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 صادر عن للنشر الفوري بيان

 "شمس"  الإنسان والديمقراطيةمركز إعلام حقوق  

 اليوم العالمي لحرية الصحافةناسبة بم

 
 "إعلاماً كاشفاً للحقيقة ودائم البحث عنها"نريد 

 
العالمي لحقوق  هي حق إنساني أساسي راسخ في اإلعالن ،والصحافة التعبيرو  الرأي أن قيمة حرية "شمس"مركز  يذكّر

 الرأي .إن حريةوفي القانون األساسي الفلسطيني اإلقليمية االتفاقياتاإلنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية و 
أن اليوم العالمي لحرية الصحافة هو تقليد  هي في الواقع أحد أكثر حقوق اإلنسان التي ال تقدر بثمن.  والصحافة التعبيرو 

ف إلى التذكير بالدور الحاسم الذي تضطلع به )السلطة الرابعة( في تعزيز الديمقراطية وتشجيع التنمية في أرجاء سنوي يهد
العالم. ويعد هذا اليوم مناسبة إللقاء الضوء على تجارب الصحفيين وتضحياتهم والستحضار المهام الجسيمة التي يؤدونها وهم 

لجماهير باألخبار اليومية مهما كلفهم ذلك من تضحيات. كما يعد هذا اليوم، مناسبة يقومون بدورهم في تقصي الحقائق وتزويد ا
لتعريف الجماهير بانتهاكات حق التعبير عن الرأي وكذلك لتذكيرهم بمعاناة الصحفيين من جراء االنتهاكات التي يتعرضون لها 

 واجبهم.وهم يمارسون 
 

حرك الفوري لوقف االعتداءات واالنتهاكات اإلسرائيلية الممنهجة بحق المؤسسات الدولية بضرورة الت "شمس" مركز يطالب
التي تمثلت  اإلجراءاتانتهاكاتها ضد الصحفيين من خالل العديد من  اإلسرائيليةواصلت قوات االحتالل ،حيث الصحفيين 

تهم الخاصة وتخريبها واقتحام والتنقل،ومصادرة معادا االعتقال واالحتجاز واالعتداء والمنع من السفرباالغتيال والجرح و 
غالق بعضها المتكررة العديد من الصحفيين العرب  اإلسرائيلية، وطالت االعتداءات المؤسسات اإلعالمية ومصادرة األجهزة ،وا 

 اإلجراءاتعلى سلسلة من  اإلسرائيلية، كما أقدمت قوات االحتالل وأجنبيةعربية  إعالمالذين يعملون لصالح وسائل  واألجانب
، بل واستهدافهم بشكل متعمد على األحداثمنع الصحفيين من القيام بواجبهم المهني في تغطية  إلىالممارسات التي تهدف و 

 الرغم من وجود الشارات التي تميزهم كصحفيين.
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الميةة ديمقراطي ناقل للخبر ومحلاًل له،فنحن نريد حريات إععلى أهمية وجود إعالم فلسطيني تعددي  "شمس"مركز يشدد 
ال حةةدود لهةةا،وال نريةةد قةةوانين مكبلةةة وال رقابةةة وال مقةةص رقيةةب، نريةةد إعالمةةًا فةةاعاًل ولةةيً مفعةةواًل بةةه،إعالمًا كاشةةفًا للحقيقةةة ودائةةم 
البحةةث عنها،نريةةد إعالمةةًا يكةةون وكةةياًل عةةن المجتمةةع وعينةةه التةةي ال تغمل،نريةةد إعةةالم يقةةف بالمرصةةاد لكةةل التجةةاوزات ولكةةةل 

ارسةةها النمةام السياسةةي، وبالتةالي نةةرئ فةي وسةةائل اإلعةالم إلةةى جانةب نقةةل األحةداث ومةةائف التربيةة والتثقيةةف االنتهاكةات التةي يم
عادة تشكيل الوعي وتزويده بوسائل التفكير وتمكينه من الرؤية وتكوين اآلراء واالتجاهات.  وا 

، واحترام الحق في والصحافة والتعبير لحريات المدنية والسياسية وفي مقدمتها حرية الرأياإلى إطالق  "شمس" مركز يدعو
حرية التجمع السلمي والحق في حرية تكوين الجمعيات واالنضمام إليها والمشاركة فيها، وترسيخ الضمانات القانونية التي كفلتها 

لى إزالة الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان والقانون األساسي الفلسطيني وفي مقدمته الباب الثاني باب الحقوق وا لحريات . وا 
العقبات التي تعترل المسار الطبيعي لتطور ونمو المؤسسات اإلعالمية وفي مقدمتها القوانين والتشريعات المقيدة للحريات 

وتقيد وسائل اإلعالم بالمبادئ والقيم التي تفرضها أخالق المهنة ومعايير والمعوقة لعمل ولتأسيً المؤسسات اإلعالمية. 
 .، مثلما عليه أن يعرف أن القضاء مقيد بنصوص قانونية واجبة التنفيذ والتطبيق السلوك المهني

تقوية وتمكين في الدفاع عن حقوق اإلنسان يتطلب في المقام األول  هإن اإلسهام الحقيقي لإلعالم ودور  "شمس" مركز يرى
 ة الصحفيين والدفاع عنهم وتبني قضاياهم.للنهول بدورها كمؤسسة نقابية لها دورها في حماي نقابة الصحفيين الفلسطينيين

عدادهم لسوق العمل، عبر وبمعالجة وضع خريجي الصحافة واإلعالم لى ترسيخ  إنشاء معهد للتدريب ورفع كفاءة الخريجين وا  وا 
تساهم في خلق جمهور واع مؤمن  قيم حرية الصحافة باعتبار ذلك شرطًا ال غنى عنه لبناء وسائل إعالم وطنية حرة

والصحافي خدمة  يمقراطية وحقوق اإلنسان. يضاف لذلك تدريب الصحفيين واإلعالميين كوسيلة لتطوير العمل اإلعالميبالد
والتأهلية المناسبة.وتأهيل وتدريب الصحافيين العاملين في  لقضايا حقوق اإلنسان والحريات األساسية ووضع البرامج التدريبية

من استخدام التقنية في إنتاج موادهم اإلعالمية، وضع تشريع وقانون ينمم هذا النوع مجال الصحافة اإللكترونية كي يتمكنوا 
 الجديد من الصحافة ولكن دون أن يحد من حريتها.

 ويةدافعون لمهنةتهم، ينتصةرون الةذين ات/والمةدونين ات/واإلعالميةين ات/الصةحفيين لكةل إجةالل بتحيةة "شمس" مركز يتوجه
خةةةالص بأمانةةةة يحيةةةي الصةةةحفيين والصةةةحفيات الفلسةةةطينيين واألجانةةةب ومختلةةةف وكةةةاالت األنبةةةاء كمةةةا  ،مشةةةعوبه  همةةةوم عةةةن وا 

 .والفضائيات العربية واألجنبية، الناقلين للحقيقة من أجل فضح انتهاكات قوات االحتالل ضد الشعب الفلسطيني
 
 

 "انتهى"
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