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Oslo: 05/Des/2011Oslo: 05/Des/2011Oslo: 05/Des/2011Oslo: 05/Des/2011    
    

        حائزينحائزينحائزينحائزينالالالال    أسماءأسماءأسماءأسماءعن عن عن عن     الرسميالرسميالرسميالرسمي    اإلعالناإلعالناإلعالناإلعالن
        الدوليةالدوليةالدوليةالدولية    ))))العربيالعربيالعربيالعربي    اإلنساناإلنساناإلنساناإلنسان((((بجائزة بجائزة بجائزة بجائزة 

2011201120112011  
( ( ( (     اع وزراء الخارجية العرب واعتماداع وزراء الخارجية العرب واعتماداع وزراء الخارجية العرب واعتماداع وزراء الخارجية العرب واعتمادبعد أن قررت جامعة الدول العربية باجتمبعد أن قررت جامعة الدول العربية باجتمبعد أن قررت جامعة الدول العربية باجتمبعد أن قررت جامعة الدول العربية باجتم    

        مارس مارس مارس مارس     16161616في يوم في يوم في يوم في يوم ) ) ) ) اليوم العربي لحقوق اإلنسان اليوم العربي لحقوق اإلنسان اليوم العربي لحقوق اإلنسان اليوم العربي لحقوق اإلنسان 
    - - - - مملكة النرويجمملكة النرويجمملكة النرويجمملكة النرويج((((    الدوليالدوليالدوليالدولي    يعلن المركز العربي األوربي  لحقوق اإلنسان والقانونيعلن المركز العربي األوربي  لحقوق اإلنسان والقانونيعلن المركز العربي األوربي  لحقوق اإلنسان والقانونيعلن المركز العربي األوربي  لحقوق اإلنسان والقانون

عن عن عن عن     ))))ية ية ية ية اليوناناليوناناليوناناليونانقبرص قبرص قبرص قبرص     مقرهمقرهمقرهمقره( ( ( ( مع المجلس العالمي للصحافة مع المجلس العالمي للصحافة مع المجلس العالمي للصحافة مع المجلس العالمي للصحافة عاون عاون عاون عاون تتتتالالالالبببب    ))))اوسلو اوسلو اوسلو اوسلو 
وهي جائزة وهي جائزة وهي جائزة وهي جائزة     2011201120112011جائزة اإلنسان العربي الدوليه لعامجائزة اإلنسان العربي الدوليه لعامجائزة اإلنسان العربي الدوليه لعامجائزة اإلنسان العربي الدوليه لعامأسماء  الحائزين علي أسماء  الحائزين علي أسماء  الحائزين علي أسماء  الحائزين علي 

تم وضعها لتكريم جهود الدول و المؤسسات والمنظمات واألفراد تم وضعها لتكريم جهود الدول و المؤسسات والمنظمات واألفراد تم وضعها لتكريم جهود الدول و المؤسسات والمنظمات واألفراد تم وضعها لتكريم جهود الدول و المؤسسات والمنظمات واألفراد     ةةةةمهدامهدامهدامهدا    دوليةدوليةدوليةدولية
وتهدف إلى وتهدف إلى وتهدف إلى وتهدف إلى . . . . جال تعليم وتعزيز حقوق اإلنسانجال تعليم وتعزيز حقوق اإلنسانجال تعليم وتعزيز حقوق اإلنسانجال تعليم وتعزيز حقوق اإلنسانبفاعلية في مبفاعلية في مبفاعلية في مبفاعلية في م    الذين ساهمواالذين ساهمواالذين ساهمواالذين ساهموا

            ....وتمنح الجائزة مرة كل عاموتمنح الجائزة مرة كل عاموتمنح الجائزة مرة كل عاموتمنح الجائزة مرة كل عام. . . . الجديدة في هذا المجالالجديدة في هذا المجالالجديدة في هذا المجالالجديدة في هذا المجال    تشجيع المبادراتتشجيع المبادراتتشجيع المبادراتتشجيع المبادرات
بإعالن الفائزين بإعالن الفائزين بإعالن الفائزين بإعالن الفائزين     األوربياألوربياألوربياألوربيالمدير العام للمركز العربي المدير العام للمركز العربي المدير العام للمركز العربي المدير العام للمركز العربي     إيهان جافإيهان جافإيهان جافإيهان جافوقد قام السيد وقد قام السيد وقد قام السيد وقد قام السيد 

