
كلماتكم تغّير
حياة أشخاص



مرحًبا بكم إلى رزمة كتابة الرسائل لحملة "لنكتب 
من أجل الحقوق". ستجدون فيها كل ما تحتاجونه 

لالنضمام إلى حملة "لنكتب من أجل الحقوق" لعام 
2022. يدور ماراثون كتابة الرسائل العالمي لمنظمة 

العفو الدولية هذا العام حول الحق في التظاهر، 
يتناول قصص 13 شخًصا تأثرت حياتهم سلًبا بقمع 

الحكومات لهذا الحق الثمين.

للتظاهر القدرة على حماية حقوق اإلنسان والحد من 
أوجه الالمساواة. إنه يوفر لنا جميًعا السبل لإلعالن عن 

آرائنا والمطالبة بمعاملتنا على قدم المساواة. 

أنتم هنا ألنكم تودون إحداث تغيير في حياة العديد من 
األشخاص في سائر أنحاء العالم ممن يتعرضون للخطر 

جراء مناصرتهم لما هو حق. وسواء قمتم بهذا العمل 
مع مجموعة من أصدقائكم أو زمالء صفكم أو أفراد 

ر  عائلتكم أو لوحدكم، فإن الكلمات التي تكتبونها ستغيِّ
حياة أشخاص.

اكتبوا رسالة
روا حياة إنسان وغيِّ



" لقد منحتموني ]أنتم[ األمل في الحرية 
واآلن أنا حر. أنا اآلن مع عائلتي، وأنا 

اآلن مع بناتي، وأنا اآلن مع شريكتي. 
لقد ذرفت والدتي دموع الفرح لرؤيتي 

حًرا. شكًرا لكل واحد منكم لنشر رسائلي 
وتبادلها مع اآلخرين". 

 ،Bernardo Caal Xol المدافع عن حقوق اإلنسان برناردو كال زول
ُأطلق سراحه في مارس/ آذار 2022 بعد أن أمضى أربع سنوات 

في السجن في غواتيماال. وقد بادر أنصار منظمة العفو الدولية 
بما يزيد عن نصف مليون تحرك من أجل إطالق سراحه من خالل 

حملة "لنكتب من أجل الحقوق" لعام 2021.

© Anny Matzir  :الصورة اليسرى السفلية



ما هي حملة
"لنكتب من أجل الحقوق"؟

ر حياة إنسان.  في بعض األحيان يمكن لرسالة أن تغيِّ
وهذه هي الفكرة التي تقوم عليها حملتنا العالمية 

"لنكُتب من أجل الحقوق" لكتابة الرسائل.

 قبل 21 عاًما، 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 

"لنكتب من أجل الحقوق" لتصبح أكبر فاعلية لحقوق 
اإلنسان في العالم.

في ديسمبر/كانون األول من كل عام، يكتب أنصار 
منظمة العفو الدولية في سائر أنحاء العالم ماليين 
الرسائل، والبطاقات، والتغريدات، إلى األشخاص 

الذين تتعرض حقوقهم اإلنسانية األساسية لالعتداء.

وهؤالء المناصرون يشّكلون مجتمًعا حيوًيا مؤلًفا من 
أشخاص مثلكم، يمارسون تقليدًا كانوا قد أطلقوه منذ 

مدة طويلة، أي كتابة رسائل بهدف تصحيح بعض أكبر 
األخطاء في العالم.



كيف تتم حملة
"لنكتب من أجل الحقوق"؟

يشارك أشخاص من ما يربو على 200 بلد 
ومنطقة في جميع أنواع الفعاليات

يكتبون ماليين الرسائل الخطية واإللكترونية 
والتغريدات ويوقعون 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

يحِدثون التغيير – يعملون على إطالق سراح 
الناشطين المحتجزين، وضمان تحقيق العدالة 

ألولئك الذين تعرضت حقوقهم لالنتهاك، 
وحماية األشخاص الذين يدعون للتغيير
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لماذا يتعين علينا

لمن نكتب؟

المبادرة بالتحرك؟
التظاهر قوة فعالة إلحداث التغيير. يتعرض هذا 

الحق الثمين لالنتهاك، ويجب حمايته من األشخاص 
الموجودين في السلطة الذين يخشون التغيير، 

ويريدون الحفاظ على الوضع الراهن، وإبقاء الناس 
منقسمين. ومن شأن رسائلكم وكلماتكم وتحركاتكم 

أن تشكل ضغًطا على السلطات لحملها على اتخاذ 
إجراءات فورية لتقديم مرتكبي االنتهاكات والتجاوزات 
إلى ساحة العدالة. وحتى يتذوق هؤالء المسجونون 

ظلًما طعم الحرية مرة أخرى.

في كل عام، نطلب من المؤازرين كتابة نوعين 
من الرسائل. إحداهما إلى شخص يتولى سلطة 

معينة – قد يكون ملًكا/ملكة أو رئيًسا/رئيسة أو 
قائد/قائدة شرطة – ويستطيع أن يساعد على 

إحداث تغيير. والرسالة األخرى هي للشخص )أو 
مجموعة من الناس( الذين نناضل من أجلهم، 

لكي يعلموا أننا لن ننساهم أبًدا.

 الصورة السفلية اليمنى:  
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هل نحقق نجاًحا؟
نعم! ففي كل عام يحدث تغيير حقيقي بسبب 

رسائلكم وتحركاتكم ويطلق سراح أشخاص مسجونين 
ظلًما. ويجري تقديم جالدين إلى ساحة العدالة. وتصبح 

معاملة األشخاص في السجن أكثر إنسانية.

متى موعد الحملة؟
يوم حقوق اإلنسان في 10 ديسمبر/كانون األول 
هو الموعد الذي سيكتب فيه الجميع في مختلف 

أنحاء العالم الرسائل. لكن التواريخ الدقيقة ستختلف 
حسب المكان الذي تعيشون فيه في العالم. تأكدوا 

على موقع منظمة العفو الدولية المحلي الخاص 
بمنطقتكم أو بلدكم للحصول على التفاصيل.

في 30 يونيو/حزيران 2021، ُأطلق سراح المدافع البوروندي عن حقوق 
اإلنسان جيرمين روكوكي Germain Rukuki، الذي وردت حالته في حملة 

"لنكتب من أجل الحقوق" لعام 2020، بعد أن قضى أكثر من أربع سنوات من 
الحكم الصادر بحقه بالسجن 32 عاًما. وأثناء حملة "لنكتب من أجل الحقوق"، 
بادر المؤازرون من جميع أنحاء العالم بما يزيد عن 436,000 تحرك، للمطالبة 
بالحرية لجيرمين. بعد عدم تمكنه من مغادرة البالد بعد إطالق سراحه، تم لم 

شمل جيرمين أخيًرا مع عائلته في بلجيكا في فبراير/شباط 2022.

" حملة "لنكتب من أجل الحقوق" لها تأثير 
إيجابي حًقا. لقد جعلني دعمها أنا، جيرمين 

 روكوكي، أخرج من السجن، أشد التزاًما 
بالدفاع عن حقوق اإلنسان ". 

© Benjamin Girette / Hans Lucas :الصورة العليا



شاهنواز شودري  |  بنغالديش

 كان شاهنواز منذ طفولته وال يزال يلعب 
الكريكيت التي هو من كبار مشجعيها. ولديه 

أيًضا شغف بالكتابة ويستخدم الكتابة للحديث 
عن الصعاب التي يواجهها الناس في منطقته 

بنشخالي – وهي منطقة ساحلية منخفضة تقع 
في جنوب - شرقي بنغالديش، وتتعرض لتأثير 

ر المناخ. تغيُّ

كان ُيفترض بمحطة كهربائية جديدة تعمل بالفحم 
في قرية شاهنواز أن تكون نقطة تحّول في تنمية 

المنطقة. لكن شاهنواز هاله الدمار البيئي الذي 
قد تسببه.

في 26 مايو/أيار 2021، ضربت المنطقة عاصفٌة. 
فتعرضت القرية لهطول مطر غزير وهبوب 

رياح عاتية، وُدمرت المنازل. فلجأ شاهنواز إلى 
فيسبوك ليعّبر عن بواعث قلقه. وأشار إلى أن 

العاصفة جاءت نتيجة التغير المناخي وربطها 
بمحطة الكهرباء في بنشخالي. وفي معرض 

 تشجيعه الشبان على رفع أصواتهم كتب: 

"ينبغي على شباب بنشخالي أن يقاوموا الظلم 
ويدعموا التنمية من خالل الكتابة الجريئة."

وفي اليوم التالي، رفعت شركة محطة الكهرباء 
دعوى قضائية ضد شاهنواز متهمًة إياه بنشر 

معلومات كاذبة. وفي 28 مايو/أيار 2021، ألقت 
الشرطة القبض عليه بسبب منشوره على 

فيسبوك وذلك بموجب قانون األمن الرقمي 
القمعي في بنغالديش. واحُتجز في أوضاع 

الإنسانية لمدة 80 يوًما بدون محاكمة. وُأخلي 
سبيله بكفالة في 16 أغسطس/آب 2021، لكن إذا 

ُأدين، سيواجه عقوبة السجن لسنوات طويلة.

 طالبوا بنغالديش 
بإسقاط التهم اليوم

 اكتبوا إلى 
السلطات في بنغالديش

طالبوها بإسقاط التهم الموّجهة إلى شاهنواز 
شودري فوًرا ومن دون قيد أو شرط.

