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ُيسجن عشرين عاًما 
لمجاهرته برأيه



نشطاء الفرع النيجيري لمنظمة العفو الدولية 
يشاركون في حملة "ِلنكتب من أجل الحقوق" 

لعام 2021.
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ِلنكتب من أجل الحقوق
ما يزيد عن عشرين عاًما من كتابة الرسائل 

التي تغير حياة األشخاص
حتى عندما يتحد عدد قليل من الناس 

ليدافعوا عن شخص ما، يمكن أن تكون 
النتائج رائعة.

منذ عشرين عاًما تقريًبا، قررت مجموعة 
صغيرة من النشطاء في بولندا إجراء 

ماراثون لكتابة الرسائل لمدة 24 ساعة. 
وعلى مدى السنوات التالية، انتشرت 

الفكرة. واليوم، تعد حملة "ِلنكتب من أجل 
الحقوق" أضخم فعالية عالمية في مجال 

حقوق االنسان.

من 2326 رسالة في عام 2001 إلى ما 
يقرب من 4.7 مليون رسالة، وتغريدة، 

وتوقيع عريضة، وتحركات أخرى في عام 
2021، استخدم الناس في جميع أنحاء 

العالم تأثير كلماتهم لالتحاد وراء فكرة أن 
الجغرافيا ليست عائًقا أمام التضامن. 
ساعد هؤالء األفراد، مًعا، في إحداث 

تغيير كبير في حياة أكثر من 100 شخص 
على مر السنين، وتحريرهم من التعذيب 

أو المضايقة أو السجن الجائر.

توجه حملة هذا العام هذا الدعم إلى 
األشخاص المستهدفين بسبب نشاطهم 

السلمي أو آرائهم أو خصائصهم 
الشخصية؛ لحماية حقهم في االحتجاج 

والتعبير عن أنفسهم بحرية. ويشمل 
ذلك المدافعات عن حقوق اإلنسان، 
والنشطاء في مجال حقوق العابرين 

إذا لم تكونوا على دراية بأساليب 
التعلم التشاركي، فراجعوا دليل 
ر الخاص بمنظمة العفو  الميسِّ

www. :الدولية قبل أن تبدأوا
amnesty.org/ar/documents/

ACT35/020/2011/ar/

تقدم منظمة العفو الدولية دورات 
عبر اإلنترنت للتربية في مجال 

حقوق اإلنسان، بما في ذلك دورة 
قصيرة حول المدافعين عن حقوق 

اإلنسان ُتعّرف بحملة "ِلنكتب 
https:// :"من أجل الحقوق

academy.amnesty.org/learn

طالعوا المزيد حول األشخاص 
الذين نناضل من أجلهم:  
www.amnesty.org/ar/

 writeforrights/

اتصلوا بفريق منظمة العفو 
www. :الدولية العامل في بلدكم

amnesty.org/ar/countries

أنشروا تغريدة لدعم منظمة العفو 
@Amnesty الدولية

و AmnestyAR@ باستخدام
 #W4R22  الهاشتاغين 

و #لنكتب_من_أجل_الحقوق

قبل أن تبدأوا
يمكن القيام بنشاط التربية على حقوق اإلنسان هذا 

في مجموعة متنوعة من السياقات على اإلنترنت 
أو خارجه، مثل الصفوف الدراسية في المدرسة، أو 

مجموعة مجتمعية أو عائلة أو مجموعة نشطاء. بصفتكم 
ميسرين، يمكنكم تكييف النشاط ليالئم السياق الذي 
تعملون فيه والمجموعة التي تعملون معها بالشكل 
األنسب. على سبيل المثال، قد ترغبون في التفكير 

في المعرفة التي تمتلكها المجموعة أصاًل حول القضايا 
التي تتّم مناقشتها، وحجم مجموعتكم وكيفية تنظيم 
النشاط بالشكل األنسب للسماح بالمشاركة النشطة، 

والمكان المادي لنشاطكم، وتقديمه بصفة شخصية أو 
عبر اإلنترنت، وأي قيود. وعندما يرغب المشاركون في 
المبادرة بتحرك بشأن قضية ما، ناقشوا ما إذا كان من 

اآلمن لهم القيام بذلك.

تستند جميع األنشطة إلى أساليب التعلم التشاركي 
التي ال يتم فيها تقديم المعلومات للمتعلمين فحسب؛ 

بل يقومون باستكشاف المسائل المتعلقة بالقضايا 
ومناقشتها وتحليلها والتساؤل بشأنها. وتتيح هذه 

المنهجية للمشاركين:

تطوير الكفاءات والمهارات األساسية

تكوين آرائهم الخاصة، وطرح األسئلة، واكتساب فهم 
أعمق للقضايا المعروضة.

التحّكم في طريقة تعلمهم، وصياغة المناقشات وفقًا 
الهتماماتهم وقدراتهم وبواعث قلقهم.

أن يكون لديهم الحيز المطلوب لكي يتمكنوا من االنخراط 
عاطفيًا، ومن تطوير مواقفهم الخاصة.

