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 أواًل:التعريف / الرؤية / الرسالة:

 
 

  JFLالحياة أجل من العدالة مةمنظ

ة غير ربحية، تعمل على تعزيز حقوق اإلنسان في سورية.   منظمة سورية مستقلة، غير حكومي 

بجهود عدد من الفاعلين والمدافعين عن حقوق اإلنسان من أبناء محافظة دير الزور وكانت تتويج  2015عام  JFLتأسست 

ة في المدافعة عن حقوق اإلنسان في مجتمعهم وتوثيق انتهاكات حقوق اإلنسان من  لجهودهم الفردية والجماعي 

ومساحة للمدافعين عن حقوق اإلنسان والضحايا لتكون منصة  ٢٠١١مختلف الجهات والقوى الموجودة في المحافظة منذ 

لمناصرة والدفاع عن قضاياهم وفق مسار قانوني و مهني  حتى ال تمر هذه االنتهاكات واألفعال دون محاسبة عادلة، وتعزيز 

الوصول حقوق اإلنسان في المجتمع والدولة السورية على المستوى الثقافي والسلوكي و السياساتي، لتضمن للضحايا وذويهم 

مة في عام 
 

لتكون جزء مشارك وفاعل في التحالفات والمنصات الوطنية  2016لحقوقهم. لتحقيق ذلك توسع عمل المنظ

والدولية المعنية بشؤون حقوق االنسان وتوثيق االنتهاكات في سورية وإعداد ملفات االنتهاكات والجرائم التي وقعت على 

 عمل تتوافق والمعايير القانونية الدولية.وفق آليات ومنهجيات  ٢٠١١السوريين منذ 

 31وتنتهي ف  2018كانون الثاني/يناير  1سنوات بدأت في  3وضعت منظمة العدالة من أجل الحياة خطة استراتيجية لمدة 

 حددت من خاللها المنظمة مسارات العمل وأدوات التدخل في ضوء أهداف ورؤية المنظمة. 2020كانون األول/ديسمبر 

ات عن حقوق اإلنسان من السوريات والسوريين، وفريق دعم مختص من \نشطاء وناشطات مدافعون JFLيق يضم فر 

هن دور وتجربة خالل السنوات الماضية في عمليات \صحفيون(، كان لهم  –أطباء  –قضاة  –التقنيين والخبراء )محامون 

جهة وعلى المستوى الوطني السوري من جهة أخرى،  التوثيق والمدافعة والمناصرة تجاه حقوق اإلنسان في مجتمعاتهم من

 من إيمانهم العميق بمبادئ وقيم حقوق اإلنسان.
ً
 منطلقين جميعا

 سورية دولة العدالة وسيادة القانون تكون فيها حقوق اإلنسان مصانة ومكرسة. رؤيتنا:

 في رصد ومتابع الرسالة:
ً
 ودوليا

ً
ة واقع حقوق اإلنسان في سورية من خالل نعمل بشكل تشاركي مع الجهود المبذولة محليا

الرصد والتوثيق وبناء األدلة والمساهمة في تحريك الدعاوى والقضايا أمام المحاكم والجهات المختصة وتعزيز قدرات 

 الضحايا والمهمشين للتعبير والمساهمة في 
ً
المدافعين عن حقوق اإلنسان في سورية وخلق مساحات للمواطنين وخصوصا

 الة وصواًل لدولة القانون والمواطنة.مسار العد
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: القيم:
ً
 ثانيا

 المساواة:-1

نؤمن بأن الجميع يولدون متساوين في الحقوق والواجبات وال يجوز التمييز بين البشر بناء على اعتبارات عرقية أو طائفية أو 

ولن يكتمل بناء المجتمع والدولة على أساس المواطنة الحقة مع التمييز أو وضع اعتبارات  جنسية أو اللون أو أي اعتبارات اخرى،

 .تعيق المواطنين من الوصول لحقوقهم أو إمكاناتهم 

 سيادة القانون:-2

خاصة أو  -ال يمكن ألي جهة فرًد أو مؤسسة ، ونؤمن بأن القانون هو ما يحكم العالقات بين الناس بين بعضهم ومع الدولة

تجاوزه أو خرقه بناء على أي اعتبار، ومسؤولية حماية ترسيخ تطبيق القانون وصياغته وممارسته مسؤولية جماعية  -عامة

 تشاركية.