وزير العدل
Minister of Justice

 Law and Justice Division
 Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs

 Building No – 04
 Bangladesh Secretariat

 Dhaka – 1000
Bangladesh

minister@minlaw.gov.bd :البريد اإللكتروني
المخاطبة: معالي الوزير

 بّينوا لشاهنواز 
أنه ليس وحيًدا

اكتبوا له رسالة صداقة ومساندة. والتقطوا 
صورة لها واعرضوها على حساباتكم على وسائل 

التواصل االجتماعي، ذاكرين اسم شاهنواز. أو 
أرسلوا بطاقات ورسائل بالبريد إلى العنوان أدناه.

العنوان: 
Shahnewaz Chowdhury

C/O Rashid Ahmed Chowdhury
East Baraghona

Post office: West Baraghona
Police station: Banskhali

Chittagong
Bangladesh

@Shahnewaz9 :تويتر
ASA 13/5840/2022

الصورة: © منظمة العفو الدولية
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1. اطلعوا على القصص
تتناول حملة "لنكتب من أجل الحقوق" هذا العام 

قصص مجموعة من األشخاص، صغاًرا وكباًرا، ممن 
انُتهكت حرياتهم.

وينتمون إلى 10 بلدان، وستجدون 10 ملفات مخصصة 
لكل شخص في نهاية هذه الرزمة، تتضمن ملخًصا 

لقصصهم. ألقوا نظرة.

مناها خصيًصا 2. اطبعوا أدوات الكتابة التي صمَّ
منا بعض أدوات الكتابة الخاصة التي يمكنكم  لقد صمَّ

تنزيلها وطباعتها. ويمكنكم استخدامها في أي رسالة من 
رسائل حملة "لنكتب من أجل الحقوق" التي تكتبونها.

3. اكتبوا الرسائل
على ظهر كل ورقة تجدون عنوانْين:

أحدهما إلحدى الحكومات أو السلطات المماثلة: وهو 
العنوان المستهدف. وهذه هي الشخصية في السلطة 

التي نحاول إقناعها بمساعدة الشخص أو األشخاص 
الذين أبرزناهم في تلك الحالة. )ولتسهيل األمور، وضعنا 
هذين العنوانْين على عينات الرسائل المستهدفة كذلك: 

انظر النقطة 4 لمزيد من المعلومات(.

والعنوان الثاني هو لرسالة تضامن لشخص نريد 
مساعدته، أو ألحد األشخاص المقربين منه. وهذه 

فرصتكم لكتابة رسالة شخصية تعّبر عن الصداقة أو رسالة 
دعم إليهم. وال تترددوا في رسم الصور – كونوا مبدعين.

بنغالديششاهنواز شودري

يواجه السجن بسبب 
منشور على فيسبوك
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كيف
تكتبون من أجل الحقوق



بنغالديششاهنواز شودري

يواجه السجن بسبب 
منشور على فيسبوك

W4Rs Case cards_ar.indd   1W4Rs Case cards_ar.indd   1 06/10/2022   08:3806/10/2022   08:38

الكاميروندورجيليس نغيسان

ُسجنت بسبب المشاركة 
في أول احتجاج لها

W4Rs Case cards_extra_ar.indd   13W4Rs Case cards_extra_ar.indd   13 19/10/2022   11:5219/10/2022   11:52

شاهنواز شودري 

دورجيليس نغيسان 

بنغالديش

الكاميرون

معالي الوزير،

أدعوكم إلى إسقاط جميع التهم الموجهة إلى شاهنواز شودري فوًرا ومن دون قيد أو 
شرط، المتهم بموجب قانون األمن الرقمي في بنغالديش؛ وإذا ما ُأدين فسيواجه 

عقوبة تصل إلى السجن لمدة عشر سنوات لمجرد التعبير عن آرائه على فيسبوك.

يتم استخدام قانون األمن الرقمي من قبل الحكومة والجهات الفاعلة القوية غير 
الحكومية كسالح لقمع المعارضة، ويتم استهداف األقل نفوًذا بشكل غير متناسب. 
وأهيب بكم أن تلغوا أو تعدلوا قانون األمن الرقمي، والقوانين المحلية األخرى، بما 

يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق اإلنسان بشأن الحق في حرية التعبير.

وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير،

فخامة الرئيس،

أكتب إليكم للمطالبة باإلفراج فوًرا، ومن دون قيد أو شرط، عن دورجيليس نغيسان، 
المحتجزة فقط لممارستها السلمية لحقوقها في حرية التعبير والتجمع السلمي. 

 ألقي القبض على دورجيليس في دواال، أثناء حضورها أول احتجاج لها على اإلطالق. 
لم تكن أبًدا ناشطة سياسًيا، لكن بواعث قلقها بشأن الحالة االقتصادية في الكاميرون 

دفعتها إلى المشاركة في المظاهرات.

 وقد أدينت بتهمة "التمرد والتجمع وعقد االجتماعات والمشاركة في التظاهرات العامة" 
وفي أعقاب محاكمة جائرة من قبل محكمة عسكرية، ُحكم عليها بالسجن لمدة خمس 

سنوات. يجب إطالق سراحها وإعادتها إلى أسرتها، الذين يعتمدون عليها باعتبارها 
المعيلة الرئيسية.

وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير،

وزير العدل
Minister of Justice

Law and Justice Division
Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs

Building No – 04
Bangladesh Secretariat

Dhaka – 1000
Bangladesh

رئيس جمهورية الكاميرون
President of the Republic of Cameroon

Palais Présidentiel
Yaoundé

Cameroon

نماذج الرسائل المستهدفة

كوبالويس مانيويل الكانتارا 

فنان ُسجن 
بسبب حمايته 

لحرية التعبير
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فرنسازينب رضوان

ُقتلت بقنبلة غاز 
مسيل للدموع
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فخامة الرئيس، 

 أدعوكم إلى إطالق سراح سجين الرأي لويس مانيويل أوتيرو ألكانتارا، فوًرا، ومن دون 
قيد أو شرط. ويجب إسقاط جميع التهم الموجهة إليه، ألنه احُتجز لمجرد ممارسته السلمية 

لحقوقه في حرية التعبير والتجمع السلمي. وقد كانت محاكمته جائرة، وجرت خلف أبواب 
مغلقة، دون أن يتمكن مراقبو حقوق اإلنسان المستقلون أو الصحفيون من حضورها.

وحسبما ورد، تدهورت صحة لويس مانيويل أثناء احتجازه في سجن شديد الحراسة. 
وريثما يتم إطالق سراحه، يرجى ضمان عدم تعرضه لسوء المعاملة في الحجز، وتلقيه 

الرعاية الصحية الكافية، والتواصل المنتظم مع أسرته ومحاميه. 

وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير،

السادة قضاة التحقيق،

 Zineb أبعث إليكم بهذه الرسالة للمطالبة بالمساءلة الكاملة على مقتل زينب رضوان
Redouane التي توفيت بسبب االستخدام غير القانوني المزعوم لقنابل الغاز المسيل 

للدموع إبان أحد االحتجاجات. ينبغي التحقق بشكل كامل من مسؤولية الشرطي الذي 
أطلق القنبلة والرؤساء ضمن تسلسل القيادة.

يرجى النظر على النحو الواجب في جميع األدلة الموجودة، وإذا استدعت األدلة، يرجى 
ضمان محاكمة جميع المشتبه فيهم في إطار إجراءات تحترم حقوقهم في المحاكمة 

العادلة.

وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير،

رئيس كوبا
 إلى عناية )يرجى إرسال الرسالة إلى السفارة الكوبية 

في بلدكم(

قضاة التحقيق
Juges d’instruction

Tribunal judiciaire de Lyon
67 RUE SERVIENT

69003 LYON
FRANCE

لويس مانيويل أوتيرو ألكانتارا

زينب رضوان

كوبا

فرنسا

نماذج الرسائل المستهدفة

المغرب/الصحراء الغربيةناصر الزفزافي

ُسجن 20 عاًما بسبب 
مطالبته بالتغيير
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باراغوايايرين روتيال وماريانا سبولفيدا 

ال تملوا علينا هويتنا
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السيد رئيس الحكومة،

أدعوكم إلى إطالق سراح ناصر الزفزافي فوًرا ومن دون قيد أو شرط، وإلغاء حكم إدانته 
الجائر، حيث إنه مسجون بسبب ممارسة حقه في االحتجاج. 

وُيحتجز ناصر في ظروف مروعة، مما أدى إلى تدهور صحته إلى حد كبير. وهو يعاني من 
مشاكل صحية منها مشاكل في التنفس والبصر وآالم في األعصاب.

وقد حرمته سلطات السجن من تلقي الرعاية الطبية التي يحتاجها. وريثما يتم إطالق 
سراحه، يرجى ضمان حمايته من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وتلقيه 

الرعاية الصحية الكافية في السجن.

وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير،

السيد رئيس محكمة العدل العليا،

أدعوكم إلى ضمان إتاحة جميع السبل الالزمة لالعتراف القانوني بهويتي ايرين روتيال 
وماريانا سبولفيدا، وهما امرأتان عابرتان جنسًيا. وُيعد حرمانهما من الحق في تغيير اسميهما 

قانوًنا والحصول على وثائق هوية مطابقة لهويتهما القائمة على النوع االجتماعي 
أمًرا تمييزًيا مجحًفا. إنه يؤثر في قدرتهما على الحصول على التعليم والعمل والسكن 

والرعاية الصحية على قدم المساواة، ويعرضهما أكثر للعنف والمضايقة والوصم.

