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  شبكة المنظمات العربیة غیر الحكومیة للتنمیة تحیي زمیال وأحد اعضائها المؤسسین

  جائزة نوبل البدیلة هتسلمبمناسبة راجي الصوراني االستاذ 

الزمیل االستاذ راجي الصوراني، المناضل الیوم سلم ت، شبكة المنظمات العربیة غیر الحكومیة للتنمیة: 2013دیسمبر  3بیروت في 
جائزة مؤسسة "رایت  ،مناء المنظمة العربیة لحقوق االنسان ومدیر المركز الفلسطیني لحقوق االنسانأرئیس مجلس  ،الحقوق الفلسطیني
تعرف الجائزة كذلك باسم "جائزة نوبل البدیلة"، والتي نالها تقدیرًا لدوره وجهوده في االنتصار ، و Right Livelihood لیفلیهوود" العالمیة

  .1لحقوق اإلنسان فلسطینیًا وعربیًا ودولیاً 

المعروفـة علـى نحیـي الزمیـل علـى الجـائزة التـي اسـتحقها بفضـل نضـاالته المنظمات العربیة غیر الحكومیة للتنمیـة اننا في شبكة 
اول مناضـل عربـي یحصـل بـذلك لیكـون عوب العربیـة وشـعوب العـالم مدى العقود الماضیة في الـدفاع عـن حقـوق الشـعب الفلسـطیني، والشـ

  على هذه الجائزة 

جــل تحریرهــا مــن نیــر االحــتالل االســرائیلي. مــارس مهنــة أولــد الزمیــل راجــي الصــوراني فــي غــزة حیــث نشــأ وترعــرع وناضــل مــن 
تبــوأ وهــو عضــو فــي اللجنــة الدولیــة للحقــوقیین و  1988و 1985ات للــدفاع عــن حقــوق المعتقلــین الفلســطینیین. اعتقــل بــین العــامین المحامــ

باالضــافة الــى كونــه لسـنوات قبــل ان نتخــب رئیسـا للمنظمــة العربیــة لحقــوق االنسـان، نائــب رئــیس الفدرالیـة الدولیــة لحقــوق االنســان منصـب 
طیني لحقوق االنسان. له مواقف صلبة في الدفاع عن حقـوق المنفیـین والمعتقلـین ومراقبـة ظـروف اعتقـالهم فـي مؤسس ومدیر المركز الفلس

 المعتقالت والسجون االسرائیلیة وهو من اشد المعترضین على االنتهاكات بحق االنسان اینما كان. 

وسام یعلق على صدر كـل انما الصوراني على الجائزة الدولیة في هذه الظروف التي تمر بها المنطقة راجي ان حصول الزمیل 
المناضـلین العــرب الــذین ضــحوا بالغــالي والنفــیس لكــي تصــل الحركــة االجتماعیـة والحقوقیــة العربیــة الــى هــذا المســتوى مــن الحــراك الــرافض 

رسـالة واضـحة الـى المجتمـع أیضـا هو كرامة االنسان والتنمیة واحترام حقوق االنسان. و لالستبداد والفساد والتهمیش والذي ینتفض من اجل 
الدولي والى كل المناضلین عبر العالم ان التحوالت الدیمقراطیة والنضال من اجل الدفاع عن حقوق االنسـان علـى امتـداد المنطقـة العربیـة 

كافة اشكاله استبدادا او احتالال. وهو تعبیر عن تالزم النضال في المنطقة جاء بفعل صراع دؤوب قام به مناضلون ضد الظلم والطغیان ب
العربیــة للتحــرر مــن نیــر االســتبداد واالحــتالل بالنضــال علــى المســتوى الــدولي مــن اجــل تحقیــق العدالــة والمســاواة ومكافحــة التهمــیش بكافــة 

  اشكاله. 

ورك الكبیـر وبتضـحیاتك الجسـام علـى مـدى العقـود الثالثـة الماضـیة هنیئا لك االستاذ رادجي الصوراني بهذا االعتراف الـدولي بـد
  بیننا وفي المقدمة منا  طلیعیا وهنیئا لنا نحتفي بك مناضال

باســم كافــة مناضــالت ومناضــلي شــبكة المنظمــات العربیــة غیــر الحكومیــة للتنمیــة، نحیــي المناضــل الحقــوقي البــارز، المحـــامي 
  تحقق احالمه فنعیش بعالم تسوده العدالة والسالم واالمن والزدهار. االستاذ راجي الصوراني ونتمنى ان ت

                                                
جوائزهــا لنخبــة مــن الناشــطین ســنویًا فــي المجــاالت اإلنســانیة المتنوعــة، وجــرت مراســم تســلیم الجــائزة فــي مقــر البرلمــان الســویدي بحضــور  "رایــت لیفلیهــوود" العالمیــةتقــدم مؤسســة  1

  .النخبة البرلمانیة والسیاسیة في السوید وشمالي أوروبا، وبحضور لفیف من ممثلي منظمات المجتمع المدني الدولیة
، بعد أن ارتأى أن جائزة نوبل ضیقة جدًا في نطاقها وتتعاطى مع 1980ع الطوابع السویدي األلماني "جاكوب فون" الذي استحدثها في العام وتعود فكرة الجائزة للصحفي وجام

  مصالح البلدان الصناعیة، معتبرًا أنه من الضروري التعرف على الذین یعملون على مواجهة التحدیات في مجتمعاتهم بشكل مباشر.
لتكریم ودعم أولئك الذین یسهمون في   ومنذ ذلك الحین، تقوم جهات مانحة فردیة بتمویل الجوائز التي تهدف  آنذاك ببیع أعماله من أجل توفیر التمویل األصلي.وقد قام "فون" 

 تقدیم حلول نموذجیة وعملیة للتحدیات األكثر إلحاحًا في العالم.


