
2021 نوفمبر 24 ظهراً، دبلن، 1 حتى الساعة حظر النشر

ُتمنح جائزة فرونت الين ديفندرز للمدافعين/المدافعات عن حقوق اإلنسان المعرضين/المعرضات للخطر

  للمدافعين/ات عن حقوق اإلنسان2021فاز مدافعون/ات عن حقوق اإلنسان من ستة بلدان بجائزة فرونت الين ديفندرز لعام 
 المعرضين/ات للخطر. تكرم المنظمة المدافعين/ات عن حقوق اإلنسان الذين يعملون في قضايا تشمل العدالة العرقية  وحقوق السكن

 وحقوق األقليات وحماية البيئة واألرض والدفاع عنها وتقرير المصير وحقوق ذوي اإلعاقة. في كل حالة من هذه الحاالت، واجه
 المدافعون/ات عن حقوق اإلنسان أشكاال< مختلفة من المضايقات والترهيب والتهديدات، مع تعرض بعضهم للعنف وبعضهم اآلخرلالعتقال

. واالتهام؛ ولكنهم يستجيبون بكرامة وشرف وتصميم على المثابرة، ويظهرون شجاعة وأمل ليس لهما مثيل 

ا من الساعة 24سيتم تقديم المدافعين/ت عن حقوق اإلنسان في مؤتمر صحفي يقام عبر اإلنترنت يوم األربعاء،  ا1 نوفمبر، بدء<   ظهر<
. دقيقة - انظر الجدول أدناه25 بالجائزة كل /ة)بتوقيت جرينتش(، مع تقديم كل فائز

للتسجيل في المؤتمر الصحفي، يرجى زيارة:

https://www.eventbrite.com/e/2021-front-line-defenders-award-press-conference-tickets-

212389541837

 بعد الظهر بتوقيت جرينتش1:25 – 1:00 مذر نيتشر كمبوديا )كمبوديا(                                                   

 بعد الظهر بتوقيت جرينتش1:50 – 1:25سامي وسميحة الهريني )فلسطين(                                              

 بعد الظهر بتوقيت جرينتش2:15 – 1:50                                                          أميناتا فابا )سيراليون( 

 بعد الظهر بتوقيت جرينتش2:40 – 2:15                       )بيالروسيا(& أليه هرابلوسكيسيارهاي درازدوسكي 

 بعد الظهر بتوقيت جرينتش3:05 – 2:40 مامادو با )البرتغال(                                                              

  

 بعد الظهر بتوقيت جرينتش3:30 – 3:05                                                       كاميال موراديا )البرازيل( 

 من قبل الحكومات القمعية لمهاجمةQ المدافعين/ات عن حقوق اإلنسان وتضييق المساحة 19 كوفيد ، استمر استغالل جائحة2021في عام 
.التي يمكنهم فيها القيام بعملهم



 ، فإن الحاجة إلى مواصلة دعم المدافعين/ات عن2021مع احتفال فرونت الين ديفندرز بالذكرى السنوية العشرين لتأسيسها في عام 
.حقوق اإلنسان بأمنهم وحمايتهم ورفاههم ال تقل أهمية عن أي وقت مضى

  وبسبب القيود2020جرت العادة أن ُتقيم فرونت الين ديفندرز حفل توزيع الجوائز في مبنى بلدّية مدينة دبلن. ولكن كما حدث في عام 
 ، اليوم الدولي للمدافعين/ات عن حقوق اإلنسان، مع ديسمبر9سُيقام حفل توزيع الجوائز عبر اإلنترنت في ، 19التي فرضها كوفيد 

.عرض فيديو لعمل كل من الفائزين/ات اإلقليميين/ات

 قال أندرو أندرسون، المدير التنفيذي لفرونت الين ديفندرز: "في الذكرى العشرين لتأسيس فرونت الين ديفندرز، يسعدنا أن نقدم هؤالء
 الفائزين/ات الستة الذين يقفون في الخطوط األمامية للنضال من أجل العدالة العرقية والبيئية، والمساواة في الحقوق والحريات". "إن

."شجاعتهم ونضالهم ملهمان فهما تثبتان للجميع إمكانية وجود عالم آخر

 ، بدأت المنظمة في تكريم خمسةQ فائزين/ات من جميع أنحاء2018. في عام 2005أنشأت فرونت الين ديفندرز جائزتها السنوية في عام 
ا على جائزة  ا بتكريم كل2021بالنسبة لعام  .1الفائز العالميالعالم، مع فائز إقليمي واحد يحصل أيض<  ، اتخذت فرونت الين ديفندرز قرار<