 العدالة:-3

للعدالة  ال تستقيم الحياة بدون عدالة وال تستقر الدول والمجتمعات بدون مسار يضمن ويحقق العدالة ألفرادها ومكوناتها،

 العدالة-االجتماعية  العدالة-الثقافية  العدالة-العدالة في توزيع الموارد ) ر مختلفة وليست فقط عدالة امام المحاكمأوجه وصو

 .السياسية(

 التشاركية:-4

كاملة إلحداث التغيير على /  بأن الجهود الفردية أو المحدودة وحدها غير كافية منظمة العدالة من أجل الحياة نؤمن في

المجتمع والدولة لذلك نرى ونثمن ضرورة الجهود والعمل المشترك في الشأن العام للوصول للتغيير المنشود في مستوى 

 مجتمعاتنا على جميع األصعدة والمستويات.

 

  

 مشاركة في لقاء حول محاسبة الشركات التجارية المنتهكة لحقوق اإلنسان-2019باريس 
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: مسارات العمل:
ً
 ثالثا

 :لتوثيقالرصد وا-1

يغطي المسار اإلجراءات واألنشطة والمشاريع التي تقوم بها منظمة العدالة من أجل الحياة لتتبع وتوثيق االنتهاكات التي تقع 

على المدنيين والمنشآت الحيوية وانتهاكات أطراف النزاع بمختلف أنواعها ومستوياتها تجاه بعضهم أو تجاه المدنيين أو 

 العاملين في قطاعات العمل المدني واإلنساني. المؤسسات الخاصة والعامة وتجاه 

 

 
 مخيم لنازحين من محافظة دير الزورفي الشمال السوري

 

 التمكين وبناء القدرات-2

دة(  بأساليب ووسائل تدريبية متطورة من خالل تزويدهم إلى إحداث تغييرات في قدرات الكوادر الحقوقيةنسعى  والتي )متجد 

سهم في رفع وعيهم 
ُ
 .تتوافق والمعايير الدولية الحقوقية  قدراتهم ليكونوا قادرين على تقديم أعمال احترافية وتطويرت

 

 
 من ورشة عقدتها منظمة العدالة من أجل الحياة حول االنتخابات
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 ثقافة حقوق اإلنسان:-3

المدنية والسياسية  – وتعزيز إدراك األفراد لحقوقهم اإلنسانيةهو مجموعة التدريبات المباشرة والغير مباشرة في نشر 

المنصوص عليها فى المواثيق الدولية والدساتير المحلية، وكيفية المطالبة بها والحصول  -واالقتصادية واالجتماعية والثقافية 

ليب والوسائل الالعنفية لتحقيق عليها والدفاع عنها ضد من ينتهكها سواء كانت الدولة أو أشخاص آخرين، وإدراكهم لألسا

 .ذلك

 التعبير والمشاركة:-4

يمثل المسار خلق فرص مشاركة للمدافعين عن حقوق اإلنسان أفراد ومبادرات ومؤسسات والمواطنين من المجتمع المحلي  

للتعبير عن قصصهم وتجاربهم والسيما تجارب وقصص االنتهاكات التي حدثت وتحدث بطرق إبداعية مبتكرة تكون مالئمة 

 وسع. للواقع والعمل على ضمان رفع أصواتهم على مستوى أ
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:
ً
 :التقاريررابعا

 بينها تقارير طويلة حول النهب في مناطق سيطرة الحكومة السورية  15أصدرت منظمة العدالة من أجل الحياة 
ً
تقريرا

والمفقودون في سجون تنظيم الدولة وأخرى موجزة عن آخر التطورات في محافظة ديرالزور وورقة بحثية أولية حول أسباب 

 انضمام الشباب في ديرالزور للجماعات المتطرفة.

