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اجلمعة 11 كانون الثاين 2019

التقرير السنوي ألبرز أعمال الشبكة السورية 
حلقوق اإلنسان يف عام 2018
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الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان )SNHR( هــي منظمــة حقوقيــة، غــر حكوميــة، وذات غــاايت غــر رحبيــة، أتسَّســت يف 
حزيران/يونيــو 2011، نتيجــًة لــازدايد املمنهــج يف انتهــاكات حقــوق اإلنســان يف ســوراي، وذلــك هبــدف املســامهة يف حفــظ 
حقــوق الضحــااي والدفــاع عنهــم، وللمســامهة يف احملاســبة وحتقيــق العدالــة والســام، ولتوعيــة اجملتمــع الســوري حبقوقــه املدنيــة 

والسياســية، وحلشــد الطاقــات واجلهــود يف إطــار احلــد مــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان يف ســوراي.
تعمــل الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان بشــكل رئيــس علــى رصــد وتوثيــق االنتهــاكات يف ســوراي، وُتصــدر بنــاء عليــه أحبــااثً 
وتقاريــر ُمتعلقــة ابالنتهــاكات، وأدلــة بصريــة خاصــة بعمليــات التحقيــق، وخرائــط، ورســومات بيانيــة، وإنفوغــراف، كمــا تعمــل 
علــى املناصــرة واحلشــد ابجتــاه الدفــاع عــن حقــوق الضحــااي، وُتســاهم أيضــاً يف املســارات اخلاصــة ابلعدالــة واحملاســبة يف ســوراي. 
الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان )SNHR(عضــو يف التحالــف الــدويل ملبــدأ مســؤولية احلمايــة )ICR2P(، وعضــو 
يف الشــبكة األوروبيــة املتوســطية حلقــوق اإلنســان، وعضــو مؤســس وعضــو هيئــة تنفيذيــة يف جمموعــة تنســيق العدالــة االنتقاليــة 
 )SNHR( وشــريك مــع املرصــد األورومتوســطي حلقــوق اإلنســان. وتتعــاون الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان ،)TJCG(
بشــكل وثيــق ضمــن عملهــا مــع املفوضيــة الســامية حلقــوق اإلنســان )OHCHR(ومــع جلنــة التحقيــق الدوليــة املســتقلة بشــأن 
اجلمهوريــة العربيــة الســورية )COI( املنشــأة مــن قبــل جملــس حقــوق اإلنســان )UNHRC( التابــع لألمــم املتحــدة، ومــع 
 Human Rights( ومنظمــة هيومــن رايتــس ووتــش )Amnesty( املنظمــات احلقوقيــة الدوليــة مثــل منظمــة العفــو الدوليــة
Watch( ومراســلون بــا حــدود و مؤسســة الكرامــة و محلــة مــن أجــل ســوراي وغـــرها..، إضافــة إىل منظمــات احملليــة الســورية.

الشبكة السورية حلقوق اإلنسان )SNHR( يف عام 2018:
اتبــع فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان عملــه يف عــام 2018 علــى غــرار الســنوات الســابقة منــذ عــام 2011 يف توثيــق 
أمنــاط متعــددة مــن االنتهــاكات حبــق املواطــن الســوري، وقمنــا بتحديــد مرتكــي تلــك االنتهــاكات يف النســبة العظمــى ممــا قمنــا 
ــعت قاعــدة بيــاانت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان لتشــمل مناطــق وأشــخاص إضافيــن وأصنــاف جديــدة  بتوثيقــه، وقــد توسَّ

مــن االنتهــاكات. مــن املمكــن إجيــاز عمــل الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف عــام 2018 بشــكل خمتصــر فيمــا يلــي:

ست نهاية حزيران 2011، غير حكومية،  الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسَّ
ُمستقلة، اعتمدت عليها المفوضية السامية لحقوق اإلنسان مصدرًا أساسيًا 

في جميع تحليالتها التي أصدرتها عن حصيلة الضحايا في سوريا.

