية - المعابر الحدودية ومكاتبها...(.

- األفران.
- المصارف.

- مزارع الحيوانات الداجنة.
- صوامع الحبوب.

- المنشآت الصناعية )المعامل والمنشآت والمدن الصناعية...(.
- المقرات والمنظمات الدولية.

- الصيدليات.
- منظمات المجتمع المدني.

- الوسائط اإلعامية.

• المراكز الحيوية التربوية:
-  المدارس. 

-  الجامعات. 
-  المعاهد التعليمية. 

-  رياض األطفال. 
-  المدن الجامعية. 

-  دور األيتام.

• المربعات السكانية:
- الحدائق.

- األسواق.
- المراكز التجارية.

- الفنادق.
- دور العجزة.

- الماعب.

• المراكز الحيوية الطبية:
-  المنشآت الطبية )المستشفيات – 

    المستوصفات-  النقاط الطبية – المشافي     
    الميدانية...(.

-  سيارات اإلسعاف.

• الشارات اإلنسانية الخاصة:
- منظمة الصليب األحمر الدولي )منشآت – 

    آليات(.
- منظمة الهال األحمر )منشآت – آليات(.
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ج: استخدام األسلحة غير المشروعة:

ثالثًا: االنتهاكات بحق الالجئين والنازحين: 

رابعًا: التقدم في مسار المحاسبة:

خامسًا: إهمال التدابير الوقائية الخاصة بجائحة كوفيد – 19

أ: النزوح والتشريد القسري 

أ: توثيق أسماء مرتكبي الجرائم 
وإسناد المسؤولية الفردية 

ب: مصادرة األماك وقوننة نهب الممتلكات 

ب: رصد كيانات وأفراد تقوم بخرق العقوبات 
األوروبية واألمريكية

5. الصواريخ المسمارية3. األسلحة الكيميائية1. الذخائر العنقودية 4. األسلحة الحارقة2. البراميل المتفجرة

باء: الجهــــــــــــــات التي وثقـــت 
الشبكـــــة السوريــــة لحقـــوق 
اإلنسـان ارتكابها النتهاكات 
في سوريـــــــا في عـــــــــام 2020
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ثانيًا: إصدارات الشبكة السورية 
لحقوق اإلنسان في عام 2020
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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 مــا ال يقــل عــن 1287 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، ويقــوم بنشــر خبــر وقــوع حادثــة االنتهــاك بالحــدِّ األدنــى مــن المعلومــات التــي تمكــنَّ مــن التحقــق منهــا، وُتنشــر األخبــار 

علــى الموقــع الرســمي للشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان علــى اإلنترنــت.

https://news.sn4hr.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 2020 بواقع 3 تقارير شهريًا:

تقرير الضحايا الشهري )صدر 12 تقرير في 2020(:

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

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/
http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
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تقرير االعتقال الشهري )صدر 12 تقرير في 2020(: 

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

تقرير أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان في سوريا )صدر 12 تقرير خالل 2020(: 

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%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%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/
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 تاء: التقارير السنوية:  
واحد: مواكبة لمناسبات دولية، وقد أصدرنا في عام 2020 تقارير مرتبطة بالمناسبات التالية: 

8 آذار - اليوم الدولي للمرأة

أبــرز  لحصيلــة  تحديثــًا  م  قــدَّ تقريــر  صــدر 
ارتكبتهــا  التــي  الجســيمة  االنتهــاكات 
ســوريا،  فــي  المــرأة  ضــد  النــزاع  أطــراف 
المــرأة  الواقــع العــام لمــا تكابــده  ورصــد 
فــي ظــلِّ النــزاع فــي غضــون العام األســبق.

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. 

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 

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

الكيميائيــة.  لألســلحة 

3 أيار - اليوم العالمي لحرية الصحافة

تقريــر قــدم تحديثــًا لحصيلة أبــرز االنتهاكات 
النــزاع  أطــراف  ارتكبتهــا  التــي  الجســيمة 
المواطنيــن  بحــق  المســيطرة  والقــوى 
 ،2011 آذار  منــذ  ســوريا  فــي  الصحفييــن 
ــق علــى جانــب  وســلَّط الضــوء بشــكل معمَّ
أو أكثــر فيمــا يتعلــق بحريــة الــرأي والتعبيــر 

فــي ســوريا. 

