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 للمطابقة عند اإللقاء
   

  أيھا الحضور الكريم، 

 حضرة السيدات والسادة، 

  

 الخبرات في شأن كيفية تقريب العدالة الدولية من المواطنين من خالل تغطية لكي نتبادل ثالثة أيام أمامنا

تستمر سمير قصير الذي  تحت ناظري يعقد ھذا المؤتمرو. لة وواضحة ومثيرة لالھتمامإعالمية شام

ًمعركته في سبيل حرية التعبير مصدر إلھام للصحافيين ليكونوا على السواء شجعانا ومحترفين في جمع 

 . عنھاالمعلومات عن الشؤون السياسية وتحليلھا وإعداد التقارير 

 

وقد علمنا .  للعدالة الدولية بشكل عام والمحاكم الدولية بشكل خاصقوي إن االتحاد األوروبي مناصر

وكدليل على التزامنا، يدعم . ريخ أنه ال يمكن التنعم بسالم دائم من دون عدالة ومحاسبة ومصالحةالتا

ًاالتحاد األوروبي نظاما شامال للعدالة الدولية يھدف إلى وضع حد لإلفالت من العقاب في حاالت اإلبادة  ً

 نؤمن بأن وضع حد لإلفالت ونحن. الجماعية والجرائم ضد اإلنسانية وجرائم الحرب والجرائم اإلرھابية

  . من العقاب عنصر أساسي لبناء السالم وضمان احترام حقوق اإلنسان وحكم القانون

  

 الذي سيبقى أحد القطاعات الرئيسية في تعاوننا وفي لبنان، يقدم االتحاد األوروبي مساعدة شاملة للقضاء

ًروبي أيضا دعما كبيرا للمحاكم الدولية، وعلى المستوى الدولي، يقدم االتحاد األو. في السنوات المقبلة ً ً

من المحكمة الجنائية الدولية إلى المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة والمحكمة الخاصة بلبنان، 

لذلك يجب شرح عملھا بشكل مناسب حتى . بصفتھا مؤسسات رئيسية تعمل وفق أعلى المعايير القضائية

  . لتمتع بمستويات عالية من الشرعيةفي ا العدالة الدولية تستمر

  

 العدالة الدولية بشكل تقديم في ھذا اإلطار، يضطلع الصحافيون بدور محوري، إذ يقع على عاتقھمو

بما في ذلك العدالة الدولية، أي االستقاللية والمحاسبة ، واضح وقابل للفھم، مع احترام مبادئ العدالة

  .واإلنصاف والوصول وقرينة البراءة



  

بالتفاصيل ال يفھم العاملون القضائيون قد و.  إن خصوصيات قاعات المحاكم ال يعرفھا كل صحافيإال

 عمل النظام القضائي ووسائل عالوة على ذلك، تختلف طرق. رف األخباركيفية عمل الصحافيين وغ

سريعة وسھلة ت عتمد على معلوماأجزاء كبيرة من النظام اإلعالمي تففي حين أن .  بدرجة كبيرةاإلعالم

االجراءت ن ھذا النوع بسھولة، إذ يركز على ، ال يميل نظام المحاكم إلى عرض قصص ماالستيعاب

   .النتيجة النھائيةو

 

. عند التعامل مع العدالة الدوليةأھمية أكبر  القضاء واإلعالمز التعاون بين تعزيضرورة  تكتسب

لشنيعة ضد اإلنسانية أو في جرائم الحرب أو اإلبادات فالمحاكم الدولية تنظر في أكثر الجرائم الحساسة وا

تتبع إجراءات ًة إلى المواطنين المعنيين، تكون المحاكم الدولية غالبا بعيدة عن بلدھم ووبالنسب. الجماعية

  . لعملھا حتى تبلغ العملية القضائية الكاملة الجميعفھم عامبناء لذلك من األھمية بمكان . قضائية معقدة

 

لصحافة التزام المبادئ األساسية لًايضا العدالة الدولية، يتعين على وسائل اإلعالم موضوع طية وعند تغ

  .عملھالتوازن والعدل، ويجب أال تعترض العوائق الستقاللية والتأكد واأي 

  

في لبنان، يتجدد التزام االتحاد األوروبي بھذه الحريات بشكل ثابت، فنحن ال ندين القيود غير المبررة 

، بل نتخذ خطوات ونعمل على التوعية،  فحسبلمفروضة على حرية اإلعالم وعلى عمل الصحافيينا

على سبيل المثال من خالل تنظيم جائزة سمير قصير لحرية الصحافة أو تمويل مبادرات ملموسة تھدف 

  . إلى تعزيز حرية التعبير

  

ر على قدومھم من أماكن بعيدة ومن لمشاركين في ھذا المؤتمّفي الختام، أود أن أعبر عن امتناني ل

ًأوساط متنوعة إلغناء تبادل أنا على ثقة بأنه سيكون مثمرا ومنتجا ً. 

 

 من أجل إعالم أكثر على عمله اليومي ونضاله" سكايز"مركز مرة جديدة، أتوجه بخالص الشكر إلى 

فھذه كلھا . صورة أفضلالصحافيين إلعالم المواطنين بحرية في جوار االتحاد األوروبي، وبناء قدرات 

  . مساھمات قيمة في بناء حكم أكثر ديمقراطية ومسؤولية وتشاركية في لبنان والمنطقة وخارجھما