         R190112

http://www.responsibilitytoprotect.org/
http://www.responsibilitytoprotect.org/
http://justicesyria.org/AR/Home
https://euromedrights.org/ar/
https://euromedmonitor.org/ar
http://justicesyria.org/AR/Home
http://justicesyria.org/AR/Home
https://www.ohchr.org/AR/hrbodies/hrc/iicisyria/pages/independentinternationalcommission.aspx
https://www.ohchr.org/ar/Pages/Home.aspx
https://www.ohchr.org/ar/Pages/Home.aspx
https://www.ohchr.org/ar/hrbodies/hrc/pages/home.aspx
https://www.ohchr.org/ar/hrbodies/hrc/pages/home.aspx
https://www.ohchr.org/AR/hrbodies/hrc/iicisyria/pages/independentinternationalcommission.aspx
https://www.ohchr.org/AR/hrbodies/hrc/iicisyria/pages/independentinternationalcommission.aspx
https://www.hrw.org/ar
https://www.hrw.org/ar
https://www.amnesty.org/ar/
https://www.amnesty.org/ar/
https://thesyriacampaign.org/?lang=ar
https://thesyriacampaign.org/?lang=ar
https://www.alkarama.org/ar
https://rsf.org/ar
https://www.hrw.org/ar
https://www.hrw.org/ar
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أواًل: التقارير:
أصــدرت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان 137 تقريــراً علــى مــدار العــام، تتــوزع إىل 48 تقريــراً خاصــاً، و89 تقريــراً شــهرايً، 
حيــث تتنــاول التقاريــر الشــهرية حصيلــة الضحــااي املدنيــن خــال الشــهر ومقارنــة مــع األشــهر الســابقة، وكذلــك حصيلــة الضحــااي 
بســبب التعذيــب وأبــرز االنتهــاكات حبــقِّ الكــوادر اإلعاميــة والطبيــة وكــوادر الدفــاع املــدين، وحصيلــة أبــرز اجملــازر، وحصيلــة 
حــاالت االعتقــال واالختفــاء القســري، وحصيلــة اســتخدام الرباميــل املتفجــرة، وحــوادث االعتــداء علــى املراكــز احليويــة املدنيــة، 

أمــا التقاريــر اخلاصــة فهــي مرتبطــة بشــكل أساســي بطبيعــة األحــداث واملتغــرات علــى األرض الســورية.

ُتصــدر الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مجيــع تقاريرهــا ابللغتــن العربيــة واإلجنليزيــة، وتقــوم بنشــرها علــى موقعهــا اإللكــروين وعلــى 
وســائل التواصــل االجتماعــي، كمــا تعمــل علــى تســليم نســخة عــرب الربيــد اإللكــروين جملموعــة واســعة مــن احلقوقيــن واإلعاميــن 
والسياســين وصنــاع القــرار والفاعلــن والناشــطن يف القضيــة الســورية وآلالف املشــركن يف القائمــة الربيديــة، كمــا تقــوم بشــكل 
متكرر وحبسب احلاجة بتوجيه خطاب إىل جملس األمن واألمن العام لألمم املتحدة ُمتضمناً نسخة من التقرير اخلاص، وطلب 
التَّحــرك العاجــل حلمايــة املدنيــن واختــاذ ردة فعــل حبســب مــا يتحــدَّث عنــه التقريــر، كمــا تقــوم الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان 

بشــكل دوري مبناقشــة التقريــر اخلــاص الصــادر مــع اجلهــات الدوليــة املختصــة مبراقبــة وتوثيــق االنتهــاكات الــي جتــري يف ســوراي.
وفيما يلي مناذج عن أبرز عشرة تقارير خاصة صدرت يف عام 2018 

• إرهاب النِّظام السوري عرب استخدام األسلحة الكيميائية ُيصيُب السورين للمرة الـ 211
• هيئة حترير الشام تُرهب وتبتزُّ اجملتمع عن طريق اختاذ أفراد منه رهائن

