
 

 للنشر فورا  

 الجائزة الدولية لحرية الصحافة:
 تكريم صحفيين تحّدوا الرقابة وتهديدات أخرى

 الفائزون بالجائزة من اإلكوادور ومصر وتركيا وفيتنام

  

ستكّرم لجنة حماية الصحفيين أربعة صحفيين تعرضوا للسجن أو ممارسات قمعية  – 6102سبتمبر/أيلول  62نيويورك، 
بالكشف عن وقائع في اإلكوادور ومصر وتركيا وفيتنام، حيث ستمنحهم الجائزة الدولية لحرية الصحافة أخرى لقيامهم 

 ، وهي تكريم سنوي للتغطية الصحفية الشجاعة التي تمّيز اإلعالم الحر.6102للعام 
 

مات مورداً دولياً، فقد وقال جويل سايمون، المدير التنفيذي للجنة حماية الصحفيين، "في الوقت الذي أصبحت فيه المعلو
تحّدى هؤالء الصحفيون األربعة الرقابة والقمع كي يجلبوا لنا األخبار. ونحن نكّرمهم على شجاعتهم والتزامهم وعلى 

 رفضهم أن يتم إسكاتهم".
 

باسم ، اإلكوادور(، و‘تيليمازوناس’)القناة التلفزيونية  جانيت هينوستروزا الحائزون على الجوائز لهذا العام هم
نغوين فان ، تركيا(، و‘بوستا’)صحيفة  نديم سينير)سي بي سي(، مصر(، و‘ مركز تلفزيون العاصمة’)قناة  يوسف

ممارسات انتقامية شديدة بسبب عملهم، بما في ذلك )وهو مدّون معروف أيضاً باسم ديو كاي، فيتنام(، وهم يواجهون  هاي
مضايقات قانونية، وتهديدات بدنية، والسجن. وقد اضطرت جانيت هينوستورزا أن تتخلى مؤقتاً عن تقديم برنامج 

تلفزيوني لضمان سالمتها بعد تعرضها للتهديد؛ في حين خضع باسم يوسف لتحقيقات قانونية بسبب برنامجه اإلخباري 
ويواجه نديم سينير اتهاماً بممارسة نشاطات إرهابية بسبب تغطيته الصحفية الناقدة، وقد تصُدر بحقه عقوبة  الساخر؛

عاماً؛ أما نغوين فان هاي، وهو أحد أشهر المدونين في فيتنام وأنشأ وسيلة إعالمية بديلة مستقلة في بلد  01بالسجن لمدة 
عاماً بموجب  06حكومة، وتبعاً لذلك فهو يمضي حكماً بالسجن لمدة تخضع فيه جميع المطبوعات اإلخبارية لسيطرة ال

 قانون غامض الصياغة يحظر "القيام بدعاية سياسية" ضد الدولة.
 

، ‘بروبوبليكا’س للموقع اإللكتروني اإلخباري ، رئيس التحرير المؤسبوول ستيغر وستقدم لجنة حماية الصحفيين للصحفي
جائزة بورتون بنجامين التذكارية على إنجازاته على امتداد مسيرته المهنية لقضية حرية الصحافة. وقد شغل ستيغر 

، وعمل مدير تحرير صحيفة 6100وحتى عام  6111منصب رئيس لجنة حماية الصحفيين لمدة ستة سنوات من عام 
 .6112وحتى عام  0990من عام ‘ الوول ستريت جورن’
 

وقالت ساندرا ميمز روو، رئيسة لجنة حماية الصحفيين، "إن اإلنجازات العديدة التي حققها بوول ستيغر تظهر التزامه 
خالل أحلك ظروفها، بما في ذلك خالل فترة ‘ وول ستريت جورنال’بالحاجة إلى صحافة حرة وتحقيقية. وقد قاد صحيفة 

سبتمبر/أيلول، كما قاد الصحيفة لتحقيق أعظم  00لها دانيل بيرل، وفي األسابيع التي تلت هجمات أسر وقتل مراس
الذي يعد ‘ بروببليكا’إنجازاتها. وعندما وصل إلى المرحلة التي يتوجه فيها معظم الناس إلى التقاعد، قام بتأسيس موقع 

ثمار في الصحافة. نحن نحّيي التزامه بقضية حرية الصحافة مثاالً آخر على الصحافة الممتازة والخدمة العامة عبر االست
 عاماً". 51على مر مسيرته المهنية المستمرة منذ 
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سيجري تكريم جميع الفائزين خالل حفل العشاء السنوي لتقديم الجوائز الذي تنظمه لجنة حماية الصحفيين في مدينة 
وعضوة في ‘ اسي سي ب’، مراسلة قناة الرا لوغان الحفل . وستستضيف6102نوفمبر/تشرين الثاني  62نيويورك في 

  التنفيذي ورئيس شركة بلومبرغ.، المدير دانيال ل. دوكتوروف مجلس إدارة لجنة حماية الصحفيين. وسيترأس الحفل

### 

 لجنة حماية الصحفيين هي منظمة مستقلة غير ربحية تعمل على حماية حرية الصحافة في جميع أنحاء العالم.

 
يمكن إجراء مقابالت صحفية مع الفائزين بالجائزة الدولية لحرية الصحافة التي  مالحظة إلى المحررين الصحفيين: 

. 6102نوفمبر/ تشرين الثاني  62حفيين، وذلك قبل حفل تقديم الجوائز الذي سيجري في تقدمها لجنة حماية الص
. ستبدأ عملية االعتماد الصحفي لتغطية حفل هذا الرابط لالطالع على نبذات شخصية كاملة للفائزين بالجوائز، اضغط

 1.212.300.9002+ أكتوبر/تشرين األول. لشراء بطاقات لحضور العشاء، يرجى االتصال بالرقم: 66في تقديم الجوائز 

 
 لالتصال اإلعالمي: 

 ماغنوس آغ 
 موظف في قسم الدعوة واالتصال
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