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 مقدمة إلى حقوق اإلنسان  
 عن منظمة العفو الدولية 

 

أخذون الظلم على يماليين شخص  7منظمة العفو الدولية حركة عالمية تضم أكثر من 
 متع فيه الجميع بحقوق اإلنسان.يتمحمل شخصي.  ونحن نشن حمالت من أجل عالم 

 
ونحن نتحرى الحقائق ونكشف عنها في جميع أماكن وأوقات ارتكاب االنتهاكات.  

ن م ذات النفوذونمارس جهود التحشيد والضغط على الحكومات وغيرها من المجموعات 
إلى سرد  أقبيل الشركات حرصًا منا على التزامهم بالعهود واحترام القانون الدولي.  ونلج

قصص معبرة قوية عن أشخاص نعمل معهم من أجل تحشيد ماليين المؤازرين من 
اند نسكما مختلف أنحاء العالم لمناصرة التغيير والدفاع عن ناشطي الخط األمامي.  

 الناس وندعمهم للمطالبة بحقوقهم عن طريق التعليم والتدريب.
 

إلغاء عقوبة اإلعدام إلى تعزيز الحقوق الجنسية واإلنجابية، ومن مناهضة التمييز إلى الدفاع عن حقوق الالجئين من ماية والتمكين للناس، ويوفر عملنا الح
طالق سراحو  ،والمهاجرين.  ونأمل أن نساعد على جلب الجالدين إلى العدالة، وتغيير القوانين القمعية لتعبير م بايامهقالناس الذين ُسجنوا ال لشيء سوى ل ا 

 عما لديهم من آراء.  ونرفع صوتنا عاليا لدعم كل شخص تتعرض حريته أو كرامته للتهديد.
 

 من أجل الحقوق اكتب 
 
ديسمبر/ كانون األول من كل عام بمناسبة االحتفال  10من أجل الحقوق" في  "اكتب ةطلق منظمة العفو الدولية حملتُ 

وتهدف الحملة إلى   (. 1948تاريخ اعتماد اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان عام يوافق بذكرى يوم حقوق اإلنسان )وهو 
حملة الاإلنسان.  وتشمل األشخاص أو المجتمعات المحلية ممن تعرضوا أو باتوا عرضة النتهاكات حقوق تغيير حياة 

الحقوق الكثير من التحركات التي تتم على هامشها من قبيل قيام منظمة العفو الدولية بطرح قضايا أفراد على مسامع 
صناع القرار الذين بوسعهم أن يغيروا الوضع، وتعمل على إبراز تلك القضايا والحاالت عن طريق تنظيم احتجاجات 

  وبيان تفاصيلها عبر اإلنترنت. ،نتباه المجتمع الدولي إليها من خالل وسائل اإلعالموتحركات جماهيرية، وتلفت ا
 

من ماراثون كتابة الرسائل بمشاركة ماليين األشخاص من  "أجل الحقوقاكتب من ويتكون أحد األجزاء الرئيسية لحملة 
 ل.غراق المسؤولين السياسيين بسيل عارم من الرسائالتحرك، يتم إللقيام بمختلف أنحاء العالم.  ونتيجًة لهذه الدعوة الدولية 

ويتلقى ضحايا التعذيب وسجناء الرأي والمحكومين باإلعدام وغيرهم ممن هم عرضة النتهاكات حقوق اإلنسان رسائل 
تضامن من آالف األشخاص من أقاصي المعمورة. ويعرف ضحايا االنتهاكات حينها أن قضاياهم قد جذبت اهتمام الرأي 

 ويعرفون يقينا أنهم لن يظلوا طي النسيان.  .العام
 

لك عروا بالفرق الذي تحدثه تهم شوكانت نتائج الحمالت المشابهة في السنوات الماضية مدهشة، وقال ضحايا االنتهاكات أن
لك تالرسائل، وعبروا عن امتنانهم لمن قاموا بكتابتها، ووصفوا في أغلب األحيان القوة التي حصلوا عليها من وحي 

 التحركات بعد معرفتهم باهتمام الناس بقضاياهم.
 

