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فــي  اإلنســان  لحقــوق  الســورية  الشــبكة  ســت  تأسَّ
بدايــة حزيــران/ 2011 بعــد أشــهر قليلــة مــن بــدء الحــراك 
الشــعبي فــي آذار مــن العــام ذاتــه، والــذي جابهــه النظــام 
الســوري منــذ األيــام األولى بالرصاص الحــي، واالعتقاالت 
واإلخفــاء القســري والتعذيــب، وكانــت عبــارة عــن مجــرد 
إلــى  الغنــي هــَدَف مــن خاللهــا  لــدى فضــل عبــد  فكــرة 
تســجيل الضحايــا والمعتقليــن بشــكل يومــي، وإصــدار 
تقاريــر دوريــة، ُترســل إلــى المنظمــات األمميــة والدوليــة 
ووســائل اإلعــالم، وقــد انضــمَّ بشــكل تطوعــي عــدد مــن 
الناشــطات والنشــطاء الذيــن آمنــوا بأهميــة هــذا العمل، 
فقــد كان هنــاك خشــية مــن ضيــاع أســماء وتفاصيــل 
الضحايــا؛ نظــرًا لكثرتهــا وتعــدد أماكــن وقوعهــا، فمــع 
قابلهــا  الســوري  النظــام  ضــدَّ  المظاهــرات  ــع  توسُّ
ــع قــوات النظــام فــي القتــل واالعتقــال مــن أجــل  توسُّ
إخمادهــا بالحديــد والنــار، وبــدأ نشــاط الشــبكة الســورية 
لحقــوق اإلنســان بشــكل محــدود واقتصــر علــى إعــداد 
تقريــر يومــي موجــز عــن حالــة حقــوق اإلنســان فــي ســوريا، 

يتضمــن حــوادث القتــل واالعتقــال.

ــر تراكميــة تســتند إلــى مــا تــم توثيقــه بشــكل يومــي،  م العمــل باتجــاه إعــداد تقاري بعــد بضعــة أشــهر تقــدَّ
وبــدأت التقاريــر الشــهرية بالظهــور، وكان أولهــا تقريــر حصيلــة الضحايــا الــذي يعــرض حصيلــة المواطنيــن 
الســوريين الذيــن قتلــوا خــالل الشــهر، وتوزعهــم بحســب مــكان القتــل، وحصيلــة األطفــال والنســاء، ومــع 
ــر  ــع النشــاط ليشــمل العمــل علــى تقاري خضــوع الفريــق لعــدد مــن التدريبــات الحقوقيــة والقانونيــة توسَّ
مواضيعيــة ُتعالــج قضايــا محــددة مثــل توثيــق مجــزرة، حصــار، قصــف حــي، اســتخدام أنــواع جديــدة مــن 
األســلحة وحصيلــة مــرات اســتخدامها واألماكــن التــي اســتهدفتها، كمــا بــرزت علــى ســاحة النــزاع الســوري 
أطــراف متعــددة إضافــة إلــى النظــام الســوري مارســت أشــكااًل أخــرى مــن االنتهــاكات، والحقــت العامليــن 

فــي مجــال توثيــق انتهاكاتهــا؛ ممــا زاد مــن كثافــة العمــل وصعوبتــه.

