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Me Nam مي نام
مدافعة عن حقوق اإلنسان، فيتنام 

10 سنوات سجن بسبب 
التدوين على اإلنترنت 



طالما ناضلت نغوين نغوك نوه كوانه ضد الظلم. 
وُتعرف على اإلنترنت باسم مي نام Me Nam أو 

"أم الفطر"، بعد اللقب الذي أطلقته على طفلتها 
األولى، وتعتبر نغوين واحدة من أكثر المدونين تأثيرًا 

في فيتنام في بلد غالًبا ما يكون فيه المعارضة 
جريمة. ولقد واجهت مضايقات مستمرة من أجل 

الدفاع عن حقوق اإلنسان وكشف الحقيقة.

وقد أعادت نشر تعليقاتها على فيسبوك، وطالبت 
باتخاذ إجراءات بشأن المعاملة القاسية على أيدي 

الشرطة، والقضايا البيئية، ومن بينها تسرب المواد 

الصناعية السامة التي أدت إلى مقتل اآلالف من 
األسماك. كما شاركت في تأسيس شبكة مستقلة 

تضم أكثر من 1000 مدون للمساعدة في رفع 
أصواتهم من أجل حقوق اإلنسان.

وفي يونيو/حزيران 2017، حكم عليها بالسجن لمدة 
10 سنوات بتهمة "الدعاية" ضد الدولة. وشملت 

األدلة الواهية ضدها المشاركة في االحتجاجات 
العامة، وإعداد تقرير عن الوفيات في حجز الشرطة، 

وحيازة مجموعات شعرية تنتقد الدولة. وكما تقول 
والدتها: "لقد قامت ابنتي بعمل طبيعي في مجتمع 

غير طبيعي".

وفي السجن، تدهورت صحتها بشكل يبعث على 
القلق، ودخلت في إضراب عن الطعام احتجاجًا على 
الظروف البائسة. وتعتبر عقوبتها القاسية جزءًا من 

محاولة أوسع إلسكات أصوات كل من يصرح عن 
المعارضة في بلدها.

طالبوا فيتنام بإطالق سراح مي نام اآلن!
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مي نام
مدافعة عن حقوق اإلنسان

فيتنام

 اكتبوا إلى رئيس وزراء 
فيتنام  

 تضامنوا مع 
مي نام

طالبوه باإلفراج عن مي نام فورًا دون قيد أو شرط. فلم تفعل شيئًا غير أنها 
تجاهر بمعارضتها بصورة سلمية للدفاع عن حقوق اإلنسان.  وعلى وسائل 

#FreeMeNam االتصال االجتماعي، يرجى استخدام الهاشتاغ

Prime Minister
Nguyen Xuan Phuc

Prime Minister’s Office
Ha Noi

Viet Nam

Email: nguoiphatngonchinhphu@chinhphu.vn
vpcp@chinhphu.vn

اكتبوا رسائل تعبر عن تضامنكم معها ودعمكم  ألمها ، كي تطلعها  عليها عند 
زيارة مي نام في سجنها. وعلى وسائل االتصال االجتماعي، يرجى استخدام 

#FreeMeNam الهاشتاغ

 Nguyen Thi Tuyet Lan (Me Nam’s mother)
c/o Amnesty International

16/F Siu On Centre
188 Lockhart Road

Wanchai
Hong Kong