خفيف والت ،إسقاط التهم يتموغالبا ما يحصل تغير ملموس في موقف المسؤولين تجاه أولئك األفراد، حيث قد 
من قسوة المعاملة التي يلقون، وقد يتم سن قوانين وأنظمة تتصدى للمشكلة ذات الصلة.

/ يوليو 12 لندن، في التركية السفارة مبنى أمام مظاهرة

 .2017 تموز
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 مقدمة إلى حقوق اإلنسان  

  2016قصص نجاح من حملة عام 
 
 

  أوزبكستان في اإلفراج عن صحفي 
بعد  2017( في فبراير/ شباط سار)إلى الي محمد بيكجانوفُأطلق سراح 
عاما خلف القضبان، وهو أحد الصحفيين الذين أمضوا  17أن أمضى 

وكتب مئات اآلالف من األشخاص في   أطول فترات السجن في العالم.
 العالم رسائل تطالب بالحرية لبيكجانوف.

 
أنا بالراحة في نفسي و  ا  شعور  إليّ "لقد بعثت رسائلكم 

 في السجن. أشكركم."
 

 إخالء سبيل تشيلسي في الواليات المتحدة 
( من سجنها حرة طليقة في مايو/ يمينتشيلسي مانينغ ) التجاوزات كاشفةخرجت 
 عقب قيام الرئيس المنتهية واليته باراك أوباما بتخفيض حكم السجن 2017أيار 

كتب أكثر من ربع مليون شخص رسائل فقد عامًا.   35الصادر بحقها ومدته 
 تطالب باإلفراج عنها.

 

"تمنيت لو أن لدي الوقت والقدرة على أن أشكركم فردا فردا لما 
رسالة أو بطاقة كانت منحتموني إياه من فرحة صغيرة مع كل 

 ".نيتصل
 
 

 إسقاط التهم في بيرو  
يا آكونإسقاط التهم الجنائية الموجهة إلى ماكسيما  2017مايو/ أيار  تم في

شركات التعدين العالمية.  وقام ى كبريات (، وهي فالحة تحدت إحديسار)
 ألف شخص بإرسال رسائل تضامن موجهة إليها. 150أكثر من 

الدعم والمساندة، وال "استمروا في 
 اتفقنا؟" ؛تبخلوا فيهما على أحد

 
 

  amnesty.org/WriteForRightsيمكن االطالع على المزيد من قصص النجاح عبر الرابط التالي: 
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 مقدمة إلى حقوق اإلنسان  

 عن حقوق اإلنسان 
 

التي تخص كل واحد منا.  وهي تقوم على مبادئ حقوق اإلنسان هي الحريات األساسية وأشكال الحماية 
الكرامة والمساواة واالحترام المتبادل بصرف النظر عن السن أو القومية أو النوع االجتماعي أو العرق أو 

وتتلخص حقوقك بالمعاملة المنصفة التي تلقاها ومعاملة اآلخرين بنفس القدر  المعتقد أو التوجهات الشخصية.
سان حياتك الشخصية.  وتتسم حقوق اإلن المتعلقة بخياراتتع بالقدرة على اتخاذ القرارات من اإلنصاف، والتم

مكن في العالم.  وهي حقوق ال ي األشخاصوباقي  ،األساسية بكونها شاملة وعالمية، أي إنها تتعلق بنا جميعا
 وتعتمد اعتمادا مشتركا على بعضها البعض من جهة تجزؤ،انتزاعها منا.  وهي كذلك غير قابلة لل أوتقييدها 

 أنها تتساوى في األهمية وتترابط فيما بينها. 
 