 

 أشهر: 6التقارير الصادرة خالل 

تقرير مفصل حول القصف الجوي الذي استهدف منطقة جامع عمر بن الخطاب في مدينة  :اشتعلت النيران في كل مكان-1

 وأدى إلى مقتل وإصابة المئات. 2015البوكمال شرقي ديرالزور عام 

 

النهب في مناطق سيطرة الحكومة السورية في المحافظة تحدث التقرير عن عمليات  :ديرالزور محافظة في منظم نهب-2

وأوصى بضرورة التوقف الفوري عن عمليات النهب وإعادة الممتلكات المنهوبة ألصحابها وضرورة السماح للجان التحقيق 

 الدولية بالدخول إلى سوريا للتحقيق باالنتهاكات المرتكبة.

 

 

 

 

https://jfl.ngo/?p=6335
https://jfl.ngo/?p=6232
https://jfl.ngo/?p=6232
https://jfl.ngo/?p=6232
https://jfl.ngo/?p=6232
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عن المعتقلين في سجون تنظيم الدولة والذين لم يظهر لهم أثر حتى األن، جاء في توصيات التقرير أن  تقرير المصير المجهول:-3

نوا على الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية إنشاء مكاتب خاصة للتبليغ عن المفقودين وخاصة هؤالء الذين كا

معتقلين في سجون تنظيم الدولة ولم تظهر أي معلومات حول مصيرهم وضرورة البحث عن كافة المفقودين وتسهيل 

 عمليات التحقيق والبحث.

 
 

متها منظمة العدالة من أجل الحياة خالل عام ورقة تشمل  :أولية توصيات...الدولة تنظيم بعد ما ديرالزور-4
 

خالصة نقاشات نظ

بين مجموعات من المتخصصين والناشطين في ملفات التعليم والحوكمة والسلم األهلي والعدالة االنتقالية وتمكين  2018

 المرأة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://jfl.ngo/?p=6193
https://jfl.ngo/?p=6216
https://jfl.ngo/?p=6216
https://jfl.ngo/?p=6216
https://jfl.ngo/?p=6216
https://jfl.ngo/?p=6216
https://jfl.ngo/?p=6216
https://jfl.ngo/?p=6216
https://jfl.ngo/?p=6216
https://jfl.ngo/?p=6216
https://jfl.ngo/?p=6216
https://jfl.ngo/?p=6216
https://jfl.ngo/?p=6216
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بحث أولي تناول أسباب انضمام الشباب للجماعات المتطرفة في ديرالزور وما هي أساليب  ديرالزور والعنف أسباب اإلنضمام: -5

 مواجهة المزيد من التطرف بحيث ال تتحول المحافظة إلى خزان بشري لهذا النوع من المجموعات.

 

 
 

 

تناول التقرير المظاهرات في مناطق سيطرة قوات  :مظاهرات مستمرة في ديرالزور ومطالب البد من التعامل معها بجدية-6

 سوريا الديمقراطية في محافظة ديرالزور والتي طالبت المجالس المدنية بإشراك األهالي في صنع القرار بشكل فعلي وضرورة

 تحسين الخدمات واإلفراج عن المعتقلين.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://jfl.ngo/?p=6301
https://jfl.ngo/?p=6257
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شمل التقرير آخر التطورات في ديرالزور واالنتهاكات المرتكبة وعودة :للنفط وتهريب للمدنيين وابتزاز اعتقاالت..ديرالزور-7

ا تحت سيطرة الحكومة السورية وأخرى تحت النازحين وأبرز تخوفات المدنيين، ركز التقرير على بعض المناطق في ديرالزور منه

 سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

 

 

 

تحدث التقرير عن وفاة ثالثة أطفال في مخيم مؤقت في بلدة الصور في ريف  :ديرالزور في مؤقت مخيم في أطفال ثالثة وفاة-8

 ديرالزور بعد خروجهم من منطقة الباغوز نتيجة المعارك بين قوات سوريا الديمقراطية وتنظيم الدولة.