30 آب - اليوم الدولي لضحايا
االختفاء القسري

قســريًا  المختفييــن  حصيلــة  م  قــدَّ تقريــر 
 ،2011 آذار  منــذ  النــزاع  أطــراف  لــدى 
فــي  توثيقهــا  تــم  حــوادث  واســتعرض 

ســابق. عــام  غضــون 

25 تشرين الثاني - اليوم الدولي 
للقضاء على العنف ضد المرأة

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

األســبق(.

آذار

حزيران

تشرين الثاني

تشرين الثاني

تشرين الثاني

أيار

آب

8

26

20

30

3

30

25

https://sn4hr.org/arabic/?p=12620
https://sn4hr.org/arabic/?p=11990
https://sn4hr.org/arabic/?p=12849
https://sn4hr.org/arabic/?p=12176
https://sn4hr.org/arabic/?p=12845
https://sn4hr.org/arabic/?p=12873
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اثنان: مواكبة لمناسبات أو أحداث محلية:

أصدرنا تقريرنا السنوي عن أبرز انتهاكات 
حقوق اإلنسان التي تم توثيقها في 

سوريا في عام 2019.

هجمــات  بــدء  يــوم  الموافــق   – أيلــول   23
تنظيــم  لمحاربــة  الدولــي  التحالــف  قــوات 
 ،2014 عــام  فــي  ســوريا  فــي  داعــش 
والســنوي  العشــرون  التقريــر  أصدرنــا 
الدولــي  التحالــف  قــوات  عــن  الســادس 
األمريكيــة،  المتحــدة  الواليــات  بقيــادة 
وأورد اســتحقاقات أساســية بعــد هزيمــة 

عســكريًا.  اإلرهابــي  داعــش  تنظيــم 

الحــرك  انطــاق  ذكــرى  بمناســبة  تقريــر 
الشــعبي نحــو الديمقراطيــة فــي آذار 2011، 
ــرز أنمــاط انتهــاكات  ــة أب يســتعرض حصيل
النــزاع  أطــراف  يــد  علــى  اإلنســان  حقــوق 
والقــوى المســيطرة فــي ســوريا منــذ آذار 

.2011

بــدء  روســيا  إعــان  الموافــق   – أيلــول   30
عملياتهــا العســكرية فــي ســوريا فــي عــام 
2015، تنــاول التقريــر تحليــًا لحصيلــة أبــرز 
انتهــاكات حقــوق اإلنســان التــي ارتكبتهــا 
تدخلهــا  إعــان  منــذ  الروســية  القــوات 
ــرز محطــات الدعــم  العســكري روســيا، وأب
التــي  واللوجســتي  السياســي  الروســي 

ذلــك.  رافقــت 

 ثاء: التقارير الموجزة:  
أصــدرت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان 7 تقاريــر موجــزة فــي عــام 2020، تســلط التقاريــر الموجــزة بشــكل مقتضــب الضــوء علــى قضيــة أو حادثــة بعينهــا أو 

تهــدف للتذكيــر بحادثــة ســابقة.

كانون 
الثاني

آذار

أيلولأيلول

2330

https://sn4hr.org/arabic/2020/02/13/11927/
https://sn4hr.org/arabic/?p=11888
https://sn4hr.org/arabic/?p=12012
https://sn4hr.org/arabic/?p=12683
https://sn4hr.org/arabic/?p=12721
https://sn4hr.org/arabic/category/تقارير/التقارير-الموجزة/
https://sn4hr.org/arabic/2020/06/18/12345/
https://sn4hr.org/arabic/2020/06/29/12370/
https://sn4hr.org/arabic/2020/11/09/12814/
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 جيم: التقارير اإلحصائية:  
أصــدرت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان 4 تقاريــر إحصائيــة فــي عــام 2020، 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.

 حاء: التقارير المواضيعية: 
ــع فــي توثيقهــا  أصــدرت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان 34 تقريــرًا مواضيعيــًا فــي عــام 2020، 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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 خاء: البيانات: 
أصــدرت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان 13 بيانــًا فــي عــام 2020، وتصــدر الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان بيانــات بهــدف فضــح انتهــاك معيــن بشــكل عاجــل، 

أو مناصــرة قضيــة معينــة.