جنسًيا، والفنانين، والمحتجين السلميين. فقد تعرض 
هؤالء األفراد للضرب والسجن وإطالق النار والمضايقة 

والترهيب بأشكال مختلفة. ومن خالل حملة "ِلنكتب 
من أجل الحقوق"، سيتلقون رسائل تضامن فردية من 
آالف األشخاص في جميع أنحاء العالم. ويعلمون هم 

وأسرهم أنه يتم لفت انتباه الجمهور إلى أوضاعهم وال 
يتم نسيانهم. فمن خالل العمل التضامني، وضمان 
أن الجميع – بما في ذلك أولئك األكثر تعّرًضا للتمييز 

المجحف – يمكنهم المشاركة في االحتجاجات على قدم 
المساواة دون خوف من العنف، يمكننا خلق عالم أكثر عداًل 

ومساواة.

إلى جانب تحركات كتابة الرسائل، تتحدث منظمة العفو 
الدولية أيضًا إلى أولئك الذين لديهم القدرة على تغيير 

أوضاع هؤالء األشخاص، مثل السياسيين في بلدانهم. 
كما تسلط حملة "ِلنكتب من أجل الحقوق" الضوء على 

هذه المظالم من خالل الفعاليات العامة، وتحظى 
باهتمام دولي على وسائل التواصل االجتماعي.

تحّدث األفراد ومجموعات األفراد الذين ظهروا في 
الحملة في السنوات السابقة عن الفرق الذي تحدثه هذه 
التحركات، وغالبًا ما يصفون القوة التي يستمدونها من 

معرفة أن كل هؤالء الناس يهتمون ألمرهم.

في كثير من األحيان، يطرأ تغيير ملحوظ في معاملة 
هؤالء األفراد، وغيرهم من األشخاص والمجموعات في 

وضع مماثل، من قبل سلطات البلد. فقد يتم إسقاط 
التهم واإلفراج عن األشخاص من االحتجاز. ويتم معاملة 

األشخاص بشكل أكثر إنسانية، ويتم سن قوانين أو وضع 
أنظمة جديدة لمعالجة الظلم.

التعّلم عن نشاطنا حول حقوق اإلنسان:
االحتجاز التعسفي والمحاكمة الجائرة
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في 30 يونيو/حزيران 2021، ُأطلق سراح المدافع البوروندي عن حقوق اإلنسان جيرمين 
روكوكي Germain Rukuki، بعد أن قضى أكثر من أربع سنوات في السجن في 

بوروندي. وكان قد تم اعتقاله ومقاضاته وإدانته لمجرد عمله في مجال حقوق اإلنسان.

أثناء حملة "ِلنكتب من أجل الحقوق" لعام 2020، بادر المؤازرون من جميع أنحاء العالم 
بأكثر من 436 ألف تحرك للمطالبة بإطالق سراح جيرمين. وبعد عدم تمكنه من مغادرة 
البالد في أعقاب إطالق سراحه، تم لم شمل جيرمان أخيًرا مع عائلته في بلجيكا في 
فبراير/شباط 2022. وقال: "حملة "ِلنكتب من أجل الحقوق" لها تأثير إيجابي حًقا. لقد 

 جعلني دعمها أنا، جيرمين روكوكي، أخرج من السجن وأنا أشد التزاًما بالدفاع عن 
حقوق اإلنسان".

كان ماغاي ماتيوب نغونغ Magai Matiop Ngong من جنوب السودان مجرد 
تلميذ مدرسة عندما ُحكم عليه باإلعدام في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 
بتهمة القتل. وروى ماغاي كيف أخبر القاضي أن الوفاة كانت حادًثا، وأنه كان 
يبلغ من العمر 15 عاًما فقط في ذلك الوقت. ومع ذلك، حوكم ماغاي بتهمة 
القتل العمد دون أي أن يتمّكن أبًدا من االتصال بمحام. تم المبادرة بأكثر من 

700000 تحرك من أجل ماغاي خالل حملة "ِلنكتب من أجل الحقوق" لعام 
2019. وفي مارس/آذار 2022، وافقت المحكمة العليا على أنه يجب إطالق 
سراحه ألنه كان طفاًل في ذلك الوقت. وماغاي اآلن خارج البالد بأمان وهو 

مصمم أكثر من أي وقت مضى على مساعدة الناس مثله.

عمل برناردو كال زول Bernardo Caal Xol، المعلم واألب، بال كلل 
للدفاع عن المجتمعات المتأثرة بمشاريع الطاقة الكهرومائية على نهر 
كاهابون، في شمال غواتيماال. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2018، 

ُحكم عليه بالسجن ألكثر من سبع سنوات بتهم ملفقة تهدف إلى 
منع عمله في مجال حقوق اإلنسان. وخالل حملة "ِلنكتب من أجل 

الحقوق" لعام 2021، تم المبادرة بأكثر من نصف مليون تحرك لصالح 
برناردو، وفي مارس/آذار 2022، ُأطلق سراحه.
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لقد تم لّم شمله مع عائلته

ُأطلق سراح مدافع عن حقوق اإلنسان

نجا من حكم اإلعدام

لكلماتكم قوة 
وتأثير كبير

التعّلم عن نشاطنا حول حقوق اإلنسان:
االحتجاز التعسفي والمحاكمة الجائرة
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نشطاء الفرع السويسري لمنظمة العفو الدولية يشاركون 
في حملة "ِلنكتب من أجل الحقوق" لعام 2021.

