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 (َوّثق)حملة 

 في سوريامركز توثيق االنتهاكات 
 بالتعاون مع

 التوثيق بالميادينمركز 
 (مدينة الميادين: دير الزورمحافظة )

3102 /يونيو  – حزيران   
 

" َوثّــــق"مركز توثيق االنتهاكات في سوريا و مركز التوثيق في مدينة الميادين بمحافظة دير الزور، بدأت حملة بالتعاون بين   
تشجيع المواطنين على المشاركة في عمليات الرصد والتوثيق بما عبر مجموعة أنشطة تهدف إلى . 3602-60-60بتاريخ 

 .حمايتها ويساعد في دمج ثقافة حقوق االنسان في مجتمعنايجعلهم شركاء في المطالبة بحقوقهم والحفاظ عليها و 

جميعا ن المعلومات التي نقوم بجمعها هي للسوريين ا  و ، التأكيد على فكرة الحق والعدالة للجميع بمواجهة جميع األطرافو 
 .ومستقبلهم
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 : لوحات جدارية بأماكن عامة مزدحمة في المدينة وهي أربعةتضمنت الحملة رسم 
 حائط مدرسة علي بن أبي طالب  -

http://youtu.be/MvVZAHwqjvs 
http://youtu.be/YAA0tXqBSgQ 

 
  حائط مبنى السرايا -

http://youtu.be/MFBLgPq8cvU 
http://youtu.be/fAq75JUUJ0w 

 
  حائط مبنى المحكمة  -

BgSkBOFk6shttp://youtu.be/T 
http://youtu.be/N9lIgXjrLvI 

 
  سوق أبو غروب وسط الشارع العام -

http://youtu.be/fQctiNdhQAE 

 

 

http://youtu.be/MvVZAHwqjvs
http://youtu.be/YAA0tXqBSgQ
http://youtu.be/MFBLgPq8cvU
http://youtu.be/fAq75JUUJ0w
http://youtu.be/TBgSkBOFk6s
http://youtu.be/N9lIgXjrLvI
http://youtu.be/fQctiNdhQAE
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، تم المواطنين من قبللتوثيق مختلف أنواع االنتهاكات  فارغة استمارة 3,666وقام الناشطون في المدينة بتوزيع أكثر من 
 .، والشوارع والمكاتبعلى أعضاء المجلس المحلي في المدينة ومكاتبها اإلعالميةتوزيعها 

 
 :أنواع اإلستمارات الموزعة

 
 ستمارة توثيق الشهداءا-0
 استمارة توثيق المعتقلين-3
 استمارة توثيق حاالت الخطف-2
 استمارة توثيق المفقودين-4
 استمارة توثيق االنتهاكات من الجهات غير الرسمية-5
 استمارة توثيق الغازات السامة والكمياوية-0
 
 



 

            Vdc-sy.info   editor@vdc-sy.info 
                                                                       

لهم بتعبئة تلك االستمارات وشرح مبادىء وأهداف الحملة بشكل مباشرالراغبين  مساعدة المواطنينتمت 

 
 

للقيام بالزيارات المباشرة ألهالي الشهداء والمعتقلين بصورة خاصة لتسجيل واستكمال  باالضافة الى تكوين فريق متخصص من الناشطين
 .المعلومات الالزمة لتوثيقهم بما يتوافق مع المعايير الدولية لتوثيق انتهاكات حقوق االنسان

 
 في األسواق واألماكن المزحمة" َوّثق"تضمنت الحملة أيضا توزيع بروشورات تعريفية لحملة 

 http://youtu.be/d7V_7xZ4bzw 
 
 
 
 
 

http://youtu.be/d7V_7xZ4bzw
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للفت االنتباه الى الحملة والوصول ( أمام مركز نقل الدم بالميادين: مثالا )تم لصق البروشورات في أماكن متعددة من المدينة 
.االنتهاكات التي حصلت وتحصل في مدينتهمالى أكبر شريحة ممكنة من السكان بهدف تشجيعهم على توثيق 
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والتي بدأت في محافظة الرقة أوال ثم في " َوّثق"تتم هذه الحملة في مدينة الميادين ضمن سلسلة المناطق التي اطلقت بها حملة 

عشارة والبصيرة، مدينة الميادين في محافظة دير الزور هذا وتتم التحضيرات حاليا على اطالق الحملة  في قرى القورية وال
 .كبرى قرى الريف الشرقي، في المحافظة كمرحلة ثانية في األيام القليلة القادمة

 
 بين المواطنينيجابي الذ  تلقاه الحملة على مدى التجاوب اإل في اشارة السكان وصدى واسعاا  ىالقت الحملة تأثيرا كبيرا لد

لتوثيق مختلف انتهاكات حقوق االنسان وحفظ حقوق المتضررين ع، وأهمية الموضوع الحقوقي الذ  يتطلب مشاركة من الجمي
 .و ذويهم مستقبالا 

 .اا وتتم متابعة اإلستمارات في ريف الميادين أيض. تمارة في األيام األولى فقط إلنطالق الحملةاس 214وتم تعبئة 
 

  الرابط التالييرجى متابعتها على , في مدينة الميادينتقريرا عن حملة وثق أعدت قناة العربية: 
http://www.youtube.com/watch?v=c_hn4ou7qdk&feature=youtu.be 

 
 
 

 (كل مواطن مسؤول عن أوضاع حقوق االنسان بالموقف الذ  يتخذه من االنتهاكات)
 

------------------------------------------------------------------- 
  ألية مالحظات أو أسئلة يمكن التواصل معنا عبر بريدنا االلكتروني

sy.info-editor@vdc 

 باللغة العربية" َوّثق"لالطالع على تقرير حملة 
sy.info/index.php/ar/reports/documentcampaign-http://www.vdc 

 باللغة االنكليزية" َوّثق"لالطالع على تقرير حملة 
sy.info/index.php/en/reports/documentcampaign-http://www.vdc 

 
 باللغة العربية لالطالع على تقاريرنا السابقة

sy.org/index.php/ar/reports-http://www.vdc 

 اإلنكليزيةباللغة  لالطالع على تقاريرنا السابقة
sy.info/index.php/en/reports-http://www.vdc/ 

http://www.youtube.com/watch?v=c_hn4ou7qdk&feature=youtu.be
mailto:editor@vdc-sy.info
http://www.vdc-sy.info/index.php/ar/reports/documentcampaign
http://www.vdc-sy.info/index.php/en/reports/documentcampaign
http://www.vdc-sy.org/index.php/ar/reports
http://www.vdc-sy.info/index.php/en/reports/

