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  2015 للعام التعبير لحرية سنسورشيب أون إندكس شركة لجوائز مفتوح الترّشح باب
 

 المياً ع الرقابة يحاربون الذين والفنانين الحمالت ومنظمي الصحافيين الجوائز تكّرم •
 www.indexoncensorship.org/nominations الموقع زيارة يُرجى للترّشح، •

 
 األربعة األعوام مدى على. 2015 للعام التعبير لحرية سنسورشيب أون إندكس شركة من السنوية للجوائز مفتوح الترّشح باب إنّ 

 العالم، حول بروزاً  اإلنسان حقوق عن المدافعين أكثر التعبير لحرية سنسورشيب أون إندكس شركة جوائز كّرمت يرة،األخ عشر
 مثل شهرة أقلّ  ولكن رائدين أشخاص إلى زاي يوسف مالال التربوية والناشطة بارنبويم دانيال األوركسترا قائد مثل مألوفة وجوه من

 . آزادليق صحيفة أذربيجان، في الباقية األخيرة المستقلّة والصحيفة رزاتف علي السوري الكريكاتوري الرسام
 

 الفائز عباسوف، إدراك يقول. الظروف وأصعب أخطر في رأيهم عن يعبّروا كي يناضلون الذين األفراد على الضوء الجوائز تسلّط
 وبحياة بحياتنا نخاطر أن نقبل الحّق، هذا سبيل وفي. حياته الصحافي يكلّف قد بالحقيقة البوح أذربيجان، في" ،2012 للعام بالجائزة
 ." الحقيقة إلى تفتقد حياة عيش من بكثير أكثر يساوي الحقيقة بقول الحقّ  ألنّ  العناء يستحقّ  الهدف ولكنّ . عائالتنا

 وإلخوتنا لدولتنا تظهر" جوائزال إنّ  2014 للعام بالجائزة فاز الذي أحمد شهزاد اإلنترنت على حقوقية لحملة الباكستاني القائد وذكر
 ."يجري ما يشاهد العالم أنّ  الوطن في

 
 يكون أن يستحقّ  أنّه يعتبرون شخص أيّ  لترشيح اإلعالمية والمؤسسات الحكومية غير والمؤسسات الناس عموم إندكس شركة تدعو

 .لرقابةا إلى التطّرق مجال في الرّواد يشهر الذي الزمالء من المذهل الفريق هذا في عضواً 
 الرقمي النشاط ؛)Doughty Street Chambers تشابرز ستريت دوتي برعاية( الحمالت منظمي فئة: للجوائز فئات أربع ثّمة

 موقع عبر إلكترونياً  الترشيحات وضع يمكن. والفنون) The Guardian جارديان ذو برعاية( الصحافة ؛)Google جوجل برعاية(
http://www.indexoncensorship.org/nominations 

 
. 2015 مارس 18 في The Barbican باربيكان ذو في سيُقام الذي الجوائز توزيع حفل لحضور لندن إلى الفائزون سيُرسل
 لجميع ُمتاحة الزمالة ستكون. الجائزة منافع وسيعلت للجوائز زمالة إندكس تدّشن التعبير، حرية لجوائز عشر الخامس العيد بمناسبة
 منظمي من عالمية شبكة من جزءاً  الزمالء سيصبح كما. التعبير حرية مجال في عملهم لتعزيز ودعماً  تدريباً  وستقدّم الفائزين
 .عالمياً  الرقابة خطر مواجهة أساليب أفضل لتشارك والفنانين والناشطين الحمالت

 
 الذين األشخاص لجميع فرصة إندكس من التعبير حرية جوائز تشّكل" إندكس، لشركة التنفيذية الرئيسة غنسبرغ، جودي وتقول
 ."التعبير حرية في بطل ترشيح على العالم، في مكانهم عن النظر بغضّ  الجميع، أشّجع. صوتهم إليصال إسكاتهم اآلخرون يحاول

 
 والمحامي بورل ماريان الصحافية التحكيم لجنة تضمّ . يناير شهر في 2015 العام لجوائز المرشحين أفضل قائمة عن اإلعالن سيتمّ 

