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 فتح باب الترشیحات لجوائز زمالة حریة التعبیر الُمقدمة من منظمة "مؤشر الرقابة" لعام 2020
 

 20 عامًا من الشجاعة – 87 بطًال من أبطال حریة التعبیر
 

 ُتمنح جوائز الزمالة لتكریم الصحفیین وُمنظمي الحمالت والناشطین الرقمیین والفنانین الذین یكافحون ضد الرقابة على مستوى●
 العالم

 یحصل الزمالء على حزمة مساعدات لمدة عام●
●indexoncensorship.org/nominations :موقع الترشیح 
 باب الترشیحات مفتوح من 1 إلى 31 تموز/یولیو 2019●
●IndexAwards2020# 

 
 ُفتح باب الترشیحات لجوائز زمالة حریة التعبیر الُمقدمة من منظمة "مؤشر الرقابة". وُتمنح الجوائز اآلن في عامها العشرین لتكریم بعض من

  أشهر أبطال حریة التعبیر في العالم.
 

 سوف یوافق عام 2020 مرور 20 عامًا على بدایة جوائز حریة التعبیر التي حصل علیها 87 فائزًا على مر السنین. ومنذ عام 2015،
 وسعت المنظمة نطاق برنامج الجوائز لیشمل جوائز الزمالة، من أجل دعم ومناصرة 22 زمیًال فیما یقومون به من عمل دفاعًا عن حریة

  التعبیر على الصعید الدولي.
 

 وتسعى جوائز الزمالة إلى دعم الناشطین على جمیع المستویات وفي كل بقاع العالم. ومن الفائزین السابقین: الصحفیة االستقصائیة
 الهندوراسیة ویندي فونیس، ورسام الكاریكاتیر السوري علي فرزات، والباكستانیة الناشطة في مجال التعلیم ماالال یوسفزاي، والصحفیة

 االستقصائیة السعودیة صفاء األحمد، والفنانة زانیلي موهولي وهي مصورة مجتمع المیم (LGBTI) في جنوب أفریقا.
 

 وتدعو المنظمة عامة الناس ومنظمات المجتمع المدني والمجموعات غیر الربحیة والمؤسسات اإلعالمیة إلى  ترشیح  أي شخص (أفراد أو
 منظمات) یعتقدون أنه ینبغي تكریمه ودعم ما یقوم به من عمل في مجال التصدي للرقابة بجمیع أنحاء العالم.

 
 وتقدم المنظمُة زمالًة في كل فئة من الفئات األربع التالیة:

 
د حریة التعبیر الفني. وتشمل هذه الفئة الفنانین التشكیلیین،  • فئة الفنون:  للفنانین والمنتجین الفنیین الذین یتحدى عملهم القمع والظلم وُیمجِّ

 والموسیقیین، ورسامي الكاریكاتیر، والكتاب المبدعین، سواء أكان عملهم فردیًا أو جماعیًا.
 • فئة الحمالت:  للناشطین ومنظمي الحمالت الذین كان لهم تأثیر ملحوظ في مكافحة الرقابة والنهوض بحریة التعبیر على أرض الواقع، سواء

 أكانوا أفرادًا أو منظمات.
 • فئة النشاط الرقمي:  لُمبتكري التكنولوجیات الرائدة التي تتغلب على الرقابة مما یسمح بالتبادل الحر والمستقل للمعلومات. وتشمل هذه الفئة

 التطبیقات أو األدوات الرقمیة أو البرمجیات الجدیدة.
نین،  • فئة الصحافة:  للصحافة الشجاعة والعنیدة التي تفضح الرقابة وتهدیدات حریة التعبیر، وتنادي بإتاحة المعلومات. وتشمل هذه الفئة الُمدوِّ

 والمنافذ اإلخباریة، والمنظمات االستقصائیة غیر الربحیة.
 

 وسوف یحصل جمیع الفائزین  بجوائز الزمالة  على 12 شهرًا من اإلرشاد والتواصل الشبكي والدعم االستراتیجي. وتبدأ تلك السنة بإقامة
 مدفوعة بالكامل لمدة أسبوع في لندن (نیسان/أبریل 2020) باإلضافة إلى ورش عمل وتدریبات وفعالیات عامة. وتعمل المنظمة مع الزمالء

 على مدار تلك السنة لتعزیز تأثیر أعمالهم ومكانتها واستدامتها بدرجة كبیرة.
 