في باراغواي، يتم إسكات النشطاء العابرين جنسًيا وغالًبا ما يتم حظر احتجاجاتهم أو 
االعتداء عليها. أدعوكم إلى ضمان األطر القانونية إلنهاء هذه الممارسة التمييزية 
المجحفة. فمن دون االعتراف القانوني بالنوع االجتماعي، تتعرض قدرة الشخص 

العابر جنسًيا على العيش بكرامة ومساواة وأمان، مع التمتع بالحقوق وأشكال الحماية 
الممنوحة ألفراد المجتمع اآلخرين، للخطر البالغ.

وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير،

رئيس الحكومة المغربية
القصر الملكي – التواركة

الرباط 10070
المغرب

رئيس محكمة العدل العليا في الباراغواي
 President of the Supreme Court of Justice 

of Paraguay
Palacio de Justicia del Paraguay

Mariano Roque Alonso y Testanova
Asunción

C.P. N°001001
Paraguay

نماذج الرسائل المستهدفة

ناصر الزفزافي

ايرين روتيال وماريانا سبولفيدا

المغرب

باراغواي

 4. استخدموا نماذج الرسائل المستهدفة 
إذا احتجتموها

تحتوي هذه الرزمة على 10 نماذج لرسائل موجهة إلى 
الشخص الهدف. ويمكنكم نسخها بخط أيديكم )عظيم!( 

أو إعادة كتابتها مع إضافة كلماتكم الخاصة )وهذا أفضل!( 

ويمكنكم كتابة عدد صغير أو كبير من الرسائل كما تشاؤون.

5. انشروا رسالتكم على اإلنترنت وأرفقوها 
بالوسم الخاص بنا

حالما تكتبون رسالتكم، يرجى التقاط صورة لها )أو لجزء 
منها( ونشرها على حساباتكم على قنوات وسائل 

 W4R22# التواصل االجتماعي، وإضافة هاشتاغ
  @amnesty و #لنكتب_من_أجل_الحقوق. كما يرجى ذكر

و amnestyAR@  في تغريداتكم على تويتر وذكر 
amnesty@ و amnestymena@ في تعليقاتكم على 

إنستغرام كي نتمّكن من إيجادكم.

وسنحاول إعادة تغريد ونشر أفضل الرسائل في خالل 
حملة "لنكتب من أجل الحقوق".

6. أرسلوا رسالتكم بالبريد!
لقد كتبتم رسالة إلى إحدى السلطات أو إلى شخص 
بحاجة شديدة إلى دعمكم اآلن. ال تنسوا أن تضعوا 
تلك الرسالة في مغلف، ثم أن تضعوا طابًعا بريدًيا 
وترسلوها. فكلماتكم ستغير حياة إنسان. شكرًا لكم!

كيف
تكتبون من أجل الحقوق



ما أهمية
التضامن؟

ربما تعتقدون أن كتابة رسالة إلى شخص ال تعرفونه 
لن ُتحدث تغييًرا، أو ربما ال يريد هو أن يتلقى رسائل 
منكم. لكن عندما تكونون مسجونين أو تخشون على 
حياتكم بسبب تحدي الظلم، فإن وجود شخص يقول 
لكم إنه يؤمن بكم أمر مهم للغاية. وأيًا يكن الشخص 

الذي تختارون الكتابة إليه، تذّكروا أنه سيكون سعيًدا 
للغاية لتلقي رسالة منكم. فربما يشعر بالقلق 

والوحدة، وكلماتكم ستشعره باالرتياح، وتمنحه األمل.

من خالل آالف الرسائل التي تلقاها غوستافو غاتيكا 
Gustavo Gatica في عام 2020، شعر بتضامن مجتمع 

عالمي من الحلفاء معه، مما شّجعه في رحلته لنيل 
العدالة. هو طالب علم نفس، وأطلقت الشرطة 

الشيلية النار عليه فأصيب بالعمى، بعد أن انضم إلى 
احتجاج جماهيري ضد انعدام المساواة. سّجلنا رسائل 
صوتية من الرسائل العديدة التي ُأرسلت من مختلف 

أنحاء العالم، لكي يتمّكن غوستافو من االستماع إليها.  



"أعضاء منظمة العفو الدولية األعزاء،

نود أن نعرب عن امتناننا لكل الدعم والمودة 
التي شاركتموها معنا. 

باإلضافة إلى الضغط الدولي لتحقيق العدالة، 
وهو أمر أساسي بالنسبة لنا، نشعر من 

خالل هذه الحملة باحتضان أخوي من آالف 
األشخاص في جميع أنحاء العالم، ما يذكرنا أننا 

لسنا وحدنا وأن هناك العديد من األشخاص 
الذين يحلمون بعالم أفضل، حيث يتم تعزيز 
الحقوق األساسية لجميع الناس واحترامها. 

إنهم يجعلوننا نشعر أن هذا المستقبل ممكن. 

في أوقات الشدة، أصبحت منظمة العفو 
الدولية داعًما وحليًفا كبيًرا في نضالنا. سنظل 

ممتنين إلى األبد، ونرجو منكم أال تتوّقفوا عن 
القيام بهذا العمل الحيوي في المستقبل. 

شكًرا جزياًل لجميع األشخاص الذين بذلوا 
وقًتا في كتابة الرسائل التي عبروا فيها عن 

مودتهم وتمنياتهم الطيبة".

رسالة من غوستافو وعائلة 
غاتيكا فيالرويل، رًدا على 

الرسائل التي تلقوها.

© Edgard Garrido :الصور



نماذج الرسائل المستهدفة

يوجد 10 نماذج من الرسائل المستهدفة. ال تترددوا 
في نسخها بخط اليد، أو، وحتى من األفضل، إعادة 
صياغتها بكلماتكم الخاصة. بإمكانكم أيًضا استخدام 

هذه الرزمة الخاصة من أدوات الكتابة التي قمنا 
بتصميمها، أو استخدام تصميمكم الخاص. ويمكنكم 

كتابة عدد صغير أو كبير من الرسائل كما تشاؤون. في 
حال سبق أن أتممتم مبادرة بالتحرك عبر اإلنترنت، 

ُيرجى كتابة رسالة تضامن بداًل من ذلك. في حال أردتم 
كتابة رسالة تضامن فقط، فهذا رائع أيًضا!

منظمة العفو الدولية حركة عالمية تضم ما يزيد على 
10 ماليين شخص يناضلون من أجل عالم يتمتع فيه 

الجميع بحقوقهم اإلنسانية.

وتتمثل رؤية المنظمة في أن يتمتع جميع البشر بجميع 
حقوق اإلنسان المنصوص عليها في اإلعالن العالمي 

لحقوق اإلنسان وغيره من المعايير الدولية لحقوق 
اإلنسان.

ونحن مستقلون عن أي حكومة أو أيديولوجية سياسية 
أو مصلحة اقتصادية أو دين، ويتم تمويلنا بشكل 

أساسي من قبل أعضائنا، والتبرعات العامة.



بنغالديششاهنواز شودري

يواجه السجن بسبب 
منشور على فيسبوك
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الكاميروندورجيليس نغيسان

ُسجنت بسبب المشاركة 
في أول احتجاج لها
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شاهنواز شودري 

دورجيليس نغيسان 

بنغالديش

الكاميرون

معالي الوزير،

أدعوكم إلى إسقاط جميع التهم الموجهة إلى شاهنواز شودري فوًرا ومن دون قيد أو 
شرط، المتهم بموجب قانون األمن الرقمي في بنغالديش؛ وإذا ما ُأدين فسيواجه 

عقوبة تصل إلى السجن لمدة عشر سنوات لمجرد التعبير عن آرائه على فيسبوك.

يتم استخدام قانون األمن الرقمي من قبل الحكومة والجهات الفاعلة القوية غير 
الحكومية كسالح لقمع المعارضة، ويتم استهداف األقل نفوًذا بشكل غير متناسب. 
وأهيب بكم أن تلغوا أو تعدلوا قانون األمن الرقمي، والقوانين المحلية األخرى، بما 

يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق اإلنسان بشأن الحق في حرية التعبير.

وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير،

فخامة الرئيس،

أكتب إليكم للمطالبة باإلفراج فوًرا، ومن دون قيد أو شرط، عن دورجيليس نغيسان، 
المحتجزة فقط لممارستها السلمية لحقوقها في حرية التعبير والتجمع السلمي. 

 ألقي القبض على دورجيليس في دواال، أثناء حضورها أول احتجاج لها على اإلطالق. 
لم تكن أبًدا ناشطة سياسًيا، لكن بواعث قلقها بشأن الحالة االقتصادية في الكاميرون 

دفعتها إلى المشاركة في المظاهرات.

 وقد أدينت بتهمة "التمرد والتجمع وعقد االجتماعات والمشاركة في التظاهرات العامة" 
وفي أعقاب محاكمة جائرة من قبل محكمة عسكرية، ُحكم عليها بالسجن لمدة خمس 

سنوات. يجب إطالق سراحها وإعادتها إلى أسرتها، الذين يعتمدون عليها باعتبارها 
المعيلة الرئيسية.

وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير،

وزير العدل
Minister of Justice

Law and Justice Division
Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs

Building No – 04
Bangladesh Secretariat

Dhaka – 1000
Bangladesh

رئيس جمهورية الكاميرون
President of the Republic of Cameroon

Palais Présidentiel
Yaoundé

Cameroon

نماذج الرسائل المستهدفة



كوبالويس مانيويل الكانتارا 

فنان ُسجن 
بسبب حمايته 

لحرية التعبير

W4Rs Case cards_extra_ar.indd   9W4Rs Case cards_extra_ar.indd   9 19/10/2022   11:5219/10/2022   11:52

فرنسازينب رضوان

ُقتلت بقنبلة غاز 
مسيل للدموع
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فخامة الرئيس، 

 أدعوكم إلى إطالق سراح سجين الرأي لويس مانيويل أوتيرو ألكانتارا، فوًرا، ومن دون 
قيد أو شرط. ويجب إسقاط جميع التهم الموجهة إليه، ألنه احُتجز لمجرد ممارسته السلمية 

لحقوقه في حرية التعبير والتجمع السلمي. وقد كانت محاكمته جائرة، وجرت خلف أبواب 
مغلقة، دون أن يتمكن مراقبو حقوق اإلنسان المستقلون أو الصحفيون من حضورها.

وحسبما ورد، تدهورت صحة لويس مانيويل أثناء احتجازه في سجن شديد الحراسة. 
وريثما يتم إطالق سراحه، يرجى ضمان عدم تعرضه لسوء المعاملة في الحجز، وتلقيه 

الرعاية الصحية الكافية، والتواصل المنتظم مع أسرته ومحاميه. 

وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير،

السادة قضاة التحقيق،

 Zineb أبعث إليكم بهذه الرسالة للمطالبة بالمساءلة الكاملة على مقتل زينب رضوان
Redouane التي توفيت بسبب االستخدام غير القانوني المزعوم لقنابل الغاز المسيل 

للدموع إبان أحد االحتجاجات. ينبغي التحقق بشكل كامل من مسؤولية الشرطي الذي 
أطلق القنبلة والرؤساء ضمن تسلسل القيادة.

يرجى النظر على النحو الواجب في جميع األدلة الموجودة، وإذا استدعت األدلة، يرجى 
ضمان محاكمة جميع المشتبه فيهم في إطار إجراءات تحترم حقوقهم في المحاكمة 

العادلة.

وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير،

رئيس كوبا
 إلى عناية )يرجى إرسال الرسالة إلى السفارة الكوبية 

في بلدكم(

قضاة التحقيق
Juges d’instruction

Tribunal judiciaire de Lyon
67 RUE SERVIENT

69003 LYON
FRANCE

لويس مانيويل أوتيرو ألكانتارا

زينب رضوان

كوبا

فرنسا

نماذج الرسائل المستهدفة



هونغ كونغتشاو هانغ-تونغ 

سجنت إلحيائها 
ذكرى ضحايا 

القمع المميت
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إيرانوحيد أفكاري

تعّرض للتعذيب وُسجن 
ظلًما بسبب االحتجاج
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معالي الوزير، 

أدعوكم إلى إطالق سراح المحامية الحقوقية تشاو هانغ-تونغ، فوًرا، ومن دون قيد أو 
شرط، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليها، حيث اتهمت لمجرد ممارستها السلمية لحقيها 

في حرية التعبير والتجمع السلمي.

تقضي تشاو 22 شهًرا في السجن إلحيائها سلمًيا ذكرى ضحايا حملة القمع في ميدان 
تيانانمن في عام 1989. كما أنها تواجه قضاء مزيد من الوقت في السجن ظلًما، بزعم 

تعريض األمن الوطني للخطر، من خالل أفعالها السلمية تماًما. 

وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير،

السيد المحترم،

أدعوكم إلى إطالق سراح وحيد أفكاري فوًرا، حيث اعُتقل تعسفًيا بسبب مشاركته 
السلمية في االحتجاجات، وإلغاء اإلدانات واألحكام الجائرة الصادرة بحقه، وإسقاط جميع 

التهم المتعلقة بالممارسة السلمية لحقوقه اإلنسانية.

ُيحتجز وحيد أفكاري في الحبس االنفرادي في سجن عادل آباد في محافظة فارس، 
وتتجاهل السلطات مجموعة كبيرة من األدلة التي تثبت براءته. وريثما ُيفَرج عنه، يجب 

أن تفي أوضاع احتجازه بالمعايير الدولية لمعاملة السجناء، وذلك يتضمن توفير الرعاية 
الصحية الكافية له، وخارج السجن إذا اقتضت الضرورة، وإتاحة ُسُبل التواصل مع أسرته.

وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير،

وزير العدل
Secretary for Justice
Department for Justice

G/F, Main Wing, Justice Palace
18 Lower Albert Road

Central
Hong Kong

رئيس السلطة القضائية اإليرانية
Head of Iran’s Judiciary

C/O Embassy of Iran to the European Union
Avenue Franklin Roosevelt No. 15

1050 Brussels
Belgium

نماذج الرسائل المستهدفة

تشاو هانغ-تونغ

وحيد أفكاري

هونغ كونغ 

إيران



المغرب/الصحراء الغربيةناصر الزفزافي

ُسجن 20 عاًما بسبب 
مطالبته بالتغيير
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باراغوايايرين روتيال وماريانا سبولفيدا 

ال تملوا علينا هويتنا
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السيد رئيس الحكومة،

أدعوكم إلى إطالق سراح ناصر الزفزافي فوًرا ومن دون قيد أو شرط، وإلغاء حكم إدانته 
الجائر، حيث إنه مسجون بسبب ممارسة حقه في االحتجاج. 

وُيحتجز ناصر في ظروف مروعة، مما أدى إلى تدهور صحته إلى حد كبير. وهو يعاني من 
مشاكل صحية منها مشاكل في التنفس والبصر وآالم في األعصاب.

وقد حرمته سلطات السجن من تلقي الرعاية الطبية التي يحتاجها. وريثما يتم إطالق 
سراحه، يرجى ضمان حمايته من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وتلقيه 

الرعاية الصحية الكافية في السجن.

وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير،

السيد رئيس محكمة العدل العليا،

أدعوكم إلى ضمان إتاحة جميع السبل الالزمة لالعتراف القانوني بهويتي ايرين روتيال 
وماريانا سبولفيدا، وهما امرأتان عابرتان جنسًيا. وُيعد حرمانهما من الحق في تغيير اسميهما 

قانوًنا والحصول على وثائق هوية مطابقة لهويتهما القائمة على النوع االجتماعي 
أمًرا تمييزًيا مجحًفا. إنه يؤثر في قدرتهما على الحصول على التعليم والعمل والسكن 

والرعاية الصحية على قدم المساواة، ويعرضهما أكثر للعنف والمضايقة والوصم.

في باراغواي، يتم إسكات النشطاء العابرين جنسًيا وغالًبا ما يتم حظر احتجاجاتهم أو 
االعتداء عليها. أدعوكم إلى ضمان األطر القانونية إلنهاء هذه الممارسة التمييزية 
المجحفة. فمن دون االعتراف القانوني بالنوع االجتماعي، تتعرض قدرة الشخص 

العابر جنسًيا على العيش بكرامة ومساواة وأمان، مع التمتع بالحقوق وأشكال الحماية 
الممنوحة ألفراد المجتمع اآلخرين، للخطر البالغ.

وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير،

رئيس الحكومة المغربية
القصر الملكي – التواركة

الرباط 10070
المغرب

رئيس محكمة العدل العليا في الباراغواي
 President of the Supreme Court of Justice 

of Paraguay
Palacio de Justicia del Paraguay

Mariano Roque Alonso y Testanova
Asunción

C.P. N°001001
Paraguay

نماذج الرسائل المستهدفة

ناصر الزفزافي

ايرين روتيال وماريانا سبولفيدا

المغرب

باراغواي



روسياألكساندرا سكوتشيلينكو

 عارضت الحرب، 
واآلن تواجه السجن

W4Rs Case cards_ar.indd   11W4Rs Case cards_ar.indd   11 25/10/2022   15:2125/10/2022   15:21

: 

ُخطفن، وُضربن، 
واعُتدي عليهن جنسًيا، 

وُسجنَّ الحتجاجهن
زيمبابويجوانا مامومبي، ونتساي ماروفا، وسيسيليا تشيمبيري 
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السيد النائب العام،

أدعوكم إلى ضمان إطالق سراح ألكساندرا سكوتشيلينكو، المحتجزة بسبب انتقادها 
للحرب الروسية على أوكرانيا. لكل فرد الحق في التعبير عن آرائه بحرية، بما في ذلك 

ألكساندرا. يجب إسقاط جميع التهم الموجهة إليها، وإطالق سراحها من السجن، فوًرا، 
ومن دون قيد أو شرط.

وأدعوكم أيًضا إلى ضمان تماشي ظروف احتجاز ألكساندرا، ريثما اإلفراج عنها، مع 
المعايير الدولية، وإتاحة الرعاية الصحية الكافية لها، باإلضافة إلى الطعام الذي تحتاجه 

فيما يتعلق بحالتها الطبية. ويجب أيًضا توفير الحماية أللكساندرا من مضايقات موظفي 
مركز االحتجاز والنزيالت في الزنزانة.

وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير،

فخامة الرئيس،

أدعوكم إلى إسقاط جميع التهم الموجهة إلى جوانا مامومبي ونتساي ماروفا وسيسيليا 
تشيمبيري، فوًرا، ومن دون قيد أو شرط، اللواتي اتهمن لمجرد ممارستهن السلمية 

لحقوقهن في حرية التعبير والتجمع السلمي.

