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 بناء الحمالت
والمناصرة: األدوات

 بعض األمثلة
لمساعدتك لألبداع
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رسالة جماعية
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 رسالة جماعية من عائالت من أجل الحرية، عائالت
 المغيبين قسرًا في سوريا تدعوا للمناصرة في الدفاع

عن حقهم في معرفة مصير أحبائهم
رسالة جماعية
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،أصدقائي األعزاء

 أرسل إليكم بريًدا إلكترونًيا اليوم من جنيف حيث تجري محادثات السالم السورية. أنا مع
 زمالئي الذين تم اعتقال أو اختفاء أفراد عائالتهم في سوريا ونحن هنا التخاذ اإلجراءات

الالزمة للمطالبة بحقوق أحبائنا

 نحن هنا للضغط على المفاوضين للمساعدة في إطالق سراح جميع أحبائنا، وبإمكان
السياسين في بالدكم إحداث الفرق

 يرجى التوقيع على العريضة ودعوة حكومتك للقاء أعضاء حركة عائالت من أجل الحرية وإعطاء األولوية لمطالبنا
في محادثات السالم

 اختفى ابني ماهر وزوجي عبد العزيز منذ أربع سنوات في سوريا. في ذلك الوقت كان زوجي الناشط عائدًا من
 رحلة إلى الصين وذهب ابني ماهر الصطحابه من المطار. كنت اتحدث على الهاتف مع ماهر وقال: "نحن في
 السيارة وسنعود إلى المنزل اآلن". بعد خمس دقائق اتصلت مرة أخرى. كانت غريزة األم من حركتني ألتصل

مجددًا وشعرت أن شيًئا ما قد حدث. كانت هواتفهم مقفلة. كان هذا آخر ما سمعته عن ماهر أو عبد العزيز

 هناك مئات اآلالف من األشخاص في سوريا ينتظرون عودة أفراد أسرهم إلى منازلهم. تم اعتقال جميع أحبائنا
واختفائهم ونقلهم منا دون كلمة أو تحذير. لدينا الحق في معرفة مكانهم. لدينا الحق في احتضانهم مجددًا

.

.

.

.

.

https://act.thesyriacampaign.org/sign/hero-families/?t=2&akid=464.5934.kpKg1D
https://act.thesyriacampaign.org/sign/hero-families/?t=2&akid=464.5934.kpKg1D
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.

 تم تمثيل عشرات الدول في محادثات السالم الدولية هذه، لكن ال أحد يعطي األولوية إلطالق سراح المعتقلين
 أو المختفين في هذا الصراع. نريد أن نوجه رسالة إلى كل هؤالء المفاوضين بأن الحرية ألبنائنا وبناتنا، أزواجنا

 وزوجاتنا، إخوتنا وأخواتنا هي أولوية قصوى. نحن ندعو إلى إطالق سراحهم جميًعا، من سجون جميع أطراف النزاع
في سوريا

 يرجى التوقيع على العريضة ودعوة حكومتك للقاء أعضاء حركة عائالت من أجل الحرية وإعطاء األولوية لمطالبنا
في محادثات السالم

 لقد تعهدت مجموعتنا من النساء الالتي يشكلن حركة عائالت من أجل الحرية أنه أينما جرت محادثات السالم،
وحيثما يجتمع رجال مسلحون لمناقشة مصير أحبائنا، سنكون هناك

 مع دعمكم وتضامنكم، سنطالب من أولئك الذين لديهم القوة والمسؤولية في صنع القرار بأننا نريد إعادة أحبائنا
إلينا. نتمنى أن تضم صوتك الى صوتنا في مطالبنا

تحياتي

فدوى

[1]  
www.theguardian.com/world/2017/feb/23/geneva-peace-talks-
syrian-women-make-plea-find-missing-loved-ones

.

.