ومنذ وقوع الفظائع التي ارُتكبت أثناء الحرب العالمية الثانية، وفرت الصكوك الدولية في مجال حقوق اإلنسان 
ن نية واإلقليمية والدولية المصممة لتحسيباإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان إطارا متينا للتشريعات الوط ابدءً 

 حياة الناس في مختلف أنحاء العالم.  ويمكن اعتبار حقوق اإلنسان على أنها قوانين تنظم عمل الحكومات
التزامات وتعهدات على الحكومات أو مسؤولي الدولة بما يكفل احترام حقوق الواقعين تحت  تنشئكونها 
 .تفعيلهاو  حمايتهالجغرافي و أو ضمن نطاق اختصاصهم ا ،سلطتهم

 
 يتم تلبيته عندما تسمح االعتبارات العملية بذلك فقط.وليست حقوق اإلنسان ترفا 

 
 

 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 
 

وضعت األمم المتحدة اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وهي تخطو خطواتها 
الثانية.  وشكل اإلعالن منذ األولى كمنظمة ناشئة عقب انتهاء الحرب العالمية 

 العمود الفقري للنظام الدولي الخاص بحقوق اإلنسان. 1948اعتماده في عام 
ووافقت جميع بلدان العالم على التزامها بالمبادئ العامة الواردة في مواد اإلعالن 

 مادة. 30وعددها 
 

زم وكما يوحي اسمه، فإن اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان مجرد إعالن عن ع
كل حكومة من حكومات العالم بإلزام نفسها بمعايير معينة تحكم معاملتها لألفراد.  

من القانون الدولي، وأعقب صدور اإلعالن  اً وأصبحت حقوق اإلنسان جزء
العالمي إنشاء عدد من القوانين واالتفاقيات الملزمة األخرى من وحي مبادئ 

يل ألساس الذي تتمكن منظمات من قباإلعالن.  وتوفر هذه القوانين واالتفاقيات ا
منظمة العفو الدولية استخدامه لمناشدة الحكومات على االمتناع عن أنواع 
السلوك أو المعاملة التي تعرض لها أصحاب القضايا والحاالت التي نبرزها 

 . "من أجل الحقوق "اكتبونؤكد عليها في حملة 
 

 اإلعالن بشأن المدافعين عن حقوق اإلنسان 
 

عاما على اعتماد العالمي لحقوق اإلنسان، أقّرت األمم المتحدة  50بعد مرور 
بأن األشخاص الذين يهبون دفاعا عن حقوق اإلنسان بحاجة إلى الدعم من 
األفراد والمؤسسات.  واعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة في ديسمبر/ كانون 

سؤولية األفراد والجماعات "إعالن األمم المتحدة المتعلق بحق وم 1998األول 
وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية المعترف 
بها عالميًا"، والمعروف اختصارا باسم اإلعالن بشأن المدافعين عن حقوق 
اإلنسان.  ويورد اإلعالن تعريفا لمفهوم المدافع عن حقوق اإلنسان، ويبين 

 عات المدنية واألفراد في سياق الدفاع عنهم.  مسؤوليات الحكومات والمجتم
 

وُيعتبر اإلعالن صكًا دوليا ُيعنى بحماية حق الدفاع عن حقوق اإلنسان.  وال 
تنشأ بموجبه حقوق جديدة، ولكنه يعاود التأكيد على الحقوق القائمة التي ُتعد 

لقة المتعجوهرية في عملية الدفاع عن حقوق اإلنسان عمومًا.  وتشمل الحقوق 
الجمعيات وحرية التجمع السلمي وحرية التعبير عن الرأي، والحق  كوينبحرية ت

في الحصول على المعلومات المتعلقة بحقوق اإلنسان، وكذلك الحق في توفير 
 المساعدة القانونية، وحرية بلورة ومناقشة أفكار جديدة في مجال حقوق اإلنسان.
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 حقوق اإلنسان مقدمة إلى 

 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 
 

 الحقوق والحريات المدنية
الحق في الحياة، وحرية عدم التعرض 

للتعذيب والرق، والحق في عدم التعرض 
 للتمييز

 : الحرية والمساواة في الكرامة والحقوق1المادة 
 : عدم التمييز2المادة 
 واألمن : حق الشخص في الحياة والحرية3المادة 
 : الحرية من الرق4المادة 
 : حرية عدم التعرض للتعذيب 5المادة 

