نإاشط كويتي معتقل يرشح ضمن القائمة النهائية للجائزة الدولية لحقوق النإسان
 30مارس/آذار2017
""كنننت بحححاجةةة لنأ أكووون مدددافعععا عننن حقققوق النإسسسان للللعمل بااالذذذات فييي كشششف عنننف أمننن الدددولةةة وشرررطةةة مكككافحححة الشششغب
ضد شعبنا كلما خرجنا في تظاهرة .أنني أقوم بالتقاط أفلما وصور وأنشر عنفهم ،ذلك تسعى الحكومة ليإقافي".
التناشتط التكويتتي،عتبد التحكيم التفضلي  ،يتترشتح ضتمن التقائتمة التنهائتية لختمسة متتأهتلين لتجائتزة فترونتت ليتن ديتفندرز لتعام 2017
التمخصصة لتلمدافتعين عتن حتقوق النتسان التمعرضتين للختطر ،والتمقدمتة ستنويتا فتي أيترلتندا .يتقضي عتبد التحكيم حتالتيا حتكما بتالتسجن
لمدة عام واحد لنشاطه السلمي ممثل عن فئة البدون المحرومة من الجنسية وغيرها من القأليات في الكويت.
متن بتين 142تترشتيحا متن 56بتلدا ،اختتار أعتضاء لتجنة التتحكيم فتي دبتلن التيوم ختمسة متدافتعين عتن حتقوق النتسان متن أوكترانتيا
ونتيكاراغتوا وفتيتنام وجتنوب أفتريتقيا والتكويتت .هتذه التجائتزة تتقدم ستنويتا إلتى متدافتع واحتد عتن حتقوق النتسان يتكون قأتد قأتدم متساهتمة
استثنائية في حماية وتعزيز حقوق مجتمعه.
عتند إعتلنته عتن قأتائتمة التمرشتحين التنهائتيين فتي  30متارس/آذار فتي دبتلن ،قأتال التمديتر التتنفيذي لتفرونتت ليتن ديتفندرز ،أنتدرو
أندرسون" :يُبدي هؤلء المدافعون الخمسة العزم والرادة في مواجهة مخاطر شديدة غالبا ً ما تهدد حياتهم".
التمتأهتلون التنهائتيون لتجائتزة عتام 2017وأسترهتم واجتهوا اعتتداءات وحتملت تشهتير ومتضايتقات قأتانتونتية وتهتديتدات بتالتموت وأحتكام
ستجن وتترهتيب .ولتذا تتعمل فترونتت ليتن ديتفندرز عتلى تتعزيتز إظتهار وحتمايتة الختمسة التمتأهتلين التذيتن تتم العتلن عتنهم التيوم،
والذين هم في غاية الهمية بالنسبة لحركة حقوق النسان في بلدانهم ومجتمعاتهم.
كتما أردف الستيد أنتدرستون قأتائتلً" :يتخبرنتا التمدافتعون عتن حتقوق النتسان بتأن التدعتم التدولتي هتو أمتر حتيوي بتالنستبة لتعملهم ،ل ستيما
وأن التحكومتات والشتركتات تتعمل عتلى تتشويته نتضالتهم الستلمي متن أجتل التحقوق والتشهتير بتهم ونتزع الشترعتية عتنهم" ،متضيفا ً" :إن
جتائتزتتنا هتي تتكريتم لتشجاعتة نتونتل ،و فترانشتيسكا ،و عتبد التحكيم ،و إمتيل ،و فتام .فتنضالتهم لتم يتكن منستيا ً بتل إنتنا فتي أيترلتندا نتؤيتد
كفاحهم من أجل الحقوق".
"التبدون" متصطلح يتعنى بته تتلك التفئة التكويتتية المحترومتة متن الجنستية التتي يُحتظر عتليها التحصول عتلى أي وثتائتق رستمية متن
التدولتة ،وعتلى ستبيل التمثال ل التحصر؛ شتهادات التميلد والتوفتاة والتزواج .ويتقضي عتبد التحكيم حتالتيا حتكما بتالتسجن لتمدة ستنة واحتدة
كتما يتواجته ختطر التترحتيل بتعد الفتراج عتنه .وطتوال فتترة ستجنه ،دختل عتبد التحكيم فتي إضترابتات عتن التطعام احتتجاجتا عتلى
الظروف غير النسانية وغير الصحية في العنبر الرابع من السجن حيث أودع هناك أيضا في الحبس النفرادي.