ــد منهــا  ــات ضخمــة جــدًا، ومــا زال العدي ــا تحدي ــا، واجهتن ــا مــن أخطائن ــر الســنوات، تعلَّمن ــا عب ر عملن تطــوَّ
بشــكل أو بآخــر، وأصبــح لدينــا مــع الزمــن فريــق عمــل متمكــن وذو خبــرة فــي توثيــق االنتهــاكات بشــكل 
ــعت شــبكة عالقاتنــا مــع األهالــي، النشــطاء المحلييــن، اإلعالمييــن، الكــوادر الطبيــة، فــرق  يومــي، توسَّ
الدفــاع المدنــي، ومــن أجــل توســيع عالقاتنــا مــع الضحايــا وذويهــم قمنــا بتصميــم اســتمارات عــن أنمــاط 
مختلفــة مــن االنتهــاكات، تــم رفعهــا علــى موقعنــا مــن أجــل ملئهــا مــن قبــل الضحايــا أو ذويهــم، ومــن ثــم 
ــا علــى  نقــوم بالتواصــل معهــم الحقــًا، ســاعدتنا وســائل اإلعــالم التــي تغطــي األخبــار والتقاريــر الصــادرة عنَّ
ســعة االنتشــار فــي المجتمــع الســوري، فقــد كانــت ومــا زالــت ثقــة الضحايــا وذويهــم وشــهود العيــان 

والنشــطاء المحلييــن مفتــاح عملنــا الرئيــس.
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ل ضمــن قواعــد البيانــات أكبــر قــدر مــن  أنشــأنا قواعــد بيانــات ألرشــفة حــوادث االنتهــاكات وتصنيفهــا، وُتســجِّ
المعلومــات عــن أنمــاط متعــددة مــن االنتهــاكات، وفــق منهجيــة عمــل يتــم تحديثهــا بشــكل دوري لتوافــق 
المتغيــرات الحاصلــة فــي النــزاع الســوري، ونعكــس مــا نوثقــه ضمــن قواعــد البيانــات عبــر المــواد التــي نصدرهــا 
مــن تقاريــر حقوقيــة متنوعــة، حيــث مــرت ســنوات كثيفــة االنتهــاكات كنــا نصــدر فيهــا 8 تقاريــر شــهرية، وهــي: 
الضحايــا، المعتقلــون، التعذيــب، المجــازر، االنتهــاكات بحــق اإلعالمييــن، االنتهــاكات بحــق القطــاع الطبــي، البراميــل 
المتفجــرة، اســتهداف المراكــز الحيويــة، فيمــا نصــدر حاليــًا، 3 تقاريــر شــهرية هــي: الضحايــا والتعذيــب، االعتقــال، 
حالــة حقــوق اإلنســان فــي ســوريا، وهــو تقريــر يشــتمل علــى أنمــاط متعــددة مــن االنتهــاكات وتطــورات األحــداث،  
كمــا نصــدر تقاريــر مواضيعيــة تتنــاول قضايــا محــددة بحســب الحاجــة واألولويــة، إضافــة إلــى األخبــار اليوميــة، 

ــا لــم يتوقــف منــذ ســنوات حتــى اليــوم. ــر يومــي عــن حصيلــة الضحاي البيانــات، وتقري

أصــدرت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان منــذ تأسيســها حتــى حزيــران 2021 قرابــة 1170 تقريــرًا، وقرابــة 290 
بيانــًا، إضافــة إلــى عشــرات آالف األخبــار تناولــت فيهــا أنماطــًا متعــددة ألبــرز انتهــاكات حقــوق اإلنســان، كمــا 
مــت وشــاركت فيمــا يقــارب مــن 57 حدثــًا مهمــًا حــول حقــوق اإلنســان فــي ســوريا بمشــاركة فاعليــن دولييــن  نظَّ
مــت  وضحايــا، وشــاركت فــي رفــع ثــالث قضايــا ضمــن مســار المحاســبة الجنائيــة فــي المحاكــم األوروبيــة، وقدَّ
تدريبــات لطيــٍف واســع مــن نشــطاء ســوريين، إضافــة إلــى عــدد مــن المكاتــب السياســية لفصائــل فــي المعارضــة 

الســورية، وإلــى نشــطاء حقوقييــن مــن بلــدان عربيــة ُتعانــي مــن نزاعــات.

https://sn4hr.org/arabic/syria-map-snhr/
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الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان عضــو فــي التحالــف الدولــي لمبــدأ مســؤولية الحمايــة )ICRtoP(، والتحالــف 
الدولــي لمواقــع الضميــر، والتحالــف الدولــي للذخائــر العنقوديــة )CMC(، والحملــة الدوليــة لحظــر األلغــام األرضيــة 

