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Brussels, 2 May 2017 

 إعالن الممثلة العليا لالتحاد األوروبي فيديريكا موغريني باسم االتحاد األوروبي بمناسبة اليوم العالمي
2017أيار/مايو  3لحرية الصحافة في   
 

في ظروف صعبة تمر بها باليوم العالمي لحرية الصحافة ديمقراطية تسير على ما يرام. ونحتفل اليوم قيام حرية الصحافة أساسية ل
 فة. وتتعرض حرية التعبير وحرية الصحافة لهجمات متزايدة حول العالم.الصحا

ن إّن وسائل اإلعالم الحرة والمتنوعة والمستقلة أساسية لدعم الديمقراطية وحمايتها حول العالم. وتعتبر الصحافة الحرة وحرية التعبير م
ا المساعدة في نزع موقادرة على التكيف والتعافي، ويمكنهأهم أسس الديمقراطية، وهما تساهمان في قيام مجتمعات مستقرة وشاملة 

التي تتضمن ضمان الوصول  2030فتيل التوترات واحتواء النزاعات. ويدعم االتحاد األوروبي تنفيذ أجندة التنمية المستدامة لعام 
 العالمي إلى المعلومات وحماية حرية التعبير. 

. ومن خالل تسهيل التدفق الحر للمعلومات ذات الجودة والتي ياتاز بالجودة واألخالقمن األساسي دعم الصحافة المستقلة والتي تمت
حول مسائل المصلحة العامة، والعمل كراصد للجمهور، تشكل وسائل اإلعالم المستقلة قاعدة الديمقراطية بحث عنها تعمق في اليتم ال

يع سياسات االتحاد احترام حرية التعبير في جم ي إدخالاألوروب التشاركية وأداة لمساءلة الحكومات على أعمالها. ويضمن االتحاد
األوروبي وبرامج التنمية الخاصة به. كما يمول االتحاد األوروبي بصورة خاصة مشاريع محددة في البلدان غير العضو فيه لتعزيز 

، يدعم االتحاد األوروبي ما ال يقل عن 2015جودة الصحافة والوصول إلى المعلومات العلنية وحرية التعبير. ومنذ حزيران/يونيو 
 للهبات الصغيرة.  برنامجهلحق في التعبير، من خالل يروجون لدافعًا عن حقوق اإلنسان معرضين للمخاطر م 45

يدين االتحاد االوروبي ازدياد التهديدات واالنتهاكات ضد الصحافيين واإلعالميين في اإلعالم اإللكتروني وغير اإللكتروني. ومن 
لمية لحماية حرية التعبير وسالمة الصحافيين عبر توفير بيئة قانونية داعمة والمقاضاة في المتوقع أن تفي جميع الدول بالتزاماتها العا

في اتصاالته الثنائية مع البلدان غير العضو فيه وفي  –جميع حاالت الهجمات ضد الصحافيين. ويعارض االتحاد األوروبي بشدة 
خذ خطوات ملموسة لمنع تضغوط سياسية تعوق حرية التعبير وي أي تشريعات أو أنظمة أو –المحافل المتعددة الطرف واإلقليمية 

 الهجمات ضد الصحافيين والمدونين واالستجابة في حال وقوعها. 

 2014تعيد المبادئ التوجيهية لالتحاد األوروبي حول حرية التعبير في اإلعالم اإللكتروني وغير اإللكتروني المعتمدة في عام و 
ي مكان، على أساس مبادئ ر كحق ألي شخص في أعلى عزم االتحاد األوروبي دعم حرية الرأي والتعبي )وتنفيذها المستمر( التأكيد

 التمييز والشمولية في أي وسيلة إعالمية وخارج قيد أي حدود.  المساواة وعدم
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