 الحقوق القانونية 
الحق في افتراض البراءة، والحق في الحصول 

والحق في حرية عدم  على محاكمة عادلة،
 التعرض لالعتقال أو الحجز التعسفي

 : حماية كل شخص أمام القانون6المادة 
 الجميع أمام القانون : مساواة7المادة 
 : حق الحصول على التعويض عند تعرض الحقوق لالنتهاك8المادة 
 : عدم التعرض لالحتجاز أو الحبس أو النفي ظلما9المادة 
 : الحق في الحصول على محاكمة عادلة10المادة 
 : المتهم بريء حتى تثبت إدانته11المادة 
 وطلب الحماية فيه: الحق في زيارة بلد آخر 14المادة 

 الحقوق االجتماعية
الحق في التعليم والحق في تكوين أسرة 

والمحافظة عليها، والحق في الترفيه 
 الصحية. والحصول على الرعاية

 : الخصوصية والحق في الحصول على منزل وتكوين أسرة12المادة 
  : حرية العيش والسفر بحرية داخل حدود الدولة13المادة 

 : الحق في الزواج وتكوين أسرة16 المادة
 : الحق في الراحة ووقت الفراغ24المادة 
 : الحق في التعليم بما في ذلك التعليم األساسي المجاني26المادة 

 الحقوق االقتصادية
الحق في ملكية العقار والعمل والسكن 

 والتقاعد ومستو مالئم من الحياة

 : الحق في الجنسية15المادة 
 الحق في امتالك العقار والحيازة :17المادة 
 : الحق في الضمان االجتماعي22المادة 
 : الحق في العمل مقابل أجر منصف واالنضمام إلى النقابات23المادة 
 : الحق في مستو مالئم من العيش25المادة 

 الحقوق السياسية
الحق في حرية المعتقد والمشاركة في حكم 

في التصويت والتجمع السلمي البالد والحق 
 وحرية التعبير

 المعتقد )بما في ذلك الدين(حرية : 18المادة 
 : حرية التعبير ونشر المعلومات19المادة 
 : حرية االنضمام إلى الجمعيات واالجتماع مع اآلخرين بطريقة سلمية  20المادة 
 : الحق في المشاركة في حكومة بالدك21المادة 

لثقافية، الحقوق 
 وحقوق لتضامن

الحق في المشاركة في الحياة الثقافية في 
 المجتمع

 : الحق في المشاركة في الحياة الثقافية في مجتمعك المحلي27المادة 
 : الحق في توافر نظام عالمي يتيح إعمال جميع هذه الحقوق بالكامل28المادة 
 : مسؤولية احترام حقوق اآلخرين29المادة 
 بها!: عدم جواز نزع هذه الحقوق من أصحا30المادة 
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 خطة الدرس  

 الصوت عاليا  فع ر 

 
 

 
 مفاهيم رئيسية

  المدافعون عن حقوق
 اإلنسان

 العزوف 
 الشجاعة 
  عدم التعرض حرية

المهينة وغير للمعاملة 
 االنسانية

 الحق في السكن

 
 عن الدرس

يزاول الطالب مهارات التواصل 
واإلقناع باستخدام حالة أحد 

المدافعين عن حقوق اإلنسان في 
الصين.

 
 مخرجات التعلم

  يفهم الطالب ما يتحلى به المدافعون عن حقوق
 اإلنسان من التزام وشجاعة

 ليحسن الطالب مهاراتهم الخاصة بالتواص  
  يعرف الطالب معلومات عن حملة منظمة العفو

معرفة الطالب تفاصيل حملة منظمة الدولية 
العفو الدولية الكتابة من أجل الحقوق، 

واستعدادهم لكتابة رسالة لمؤازرة أحد األشخاص 
الذين تركز الحملة عليهم 

 
 التحضير والموارد

جهز نسخا من المعلومات 
المتعلقة بني يوالن الواردة في 

.  وستحتاج إلى 10الصفحة 
نسخة واحدة على األقل لكل 

 طالبْين
 

 الوقت المطلوب:
 دقيقة 45
 

 سنة+ 14العمر: 
 