اإلعالن العالمي 
لحقوق اإلنسان

تم وضع اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان من قبل األمم المتحدة التي كانت مشكلة 
حديًثا في السنوات التي أعقبت الحرب العالمية الثانية مباشرة. ومنذ اعتماده في 10 

ديسمبر/كانون األول 1948، شكل العمود الفقري للنظام الدولي لحقوق اإلنسان. 
وافقت كل دولة في العالم على االلتزام بالمبادئ العامة الواردة في المواد الثالثين من 

هذه الوثيقة.

اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان بحد ذاته، كما يوحي اسمه، هو إعالن نوايا من قبل كل 
حكومة في جميع أنحاء العالم بأنها ستلتزم بمعايير معينة في معاملة األفراد. وأصبحت 
حقوق اإلنسان جزًءا من القانون الدولي: منذ اعتماد اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، 
تم وضع العديد من القوانين واالتفاقيات الملزمة األخرى على أساس مبادئه. إن هذه 

القوانين واالتفاقيات هي التي توفر األساس لمنظمات مثل منظمة العفو الدولية 
لدعوة الحكومات إلى االمتناع عن نوع السلوك أو المعاملة التي عانى منها األشخاص 

ط عليهم الضوء في حاالت حملتنا "ِلنكتب من أجل الحقوق". الذين يسلًّ
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حقوق اإلنسان هي الحريات األساسية والحماية التي 
يمتلكها كل فرد منا. وهي تستند إلى مبادئ الكرامة 

والمساواة واالحترام المتبادل – بغض النظر عن العمر 
والجنسية والنوع االجتماعي والعرق والمعتقدات 

والتوجهات الشخصية.

وحقوقكم تتعلق بالحصول على معاملة عادلة ومعاملة 
اآلخرين بطريقة عادلة، وأن تكون لديكم القدرة على اتخاذ 
قرارات بشأن حياتكم الخاصة. وحقوق اإلنسان األساسية 

هذه عالمية – إنها ملكنا جميًعا؛ الجميع في العالم. إنها 
غير قابلة للتصرف – ال يمكن انتزاعها منا. وهي غير قابلة 
للتجزؤ ومتداخلة – كلها متساوية في األهمية ومترابطة.

منذ الفظائع التي ارتكبت خالل الحرب العالمية الثانية، 
قدمت الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان، بدًءا من اإلعالن 
العالمي لحقوق اإلنسان، إطاًرا قوًيا للتشريعات الوطنية 

واإلقليمية والدولية المصممة لتحسين الحياة في مختلف 
أنحاء العالم. ويمكن النظر إلى حقوق اإلنسان على أنها 
قوانين للحكومات. إنها تفرض واجبات على الحكومات 
والمسؤولين الحكوميين باحترام وحماية وإعمال حقوق 

من هم ضمن واليتهم ووالية الحكومات القضائية، 
وكذلك في الخارج.

حقوق اإلنسان ليست من الكماليات التي يجب الوفاء بها 
فقط عندما تسمح الممارسات العملية بذلك.

التعّلم عن نشاطنا حول حقوق اإلنسان:
االحتجاز التعسفي والمحاكمة الجائرة
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الحقوق والحريات المدنية
الحق في الحياة، والتحرر من 

التعذيب واالسترقاق، والحق 
في عدم التعّرض للتمييز.

الحرية والمساواة في الكرامة والحقوقالمادة 1

عدم التمييزالمادة 2

ية وفي األمان على شخصهالمادة 3 حق الفرد في الحياة والحرِّ

التحرر من االسترقاقالمادة 4

التحرر من التعذيبالمادة 5

الحقوق القانونية
 الحق في افتراض البراءة، 
 والحق في محاكمة عادلة، 

 والحق في التحرر من االعتقال 
أو االحتجاز التعسفي.

الجميع يتمتعون بحماية القانونالمادة 6

الناُس جميًعا سواٌء أمام القانونالمادة 7

تحقيق اإلنصاف عندما ُتنتهك الحقوقالمادة 8

ال اعتقال، وال حبس، وال نفي بدون وجه حقالمادة 9

الحق في محاكمة عادلةالمادة 10

المتهم بريء حتى تثبت إدانتهالمادة 11

الحقُّ في التماس ملجأ في بلدان أخرى وطلب الحمايةالمادة 14

الحقوق االجتماعية
 الحق في التعليم، 

 وتأسيس وإعالة أسرة 
والرفاهية والرعاية الصحية.

الخصوصية والحق في السكن والحياة األسريةالمادة 12

ل واختيار محلِّ اإلقامة داخل حدود الدولةالمادة 13 ية التنقُّ حرِّ

الحق في الزواج وتأسيس أسرةالمادة 16

الحق في الراحة ووقت الفراغالمادة 24

انيالمادة 26 الحق في التعليم، بما في ذلك التعليم االبتدائي المجَّ

الحقوق االقتصادية
الحق في الملكية والعمل 

 والمسكن والتعويض 
ومستوى معيشي الئق.

الحق في التمتع بجنسية ماالمادة 15

الحق في التملك والحيازةالمادة 17

الحق في الضمان االجتماعيالمادة 22

الحق في العمل، والحق في أجر متساٍو وفي االنضمام إلى نقابة عماليةالمادة 23

الحق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهةالمادة 25

الحقوق السياسية
 الحق في المشاركة في 

إدارة شؤون البالد والحق في 
االنتخاب والحق في التجمع 

 السلمي وحرية التعبير 
والمعتقد والدين.