 دال: البيانات المشتركة:
شاركت الشبكة السورية في 11 بيانًا مشتركًا مع منظمات وجهات أخرى بهدف مناصرة العديد من القضايا في عام 2020.

https://sn4hr.org/arabic/category/البيانات/بيانات-الشبكة/
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/
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 ذال: 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.

راء: اإلصدارات المرئية:
فيديوهــات: أصــدرت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان 11 فيديــو فــي عــام 2020 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  ــارة عــن رســم توضيحــي مرفــق بمعلومــات مكتوب انفوغــراف: أصــدرت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان 90 انفوغــراف فــي عــام 2020 وهــي عب
ــر. ــرز مــا ورد فــي التقري ــر الصــادر عــن الشــبكة، بهــدف إعطــاء موجــز عــن أب تختــزل المعلومــات المعروضــة فــي التقري
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 لوحــات لمختفيــن قســريًا: نشــرت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مجموعــة لوحــات فنيــة ألبــرز المختفيــن قســريًا لــدى جميــع األطــراف، وتضمنــت اللوحــة 
كتابــة معلومــات تتعلــق بتاريــخ اعتقالهــم وموجــز عــن نشــاطهم فــي الحــراك الشــعبي نحــو الديمقراطيــة.
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خرائــط: أصدرنــا 10 خريطــة ترميــز جغرافي،تنوعــت بيــن تفاعليــة وغيــر تفاعليــة وتنوعــت فــي مقاصدهــا تبعــًا لحــوادث االنتهــاك التــي ترتبــط بهــا، وكانــت جميعًا 
توّضــح مواقــع مرتبطــة بحــوادث االنتهــاك فــي ضــوء واقــع الســيطرة العســكرية ألطــراف النــزاع، ومــن أبــرز الموضوعــات التــي أصدرنــا خرائــط عنهــا:

اتجاهات نزوح المدنيين إثر العمليات العسكرية المكثفة لقوات الحلف السوري الروسي مطلع العام.	 
مواقع مراكز حيوية مدنية تعرضت لهجمات	 
مواقع شهدت هجمات بذخائر عنقودية	 
خرائط مبينة على صور أقمار صناعية خاصة توّضح مواقع تعرضت لدمار بفعل الهجمات العسكرية وتحليًا لحجم الدمار.	 
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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 6 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
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ثالثًا: فعاليات المناصرة
ُتشــارك الشــبكة الســورية لحقوق اإلنســان بشــكل دوري مســتمر في فعاليات دولية وُأممية، كما تقوم بتنظيم 
أحــداث جانبيــة علــى هامــش أحــداث دوليــة، وقــد شــاركت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي 6 فعاليــات 

مناصــرة فــي 2020، ومنهــا:
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24/ شباط/ 2020 

المعتقلون والتعذيب في سوريا

االجتماع الثالث واألربعين لمجلس حقوق اإلنسان

الدنمارك والسويد وبلجيكا وكندا وليختنشتاين وهولندا وفنلندا

مقر األمم المتحدة – جنيف

وزراء خارجية كل من الدنمارك والسويد وبلجيكا وليختنشتاين وفنلندا واألستاذ فضل 
عبد الغني المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق اإلنسان، وعدد كبير من ممثلي 

بعثات الدول في األمم المتحدة، وممثلين عن المنظمات الدولية.

المشاركون

المكان

https://sn4hr.org/arabic/?p=11972
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 23/ أيلول/ 2020

 البحث عن حاالت االختفاء القسري ٔاو غير الطوعي والتحقيق فيها

مرور 40 عام على بدء عمل الفريق العامل المعني بحاالت االختفاء القسري في األمم 
ز  المتحدة، و10 أعوام على دخول اتفاقية حماية جميع األشخاص من االختفاء القسري حيِّ

التنفيذ.

