شــاركـوا

هناك أساليب عديدة يمكنكم من خاللها دعم نشاط منظمة العفو
الدولية من أجل حقوق اإلنسان – سواء كنتم ترغبون في أن تصبحوا
أعضاء نشطين في مجموعات منظمة العفو الدولية أو تريدون
ببساطة المشاركة في نشاطها وتحركاتها بينما ترتاحون في منزلكم.

اتـصـلـوا بـنـا

يمكنكم االتصال بنا باستخدام اللغة اإلنجليزية أو
األلمانية؛ أعضاء فريقنا يتحدثون بلغات مختلفة،
ً
فمرحبا
وبالتالي إذا رغبتم في التحدث إلينا بلغتكم،
بكم ،وسنبذل كل ما وسعنا للتواصل معكم.

أنقذوا أرواح األفراد المعرضين لألخطار
بالمشاركة في التحركات العاجلة.
www.amnesty.de/urgent-actions
وقعوا على عريضة لممارسة الضغط على
ّ
المسؤولين عن االنتهاكات.
www.amnesty.de/aktuelle-aktionen
اكتبوا رسالة للدفاع عن حقوق األشخاص
وإنعاش األمل في نفوسهم.
www.amnesty.de/bgdv
انضموا لعضوية المنظمة
وادعموا نشاطها.
www.amnesty.de/mitglied-werden
تبرعوا لمنظمة العفو الدولية للحفاظ على
استقاللنا.
www.amnesty.de/spende
بمقدور أي شخص االنضمام ،وهناك سبل
عديدة مختلفة للمشاركة.
www.amnesty.de/mitmachen
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مرحـبـ ًا بـكـم فـي
الفرع األلماني
لمنظمة العفو الدولية
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منظمة العفو الدولية حركة عالمية تضم أكثر من  7ماليين شخص أخذوا
على عاتقهم مكافحة الظلم أينما كان ،والنضال من أجل تحقيق عالم
يتمتع فيه جميع البشر بحقوق اإلنسان .ولقد نالت المنظمة جائزة نوبل
ً
تقديرا لنضالها من أجل وقف التعذيب في جميع
للسالم عام 1977
أنحاء العالم.
وتعتمد المنظمة في تمويلها على جهود أعضائها وتبرعات أشخاص
عاديين مثلك .ومنظمتنا مستقلة عن أي عقائد سياسية أو مصالح
ً
ً
راسخا بأنه ال
إيمانا
اقتصادية أو معتقدات دينية؛ وتؤمن المنظمة
حكومة فوق النقد والمساءلة ،وال يأس مع النضال لالرتقاء بأوضاع
حقوق اإلنسان.

قصتنا – الدفاع عن حقوق اإلنسان
منذ أكثر من  50سنة
تأسست منظمة العفو الدولية سنة  .1961وتناضل منذ تأسيسها من
أجل إحقاق العدل في كل مكان ،ومكافحة الظلم أينما كان .ويشمل
نضالنا حماية الناس ،والدفاع عن حقهم في الحرية والحقيقة والكرامة.
ونسعى جهدنا لمنع اإلخالء غير المشروع للناس من بيوتهم ،ووضع
ً
دفاعا عن حقوق المهاجرين والالجئين،
حد للتعذيب واإلعدام .ونناضل
ونتصدى للعنصرية والتمييز المجحف؛ ونطالب بمحاسبة المعتدين
على حقوق اإلنسان لينالوا الجزاء العادل على انتهاكاتهم .كما نطالب
الحكومات بالتحرك لمكافحة التغير المناخي باعتباره قضية من قضايا
حقوق اإلنسان.
ونفعل كل هذا من خالل التحقيق في انتهاكات حقوق اإلنسان وفضح
مرتكبيها ،وتحفيز حركتنا العالمية وحشد جهودها ،وتوعية األجيال المقبلة
ً
ً
ً
معاشا ينعم
واقعا
يوما ما ،بأن تصبح حقوق اإلنسان
حتى يتحقق حلمنا
به كل البشر على السواء.
© Amnesty International / Foto: Henning Schacht

مجموعة منظمة العفو الدولية الناطقة باإلنجليزية في برلين أثناء نشاطها في إطار حملة "وقف التعذيب"لعام 2014