.

https://act.thesyriacampaign.org/sign/hero-families/?t=2&akid=464.5934.kpKg1D
https://act.thesyriacampaign.org/sign/hero-families/?t=2&akid=464.5934.kpKg1D
https://www.theguardian.com/world/2017/feb/23/geneva-peace-talks-syrian-women-make-plea-find-missing-loved-ones
https://www.theguardian.com/world/2017/feb/23/geneva-peace-talks-syrian-women-make-plea-find-missing-loved-ones
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 منظمة العفو تقدم عريضة
 موقعة الى وزير العدل التركي
لإلفراج عن المسجونين ظلمًا
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Call on Turkey to act now to protect the health of all prisoners during the pandemic | View in browser.

Activists with images of imprisoned Turkish journalists and writers, including Ahmet Altan (Netherlands, 2017)

https://e-activist.com/page/email?mid=c5e7ed378f734b7ba7000037e10a59b0
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عزيزتي/عزيزي

  في الـ

 أحمد هو واحد من آالف األشخاص وراء القضبان في تركيا لمجرد تعبيرهم عن معتقداتهم. يواجه أحمد البالغ من
العمر

 مع انتشار الوباء بمعدل ينذر بالخطر في جميع أنحاء تركيا، فإن حياة السجناء والموظفين في السجون المكتظة
 وغير الصحية معرضة لخطر كبير. لقي ثالثة سجناء على األقل حتفهم، وأظهرت نتائج فحص 17 سجيًنا و79 من
 موظفي السجون حتى اآلن في السجون التركية وأن هذه الفحوص أكدت على إصابتهم بالفيروس حتى اآلن

في السجون التركية

 هذا وقت حاسم للمطالبة باإلفراج الفوري عن جميع السجناء المعرضين للخطر المتزايد - وأولئك الذين ال ينبغي
أن يكونوا في السجن في المقام األول

 يرجى حث وزير العدل التركي على اإلفراج عن أولئك الذين ُسجنوا ظلمًا وغيرهم من
المعرضين لخطر اإلصابة بفيروس كورونا

في الـ

.

.

.

.

,

 ُأطلق سراح المؤلف التركي أحمد ألتان )في الصورة أعاله( أخيًرا بعد ثالثنوفمبرمن تشرين الثاني

عاًما وسجناء آخرون خطًرا غير مسبوق على صحتهم في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد

 سنوات في السجن لتحدثه عالنية ضد الحكومة. بعد أسبوع، أعيد اعتقال أحمد بقسوة وحكم عليه بالسجن لمدة عشر
سنوات

() 4

13

90

من شهر نيسان )أبريل(، أقر البرلمان التركي قانوًنا من شأنه أن يسمح باإلفراج المبكر عما يصل إلى
ألف سجين

,2019

70COVID 19-
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 هذا قرار مرحب به للغاية، لكن بدون اتخاذ مزيد من اإلجراءات، سيتم ترك عدد كبير جًدا من األشخاص - بمن
 فيهم الصحفيون والمدافعون عن حقوق اإلنسان والمحامون والسياسيون المعارضون والناشطون - خلف

القضبان

 سجناء مثل أحمد غير مؤهلين لإلفراج المبكر عنهم ألنه ُحكم عليهم بموجب قوانين مكافحة اإلرهاب، على الرغم
 من عدم وجود أدلة على دعمهم للعنف. في تركيا، يتم إساءة استخدام تشريعات مكافحة اإلرهاب على نطاق

واسع في القضايا الملفقة ضد األشخاص الذين يعبرون عن آراء مخالفة

باإلضافة إلى سجناء الرأي، نحث تركيا على إطالق سراح السجناء المعرضين بشكل خاص لـ
 مثل السجناء األكبر سًنا والذين يعانون من حاالت طبية خطيرة. كما يجب على السلطات أن تضمن أن أولئك

 الذين ال يمكن إطالق سراحهم يحصلون على الرعاية الطبية والرعاية الصحية بنفس المعايير المتوفرة في
المجتمع

اإلفراج المبكر عن بعض السجناء خطوة مهمة لكنها ليست كافية

 ندعو السلطات التركية إلى التأكد من أنها تتخذ جميع اإلجراءات الالزمة لحماية صحة جميع
.السجناء دون تمييز

سواء في تركيا أو في كندا، فإن األشخاص في السجون معرضون بشكل خاص النتشار
بسبب ظروف المعيشة غير الصحية، واستحالة التباعد الجسدي والرعاية الصحية غير الكافية

.

