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النسانا                 حقوق عن للمدافعين المخصصة جائزتها، بمنح ديفندرز لين فرونت تبادر مما، عا عشر ثلثة منذ الولى للمرة

. بلدانا      خمسة من لنشطاء للخطر، المعرضين
،2018لعططام أعلنت فرونإت لين ديفندرز اليوم عن أسماء الفائزين الخمسة بجائزة المدافعين عن حقوق النإسان المعرضين للخطططر 

و)، وقد حددتهم كفائزين إقليميين كالتالي: سونإي سوري (الهند) ، ونإوركان بايسال (تركيا) ، وحركة الكفاح من أجل التغيير (الكونإغ
 .والمقاومة الباسيفيكية في إيكسكويسيس مايكروريون (غواتيمال) ، و حسن بوراس (الجزائر)
وقدمت نإائبة المفوض الممي السامي لحقوق النإسان، كيت غيلمور، الجائزة خلل احتفال في قاعة مدينة دبلن إلى، نإوركان بيسال،

.2018كفائزة عالمية لعام 
وقال المدير التنفيذي لفرونإت لين ديفندرز، أنإدرو أنإدرسون، الذي أعلن أسماء الفائزين في دبلن: "إن المدافعين عن حقوق النإسططان
وق ة وحق ة بالعدال ل المطالب ن أج أمنهم م حون ب ررمهم اليوم يعملون في بعض المناطق الكثر خطورة في العالم ، وهم يض الذين نإك

النإسان لمجتمعاتهم".
ية -2005منذ عام  اطرة الشخص ن المخ بير م در ك دموا - وبق ذين ق ان ال وق النإس ن حق دافعين ع نوييا للم  ، وهذه الجائزة تتمنح س

مساهمة استثنائية في حماية وتعزيز حقوق مجتمعاتهم. في السنوات السابقة، كانإت الجائزة تتمنح لمدافع واحد أو حركة واحدة سنويا،
ائزين إقليمييطن. ررم فيها فرونإت لين ديفندرز مدافعين عن حقوق النإسان من خمسة بلطدان مختلفطة كف وهذه هي المرة الولى التي تك

ام  وا خلل ع د واجه ائلتهم ق ائزة وع ذه الج ائيين له ايقات2018ويذكر أن المرشحين النه هير والمض  العتطداءات وحملت التش
القانإونإية وتهديدات القتل وأحكام السجن والترهيب.

رعية عطن العمطل السطلمي للمططدافعين عطن وعربر أنإدرو أنإدرسون أيضا: "في الوقت الذي تعمل فيه الحكومات والمؤسسات لنطزع الش
حقوق النإسان وتشويه سمعتهم ، فإن الناشطين من حول العالم يخبرونإنا بأن الداة الحاسمة لحمايتهم هي تقديرهم وإبرازهم دوليططا"،
ا يى ، وأنإن د تس ذهب  م ت حياتهم ل دولي ، وأن تض ع ال دعم المجتم ون ب مضييفا: "إن هذه الجائزة تبرهن على أن هؤلء المدافعين يحظ

نإتضامن مع شجاعتهم التي ل تلين".

نوركانا بيسال - تركيا
الفائزة القإليمية لوروبا وآسيا الوسطى

الفائزة العالمية
نإوركان، هي صحفية كردية ومدافعة عن حقوق النإسان من ديار بكر. عندما شنت الحكومة هجويمطا عسطكرييا فطي الجنططوب الشطرقي

يرا في زيارة القرى الكردية الواقعة تحت القصف ، وتوثيق انإتهاكات حقوق النإسان ، والتفرغ2016في عام   ، أمضت نإوركان أشه
لمساعدة العائلت التي فقدت كل شيء في النزاع. واشتهرت في كتاباتها بالتركيز الشديد على النسطاء اللئطي يعشططن تحطت القصطف.
عندما قامت السلطات بشن عملية عسكرية في عفرين ، سخرت نإوركان وسائل العلم الجتماعية للمطالبة بالسلم وإدانإططة الهجططوم
وبته ل عق ا تص واجه م زال ت العنيف. وتم اعتقالها لتحدثها ضد العنف ، وعلى الرغم من إطلق سراحها في وقت لحق ، فإنإها ل ت
ة ر دعاي ية بنش ان متهم ة ، نإورك م الحكومي خف المزاع تس ا ل ا. وفق ق بكتاباته لة تتعل ية منفص ي قض جن ف إلى ثلثا سنوات في الس
يضطا فطي تأسططيس العديططد مطن لمنظمات إرهابية مسلحة والدعوة للقيام بأعمال استفزازية. بالضافة إلى تقاريرها ، شاركت نإوركان أي
يما لمساعدة اليزديات الفارات من تنظيم داعش ، وكانإت صوتا هامططا فططي برامططج المصططالحة المنظمات غير الحكومية ، وأقامت مخي

العديدة في المنطقة.