بالجائزة بناء علي استفتاء قام به المكتب اإلعالمي عبر وسائط متعددة لترشيح بالجائزة بناء علي استفتاء قام به المكتب اإلعالمي عبر وسائط متعددة لترشيح بالجائزة بناء علي استفتاء قام به المكتب اإلعالمي عبر وسائط متعددة لترشيح بالجائزة بناء علي استفتاء قام به المكتب اإلعالمي عبر وسائط متعددة لترشيح 
دولة وتحويلها للجنة العليا الخاصة بالجائزة وهي هيئه دولة وتحويلها للجنة العليا الخاصة بالجائزة وهي هيئه دولة وتحويلها للجنة العليا الخاصة بالجائزة وهي هيئه دولة وتحويلها للجنة العليا الخاصة بالجائزة وهي هيئه 146146146146طني طني طني طني اااان قبل مون قبل مون قبل مون قبل مومممم

من مديري الفروع ومديري اللجان والممثلين وعدد من من مديري الفروع ومديري اللجان والممثلين وعدد من من مديري الفروع ومديري اللجان والممثلين وعدد من من مديري الفروع ومديري اللجان والممثلين وعدد من     المكونةالمكونةالمكونةالمكونةالتحكيم الدولية التحكيم الدولية التحكيم الدولية التحكيم الدولية 
الجائزة من مختلف مناطق العالم وقد كان الجائزة من مختلف مناطق العالم وقد كان الجائزة من مختلف مناطق العالم وقد كان الجائزة من مختلف مناطق العالم وقد كان     أقسامأقسامأقسامأقسامالمختصين في كل قسم من المختصين في كل قسم من المختصين في كل قسم من المختصين في كل قسم من 

    السادةالسادةالسادةالسادةلتكريم لتكريم لتكريم لتكريم     2011201120112011////11111111////26262626كبيره بتاريخ كبيره بتاريخ كبيره بتاريخ كبيره بتاريخ     احتفاليهاحتفاليهاحتفاليهاحتفاليهتعقد تعقد تعقد تعقد     أنأنأنأنمن المقرر من المقرر من المقرر من المقرر 
المرشحين لنيل الجائزة  في جمهورية مصر العربية أال انه قد تم إلغائها نظرآ المرشحين لنيل الجائزة  في جمهورية مصر العربية أال انه قد تم إلغائها نظرآ المرشحين لنيل الجائزة  في جمهورية مصر العربية أال انه قد تم إلغائها نظرآ المرشحين لنيل الجائزة  في جمهورية مصر العربية أال انه قد تم إلغائها نظرآ 

        . . . . الفاعليةالفاعليةالفاعليةالفاعليةال تسمح بإستضافه تلك ال تسمح بإستضافه تلك ال تسمح بإستضافه تلك ال تسمح بإستضافه تلك     والتيوالتيوالتيوالتيبمصر بمصر بمصر بمصر     الحاليةالحاليةالحاليةالحاليةلتدهور األوضاع لتدهور األوضاع لتدهور األوضاع لتدهور األوضاع 
رئيس الهيئة االستشارية للمجلس     محمد مرسي أبو العباس: األستاذ و أكد و أكد و أكد و أكد 

نح كل الحائزين علي جائزة اإلنسان مبأن  المجلس  قرر بأن  المجلس  قرر بأن  المجلس  قرر بأن  المجلس  قرر      العالمي للصحافة
         .بالمجلس  العضوية الفخرية)  للقسم اإلعالمي(    2011العربي 