وتم القبض على جوانا ونتساي وسيسيليا بشكل تعسفي في أعقاب مظاهرة في 
هراري، واقتدن إلى مركز للشرطة، وُنقلن قسًرا إلى مكان خارج المدينة تعرضن فيه للضرب 

واالعتداء الجنسي. وبينما كن يخضعن للعالج في المستشفى، ُوجهت إليهن تهم تتعلق 
باالحتجاج، واتهمن فيما بعد باختالق حكاية محنتهن. وحتى اآلن، لم تتم مساءلة أحد.

عانت كل من جوانا ونتساي وسيسيليا من مضايقات مستمرة منذ اعتقالهن ويجب حمايتهن.

وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير،

النائب العام في سانت بطرسبرغ
The Prosecutor of Saint Petersburg

2/9 Pochtamtskaya Street
Saint Petersbueg

190000
Russian Federation

رئيس جمهورية زيمبابوي
President of the Republic of Zimbabwe

Office of the President
Munhumutapa Building
Samora Machel Avenue

P. Bag 7700
Causeway

Harare
Zimbabwe

نماذج الرسائل المستهدفة

ألكساندرا سكوتشيلينكو 

جوانا مامومبي، وسيسيليا تشيمبيري، ونتساي ماروفا

روسيا

زيمبابوي





بنغالديششاهنواز شودري

يواجه السجن بسبب 
منشور على فيسبوك
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شاهنواز شودري  |  بنغالديش

 كان شاهنواز منذ طفولته وال يزال يلعب 
الكريكيت التي هو من كبار مشجعيها. ولديه 

أيًضا شغف بالكتابة ويستخدم الكتابة للحديث 
عن الصعاب التي يواجهها الناس في منطقته 

بنشخالي – وهي منطقة ساحلية منخفضة تقع 
في جنوب - شرقي بنغالديش، وتتعرض لتأثير 

ر المناخ. تغيُّ

كان ُيفترض بمحطة كهربائية جديدة تعمل بالفحم 
في قرية شاهنواز أن تكون نقطة تحّول في تنمية 

المنطقة. لكن شاهنواز هاله الدمار البيئي الذي 
قد تسببه.

في 26 مايو/أيار 2021، ضربت المنطقة عاصفٌة. 
فتعرضت القرية لهطول مطر غزير وهبوب 

رياح عاتية، وُدمرت المنازل. فلجأ شاهنواز إلى 
فيسبوك ليعّبر عن بواعث قلقه. وأشار إلى أن 

العاصفة جاءت نتيجة التغير المناخي وربطها 
بمحطة الكهرباء في بنشخالي. وفي معرض 

 تشجيعه الشبان على رفع أصواتهم كتب: 

"ينبغي على شباب بنشخالي أن يقاوموا الظلم 
ويدعموا التنمية من خالل الكتابة الجريئة."

وفي اليوم التالي، رفعت شركة محطة الكهرباء 
دعوى قضائية ضد شاهنواز متهمًة إياه بنشر 

معلومات كاذبة. وفي 28 مايو/أيار 2021، ألقت 
الشرطة القبض عليه بسبب منشوره على 

فيسبوك وذلك بموجب قانون األمن الرقمي 
القمعي في بنغالديش. واحُتجز في أوضاع 

الإنسانية لمدة 80 يوًما بدون محاكمة. وُأخلي 
سبيله بكفالة في 16 أغسطس/آب 2021، لكن إذا 

ُأدين، سيواجه عقوبة السجن لسنوات طويلة.

 طالبوا بنغالديش 
بإسقاط التهم اليوم

 اكتبوا إلى 
السلطات في بنغالديش

طالبوها بإسقاط التهم الموّجهة إلى شاهنواز 
شودري فوًرا ومن دون قيد أو شرط.

وزير العدل
Minister of Justice

 Law and Justice Division
 Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs

 Building No – 04
 Bangladesh Secretariat

 Dhaka – 1000
Bangladesh

minister@minlaw.gov.bd :البريد اإللكتروني
المخاطبة: معالي الوزير

 بّينوا لشاهنواز 
أنه ليس وحيًدا

اكتبوا له رسالة صداقة ومساندة. والتقطوا 
صورة لها واعرضوها على حساباتكم على وسائل 

التواصل االجتماعي، ذاكرين اسم شاهنواز. أو 
أرسلوا بطاقات ورسائل بالبريد إلى العنوان أدناه.

العنوان: 
Shahnewaz Chowdhury

C/O Rashid Ahmed Chowdhury
East Baraghona

Post office: West Baraghona
Police station: Banskhali

Chittagong
Bangladesh

@Shahnewaz9 :تويتر
ASA 13/5840/2022

الصورة: © منظمة العفو الدولية
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الكاميروندورجيليس نغيسان

ُسجنت بسبب المشاركة 
في أول احتجاج لها
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لطالما حلمت دورجيليس بامتالك معهد تجميل 
ناجح. قبل عامين، كانت األم العزباء ومصففة 

الشعر قد بدأت لتوها في توسيع أعمالها في 
مجال تصفيف الشعر لتشمل تجميل األظافر.

وفي 22 سبتمبر/أيلول 2020، تحطم حلم 
دورجيليس عندما ألقي القبض عليها خالل أحد 

ااًلحتجاجات في دوااًل، بالكاميرون. كان أول احتجاج 
لها على اإلطالق. ولم تكن أبًدا ناشطة سياسًيا 
من قبل، لكن مخاوفها بشأن الحالة ااًلقتصادية 

في الكاميرون دفعتها للمشاركة في المظاهرات.

عندما بدأ ااًلحتجاج السلمي، أطلقت قوات األمن 
الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع 

وخراطيم المياه لتفريق المحتجين. عندما هرعت 
دورجيليس إلى أحد األزقة، تبعتها الشرطة 
وزمالءها المحتجين ومنعتهم من الدخول. 

اعتقلوها وأخذوها إلى مركز للشرطة، حيث 
احُتجزت في زنزانة مع 22 شخًصا آخرين في 

ظروف مروعة.

وفي 29 سبتمبر/أيلول 2020، ُنقلت دورجيليس 
إلى سجن دوااًل المركزي، حيث اًل تزال موجودة 

هناك. ووجهت لها تهمة "التمرد والتجمع وعقد 
ااًلجتماعات والمظاهرات العامة"، وحوكمت أمام 

محكمة عسكرية. وُحكم عليها بالسجن خمس 
سنوات في 7 ديسمبر/كانون األول 2021.

ودورجيليس هي المعيلة ألسرتها. ويعاني 
ابنها البالغ من العمر 18 عاًما من مرض فقر الدم 

المنجلي، وتكابد األسرة لدفع تكاليف عالجه. 
فدورجيليس في أمس الحاجة إلى لّم شملها مع 

أسرتها.

طالبوا الكاميرون بإطالق سراح دورجيليس اليوم

 اكتبوا إلى 
السلطات في الكاميرون

طالبوها بإطالق سراح دورجيليس من السجن، 
فوًرا، ومن دون قيد أو شرط؛ حيث تم احتجازها 

فقط بسبب ممارستها السلمية لحقيها في حرية 
التعبير والتجمع.

رئيس جمهورية الكاميرون
President of the Republic of Cameroon

Palais Présidentiel
Yaoundé

Cameroon

cellcom@prc.cm :البريد اإللكتروني
@PR_Paul_BIYA :تويتر

@PaulBiya.PageOfficielle :فيسبوك
@presidentpaulbiya :انستغرام

المخاطبة: فخامة الرئيس

 بّينوا لدورجيليس 
أنكم متضامنون معها

أرسلوا رسالة تضامن وأمل إلى دورجيليس. 
التقطوا صورة لها، وانشروها على حساباتكم 

على وسائل التواصل ااًلجتماعي، واذكروا اسم 
دورجيليس على فيسبوك، واستخدموا هاشتاغ 

freedorgelesse#. وستنقل لها أسرتها الرسائل. 
يمكنكم أيًضا إرسال رسائلكم المكتوبة بخط اليد 

بالبريد على العنوان أدناه.

العنوان: 
c/o Central Africa Team
Amnesty International

West and Central Africa Regional Office
Pointe E, Rue 34

Immeuble Malaado Plazza, 6ème Etage
B.P. 47582 Liberté

Dakar, Senegal AFR 17/5835/2022
صورة الغالف األمامي: Yakana Rodrigue © ،© Private/منظمة العفو الدولية 

صورة الغالف الخلفي: © Yakana Rodrigue/منظمة العفو الدولية

دورجيليس نغيسان  |  الكاميرون
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كوبالويس مانيويل الكانتارا 

فنان ُسجن 
بسبب حمايته 

لحرية التعبير
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لويس مانيويل أوتيرو ألكانتارا فنان أسود كوبي 
عّلم نفسه بنفسه. يحب الرسم والرقص وارتداء 

بداًلت زاهية وردية اللون. يقع منزله في سان 
إيسيدرو، أحد أفقر األحياء في هافانا وهو بمثابة 
مالذ للمجتمع – منزل مفتوح لاللتقاء والتواصل.

أصبح لويس مانيويل، الذي أصيب باإلحباط 
بسبب المرسوم 349، وهو قانون يسعى إلى 

إسكات الفنانين الناقدين، زعيًما لحركة سان 
إيسيدرو: وهي مجموعة متنوعة من الفنانين 

والصحفيين والنشطاء الذين يدافعون عن 
الحق في حرية التعبير، والذين تعرض أعضاؤها 

للترهيب والمراقبة وااًلعتقال.

