
مع تأهب فرق كرة القدم للمشاركة 
في بطولة كأس العالم لعام 2010 في 

جنوب أفريقيا، ثمة فريق آخر ينهض 
للتحدي، وهو عازم على النجاح.

اتحاد المدافعين فريق دولي يدافع عن حقوق اإلنسان. إن 
هؤالء األشخاص األحد عشر العاديين – ومع ذلك فهم غير 

عاديين – القادمين من شتى أنحاء العالم يقفون دفاعاً 
عن حقوقهم وحقوقكم، يجمعهم هدف واحد مشترك، 

وهو: المساواة والكرامة والعدالة للجميع.

وسواء أكانوا يناضلون من أجل حقوق المرأة أو من أجل 
حقوق المهاجرين أو حق أي شخص آخر يعاني من 

العنف والقمع، فإنهم قد يواجهون الترهيب والتهديد بل 
وحتى الموت، ولكنهم قادرون على مواصلة نضالهم 

لمعرفتهم بأن لهم أنصاراً في شتى أرجاء الكرة األرضية.

كن نصيراً لحقوق اإلنسان، كن من أنصار اتحاد المدافعين 

من هم أعضاء الفريق؟ انظر في الداخل 
للتعرف عليهم!

www.amnesty.org/worldcup2010
www.amnesty.org/worldcup2010

كن
 نصيراً عالمياً
لحقوق اإلنسان

www.amnesty.org/worldcup2010

بادر إلى التحرك!
واآلن بعد أن تعرفت على أعضاء الفريق، ال تجلس على مقاعد االحتياط. فكن 

نصيراً لحقوق اإلنسان، كن من أنصار اتحاد المدافعين

www.amnesty.org/worldcup2010

مرِّر الكرة 
عهم على االنضمام إلى الفريق أيضاً. أرسل هذا المنشور إلى أصدقائك وشجِّ

اتصل بمكتب منظمة العفو الدولية في بلدك:
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هدف واحد
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اتــحــاد  الـمـدافـعـيـن
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األب أليخاندرو سوالليندي قس 

كاثوليكي كرَّس حياته لتوفير أماكن 

آمنة للمهاجرين. وقد تعرض للتهديد 

والترهيب من قبل عصابات إجرامية 

ومسؤولين محليين بسبب عمله، ومع 

ذلك فإنه ال يزال مستمراً في هذا العمل 

ال يثنيه عنه أي تهديد أو ترهيب. 

مدافع
11

المكسيك

األب إليخاندرو 
سوالليندي

تعمل كالوديا ليما من أجل تخفيض 

عدد النساء الالتي يقضين نحبهن عند 

الوالدة بال ضرورة في مجتمعات السكان 

األصليين في بيرو. وهي ملتزمة بشكل 

صارم بمساعدة النساء في الضغط 

على الحكومة بهدف جعل خدمات 

الرعاية الصحية قادرة على اإليفاء 
باحتياجاتهن.

11مدافع

بيرو
كالوديا ليما

يناضل جويل نانا من أجل حقوق ذوي 

الميول المثلية والثنائية والمتحولين إلى 

الجنس اآلخر في القارة األفريقية. وفي 

مواجهة المضايقة والترهيب، يواصل 

التوعية بقضية فيروس نقص المناعة 

المكتسب/مرض األيدز، والدعوة إلى 

الحصول على الخدمات الصحية 

والحقوق المتساوية.

11مدافع

الكاميرون

جويل نانا

للقضايا الصعبة بشجاعة وصبر.الذكورية السلبية تجاه المرأة، وتتصدى المساعدات العملية وتتحدى المواقف المكتسب. وهي تقوم بتنظيم المصابات بفيروس نقص المناعة الالئي يتعرضن للعنف المنـزلي أو النساء في المناطق الفقيرة والريفية »بي« ناشطة اجتماعية تعمل مع 

11مدافع

جنوب أفريقيا
»بـي«

تعيش ويلتر نيابيت في كيبرا، وهي 

مدينة صفيح ضخمة في نيروبي، 

وجزء من مشروع حكومي لتحسين 

السكن. وهي تناضل بال كلل أو ملل من 

أجل ضمان قيام الحكومة بالتشاور مع 

السكان حول المشروع واإليفاء بحق 

السكان في الحصول على سكن مالئم.

11مدافع

كينيا

ويلتر نيابيت

ُيعتقد أن زوج أمينة جانجوا محتجز 
لدى الحكومة منذ اختفائه في عام 
2005. وقد عقدت أمينة العزم على 
معرفة الحقيقة، ولذا فإنها تمارس 

ضغوطاً على الحكومة لحملها على 
كشف النقاب عن أماكن وجود مئات 

المختفين، وتقديم المسؤولين عن 
اختفائهم إلى العدالة.

11مدافع

باكستان
أمينة جانجوا

األولمبية في بكين، وحقوق اإلنسان في على آراء التبتيين بشأن دورة األلعاب الخوف وراء الظهر«، يسلط فيه الضوء بسبب إعداده فيلماً وثائقياً بعنوان »رمي عام 2008. وهو اآلن يقبع في السجن اعتقاله على أيدي الشرطة الصينية في ظل دهونداب وانغتشين سجين رأي منذ 
التبت، والدالي الما.

11مدافع

الصين )التبت(
دهونداب 
وانغتشين

مغادرة بلدها بسبب نضالها من أجل أنها صحفية وناشطة أُرغمت على بما في ذلك الرجم حتى الموت. كما عن النساء الالتي ُحكم عليهن باإلعدام، شادي صدر محامية نجحت في الدفاع 
حقوق المرأة.

11مدافع

إيران
شادي صدر

التوعية بضلوع الحكومة في عمليات عن ابنه بال كلل أو ملل، ويناضل من أجل الصحية، فإن محمد غازييف يبحث 2007. وعلى الرغم من تردي حالته جمهورية إنغوشيتيا الروسية في عام إبراهيم، نجل محمد غازدييف، في ُذكر أن رجاالً مسلحين قبضوا على 
االختفاء.

11مدافع

روسيا
محمد غازدييف

الحاج سامي صادق، ناشط فلسطيني 
في قرية العقبة بالضفة الغربية المحتلة. 
وعلى الرغم من هدم العديد من مباني 
القرية على أيدي السلطات اإلسرائيلية، 

فقد ساعدت الجهود التي بذلها في 
تحويل مجتمع العقبة المحلي إلى 

مجتمع مزدهر يتمتع بمرافق جديدة، من 
بينها روضة أطفال وعيادة صحية.

11مدافع

إسرائيل/
الحاج سامي

األراضي الفلسطينية 
المحتلة 

نتاشا كانديتش محامية وناشطة تعمل 

من أجل ضحايا جرائم الحرب التي 

ارُتكبت إبان الحروب في يوغسالفيا 

السابقة في التسعينيات من القرن 

المنصرم. وعلى الرغم من االعتداءات 

والتهديدات بالقتل التي واجهتها، فإنها 

تواصل بشجاعة محاوالت كشف النقاب 

عن الحقائق وتحقيق العدالة للناجين.

مدافع
11

صربيا

نتاشا كانديتش


