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مركز توثيق االنتهاكات يف سوريا 
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 حملة )َوّثق(
 مركز توثيق االنتهاكات في سوريا

 

 :مقدمة

مركز أريدو للمجتمع المدني "و  "ائتالف شباب سوا"كٌل من  بالتعاون بين مركز توثيق االنتهاكات في سوريا و     
عبر مجموعة من ،  3102-8-31بتاريخ  ي مدينة القامشلي بمحافظة الحسكةف "َوثّــــق"، بدأت حملة "والديمقراطية

 ونشر الثقافة الحقوقية. برصد وتوثيق االنتهاكاتالمميزة التي قام بها عدد من النشطاء والحقوقيين المهتمين األنشطة 

 تشجيع المواطنين و في جوهرها على نشر ثقافة رصد وتوثيق االنتهاكات في مدينة القامشلي تهدف تلك األنشطة      
، وتقديم شركاء في المطالبة بحقوقهم والحفاظ عليها وحمايتها بما يجعلهم؛ على المشاركة في عمليات الرصد والتوثيق

استهدفت الحملة مدينة القامشلي بشكل خاص مرتكبيها إلى العدالة في المستقبل حتى ال تتكرر في سوريا المستقبل، 
 .يقطنها العديد من مكونات الشعب السوريبسبب تنوعها العرقي والديني الغني حيث 

بغض الحق والعدالة للجميع من فعاليات الحملة على دمج ثقافة حقوق االنسان في مجتمعاتنا وأن ض التأكيدتّم       
 النظر عن خلفياتهم المتنوعة وبمواجهة جميع األطراف التي ترتكب اإلنتهاكات بحق الشعب السوري.

 هي للسوريين جميعًا ولمستقبلهم. المعلومات التي نقوم بجمعهاأن كافة البيانات و  حاول المنظمون إيصال فكرة مفادها    

 التالي: زيارة الرابط يرجى  برمو عن حملة وثق في مدينة القامشليلمشاهدة 

http://youtu.be/NS9qKsEqRzA 
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 نشاطات الحملة

 
 :: توزيع اإلستماراتأوالا 

على المواطنين في ، ة فارغة لتوثيق مختلف االنتهاكاتورقي استمارة 0311قام الناشطون في المدينة بتوزيع أكثر من 
 المدينة تعبأ بمساعدة واشراف الناشطين المدربين.

 أنواع االستمارات الموزعة:

 استمارة توثيق الشهداء-1
 استمارة توثيق المعتقلين-2
 استمارة توثيق حاالت الخطف-3
 استمارة توثيق المفقودين-4
 توثيق االنتهاكات من الجهات غير الرسميةاستمارة -5
 استمارة توثيق الغازات السامة والكمياوية-6

 بالتوثيق. الخاصة االستمارات مع كيفية التعامل على الحضور * صورة  تظهر عملية توزيع  وتدريب

 

http://www.vdc-sy.org/
mailto:editor@vdc-sy.or


 

www.vdc-sy.org                                                                                                               editor@vdc-sy.or  

 
4 

 

 

 :ل مع االستمارات الخاصة بالتوثيق* تدريب الحضور على التعام
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 :تعريفية حول التوثيق وشرح مبادىء اإلعان العالمي بحقوق اإلنسان: ندوات ثانياا 

ومات ًا آخرًا من تفصيالت المعلبميين وحقوقيين، وتضمنت أيضًا جانهذه الندوات تحت مشاركة مباشرة من محا أقيمت
  رصد وتوثيق االنتهاكات.الواجب توفرها أثناء عملية 

 

  :الندوة األولى - 0

هذه  و تضمنتمميز من النشطاء والحقوقيين لفيف بحضور  ،في مدينة القامشلي " المنظمة اآلثورية"في مقر أقيمت     
التفصيل، كما سلطت الضوء على وخطوات التوثيق بأهمية تناولت التي " فين محمودأمحاضرة للمحامية "  الندوة