في 2 مايو/أيار 2021، اقتاد مسؤولو أمن الدولة 
لويس مانيويل من منزله، حيث أضرب عن الطعام 

احتجاًجا على مصادرة السلطات ألعماله الفنية. 
وُنقل إلى المستشفى، وُمنع من ااًلتصال 

بالعالم الخارجي. عند إطالق سراحه بعد شهر، 
واصل المسؤولون األمنيون مراقبة كل تحركاته.

في 11 يوليو/تموز 2021، نشر لويس مانيويل 
مقطع فيديو على اإلنترنت، قال فيه إنه 

سيشارك في واحدة من أكبر المظاهرات التي 
شهدتها كوبا منذ عقود. فألقي القبض عليه قبل 

بدء ااًلحتجاج، واقتيد إلى سجن جواناجاي شديد 
الحراسة، حيث اًل يزال هناك. وفي يونيو/حزيران 

2022، ُحكم عليه بالسجن خمس سنوات، بعد 
محاكمة أجريت خلف أبواب مغلقة. وفي السجن، 

تدهورت صحة لويس مانيويل، وهو اًل يتلقى 
الرعاية الطبية المناسبة.  

طالبوا كوبا بإطالق سراح لويس مانيويل فوًرا

 اكتبوا إلى 
السلطات الكوبية

طالبوا الرئيس بإطالق سراح لويس مانيويل 
أوتيرو ألكانتارا، فوًرا، ومن دون قيد أو شرط، حيث 

تم اعتقاله لمجرد ممارسته السلمية لحقيه في 
حرية التعبير والتجمع السلمي.

رئيس كوبا
يرجى إرسال رسائل إلى السفارة الكوبية في بلدكم.

despacho@presidencia.gob.cu :البريد اإللكتروني
@DiazCanelB :تويتر

@PresidenciaDeCuba :فيسبوك
المخاطبة: فخامة الرئيس

بّينوا للويس مانيويل أوتيرو ألكانتارا 
أنكم متضامنون معه 

أرسلوا رسائلكم واألعمال الفنية التي تعبر عن 
الصداقة واألمل، حتى يعلم لويس مانيويل أنكم 

متضامنون معه.

العنوان:
 Amnesty International Americas Regional Office: Luz
 Saviñón 519, Colonia Del Valle Norte, Alcaldía Benito

Juárez, C.P. 03103, Mexico City, Mexico.

AMR 25/5837/2022
© Unsplash ،© Private ،منظمة العفو الدولية/Natasha Pizzey © :صورة الغالف األمامي

© Private :صورة الغالف الخلفي

لويس مانيويل الكانتارا  |  كوبا
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فرنسازينب رضوان

ُقتلت بقنبلة غاز 
مسيل للدموع
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كانت زينب رضوان – وهي امرأة عمرها 80 عاًما 
تعيش في مرسيليا بفرنسا – تجد المتعة في 

الموسيقى واألزهار. في مساء 1 ديسمبر/
كانون األول 2018، كانت زينب ُتعّد طعام العشاء 

وتتحدث مع ابنتها على الهاتف في شقتها 
الكائنة في الدور الرابع. وفي الشارع باألسفل 

كان الناس يحتجون على سوء األحوال المعيشية 
في مرسيليا عقب انهيار مبنيين سكنيين ومقتل 
ثمانية أشخاص. وكان أفراد الشرطة يستخدمون 

الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.

ولما أدركت زينب بأن الغاز المسيل للدموع 
كان يدخل عبر نافذتها المفتوحة، توجهت إليها 

إلغالقها. والحظت وجود أفراد الشرطة في 
الشارع باألسفل. وما حدث بعد ذلك كان أمًرا مريًعا 

فعاًل؛ إذ صّوب أحد أفراد الشرطة قاذفة قنابل 
الغاز المسيل للدموع باتجاه زينب وأطلق القنبلة. 

 فأصيبت في وجهها بقنبلة غاز مسيل للدموع 
من طراز إم بي 7.

وُنقلت إلى المستشفى وهي مصابة بجروح 
بليغة في وجهها وبنزيف. وكانت تختنق بسبب 
الكسور في عظم فكها وسقف حلقها واحتاجت 

إلى جراحة عاجلة، لكن تعّذر إتمامها ألنها أصيبت 
بسكتة قلبية تحت تأثير المخدر. وتعرضت لسكتات 

قلبية عدة مرات أخرى وفارقت الحياة.

لقد ُقتلت زينب جراء االستخدام المتهور لقنبلة غاز 
مسيل للدموع. وبعد مضي أربع سنوات تقريًبا، 
ما زال التحقيق في وفاتها جارًيا، ولم ُتوّجه تهمة 

ألحد أو ُيوقف عن العمل بسبب قتلها. وتظل 
عائلة زينب تنتظر تحقيق العدالة.

طالبوا بتحقيق العدالة لزينب اآلن

 اكتبوا إلى 
السلطات الفرنسية

طالبوا بالمساءلة الكاملة لجميع المتورطين في 
مقتل زينب رضوان Zineb Redouane بما في 

ذلك الشرطي الذي أطلق القنبلة والرؤساء ضمن 
تسلسل القيادة. يجب على القضاة أن ينظروا في 

جميع األدلة الموجودة، وإذا استدعت األدلة، أن 
يضمنوا محاكمة جميع المشتبه فيهم بشكل عادل.

العنوان:
قضاة التحقيق

Juges d’instruction (Investigating Judges)
Tribunal judiciaire de Lyon

67 rue Servient
69003 Lyon

France

@TJLyon :تويتر
المخاطبة: السادة قضاة التحقيق

 بّينوا ألسرة زينب 
أنكم متضامنون معهم

أرسلوا لهم رسائل تضامن وأمل لمساعدتهم على 
البقاء أقوياء في نضالهم من أجل العدالة، ارسموا 

رسوًما لقطط وورود – وهي األشياء المحببة إلى 
قلب زينب – وأرفقوها برسالتكم. ويمكنكم إذا 

شئتم وضع بتالت ورود مجففة في ظرف الرسالة.

العنوان: 
 Amnesty International France

 10 Jours pour signer 2022
 76 boulevard de la Villette

 75019 Paris,
FRANCE

زينب رضوان  |  فرنسا

EUR 21/5842/2022
© Unsplash ،© Private :صورة الصفحة األمامية

© Bris Horvat/AFP/Getty Images :صورة الصفحة الخلفية
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هونغ كونغتشاو هانغ-تونغ 

سجنت إلحيائها 
ذكرى ضحايا 

القمع المميت
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كان يمكن لتشاو – الطالبة البارعة في إحدى أهم 
الجامعات – أن تخط لنفسها أي مسيرة مهنية 

اًلمعة. وبداًًل من ذلك كّرست حياتها لحماية 
حقوق الناس بال خوف بوصفها محامية وناشطة 

حقوقية.

كانت تشاو نائبة رئيس تحالف هونغ كونغ، الذي 
نظم أكبر تجمع احتجاجي ساهر، على ضوء 

الشموع، في العالم؛ إلحياء ذكرى ضحايا حملة 
تيانانمين القمعية. في عام 1989، ُقتل المئات 
– وربما اآلاًلف – في الشوارع المحيطة بساحة 
تيانانمين في بكين، عندما فتحت القوات النار، 

فقتلت المحتجين السلميين الذين كانوا يطالبون 
بإجراء إصالحات اقتصادية واجتماعية.

تريد الحكومة الصينية أن ينسى الناس الضحايا، 
لكن تشاو جعلت من مهمتها أن تحيي ذكراهم.

 في عامي 2020 و2021، حظرت سلطات هونغ 
كونغ التجمع ااًلحتجاجي الساهر، متذرعة بأسباب 
تتعلق بالصحة العامة فيما يتعلق بوباء فيروس 

كوفيد19-. في 4 يونيو/حزيران 2021، حثت تشاو 

الناس على وسائل التواصل ااًلجتماعي إلحياء 
ذكرى القمع بإضاءة الشموع. واعتقلت في ذلك 
اليوم بتهمة "اإلعالن عن تجمعات غير مصرح بها 

أو الدعاية لها".

تقضي تشاو اآلن 22 شهًرا في السجن إلحيائها 
سلمًيا ذكرى ضحايا حملة قمع مروعة. كما أنها 
تواجه قضاء مزيد من الوقت في السجن بزعم 
تعريض األمن الوطني للخطر من خالل أفعالها 

السلمية تماًما. في مواجهة كل هذا، تبرز شجاعة 
تشاو. فتقول: " سيكون كذًبا إذا قلت إنني لست 

خائفة، لكنني لست خائفة لدرجة أاًل أجرؤ على 
فعل أي شيء".

طالبوا هونغ كونغ بإطالق سراح تشاو اليوم

 اكتبوا إلى 
سلطات هونغ كونغ

طالبوها بإطالق سراح تشاو هانغ-تونغ، فوًرا، 
وإسقاط جميع التهم الموجهة إليها؛ حيث تم 

احتجازها فقط لممارستها السلمية لحقها في 
حرية التعبير.

وزير العدل
Secretary for Justice

Department of Justice
G/F, Main Wing, Justice Place

18 Lower Albert Road, Central, Hong Kong
sjo@doj.gov.hk :البريد االلكتروني

المخاطبة: معالي الوزير 

 ساعدوا في اإلبقاء على 
معنويات تشاو مرتفعة

أرسلوا إليها رسائل تضامن وأمل. ارسموا 
صوًرا للقطط وحيوان األلبكة )التي تحبها تشاو 

كثيًرا( وارفقوها برسائلكم، والتقطوا صورة لها، 
وانشروها على حساباتكم على وسائل التواصل 
ااًلجتماعي، مع ذكر اسم تشاو. يمكنكم ذكر اسم 

facebook.com/ :تشاو على فيسبوك هنا
/tonyeechowpages ثم، أرسلوا رسائلكم 
بالبريد إلى العنوان أدناه. اًل تنسوا متابعتها!