 

     
  

 
 
 

 قاشالن
 .."لم أرفع صوتي عاليا  "

 .9القس مارتن نيمولر، والموجودة في الصفحة من تأليف اقرأ أمام الصف القصيدة القصيرة  .1

 اسأل الطالب عن ردود أفعالهم المقتضبة .2

  في أي سنة تم تأليف القصيدة باعتقادكم؟ 

  ما هو الموضوع الذي تتحدث عنه؟  وماذا كان الشاعر يحاول أن يقول فيها؟ 

 : ثم اطرح عليهم األسئلة التالية(.  9. ص)عن القصيدة  زود الطالب ببعض المعلومات .3

  لماذا ال نرفع صوتنا عاليا دوما عندما يتعرض اآلخرون لالضطهاد، أو تتعرض حقوقهم لالنتهاك؟  ما الذي يحول

 دون ذلك ويمنعنا؟

  هل تعرفون مثاال على ذلك من حياتكم أو تجاربكم الشخصية؟ 

 قمتم أنتم أو قام آخرون غيركم برفع الصوت دفاعا  عن آخرين؟  هل 

 
واشرح لهم أنه .  زود الطالب ببعض المعلومات المختصرة عن إعالن األمم المتعلق بالمدافعين عن حقوق اإلنسان .4

من الصعب أحيانا أن يرفع الشخص صوته نصرةً للحقوق، وأن من يبادرون بذلك يحتاجون للحصول على حماية 
الهدف الكامن وراء طرح اإلعالن المتعلق بالمدافعين ، وأن ذلك كان ضافية حرصا على عدم تعرضهم للمعاناة أيضاً إ

 ( للحصول على معلومات إضافية 4. راجع ص)عن حقوق اإلنسان 
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  تعريف بحملة الكتابة من أجل الحقوقال

  
، وتحدث (2. ص)زود الطالب ببعض المعلومات عن حملة الكتابة من أجل الحقوق 

والن كإحدى المدافعات عن حقوق اإلنسان الالتي اختارتهن منظمة العفو ي يعن ن

وقل لهم أن المنظمة تطلب من الناس من .  الدولية كمحط تركيز الحملة هذا العام

نصرةً لني يوالن التي لم تبخل بصوتها مختلف أنحاء العالم أن يقوموا برفع الصوت 

 .دفاعا عن حقوق اإلنسان الخاصة باآلخرين

كي تخبر الطالب عن بعض قصص النجاح  3استخدم المعلومات الواردة في الصفحة  .5

واشرح لهم أنها نجاحات .  في حملة الكتابة من أجل الحقوق في السنوات السابقة

.  برفع أصواتهم والكتابة من أجل الحقوقجاءت نتاجا لقيام عدد كبير من األشخاص 

 : وقل لهم ما يلي

إذا قام جميع طالب الصف بكتابة رسالة وأقنع كل واحد منهم شخصا آخرا بكتابة رسالة أخرى، فسوف 

 .توجه إلى السلطات الصينية رسالة 50يصل العدد إلى 

 

كتابة خاطرة من أجل : النشاط

 الحقوق

وأخبرهم أن .  قة بني يوالنعلوزع الطالب على مجموعات زوجية وزودهم بالمعلومات المت .6

 .خاطرة قصيرة إلقناع شخص ثالث بالكتابة من أجل حقوق ني يوالن يكتباأن  طالبينعلى كل 

دقيقة من الجميع العودة إلى المجموعة الكبيرة واستفسر عما إذا كان  15اطلب بعد  .7

 . بينهم من يرغب باطالع الباقين في الصف على ما قاما بكتابته

 لتي كتبها بعضهماختتم الدرس من خالل سؤال طالب الصف عما إذا اقتنعوا بالخواطر ا .8

 .أم ال

 أقنعتهم أكثر من غيرها؟ ولماذا؟ ما هي الحجج التي 

  هل ستقومون بتجربة بعضها؟ 

 ولعلك تجري مسابقة .  شجع الطالب على استخدام خواطرهم مع أكبر عدد ممكن من األشخاص

 من يمكنه أن يقنع أكبر عدد من األشخاص كي يقوموا بكتابة الرسائل؟ : قصيرة بينهم، وتسأل