 ومتى. ونوع االنتهاك ومن قام به وأين والمهنة العمرو سم الكامل ، من اإلاإلجرائيةيق ثعملية التو  ومتطلباتالمعلومات 
 توثيق أي من حاالت االنتهاكات.إرفاق صورة  أو فيديو أثناء باإلضافة الى ضرورة 

 صورة للمحامية  "أفين محمود " أثناء إلقاءها للمحاضرة* 

 
 

 لإلطالع على مقتطفات من الندوة الحوارية، مصورة  يرجى زيارة الرابط التالي:

 

x7owyxNO74-http://youtu.be/ 
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 :الثانيةالندوة  - 3

تخللها أيضًا،  ور لفيف من الحقوقيين والنشطاءبحضوكانت مدينة القامشلي في  للمرأةفي مركز "شاوشكا" أقيمت       
ليات يفية دراسة حاالت االنتهاكات و آسلط الضوء على كو  أهمية التوثيقشرح الذي قام ب " حنامحاضرة للمحامي " 

 .االنتهاكات التي قد تصيب هذه الحقوقإلى جانب تعريفي بحقوق االنسان و توثيقها باإلضافة 

 على كيفية التعامل معها.شرح مفصل مع على الحضور  استمارات توثيق االنتهاكات المختلفةتم أيضًا توزيع 

 خالل ندوة المحامي "حنا" في مركز "شاوشكا" للمرأة.*    جانب من الحضور 
 

 

 :ةلثالثاالندوة  - 2

مدينة  بحضور من حقوقيين و نشطاء منة الثالثة واألخيرة في مركز المنظمة األثورية الديموقراطية أجريت الندو  
نظام وما تجربتهم في سجون الالذين وثقوا  (صموئيل صومي)و (سراج كلش)القامشلي , تخللها كلمات لمعتقلين سابقين 

تبعها نتهاكات ونشره على صعيد المجتمع، ، كعامل مشجع للحضور على تبني مبدأ توثيق االمن انتهاكات تعرضوا له
 ، نقاش حول أهمية توثيق هذه الحاالت و كيفيتهحوار ما بين المعتقلين و الحضور باإلضافة إلى 

 :نظمة األثورية الديموقراطيةمن الحضور خالل ندوة مركز الم جانب*    
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 تجربتهم :أثناء شرح المعتقلين * 

 

 :كما تّم عرض فيديو قصير يشجع الناس على توثيق االنتهاكات وذلك من خالل توجيه رسائل مصور من معتقلين سابقين

 

NS9qKsEqRzAhttp://youtu.be/ 
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 توزيع العديد من البروشورات الكرتونية التي تعرف بالتوثيق وأهميته وانوع االنتهاكات:: تم ثالثاا 

 :نسخة عن البروشور* 

 
 

 

 الملصقات التوعوية::رابعاا 

 جدران على العديد منتحوي شعارات وأهداف حملة وثق والتي توعوية الملصقات من ال 0111ما يقارب ال  تم لصق 
  مناطق مدينة القامشلي.

 :النشطاء قبل من اتوزيعه ىجر  الذي هذه الملصقات في ماورد بين ومن

 حقوقنا ملكنا وليست هبة من أحد. -
 انت الثورة والثورة حقوقك. -
 ماضاع حق وراه مطالب. -
 وثق ووصل صوتك. -
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 كل مين انتهك حقي بناديله ظالم. -
 مين ماكنت تكون... حقي رح يبقى مصون. -
 والدك بكرا.وثق اليوم كرمال  -
التوثيق مو للمنظمات الدولية، وال للخارج، التوثيق كرمال نحفظ حقوق الي ضحوا بحياتهم وارواحهم واعمارهم  -

 وممتلكاتهم.
 التوثيق حتى نحفظ ذكراهم وكل شي قدموه للبلد ونحاول نعوضهم بالمستقبل وندير بالنا على الي تركوهم امانة برقبتنا. -
 مايتكرر ، حتى القتل واالعتقال والتعذيب مايتكرر. التوثيق حتى الظلم -
التوثيق حتى نقول لكل حدا تسول له نفسه انه يقلد النظام ويستنسخ الظلم باسم الثورة، وقف عندك، حقي وكرامتي هنن  -