الدنمارك والسويد وبلجيكا وكندا وليختنشتاين وهولندا وفلندا

عبر االنترنت

هــازان،  لوتشــيانو  الســيد  القســري  االختفــاء  بحــاالت  المعنــي  للفريــق  الخــاص  المقــرر 
وأعضــاء فــي لجنــة االختفــاء القســري، ومبعوثــي دولتــي فرنســا واليابــان فــي األمــم المتحدة، 
وخبــراء فــي الطــب الشــرعي، واألســتاذ فضــل عبــد الغنــي المدير التنفيذي للشــبكة الســورية 
أولفييــه دو فروفيــل، عضــو لجنــة االختفــاء  الجلســة الســيد  لحقــوق اإلنســان، وتــرأس 

القســري.

 لجنة االختفاء القسري والفريق 
العامل المعني بحاالت االختفاء 

القسري أو غير الطوعي

المشاركون

https://sn4hr.org/arabic/2020/09/27/12704/
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29/ أيلول/ 2020 

 ضرورة تحقيق العدالة للمعتقلين لدى نظام األسد في ظل انتشار كوفيد- 19 

اجتماعات الجمعية العامة لألمم المتحدة 2020

عبر االنترنت

الخــاص  والمبعــوث  ســوريا  لشــؤون  الخــاص  الممثــل  جيفــري،  ف.  جيمــس  الســفير 
للتحالــف الدولــي لهزيمــة داعــش فــي وزارة الخارجيــة األمريكيــة، والســفير روبــرت رودي، 
ســفير المفاوضــات حــول ســوريا ورئيــس قســم ســوريا والعــراق ولبنــان واســتراتيجية 
مكافحــة داعــش فــي وزارة الخارجيــة االتحاديــة األلمانية، والســيد إيفان م. نيلســن الممثل 
الخــاص لألزمــة الســورية مــن الدنمــارك، والمعتقلــة السياســية الســابقة رشــا، واألســتاذ 
واألســتاذ  اإلنســان،  لحقــوق  الســورية  للشــبكة  التنفيــذي  المديــر  الغنــي  عبــد  فضــل 
معتصــم الســيوفي المديــر التنفيــذي لليــوم التالــي، وأدارت الجلســة الســيدة إيمــا بيلــز، 

كبيــرة مستشــاري المعهــد األوروبــي للســام ومحــررة موقــع ســيريا ان كونتكســت.

المشاركون
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19/ تشرين األول/ 2020

جائزة السام الدولية لألطفال لعام 2020

ترشيح الشبكة السورية لحقوق اإلنسان للطفلة أنار الحمراوي لجائزة السام الدولية 

لألطفال 2020

https://sn4hr.org/arabic/2020/10/19/12771/
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30/ تشرين الثاني/ 2020 

 منهجية الشبكة السورية لحقوق اإلنسان في جمع البيانات عن الضحايا المدنيين

عبر االنترنت

أعضاء شبكة كل الضحايا والمدير العام، وفضل عبد الغني، مدير الشبكة السورية 
لحقوق اإلنسان 

المشاركون

https://sn4hr.org/arabic/?p=12863
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8/ كانون األول/ 2020

 ندوة حول توثيق انتهاكات حقوق اإلنسان عن تجارب مختلفة من دول العالم

 اجتماع تحالف مواقع الضمير العالمية لعام 2020، الذي تستضيفه شبكة مواقع 
آسيا والمحيط الهادئ للضمير

عبر االنترنت

والســيد  )ألمانيــا(،  التذكاريــة  نورمبــرغ  محاكمــات  بروســتين-كايزر  صوفيــا  الســيدة 
خوســيه انتيكويــرا مركــز الذاكــرة والســام والمصالحــة )كولومبيــا(، األســتاذ فضــل عبــد 
الغنــي، مديــر الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان، وأدارت الجلســة الســيدة نانــا جــو نــدو، 
المديــرة التنفيذيــة للشــبكة األفريقيــة لمناهضــة القتــل خــارج نطــاق القضــاء واالختفــاء 

ــا(. القســري - أنيكيــد )غامبي

المشاركون

https://sn4hr.org/arabic/2020/12/18/12966/
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رابعًا: جانب من األثر الذي حققته 
الشبكة السورية لحقوق اإلنسان 

في عام 2020
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 ألف: اتفاقيات تعاون لمشاركة البيانات: 

 باء: مشاركة البيانات: 

عــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان نحــو 10 اتفاقــات لمشــاركة البيانــات الخاصــة بانتهــاكات حقــوق اإلنســان فــي ســوريا مــع العديــد مــن الجهــات الدوليــة  وقَّ
العاملــة فــي مجــال حقــوق اإلنســان أو الفاعلــة فــي القضيــة الســورية، ومنهــا:

كمــا اســتمرت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي عــام 2020 بالمتابعــة بتزويــد البيانــات والمســاهمة فــي توثيــق االنتهــاكات مــع العديــد مــن الجهــات الدوليــة 
ومنها:

منظمة النتائج اإلنسانية

 )DRC( مجلس الالجئين الدنماركي

لجنة التحقيق الدولية المستقلة 
بشأن الجمهورية العربية السورية.

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

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

المفوضية السامية لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان 
)OHCHR(

جامعة أوكسفورد

.IIIM اآللية المستقلة والمحايدة

https://sn4hr.org/arabic/?p=11945
https://sn4hr.org/arabic/?p=12111
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/
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مجلس تحقيق 
داخلي تابع لألمم 

المتحدة للتحقيق 
في حوادث في 

شمال غرب 
سوريا.

تقرير مكتب خدمات 
الهجرة التابع لوزارة 

الهجرة واالندماج في 
الدنمارك عن الوضع 

األمني واالقتصادي 
واالجتماعي في 

محافظتي دمشق 
وريف دمشق في سوريا 
الصادر في تشرين األول 

2020

شريك محوري 
في الموقع 
الذي أطلقه 

المعهد العالمي 
للسياسات 

 GPPI – العامة
عن األسلحة 

الكيميائية في 
سوريا

تقرير “الحالة عن 
سوريا” الذي 

أصدرته وزارة 
الخارجية األلمانية 

في كانون األول 
2020

 تاء: االنتساب لتحالفات متخصصة: 

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

أصبحت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان بدءًا من عام 2020:

عضوًا رسميًا في التحالف الدولي للقضاء على الذخائر العنقودية. 	 
 	.)ICBL-CMC( عضوًا رسميًا في الحملة الدولية لحظر األلغام األرضية

تقرير الخارجية األمريكية عن حالة 
حقوق اإلنسان في سوريا 2019

تقرير وزارة الخارجية الهولندية عن الوضع العام في 
سوريا الصادر في أيار 2020

تقرير المكتب األوروبي لدعم اللجوء عن الوضع األمني 
في سوريا الصادر في أيار 2020

https://chemicalweapons.gppi.net/
https://sn4hr.org/arabic/?p=12656
https://sn4hr.org/arabic/?p=11995
https://sn4hr.org/arabic/?p=12786
https://sn4hr.org/arabic/?p=12331
https://sn4hr.org/arabic/2020/06/08/12284/
https://sn4hr.org/arabic/?p=12956
https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2019-08-01/statement-attributable-the-spokesman-for-the-secretary-general-%E2%80%93-un-board-of-inquiry-northwest-syria
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جيم: االستعراض الدوري: 

حاء: المحاكمات: 

خاء: المقررون الخواص:  

تــم تقديــم تقريــر إلــى اللجنــة المعنيــة بحقــوق اإلنســان المنشــأة مــن قبــل العهــد الدولــي الخــاص بالحقوق 
المدنيــة والسياســية حــول أبــرز االنتهــاكات التــي مارســها النظــام الســوري لعــدد كبيــر مــن مــواد العهــد 

الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية.

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. 

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. 

https://sn4hr.org/arabic/2020/08/27/12617/
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%ae%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b3%d8%b1%d9%8a/
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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 2020، 
تــمَّ االقتبــاس مــن بيانــات وتقاريــر الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي مــا ال يقــل عــن 85 وســيلة إعاميــة عربيــة وغربيــة، وكان مــن أبرزهــا:

أبــرز الجهات الغربية:

https://media.sn4hr.org
https://media.sn4hr.org
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أبــرز الجهات العربية:

منصة
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تقرير األنشطة السنوي

 للشبكة السورية لحقوق اإلنسان 2020

R210510 :الرقم

اللغة األصلية للتقرير: العربية

info@sn4hr.org :البريد اإللكتروني

 www.snhr.org :الموقع اإللكتروني
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