فعاليات متزامنة في العالم "على أمل إيقاف الحرب في سوريا"
من  1حتى  11آذار/مارس
ندعوكم إلى المشاركة في فعالياتنا من أجل إيقاف القتل المستمر في سوريا منذ سنتين ،وذلك من خالل
القيام ببعض األنشطة في المدارس أو المكاتب أو الحدائق.
ستتخذ جمعية "صداقة" اليابانية من شهر آذار من عام  ،3111الذي سيشهد مرور عامين كاملين على بداية
االضطرابات في سوريا ،فرصة للمساهمة في السعي إلى إيقاف النزاع الدائر هناك.
نود أن نحيي ذكرياتنا في سوريا ونتشارك فيها ونرسل رسالتنا إلى الزعماء في كافة أنحاء العالم.
مقطع الفيديو الظاهر على الموقع التالي هو مثال على ذلك ،يرجى مشاهدته:
http://www.sadaqasyria.jp/news.html#20130224
إننا نسعى إلى :
 .1رفض العنف الحاصل من جميع األطراف بأي شكل من األشكال والمطالبة بحل سلمي.
 .3المطالبة بوقف العنف ووقف توريد األسلحة من الخارج.
طرق االشتراك :
يمكنك المشاركة في فعالياتنا من خالل التعبير بشكل من األشكال عن أننا "نريد إيقاف القتل في سوريا".
 )1التعبير عن إرادتك (مقاالت ،رسوم ،أغاني  ...إلخ)
 )3تنظيم وقفة ما (مثال :نهوض  ...إن نهضتَ صائحا ستنتعش!)
 )1التقاط صورة أو مقطع فيديو مدته دقيقة (كل اللقطات ستشكّل مساعدة!)
 )4التبليغ بعدد المشاركين وإرسال صورهم على البريد اإللكتروني أو الفاكس( .لغاية )3111/1/11
البريد اإللكتروني salamsyriaathar@sadaqasyria.jp :
الفاكس  01-40131014 :برسم منزل آوكي
المدة  :من  1حتى  11من شهر آذار/مارس عام 3111
(آخر موعد لتسلم التقارير  11آذار/مارس .وسيعلن عن نتائجها في  11آذار/مارس)
ما هي جمعية "صداقة" اليابانية؟ :
تأسست جمعية مساعدة سوريا "صداقة" ،التي يشارك فيها متطوعو الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا"
ممن كانوا يعيشون في سوريا باإلضافة إلى منتسبي جامعة ميجي غاكوين ،في شهر آذار من عام  .3113تقو
م الجمعية منذ تأسيسها بجمع التبرعات من أجل سوريا المضطربة وذلك من خالل المشاركة في معارض الصو
ر وبيع المنتجات في كل أنحاء اليابان كما تقدم المساعدات المادية والطبية والمالية إلى المحتاجين من السوريي
ن في عمان ـ عاصمة األردن من ال يتلقون مساعدات األمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية.
وفي الوقت نفسه تتابع الجمعية االستماع إلى أصوات السوريين كي تنقل صورة األوضاع في سوريا وأحوال
الشعب السوري الصديق إلى الشعب الياباني.