جل املدين م متوفون يف دوائر السِّ ل خمتفَن قسرايً على أنَّ • النظام السوري ُيسجِّ
• اجلنوب السوري بن فكِّ الـتَّـشريد القسري والـتَّـجويع، وفكِّ العودة إىل مناطق سيطرة النظام السوري

• ما ال يقل عن 95000 خمتٍف قسرايً يف سوراي منذ آذار 2011
• يف الذكــرى السَّــنوية الرابعــة لتدخــل قــوات التَّحالــف الــدويل يف ســوراي، الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان تعــرض قاعــدة بيــاانت 

احلــوادث الــي شــكَّلت انتهــاكات للقانــون الــدويل
• اهلجمات الوحشية على حمافظة السويداء بن إرهاب النِّظام السوري وتنظيم داعش

• احلكومة األردنية تتحمَّل مسؤولية مباشرة عن معاانة خميم الركبان
• تقرير عن استهداف املعابر املائية بعد تدمر اجلسور يف حمافظة دير الزور

• ينبغي التَّحرك العاجل إلنقاذ قرابة ستة آالف مدين يف انحية هجن  

http://sn4hr.org/arabic/2018/02/13/9513/
http://sn4hr.org/arabic/2018/02/13/9513/
http://sn4hr.org/arabic/2018/06/04/9994/
http://sn4hr.org/arabic/2018/07/13/10142/
http://sn4hr.org/arabic/2018/07/31/10208/
http://sn4hr.org/arabic/2018/08/30/10347/
http://sn4hr.org/arabic/2018/08/30/10347/
http://sn4hr.org/arabic/2018/09/23/10416/
http://sn4hr.org/arabic/2018/09/23/10416/
http://sn4hr.org/arabic/2018/10/16/10495/
http://sn4hr.org/arabic/2018/11/14/10583/
http://sn4hr.org/arabic/2018/11/30/10637/
http://sn4hr.org/arabic/2018/12/29/10694/
http://sn4hr.org/arabic/2018/12/29/10694/
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كمــا توضــح الروابــط التاليــة منــاذج عــن التقاريــر الشــهرية )حصيلــة كانــون األول 2018(، الــي ُنصدرهــا بشــكل دوري شــهرايً، 
ــن حصيلــة الرصــد والتوثيــق الشــهري لانتهــاكات موضــوع التقريــر. وتتضمَّ

توثيق مقتل 6964 مدنياً يف سوراي يف عام 2018• 
توثيق ما ال يقل عن 7706 حاالت اعتقال تعسفي يف سوراي يف عام 2018• 
توثيق مقتل 976 شخصاً بسبب التعذيب يف سوراي يف عام 2018• 
توثيق ما ال يقل عن 223 جمزرة يف سوراي يف عام 2018• 
ما ال يقل عن 3601 برميل متفجر ألقاها النظام السوري يف عام 2018• 
توثيق مقتل 24 من الكوادر اإلعامية، وإصابة 28 آخرين واعتقال وخطف 31 يف سوراي يف عام 2018• 
توثيــق مقتــل 91 مــن الكــوادر الطبيــة، وكــوادر الدفــاع املــدين ومنظمــة اهلــال األمحــر يف ســوراي و198 حادثــة اعتــداء علــى منشــآهتم العاملــة • 

يف عــام 2018
توثيق ما ال يقل عن 587 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية يف سوراي يف عام 2018• 

اثنياً: التعاون مع مؤسسات عدة يف األمم املتحدة:
اســتمرَّت الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان يف تعاونا ودعمها لعمل مؤسســات عدة يف األمم املتحدة فيما يتعلق ابلتحقيقات 
والبيــاانت الــي نقــوم بنشــرها، واســتمرَّ التعــاون والتنســيق مــع جلنــة التحقيــق الدوليــة املســتقلة، ومــع منظمــة الشــؤون اإلنســانية، 
واليونيســيف، وآليــة التحقيــق الدوليــة املســتقلة، والفريــق العامــل املعــي حبــاالت االختفــاء القســري فعلــى ســبيل املثــال يف هــذا 
الصــدَّد قامــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف عــام 2018 وحــده إبرســال قرابــة 100 حالــة لســورين خمتفــن قســرايً، وقــد 
حصلنــا علــى رد مــن الفريــق العامــل املعــي إبدراج 32 منهــا، كمــا راســلنا املقــرر اخلــاص املعــي ابلقتــل خــارج نطــاق القانــون، 

وكذلــك املقــرر اخلــاص املعــي ابلتعذيــب.