 في يبدأ شعبي تصويت خالل من الرقمي للنشاط جوجل بجائزة الفائز اختيار في المشاركة الناس من سيُطلب. ستارمر كير الحقوقي
 تشجيع على مادياً  تأثيراً  الجوائز هذه وتملك. ومتمدّن ديمقراطي مجتمع أُُسس إحدى هي التعبير حرية إنّ " كير، وقال. 2015 يناير
 إندكس شركة تشايمبرز ستريت دوتي تختار السبب لهذا. عالمياً  الرقابة يحاربون الذين األشخاص وحماية وتكريم الحرية هذه

 ."معها تتعامل التي الرئيسية الخيرية كالجمعية
 davidh@indexoncensorship.org: نهانما بدافيد االتصال يُرجى المعلومات، من للمزيد
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 للمحّررين مالحظات
 

 سنسورشيب أون إندكس حول معلومات
 

 في مؤسسيها أحد سبندر ستيفن الشاعر وكان. عنها وتدافع الرأي عن التعبير حرية تشجع دولية شركة هي سنسورشيب أون إندكس
 حول التعبير حرية أجل من نناضل واليوم،. ذلك من أبعد أو الحديدي الستار خلف لمنشقين الُمخبرة غير القصص لنشر 1972 العام
 اإلعالن من 19 المادّة وتتبنّى حرّ  مجتمع كلّ  أساس هي التعبير حرية بأنّ  إندكس تؤمن. تحصل وحينما حيثما الرقابة ونتحدّى العالم

 ." رأيهم عن التعبير الناس لجميع يحقّ : "أنّ  على تنصّ  التي اإلنسان لحقوق العالمي
 

 :التعبير لحرية سنسورشيب أون إندكس جوائز عن معلومات
 .عملهم مجال في الرقابة مواجهة مجال في األكبر األثر يتركون الذي األشخاص الجوائز هذه تقدّر

 
 :الجوائز فئات

 ).غارديان ذو صحيفة برعاية( اإلعالمية وسائطال جميع في وثابت وأصيل مؤثر صحافي لعمل: الصحافة
 )شايمبرز سانت دوتي برعاية( السياسي القمع وتحدّوا الرقابة ضدّ  ناضلوا الذين والناشطين الحمالت لمنظمي: الحمالت تنظيم

 ).جوجل ةبرعاي( النقاش وتعزيز الرقابة تفادي بغية الجديدة التكنولوجيا في الُمبتكرة لالستخدامات: الرقمي النشاط
 .والظلم القمع وتحارب الفنية الحرية على تؤّكد بأعمال قاموا الذين والمخرجين للفنانين – الفنون

 
 :للجوائز السابقون الفائزون يضمّ 

 فوس ال راديو ،)مصر( عيسا إبراهيم ،)آذربيجان( عباسوف إدراك ،)اليونان( فاكسيفانيس كوستاس ،)آذربيجان( آزادليق: الصحافة
 فرغال ،)بنغالدش( خان سومي ،)تونس( بنسدرين سهام ،)مصر( عامر كرين ،)تركيا( دنك آرات ،)سريلنكا( ليدر صانداي ،)بيرو(

 ).إيران( شمسولفايزين ومشاال) روسيا( بوليتكوفسكيا آنا ،)إيرلندا( كين
 

 ،)األميركية المتحدة الواليات( تويتر ،)تونس( نواة ،)زمبابواي( فون فريدوم ،)سوريا/فلسطين( خرطبيل باسل: الجديد/الرقمي اإلعالم
 ويكيليكس ،)األميركية المتحدة الواليات( رايتس كونستيتيوشنل فور سنتر ،)كندا( بسيفون

 
 المملكة( بروك هيزر ،)الصين( شيسنغ غاو ،)البحرين( رجب نبيل ،)باكستان( زاي يوسف ماالال: القانون/القضايا مناصرة
 أغاجاري هاشم ،)زمبابواي( متيتوا بياتريس ،)سوازيلند( هلوب سيفيو ،)بورما( غامبيرا. يو ،)ماليزيا( سروار إمتياز مالك ،)المتحدة

 )إيران(
 

 ،)إسرائيل( للنشر األندلس دار/ليرير يال ،)الهند( حسين أف.أم ،)سوريا( فرزات علي ،)الجنوبية إفريقيا( موهولي زانيل: الفنون
 )تركيا( يورداتابان سنار

 
 