.

.

.

.

,COVID 19-

,COVID 19-

https://e-activist.com/ea-action/enclick?ea.url.id=4721210&clid=1770&ea.campaigner.email=wOYY2zgVXvAiJtxYwSRg3kaF%2BegVuZ9O&ea.campaigner.id=%2FdxbmsrIa76ZkArzVWMSmA==
https://e-activist.com/ea-action/enclick?ea.url.id=4721210&clid=1770&ea.campaigner.email=wOYY2zgVXvAiJtxYwSRg3kaF%2BegVuZ9O&ea.campaigner.id=%2FdxbmsrIa76ZkArzVWMSmA==
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 تحث منظمة العفو الدولية جميع الحكومات على تنفيذ تدابير للحد من المخاطر التي يتعرض لها السجناء
 والموظفون، بما في ذلك إطالق سراح السجناء المعرضين للخطر بشكل خاص والذين ال يشكلون خطرًا جسيمًا

على السالمة العامة، وتوفير السكن اآلمن والخدمات األخرى عند إطالق سراحهم

شكرا النضمامك إلى هذه الدعوة العاجلة لمطالبة تركيا لحماية حياة جميع السجناء

مع أطيب التحيات

هارلي هولمز - منسق حمالت - منظمة العفو الدولي في كندا

 -19.. هذا وقت مهم جدًاCOVID مالحظة. تتعرض السجون حول العالم لخطر أن تصبح نقاًطا ساخنة خطيرة لـ
بالنسبة لتركيا للعمل اآلن ومنع تفشي المرض في سجونها

يرجى حث الحكومة التركية على اتخاذ إجراءات فورية لحماية حياة جميع السجناء

.

.

.

.

https://e-activist.com/ea-action/enclick?ea.url.id=4721212&clid=1770&ea.campaigner.email=wOYY2zgVXvAiJtxYwSRg3kaF%2BegVuZ9O&ea.campaigner.id=%2FdxbmsrIa76ZkArzVWMSmA==
https://e-activist.com/ea-action/enclick?ea.url.id=4721213&clid=1770&ea.campaigner.email=wOYY2zgVXvAiJtxYwSRg3kaF%2BegVuZ9O&ea.campaigner.id=%2FdxbmsrIa76ZkArzVWMSmA==
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 رسالة مناصرة إلى وكالة التنمية الفرنسية حول
 مشروع تطوير ساحلي يقومون بتطويره في

مدينة صور، لبنان
رسالة مناصرة
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 أعزاءي ممثلي وكالة التنمية الفرنسية

 بعد مكالماتنا مع مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية في بيروت، نكتب مرة أخرى، كمواطنين في مدينة صور، لنعبر
عن قلقنا العميق بشأن تعاون الوكالة وتمويل المشروع الذي تنفذه بلدية صور في الجمل

 بناًء على الطلب عبر الهاتف، نريد الوصول الفوري إلى وثائق المشروع، بما في ذلك وصف كامل للمشروع
 وميزانيته وشركائه واالتفاقيات والعقود ذات الصلة. بصفتنا مواطنين لبنانيين، لدينا الحق في الوصول إلى
 هذه المعلومات وعلى موقع الويب الخاص بك، فإنك تبرز التزامك بـ "الشفافية والحوار". أي تأخير في نشر
هذه المعلومات يثير عدًدا من األسئلة، بالنظر إلى وجوب توفر الوثائق بسهولة في الوكالة الفرنسية للتنمية

لقد أعربنا عن قلقنا العميق بشأن جانبين من جوانب مشروع الجمال وسنفعل ذلك مرة أخرى كتابًة

مجتمعنا في وقت يعاني مجتمعنا من ضائقة اقتصادية شديدة، ويجعل ممتلكاتنا العامة خاصة