المركز المركز المركز المركز     أدارةأدارةأدارةأدارةبأن قرار إلغاء اإلحتفاليه صادرآ من بأن قرار إلغاء اإلحتفاليه صادرآ من بأن قرار إلغاء اإلحتفاليه صادرآ من بأن قرار إلغاء اإلحتفاليه صادرآ من     إيهان جافإيهان جافإيهان جافإيهان جافوقد صرح السيد وقد صرح السيد وقد صرح السيد وقد صرح السيد 
        العربي األوربي  والقانون الدولي بمملكة النرويج أوسلوالعربي األوربي  والقانون الدولي بمملكة النرويج أوسلوالعربي األوربي  والقانون الدولي بمملكة النرويج أوسلوالعربي األوربي  والقانون الدولي بمملكة النرويج أوسلو
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رئيس  احمد غازي: سان العربي السيد وقد قام رئيس اللجنة العليا لجائزة اإلن
 كاظم البيضاني: والسيد  إيهان جاف: مجلس مركز حماية الدولي بمنح السيد 

جائزة اإلنسان  محمد مرسي أبو العباس: والسيد   بدر الروقي: والسيد 
المميز في إطالق الجائزة بأكمل وجه وضمن معاييرها  هم العربي نظير عمل

  ميع التوقعات اإلنسانية التي فاقة ج

رئيس الهيئة االستشارية للمجلس العالمي للصحافة  بأن   ))))أبو العباس أبو العباس أبو العباس أبو العباس ( ( ( ( كما أكد 
رئيس المكتب اإلعالمي والمتابعة الدولية للعربي األوربي المجلس  قرر منح 

لحقوق اإلنسان والقانون الدولي المستشار القانوني بدر بن فرحان الروقي 
عالمي للمجلس العالمي إمنصب مستشار  ةللمجلس مع منح العضوية الفخرية

        للصحافة والتمثيل الرسمي الدولي
وقد تقرر تسليم الجوائز للسادة والسيدات الفائزين بالجائزة عبر الطرق وقد تقرر تسليم الجوائز للسادة والسيدات الفائزين بالجائزة عبر الطرق وقد تقرر تسليم الجوائز للسادة والسيدات الفائزين بالجائزة عبر الطرق وقد تقرر تسليم الجوائز للسادة والسيدات الفائزين بالجائزة عبر الطرق 

ن السيد ن السيد ن السيد ن السيد ا بدول الفائزين بتفويض مباشر ما بدول الفائزين بتفويض مباشر ما بدول الفائزين بتفويض مباشر ما بدول الفائزين بتفويض مباشر مالدبلوماسية عن طريق مفوضينا وممثلينالدبلوماسية عن طريق مفوضينا وممثلينالدبلوماسية عن طريق مفوضينا وممثلينالدبلوماسية عن طريق مفوضينا وممثلين
            ايهانايهانايهانايهان

المي والمتابعة الدولية للعربي المي والمتابعة الدولية للعربي المي والمتابعة الدولية للعربي المي والمتابعة الدولية للعربي وقد اشار السيد بدر الروقي رئيس المكتب اإلعوقد اشار السيد بدر الروقي رئيس المكتب اإلعوقد اشار السيد بدر الروقي رئيس المكتب اإلعوقد اشار السيد بدر الروقي رئيس المكتب اإلع
األوربي لحقوق اإلنسان بأن جائزة اإلنسان العربي هي اكبر جائزة إنسانيه في األوربي لحقوق اإلنسان بأن جائزة اإلنسان العربي هي اكبر جائزة إنسانيه في األوربي لحقوق اإلنسان بأن جائزة اإلنسان العربي هي اكبر جائزة إنسانيه في األوربي لحقوق اإلنسان بأن جائزة اإلنسان العربي هي اكبر جائزة إنسانيه في 

