رسالة المديرة العامة لليونسكو
السيدة أودري أزوالي
بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة
 3أيار/مايو 2019

تُع ّد حرية الصحافة الركن األساسي للمجتمعات الدميقراطية ،إذ يعزز اإلعالم والنقاش وتبادل اآلراء
مجيع الدول وكافة األمم.
فال ب ّد من ضمان حرية الرأي عن طريق إتاحة التبادل احلر لألفكار واملعلومات القائمة على بيّنات
ووقائع حقيقية يف زمن تعلو وتشتد فيه نربة اخلطاب القائم على االرتياب وإساءة الظن بالصحافة
وبالعمل الصحفي والرامي إىل نزع الشرعية عنهما.
ويتمثل موضوع االحتفال السنوي السادس والعشرين باليوم العاملي حلرية الصحافة يف "اإلعالم من
أجل الدميقراطية :الصحافة واالنتخابات يف زمن التضليل اإلعالمي" .وسيجري حبث هذا املوضوع
يف املؤمتر الدويل الذي اشرتكت يف تنظيمه اليونسكو وحكومة مجهورية إثيوبيا الدميقراطية االحتادية
واالحتاد األفريقي ،والذي سيُعقد مبدينة أديس أبابا يف  2و 3أيار/مايو  ،2019فضالً عن حبثه خالل

فعاليات عديدة يف مجيع أرجاء العامل.

وتنطوي الظروف اليت تسود عاملنا يف الوقت احلاضر ،واليت تتسم بالغليان السياسي ،على مجيع أنواع
خماطر االستغالل وتقرتن مبمارسات ترمي إىل إعاقة العمل الصحفي واحليلولة دون اضطالع الصحفيني
بعملهم حبرية ،وتضم هذه املمارسات مثالً التحرش بالصحفيني ومضايقتهم وتوقيفهم توقيفاً تعسفياً،
وحىت قتلهم.
وقد أحصى مرصد اليونسكو جلرائم قتل الصحفيني  99جرمية قتل لصحفيني يف عام  ،2018وبلغ
جمموع جرائم قتل الصحفيني اليت أحصاها املرصد  1307جرائم للفرتة املمتدة من عام  1994إىل
عام .2018
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ويش ّكل اإلفالت من العقاب على اجلرائم املرتكبة حبق الصحفيني هتديداً لكل اجملتمعات ،ويفرض
علينا توخي احليطة واحلذر يف مجيع األحوال واألوقات .وجيب علينا أن نعمل معاً من أجل الذود عن
حرية التعبري وضمان سالمة الصحفيني.
فال ميكن أن يصلح أمر أية دميقراطية بدون وجود وسائل إعالم حرة وتعددية ومستقلة ،إذ تتيح
الصحافة املستقلة إطالع املواطنني على الوقائع احلقيقية ومت ّكنهم من تشكيل آرائهم .وتضمن حرية
الصحافة وجود جمتمعات تسودها الشفافية ،ويستطيع كل فرد من أفرادها االطّالع على املعلومات.
وتقوم الصحافة املستقلة بتحليل أمور وقضايا العامل وتتيح للناس كافة ،رجاالً ونساءً على ح ّد سواء،
تنوع اآلراء.
الوقوف على تلك األمور والقضايا وفهمها ،إذ تعمل الصحافة املستقلة من أجل ّ
وإننا لندعو ،يف هذا اليوم العاملي حلرية الصحافة ،الدول األعضاء يف اليونسكو ،وكذلك اجملتمع املدين
واملنظمات املهنية ،إىل االحتفال حبرية الصحافة وباحلق يف احلصول على املعلومات بوصفهما ركنني
أساسيني ألي جمتمع دميقراطي.
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