
 "غوغل"و" بال حدود نمراسلو"

 بيان مشترك

82/28/8202 

 
 8202جائزة المواطن اإللكتروني 

 "مواطن السنة اإللكتروني"دعوة لمستعملي اإلنترنت للتصويت على 

 

 على اإلنترنت تصو  أ
 قائمة المرشحين للجائزة

 بيان صحفي

ك في الوقت الذي يستفيد فيه أكثر من ملياري شخص من خدمات اإلنترنت في كل العالم، هنا
لحصول على خدمات اإلنترنت بحرية الستعماله بحرية وبشكل ال يمكنه ا مستفيد من كل ثالثة

 081حوالي . مراقبة الشبكةمتاح للجميع بسبب الرقابة المفروضة من قبل الحكومات والغربلة و 
واطنا إلكترونيا يقبعون حاليا في سجون العالم، بسبب أنشطتهم ، ومنامواطنا صحافيا، ومدو  

 .اإللكترونيةاإلعالمية 
منظمة ، تمنح وبمناسبة اليوم العالمي لمناهضة الرقابة اإللكترونية من أجل دعم جهود هؤالء،

آذار، جائزة المواطن اإللكتروني /مارس 01، كل يوم "غوغل"لشراكة مع با" مراسلون بال حدود"
 .ضرورة الدفاع عن حرية التعبير على شبكة اإلنترنتتحسيس الرأي العام ب لغاية

ومن أجل تحفيز مستعملي شبكة اإلنترنت ليتجندوا، فإننا نخضع، ألول مرة، اختيار الفائز بجائزة 
 .للتصويت العام 1102إللكتروني المواطن ا

ين على رواق السباق من أجل نيل إلكتروني ينتسعة مواطن" مراسلون بال حدود"منظمة  وضعتلقد 
وجاء اختيارهم بناء على كونهم ناشطين في مجال اإلعالم اإللكتروني، وأخذا بعين . الجائزة

في الفضاء اإلعالم حرية ع االعتبار ما قدموه من مشاريع، وتحقيقات أو مبادرات ساهمت في دف
 .، ومن شأنهم أن يكونوا قدوة لباقي المواطنين اإللكترونيين عبر العالماإللكتروني

http://www.youtube.com/netizen2013
http://fr.rsf.org/IMG/pdf/dp_12mars-2013.pdf
http://fr.rsf.org/IMG/pdf/dp_12mars-2013.pdf


، بإمكان مستعملي آذار/والخامس من شهر مارس شباط/بين السابع والعشرين من شهر فبراير
أجل ل من الذي يرون أنه األفضل تجسيدا للنضا المرشحأو المرشحة اإلنترنت التصويت على 

على قناة " مراسلون بال حدود"التصويت متاح على حساب و . إلعالم على شبكة اإلنترنتحرية ا
 .يوتيوب

 7خميس يوم ال ،وسيتم اإلعالن عن اسم الفائز الذي سيحصل على أكبر عدد من األصوات
 مقر غوغل فرنساباريس ب، ويدعى لحضور حفل توزيع الجائزة الذي سيقام في 1102آذار /مارس

 .آذار/مارس 01يوم 
 :1102اإللكتروني لجائزة المواطن  المرشحينوفي ما يلي أسماء 

، سورين (مالي)، عمرو محمد األمين (السينغال)، شيخ فال (الهندوراس)إتسمانيا بينيدا بالتيرو 
، هيونه نغوك تشن (بلغاريا)، آسن يوردانوف (كازاخستان)، مورات تونغيشباياف (روسيا)غازاريان 

 (.إيران)، شيفا نازار (مصر)ين ر  ص  ، م  (فيتنام)
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