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11\3\2008  

  بيان للنشر الفوري

   الجزيرة على جرأتها الدائمةشبكةيحيي " شمس"مركز حقوق اإلنسان والمشاركة الديمقراطية 

  ويرحب بإطالقها قسم الحريات العامة وحقوق اإلنسان

 خطـوة  باعتبارهاامة وحقوق اإلنسان  بإطالق شبكة الجزيرة الفضائية قسم الحريات الع"شمس" مركز حقوق اإلنسان والمشاركة الديمقراطية      رحبي
  .هامة في ظل تنامي االنتهاكات للحريات وحقوق اإلنسان في ظل الغطاء الدولي للحرب على ما يسمى باإلرهاب

عـالم  إن قناة الجزيرة بإطالقها قسم متخصص بالحريات العامة وحقوق اإلنسان يؤكد مجدداً ريادة هذه القناة العمالقة فـي اإل                   "شمس" مركز يؤكد
 .العربي والعالمي ويؤكد مجدداً مدى المصداقية والشفافية في الرسالة اإلعالمية التي حملتها الجزيرة منذ انطالقها كأول وسيلة إعالم عربي حر

 أنهـا دائمـاً  أن الجزيرة التي كانت دوماً في قلب الحدث ولم تغفل قضايا حقوق اإلنسان والحريات العامة بخطوتها تلك تؤكد  "شـمس " مركز  يؤكد
 .السباقة في طرح األفكار الخالقة واإلبداعية التي تخدم الرسالة اإلعالمية العربية وتشكل نافذة كبيره أمام اإلعالميين للتعاطي مع األحداث بحقيقتها

   

ثمن نقله الحقيقة في معتقـل       )سامي الحاج (  على أن الجزيرة التي دفع احد صحفييها         "شمس"   مركز حقوق اإلنسان والمشاركة الديمقراطية     ويشدد
 الضرورات اإلعالمية غير المتوافرة في اإلعالم العربي لتكون أول           دائماً تمحصونيغوانتانامو ست سنوات يوضح إن قناة الجزيرة والقائمين عليها          

  .النتهاكات بمختلف األشكال والوسائل لمن يمد اليد لكل الذين يتعرضون 

 أن هذه الخطوة ستعطي دفعة جديدة للصحفيين والمؤسسات العاملة في مجال حقوق اإلنسان لتكثيف نشاطهم بهذا االتجـاه نحـو                     "شمس"مركز يرى
  .حماية حقوق اإلنسان وحرياته العامة التي ستشكل رافعة قويه أمام تلك المحاوالت التي كانت تستهدف حق اإلنسان وحرية رأيه

استعداده الكامل للتعاون مع قسم     عن اعتزازه بهذه الخطوة المتقدمة للجزيرة ،ليؤكد على          "شمس"كة الديمقراطية   مركز حقوق اإلنسان والمشار    يعبر
 وضاح خنفر التي أكد فيها على أهمية         السيد دعوة المدير العام لشبكة الجزيرة الفضائية     ومع   ،الحريات العامة وحقوق اإلنسان الذي أطلقته الجزيرة      

   .ن في مجال حقوق اإلنسان من منظمات وجمعيات وأفرادالتنسيق مع العاملي

 انتهى


