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 »)IWOC( آمنة خوالني« تفوز بـ »الجائزة الدولية للمرأة الشجاعة«
لنشاطها في دعم السالم والعدالة

مركز توثيق االنتهاكات في سوريا
4 آذار/مارس 2020

يرحــب مركــز توثيــق االنتهــاكات فــي ســوريا، باإلعــان عــن حصــول المدافعــة الســورية عــن حقــوق اإلنســان آمنــة 
خوالنــي علــى »الجائــزة الدوليــة للمــرأة الشــجاعة )IWOC(«، لجهودهــا الشــجاعة مــن أجــل الدفــاع عــن حقــوق 

اإلنســان فــي ســوريا.

حصلــت خوالنــي اليــوم، األربعــاء 04 آذار/مــارس، علــى »الجائــزة الدوليــة للمــرأة الشــجاعة )IWOC(«، لنشــاطها 
فــي دعــم الســام والعدالــة وحقــوق اإلنســان والمســاواة بيــن الجنســين وتمكيــن المــرأة.

آمنــة خوالنــي معتقلــة ســابقة فــي ســجون قــوات الحكومــة الســورية عــام 2014 بســبب نشــاطها الســلمي، بعــد 
نجاتهــا مــن االعتقــال كرســت كل جهودهــا لدعــم عائــات الســوريين المختفيــن قســرًا وتنحــدر خوالني مــن مدينة 
ــا بريــف دمشــق وتعمــل حاليــًا كناشــطة ومدافعــة عــن العدالــة والمســاءلة كمــا أنهــا العضــو المؤســس  داري
لمنظمــة عائــات مــن أجــل الحريــة  وهــي حركــة مكونــة مــن عائــات ســورية تقودهــا ناشــطات يســعين إلــى 

تحريــر أبنائهــن المعتقليــن والمفقوديــن فــي ســوريا. 
خســرت خوالنــي ثاثــة مــن أخوتهــا فــي معتقــات القــوات الحكوميــة، كمــا تــم اعتقــال زوجهــا لمــدة عاميــن 

ونصــف.
وبحصول خوالني على هذه الجائزة ستكون خامس ناشطة سورية تحصل عليها.

- لطالمــا أدانــت آمنــة خوالنــي االعتقــال التعســفي للنشــطاء اآلخريــن، وكذلــك العنــف ضــد المــرأة فــي ســوريا. 
وقــد أدى نشــاطها إلــى اعتقالهــا لعــدة أشــهر.

ويتعــرض المدافعــون عــن حقــوق اإلنســان لمســتويات غيــر مســبوقة مــن القمــع فــي ســوريا. ستســهم هــذه 
الجائــزة فــي زيــادة االعتــراف الدولــي بجهــود آمنــة خوالنــي الشــخصية مــن أجــل الدفــاع عــن حقــوق اإلنســان 

وكذلــك جهــود حركــة حقــوق اإلنســان الســورية بشــكل عــام.

- خاطــرت خوالنــي بحريتهــا الشــخصية وســامتها وناضلــت ســلميًا وميدانيًا مــن أجل الســام والعدالــة االجتماعية 
والحريــة وحقــوق اإلنســان والدولــة المدنية لجميــع مواطنيها.

وعلــى الرغــم مــن الخطــر علــى حياتهــا، عملــت خوالنــي بــا كلــل مــن أجــل دعــم أســر المفقوديــن فــي ســوريا 
وســلطت الضــوء علــى الفظائــع وجرائــم الحــرب التــي يعانــون منهــا أمــام المحافــل الدوليــة، ورفعــت صوتهــا ضــد 
العنــف فــي البــاد. كان عليهــا االختبــاء ومغــادرة ســوريا بعدمــا اعتقلــت القــوات الحكوميــة ثاثــة مــن أخوتهــا 
وزوجهــا، إال إنهــا واجهــت الخطــر علــى حياتهــا الخاصــة بمواصلــة الدفــاع عــن حقــوق اإلنســان والوقــوف ضــد 

العنــف وانتهــاكات حقــوق اإلنســان ضــد المدنييــن فــي ســوريا.

- يّثمــن مركــز توثيــق االنتهــاكات، الجهــود المكثفــة التــي بذلتهــا خوالنــي فــي الدفــاع عــن حقــوق اإلنســان 
ــا كل  ــدم له ــوريا ويق ــي س ــرًا ف ــن قس ــن والمختفي ــات المفقودي ــاعدة عائ ــارة لمس ــا الجب ــس جهوده وتكري

ــجاعتها. ــى ش ــر عل التقدي
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