سري حتى الساعة الثانية بعد الزوال ،بتوقيت نواق الشط يوم  8أكتوبر 2020
تقديم جائزة فرونت الين ديفندرز للمدافعين و المدافعات عن حقوق اإلنسان إلفريقيا الى المدافعة مكفولة منت إبراهيم من موريتانيا

تم اختيار مكفولة منت إبراهيم الفائزة اإلقليمية ألفريقيا لعام  2020بجائزة ا لمدافعين والمدافعات عن حقوق اإلنسان المعرضين \ المعرضات
للخطر .تكرم المنظمة المدافعين والمدافعات عن عملهم \ عملهن الذي يهدد حياتهم\حياتهن في مكافحة العنف القائم على أساس النوع
االجتماعي ،وقيادة حركات بناء السالم ،والدفاع عن حقوق مجموعات األقليات وحماية أراضي السكان األصليين .ش
تستخدم الحكومات في جميع أنحاء العالم الوباء لقمع ومهاجمة المدافعين \ المدافعات عن حقوق اإلنسان .تستخدم قوات السلطات القيود على
الحركة والتعبئة وحرية التعبير الستهداف األصوات الناقدة .يواجه المدافعون\تواجه المدافعات عن حقوق اإلنسان من المجتمعات المهمشة
والموصومة ،والذين\االتي تبين أنهم\أنهن بالفعل األكثر عرضة للخطر خالل انتشار وباء كوفيد  ،19اعتداءات جسدية واعتقال واتهامات
جنائية لمساعدة جيرانهم على النجاة من الوباء .اجتمعت لجنة تحكيم تتكون من برلمانيين أيرلنديين\برلمانيات ايرلنديات لمراجعة الترشيحات
للجائزة وتأثروا\تأثرتن بشكل كبير بشجاعة وتصميم الفائزين اإلقليميين و الفائزات اإلقليميات الخمسة الالتي\ اللذين تم اختيارهم\ هن:ش
افريقيا:

مكفولة منت ابرهيم ( موريتانيا)

األمريكيتين:

قوارديا انديجانا دي كاوكا ( كولومبيا)

أسيا و المحيط الهادي:

جوايريا محي الدين ( سريالنكا)

أوروبا و أسيا الوسطى:

الرا أهارونيان ( أرمينيا)

الشرق األوسط و شمال أفريقيا :مدافعة عن حقوق االنسان ( العراق)1
منذ عام  ، 2005تقيم فرونت الين ديفندرز حفل توزيع الجوائز في قاعة مدينة دبلن .هذا العام ،بسبب قيود وباء كوفيد  ،19سيُقام حفل
.افتراضي لتوزيع الجوائز في  9ديسمبر ،اليوم العالمي للمدافعين\المدافعات عن حقوق اإلنسان
لقد سلطت جائحة كوفيد الضوء على الحكومات الفاسدة وغير الكفؤة والقمعية التي فشلت في استجابتها لألزمة .هؤالء الحاصلين \ الحاصالت
على الجوائز يحمون\تحمين بعض المجتمعات األكثر تهمي ًش ا في بلدانهم\هن .وقال أندرو أندرسون ،المدير التنفيذي لفرونت الين ديفندرز ،إنهم
يواصلون\ انهن تواصلن التقدم إلى األمام كممثلين لمجتمعاتهم \ممثالت لمجتمعاتهن في نفس اللحظة التي تضاعف فيها الحكومات هجماتها
ضد المدافعين والمدافعات عن حقوق اإلنسان البارزين\ البارزات" .شجاعة ونزاهة المدافعين و المدافعات عن حقوق اإلنسان الذين نكرمهم \
الالتي نكرمهن اليوم تشرق ببراعة كمصدر إلهام لكيفية العمل معًا لتحقيق تغيير إيجابي ".ش
مكفولة منت إبراهيم هي مدافعة عن حقوق اإلنسان تكافح ضد التطرف الديني والممارسات التمييزية في موريتانيا  ،وال سيما التمييز ضد
النساء وأفراد مجتمعات الحراطين وأفريقيا جنوب الصحراء .وهي رئيسة ( Pour une Mauritanie Verte et Démocratiqueمن أجل
موريتانيا خضراء وديمقراطية) ،وهي منظمة لحقوق اإلنسان تأسست في عام  ،2009وتقود مشاريع تمكين المرأة في المناطق الريفية .كما انها
ض ا عضو في التحالف من أجل اعادة تأسيس الدولة الموريتانية )Alliance pour la Refondation de l'Etat Mauritanien AREM
أي ً
 1نظرًا للوضع األمني لهذه المدافعة عن حقوق اإلنسان و بالتشاور مع المدافعة ،لن تقوم فرونت الين ديفندرز بتسمية الفائزة عن
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا في هذا الوقت من أجل ضمان حمايتها.

 ،وهي منظمة تروج للحوكمة الرشيدة ومكافحة اإلفالت من العقاب .اعتقلت مكفولة واحتجزت مرتين في فبراير من هذا العام مع مدافعين
آخرين عن حقوق اإلنسان كجزء من المضايقات المستمرة ضدها الستضافتها اجتماع لمنظمتي من أجل موريتانيا خضراء وديمقراطية و
التحالف من أجل اعادة تأسيس الدولة الموريتانية في منزلها.
وأشار السيد أندرسون إلى أن "مكفولة هي مدافعة شجاعة عن حقوق اإلنسان تتصدى لبعض أكثر المشاكل الشائكة في المجتمع الموريتاني
وتقوم بذلك بكرامة وتألق .إنها نموذج يحتذى به لجيل من الشباب الموريتاني وقائدة بين أقرانها .في بلد تستمر فيه العبودية ،يتم تهميش حقوق
المرأة وتسود مستويات عالية من الفساد ،فإن تصميمها على جعل موريتانيا أكثر عدالً وإنصافًا ومساواة هو منارة لحركة حقوق اإلنسان ".
أنشأت فرونت الين ديفندرز جائزتها السنوية في عام  .2005في عام  ،2018بدأت المنظمة في االعتراف بخمسة فائزين من جميع أنحاء
ضا على الجائزة العالمية .2تألفت لجنة التحكيم لجائزة فرونت الين ديفندرز لعام  2020من السناتور إيفانا
العالم ،وحصلت فائزة إقليمية واحدة أي ً
باسيك ( )Labour؛ شون كروي ( )Sinn Féin؛ كورماك ديفلين ( )Fianna Fail؛ غاري غانون ( )Social Democrats؛ وجينيفر
كارول ماكنيل)Fine Gael( .

للمزيد من المعلومات أو المقابالت الصحفية الرجاء التواصل مع:
آدم شابيرو
+1-202-294-8813
adam@frontlinedefenders.org

 2المناطق الخمسة :افريقيا األمريكيتين أسيا والمحيط الهادي أوروبا واسيا الوسطى الشرق االوسط وشمال افريقيا