ية المعتقد )بما فيه المعتقد الديني(المادة 18 حرِّ

ية التعبير، والحق في نشر المعلوماتالمادة 19 حرِّ

حرية االنضمام إلى الجمعيات واالجتماع مع اآلخرين بطريقة سلميةالمادة 20

الحق في المشاركة في حكم بالدكالمادة 21

 الحقوق الثقافية 
والمتعّلقة بالتضامن

 الحق في المشاركة في 
الحياة الثقافية للمجتمع.

الحق في المشاركة في الحياة الثقافية لمجتمعكالمادة 27

الحق في نظام عالمي يمكن في ظله تحقيق جميع هذه الحقوق بشكل كاملالمادة 28

المسؤولية عن احترام حقوق اآلخرينالمادة 29

ال يجوز نزع أيٍّ من هذه الحقوق من أصحابها!المادة 30
 

اإلعالن العالمي 
لحقوق اإلنسان

التعّلم عن نشاطنا حول حقوق اإلنسان:
االحتجاز التعسفي والمحاكمة الجائرة
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النشاط
االحتجاز التعسفي 

والمحاكمة الجائرة
المفاهيم الرئيسية

االحتجاز التعسفي 	
المحاكمة الجائرة 	
التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة 	
الحبس االنفرادي المطول 	
الحق في حرية التعبير 	
الحق في االحتجاج 	

حول هذا النشاط
سيكتسب المشاركون معلومات حول حرية التعبير والرأي، والحق في 

االحتجاج، من خالل القصة الحقيقية لناصر الزفزافي، وهو قائد مجتمعي 
ومدافع بارز عن حقوق اإلنسان في المغرب ُحكم عليه بالسجن لمدة 

20 عاًما بسبب تعبيره العلني عن رأيه إزاء الظلم. كجزء من النشاط، يتم 
تشجيع المشاركين على كتابة رسالة للمطالبة باإلفراج فوًرا ودون قيد أو 

شرط عن ناصر، والتعبير عن تضامنهم معه.

حصيلة التعليم
سوف يتسنى للمشاركين:

التفكير في تحركاتهم السابقة ضد الظلم. 	
استكشاف الصلة بين االلتزام والشجاعة في التعبير عن الرأي عالنية  	

والمخاطر واالنتهاكات المحتملة لحقوق اإلنسان التي يواجهها بعض 
الناس بسبب ذلك؛

التعرف على حملة منظمة العفو الدولية "ِلنكتب من أجل الحقوق"؛ 	
كتابة رسائل لدعم ناصر وإظهار التضامن معه. 	

1.    مهاًل! عندي شيء ألقوله!
وزعوا أوراًقا أو أقالم تحديد أو مواد حرفية إبداعية أخرى على جميع المشاركين واشرحوا لهم أنه يمكنهم 
استخدامها للكتابة أو الرسم أثناء التأمل الذاتي. اقرأوا الفقرة التالية بصوت عاٍل واطلبوا من المشاركين 

استغراق وقت لإلمعان في التفكير بشكل فردي:

زوا على وقت ما في حياتكم، رفعتم فيه صوتكم بوجه شيء ظالم. ماذا حدث؟ لماذا رفعتم  "ركِّ
صوتكم؟ هل كانت هناك عواقب إيجابية أم سلبية عليكم؟ كيف كان تأثيرها عليكم من حيث 

استعدادكم لرفع صوتكم للتعبير عن موقفكم من أمر ما مرة أخرى في المستقبل؟"

أتيحوا للمشاركين بضع دقائق للكتابة أو الرسم أو اإلبداع أثناء اإلمعان في التفكير باألسئلة. قّسموا 
المشاركين إلى مجموعات ثنائية، واطلبوا منهم مشاركة إحدى ذكرياتهم أو أفكارهم أو تأمالتهم، ثم 

اطرحوا عليهم األسئلة التالية للمناقشة:

هل من الصعب عليكم النضال ضد الظلم – لماذا أو لَم ال؟ 	
ما الذي يمكن أن تحتاجوه كي ترفعوا أصواتكم بوجه الظلم بوتيرة أكبر؟ 	
متموه من هذا التمرين؟ 	 ما الذي تعلَّ

اجمعوا المجموعة الكاملة من جديد واجمعوا بعض الردود من المجموعات الثنائية.

20 دقـيـقـة

العمر: 12+

الوقت الالزم
60 دقيقة. ربما تحتاجون وقًتا إضافًيا لقسم المبادرة 

بالتحرك.

المواد المطلوبة
وثيقة للتوزيع: قصة ناصر )لصفحة 11(  	
وثيقة للتوزيع: الحقوق والبطاقات السردية  	

)الصفحة 9(
معلومات عن الخلفية في ما يتعّلق باالحتجاجات  	

والحق في محاكمة عادلة )الصفحة 10(
نسخة مبسطة من اإلعالن العالمي لحقوق  	

اإلنسان )الصفحة 5(
األوراق، وأقالم التحديد، والمواد الحرفية،  	

واألقالم واألظرف )في حالة إرسال الرسائل(
	 www.amnesty.org/ اختياري: نماذج رسائل من

 ar/writeforrights/
	 www.amnesty.org/ اختياري: فيديو لناصر من

ar/w4r-videos ، )متوفر باللغة العربية(.