اثلثاً: فعاليات املناصرة والتغطية اإلعالمية:
ُتشــارك الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان كل عــام يف عــدد مــن املؤمتــرات واألحــداث والفعاليــات والورشــات مــن أجــل التَّحــدث 
عــن أحــوال حقــوق اإلنســان يف ســوراي وانعــكاس ذلــك علــى العمليــة السياســية ومســار العدالــة االنتقاليــة واســتقرار اجملتمــع، وفيمــا 

يلــي أبــرز الفعاليــات الــي شــاركت فيهــا الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف عــام 2018: 

http://sn4hr.org/arabic/2019/01/01/10697/
http://sn4hr.org/arabic/2019/01/01/10697/
http://sn4hr.org/arabic/2019/01/03/10728/
http://sn4hr.org/arabic/2019/01/03/10728/
http://sn4hr.org/arabic/2019/01/02/10719/
http://sn4hr.org/arabic/2019/01/02/10719/
http://sn4hr.org/arabic/2019/01/05/10739/
http://sn4hr.org/arabic/2019/01/05/10739/
http://sn4hr.org/arabic/2019/01/07/10750/
http://sn4hr.org/arabic/2019/01/07/10750/
http://sn4hr.org/arabic/2019/01/04/10736/
http://sn4hr.org/arabic/2019/01/04/10736/
http://sn4hr.org/arabic/2019/01/06/10747/
http://sn4hr.org/arabic/2019/01/06/10747/
http://sn4hr.org/arabic/2019/01/06/10747/
http://sn4hr.org/arabic/2019/01/06/10747/
http://sn4hr.org/arabic/2019/01/08/10754/
http://sn4hr.org/arabic/2019/01/08/10754/
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اجتماعات للشبكة السورية حلقوق اإلنسان مع مندويب دول يف االحتاد األورويب وعدد واسع من منظمات اجملتمع املدين.• 
بدعوة من سبع دول أوروبية، الشبكة السورية حلقوق اإلنسان تُقدِّم عرضاً عن مسألة احملاسبة.• 
أوغندا: الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ُتشارك يف االجتماع الدويل الثالث للتَّحرك العاملي ضدَّ اجلرائم الفظيعة.• 
جنيف: الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ُتشارك يف حدث جاني على هامش الدورة 39 جمللس حقوق اإلنسان.• 
نيويورك: الكلمة الي ألقاها مدير الشبكة السورية حلقوق اإلنسان يف مقرِّ اجلمعية العامة لألمم املتحدة عن احملاسبة.• 
نيويورك: مشاركة الشبكة السورية حلقوق اإلنسان يف حدث دويل يف مقرِّ األمم املتحدة عن قضية احملاسبة يف سوراي.• 
نيويورك: على هامش اجتماع اجلمعية العامة لألمم املتحدة الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان تشــارك يف حدث جاني عن قضية شــهادات • 

وفيات خمتفن قســرايً.
واشنطن: الشبكة السورية حلقوق اإلنسان تعقد عدة لقاءات مع احلكومة األمريكية.• 

رابعاً: جماالت التعاون:
• عقــد كل مــن مشــروع بيــاانت مواقــع وأحــداث الصراعــات املســلحة )ACLED( والشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان 

بينهمــا.  شــراكة   )SNHR(
• تزويــد عــدد مــن املؤسســات الدوليــة ابلبيــاانت والتقاريــر واإلحصائيــات عــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان يف ســوراي، وكانــت أبــرز 