.)ECC( وشــبكة كل ضحيــة ُتحســب ،)ICBL(

ــزاع  ــادرة عنهــا فــي تحليــل ضحايــا النِّ اعتمــدت المفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان فــي جميــع اإلحصائيــات الصَّ
فــي ســوريا، علــى الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان كأحــد أبــرز المصــادر، ونتعــاون منــذ آب/ 2011 حتــى اآلن مــع 
لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة بشــأن ســوريا، ونراســل عــددًا مــن المقرريــن الخــواص علــى مــدى الســنوات 
العشــر الماضيــة، وبشــكل خــاص الفريــق المعنــي بحــاالت االختفــاء القســري، ونشــارك فــي االســتعراض 

الــدوري الشــامل والعديــد مــن آليــات األمــم المتحــدة األخــرى.

وقعنــا نحــو 27 اتفاقــًا ومذكــرة تفاهــم لمشــاركة البيانــات الخاصــة بانتهــاكات حقــوق اإلنســان فــي ســوريا مــع 
العديــد مــن الجهــات والمؤسســات الدوليــة واإلقليميــة العاملــة فــي مجــال حقــوق اإلنســان أو الفاعلــة فــي 

القضيــة الســورية، ومــن أبرزهــا:

المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لحقــوق اإلنســان )OHCHR(، اآلليــة المســتقلة والمحايــدة )IIIM(، آليــة 
الرصــد واإلبــالغ فــي اليونيســف المعنيــة برصــد وتوثيــق االنتهــاكات الجســيمة بحــق األطفــال فــي ســياق النــزاع 
المســلح، حكومــة الواليــات المتحــدة األمريكيــة، مؤسســة هاينريــش بــول األلمانيــة )Heinrich Böll(، مركــز 
مواقــع وأحــداث الصراعــات المســلحة )ACLED(، فريــق التحقيــق وتحديــد مســؤولية الهجمــات IIT فــي منظمــة 
حظــر األســلحة الكيميائيــة OPCW، المرصــد األورو-متوســطي لحقــوق اإلنســان )Euro-Med(، أطبــاء مــن أجــل 
حقــوق اإلنســان )PHR(، المعهــد العالمــي للسياســات العامــة )GPPI(، مؤسســة قاعــدة بيانــات أمــن عمــال 
اإلغاثــة )AWSD(، مجموعــة تحليــل بيانــات حقــوق اإلنســان )HRDAG(، األورو-متوســطية للحقــوق، مدرســة 
باريــس لالقتصــاد )PSE(، صحيفــة نيويــورك تايمــز، مجموعــة أكســفورد لألبحــاث )ORG(، منصــة الحلــول الدائمــة 

ــة ســوريا. )DSP(، وحمل

https://sn4hr.org/arabic/عضو-في/
https://sn4hr.org/arabic/%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%a1-%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%86%d8%a7-%d9%85%d8%b9%d9%87%d9%85/
https://sn4hr.org/arabic/%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%a1-%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%86%d8%a7-%d9%85%d8%b9%d9%87%d9%85/
https://sn4hr.org/arabic/?p=10883
https://sn4hr.org/arabic/?p=10883
https://sn4hr.org/arabic/?p=10276
https://sn4hr.org/arabic/?p=11608
https://sn4hr.org/arabic/?p=12111
https://sn4hr.org/arabic/?p=12111
https://sn4hr.org/arabic/?p=10276
https://sn4hr.org/arabic/?p=10276
https://sn4hr.org/arabic/?p=12111
https://sn4hr.org/arabic/?p=12111
https://sn4hr.org/arabic/?p=11945
https://sn4hr.org/arabic/?p=12124
https://sn4hr.org/arabic/?p=12124
https://sn4hr.org/arabic/?p=11945
https://sn4hr.org/arabic/?p=11945
https://sn4hr.org/arabic/?p=11759
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الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مصــدر أساســي لــدى العديــد مــن وزارات الخارجيــة لــدول صديقــة للشــعب 
إلــى مجموعــة واســعة مــن المؤسســات  الــدول، إضافــة  تلــك  الســوري، وفــي تقاريــر الحالــة الصــادرة عــن 
المدنــي والمؤسســات السياســية، وطيــف واســع مــن وســائل  المجتمــع  الحقوقيــة والبحثيــة ومنظمــات 
اإلعــالم المحليــة والعربيــة والدوليــة، فقــد انتشــرت التقاريــر والبيانــات واألخبــار فــي المئــات مــن وســائل اإلعــالم 