التحضير
اطبعوا النشرات والمعلومات عن الخلفية ونسخ  	

اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لكل مشارك/
مجموعة.

قوموا بقص البطاقات السردية وبطاقات  	
الحقوق )الصفحة 9(.

اقرأوا المعلومات عن الخلفية في الصفحة 10،  	
وقصة ناصر في الصفحة 11.

المزيد من المعلومات 
شاركوا في الدورة التدريبية القصيرة حول حملة  	

 "ِلنكتب من أجل الحقوق" على 
https://academy.amnesty.org/learn/

course/external/view/elearning/145/write-
for-rights-a-short-guide

شاركوا في دورتنا التدريبية الخاصة بالحق في  	
https://academy.amnesty.org/ االحتجاج على
learn/course/external/view/elearning/204/

 alhq-fy-alahtjaj
اقرأوا التقرير الموجز لمنظمة العفو بشأن الحق  	

www.amnesty.org/ar/ في االحتجاج على
  documents/ACT30/5856/2022/ar/

من المهم األخذ في االعتبار
في السياقات التي يكون فيها استخدام كلمة  	

'احتجاج' مثيًرا للجدل إلى حد كبير، وقد يعرض 
المشاركين للخطر، قد تحتاجون إلى استبدالها 

ببديل مثل 'الحق في حرية التجمع السلمي 
والتعبير'.
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2.    ُسجن بسبب مطالبته بالتغيير: قصة ناصر
وزعوا نسخة من ملخص اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان من الصفحة 5. إذا كانت هذه هي المرة 

األولى التي يتم فيها تعريف المشاركين بحقوق اإلنسان، فيجب عليكم التركيز على بناء فهم مشترك 
لما يعنيه ذلك أواًل، باستخدام المعلومات حول اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في الصفحة 4.

اشرحوا للمشاركين أنهم سوف سيتعرفون اآلن عن قصة ناصر، قائد مجتمعي محلي في شمال 
المغرب. وهو جزء من حركة تحتج بشكل سلمي للمطالبة بمعاملة أكثر إنصاًفا ألفراد مجتمعهم – الذين 

يتحدثون األمازيغية، التي تختلف عن اللغة العربية التي يتم التحدث بها في مختلف أنحاء المغرب – 
وكذلك بمطالب متعلقة بالعدالة االجتماعية مثل نظام رعاية صحية أفضل، وبنية تحتية أفضل مثل 

المدارس والمستشفيات، وتحسين فرص الناس للعمل في المنطقة.

قسموا المشاركين إلى مجموعات من حوالي أربعة أو خمسة أشخاص، وأعطوا كل مجموعة نسخة 
من قصة ناصر )صفحة 11(، ومجموعة من البطاقات السردية )صفحة 9(. ال توزعوا بطاقات الحقوق 

بعد. اطلبوا منهم قراءة القصة في مجموعاتهم، والتأكد من فهمهم لما حدث. امنحوهم حوالي خمس 
دقائق، ثم اشرحوا المهمة باستخدام بطاقات الحقوق:

ستحصل كل مجموعة على خمس بطاقات تمثل حقوق إنسانية مختلفة من اإلعالن العالمي 
لحقوق اإلنسان.

ينبغي أن تتطابق كل بطاقة من بطاقات الحقوق هذه مع إحدى البطاقات السردية التي لديكم 
بالفعل، والتي تصف ما حدث لناصر.

ولكن... قد تجدون أن بعض بطاقاتكم يمكن أن تتطابق مع أكثر من حق واحد. تحتاجون إلى اختيار حق 
واحد، بحيث يمكنكم استخدام كل بطاقاتكم.

وزعوا مجموعات بطاقات الحقوق، واطلبوا من المشاركين بدء مهمة المطابقة. بعد خمس دقائق، 
أعيدوا جمع المجموعة. تحققوا من ردود المجموعات على المهمة، وتأكدوا من أن أنها قامت بمطابقة 

الحقوق بشكل صحيح. استخدموا األسئلة التالية للتحقق من فهم المشاركين والتمّعن في تجربتهم:

إلى أي مدى كان من السهل مطابقة الحقوق مع السرد؟ ما الذي كان صعًبا، إذا ووجهت  	
صعوبة؟

هل هناك أي حقوق ال تفهمونها تماًما؟ 	
ما هو انطباعكم العام عن قصة ناصر؟ هل هناك أي شيء فاجأكم أو صدمكم؟ 	

اختتموا بالتوضيح أن حقوق اإلنسان غالًبا ما توصف بأنها "غير قابلة للتصرف"، و"غير قابلة للتجزؤ" 
و"مترابطة". غير قابلة للتصرف أي أنه ال يمكن انتزاع حقوق اإلنسان تحت أي ظرف من الظروف، بما 

في ذلك في الحروب أو حاالت الطوارئ. غير قابلة للتجزؤ أي أن جميع حقوق اإلنسان على نفس القدر 
من األهمية. وال يمكن ألحد أن يقرر أن بعض الحقوق مهمة أكثر من غيرها. ومترابطة أي أنه عندما يتم 

انتهاك حق ما، فإن ذلك يكون له تأثير سلبي على الحقوق األخرى، كما تظهر قصة ناصر. وبالمثل، عندما 
يتم إعمال حق معين، فإن ذلك يساهم في إعمال حقوق أخرى، ولهذا السبب تعمل منظمة العفو 

الدولية على إطالق سراح ناصر.

