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دت من منزلها بسبب  ُشرِّ
دفاعها عن حقوق السكن

ني يوالن 
مدافعة عن حقوق اإلنسان، الصين



لقد كابدت ني  يوالن  سنوات عصيبة من 
المضايقات العنيفة بسبب وقوفها مع الذين تم 

إخالؤهم من منازلهم. وقد ساعدت المحامية السابقة 
عشرات األشخاص الذين تم إخالؤهم قسرًا من 

منازلهم من قبل مشاريع البناء الربحية. وكانت واحدة 
من آالف السكان الذين ُهدمت مساكنهم في فترة 

التحضير إلقامة دورة األلعاب األولمبية في بكين في 
عام 2008.

ت الحكومة على أنشطتها بمضايقتها وعائلتها،  وردَّ
أماًل في وضع حد لنشاطها. فقد اعتقلتها السلطات 
مرارًا، حيث تعرضت أثناء فترة احتجازها للضرب المبرح 

إلى حد أنها باتت اليوم تستخدم الكرسي المتحرك. 
وظلت السلطات تالحقها على مدى نحو 20 عامًا، 

حيث وضعتها مع أفراد عائلتها قيد المراقبة وهددتهم 
وأخلتهم من منازلهم، منزاًل بعد آخر.

في مارس/آذار 2016، رفضت السلطات منحها جواز 
سفر كي تسافر إلى الواليات المتحدة لتسلم جائزة 
دولية تحتفي بشجاعتها. وفي أبريل/نيسان 2017، 

اقتحم بعض الرجال شقة ني يوالن المستأجرة 

وقبضوا عليها وعلى وزوجها وابنتها، وألقوا بهم 
خارج منزلهم. وبعد إرغامهم على النوم في الشارع، 

يعيش الزوجان اآلن في سكن مؤقت تحت عين 
ة على  الشرطة بشكل دائم. وال تزال ني يوالن مصرَّ
عدم الكف عن مساعدة الناس والوقوف إلى جانبهم 

دفاعًا عن حقوقهم. وقد جاء اآلن دورنا للوقوف معها 
والدفاع عنها.

 ُأطلب من الحكومة الصينية الكف عن مضايقة 
ني يوالن.

ُأكتب إلى المسؤول الصيني 
في بكين

أظهر للسيدة ني يوالن أنك 
تقف إلى جانبها

ُأطلب منه التوقف عن مضايفة ني يوالن وعائلتها:

Wang Xiaohong
Director of Beijing Municipal Public Security Bureau

No.9 Dongdajie
 Qianmen

Dongchengqu
Beijingshi 100740

People’s Republic of China

المخاطبة: السيد المدير

ال تستطيع ني يوالن تلقي رسائل إلكترونية، ولذا يرجى نشر 
صورة مع رسالة دعم على وسائل التواصل االجتماعي، من 

قبيل: »أنت شجاعة للغاية #ني يوالن - إننا نقف إلى جانبك!«
#倪玉兰，你真的很勇敢！我们会与您同心 :وباللغة الصينية

面对! #NiYulan

#NiYulan يرجى تضمين الهاشتاغ
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