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Geraldine Chacón جيرالدين شاكون
مدافعة عن حقوق اإلنسان، فنزويال 

اضُطهدت بسب العمل من أجل 
تمكين الشباب 



أرادت جيرالدين شاكون دائًما الدفاع عن اآلخرين؛ 
ففي سن التاسعة من عمرها، كانت تحلم بأن تكون 

محامية. وعندما كانت في الرابعة عشر، ساندت 
حكومة الشباب المحلية. وفي الجامعة، بدأت شبكة 

من ناشطي منظمة العفو الدولية للدفع باتجاه إحداث 
التغيير اإليجابي. وكما تقول أمها "أي ظلم رأته 

يحدث، قامت بالنضال ضده".

لقد ألهمها هذا الحماس للعمل في منظمة تمكن 
الشباب في بعض أفقر المناطق في كاراكاس، 
مدينتها األصلية. ولكن في فبراير/شباط 2018، 
اعتقل مسؤولون مسلحون هذه الشابة المهتمة 

بمجتمعها من منزلها.

وقد ربطت السلطات خطًأ بينها وبين جماعات 
"المقاومة" التي اتهمتها بتنظيم مظاهرات عنيفة 

مناهضة للحكومة. في الواقع، كان اضطهادها جزءًا 
من حملة حكومية أوسع نطاقًا على أولئك الذين 

ينتقدون السلطات، ويدافعون عن حقوق اإلنسان، 
أثناء األزمة الفنزويلية الحالية.

وبعد أربعة أشهر ُسجنت في ظروف سيئة، تم 
إطالق سراحها في يونيو/حزيران 2018. لكن ال 

يمكنها مغادرة البالد وال تزال قضيتها عالقة، لذا 
يمكن القبض عليها مرة أخرى في أي وقت، ودون 

سبب. فهي تواجه، وكثير من النشطاء السلميين هناـ 
عمليات ترهيب يومي، لمجرد السعي لجعل بلدهم 

مكاًنا أفضل.

طالبوا فنزويال بوضع حد للمضايقات التي تتعرض 
لها جيرالدين اآلن
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جيرالدين شاكون
مدافعة عن حقوق اإلنسان

فنزويال

 اكتبوا إلى المدعي العام 
في فنزويال  

 تضامنوا مع 
جيرالدين

طالبوه بإغالق القضية ضد جيرالدين ومنحها حرية غير مشروطة، لكي تستطيع 
مواصلة النضال من أجل الشباب في فنرويال

 العنوان: بما أن الخدمة البريدية في فنزويال قد ال يمكن االعتماد عليها، 
 يرجى إرسال رسائلكم إلى السفارة الفنزويلية أو أي تمثيل دبلوماسي آخر 

في بلدكم.

Twitter: @TarekWiliamSaab
Email: ministeriopublico@mp.gob.ve

Salutation: Señor Fiscal General / Mr Attorney General

 

أبلغوها بأنها ليست وحدها – أرسلوا إليها رسائل تعرب عن دعمكم لها 
وتضامنكم معها.

 c/o Amnesty International
 Calle Manuel A. Fuentes 894,

San Isidro 15046, Lima, Perú

Email: nattvilla2512@gmail.com