 

احرص على أن ترتب لدرس مخصص لمتابعة الموضوع يقوم الطالب خالله بكتابة رسائل  .9

واحرص على أن تذكر الطالب بأن منظمة العفو الدولية تدعو الجميع  . مؤازرة لني يوالن

 : في العالم إلى كتابة رسالتين لمساعدتها

رسالة تضامن شخصي مع نيي والن بحيث يتسنى لها أن تعرف أن أناسا من مختلف  •

 . أنحاء العالم يساندونها في نضالها لتحقيق العدالة

 

 . رسالة احتجاج موجهة إلى مدير ديوان األمن العام في بلدية بيجين •

 

 .ويمكنك أن تجد أدناه معلومات إضافية حول العناوين والمحتوى المقترح



8 
LEARNING ABOUT OUR HUMAN RIGHTS 
LESSON PLAN: POWER AND RESPONSIBILITY 

 

 
 

 تعليمات خاصة بحملة الكتابة من أجل الحقوق  

 حياة إنسان  وأنقذاكتب رسالة 
 
 
يعربون فيها عن تضامنهم معها،  ني يوالنشجع الطالب على كتابة رسالة إلى  .1

أو إعجابهم بها، أو التعبير عن أي شيء آخر تجاهها.  واطلب منهم أن يفكروا 
 بالكلمات التي تود أن تسمعها منهم في أوقات محنتها العصيبة. 

 

ال يوجد مكان إقامة دائم لني يوالن، وينبغي بالتالي رفع رسائل التضامن معها عبر  

 (NiYulan#)ماعي باستخدام الوسم التالي وسائل التواصل االجت

 

شجعهم على أن يكتبوا رسائل إلى وانغ شياوهونغ، مدير ديوان األمن العام  .2
  : في بلدية بيجين، وأن يرسلوا بها إلى العنوان التالي

No.9 Dongdajie 

Qianmen, Dongchengqu 

Beijingshi 100740 
People’s Republic of China 

 بوسعك أن تزود الطالب باإلرشادات التالية لمساعدتهم على كتابة الرسائل: و 
 

 قم بإضفاء طابع شخصي على الرسالة التي توجهها إلى الوزير: 
 

  أخبره عن شيء يتعلق بك شخصيا 
  أخبره عن الشيء الذي يصدمك في هذه القضية 
  قم بحثه على أن يوقف مضايقة نيي والن وعائلتها والسماح لهم بالعثور واطلب

 على مكان إقامة مالئم في بيجين.
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  معلومات أساسية 
 
 ..."جاءوا بادئ األمر"
 

 

 جاءوا بادئ األمر بحثا عن الشيوعيين

 ولكن لم أرفع صوتي

 ألنني لم أكن شيوعيا  

 

 ثم جاءوا من أجل االشتراكيين

 ولكن لم أرفع صوتي 

 أكن اشتراكيا   ألنني لم

 

 ثم جاءوا بحثا عن النقابيين

 ولكن لم ارفع صوتي

 ألنني لم أكن نقابيا  

 

 ثم جاءوا بحثا عن اليهود 

 ولكن لم أرفع صوتي 

 ألنني لم أكن يهوديا  

 

 ثم جاءوا من أجلي

 ولم يبق هناك أحد

 يرفع صوته من أجليكي 

ثمة عدة (.  1984-1892)مارتن نيمولر لقس ا

متوفرة من قصيدة القس نيمولر، ولكنها  طبعات

تنص جميعها على فكرة جوهرية تتمحور حول 

الالمباالة والعزوف لدى اإلنسان في وجه 

االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان إال إذا كان 

 وكان السياق . الشخص متأثرا بشكل مباشر بها

اآلني المتعلق بالقصيدة يركز على معاملة 

 .ميين والنقابيين واليهود وغيرهالنازيين لالشتراك

 