.الفائزين/ات بجائزة إقليمية بالتساوي

 (؛ إيفانا باسيك )حزب العمال(؛حزب الخضر من السناتور روزين غارفي )2021تألفت لجنة التحكيم لجائزة فرونت الين ديفندرز لعام 
 حزب غاري غانون ) عضو المجلس كورماك ديفلين )حزب فيانا فيل(؛عضو المجلس؛ عضو المجلس شون كراو )حزب الشين فين(

.فاين جايل( )حزب  جنيفر كارول ماكنيل عضوة المجلساالشتراكيين الديمقراطيين(؛ و

:  2021  الفائزون بالجائزة اإلقليمية لعام 

أفريقيا

أميناتا فابا

، سيراليون)مالوا( رئيسة، جمعية مالكي/ات األراضي المتضررة في مالن

 ، وهي مزارعة ومدافعة عن حقوق األراضي على مستوى )مالوا(أميناتا فابا هي رئيسة جمعية مالكي/ات األراضي المتضررة في مالن
 وغيرها من شركات الوقود الحيوي في  مجموعة سوكفينهي حركة مجتمعية تقاوم. مالوا الجنوبية القاعدة في مقاطعة بوجيهون

. سيراليون

 ، وقفت أميناتا ضد سلطات المشيخة لحماية أراضي2011مع بدء االستثمار في األراضي على نطاق واسع في مشيخة مالن في عام 
 عائلتها؛ لذلك ألقت الشرطة القبض عليها واقتيدت إلى ساهن، مقر المشيخة، وُحبست في زنزانة لمدة أسبوع. لم ُيطلق سراحها إال

 بمساعدة ضغوط وطنية ودولية مع دفع رسوم الكفالة. عند إطالق سراحها، أصبحت مصممةQ على مواصلة الكفاح وأصبحت في النهاية
. سوكفين الزراعية )ساك(ناشطة في مجال حقوق األرض حشدتQ الدعم ضد أي احتالل لألرض من قبل شركة 

األمريكتان

كاميال موراديا

، البرازيل )مييا( ويمن ان اكشن ان أليماو

 ولدت بإسم دو أليماو. كومبليكسو مجّمع ولدت كاميال موراديا في مكان ُيعرف باسم غروتا، في مجموعة األحياء الفقيرة التي يتكون منها
."كريا دو موّرو" وقد ترعرعت وتعيش في أليماو. تقطن عائلتها في جيلها الرابع في األحياء الفقيرة

المناطق الخمس هي: إفريقيا واألمريكتين وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا وآسيا الوسطى والشرق األوسط وشمال إفريقيا.  1



 ، و مع إزالة  "فافلينها دا سكول"، أصبحت كاميال قائدة في الكفاح من أجل اإلسكان في مجّمع أليماو وتمكنت من إعطاء2010في عام 
 Qبناء< على اإلجراءات التي كانت تنفذها بالفعل ومطالب النساء الوافدات، أنشأت كاميال مجموعة2015 أسرة. في عام 1300صوت ل ، 

.  )مييا(ويمن ان اكشن ان أليماو

Qفي تمكين النساء وأسرهن، وبالتالي تعزيز استقالليتهن وضمان حقوقهن )مييا( تتمثل مهمة Qفي إنهاء العنف ضد المرأة والمساهمة 
.  امرأة في مجمع كومبليكسو دو أليماو، وهو حي فقير في المنطقة الشمالية من ريو دي جانيرو400األساسية. تتم مساعدة أكثر من 

الهادئ   واملحيط آسيا

مذر نيتشر كمبوديا

كمبوديا

 مذر نيتشر كمبوديا هي حركة حقوق بيئية تقوم بالمناصرة و الترويج على الصعيدين المحلي والدولي للحفاظ على البيئة الطبيعية في
 كمبوديا وتعزيزها وحمايتها. كجزء من عملها، تراقب الحركة االنتهاكاتQ البيئية الجسيمة وتتحداها، كما تعمل على زيادة الوعي وتثقيف