 وفي هذا الصدد، قالت جودي غینسبرغ، الرئیسة التنفیذیة للمنظمة: "إن جوائز حریة التعبیر تسّلط الضوء منذ 20 عامًا على بعٍض من أشجع
 المغمورین المدافعین عن حریة التعبیر في العالم. وكان سعینا یهدف إلى اإلشادة بعمل الجماعات واألفراد الذین عززوا حریة التعبیر، غالبًا
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 في مواجهة عقبات هائلة وخطر عظیم. وقمنا، في السنوات األخیرة، بتوسیع نطاق برنامج الجوائز لیشمل زماالت تساعد الفائزین على تكثیف

هین. فعلیكم بالتصویت لترشیح بطل من أبطال حریة التعبیر للتأكد من إسماع صوته."  جهودهم من خالل الدعم والتدریب الُمَوجَّ
 

 سوف ُیعلن عن القائمة القصیرة لجوائز 2020 في أوائل عام 2020. وسوف تتولى لجنة تحكیم رفیعة المستوى اختیار الزمالء، وسوف
 ُیعلن عن أسماء الفائزین في لندن في حفل سُیقام في شهر نیسان/أبریل 2020. وسوف ُیفتح باب الترشیحات من 1 تموز/یولیو 2019 حتى

  الخامسة مساًء بالتوقیت البریطاني الصیفي یوم 31 تموز/یولیو 2019.
 

  ُأطلقت جوائز حریة التعبیر في عام 2001 لتكریم المدافعین عن حریة التعبیر على الصعید العالمي من األفراد والمنظمات.
 

Sean Gallagher)،) لمزید من المعلومات عن الجوائز والزماالت، ُیرجى التواصل مع شون غاالغر 
.sean@indexoncensorship.org 

 
 نبذة عن زماالت جوائز حریة التعبیر

 سُیحتفل في عام 2020 بمرور 20 عامًا على انطالق جوائز حریة التعبیر التي حصل علیها 87 فائزا ً  على مر السنین. ومنذ عام 2015،
 وسعت المنظمة نطاق برنامج الجوائز لیشمل جوائز الزمالة، من أجل دعم ومناصرة 22 زمیًال فیما یقومون به من عمل دفاعًا عن حریة

 التعبیر على الصعید الدولي. سیحصل الفائزون بجوائز الزمالة لعام 2020 على 12 شهرًا من اإلرشاد والتواصل الشبكي والدعم
 االستراتیجي.  مزید من المعلومات

 
 نبذة عن منظمة  "مؤشر الرقابة "

 مؤشر الرقابة  (Index on Censorship) هي منظمة غیر ربحیة تتخذ من لندن مقرًا لها، وتنشر أعماًال لكتاب وفنانین خاضعین للرقابة
 وحمالت مناهضة للرقابة في جمیع أنحاء العالم. نشرت المنظمة منذ تأسیسها في عام 1972 أعماًال لبعض أعالم األدب في مجلتها الفصلیة

 الحائزة على جوائز، ومنهم صمویل بیكیت، ونادین غوردیمر، وماریو فارغاس یوسا، وأرثر میلر، وكورت فونیغوت. كما نشرت أعماًال
 لبعض من أفضل كتاب الحمالت في العالم بدءًا من فاتسالف هافیل إلى ألیف شفاك.

 
 
 
 
 

Jonathan Dimbleby (Chair), Anthony Barling, Rohan Jayasekera, 
John Kampfner, Katie King, David McCune, David Membrey, Matthew Parris, Elaine Potter, David Schlesinger, Maya Wolfe-Robinson.  

Index on Censorship works to pursue the charitable objectives of its founding charity, the Writers & Scholars Educational Trust.  
It is a UK registered charity no. 325003 VAT registration no 241 0075 16  

 

mailto:sean@indexoncensorship.org
https://www.indexoncensorship.org/awards/
https://www.indexoncensorship.org/awards/
https://www.indexoncensorship.org/freedom-of-expression-awards-fellowship/
https://www.indexoncensorship.org/
https://www.indexoncensorship.org/
https://www.indexoncensorship.org/
https://www.indexoncensorship.org/

