
كلماتكم تغّير
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 أشخاص في أكثر من 200 بلد ومنطقة يشاركون 
في جميع أنواع الفاعليات 

يكتبون ماليين الرسائل الخطية واإللكترونية 
والتغريدات ويوقعون على العرائض

يدعمون األشخاص الذين تعّرضوا للمضايقة 
والتهديد والسجن بسبب هويتهم فقط

 يمارسون الضغط على الحكومات والقادة 
وصّناع القرار

 ُيظهرون الحب والدعم  لألشخاص 
وعائالتهم 

 ويحدثون التغيير – من خالل المساهمة في 
اإلفراج عن الناشطين المحتجزين، وحماية األفراد 

الذين يناضلون من أجل التغيير 

اكتبوا رسالة 
وّقعوا على عريضة 

أرسلوا تغريدة

كيف يتّم ذلك
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تم لم شمله مع عائلته
في 30 يونيو/حزيران 2021، ُأطلق سراح المدافع البوروندي عن حقوق اإلنسان 

جيرمين روكوكيGermain Rukuki، بعد أن قضى أكثر من أربع سنوات في السجن. 
وكان قد تم اعتقال ومقاضاة وإدانة جيرمين لمجرد عمله في مجال حقوق اإلنسان.

وأثناء حملة "ِلنكتب من أجل الحقوق"، بادر المؤازرون من جميع أنحاء العالم بأكثر من 
436 ألف تحرك، للمطالبة بإطالق سراح جيرمين. وبعد عدم تمكنه من مغادرة البالد 

في أعقاب إطالق سراحه، تم لم شمل جيرمان أخيًرا مع عائلته في بلجيكا في فبراير 
2022. "حملة "ِلنكتب من أجل الحقوق" لها تأثير إيجابي حًقا. لقد جعلني دعمها أنا، 

جيرمين روكوكي، أخرج من السجن وأنا أشد التزاما بالدفاع عن حقوق اإلنسان".

إطالق سراح مدافع عن حقوق اإلنسان
عمل برناردو كال زول Bernardo Caal Xol، وهو مدرس وأب غواتيمالي، بال كلل 

للدفاع عن المجتمعات المتضررة من مشاريع الطاقة الكهرومائية على نهر كاهابون 
في شمال غواتيماال. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2018، ُحكم عليه بالسجن 

لما يزيد عن سبع سنوات بتهم زائفة تهدف إلى منع نشاطه في مجال حقوق 
اإلنسان. وخالل حملة "ِلنكتب من أجل الحقوق" لعام 2021، تمت المبادرة بأكثر 

من نصف مليون تحرك من أجل برناردو، وفي مارس/آذار 2022، ُأطلق سراحه.

نجا من حكم اإلعدام
كان ماغاي ماتيوب نغونغ Magai Matiop Ngong تلميذ مدرسة في جنوب 

السودان عندما ُحكم عليه باإلعدام في 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 بتهمة 
القتل. وروى ماغاي كيف أخبر القاضي أن الوفاة كانت حادًثا، وأنه كان يبلغ من 
العمر 15 عاًما فقط في ذلك الوقت؛ ومع ذلك، واجه ماغاي المحاكمة بتهمة 

القتل العمد دون أي أن يتمّكن أبًدا من االتصال بمحام. تمت المبادرة بأكثر من 
700000 تحرك من أجل ماغاي خالل حملة "ِلنكتب من أجل الحقوق" لعام 2019، 
وفي مارس/آذار 2022، وافقت المحكمة العليا على أنه يجب إطالق سراحه ألنه 
كان طفاًل في ذلك الوقت.  وماغاي اآلن خارج البالد بأمان وهو مصمم أكثر من 

أي وقت مضى على مساعدة الناس مثله. 

لكلماتكم قوة 
وتأثير كبير
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اكتبوا رسالة 
غيروا حياة إنسان 

بادروا بالتحّرك اليوم 

ألكثر من 20 عاًما، غيرت الحملة السنوية لمنظمة 
العفو الدولية "ِلنكتب من أجل الحقوق" حياَة 

األشخاص الذين تعرضت حقوقهم لالنتهاك. 
باستخدام قوة تأثير كلماتهم، اتحد مؤازرو حملة 

"ِلنكتب من أجل الحقوق" وراء هدف مشترك: مًعا، 
يمكننا تغيير حياة أشخاص لألفضل.

لقد تعاونا هذا العام مع الحملة الرائدة لمنظمة العفو 
الدولية "لنحِم التظاهر". على مر التاريخ، كان التظاهر 

بمثابة أداة قوية للتغيير. لكن الحكومات في جميع 
أنحاء العالم تتخذ إجراءات صارمة ضد التظاهرات، 

وتقّيد حقوق األشخاص. أشخاص مثل أولئك الذين 
وردت حاالتهم في حملة "ِلنكتب من أجل الحقوق" 

لهذا العام، وجميعهم دفعوا ثمًنا باهًظا للجهر بالحق 
أمام السلطات. 

من خالل الوقوف مًعا وضمان أن يتمكن الجميع 
– بما في ذلك األشخاص األشد تعرًضا للتمييز 

المجحف – من المشاركة في التظاهرات على قدم 
المساواة دون خوف من العنف، يمكننا خلق عالم أكثر 

عداًل ومساواة.

انضموا إلينا اليوم. اكتبوا رسالة، وغّيروا حياة إنسان

طالعوا معلومات حول األشخاص الذين نناضل من 
amnesty.org/ar/writeforrights/ :أجلهم

اتصلوا بفريق منظمة العفو الدولية العامل في 
amnesty.org/ar/countries :بلدكم

 أنشروا تغريدة لدعم منظمة العفو الدولية
Amnesty@ و AmnestyAR@ باستخدام 

الهاشتاغين W4R22# و#لنكتب_من_أجل_الحقوق 

ACT 30/5833/2022 Arabic :ديسمبر/كانون األول 2022   رقم الوثيقة
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