.الناس وتمكينهم من خالل تزويدهم بالتدريب والدعم المالي

 ما بدأ كحملة صغيرة لتمكين مجتمعات السكان األصليين من التعبئة ضد سّد لتوليد الطاقة الكهرومائية، تطور إلى حركة كبيرة من
 المدافعين/ات عن حقوق اإلنسان - غالبيتهم العظمى من طالب/ات الجامعات الشباب – و يقومون بحمالت لحماية البيئة وكشف الفساد

.في كمبوديا

الوسطى   وآسيا أوروبا

أليه هربروسكي وسيارهي درازدوسكي

مكتب حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، بيالروسيا

.سيراهي درازدوسكي هو مؤسس ومدير مكتب حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، حيث يعمل أليه هابروسكي كمحام

 مكتب حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة هو منظمة بارزة ورائدة في مجال حقوق اإلنسان في بيالروسيا تعمل لصالح األشخاص ذوي
 اإلعاقة. تقدم المنظمة المساعدة القانونية وتسهل المشاورات بشأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، وتدعو إلى إجراء تغييرات في

.التشريعات، وتجري أنشطة بحثية وتعليمية لتمكين المواطنين/ات من معرفة المزيد عن األشخاص ذوي اإلعاقة في بيالروسيا

 ، تم اعتقال المدافَعين عن حقوق اإلنسان واستجوابهما من قبل لجنة التحقيق. بعد االستجواب، احُتجز أليه هرابروسكي2021في فبراير 
.لمدة ثالثة أيام ووضع سيراهي درازدوسكي تحت اإلقامة الجبرية

الوسطى   وآسيا أوروبا

مامادو با

أس أو أس راسيزمو، البرتغال

ا في حركة  أس أو أس ولد مامادو با في السنغال، وهاجر إلى البرتغال، وقد كرس حياته للنشاط المناهض للعنصرية. لقد كان عضو<
  وهو عضو مؤسس في العديد من المنظمات الوطنية واألوروبية التي تدافع عن حقوق المهاجرين واألشخاص1999راسيزمو منذ عام 

.الذين يعانون من العنصرية



ا أحد  مامادو هو أحد أبرز أصوات الحركة المناهضة للعنصرية في البرتغال الذي استنكر انتشار خطاب الكراهية. و لذلك، فهو أيض<
.األهداف المفضلة لهجمات الحركاتQ اليمينية المتطرفة والنازية الجديدة في البرتغال

 ، تم إطالق عريضة عبر2021، تلقى مامادو با في منزله رسالة تهديد بالقتل مرفوقة برصاصة. في فبراير 2020في بداية عام 
 أس أو أس راسيزمو مرتين بالصليب حركة اإلنترنت لتجريده من الجنسية البرتغالية وترحيله من البرتغال. ومنذ يونيو، تم تخريب مقر

.المعقوف واالفتراءات العنصرية

أفريقيا    وشمال األوسط الشرق

رينيالهسامي وسميحة 

شباب الصمود، فلسطين

 تعتبر منطقة تالل جنوب الخليل من أخطر المناطق بالنسبة للفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث توجد بعض أكثر المستوطنات
 اإلسرائيلية تطرفا< في المنطقة. سامي وسميحة الهريني ونشطاء آخرون في حركة شباب الصمود يرافقون الرعاة وأطفال المدارس تحت

.تهديد اعتداءات المستوطنين والجنود اإلسرائيليين. كما تنظم سميحة أنشطة للنساء في قريتها

ا ما يتعرض سامي لمضايقات من المستوطنين اإلسرائيليين والجيش اإلسرائيلي بسبب عمله السلمي. اعتقل سامي  كقائد في المجتمع، كثير<
 . وقد نظمت المظاهرة احتجاجا على عنف الجيش اإلسرائيلي، ال سيما بعد إطالق2021 يناير 8بعد مشاركته في مظاهرة سلمية في 

 ، الذي أصيب برصاصة في رقبته من مسافةQ قريبة. محاكمة سامي ال2021 يناير 1النار على الناشط الفلسطيني هارون أبو عرام في 
.تزال جارية. كما تم اعتقال سميحة وتعرضت لمضايقات قضائية بسبب عملها في الدفاع عن حقوق مجتمعها واألرض

.يمكن تسهيل مقابالت المتابعة بعد المؤتمر الصحفي مع الفائزين بالجوائز بلغات مختلفة

:للتواصل االعالمي

آدم شابيرو 
adam@frontlinedefenders.org

+1-202-294-8813
adam@frontlinedefenders.org


