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ت إعالن    ة الترشيحا ن لجائز ز مارت ن إنال م ع  2007 العا
 
 

 أُنشئت التي الجائزة، وهذه. 2007 العام لجائزة الترشيحات اإلنسان حقوق عن للمدافعين إنالز مارتن بجائزة الخاصة التحكيم هيئة أعلنت
 .اإلنسان حقوق انتهاكات محاربة في استثنائية شجاعة أظهرت منظمة أو لشخص سنويا   تُمنح ،1993 العام في

 
 ومرشحو. للحماية ملحة حاجة في جميعا   ألنهم الجائزة لنيل البارزين نالمرشحي أسماء المأل على تعلن التحكيم وهيئة ،2005 العام منذ

 :  هم العام هذا
 

 (بوروندي) مبونيمبا كالفر بيـير
 في سنوات منذ محاكمتهم ينتظرون الذين معتقل آالف التسعة محنة لمواجهة اإلنسان لحقوق به خاصة منظمة مبونيمبا كالفر بيـير أسس

 ما وغالبا   إليه تهديدات الحكومة وجهت وقد. البورونديين حقوق انتهاك حول اإلذاعة في بآرائه يجهر ما وغالبا   .للبالد المكتظة السجون
 .العاصمة في موته أو توقيفه حول شائعات تسري

 
 ( كولومبيا) اإلنسان حقوق عن للدفاع الدائمة اللجنة
 التنديد في مهمتها وتتسم. وتعزيزها وحمايتها اإلنسان حقوق عن للدفاع 1979 العام في اإلنسان حقوق عن للدفاع الدائمة اللجنة أُنشئت

 من عضوا   64 قُتل إنشائها، ومنذ. البالد في الدائرة الداخلية المسلحة النـزاعات مناطق كافة في تُرتكب ألنها بالغة بصعوبة باالنتهاكات

 .مكاتبها تفتيش يجري ما وغالبا   رؤساء عدة فيهم بمن أعضائها،
 

 اإلنسان لحقوق اإلثيوبي المجلس
 انتهاكات ومراقبة القانون سيادة وتعزيز ديمقراطي نظام إقامة أجل من للكفاح 1991 العام في اإلنسان لحقوق اإلثيوبي المجلس أ نشئ

 آخرون اضطر بينما الحكومية، األمن قوات جانب من والمضايقة لالعتقال أعضائه من عدد تعرض عمله، وبسبب. إثيوبيا في اإلنسان حقوق
 .بشجاعة المجلس عمليات الموظفين من منخفض عدد ويواصل. اإلنسان حقوق أنشطة عن التخلي أو البالد مغادرة إلى
 

 (المكسيك) ريبيرو كاتشو ليديا
 العقاب من لحصانةا ضد تناضل بالمكسيك، كانكون في النساء مساعدة مركز رئاسة وتتولى صحفية تعمل التي ريبيرو، كاتشو ليديا فتئت ما

 وُهددت القضبان خلف ليديا ُوضعت لعملها، ونتيجة. واألطفال النساء حقوق العاديون واألشخاص الرسميون المسؤولون ينتهك بسببها التي
 .شخصيين حراس بصحبة مكان كل إلى لالنتقال مضطرة وهي. والقتل باالغتصاب

 
 (لنكا سري) سريثاران وكوباالسينغهام هول راجان

 النتهاكات سريثاران وكوباالسينغهام هول راجان تصدى ،(جفنا في) اإلنسان حقوق لنصرة الجامعات أساتذة لجمعية مؤسسين صفهمابو
 واألقليات والنساء األطفال على المسلح النـزاع آثار إلى أشارا وقد. السواء على التاميل ونمور الحكومة ترتكبها التي اإلنسان حقوق

 ترتكبها التي االنتهاكات فضح بمفردهما يتوليان ما غالبا   اللذان الرجالن وهذان. جمة شخصية لمخاطر نفسيهما معرضين والمهجرين
. ثيراناغاما راجاني لجمعيتهما الثالث المؤسس اغتيل وقد إيالم، تاميل تحرير نمور جانب من باإلعدام حكمان عليهما صدر كافة، األطراف
 .السري للعمل اللجوء إلى واضطرا

 
 بجائزة النهائي الفائز ستعلن التي التحكيم هيئة منها تتألف التي اإلنسان لحقوق العشر المنظمات جانب من بعناية المرشحين انتقاء تم وقد

 .األول تشرين/أكتوبر 2 في( موتريس فورس دي باتيمان في) جنيف في الجائزة لتقديم احتفال وسيقام أيار،/مايو 4 في إنالز مارتن

 
 خلفية
 اإلنسان وحقوق اإلنسان؛ حقوق مراقبة ومنظمة الدولية العفو منظمة:  التالية المنظمات من إنالز مارتن بجائزة الخاصة التحكيم هيئة تتألف
 الدولية ةوالخدم األلمانية؛ ودياكوني للحقوقيين، الدولية واللجنة التعذيب؛ لمناهضة العالمية والمنظمة اإلنسان؛ لحقوق الدولي واالتحاد أوال ؛

 .وهوريدوكس أليرت؛ إنترناشونال ومنظمة اإلنسان؛ لحقوق
 

 يوسبوفا، وليدا ؛(2005) سورية نعيسة، وأكثم ؛(2006) زيمبابوي تسونغا، وآرنولد إيران؛ غانجي، أكبر:  هم السابقون والفائزون
 السالم ألولوية الدولية المنظمة ؛(2002) تشاد مودينا، وجاكلين ؛(2003) كولومبيا مونيوز، أوريبه وأليريو ؛(2004) روسيا

 السراج، وإياد ؛(1999) يوغسالفيا كانديتش، ونتاشا ؛(2000) الديمقراطية الكونغو جمهورية بيرهاهيكا، وإماكيوكيه ؛(2001)
 كستانبا جهانغير، وأسماء ؛(1996) نيجيريا نوانكوو، وكليمنت ؛(1997) المكسيك غارسيا، رويز وصامويل ؛(1998) فلسطين

 (.1994) الصين وو، وهاري ؛(1995)

 
 والقوة الدولية العفو لمنظمة عام أمين أول وكان. اإلنسان لحقوق الحديثة الحركة في مؤثرة شخصية( 1991-1927) إنالز مارتن كان

 .الحكومية رغي المنظمات بين والتضامن التعاون من مزيد تحقيق الشديدة رغبته وكانت. أخرى عديدة منظمات وراء الدافعة
 

 :  زيارة يرجى المعلومات من ولمزيد
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