
 
 
 

 
  قائمة أعضاء اللجنة

 
 ایمیلي بال: باحثة وصحفیة، أستاذة في بمعهد الصحافة بجامعة كولمبیا ومدیرة مركز●

 تو للصحافة االلكترونیة في كولمبیا (المملكة المتحدة).
 یوشاعي بنكلر: كاتب وأستاذ بكلیة الحقوق بجامعة هافارد وهو أحد مدیري مركز●

 بركمان كلین لالنترنت والمجتمع (إسرائیل، الوالیات المتحدة).
 تانغ بیاو: محام ومدافع عن حقوق اإلنسان وباحث في معهد القانون للوالیات المتحدة●

 وآسیا بجامعة نیویورك (الصین).
 نقاط داد: محامیة وناشطة وهي التي أسست وترأس  موقع الحقوق (باكستان).●
 بریمافیرا دي فیلیبي: باحثة لدى مركز بركمان كالین لالنترنت والمجتمع بجامعة●

 هافارد وباحثة بمركز الدراسات والبحوث في العلوم اإلداریة والسیاسیة (إیطالیا).
 میراي دالماس مارتي: أستاذة متمیزة باألكادمیة الفرنسیة وعضو بالمعهد (فرنسا).●
 كریستوف دولوار، أمین عام مراسلون بال حدود (فرنسا) (أحد رئیسي اللجنة).●
 عبدو ضیوف: الرئیس السنغالي السابق واألمین العام األسبق للمنظمة الدولیة●

 للفرنكفونیة (السینغال).
 كان دوندار: صحفي وكاتب افتتاحیات وموّثق وهو رئیس التحریر السابق لجریدة●

 جمهوریت (تركیا).
 شیرین عبادي: محامیة ومدافعة عن حقوق اإلنسان وهوي مؤسسة مركز المدافعین●

 عن حقوق اإلنسان، تحصلت على جائزة نوبل للسرم سنة 2013 (إیران) (تترأس
 اللجنة مع كریستوف دیلوار).

 فرنسیس فوكاویاما: باحث في العلوم السیاسیة واالقتصاد السیاسي وأستاذ بجامعة●
 أكسفورد (الوالیات المتحدة).

  أولریك هاجوروب: صحفي وهو أیضا مؤسس ومدیر معهد البناء (الدانمارك).●
 حواء إبراهیم: محامیة ومدافعة عن حقوق اإلنسان ومتحصلة على جائزة ساخاروف●

 لسنة 2005 (نیجیریا).
 آن ماري لبنسكي: صحفیة ومدیرة مؤسسة نیمان للصحافة بجامعة هافارد، وهي●

 متحصلة على جائزة بولیتزر (الوالیات المتحدة).
 آدام میشنیق: مختص في التاریخ، صحفي كاتب وهو مدیر تحریر غازاتا ویبركزا●

 (بولونیا).
 ایلي باریزر: مدیر عام أبوورثي ومنمؤسسي أفاز ورئیس مجلس موف أون (الوالیات●

 المتحدة).
 أنطوان بیتي: مدیر المعهد الوطني للبحوث العلمیة والرئیس المدیر العام السابق للمعهد●

 الوطني للبحوث في اإلعالمیة واألوتوماتیك (فرنسا).
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 نافي بلالي: مختصة في القانون المفوضة السامیة السابقة لحقوق اإلنسان والرئیسة●
 السابقة للمحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة برواندا (جنوب افریقیا).

 ماریا روسا: صحفیة والمدیرة العامة لموقع تذّكر (الفلبین).●
 أمارتیا سن: عالم اقتصاد وفیلسوف، متحصل على جائزة نوبل لالقتصاد لسنة 1998●

 (الهند).
 جوزیف ستیجلز: عالم اقتصاد، متحصل على جائزة نوبل لالقتصاد لسنة 2001●

 (الوالیات المتحدة).
 ماریو فارغاز لوسا: كاتب ورجل سیاسة وصحفي وباحث، وهو متحصل على جائزة●

 نوبل لآلداب لسنة 2010 (البیرو).
 مارینا وولكر: صحفیة والمدیرة المساعدة لالتحاد الصحافیین االستقصائیین (الوالیات●

 المتحدة).
 أدیان وایت: صحفي ومدیر شبكة األخالقیات الصحفیة، وهو األمین العام السابق●

 للفیدرالیة الدولیة للصحافیین (المملكة المتحدة).
 میخاییل زیغار: صحفي وكاتب وهو مؤسس ورئیس تحریر القناة التلفزیة المستقلة●

  دزهد، وقد تحصل على الجائزة الدولیة للصحافة الحرة لسنة 2014 (روسیا).
 

 سیؤّمن مهام مراسلون بال حدود أنطوان غارابون وهو كاتب عام معهد الدراسات
 العلیا حول العدالة ومدیر تحریر صحیفة اسبري، بالتعاون مع ایمیلي بوتیلیي

 وكونستان میهوت.
 

 

Reporters sans frontières – CS 90247 - 75083 Paris CEDEX 02 – France 
Tél. (33) 1 44 83 84 84 - secretariat@rsf.org - www.rsf.org 

Association reconnue d’utilité publique 
 