 

 

 

تناول التقرير مقتل وإصابة عشرات المدنيين بانفجار سيارة مفخخة  :ديرالزور ريف في مفخخة سيارة عشر مدنيين بانفجار مقتل-9

 في بلدة شحيل في ريف ديرالزور الشرقي.
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ركز التقرير على أهم الصعوبات التي تواجه نازحي ديرالزور في مناطق النزوح المختلفة  :ديرالزورنازحي  تواجه التي الصعوبات-10

 كارتفاع إيجارات المنازل وقلة المساعدات اإلنسانية و قلة المستشفيات والمدارس إضافة إلى المشكالت األمنية.

 

 

 

 

: عن أسباب تفضيل النازحين المحافظة في السورية الحكومة سيطرة مناطق إلى ديرالزور نازحي عودة لعدم الرئيسية األسباب-11

 عن مناطق سيطرة الحكومة السورية في ديرا
ً
 لزور.البقاء في مناطق النزوح بعيدا
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ط :ديرالزور ألهالي األخير الخيار المصالحات/التسويات-12
 
التقرير الضوء على أبرز الظروف واألسباب التي دفعت عوائل نازحة  سل

 للعودة إلى مناطق سيطرة الحكومة السورية في ديرالزور.

 

 

 

 

تضمن التقرير مقابلة مع ذوي طفل توفي في مدينة الباب شمال سوريا  :البرد بسبب الباب مدينة في ديرالزور من طفل وفاة-13

 أشهر. 5بسبب البرد، الطفل من مدينة الميادين شرقي ديرالزور ويبلغ من العمر 
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تناول التقرير األوضاع األمنية والخدمية وحركة السكان : األجنبية للمليشيات تشاروان بالعودة المدنيين رغبة تراجع..الميادين-14

 مدينة الميادين شرقي ديرالزور.في 

 

 

 

 

 

 

 

 

تناول التقرير الجوانب األمنية  :المدنيين حاجة تغطي ال ومستشفيات دعم إلى بحاجة مدارس..الفرات نهر شمال الغربي الريف-15

 والخدمية في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في ريف ديرالزور الغربي.
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: توقيع مذكرة تفاهم مع اآللية الدولية المحايدة:
ً
 خامسا

عت
 

 اآللية الدولية المحايدة والمستقلةمذكرة تفاهم مع  2019نيسان/أبريل  10بتاريخ  من أجل الحياة العدالة منظمة وق

للمساعدة في التحقيق بشأن األشخاص المسؤولين عن الجرائم األشد خطورة بموجب القانون الدولي المرتكبة في الجمهورية 

 .2011العربية السورية منذ آذار/مارس 

  

بتسليم فريق من اآللية الدفعة األولى من توثيقات  2019أيار/مايو  29قام أعضاء من المكتب التنفيذي للمنظمة بتاريخ 

انتهاكات حقوق اإلنسان في محافظة ديرالزور التي عملت عليها منظمة العدالة خالل السنوات الماضية، وسيتم تسليم دفعات 

 أخرى خالل األشهر القادمة.

  

ر مذكرة التفاهم التعاون بين منظمة العدالة واآللية لتقديم األدلة والتوثيقات لمساعدة اآللية في التحقيق في اتهامات تأط  

 لواليتها.
ً
 بوقوع انتهاكات وفقا

 

 

2018نيسان/أبريل  سويسرا/لوزان   

 

 

 

 

 

https://jfl.ngo/?p=6314
https://jfl.ngo/
https://jfl.ngo/
https://jfl.ngo/
https://jfl.ngo/
https://iiim.un.org/
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: ورشات العمل:
ً
 سادسا

 تم عقد ورشتين تدريبيتين في ديرالزور:

 ودور الشباب في السالم بالشراكة مع منظمة باكس لبناء السالم. 2250األولى حول القرار الورشة 

ناقش المشاركون أهمية القرار والتحديات التي تواجه تطبيقه وأبرز التحديات التي تواجه الشباب خاصة في محافظة ديرالزور 

 وماهي أهم احتياجاتهم.