25 دقـيـقـة
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3.    بادروا بالتحرك
فّسروا عن حملة منظمة العفو الدولية "ِلنكتب من أجل الحقوق". وضحوا أن منظمة العفو الدولية 

تشجع الناس على المطالبة بتحقيق العدالة لناصر. قدموا أمثلة من حملة العام الماضي )الصفحة 3( 
إلظهار مدى إمكانية نجاح كتابة الرسائل والمبادرة بتحركات أخرى.

إذا لم يكن هناك وقت كاٍف للمشاركين للمبادرة بتحرك في غضون الوقت المسموح به، شجعوهم على 
تنظيم كيفية القيام بذلك بعد ذلك، أو قّسموا التحركات بين المجموعات. شجعوهم على أن يكونوا 

مبدعين.

 اعرضوا على المشاركين مقطع فيديو 
 ناصر الذي يمكن العثور عليه هنا: 

  www.amnesty.org/ar/w4r-videos 
)متوفر باللغة العربية(.

اكتبوا رسالة

شجعوا المشاركين على الكتابة إلى السلطات المغربية باستخدام معلومات االتصال الموجودة على 
يسار الصفحة.

وضحوا أن إرسال رسالة شخصية إلى المسؤولين يمكن أن يكون لها أكبر األثر. يمكنكم إعطاء 
المشاركين اإلرشادات التالية لمساعدتهم على كتابة رسالتهم:

أخبروا السلطات بشيء عن أنفسكم لجعل هذه الرسالة شخصية. 	
أخبروهم بما يشعركم بالصدمة في قضية ناصر الزفزافي. 	
أخبروهم لماذا تعتقدون أنه من المهم أن تحترم الحكومات الحق في حرية التعبير. 	
اطلبوا منهم إطالق سراح ناصر الزفزافي فورًا ودون قيد أو شرط، وإلغاء حكم إدانته. 	

رئيس الحكومة المغربية
القصر الملكي – التواركة

الرباط 10070
المغرب

فاكس: 212537771010+

المخاطبة: السيد رئيس الحكومة

أظهروا التضامن

أظهروا لناصر أنكم متضامنون معه. أرسلوا له رسائل صداقة وأمل أن تساعد في رفع معنوياته في 
السجن. أخبروه قلياًل عن أنفسكم ومن أين أنتم. كونوا مبدعين وأرفقوا بعض الرسومات! ثم أرسلوا 

رسالتكم إلى العنوان الموجود على يسار الصفحة.

ناصر الزفزافي
فرع منظمة العفو الدولية في المغرب

20، زنقة ورغة، الشقة: 5 أكدال
الرباط – 10080

المغرب

15 دقـيـقـة
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بسبب الظروف السيئة في السجن، ساء وضع ناصر الصحي، ويعاني من مشاكل 
صحية متعددة، بما في ذلك مشاكل التنفس وآالم األعصاب، ومشاكل في بصره. 

وحرمته سلطات السجن من تلقي الرعاية الصحية التي يحتاجها.

في عام 2016، سار ماليين األشخاص في المغرب في مسيرات سلمية للتعبير عن 
حزنهم وإحباطهم بسبب االفتقار إلى العدالة االجتماعية واالقتصادية، وكانت وفاة 

بائع أسماك محلي هي التي دفعت األشخاص إلى القيام بهذه المسيرات. فطالبوا 
بتحسين الرعاية الصحية، وتحسين البنية التحتية، ووضع حد للفساد، وتحسين فرص 
العمل في المنطقة. وأصبح ناصر شخصية بارزة في هذه الحركة، واستخدم صوته 

للمطالبة بتحقيق العدالة االجتماعية والتغيير في مجتمعه. وبسبب مشاركته، تم 
استهدافه وسجنه على أيدي السلطات المغربية.

الحق في عدم التعرض 
للتعذيب وغيره من ضروب 

المعاملة السيئة

ُيزعم أن ضباط الشرطة عذبوا ناصر أثناء احتجازه. وهو ُيجبر على العيش في ظروف 
مروعة في السجن. لقد احُتجز في الحبس االنفرادي لفترات طويلة، ولم يكن له أي 

اتصال حقيقي مع المعتقلين اآلخرين لمدة 22 ساعة على األقل يومًيا ألكثر من 15 
يوًما، مما يصل إلى حد التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو 

الالإنسانية أو المهينة.

الحق في حرية التعبير 
والتجمع السلمي

الحق في الصحة

ال يزال ناصر خلف القضبان منذ عام 2017. وُحكم عليه بالسجن لمدة 20 عاًما بسبب الحق في الحرية
أنشطته كقائد مجتمعي محلي ومدافع عن حقوق اإلنسان.

