مدافعا ن ع ن حقو ق اإلنسا ن م ن إيرا ن وزمبابو ي يتقاسما ن جائز ة مارتي ن إينال ز للعام 2006
أعلنت لجنة التحكيم لجائزة مارتين إينالز للمدافعين عن حقوق اإلنسان اليوم في أطلنطا فوز أكبر غانجي ،من إيران ،وأرنولد تسونغا ،من
زمبابوي ،بجائزة العام . 2006
سجن ست سنوات بتهم تتعلق بـ"جمع معلومات سرية بما يلحق األذى باألمن
وأكبر غانجي صحفي تحقيقات تحول إلى ناشط لحقوق اإلنسان و ُ
الوطني" .وعلى الرغم من اإلساءة الجسدية ،رفض بثبات تقديم تنازالت بشأن مبادئة المتعلقة بالديمقراطية وحقوق اإلنسان لجميع اإليرانيين،
وأفرج عنه إفراجا مشروطا في أبريل/نيسان الماضي ،بعد إنهاء مدة حكمه.
أما أرنولد تسونغا فمحام بارز ورئيس منظمة "محامون من أجل حقوق اإلنسان" يواصل دوره في إسماع صوت الزمبابويين الذين يسكتهم
القمع .ويتعرض للمضايقة والتهديد على نحو مستمر بسبب تمثيله ضحايا حقوق اإلنسان .وقد اعتقل عدة مرات ،وأفرج عنه حديثا بالكفالة.
وفي إعالنه لفوز الرجلين بالجائزة خالل الجلسة االفتتاحية للمنتدى السياسي للمدافعين عن حقوق اإلنسان في مركز كارتر ،وصف رئيس
هيئة المحكِّمين ،هانز ثولين ،الفائزيْن على النحو التالي" :إنهما رمزان لحركة حقوق اإلنسان في بلديهما ،حيث يشكل رفع راية حقوق اإلنسان
والديمقراطية نشاطا خطرا" .وتدعو المنظمات اإلحدى عشرة الممثلة في هيئة التحكيم لجائزة مارتين إينالز حكومتي إيران وزمبابوي إلى
ضمان سالمة الفائزين والسماح لهما بالعمل دونما ترهيب أو مضايقة .وسيعقد حفل تسليم الجائزة في جنيف في  12أكتوبر/تشرين أول
المقبل.
خلفية
جائزة مارتين إينالز :هي الجائزة الرئيسية لحركة حقوق اإلنسان .وجائزة مارتين إينالز للمدافعين عن حقوق اإلنسان هي ثمرة تعاون فريد
بين إحدى عشرة منظمة من منظمات حقوق اإلنسان الرائدة في العالم بغرض توفير الحماية للمدافعين عن حقوق اإلنسان على نطاق العالم
بأسره .وتتألف هيئة المحكمين من المنظمات غير الحكومية التالية :منظمة العفو الدولية ،ومراقبة حقوق اإلنسان ،وحقوق اإلنسان أوال،
والفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان ،والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب ،والخدمة الدولية لحقوق اإلنسان ،والخط األمامي ،واللجنة الدولية
للقضاة المحلفين ،ودياكوني ألمانيا ،واليقظة الدولية ،وهوريدوكس .أما الفائزون بالجائزة سابقا فهم :أكثم نعيسة ،سوريا () 2005؛ وليدا
يوسوبوفا ،روسيا؛ وأليريو أوريبي مويوز ،كولومبيا؛ وجاكلين مودينا ،تشاد؛ واأللوية الدولية للسالم؛ وإماكيولي بيرهاهيكا ،جمهورية الكونغو
الديمقراطية؛ وناتاشا كانديتش ،يوغوسالفيا؛ وإياد السراج ،فلسطين؛ وصموئيل رويز ،المكسيك؛ وكليمنت نوانكوو ،نيجيريا؛ وأسمى
جاهانجير ،باكستان؛ وهاري وو ،الصين.
هيئة أمناء جائزة مارتين إينالز :أسمى جاهانجير ،وباربرا هيندريكس ،وخوزيه راموس -هورتا ،وأداما دينغ ،ولياندرو ديسبوي ،وروبيرت
فولغهام ،وثيو فان بوفين.
االستفسارات اإلعالمية:
في الواليات المتحدة األمريكية ،اتصلوا بـ :نيل هيكس ،عضو هيئة التحكيم ،هاتف. 4163 523 914 1+ :
خارج الواليات المتحدة األمريكية :هانس ثولين ،هاتف ، 25 49 809 22 41+ :أو لويس ماريروس ،المنسِّق ،هاتف22 41+ :
( 25 49 809في جنيف حتى  25مايو/أيار) ،marreiros@matinennalsaward.org ،أو قوموا بزيارة الموقع اإللكتروني:
.www.martinennalsaward.org
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