 خاصة بالشباب وأهمية مشاركة النساء بكافة النقاشات الخاصة بالشباب.من أهم التوصيات ضرورة تكثيف الحوارات ال

 

 

من ورشة دور الشباب في بناء السالمصورة   

 

 الورشة الثانية حول أهمية االنتخابات وخصائصها والمعايير الدولية لها ومعايير نزاهة االنتخابات وشفافيتها.

 من أهم التوصيات في الورشة:

 د من الورشات لتعميم المعرف بأهمية االنتخابات.ضرورة تنظيم المزي-

 توعية وتمكين المرأة بحقوقها ودورها في االنتخابات.-

 تشجيع الشباب وإتاحة الفرص لهم للمشاركة السياسية والمدنية. -

 .البطالة واألمية من أهم العوامل التي تبعد الشباب عن المشاركة في الحياة المجتمعية وتدفعهم نحو التطرف-

.تعزيز دور اإلعالم في توعية المجتمع باهمية االنتخابات-  
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:جلسات 
ً
 :الحوار المركزةسابعا

ت العدالة من أجل الحياة   ركزت على محورين أساسيين: 2019أيار/مايو  31أيار/مايو  و 28جلسات حوار مركزة بين  3نظم 

 والعنف: أسباب اإلنضمام" الصادر عن منظمة العدالة.األول: مناقشة نتائج البحث األولي "ديرالزور 

.
ً
ة" الصادرة عن المنظمة أيضا  الثاني: مناقشة ورقة "مظاهرات مستمرة ومطالب البد من التعامل معها بجدي 

امرأة من المجتمع المضيف والنازحين من مناطق سيطرة القوات الحكومية في  18شخص بينهم  31شارك في الجلسات 

 ديرالزور، استمرت كل جلسة حوالي ثالث ساعات ونصف.

 بعض النقاط التي  أوصى به المشاركون:

مراكز في من لديه الكفاءة  وضعأن يكون ألبناء المنطقة من عناصر األجهزة األمنية والعسكرية دور في عملهم وذلك ب-

 اتخاذ القرار.

وأن تعامل الجميع سواسية وأن يوضع فيها من لديه الكفاءة  أن يكون عمل هيئة العدالة بعيد عن االستقطاب السياسي-

 العلمية.

 توطيد العالقة بين مختلف أبناء المنطقة من خالل تطوير مشاريع للسالم ودعم لجان استقرار محلية.-

 دعم المشاريع الخاصة بالشباب وتوفير مشاريع تنموية.-

 دعم قطاع التعليم وتوفير كوادر تدريسية مؤهلة.-

 سين الخدمات من محطات مياه وكهرباء وطرق وصرف صحي.تح-

 دعم قطاع الصحة من خالل زيادة الدعم للمستشفيات والنقاط الطبية وتوفير األدوية واللقاحات.-

 تفعيل مبدأ المحاسبة لكل من يرتكب تجاوز بحق المدنيين في مختلف مؤسسات اإلدارة.-

 لتفرقة بين السوريين.وقف خطاب الكراهية واالتهامات التي تعزز ا-

 وضع آليات واضحة للتواصل مع األهالي واالستماع لهم ومناقشة مشاكلهم واقتراحاتهم.-

 

 
 صورة من إحدى جلسات الحوار المركزة
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:المشاركات:
ً
 ثامنا

 2019نيسان/ابريل  3أيام من  5لبناء السالم حول المناصرة، عقدت في مدينة أربيل لمدة  PAXورشة عمل مع منظمة -1

