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اكـتـبـوا رسـالـة
وّقعوا على عريضة

أرسـلوا تغريدة

 يشارك أشخاص من أكثر من 
 170 بلدًا ومنطقة في جميع 

أنواع الفعاليات

 يكتبون ماليين الرسائل الخطية 
 واإللكترونية والتغريدات 
ويوقعون على العرائض

يدعمون األشخاص الذين تعّرضوا 
للمضايقة والتهديد والسجن بسبب 

هويتهم فقط

 يمارسون الضغط 
 على الحكومات والقادة 

وصّناع القرار

 يعّبرون عن الحب 
والتضامن مع األشخاص 

وعائالتهم

ويحدثون التغيير – يعملون على اإلفراج 
عن الناشطين المحتجزين، وحماية األفراد 

الذين يناضلون من أجل التغيير
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كيف يتّم ذلك



أب لثالثة أطفال سيتم 
لم شمله مع عائلته

 اقتربنا خطوة من تحقيق العدالة 
في جـنـوب أفريقيا

 ناشطة ُأطلق سراحها 
في السعودية

لكلـمـاتـكـم قـوة

نسيمة السادة، ناشطة تناضل من أجل حرية النساء، 
اعُتقلت في 2018 لدفاعها السلمي عن حقوق 

اإلنسان. وأثناء وجودها في السجن، تعدى عليها 
الحراس بالضرب، ومنعوا الجميع – حتى محاميها – من 
زيارتها. ولكن بفضل المؤيدين في جميع أنحاء العالم، 
الذين كتبوا 777611 رسالة وتغريدة، وغير ذلك، أطلق 

سراح نسيمة في يونيو/حزيران 2021، وعادت إلى 
عائلتها وأصدقائها. 

في أبريل/نيسان 2018، ُأدين العامل في منظمة غير 
حكومية، والمدافع عن حقوق اإلنسان جيرمين روكوكي، 

بارتكاب عدد كبير من التهم الباطلة، وُحكم عليه بالسجن لمدة 
32 عامًا في بوروندي. وتم سجنه قبل أن يحصل على فرصة 

الحتضان أصغر أبنائه، وهو طفل ُوِلد بعد أسابيع قليلة 
من القبض عليه. وفرت عائلته من البالد خوفًا من االنتقام 

منها. في 30 يونيو/حزيران 2021، ُأطلق سراح جيرمين أخيرًا، 
وسيعاد لم شمله مع عائلته قريبًا، ويرجع الفضل في ذلك 
جزئيًا إلى التحركات المطالبة باإلفراج عنه التي تجاوزت 400 

ألف تحرك. 

في مايو/أيار 2017، قتلت كل من الصديقتين بوبي 
قواب وبونجيكا فونجوال وهما متجهتان لقضاء ليلة 

خارج المنزل. وحتى وقت قريب، كانت أسرتاهما 
تشعران باألسى بسبب التجاوزات والتأخير في 

تحقيقات الشرطة. ولكن في مارس/آذار 2021، أحيت 
الشرطة قضيتهما بعد تلقي 341106 توقيعًا على 

عريضة من المؤيدين في جميع أنحاء العالم. وقد 
أكملت الشرطة تحقيقاتها وأحالت القضية إلى هيئة 

االدعاء الوطنية في البالد. وقالت ثيمبيليهلي شقيقة 
بوبي: "إنني أشعر بالتفاؤل. أشعر أنه أخيرًا، هناك 

شيء على وشك التغيير". 

وتـأثـيـر كـبـيـر



 حتى عندما يتحد عدد قليل من الناس ليدافعوا 
عن شخص تعرضت حقوقه للظلم، يمكن أن تكون 

النتائج رائعة. 

قبل عشرين عامًا، قررت مجموعة صغيرة من 
النشطاء في بولندا إجراء ماراثون لكتابة الرسائل 

لمدة 24 ساعة في 10 ديسمبر/كانون األول – وهو 
يوم حقوق اإلنسان. وعندها بدأت الفكرة. واليوم، 

نمت حملة "اكتب من أجل الحقوق" لتصبح أكبر 
فاعلية لحقوق اإلنسان في العالم. 

من 2326 رسالة في 2001 إلى 4.5 مليون رسالة 
وتغريدة وتوقيعات على عرائض والمزيد في 2020، 
استخدم مؤيدو حملة "اكتب من أجل الحقوق" قوة 
تأثير كلماتهم لالتحاد وراء هدف مشترك – أال وهو 
دعم األشخاص بغض النظر عن مكان وجودهم في 

العالم. معًا، لقد ساعدوا في تغيير حياة أكثر من 100 
شخص على مر السنين، فحّرروهم من التعذيب أو 

التعرض للمضايقة أو السجن الجائر. 

إن معرفة أنهم جزء من مجتمع يتمتع بهذا القدر 
من القوة والتأثير قد غّير حياتهم أيضًا. انضموا إلينا 

اليوم. اكتبوا رسالة، وغيروا حياة إنسان – بما في 
ذلك حياتكم أنتم.

اقرأوا المزيد حول األشخاص الذين نناضل من أجلهم: 
 https://www.amnesty.org/ar/WriteForRights/

اتصلوا بفريق منظمة العفو الدولية العامل في 
www.amnesty.org/ar/countries:بلدكم

 @Amnesty انشروا تغريدة لدعم منظمة العفو الدولية 
 #W4R21 باستخدام الهاشتاغين @AmnestyAR و 

و #اكتب_من_أجل_الحقوق 
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بادروا بالتحّرك اليوم

 اكـتـبـوا رســـالـة، 
وغّيروا حياة إنسـان