كما ان عدد كما ان عدد كما ان عدد كما ان عدد . . . . صمم خصيصآ لها صمم خصيصآ لها صمم خصيصآ لها صمم خصيصآ لها     العالم  وهي عبارة عن مجسم فني تذكاريالعالم  وهي عبارة عن مجسم فني تذكاريالعالم  وهي عبارة عن مجسم فني تذكاريالعالم  وهي عبارة عن مجسم فني تذكاري
الجوائز خمسة عشر جائزة مقسمه علي اربع اقسام كل قسم أربع جوائز، ماعدا الجوائز خمسة عشر جائزة مقسمه علي اربع اقسام كل قسم أربع جوائز، ماعدا الجوائز خمسة عشر جائزة مقسمه علي اربع اقسام كل قسم أربع جوائز، ماعدا الجوائز خمسة عشر جائزة مقسمه علي اربع اقسام كل قسم أربع جوائز، ماعدا 

الجائزة اإلنسانية ستة جوائز و الجائزة الفنية جائزة واحده فقط وقد تم زيادة الجائزة اإلنسانية ستة جوائز و الجائزة الفنية جائزة واحده فقط وقد تم زيادة الجائزة اإلنسانية ستة جوائز و الجائزة الفنية جائزة واحده فقط وقد تم زيادة الجائزة اإلنسانية ستة جوائز و الجائزة الفنية جائزة واحده فقط وقد تم زيادة 
جوائز القسم اإلنساني من أربعه إلي ستة نظرا لعدد األعمال اإلنسانية المقدمة جوائز القسم اإلنساني من أربعه إلي ستة نظرا لعدد األعمال اإلنسانية المقدمة جوائز القسم اإلنساني من أربعه إلي ستة نظرا لعدد األعمال اإلنسانية المقدمة جوائز القسم اإلنساني من أربعه إلي ستة نظرا لعدد األعمال اإلنسانية المقدمة 

        الشروط فسحقت الجائزة الشروط فسحقت الجائزة الشروط فسحقت الجائزة الشروط فسحقت الجائزة     والتي طابقهوالتي طابقهوالتي طابقهوالتي طابقه
وقد نال الجائزة بعض الشخصيات البارزة في المجاالت السياسية و االنسانيه وقد نال الجائزة بعض الشخصيات البارزة في المجاالت السياسية و االنسانيه وقد نال الجائزة بعض الشخصيات البارزة في المجاالت السياسية و االنسانيه وقد نال الجائزة بعض الشخصيات البارزة في المجاالت السياسية و االنسانيه 

        واإلعالمية والفنية حول العالم واإلعالمية والفنية حول العالم واإلعالمية والفنية حول العالم واإلعالمية والفنية حول العالم 
        ::::الحائزين علي الجائزة من الحائزين علي الجائزة من الحائزين علي الجائزة من الحائزين علي الجائزة من 

        ::::القسم السياسيالقسم السياسيالقسم السياسيالقسم السياسي
        رجب طيب اردوغان رئيس وزراء تركيارجب طيب اردوغان رئيس وزراء تركيارجب طيب اردوغان رئيس وزراء تركيارجب طيب اردوغان رئيس وزراء تركيا    ----1111
        ربية السعوديةربية السعوديةربية السعوديةربية السعوديةالملك عبد هللا بن عبد العزيز أل سعود ملك المملكة العالملك عبد هللا بن عبد العزيز أل سعود ملك المملكة العالملك عبد هللا بن عبد العزيز أل سعود ملك المملكة العالملك عبد هللا بن عبد العزيز أل سعود ملك المملكة الع    ----2222
        رئيس الوزراء النرويجي يأنس شتولتنبرغرئيس الوزراء النرويجي يأنس شتولتنبرغرئيس الوزراء النرويجي يأنس شتولتنبرغرئيس الوزراء النرويجي يأنس شتولتنبرغ    ----3333
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        الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابو ظبيالشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابو ظبيالشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابو ظبيالشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابو ظبي    ----4444
        ::::القسم اإلنسانيالقسم اإلنسانيالقسم اإلنسانيالقسم اإلنساني