رفعت السلطات اإلقامة الجبرية المفروضة على
يوليا تسفيتكوفا ،وهي من بسكوف ،روسيا،
في  16مارس/آذار 2020؛ وكان نضالها العلني من أجل
حقوق مجتمع الميم وحقوق المرأة قد جعلها
هدف ًا لحملة تنطوي على رهاب المثلية شنتها السلطات،
شملت المضايقات والمالحقة القضائية التي ال أساس لها،
منذ مارس/آذار  .2019وسوف تواصل منظمة العفو الدولية
حمالتها من أجلها إلى أن تُ رفع كافة قيود السفر المفروضة
عليها ،وتنتهي جميع إجراءات المالحقة القضائية ضدها.
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مرحب ًا بكم في منظمة العفو الدولية

تم اإلفراج عن المدافع عن حقوق اإلنسان
خواكين إيلو أيتواس في  14فبراير/شباط ،2020
بعد أن لفتت منظمة العفو الدولية أنظار أعضاء السلك
الدبلوماسي في غينيا االستوائية إلى سجنه؛ وخالل
السنة التي أمضاها رهن االحتجاز ،تعرض للتعذيب
وحرم من تلقي العالج الطبي ،واالتصال بأهله ومحاميه.
ويبدو أنه استهدف بسبب نشاطه الحقوقي.

إلي حريتي ،سوف أستأنف
"اآلن وقد عادت ّ
نشاطي السابق من أجل حقوق اإلنسان؛
أود أن أتوجه بالشكر لمنظمة العفو الدولية
على جهودها الجبارة التي أدت إلى اإلفراج عني".

ما هي حقوق اإلنسان؟

منظمة العفو الدولية في ألمانيا

حقوق اإلنسان هي الحقوق والحريات األساسية التي يحق لكل منا
التمتع بها .وتشكل المواد الثالثون لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان
األساس الذي يستند إليه نشاطنا والقوة المحركة لعملنا.

نحن الفرع األلماني لمنظمة العفو الدولية؛ وفرعنا واحد من الفروع
القطرية لمنظمة العفو الدولية التي يزيد عددها عن  50في مختلف
بلدان العالم .ويضم الفرع أكثر من  150ألف عضو في مختلف أنحاء
ألمانيا يدعمون نضالنا من أجل حقوق اإلنسان .وينتظم هؤالء
األعضاء في أكثر من  600مجموعة في شتى أنحاء ألمانيا ،حيث
ينظم المتطوعون من األعضاء مختلف الفعاليات والتحركات
وااللتماسات ،وينهضون بدور حاسم في إثراء العمل الذي تقوم
به أمانة الفرع األلماني لمنظمة العفو الدولية في برلين.

كيف يتحقق التغيير المنشود؟
األبــحــاث :تغيير حقوق اإلنسان يبدأ بالحقائق .ولذا يعكف
خبراؤنا على البحث والتمحيص الدقيق في انتهاكات
حقوق اإلنسان التي ترتكبها الحكومات وغيرها في جميع
أنحاء العالم.
الـمـناصـرة وكـسـب الـتـأيـيـد :نستخدم تحليالتنا للتأثير
وممارسة الضغط على الحكومات ،والشركات وصانعي
القرارات التخاذ القرار الصائب.
الحـمـالت والـتـحـرك :من خالل العرائض والرسائل
واالحتجاجات ،يسعى منظمو الحمالت في مختلف أنحاء
العالم إلى حث األفراد والمؤسسات التي يمكنها إحداث
التغيير المنشود على المبادرة بالتحرك الالزم.

وفي اجتماعنا السنوي العام ،نناقش ونقرر توجهنا االستراتيجي
ومحور التركيز في حمالتنا ،حيث يتمتع كل عضو بحق التصويت
على القرارات على قدم المساواة .ويعقد هذا االجتماع وغيره من
االجتماعات في مكان مختلف كل عام ،وتسنح خالله الفرصة أمام
األعضاء لطرح أفكارهم ،وااللتقاء ببعضهم البعض ،والمشاركة في
صنع قرارات المنظمة.