اتسمت محاكمة ناصر بانتهاكات مختلفة لحقه في محاكمة عادلة )يشار إليها أحياًنا باسم الحق في محاكمة عادلة
'اإلجراءات القانونية الواجبة'( والتي تم وضعها لضمان أن المحاكمة تتبع إجراءات عادلة 

ومنصفة. واألهم من ذلك، أن الحكم استند أساًسا إلى "اعترافات"، قال ناصر للمحكمة 
إنها انُتزعت منه تحت وطأة التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة. إال أن المحكمة 

لم تستبعدها من إجراءات المحاكمة رًدا على ذلك، ما يمّثل انتهاًكا للقانون الدولي 
لحقوق اإلنسان.

وثيقة للتوزيع
بطاقات الحقوق والبطاقات السردية

التعّلم عن نشاطنا حول حقوق اإلنسان:
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االحتجاج السلمي هو وسيلة دينامية وعلنية لممارسة حقوق اإلنسان. على مر التاريخ، 
سمحت االحتجاجات لألفراد والجماعات بالتعبير عن المعارضة واآلراء واألفكار، وفضح 

الظلم وسوء المعاملة، والمطالبة بمساءلة من هم في السلطة.

عندما يشارك الناس في االحتجاجات، سواء بشكل فردي أو جماعي، فإنهم يمارسون 
مجموعة متنوعة من الحقوق التي يمكن أن تشمل الحق في حرية التعبير والتجمع 

السلمي. وبدون القدرة على التعبير عن اآلراء بحرية، فإن التجمعات العامة هي مجرد 
تجمعات جماعية ألشخاص بدون رسالة. وبدون القدرة على التجمع بحرية، قد تفتقر آراء 

الناس إلى قوة األعداد إلسماع رسالتهم بشكل صحيح.

الحقوق األخرى ضرورية أيًضا لتمكين الناس من االحتجاج السلمي، بما في ذلك الحق 
في الحياة، والخصوصية، وحرية تكوين الجمعيات أو االنضمام إليها، والتحرر من 

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة أو العقوبة، والتحرر من االعتقال واالحتجاز 
التعسفيين، على سبيل المثال.

عندما تقوم الحكومات بقمع االحتجاجات
ل إلى حلول  بداًل من معالجة بواعث القلق الُملّحة والتشجيع على إجراء الحوار للتوصُّ

لمواجهة الظلم واالنتهاكات والتمييز، تستجيب الدول في الكثير من الحاالت لالحتجاجات 
بوصم المتظاهرين السلميين وقمعهم.  ومن الشائع أن تحاول الدول فرض قيود على 
االحتجاجات بناًء على حجج بشأن حماية األمن القومي أو النظام العام. لكن احترام حقوق 

اإلنسان جزء من األمن القومي والنظام العام، والحق في االحتجاج مكفول بموجب 
القانون الدولي لحقوق اإلنسان.

ضون لعدم  وُتوجد عقبات أخرى تحول دون ممارسة االحتجاج؛ إذ ُيعتَبر األفراد الذين يتعرَّ
المساواة وللتمييز – سواًء كانا قائمين على عرقهم أو نوعهم االجتماعي أو ميولهم 

الجنسية أو هويتهم المرتبطة بالنوع االجتماعي أو دينهم أو عمرهم أو إعاقتهم أو 
مهنتهم أو وضعهم االجتماعي أو االقتصادي أو وضعهم المرتبط بالهجرة، أو غير ذلك 

من األوضاع – أكثر عرضة للتضّرر بسبب القيود والقمع، وأقل مقدرًة على المشاركة 
في االحتجاجات. ومع ذلك، ُيعَزى قدر كبير من التقدم الُمحَرز بشأن حقوق اإلنسان حول 
العالم إلى شجاعة األفراد الذين أقَدموا على الكفاح من أجل مجتمع أكثر شمواًل للجميع 

وأكثر عداًل، على الرغم من المخاطر والتحديات التي واجهوها. وبالتالي، ُيَعد تمكين جميع 
األشخاص من االحتجاج بأمان ودون أي تمييز أمًرا ذا أهمية قصوى.

معلومات عن الخلفية
الحق في االحتجاج

المحاكمة العادلة – حق أساسي 
من حقوق اإلنسان

الحق في محاكمة عادلة هو أحد الضمانات العالمية 
المعترف بها في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، الذي 

اعتمدته حكومات العالم في عام 1948. وتمت صياغة 
معايير حقوق اإلنسان لمراعاة التنوع الثري لإلجراءات 

القانونية حول العالم. وهي تحدد الحد األدنى من 
الضمانات التي يجب أن توفرها جميع األنظمة لضمان 

العدالة واحترام سيادة القانون واحترام الحق في إجراءات 
جنائية عادلة. وهي تنطبق على التحقيقات واالعتقاالت 

واالحتجاز، وتنطبق كذلك طوال اإلجراءات السابقة 
للمحاكمات، وطوال المحاكمة واالستئناف وإصدار الحكم 

والعقوبة. وُتعتبر المحاكمة عادلة فقط إذا تم احترام حقوق 
المتهم طوال العملية.

يجب أن تكون المحاكم مستقلة ومحايدة ومختصة بطريقة 
تحترم المعايير الدولية للعدالة. مهما كانت الجريمة، إذا 

تعرض الناس لمحاكمات جائرة، ال يتم تحقيق العدالة 
للمتهم أو المجني عليه أو الناس بصورة عامة. ويفقد 

نظام العدالة الجنائية نفسه من مصداقيته عندما يتعرض 
األشخاص للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة 

من قبل مسؤولي إنفاذ القانون، وعندما تكون المحاكمات 
جائرة بصورة جلية، وعندما تكون اإلجراءات مشوبة بالتمييز 

المجحف. وما لم يتم احترام حقوق اإلنسان في مركز 
الشرطة ومركز االحتجاز والمحكمة وزنزانة السجن، تكون 

الحكومة قد أخفقت في واجباتها ومسؤولياتها.

