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الترشیحات قبول باب تفتح ،)Index on Censorship( سنسورشیب اون إندكس منظمة
2018 لعام التعبیر حریة في الزمالة لجوائز

لحریة الزمالة لجوائز الترشیحات قبول باب فتح عن سنسورشیب اون إندكس منظمة تعلن
.2018 لعام التعبیر

الرقابة ضد المناضلین والفنانین الرقمیین، اشطینوالن الصحافیین، تكرم الزمالة جوائز •
.العالمي الصعید على

.سنة لمدة مساعدة حزمة بالزمالة الفائزین ویتلقى •

:أدناه الرابط على اضغط للترشیح •

• rship.org/nominationsindexoncenso  

أكتوبر،/  األول تشرین 8 إلى سبتمبر،/  أیلول 5 من الترشیحات قبول باب ویفتح •
2017 

• IndexAwards2018#  

مفتوحة سنسورشیب، اون إندكس منظمة قِبل من التعبیر حریة في الزمالة لجوائز الترشیحات
الممیزین العالم أبطال بعض تكریمل ھي الجوائز التوالي، على 18 سنتھا وفي اآلن. للجمیع

.التعبیر حریة مجال في

 Ildar" (دادین إلدار" الرفیع المستوى على الروسي الناشط السابقین، الفائزین بین ومن

Dadin(، غریتفایر" الصینیة والمنظمة. ترشیحھ عند السجن من سراحھ إطالق تم الذي"

)Great Fire(، وقد أسمائھم، یكتمون أشخاص قِبل من تدار والتي الرقمیة النشاطات ذات
"سموكي" والناشط والموسیقي. كبیر إضافي تمویل على الحین ذلك منذ حصلت

)Smockey(، أن بعد فاسو، بوركینا في یملكھ الذي االستودیو بناء إلعادة الدعم تلقّى الذي
.بھ مشتبھ نار اشعال ھجوم في تدمیره تم

بعض مثل العالم، إمتداد وعلى المستویات كافة على النشطاء مدع إلى الزمالة جوائز تسعى
في الناشطة والباكستانیة فرزات، علي السوري الكاریكاتیر الرسام فیھم بما السابقین الفائزین

الجنوب والفنانة األحمد، صفاء السعودیة االستقصائیة والصحفیة یوسفزاي، ماالال التعلیم مجال
.الجنس وثنائیي جنسیا والمتحولین والمخنثین المثلیین تجمع مصّورة موھولي، زانیلي إفریقیة،

والمجموعات المدني، المجتمع ومنظمات الجماھیر، عامة سنسورشیب، اون إندكس منظمة تدعو
أنھ یعتقدون) منظمات أو أفراد( شخص أي ترشیح إلى اإلعالمیة، والمنظمات الربحیة، غیر

.العالم أنحاء جمیع في للرقابة تتصدّى التي مالھأع في ودعمھ بھ االحتفال ینبغي

https://www.indexoncensorship.org/2017/07/freedom-of-expression-awards-fellowship/
https://www.indexoncensorship.org/2017/07/freedom-of-expression-awards-fellowship/


:أربع إلى الفئات تنقسم

والظلم القمع عملھم یتحدى الذین للفنون والمنتجین ،)مجال أي في( للفنانین الفنون فئة •
الحر الفني التعبیر ویناصر

مكافحة في ملحوظ تأثیر لھم كان الذین الحمالت وأصحاب للناشطین الحمالت فئة •
التعبیر حریة وتعزیز ةالرقاب

من لإلفالت التكنولوجیا، في االبتكارات ذوي من للمستخدمین الرقمي النشاط فئة •
للمعلومات والمستقل الحر التبادل وتمكین الرقابة

تفضح التي) نوع بكل( والعزم العالي التأثیر ذات الشجاعة، صحافةلل الصحافة فئة •
عبیرالت حریة تواجھ التي والتھدیدات الرقابة

القدرات بناء ذلك في بما المباشر، الدعم من سنة على الزمالة لجوائز الفائزین جمیع یحصل
لمدة سكن وھناك. الساعة مدار على الطارئة والمساعدة والتوجیھ المتقدم، المستوى على

العام، مدار على نسعى، ونحن). 2018 أبریل( الدعم سنة بدایة مع لندن في كامل أسبوع
.الزمالة بجوائز الفائزین عمل واستدامة تأثیر لتعزیز یر،كب بشكل

الزمالة جوائز إن: "إندكس لمنظمة التنفیذیة الرئیسة جینسبیرج، جودي قالت الصدد، ھذا وفي
ً  تدعم إنھا بل فحسب، بھا الفائزین إلى األنظار للفت لیست التعبیر حریة في الجماعات أیضا

ً . العالم أنحاء جمیع في التعبیر حریة لتعزیز ورائع اعشج بعمل یقومون الذین واألفراد وكثیرا
أخطاراً  ومواجھة ھائلة، عقبات على التغلب الجوائز، ینالون الذین الزمالء على یتعین ما

لالحتفال فرصتنا ھي ھذه. أنفسھم عن التعبیر في حقھم ممارسة سبیل في فقط وذلك كبیرة،
".بھم

".صوتھم إسماع من تأكد - التعبیر حریة مجال في بطل ترشیح طریق عن صوتك استخدم"

ومن. ینایر/الثاني كانون أواخر في ،2018 لعام للجوائز المرشحین قائمة عن اإلعالن سیتم
من الزمالء اختیار سیتم ،2018 العام من نیسان/ابریل في لندن في تكریمي حفل خالل ثم

.الرفیع المستوى ذات القضاة من لجنة قِبل

:التالي اإللكتروني البرید عبر التواصل یُرجى والزماالت، الجوائز حول المعلومات من یدلمز

sean@indexoncensorship.org 

7262 963 207)0( 44: +التالي الرقم على الھاتف عبر االتصال أو
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