سوني سوري - الهند
الفائزة القإليمية لسيا

ن ث تش د ، حي غار بالهن ي تشاتيس كرية ف تار العس ة باس ي منطق اء ف ليين والنس سونإي سوري، هي مدافعة عن حقوق السكان الص
وم لحين. تق اويين المس رد الم ة تم م مكافح ة باس القوات شبه العسكرية المدعومة من الدولة حملت عنيفة ضد قبائل أديفاسي المحلي
سونإي بأعمال التوثيق والمدافعة ضد ممارسات العنف التي ترتكبها القوات شبه العسكرية وقطوات الشططرطة ، والططتي تشططمل تجريططف
القرى ، وإحراق المنازل ، واغتصاب النساء المحليات ، وتعذيب أفراد القبائل المحتجزين بل سبب والعتداء عليهططم جنسططييا. قططامت
سونإى أيضا بحماية عدد من المراكز التعليمية من الدمار على يد الجماعات الماوية، فردت عليها قوات المن بالعتقال والتعططذيب ،
ع يء م س الش ام بنف ددوها بالقي امض وه ال بالح ا رج وإدخال الحصي في جسدها والعتداء عليها لساعات. وبعد سنوات ، هاجمه



ت ت التوقطف عطن العمطل ، ولزال ابنتها إذا لم تكف عن مناصرتها لنساء القبائل اللئي اغتصبهن عناصر من المن. إل أنإهطا رفض
تواصل السفر إلى المناطق الماوية للتحدثا مع الناجين من ضحايا الصراع الدائر.

المقاومة السلمية للمنطقة الصغرى من إيكسكويسيس - غواتيمال
الفائزة القإليمية للمريكتين

مايكروريون     إيكسكويسيس في الباسيفيكية باسمالمقاومة ارتكبت  التي  الجسيمة  النإسان  حقوق  انإتهاكات  على  ردا  تشكيلها  تم   ،
ى ة عل ي المنطق ة ف خمة التدميري ة الض دين والكهرومائي روعات التع النهوض القتصادي في غواتيمال. وقد سمحت الحكومة بمش

 مجتمعات محلية في البلدية. يغامر المدافعون عطن حقطوق النإسطان بحيطاتهم7 قرية و 59الرغم من المعارضة الواسعة من أكثر من 
ام  ي ع ة. ف يعا عن المنطق ن 2016في مقاومتهم السلمية دفا ثر م ن أك م البلغ ع ده ، ت اوميين75 وح دافعين المق د الم ا ض  هجويم

السلميين - من بينها عمليات القتل وإطلق النار والمضايقة وحملت التشهير.

حركة الكفاح من أجل التغيير - جمهورية الكونغو الديمقراطية 
الفائزة القإلمية لفريفيا

حركة الكفاح من أجل التغيير ، هي حركة شبابية غير حزبية تشكلت في شرق جمهورية الكونإغو الديمقراطية من أجططل الكفططاح ضططد
الفساد المزمن والفلت من العقاب في الكونإغو. وتركز عملها في الساس على القضايا المحلية مثطل الحصطول علطى ميطاه الشطرب،
والكهرباء، وبطالة الشباب. وقد تطورت الحركة في غضون ست سنوات لتتحول إلى شبكة واسططعة لمنظمططات اجتماعيططة قويططة علططى
المستوى المحلي. تعمد السلطات على العتداء بشكل روتيني على الحتجاجات السلمية والمظاهرات التي تقودها حركة الكفططاح مططن

 ، تقتل خمس متظاهرات شابات خلل احتجطاج نإظمتططه الحركططة، واعتتقطل العديططد مططن2017أجل التغيير. ففي أكتوبر / تشرين الول 
أعضائها وقاداتها خلل التجمعات السلمية. كما احتجزت وكالة الستخبارات الوطنية الكونإغولية العديد من العضاء الذين تعرضوا

لساءات بدنإية ونإفسية أثناء الحتجاز.

حسن بوراس
الفائز القإليمي للشرق الوسط وشمال أفريقيا

حسن بوراس، هو صحفي ومدون وعضو بارز في الرابطة الجزائرية لحقوق النإسان وعضو مؤسس لجبهة الرفض - وهو تحالف
ضد التكسير لستخراج الغاز الصخري في الجزائر. تقاريره التي يعدها حول الفساد والتعذيب في الجزائر تمتد على مدى أكثر مططن
عقدين. وبسبب عمله هذا، استهدفته السلطات الجزائرية مرات عديدة. وقد واصل كتاباته ومناصرته على الرغم مما عانإططاه لسططنوات

من المضايقات القضائية والعتقالت التعسفية والمداهمات العنيفة لمنزله والسجن.
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