          1. مصدر رزق العائالت في مجتمعنا والتي تدير مشاريع صغيرة في منطقة الجمل 

 لقد شهدنا هذا األسبوع اإلجراءات الخطيرة التي حدثت للنساء والرجال في مجتمعنا حيث حاولت شرطة البلدية
 إجالئهم قسًرا من األرض. أوضح ممثلك عبر الهاتف أنه سُيسمح للعائالت بمواصلة العمل في المنطقة على

 مدار السنوات الثالث المقبلة، وبعد ذلك ستتم عملية تقديم العطاءات لتحديد الشركات التي ستكون قادرة
 على العمل. هذا من شأنه أن يسلم السيطرة على شاطئنا العام لمن يدفع أعلى سعر، ويدمر سبل عيش أفراد

مجتمعنا في وقت يعاني مجتمعنا من ضائقة اقتصادية شديدة، ويجعل ممتلكاتنا العامة خاصة

.

.

 ,)AFD(

.

:

.

.

 .Camel Point/

https://www.facebook.com/sourgathering/videos/1514469445384765/
https://www.facebook.com/sourgathering/videos/1514469445384765/
https://www.facebook.com/sourgathering/videos/1514469445384765/
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 كما تعلمون بال شك، فإن قضية نقص األماكن العامة هي قضية حاسمة بالنسبة للسكان اللبنانيين، والجمال
 هو، دون مبالغة، أحد آخر األماكن الساحلية التي تركناها. في الواقع، يتمثل دور الوكالة الفرنسية للتنمية في

 حالة الجمال في توفير مظهر خارجي للشرعية حيث يتحول ساحلنا التاريخي من ملكية عامة إلى ملكية خاصة.
نأمل اآلن بعد أن فهمت المخاطر الكبيرة التي ينطوي عليها هذا المشروع، أن تعيد النظر في دور

انعدام الشفافية المحيطة بالمشروع، ال سيما تأثيره على بيئة ساحلنا التاريخي

 لم يتم إصدار تقييم األثر البيئي لمجتمعنا. صرح ممثلوك أن الهدف من المشروع هو الحفاظ على البيئة حول
 الساحل، لكنهم لم يشرحوا كيفية القيام بذلك. الهياكل الموجودة حاليا على الساحل مؤقتة، ونخشى أن تدمر

 أعمال البناء سالمة الساحل. لقد رأينا صوًرا مزعجة مسربة للمواقع الدائمة التي سيتم بناؤها، ولكن نظًرا لغياب
الشفافية من جانب

 أخيًرا، نود أن نعلمكم أن هناك قلًقا أمنًيا حقيقًيا للغاية قد يمنع المواطنين في صور من إثارة اعتراضات على
 المشروع، بالنظر إلى الحزب السياسي الذي يدير بلدية صور وتاريخه في العنف ضد المتظاهرين. تنطبق

المخاطر األمنية بالتساوي على كل من يناضل بشأن هذه القضية. يجب أن تكون وكالة األنباء الفرنسية

نتطلع الى رد منك بالقريب العاجل

مع التحيات

حملة

فيه 

على دراية تامة بهذه العوامل أثناء تقدمها في المشروع

AFD

)AFD(.

.

.

,AFD.

ارفعوا أيديكم عن منطقة الجمال""

ال يمكننا تأكيد ما إذا كانت دقيقة أم ال 

.2
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 صفحة جمع التبرعات لصالح  فريق األرشيف
Patreon السوري على موقع

https://www.patreon.com/syrianarchive

حملة التبرعات

https://www.patreon.com/syrianarchive
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األرشيف السوري
يقوم بإنشاء قاعدة بيانات عامة النتهاكات حقوق اإلنسان التي تحصل في سوريا

https://www.youtube.com/watch?v=WOzNCaHlW4I&feature=emb_logo
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 األرشيف السوري في سباق مع الزمن للحفاظ على األدلة التي تثبت حدوث انتهاكات حقوق
 اإلنسان في سوريا - ونحن بحاجة إلى مساعدتكم. كل يوم، يتم إزالة الصور ومقاطع الفيديو

