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 مجلس االتحاد األوروبي 

 2011 أيار 3                                                                                                         بروآسل، 
 

 

إعالن الممثلة العليا آاثرين آشتون باسم االتحاد األوروبي، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة 
 2011  أيار3في 

حرية الرأي والتعبير هي لكل آائن بشري حق أساسي يشكل جزءًا ال يتجزأ من الكرامة "
 الحر للمعلومات والذي  الديمقراطية وهي ضرورية للتنقلآما أنها تمثل إحدى رآائز. اإلنسانية

وبمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، يذآر االتحاد األوروبي بهذه . هو حق لكل إنسان
بادئ األساسية الواردة في القانون الدولي، وآذلك بالدور األساسي الذي تؤديه الصحافة الم

ويحيي االتحاد األوروبي بصورة خاصة العمل الذي ال ُيقدَّر . ووسائل اإلعالم المستقلة والحرة
بثمن للكثير من الصحافيين ووسائل اإلعالم حول العالم والذين يساهمون بتفاٍن وشجاعة في 

 .ريف على حقيقة ما يجري من أحداثالتع

 األخيرة في البلدان المجاورة لالتحاد األوروبي، فإن الفضل في اطالع وآما تشير األحداث
العالم على الوضع على األرض وعلى تطلعات الشعوب إلى الحرية والعدالة االجتماعية ال يعود 

ل اإلعالم فحسب، بل يعود أيضًا إلى االلتزام المهني للصحافيين وسواهم من العاملين في وسائ
غير أن على الكثير من . إلى العديد من أصحاب الصفحات اإللكترونية التي يبدون فيها بآرائهم

، ويمكن النزاع، أن يواجهوا خطرًا دائمًا إليصال المعلومات فورًاالصحافيين، السيما في مناطق 
آما أنهم ُيستهدفون آثيرًا من جانب من ال يوافق على طبيعة . أن يدفعوا حياتهم أحيانًا ثمنًا لذلك

ويطالب االتحاد . ون أو يعذبون أو يغتالونخطفمات التي يكشفونها، ويعتقلون أو يالمعلو
 اإلعالم، حرية الصحافة ووسائلاألوروبي جميع الحكومات باحترام المعايير الدولية لحماية 

راح الصحافيين وأصحاب الصفحات اإللكترونية الموقوفين بصورة غير قانونية من وبإطالق س
 . دون أي تأخير

ومن المؤسف أن يستمر فرض القيود على . الصحافيين أمران مرفوضانإن الرقابة والتضييق 
نت ووسائل قد بات اإلنتر. الوصول إلى المعلومات وحرية الصحافة في الكثير من البلدان

اإلعالم االجتماعية أدوات مهمة لتعزيز حرية التعبير، إذ أنها توفر وصوًال ال مثيل له إلى 
لذلك، يعارض االتحاد األوروبي . المعلومات وتشكل وسيلة للتواصل مع أآبر جمهور ممكن

 . األخرىالجديدة بشّدة آل قيد غير مبرر على استخدام اإلنترنت والوسائل اإلعالمية 

طالب االتحاد األوروبي جميع الدول بالعمل بفاعلية على تعزيز حرية الرأي والتعبير، فضًال وي
 ". عن التعددية واستقاللية وسائل اإلعالم

 


