
 

 

 إندكس منظمة من الُمقدَّمة 2017 لعام التعبير حرية لجوائز الترشيح باب فتح
 سينسورشب اون

 

 جوائز على للحصول الترشيح باب سينسورشب أون إندكس منظمة فتحت
 2017 لعام التعبير حرية وزماالت

 

 والفنانين الرقميين والنشطاء بالحمالت والقائمين الصحفيين تكريم جوائز 
 العالمي الصعيد على للرقابة المناهضين

 الترشيح موقع :indexoncensorship.org/nominations  

 األول تشرين/أكتوبر 2 حتى أيلول/سبتمبر 12 من مفتوح الترشيح باب 

2016 

 

 من الُمقدَّمة رالتعبي حرية وزماالت لجوائز الترشيح باب اليوم، من ابتداء يُفتح،
 تكريما ً عشر السابع عامها في الجوائز وتُمنَح. سينسورشب اون إندكس منظمة

 السابقين الفائزين بين من وكان. العالم في التعبير حرية أبطال أبرز من لبعض

 الكاريكاتير ورسام الرقمي، المجال في الناشطة الصينية GreatFire منظمة
 دي ماركيز رافائيل األنغولي ستقصائياال والصحفي فرزات، علي السوري
 .مورايس

 

 غير والجماعات المدني، المجتمع ومنظمات الناس، عامة إندكس منظمة وتدعو
 يعتقدون منظمة أو شخص أي ترشيح إلى اإلعالمية والمؤسسات للربح، الهادفة

 جميع في للرقابة تتصدى أعمال من به يقوم فيما ودعمه به االحتفاء ينبغي أنه
 .العالم أنحاء

 

 أون إندكس منظمة تقدمها التي التعبير حرية جوائز في فئات أربع توجد
 :سينسورشب

 

 تعترض الذين الفنيين والمنتجين (فني شكل أي) للفنانين: الفنون فئة 

 .الفني التعبير حرية وتُمّجد والظلم القمع على أعمالهم

 في ملحوظ أثر لها كان الذين بالحمالت والقائمين للنشطاء: الحمالت فئة 

 .التعبير حرية وتعزيز الرقابة مكافحة

 الرقابة على للتحايل المبتكرة التكنولوجية لالستخدامات: الرقمي النشاط فئة 

 .للمعلومات والمستقل الحر التبادل من والتمكين

 لها التي العزم الراسخة الشجاعة( أشكالها بمختلف) للصحافة: الصحافة فئة 

 .التعبير حرية لها تتعرض التي والتهديدات الرقابة وتفضح كبير تأثير

 

indexoncensorship.org/nominations
http://awards.indexoncensorship.org/#nominate-now
http://awards.indexoncensorship.org/#about


 Music in Exile زمالة على صولللح أيضا ً مؤهلون المعنيون والمرشحون

Fellowship، للتهديد أعمالهم تتعرض الذين الموسيقيين تدعم التي. 

 
 لندن في إقامة أسبوع على ،للجوائز زمالء بوصفهم الفائزين، جميع يحصل

 يليه واالستشارات، المتقدم والتدريب العالقات توثيق في قضونهي( 2017 نيسان/أبريل)

ًً  الُمصمَّم الدعم من شهرا ً 12  تنادي التي القيمة أعمالهم وإبراز لمساندة خصيصا 

 .العالم أنحاء جميع في التعبير بحرية

 

 التعبير حرية جوائز إن: "إندكس لمنظمة التنفيذية الرئيسة جينسبيرج، جودي قالت
 واألفراد الجماعات أيضا ً تدعم إنها بل فحسب، بها الفائزين إلى األنظار تللف ليست
. العالم أنحاء جميع في التعبير حرية لتعزيز ورائعة شجاعة بأعمال يقومون الذين

 على التغلب إلى غالبا ً يضطرون الذين األشخاص – الحقيقيون األبطال هم هؤالء

 وأحثًُ. أنفسهم عن التعبير في حقهم مارسةم عند كبيرا ً خطرا ً ويواجهون هائلة عقبات

 آذانا يلقى صوتهم أن من والتأكد – التعبير حرية مجال في بطلهم ترشيح على الجميع

 ".صاغية

 

 كانون/يناير شهر أواخر في 2017 عام لجوائز القصيرة المرشحين قائمة تُعلن سوف

 يوم سيُقام الذي ئزالجوا توزيع حفل في لندن في الفائزين عن يُعلن وسوف. الثاني

 .يونيكورن مسرح على 2017 نيسان/أبريل 19

 

 

: اإللكتروني البريد عبر التواصل يرجى والزماالت، الجوائز عن المعلومات من لمزيد

sean@indexoncensorship.org 
 +44)0(7262ً963ً207ً:ًً رقم بالهاتف االتصال أو 
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