 والبيانات األخرى التي يتم تحميلها من سوريا على منصات التواصل االجتماعي، وفي بعض
 الحاالت يتم حذفها نهائًيا. قد يكون هذا المحتوى حاسًما لتشكيل تحقيقات ومحاكم للمطالبة

بالعدالة والمساءلة ونحن نبذل قصارى جهدنا لحفظ وأرشفة هذا المحتوى من الحذف

 لقد قمنا حتى اآلن بجمع 3.3 مليون ملف من هذا المحتوى وقمنها بحفظها عبر شبكاتنا بشكل آمن وعملنا مع
 منصات التواصل االجتماعي الستعادة 350.000 محتوى آخر. وال نقوم فقط بأرشفة هذه البيانات - نحن نتحقق

 منها وننشرها في قواعد بيانات مفتوحة لتكون متاحة لالستخدام من قبل المحامين والمدافعين عن البحث
واالستخدام، ونجري تحقيقات متعمقة في الحوادث الكبرى

 األرشيف السوري بقيادة ومبادرة سوريين، ومجموعتنا من نشطاء حقوق اإلنسان والباحثين والتقنيين صغيرة
ولكنها متفانية. إليك بعض ما حققناه

 لقد نشرنا عدًدا من قواعد البيانات القابلة للبحث للوثائق المتعلقة بالهجمات الكيماوية والغارات الجوية
الروسية على المنشآت الطبية والهجمات على العاملين في المجال اإلنساني وغير ذلك

 تعاونا للتحقيق والكشف عن األنشطة غير القانونية المتعلقة بسلسلة توريد المواد الكيماوية الى
 سوريا من أوروبا - مما أدى إلى إدانة ثالث شركات بلجيكية وغرامات بمئات اآلالف اليورو إلى جانب

أحكام بالسجن على المديرين اإلداريين

أدلتنا كانت وال تزال ُتستخدم لدعم بناء القضايا القانونية في أوروبا وأماكن أخرى

•

• 

•

.

.

.

.

:
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قمنا بتدريب أكثر من

لقد تعاونا مع التقنيين لبناء أدوات مفتوحة المصدر لتحميل المواد تلقائًيا من خالل تطوير برامج مثل

 ساعدنا في إنشاء األرشيف اليمني واألرشيف السوداني لحفظ األدلة على انتهاكات حقوق اإلنسان
والتحقق منها باستخدام منهجياتنا وما تعلمناه

 لقد دعمنا جهود صحافة البيانات التي تبذلها صحيفة نيويورك تايمز وغيرها من المؤسسات اإلعالمية
الدولية

 أكدت تحقيقاتنا المتعمقة، باستخدام أدوات التحقق البصري، الحقائق المحيطة بوقائع جرائم حرب كبيرة
بما في ذلك االستهداف المتعمد للمستشفيات في إدلب مؤخًرا

لقد قدمنا منهجياتنا البحثية بصيغة مفتوحة المصدر للسماح لآلخرين بتكرار عمليتنا

 في سوريا، لقي عدد ال يحصى من المواطنين الصحفيين مصرعهم وهم يحملون كاميرات في أيديهم، كما
 اختفى المدافعون عن حقوق اإلنسان قسرا بسبب مشاركتهم في أعمال التوثيق. ُتعد مساهماتهم في الذاكرة
 السورية بالغة األهمية في وقت تساعد فيه المعلومات المضللة والتشويه السردي في زرع االنقسام والتستر

 على جرائم الحرب. نعتقد أنه من واجبنا حفظ هذه األدلة التي تم توثيقها وراح ضحيتها العديد من األبرياء
واستخدامه للحفاظ على الذاكرة السورية. نتمنى أن تشاركنا دعمك لعملنا
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ناشط وصحفي ومحامي ومدافع عن حقوق اإلنسان على استخدام أدواتنا
ومنهجياتنا في أعمالهم االستقصائية

SugarCubeVFRAME والعثور تلقائًيا على االدلة داخل مقاطع الفيديو من خالل تطوير
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