ــم، ولمــرات متعــددة. حــول العال

يهــدف عمــل الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان إلــى دعــم مطالــب الحــراك الشــعبي فــي الحريــة والكرامــة 
والديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان، حمايــة حقــوق الضحايــا الذيــن تعرضــوا ألبشــع أنــواع االنتهــاكات لمطالبتهــم 
بتغييــر سياســي مــن الدكتاتوريــة وحكــم العائلــة نحــو الديمقراطيــة وحريــة الــرأي واالختيــار، كمــا تهــدف إلــى فضــح 
أكبــر قــدر ممكــن مــن مرتكبــي االنتهــاكات أمــام الــرأي العــام المحلــي، وعــدم الســماح لهــم بالبقــاء فــي الســلطة 
أو إعــادة تدويرهــم، والســعي الحثيــث لوضــع أكبــر قــدر ممكــن علــى قوائــم العقوبــات الدوليــة باعتبارهــم تهديــد 
لألمــن واإلنســانية، وتأريــخ الحــوادث والحفــاظ علــى ســردية مــا جــرى منعــًا مــن تالعــب النظــام الســوري وأطــراف 
النــزاع بهــا، وباإلمــكان الحصــول علــى معلومــات أوســع عــن عملنــا عبــر االطــالع علــى البروفايــل الموجــود علــى 

موقعنــا اإللكترونــي.

تمــرُّ الذكــرى الســنوية العاشــرة علــى التأســيس ممزوجــة بواقــع ملــيء باألســى والحــزن ممــا أصــاب الشــعب 
ــة؛ جــراء الوقــوف فــي وجــه واحــد مــن أعتــى األنظمــة الدكتاتوريــة االســتبداية فــي العالــم، ومــا  الســوري والدول
زلنــا وبعــد مضــي عشــر ســنوات ُنســجل وقــوع أفظــع انتهــاكات حقــوق اإلنســان بحــق المواطــن الســوري مــن 
قتــل خــارج نطــاق القانــون وإخفــاء قســري وتعذيــب، ومــوت تحــت التعذيــب، وتشــريد قســري، ونأمــل أن تتوقــف 
قريبــًا ويتوقــف العمــل عليهــا، وأن يتحقــق انتقــال سياســي، وأن نســاهم فــي مســار عدالــة انتقاليــة يكفــل حقــوق 
الضحايــا ويحقــق العدالــة والمحاســبة، وأن ننطلــق نحــو تعزيــز مختلــف أشــكال حقــوق اإلنســان فــي المجتمــع 

الســوري.

نتوجــه بخالــص الشــكر واالمتنــان لــكل مــن عمــل ودعــم نشــاطاتنا، وبشــكل خــاص للضحايــا وذويهــم، والناجيــن 
وشــهود العيــان، والمتطوعيــن، والنشــطاء المحلييــن، الذيــن لــم نكــن لنتمكــن لــوال ثقتهــم وتعاونهــم مــن 

االســتمرار فــي عملنــا.

https://sn4hr.org/wp-content/pdf/A_Profile_on_the_Syrian_Network_for_Human_Rights.pdf
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