 الثورة.
 يه وبممارساته.التوثيق لنكون كلنا شركاء بحفظ حقوقنا وكرامتنا بوجه النظام المجرم واي شخص او جهة بتتشبه ف -
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 اهيم التوثيق وحقوق اإلنسان:فنشر فيديوهات قصيرة لشرح م :خامساا 

حرصا على الوصول الى أكبر شريحة من المجتمع قام الناشطون باعداد ثالثة فيديوهات قصيرة مع الرسم المبسط     
المعلومات األساسية الالزمة لمعرفتها من قبل )كارتون( إليصال المفاهيم واألفكار بلغة مبسطة غير معقدة، واعطاء 

 المواطنين.

 توضح عدة مواضيع :قصيرة لرسوم متحركة  فيديوهاتقام النشطاء بانتاج ثالث 

 

  :لمشاهدة الفيديو يرجى اتباع اللينك التالية، واالنتهاكات التي قد تواجه هذه الحقوق الحقوق التي تولد مع االنسانيشرح  -0

http://youtu.be/WVqWDfmIhL8 
 

 لمشاهدة الفيديو يرجى اتباع اللينك التالية:، مفهوم التوثيق و أهميته وفوائدهيشرح  -3

http://youtu.be/wt1zfB8tc4o  
  لمشاهدة الفيديو يرجى اتباع اللينك التالية:  ،كيفية التوثيق ومراحلهيشرح  -2

http://youtu.be/j2avnIdGU1U 
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 خاتمة

القت الحملة تأثيرا كبيرا لدى السكان وصدى واسعًا في اشارة على مدى التجاوب اإليجابي الذي تلقاه الحملة بين      
يتطلب مشاركة من الجميع، لتوثيق مختلف انتهاكات حقوق االنسان وحفظ المواطنين وأهمية الموضوع الحقوقي الذي 

 حقوق المتضررين و ذويهم مستقباًل.

هذه الحملة في مدينة القامشلي ضمن سلسلة المناطق التي اطلقت بها حملة "َوّثق" والتي بدأت في محافظة اطلقت      
 .دير الزور و اآلن في مدينة القامشلي في محافظة الحسكةفي محافظة ومدينة العشارة الرقة أوال ثم في مدينة الميادين 

، وبعض مدن الغوطة الشرقية في محافظة طالق الحملة في مدينة المالكية في محافظة الحسكةإل حالياً التحضيرات  وتتم
 ريف دمشق.

الى اشراك المواطنين في  بالتعاون مع المراكز الحقوقية والمدنية حيث يهدف مركز توثيق االنتهاكات في سوريا     
لنشر ثقافة حقوق اإلنسان ودمجها في مجتمعاتنا، والتأكد أن  ألكبر شريحة ممكنة  عملية التوثيق والحرص على الوصول

 تلك االنتهاكات موثقة بشكل حرفي مراعيا كافة القواعد القانونية للتوثيق الحقوقي.

 

 

 :بريدنا االلكتروني ألية مالحظات أو أسئلة يمكن التواصل معنا عبر  
sy.info-editor@vdc 

 لالطالع على تقاريرنا السابقة باللغة العربية
sy.org/index.php/ar/reports-http://www.vdc 
 باللغة اإلنكليزيةلالطالع على تقاريرنا السابقة 
sy.info/index.php/en/reports-http://www.vdc 

 لالطالع على تقارير مشابهة باللغة العربية
sy.info/index.php/ar/reports/documentcampaign-http://www.vdc 
sy.info/index.php/ar/reports/watheqmayadeen-http://www.vdc 

 لالطالع على تقارير مشابهة باللغة االنكليزية
sy.info/index.php/en/reports/documentcampaign-http://www.vdc 
sy.info/index.php/en/reports/watheqmayadeen-http://www.vdc 
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