        ))))األردناألردناألردناألردن((((    غاندي أبو شرار غاندي أبو شرار غاندي أبو شرار غاندي أبو شرار ----1111
        ))))العراقالعراقالعراقالعراق( ( ( ( شوان صابر مصطفى شوان صابر مصطفى شوان صابر مصطفى شوان صابر مصطفى     ----2222
        ))))ةةةةالسعوديالسعوديالسعوديالسعودي((((مشعل بن ممدوح العلي مشعل بن ممدوح العلي مشعل بن ممدوح العلي مشعل بن ممدوح العلي     ----3333
        ))))تونستونستونستونس( ( ( ( نبيلة حمزة نبيلة حمزة نبيلة حمزة نبيلة حمزة     ----4444
        ))))تونستونستونستونس( ( ( ( عمار بن رمضانعمار بن رمضانعمار بن رمضانعمار بن رمضان    ----5555
        ))))السعوديةالسعوديةالسعوديةالسعودية((((        خالد بن عبد العزيز التويجريخالد بن عبد العزيز التويجريخالد بن عبد العزيز التويجريخالد بن عبد العزيز التويجري    ----6666

        ::::الجائزة اإلعالميةالجائزة اإلعالميةالجائزة اإلعالميةالجائزة اإلعالمية
اإلعالمية والمذيعة والكاتبة والفنانة التشكيلية والشاعرة مها بنت عبود باعشن اإلعالمية والمذيعة والكاتبة والفنانة التشكيلية والشاعرة مها بنت عبود باعشن اإلعالمية والمذيعة والكاتبة والفنانة التشكيلية والشاعرة مها بنت عبود باعشن اإلعالمية والمذيعة والكاتبة والفنانة التشكيلية والشاعرة مها بنت عبود باعشن     ----1111

رواية سياسية إنسانية عن سفينة رواية سياسية إنسانية عن سفينة رواية سياسية إنسانية عن سفينة رواية سياسية إنسانية عن سفينة ) ) ) ) حب فوق سفينة مرمره حب فوق سفينة مرمره حب فوق سفينة مرمره حب فوق سفينة مرمره ( ( ( ( سعودية عن رواية سعودية عن رواية سعودية عن رواية سعودية عن رواية 
        ))))السعوديةالسعوديةالسعوديةالسعودية((((مرمره التركية من مرمره التركية من مرمره التركية من مرمره التركية من 

        ) ) ) ) مصرمصرمصرمصر((((من من من من     اإلعالمي  يسري فودهاإلعالمي  يسري فودهاإلعالمي  يسري فودهاإلعالمي  يسري فوده    ----2222
        ))))العراقالعراقالعراقالعراق((((نبيل جاسم محمد من نبيل جاسم محمد من نبيل جاسم محمد من نبيل جاسم محمد من : : : : اإلعالمي الدكتور اإلعالمي الدكتور اإلعالمي الدكتور اإلعالمي الدكتور     ----3333
        ))))الجزائرالجزائرالجزائرالجزائر((((خديجة بن قنة من خديجة بن قنة من خديجة بن قنة من خديجة بن قنة من ----4444

        ::::الجائزة الفنيةالجائزة الفنيةالجائزة الفنيةالجائزة الفنية
    ))))سوريةسوريةسوريةسورية((((مي اسكاف من مي اسكاف من مي اسكاف من مي اسكاف من  ----1111

            

الحائزين علي الجائزة الحائزين علي الجائزة الحائزين علي الجائزة الحائزين علي الجائزة     والمجلس العالمي للصحافةوالمجلس العالمي للصحافةوالمجلس العالمي للصحافةوالمجلس العالمي للصحافة    ويهنئ المركز العربي األوربيويهنئ المركز العربي األوربيويهنئ المركز العربي األوربيويهنئ المركز العربي األوربي
بما فيه رفع بما فيه رفع بما فيه رفع بما فيه رفع     ويتمنى لهم المزيد من تحقيق االنجازات في مجال حقوق اإلنسانويتمنى لهم المزيد من تحقيق االنجازات في مجال حقوق اإلنسانويتمنى لهم المزيد من تحقيق االنجازات في مجال حقوق اإلنسانويتمنى لهم المزيد من تحقيق االنجازات في مجال حقوق اإلنسان

        ....شان اإلنسان العربي  شان اإلنسان العربي  شان اإلنسان العربي  شان اإلنسان العربي  
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