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 بيان صحفي

 

 ٢٠١٧ أكتوبر ١٠جنيف، الثالثاء 

 إينالزمارتن فوز بجائزة محمد زارع ي

 ٢٠١٧للمدافعين عن حقوق اإلنسان لعام 

 
نح للمدافعني عن حقوق اليت لنيل جائزة مارتني إينالز السيد حممد زارع ( سفلانظر القائمة ابألمن منظمات حقوق اإلنسان العاملية ) ١٠تحكيم املؤّلفة من الاختارت جلنة  ُتم

 وستقومله من خالل التقدير الدويل جلهوده. اإلنسان الذين يبدون قدرًا عالًيا من االلتزام والشجاعة يف وجه املخاطر اليت تطاهلم شخصًيا. وهتدف هذه اجلائزة إىل توفري احلماية 
 أكتوبر/تشرين األول. ١٠كبري من مدينة جنيف، يوم اجلائزة، اليت حتظى بدعم   تسليمباألمم املتحدة  يفحلقوق اإلنسان انئب املفوض السامي 

 
 حممد زارع )مصر(

مدير كما أنه تكوين اجلمعيات.  و  عن الرأي رية التعبرياملتعلقة حب مناصرة قضااي حقوق اإلنسان، تركز أعماله على يف جمال الدفاع عن حقوق اإلنسانانشط ابحث قانوين و هو 
الذي مارسته احلكومة  الضغط بعدملنصب وقد شغل هذا ا مجيع الدول العربية. على أنشطته ي تتوزعالذ، (CIHRS) مبركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسانمكتب مصر 
 . ٢٠١٤املركز إىل نقل مقره إىل تونس يف عام  هذا والذي دفععلى املركز، 

شكل عام مثل هذه املنظمات غري احلكومية واملدافعني عن حقوق اإلنسان ب يتم مقابلةحيث الضغط على املنظمات اليت تعىن حبقوق اإلنسان.  بتصعيداحلكومة املصرية  تقوم
مركز  اليت يطلقها بادراتامل قيادةحممد زارع  يتوىل، كله  ابستخدام القانون وغري ذلك من الوسائل. وعلى الرغم من ذلكمن التهديدات واملضايقات والرتهيب،  متناميةوجة مب

 يعمل على إاثرةكما   ،على املستوى الوطين ومناصرهتاوالتثقيف حول قضااي حقوق اإلنسان  البحثيةإبعداد الدراسات ، واملتعلقة يف مصر القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان
ملتقى منظمات حقوق اإلنسان يرتأس زارع وخالل هذه الفرتة املهمة ابلنسبة للمجتمع املدين، حقوق اإلنسان. اليت ُتس قضااي ال خمتلف النقاش يف وسائل اإلعالم حول

وقد ساعدت مبادراته املنظمات . رق العاملة يف جمال حقوق اإلنسان للدفاع عن هذه احلقوقالفخمتلف اجلهود اليت تبذهلا توحيد هتدف إىل ، وهو شبكة املصرية املستقلة
 قضااي حقوق اإلنسان يف مصر.ملعاجلة طوير مناهج عمل مشرتكة تيف األهلية 

ارس  ةاملتجددالقمع  محلةويف إطار  اآلن  خيضعوهو أصبح حممد زارع شخصية قيادية يف حركات حقوق اإلنسان يف مصر. منظمات حقوق اإلنسان املصرية، فقد  ضداليت ُتم
أن زارع إال أنشطة املنظمات غري احلكومية. وهلذه القضية أثر كبري يف تقييد وهناك خطر شديد يتمثل يف مقاضاته وسجنه مدى احلياة. جن"ي"، األتمويل القضية "يف للتحقيق 

 ويؤكد أبن احرتام حقوق اإلنسان سيؤدي إىل زايدة االستقرار يف مصر.مستمر يف إشراك السلطات يف احلوار أينما أمكن ذلك، 

 دراسات حقوق اإلنسان داخل الدولة.، وميثل مركز القاهرة لوال زال حاضرًا وانشطًا يف مصر. ٢٠١٦مايو ممنوع من السفر منذ زارع حممد 

للدفاع عن حقوق اإلنسان قيود صارمة على مساحة اجملتمع املدين للتعبري عن نفسه هي ما دفع حممد زارع " وصرَّح رئيس مؤسسة مارتن إينالز، السيد ديك أوستنغ، بقوله:
 ".حظر السفر عنه ال زال حممد يدفع مثن تصرفاته الشجاعة، وحنث حكومته على رفعوالكفاح من أجل حرية تكوين اجلمعيات. 

 

 :املرشَّحان اآلخران اللذان حصال على جوائز مارتن إينالز
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 كارال أفيالر )السلفادور(

(، وهي أول منظمة هتتم بشؤون النساء املتحوالت جنسيًا. COMCAVIS TRANS) منظمة أّسست كارال السلفادور.كارال أفيالر هي امرأة متحولة جنسيًّا يف 
وممارسات السطات من خالل تعمل لتغيري التشريعات الوطنية  وهيالقتل العمد. حماوالت اجلنسي واالغتصاب و  ، تعاين من التمييز والعنف واالستغاللكارال يف الشوارع  نشأت
مناصرهتا هلذه القضااي يف حث وقد سامهت  .االنتهاكات اليت يعاين منها جمتمع املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسية وحاملي صفات اجلنسنيفضح 

 فريوس نقص املناعة البشرية.بني بعلى سالمتهم، إضافة إىل توفري األدوية للمصا حفاظًاالسلطات على فصل السجناء من تلك الفئات عن غريهم 

 أفرجوا عن املدافعني اخلمسة )كمبوداي(

كانت وقد  ، ومينع عليهم السفر. ينتظرون حماكمتهمإهنم يوًما.  ٤٢٧لمحاكمة دام ملدة فرا  عنهم مؤخًرا بعد احتجاز سابق لمت اإلهم مخسة من املدافعني عن حقوق اإلنسان 
وأييت ذلك يف إطار تصاعد ووقف املضايقات القضائية للمدافعني عن حقوق اإلنسان يف كمبوداي. هناك دعوات عاملية على نطاق واسع لإلفرا  عنهم دون شروط مسبقة، 

 ضد اجملتمع املدين واملعارضة السياسية يف كمبوداي.محلة القمع 

 

 بين من عشرة بين تعاون ثمرة وهي ،المجال هذا في تنشط التي للحركات جائزة أكبر (MEA) اإلنسان لحقوق إينالز مارتن جائزة تعد

 لجنة تتكون. العالم أنحاء مختلف في الناس حقوق عن للمدافعين الحماية توفير بهدف وذلك اإلنسان، بحقوق تعنى والتي عالميًا الرائدة المنظمات

 : التالية الحكومية غير المنظمات من أعضاء من التحكيم

 

 منظمة العفو الدولية -
 الفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان -
 هيومان رايتس فيرست -
 الشبكة الدولية للمعلومات والتوثيق في مجال حقوق اإلنسان -
 الخدمة الدولية لحقوق اإلنسان -

- EWDE ألمانيا 

 فرونت الين ديفندرز -
 هيومان رايتس ووتش -
 لجنة الحقوقيين الدولية -
 المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب -

 

 http://bit.ly/2xufGUUالنسخة اإللكترونية مع الفيديو: 

 

 +٤١ ٧٩ ٤٧٤ ٨٢٠٨، يُرجى االتصال بالسيد مايكل خامباتا على هاتف رقم المعلوماتللمزيد من 

 khambatta@martinennalsaward.orgأو مراسلته على البريد اإللكتروني 

  www.martinennalsaward.orgزيارة الموقع اإللكتروني  أو 
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