العنوان:
 PO Box No.75, Ma On Shan Post Office, New

Territories, Hong Kong )يرجى عدم كتابة اسمها أو 
أسمائكم على الظرف(

ASA 17/5839/2022
,© Unsplash ،© Etan Liam/CC ،© Peter Parks/AFP/Getty Images :صورة الغالف األمامي

© Etan Liam/CC :صورة الغالف الخلفي

تشاو هانغ-تونغ  |  هونغ كونغ

W4Rs Case cards_extra_ar.indd   8W4Rs Case cards_extra_ar.indd   8 19/10/2022   11:5219/10/2022   11:52



إيرانوحيد أفكاري

تعّرض للتعذيب وُسجن 
ظلًما بسبب االحتجاج
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ينتمي وحيد أفكاري إلى أسرة مترابطة. وهو 
يهوى القراءة، والغناء، والرقص في المنزل مع 

شقيقيه حبيب ونويد.

وفي األعوام 2016 و2017 و2018 شارك وحيد، 
ونويد، وحبيب سلمًيا في االحتجاجات التي جرت 
في مدينة شيراز – التي يأتون منها – حول عدم 
المساواة والقمع السياسي. وفي 17 سبتمبر/

أيلول 2018، ُألقي القبض على وحيد ونويد في 
منزلهما بسبب االحتجاج. وُقبض على حبيب بعد 

ثالثة أشهر.

واحتجزت السلطات اإليرانية األشقاء الثالثة في 
الحبس االنفرادي، وعّرضتهم للتعذيب، وأرغمتهم 

على "االعتراف" بجرائم قالوا مراًرا إنهم لم 
يرتكبوها. وفي إنكار فادح للعدالة ُأدين األشقاء 

بتهم ذات دوافع سياسية انطالًقا من مشاركتهم 
السلمية في االحتجاجات. كذلك ُأدين وحيد ونويد 

أيًضا بتهمة ال أساس لها تتعلق بقتل مسؤول 
أمني. وحكمت السلطات ظلًما على نويد 

باإلعدام، وعلى حبيب ووحيد بالسجن عشرات 
السنين و74 جلدة لكل منهما.

وُنقل األشقاء الثالثة إلى زنازين الحبس االنفرادي 
في سبتمبر/أيلول 2020. وفي 12 سبتمبر/

أيلول 2020، ُأعدم نويد سًرا بدون سابق إنذار له أو 
ألسرته أو لمحاميه. وأثار إعدام نويد موجة غضب 

عارمة في إيران وفي شتى أنحاء العالم، وأدى إلى 
تصعيد الحمالت من أجل حبيب ووحيد. وقد ُأطلق 
سراح حبيب من السجن في مارس/آذار 2022 بعد 

أن أمضى 550 يوًما في الحبس االنفرادي.

وتظل السلطات تحتجز وحيد بقسوة في الحبس 
االنفرادي منذ سبتمبر/أيلول 2020، وتعزله 

بالكامل عن السجناء اآلخرين، لمعاقبته على عدم 
انصياعه لطلباتها باإلدالء بتصريحات علنية ضد 
األشخاص الذين طالبوا في إيران وحول العالم 

بالعدالة ألسرته.

طالبوا إيران باإلفراج عن وحيد أفكاري

 اكتبوا إلى 
السلطات اإليرانية

طالبوها بإطالق سراح وحيد أفكاري ألنه محتجز 
تعسفًيا، وإلغاء اإلدانات واألحكام الجائرة الصادرة 

بحقه، ووضع حد لحبسه االنفرادي، وتقديم الرعاية 
الصحية الوافية له بانتظار اإلفراج عنه.

رئيس السلطة القضائية
Head of Judiciary

c/o Embassy of Iran to the European Union
 Avenue Franklin Roosevelt No. 15

1050 Brussels
Belgium

instagram.com/ejeii_org/ :إنستغرام
@khamenei_ir تويتر: استهدفوا المرشد األعلى إليران على

المخاطبة: السيد المحترم

 بّينوا لوحيد أفكاري 
أنه ليس وحيًدا 

أرسلوا رسائل الدعم إلى وحيد على وسائل 
التواصل االجتماعي، مع ذكر اسم سعيد، شقيق 

وحيد في المنشور

instagram.com/saeed_afkariii/ :إنستغرام
@afkari_saeed :تويتر

MDE 13/5843/2022
© Private :صورة الصفحة الخلفية ،© Private ،© Unsplash :صورة الصفحة األمامية

وحيد أفكاري  |  إيران
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ُسجن 20 عاًما بسبب 
مطالبته بالتغيير
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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  وفرص العمل. وقد تعرَّ
جانب الحكومات 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. 
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.

 طالبوا السلطات المغربية 
بإطالق سراح ناصر اليوم

 اكتبوا إلى 
السلطات المغربية

طالبوها باإلفراج عن ناصر الزفزافي فوًرا ومن 
دون قيد أو شرط وإلغاء اإلدانة الصادرة بحقه.

رئيس الحكومة المغربية
القصر الملكي – التواركة

الرباط 10070
المغرب

فاكس: 537771010 212+
المخاطبة: السيد رئيس الحكومة

 بّينوا لناصر 
أنكم متضامنون معه

أرسلوا إليه رسائل صداقة وأمل للمساعدة على 
رفع معنوياته في السجن.

العنوان: 
ناصر الزفزافي

فرع منظمة العفو الدولية في المغرب
20، زنقة ورغة، الشقة: 5 أكدال

الرباط – 10080
المغرب

ناصر الزفزافي  |  المغرب/الصحراء الغربية

MDE 29/5844/2022
 © Mohamed ،© Mohamed El-Asrihi/AFP/Getty Images :صورة الصفحة األمامية

© Youssef Boudlal/Reuters/Alamy :صورة الصفحة الخلفية ،© Unspalsh ،Mouha/CC
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باراغوايايرين روتيال وماريانا سبولفيدا 

ال تملوا علينا هويتنا
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تريد كل من ايرين وماريانا أن تعيشا حياتهما بحرية، 
وتفعال األشياء التي تحبانها، مثل لعب الكرة الطائرة، 

والرقص، والذهاب إلى المسرح. ومع ذلك، 
بصفتهما امرأتان عابرتان جنسًيا، تنشغل ايرين 

وماريانا بالدفاع عن أنفسهما ضد التمييز. لقد تعرضتا 
للتنمر وااًلعتداء الجسدي، ومنعتا من المجاهرة 

بالمشكالت التي تواجهانها في حياتهما اليومية.

اًل يمكن لألشخاص العابرين جنسًيا في باراغواي 
تغيير أسمائهم قانوًنا، أو الحصول على وثائق 
هوية تتطابق مع هويتهم القائمة على النوع 

ااًلجتماعي، من بين الممارسات التمييزية 
المجحفة األخرى. هذا يعني أنه اًل يمكن للطالب 

العابرين جنسًيا الحصول على الشهادات 
المدرسية بأسمائهم المختارة، مما يجعل العثور 
على وظيفة أمًرا صعًبا. وانعدام المساواة هذا 

دفع ايرين وماريانا إلى أن تصبحا ناشطتين 
للمطالبة بالتغيير.

لكن ااًلحتجاج ليس باألمر السهل على العابرين 
جنسًيا في باراغواي. فباراغواي دولة محافظة 

للغاية تعامل األشخاص العابرين جنسًيا، ومجتمع 
الميم، بشكل جائر. وتحاول إخفاءهم عن المجتمع. 

لهذا السبب، غالًبا ما يتم حظر احتجاجات جماعات 
العابرين جنسًيا، وفي بعض الحااًلت تعرضت 

المظاهرات لالعتداء.

ناضلت ايرين وماريانا منذ سنوات لتغيير 
اسميهما القانونيين. إذا تمكنتا من الحصول على 
وثائق تتطابق مع هويتهما، فهذا يعني أن الدولة 

بدأت في ااًلعتراف بوجودهما كنساء عابرات 
جنسًيا. وكما قالت ايرين "لقد جئت إلى العالم 

ألظهر هويتي، وليس لُتملى علّي هويتي."

طالبوا باراغواي باالعتراف قانوًنا بهوية 
األشخاص العابرين جنسًيا حتى يتمكنوا من 

ممارسة حقوقهم

 اكتبوا إلى 
سلطات باراغواي

طالبوها بااًلعتراف قانوًنا بهويات العابرين جنسًيا 
حتى يتمكنوا من ممارسة حقهم في حرية التعبير 

وتكوين الجمعيات أو ااًلنضمام إليها، والتظاهر 
مظهرين هوياتهم التي يرونها ألنفسهم.

رئيس محكمة العدل العليا
President of the Supreme Court of Justice

Palacio de Justicia del Paraguay
Mariano Roque Alonso y Testanova

 9° Piso, Torre Norte
C.P. N°001001

 Asunción, Paraguay

secretariageneralcsj@pj.gov.py :البريد اإللكتروني
@PoderJudicialPY :تويتر

@PoderJudicialPY :فيسبوك
فاكس: 4000 439 21 595+

المخاطبة: السيد الرئيس

 بّينوا اليرين وماريانا 
أنكم متضامنون معهما

أرسلوا رسائل صداقة وأمل إلى ايرين وماريانا 
لمواصلة نضالهما.