 تخللها لقاءات مع منظمات حقوقية عراقية.  2019نيسان/أبريل  8ولغاية 

مة لقاء مع منظ 2019نيسان/أبريل  10لقاء مع منظمة سالم وحرية العراقية: عقدت منظمة العدالة من أجل الحياة بتاريخ -2

سالم وحرية العراقية العاملة في مجال حقوق اإلنسان وبناء السالم، هدف االجتماع إلى التعرف أكثر على عمل المنظمات 

العراقية حيث أن بعض مناطق العمل في العراق خاصة في محافظتي األنبار والموصل عاشت ظروف شبيهة بما مرت به 

 محافظة ديرالزور.

 

في  2019أيار/مايو  2واستمرت حتى تاريخ  2019أبريل/نيسان  28: عقدت بتاريخ CVTالتعذيب  مركز ضحايا  عمل مع ورشة-3

الة لبرنامج  مدينة أربيل العراقية، ركزت الورشة على التخطيط االستراتيجي باستخدام منهجية الخمس خطوات الستراتيجيات فع 

 يب.التكتيكات الجديدة في حقوق اإلنسان التابع لمركز ضحايا التعذ

 

أيار/مايو  3لقاء في مدينة السليمانية: شاركت منظمة العدالة من أجل الحياة في لقاء في مدينة السليمانية العراقية بتاريخ -4

 حول مستقبل شرق وشمال شرق سوريا. 2019أيار/مايو  5ولغاية  2019

 

ضمن  2019شباط/فبراير  16عينتاب التركية بتاريخ لقاء مع مكتب المبعوث الخاص لسوريا: عقد اللقاء في مدينة غازي -5

 المشاورات اإلقليمية التي ينظمها المبعوث الخاص، ركز اللقاء حول الملفات التي تشكل أولوية المجتمع المدني السوري.

 

 16ولغاية  2019آذار/مارس  14مؤتمر تونس للقيادات الشابة في الشرق األوسط: عقد المؤتمر في مدينة تونس من تاريخ -6

حول أهمية دور الشباب في بناء السالم، ألقت منظمة العدالة كلمة خالل المؤتمر حول بعض الخطوات التي  2019آذار/مارس 

 قامت وستقوم بها في مجال تمكين الشباب.

 

لمجتمع المدني حول دور منظمات ا 2019نيسان/أبريل  29ولغاية  2019نيسان/أبريل  27لقاء اسطنبول: عقد اللقاء بتاريخ -7

 في بناء السالم في سوريا.

من نفس الشهر لنقاش عمل  21شباط/فبراير ولغاية  19لقاء اسطنبول لمنظمات المجتمع المدني: عقد اللقاء بتاريخ -8

 .2019ومشاريع المنظمات السورية المشاركة خالل العام 

لمناقشة األوضاع  2019شباط/فبراير  23و 22يومي   لقاء مع المعهد الجمهوري الدولي: عقد اللقاء في مدينة اسطنبول-9

 في دير الزور والخطة االستراتيجية لمنظمة العدالة من أجل حياة.

للنقاش حول  2019أيار/مايو  15لقاء مع مكتب المبعوث األمريكي الخاص لسوريا: عقد اللقاء في مدينة غازي عنتاب بتاريخ -10

 صة بعد التحركات المطالبة بتحسين الخدمات ومشاركة األهالي في إدارة مناطقهم.أخر التطورات في محافظة ديرالزور خا
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:الشراكات:
ً
 تاسعا

مع ثالث جهات دولية حول حقوق اإلنسان وبناء السالم في   2019تعمل منظمة العدالة من أجل الحياة منذ بداية عام 

للديمقراطية وباكس لبناء السالم  مع وجود عدد من الشراكات ديرالزور وهي: المعهد الجمهوري الدولي والصندوق الوطني 

 المتوقع إبرامها خالل األشهر القادمة.
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