رسالة مشتركة من
األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون،
والمديرة العامة لليونسكو إيرينا بوكوفا،
ومفوض األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسان زيد بن رعد بن زيد بن الحسين،
بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة
 3أيار/مايو 2015
دعوا الصحافة تزدهر!
هذا هو موضوع اليوم العاملي حلرية الصحافة هلذا العام.
حتث الدول اخلطى يف عام  2015من أجل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية ،ووضع برنامج عمل عاملي جديد للتنمية
ّ
املستدامة .وال ب ّد من حرية التعبري وحرية الصحافة لتحقيق النجاح على كافة املستويات.
وجيب احرتام حقوق اإلنسان لكي يدوم السالم وتتحقق التنمية املستدامة .وجيب أن يتمتع كل شخص باحلق يف استقاء
املعارف واملعلومات وتلقيها ونشرها جبميع وسائل اإلعالم الشبكية وغري الشبكية .وتتيح الصحافة اجليدة للمواطنني اختاذ
قرارات مستنرية من أجل تنمية جمتمعاهتم .وتعمل على كشف الظلم والفساد واستغالل السلطة.
وألجل ذلك ،جيب متكني الصحافة من االزدهار يف ظروف مواتية وأجواء آمنة تتيح للصحفيني العمل باستقاللية وبدون
مسوغ له يف عملهم .وقد شهد العامل مؤخراً اعتداءات مروعة على الصحفيني ،إذ يُقتل يف مناطق النزاع
تدخل ال ّ
واملناطق اخلالية من النزاع صحفي واحد على األقل يف كل أسبوع .وجيب علينا أن نضاعف اجلهود املبذولة من أجل
تعزيز سالمة الصحفيني ووضع حد لإلفالت من العقاب ،وهذا هو هدف "خطة عمل األمم املتحدة بشأن سالمة
الصحفيني ومسألة اإلفالت من العقاب" ،اليت تقودها اليونسكو وتدعمها وكاالت األمم املتحدة األخرى.
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وال ب ّد لنا من مواصلة السعي إىل متكني اجلميع من التعبري عن آرائهم وإمساع أصواهتم ،وال سيّما النساء .فما زالت املرأة،
بعد مرور عشرين عاماً على اعتماد إعالن ومنهاج عمل بيجني ،غري ممثلة متثيالً كافياً يف مجيع وسائل اإلعالم على صعيد
اختاذ القرارات ،وكذلك على صعيد التغطية اإلعالمية للقضايا .وال يسعنا أن نرتك هذا الوضع على حاله ،إذ جيب أن
يشارك الرجال والنساء يف صناعة األخبار ونشرها على قدم املساواة.
وليست حرية التعبري وحرية الصحافة من الكماليات اليت ميكن االستغناء عنها ريثما تتحقق التنمية املستدامة ،إذ تتيح
تلك احلرية التمتع جبميع حقوق اإلنسان ،وهي بالتايل ضرورية لتحقيق احلكم الرشيد وسيادة القانون.
وما فحوى رسالتنا اليوم إال دعوا الصحافة تزدهر!

بان كي مون

إيرينا بوكوفا

زيد بن رعد بن زيد بن احلسني