العنوان:
Amnesty International Paraguay

 Hassler 5229 entre Cruz del Defensor y Cruz del
Chaco, Asunción, Paraguay

AMR 45/5838/2022
 © Amnesty ،© Unsplash ،© Juan Florenciañez :صورة الغالف األمامي

P4ul3/صورة الغالف الخلفي: © منظمة العفو الدولية ،International/ P4ul3

ايرين روتيال وماريانا سبولفيدا  |  باراغواي
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روسياألكساندرا سكوتشيلينكو

 عارضت الحرب، 
واآلن تواجه السجن
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تمأل ألكساندرا )أو ساشا اختصاًرا( حياتها 
بالموسيقى والفن. وفي أوقات أفضل، كانت 

تهوى العزف على البيانو، والغيتار، والماندولين، 
والفلوت )الناي(، وأقامت حفالت موسيقية 

مرتجلة ألي شخص يود العزف معها.

قامت ألكساندرا – التي أقلقها الغزو الروسي 
ألوكرانيا – بتحرك في 31 مارس/آذار 2022؛ إذ 

استبدلت بطاقات األسعار في متجر بقالة محلي 
في سانت بطرسبرغ بعالمات ورقية تحتوي على 

معلومات حول الغزو.

وفي ساعة مبكرة من صباح 11 أبريل/نيسان 
2022، ألقت الشرطة القبض على ألكساندرا 

واتهمتها "بالنشر العلني المتعمد لمعلومات 
زائفة حول استخدام القوات المسلحة لروسيا 

االتحادية" – وهي مادة جديدة في القانون 
الجنائي أدخلتها الحكومة الروسية على عجل 

في مارس/آذار 2022 لمحاولة منع أبناء الشعب 
الروسي من انتقاد غزو أوكرانيا. وقد احُتجز 

عشرات األشخاص بموجب هذا الجرم الجديد.

وُتحتجز ألكساندرا منذ ذلك الحين في أوضاع 
مريعة. وهي تعاني الداء البطني )التحُسس من 

الغلوتين(، وقد اضطرت إلى اإلضراب عن الطعام 
معظم الوقت ألن مركز االحتجاز لم يقدم لها الطعام 

الخالي من مادة الغلوتين الذي تحتاجه. كذلك 
تعرضت ألكساندرا للمضايقة من جانب موظفي 

مركز االحتجاز ومن زميالتها في الزنزانة. وإذا ُأدينت 
فستواجه عقوبة بالسجن تصل لغاية 10 سنوات.

طالبوا روسيا بإطالق سراح ألكساندرا اآلن

 اكتبوا إلى 
السلطات الروسية

طالبوا باإلفراج عن ألكساندرا سكوتشيلينكو فوًرا 
وإسقاط كافة التهم المنسوبة إليها؛ ألنها محتجزة 

لمجرد تعبيرها عن معارضتها للحرب.

النائب العام في سانت بطرسبرغ
The Prosecutor of Saint Petersburg

 2/9 Pochtamtskaya Street
 Saint Petersburg

 190000
Russian Federation

فاكس: 11 26 318 812 7+ 
المخاطبة: السيد النائب العام

 ساعدوا على إبقاء 
معنويات ألكساندرا عالية

أرسلوا لها رسالة تضامن وأمل. وارسموا رسومات 
للقطط )لدى ألكسندرا قطتان: لوسي ومود!( 

وأرفقوها برسالتكم، والتقطوا صورة وانشروها 
على حساباتكم على وسائل التواصل االجتماعي، 

واذكروا اسم ألكساندرا عندما تفعلون ذلك. ثم 
أرسلوا رسالتكم بالبريد إلى العنوان أدناه.  

العنوان: 
 Aleksandra Skochilenko

Write for Rights
Amnesty International

1 Easton Street
 London

WC1X 0DW
United Kingdom

facebook.com/sasha.skochilenko :فيسبوك
@skochilenko :إنستغرام

ألكساندرا سكوتشيلينكو  |  روسيا
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ُخطفن، وُضربن، 
واعُتدي عليهن جنسًيا، 

وُسجنَّ الحتجاجهن
زيمبابويجوانا مامومبي، ونتساي ماروفا، وسيسيليا تشيمبيري 
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 جوانا مامومبي، ونتساي ماروفا، 
وسيسيليا تشيمبيري  |  زيمبابوي

جوانا، ونتساي وسيسيليا ثالث نساء لديهن الكثير 
من األشياء المشتركة: فهّن يعشقن لعب األلعاب 

اللوحية، ومشاهدة نتفليكس، ولديهن شغف 
بالسياسة. ومن المحزن أنهن اآلن يتشاطرن 

ذكريات رهيبة لهجوم مرعب ومهين.

م جوانا ونتساي  ففي 13 مايو/أيار 2020، وعقب تزعُّ
وسيسيليا احتجاًجا مناهًضا للحكومة، ألقي القبض 

عليهن تعسفًيا في هراري، واقُتدن إلى مركز 
للشرطة وُأرغمن على الركوب في سيارة بال عالمات. 
وُغطيت رؤوسهن بقلنسوات، وتوجهت بهن السيارة 

إلى خارج المدينة. وقد ألقيت النسوة – الالتي كن 
خائفات على حياتهن – في حفرة، وتعرضن للضرب 

واالعتداء الجنسي وُأرغمن على أكل براز بشري. 
وُعثر عليهن بعد يومين على بعد أميال من هراري. 

وكانت ثيابهن ممزقة والجروح والكدمات تغطي 
أجسادهن، فُنقلن إلى المستشفى.

وأثناء عالج جوانا ونتساي وسيسيليا في 
المستشفى ُوّجهت إليهن تهم جنائية تتعلق 

باالحتجاج. ورابط حراس السجن وأفراد الشرطة 
في المستشفى لمنعهن من التحدث إلى 

الصحفيين. وبعد أن ذكرت النسوة بأنهن تعّرفن 
على بعض مهاجميهن، ُأعيد إلقاء القبض عليهن 

في 10 يونيو/حزيران 2020 واُتهمن باختالق رواية 
محنتهن. وقد احُتجزن حتى 26 يونيو/حزيران 2020 

عندما ُأخلي سبيلهن بكفالة.

بدأت محاكمة جوانا ونتساي وسيسيليا في يناير/
كانون الثاني 2022 وال تزال مستمرة. وحتى اآلن، 

لم يخضع أحد للمساءلة على الصدمة المروعة 
التي تعّرضن لها.

طالبوا بتحقيق العدالة لجوانا ونتساي وسيسيليا

 اكتبوا إلى 
السلطات الزيمبابوية

طالبوها بإسقاط كافة التهم المنسوبة إلى جوانا 
ونتساي وسيسيليا فوًرا ومن دون قيد أو شرط، 

ووضع حد للمضايقة التي يواجهنها بسبب 
ممارستهن السلمية لحقهن في االحتجاج.

رئيس جمهورية زيمبابوي
President of the Republic of Zimbabwe

Office of the President
Munhumutapa Building

Corner Sam Nujoma and Samora Machel Avenue
P. Bag 7700, Causeway

Harare, Zimbabwe

Info@opc.gov.zw :البريد اإللكتروني
@edmnangagwa :تويتر

Emmerson Dambudzo Mnangagwa :فيسبوك
المخاطبة: فخامة الرئيس

 بـّيـنوا لجوانا ونتساي وسيسيليا 
بأنكم تؤمنون بهن

أرسلوا لهن رسالة تضامن وأمل. وارسموا 
رسومات لفراشات وأزهار إلرفاقها برسالتكم، 

والتقطوا صورة واعرضوها على حساباتكم على 
وسائل التواصل االجتماعي، واذكروا أسماءهن 
عندما تفعلون ذلك. ثم ابعثوا برسالتكم بالبريد 

إلى العنوان المدون أدناه. وال تنسوا أن 
تتابعوهن!

العنوان لسيسيليا وجوانا:
c/o Lucia Masuka

Executive Director
 Amnesty International

Zimbabwe
54 Midlothian Avenue

Eastlea, Harare
Zimbabwe

العنوان لنتساي:
Amnesty Norge

v/ Richard/SFL
 PO Box 702 Sentrum

N-0106
Oslo

Norway

 ،@JoanaMamombe :تويتر: جوانا
@ceechimbiri2 :سيسيليا ،@MarovaNetsai :نتساي
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منظمة العفو الدولية
األمانة الدولية

amnesty.org/ar

contactus@amnesty.org :البريد اإللكتروني
هاتف: 5500 7413 20)0( 44+
فاكس: 1157 7956 020( 44+

Peter Benenson House
1 Easton Street

London WC1X 0DW
United Kingdom

ACT 30/5834/2022 :رقم الوثيقة
Arabic ديسمبر/كانون األول 2022

 كل الصور: © منظمة العفو الدولية 
ما لم يذكر خالف ذلك.

منظمة العفو الدولية حركة عالمية تضم ما يزيد 
على 10 ماليين شخص يناضلون من أجل عالم 

يتمتع فيه الجميع بحقوقهم اإلنسانية. 

وتتمثل رؤية المنظمة في أن يتمتع جميع البشر 
بجميع حقوق اإلنسان المنصوص عليها في 
اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وغيره من 

المعايير الدولية لحقوق اإلنسان. 

ونحن مستقلون عن أي حكومة أو أيديولوجية 
سياسية أو مصلحة اقتصادية أو دين، ويتم 

تمويلنا بشكل أساسي من قبل أعضائنا، 
والتبرعات العامة.


