جائزة نانسن لالجئ لعام 2021
الفائز اإلقليمي عن األمريكتين
السيرة الذاتية لسانتياغو أفيال كوراليس
الفائز اإلقليمي بجائزة نانسن لالجئ عن األمريكتين
"من الجيد أن نقول إننا انتشلنا الكثير من الشباب من الموت ومن الهياكل اإلجرامية".
خورخي ساااااانتيااالو أريال كوراليا لو عاامال ري مجاال الخادماة
المجتمعياة من لنادوراا ويبلغ من العمر  33عااماا ،ولو مادير
منظمة "شااباب

ااد العن " ،ولي منظمة تهد

وساااايلة لإلرالت من عن

إلى منح الشااباب

العصااااابات .وقد راز كوراليا بجائزة

نانسان لالجئ اإلقليمية عن األمريكتين .نشا ساانتياالو ري أحد أكثر
األحياء عنفا ري عاصامة لندوراا ،تيووسايوالبا ،وساخر حياته من
أجل تمكين الشاااباب من تجنب التجنيد اإلجباري من قبل المنظمات
اإلجرامية ،وذلك من خالل توجيه الشاباب إلى منظمة متماساكة تمنحه الوساائل الالزمة لمقاومة عوامل
الجذب القوية للعصابات والتي تسيطر على أجزاء كبيرة من البالد.
بدأ التزا ساااانتياالو تجال الشاااباب ري لندوراا عندما كان ري أوائل العشااارينات من عمرل ،حيث قتل
شاااقيقه البالغ من العمر  16عاما على يد أرراد إحدى العصاااابات .كما أجبرت تلك الم سااااة بقية أرراد
األساااارة على الفرار من منازله  ،ولج وا ري بداية األمر إلى منطقة أخرى من لندوراا ث إلى خارج
البالد .لكن على الرال من المخااطر التي كانت تلوح ري األرق ،اختاار ساااااانتيااالو العودة إلى لندوراا
لبدء مشارو منظمة "شاباب اد العن " ،والتي عملت على مدار السانوات العشار الما اية مأل األطفال
والشباب الذين تتراوح أعمارل بين  6و  20عاما.

"كثير من لؤالء الشااابان يتحدثون مأل العصاااابات .ال يريدون االن اااما إليه  ،لكن لذل لي المجموعة
الوحيدة الموجودة ري مجتمعه  .لهذا الساابب رإننا نذلب إلى لناك وننشاائ مجموعة جديدة ،لنقد للفتيان
والفتيات بديال مناسبا".
حصال ساانتياالو على التكري لقاء شاجاعته وتفانيه ري الوقو

ري وجه المساتويات المروعة من العن

والذي بات يمثل حقيقة يومية بالنسبة لكثير من الهندوراسيين .ويتواجد سانتياالو وشبكة المتطوعين التي
تشااكل منظمة "شااباب

ااد العن " ري العديد من المجتمعات التي ت ااررت بشاادة من قبل العصااابات.

لنااك ،تورر المجموعاة أمااكن نمناة يتمكن من خاللهاا الشاااابااب المعر اااااون للخطر من الهروب من
ال اووط التي يتعر اون لها ري الشاوار  .كما أنه يساعون إلى تقدي الدع للعائالت المعر اة لخطر
النزوح .وتؤيد منظمة "شاااباب

اااد العن " التشاااريعات الهادرة إلى حماية األطفال والشاااباب .وقد ت

التوقيأل على العديد من مشاريأل القوانين التي دارعوا من أجلها لتصبح قانونا.
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جائزة نانسن لالجئ لعام 2021
الفائز اإلقليمي عن األمريكتين
"أرى وجه أخي ري كل رتى ورتاة نعمل معه  .أعتقد ب نه لو كانت منظمة "شااباب

ااد العن " موجودة

حينها لكانت القصة مختلفة.
ري عا  ،2018رازت منظمة "شاباب

اد العن " بصاندو مبادرة الشاباب التابأل للمفو اية .منذ عا

 ،2020أصابحت المجموعة شاريكا للمفو اية ،حيث أنها تقود البرامج المخصاصاة للشاباب ري المدارا
والمجتمعات ري جميأل أنحاء لندوراا.
لمحة عن أزمة النزوح في هندوراس
أجبر العن

ما ال يقل عن  247,000شاااخي ري لذل الدولة الواقعة ري أمريكا الوساااطى والتي يبلغ

عدد سكانها تسعة ماليين نسمة على الفرار إلى مناطق أخرى من البالد .ما يقرب من سبعين بالمائة من
النازحين داخليا ل دون سن الثالثين.
ري حين أن للنزوح العديد من األساباب ،بما ري ذلك القتل واالبتزاز ،رإن الهياكل األخرى التي رر اتها
العصاابات مثل تقييد التنقل والتجنيد القساري وحتى العبودية الجنساية ،تجبر الشاباب أي اا على الفرار.
ويعتبر عمل منظمات المجتمأل المدني والمنظمات الير الحكومية المحلية والمنظمات المجتمعية ري الاية
األلمياة ،حياث تعمال لاذل المجموعاات ري الخطوط األماامياة ولي تحااول حمااياة الشااااابااب وجميأل
األشخاي الذين يطاله العن .
مواد الفيديو والصور حول الفائز
يت إصدارلا ري يو اإلعالن وعند طلبها مقدما إذا لز األمر.
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