وكان القس نيمولر متناقضا في بعض معتقداته، 

ه األمر إلى مساندة صعود نجم حيث وصل ب

هتلر بادئ األمر.  ولكنه تراجع عن دعمه الحقا 

 1937وأمضى سنوات حياته ما بين عامي 

في معسكرات االعتقال جراء  1945و

 .معارضته
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 بطاقة حالة منتقاة 

 ني يوالن
 
 
 

، ُسويت مناطق من المدينة باألرض من أجل 2008أثناء االستعدادات لأللعاب األوليمبية في بيجين عام 

والن تعمل محامية  وعرضت المشورة القانونية والدعم على ي نيوكانت .  تشييد منشآت جديدة عليها

كما شاهدت منزلها وهو يُسوى باألرض على يد   .الكثير من السكان المتضررين الذين فقدوا منازلهم

 .السلطات الصينية قبيل األلعاب

 

طوال سنوات على الوقوف دفاعا عن حقوق اإلنسان، وخصوصا من خالل الدفاع  وحرصت ني يوالن

 نيوظلت .  ولكنها دفعت هي وعائلتها ثمنا باهظا لذلك.  عن اآلخرين من التعرض لإلخالء من منازلهم

والن عرضة للمراقبة والمضايقات وتقييد حركتها من طرف السلطات الصينية طوال عشرين عاما، ي

نزلها في سبع مناسبات على األقل، وأمضت خمس سنوات ونصف في السجن، وأصبحت وطُردت من م

 .مقعدة اآلن جراء التعذيب الذي تعرضت له في الحجز

 

 سريالقخالء مناسبات تعرضها لإلأحدث 

والن في ثالث مناسبات ي بدخول شقة ني 2017نيسان / قامت مجموعات من افراد مجهولين في إبريل

وقاموا في المرة األولى بتحطيم أنابيب المياه وقطعوا التيار الكهربائي وخدمة اإلنترنت، ثم قاموا .  مختلفة

ة والن وزوجها وابننتهما من الشقي بإزالة النوافذ واألبواب من الشقة، وقاموا في المناسبة الثالثة بجر ني

 في جولة في المدينة طوال ساعاتوأُخذ أفراد العائلة .  وأجبروهم على الركوب في عربتي نقل صغيرتين

 .قبل أن يتم إلقائهم في مكان بعيد جدا عن شقتهم حوالي الساعة الواحدة صباحا  

 

والن وزوجها منذ ي وعندما عادوا إلى منزلهم، وجدوا أن قفل الباب الرئيسي قد تم تغييره، وأُجبرت ني

عتماد على المؤازرين للحصول على المواد ذلك الحين على البقاء في خيمة متنقلين من مكان إلى آخر واال

 .الغذائية والحاجيات الضرورية األخرى

لن نرضخ أمام هذا ”

الضغط ألنه لن يكون 

بمقدورنا حينها أن ننجو 

في هذا العالم إذا لم ندافع 

في مواجهة و.  عن حقوقنا

أن  ، عليناعنف الدولة

نستنفد جميع الوسائل 

القانونية للنضال من أجل 

 ".ناحقوق
 

 

 

 



 

 
 

 
12  

LEARNING ABOUT OUR HUMAN RIGHTS 
LESSON PLAN: POWER AND RESPONSIBILITY 

 
 
 

ماليين شخص يناضلون من أجل عالم يتمتع  7العفو الدولية حركة عالمية تضم أكثر من منظمة 
 فيه الجميع بحقوق اإلنسان.

وتتلخص رؤيتنا في حق كل شخص بالتمتع بجميع حقوق اإلنسان المكفولة في اإلعالن 
 العالمي لحقوق اإلنسان وغيره من المعايير الدولية في مجال حقوق اإلنسان.

مستقلون عن الحكومات أو المصالح السياسية أو اإليديولوجية أو االقتصادية أو الدينية ونحن 
 ونحصل على التمويل من رسوم العضوية والتبرعات العامة.
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