تشمل الحقوق التي يحق للجميع الحصول عليها أثناء 
إجراءات المحاكمة الحق في المساواة أمام القانون 

والمحاكم، والحق في جلسة استماع علنية، والحق في 
عدم اإلكراه على الشهادة أو االعتراف بالذنب، واستبعاد 

األدلة الناتجة عن التعذيب أو اإلكراه، والحق في عدم 
التعرض لعقوبات غير قانونية، والحق في االستئناف، 

وغيرها من الحقوق العديدة.

التعّلم عن نشاطنا حول حقوق اإلنسان:
االحتجاز التعسفي والمحاكمة الجائرة
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من األعلى إلى األسفل: ناصر الزفزافي يلقي كلمة 
خالل إحدى المظاهرات في مدينة الحسيمة الشمالية.

إحدى المظاهرات في الحسيمة، مايو/أيار 2017.

وثيقة للتوزيع
قصة ناصر

كان ناصر الزفزافي يعيش حياة هادئة مع أسرته في منطقة الريف في 
شمال المغرب، وهي منطقة تعاني سوء الرعاية الصحية، والتعليم، 

ض سكانها للتهميش من جانب الحكومات  وفرص العمل. وقد تعرَّ
المتعاقبة في المغرب.

بدأت االحتجاجات السلمية في أكتوبر/تشرين األول 2016 في بلدة ناصر 
التي أشعلت شرارتها وفاة بائع سمك طحنته شاحنة قمامة بينما كان 
يحاول استرداد األسماك التي صادرتها السلطات منه. وسار ماليين 

الناس في مسيرات سلمية للتعبير عن حزنهم وإحباطهم. فالناس قد 
سئموا وكانوا يطالبون بالتغيير. وهكذا ُولد حراك الريف، وأصبح ناصر – 
الذي يؤمن إيماًنا راسًخا بالعدالة والمساواة – شخصية بارزة في الحراك.

وفي األشهر التالية، ألقت قوات األمن المغربية القبض على مئات 
المحتجين. وفي 29 مايو/أيار 2017، ُقبض على ناصر بسبب مقاطعته 

خطبة في أحد المساجد، واتهام اإلمام بأنه يسّوق للسلطات. وأثناء 
احتجاز ناصر عّرضه أفراد الشرطة للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة 

السيئة. وفي 27 يونيو/حزيران 2018، ُحكم على ناصر بالسجن 20 
عاًما لمجرد أنه جاهر برأيه. واحُتجز في الحبس االنفرادي حتى تاريخ 

31 أغسطس/آب 2018.

وقد شهدت الحالة الصحية لناصر – الذي ُأجبر على العيش في أوضاع 
مزرية في السجن – تدهوًرا ملموًسا. وهو يعاني مشاكل صحية، 

من ضمنها مشاكل في التنفس والبصر وآالم األعصاب. وقد حرمته 
سلطات السجن من الرعاية الطبية التي يحتاجها.

 " نحن أبناء الفقراء والبسطاء 
خرجنا نقول ال للحقرة وال للفساد"

   ناصر الزفزافي

التعّلم عن نشاطنا حول حقوق اإلنسان:
االحتجاز التعسفي والمحاكمة الجائرة
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منظمة العفو الدولية حركة عالمية تضم أكثر من 10 ماليين شخص 
أخذوا على عاتقهم مكافحة الظلم أينما كان. ونناضل من أجل تحقيق 

عالم يتمتع فيه جميع البشر بحقوق اإلنسان.

نحقق ونكشف الحقائق، كلما وحيثما تقع االنتهاكات. ونمارس الضغط 
على الحكومات ومجموعات أخرى لديها نفوذ، مثل الشركات، ونتأكد 

من وفائها بوعودها واحترامها للقانون الدولي. ومن خالل سرد 
القصص القوية لألشخاص الذين نعمل معهم، نقوم بتعبئة ماليين 

المؤيدين في جميع أنحاء العالم للحمالت من أجل إحداث التغيير، 
والدفاع عن النشطاء في خط المواجهة. وندعم الناس للمطالبة 

بحقوقهم من خالل التعليم والتدريب.

عملنا يوّفر الحماية للناس ويمّكنهم – من إلغاء عقوبة اإلعدام إلى 
تعزيز الحقوق الجنسية واإلنجابية، ومن مكافحة التمييز المجحف 

إلى الدفاع عن حقوق الالجئين والمهاجرين. نحن نساعد في تقديم 
الجالدين للعدالة، وتغيير القوانين القمعية، وتحرير األشخاص 

المسجونين لمجرد التعبير عن آرائهم. ونرفع صوتنا من أجل أي شخص 
وكل شخص تتعرض حريته أو كرامته للخطر.

حول
منظمة العفو الدولية

منظمة العفو الدولية
األمانة الدولية

Peter Benenson House
1 Easton Street

London WC1X 0DW
United Kingdom
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