قأتضت التمدونتة التفيتنامتية،فتام ثتانته نتغيان ،أربتع ستنوات فتي التسجن بستبب عتملها فتي نشتر انتتهاكتات التحقوق والتدفتاع عتن أقأتارب
التصياديتن التذيتن تتم قأتتلهم بتواستطة التدوريتات التصينية .بتعد إطتلق ستراحتها ،ظتلت تتحت القأتامتة التجبريتة ،قأتادت ختللتها التعديتد متن
حتملت حتقوق النتسان وشتاركتت فتي تتأستيس شتبكة التمدونتين التفيتنامتيين التمشهورة .تتعرض متنزل فتام لتلمداهتمة ،وتتم متنعها متن
حضور مواعيدها الطبية ،ووضع قأفل على باب منزلها من الخارج ،و رُفض اعطاؤها شهادة زواج .كما نجت فام من العديد من
العتداءات الجسدية الرامية إلى وقأف عملها القوي والسلمي في فضح ونشر انتهاكات حقوق النسان في فيتنام.
إميل كوربيدينوف  ،هتو متن تتتار التقرم ومتحامتي حتقوق النتسان .ومتنذ احتتلل التتحاد التروستي لجتزر التقرم ،دأب إمتيل عتلى التدفتاع
عتن القأتلية المضطهتدة فتي التقرم والتناشتطين فتي التمجتمع التمدنتي والتصحفيين .وهتو يتعمل عتلى تتقديتم التدعتم فتي التحالت التطارئتة

وتتوثتيق انتتهاكتات التحقوق أثتناء التغارات وتتفتيش متنازل النشتطاء .فتي يتنايتر/كتانتون التثانتي  ،2017قأتام متلثمون متن متركتز متكافتحة
التتطرف فتي التقرم بتاختتطاف إمتيل واقأتتياده إلتى متديتريتة محتلية تتابتعة لتجهاز المتن التتحادي التروستي لتلتحقيق متعه .فتأدانتته متحكمة
محلية بتهمة "الترويج للمنظمات المتطرفة" وحكمت عليه بالحبس لمدة عشرة أيام.
ثابرتنتونتل متبوثتومتا فتي نتضالتها متن أجتل حتقوق الرض والتبيئة فتي التكاب الشترقأتية بتجنوب أفتريتقيا عتلى الترغتم متن متحاولت
الغتتيال والتهتديتدات المستتمرة بتالتقتل وقأتتل زمتيلها .نتونتل ،هتي متؤستس وعتضو حتالتي فتي التلجنة التتنفيذيتة لتلجنة أزمتة أمتاديتبا ،التتي
شتكلت لتتوحتيد أفتراد التمجتمع فتي ختمس قأترى بتمنطقة ستلطة قأتبائتل أمتديتبا التمعارضتة لتمشاريتع التتعديتن التمدمترة .فتي يتولتيو/تتموز
 ، 2016نتجحت نتونتل وغتيرهتا متن التناشتطين عتلى إجتبار أكتبر متساهتم فتي مشتروع تتعديتن التتيتانتيوم عتلى النتسحاب ،ولتكن لزالتت
التهتديتدات التتي يتتعرض لتها التناشتطون قأتائتمة حتيث يخشتى التمجتمع الن متن أن يستتمر المشتروع بتتمويتل متن الشتركتات المحتلية
"المتصدرة".
تتمت متهاجتمة أطتفال التمدافِتعة عتن حتقوق النتسان،فترانشتيسكا رامتيريتز تتوريتس ،فتي متحاولتة لتوقأتف عتملها التقوي ضتد مشتروع قأتناة
متحيطية متدمترة فتي نتيكاراغتوا .فترانستيسكا هتي متنسقة بمجتلس التدفتاع عتن الرض والتبحيرة والستيادة ،والتذي يتعمل عتلى تتثقيف
التمجتمعات حتول حتقوقأتها ،والتقيام بحتملت للتغاء التقوانتين التتي تتسمح بتالستتيلء عتلى الراضتي .التقناة التمقترحتة ستوف تتؤدي إلتى
تشتريتد اللف متن صأتغار التمزارعتين والتشعوب الصأتلية دون احتترام لتحقهم فتي الطتلع والتموافتقة المستبقة بحتريتة .تتعرضتت
فرانسيسكا للعتقال والمضايقة ،وأسرتها ومنزلها للقأتحام ،بسبب مقاومتها السلمية لمشروع القناة المدمرة.
سوف يتم العلن عن الفائز بجائزة فرونت لين ديفندرز لعام  2017للمدافعين عن حقوق النسان المعرضين للخطر ،في حفل
سيقام بقاعة بلدية مدينة دبلن في الساعة الثامنة من صأباح يوم الجمعة 26مايو/أيار.
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