اجلهات الي اعتمدت إحصائيات الشــبكة الســورية يف عام 2018:

http://sn4hr.org/arabic/2018/04/21/9787/
http://sn4hr.org/arabic/2018/05/01/9868/
http://sn4hr.org/arabic/2018/05/27/9962/
http://sn4hr.org/arabic/2018/09/20/10404/
http://sn4hr.org/arabic/2018/09/20/10404/
http://sn4hr.org/arabic/2018/10/08/10467/
http://sn4hr.org/arabic/2018/10/13/10486/
http://sn4hr.org/arabic/2018/10/14/10490/
http://sn4hr.org/arabic/2018/10/14/10490/
http://sn4hr.org/arabic/2018/10/24/10526/
http://sn4hr.org/arabic/2018/08/06/10276/
https://www.state.gov/
https://www.unocha.org/
https://www.unicef.org/
https://www.amnesty.org/en/
https://www.ohchr.org/en/hrbodies/hrc/iicisyria/pages/independentinternationalcommission.aspx
https://www.hrw.org/
http://www.responsibilitytoprotect.org/
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•تزويــد املؤسســات اإلعاميــة ابلتقاريــر واإلحصائيــات واملعلومــات والتحليــات عــن حالــة حقــوق اإلنســان يف ســوراي، وأبــرز 
وســائل اإلعــام الــي اعتمــدت إحصائيــات الشــبكة الســورية يف عــام 2018 

وسائل اإلعام العربية: 

وسائل اإلعام األجنبية: 

http://sn4hr.org/sites/media/
https://www.aljazeera.net/portal
https://www.aa.com.tr/ar
https://www.alaraby.co.uk/portal
https://www.alarabiya.net/
https://www.syria.tv/
http://www.alhayat.com/
https://aawsat.com/
https://arabi21.com/
http://alkhaleejonline.net/
https://www.alquds.co.uk/
https://www.washingtonpost.com/?noredirect=on
https://www.independent.co.uk/
https://abcnews.go.com/
https://thehill.com/
https://www.thenational.ae/international
https://www.trtworld.com/
https://www.yenisafak.com/
https://www.dailysabah.com/
https://www.wsj.com/europe
https://www.aa.com.tr/en
https://www.middleeastmonitor.com/
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خامساً: األخبار والتصاميم:
تعمــل الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان بشــكل يومــي علــى رصــد وتوثيــق االنتهــاكات يف ســوراي وتقــوم بنشــر أخبــار حــوادث 
االنتهــاكات الــي متكنَّــت مــن توثيقهــا علــى مــدار اليــوم علــى موقعهــا اإللكــروين وعلــى شــبكات التواصــل االجتماعــي، وكذلــك 
قمنــا بنشــر عــدد كبــر مــن الصــور والفيديوهــات، إضافــة إىل الرســوم البيانيــة وتصاميــم املعلومــات واإلحصائيــات، ميكنكــم متابعــة 

حســاابت الشــبكة علــى وســائل التواصــل االجتماعــي عــرب الروابــط التاليــة:

 

سادساً: شكر وتقدير:
ــه فريــق العمــل يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان بكامــل الشــكر والتقديــر لألهــايل، وشــهود العيــان، والناجــن والنشــطاء  يتوجَّ
ــد أنــه لــوال تعاونــم وثقتهــم مل تكــن التقاريــر واألخبــار  احملليــن مــن إعاميــن وكــوادر طبيــة وكــوادر الدفــاع املــدين وغرهــم، ونؤكِّ

والصــور لتظهــر علــى هــذا النحــو املوجــود حاليــاً.

News

http://sn4hr.org/arabic/
https://www.facebook.com/snhr/
https://www.facebook.com/sn4hr/
https://www.facebook.com/snhr.detainees/
https://twitter.com/sn4hr
https://twitter.com/snhr
https://www.instagram.com/snhr/?hl=en
https://www.youtube.com/user/SN4HR
https://t.me/sn4hr
https://plus.google.com/+Sn4hrOrg
http://ar.sn4hr.org/sites/news/
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