
 الصحفيين بحماية الخاص الدولي األمن مجلس قرار لتطبيق يدعو" شمس" مركز

 5/5/2222الخميس  

 حقوق إعالم مركز دعا - واإلعالم للصحافة الرواد/ الكتوت غسان - كوم دوت" القدس" - هللا رام

 وغير ميةالحكو الحقوقية الدولية والمنظمات للصحفيين الدولي االتحاد" شمس" والديمقراطية اإلنسان

 قوات تمارسها التي واالنتهاكات االعتداءات أمام للوقوف الفوري التحرك ضرورة إلى الحكومية

 مسؤوليتهل الدولي المجتمع تحمل وبضرورة الفلسطينيين، والصحفيات الصحفيين بحق االحتالل

 لنقل الحركةو التنقل حرية من وتمكنهم الصحفي، عملهم ممارسة من الفلسطينيين الصحفيين لتمكين

 .عراقيل أو ضغوطات أي دون األخبار

 األمن مجلس قرار تطبيق ضرورة إلى الصحافة، لحرية العالمي اليوم بمناسبة له بيان في دعا كما

 وطنينوالمست اإلسرائيلي االحتالل قوات محاسبة لضمان الصحفيين، بحماية الخاص( 2222) الدولي

 .العقاب من إفالتهم دموع

 بين ما نيينالفلسطي الصحفيين بحق اإلسرائيلية االنتهاكات تراوحت الماضي العام في أنه إلى ولفت

 غطية،الت من ومنع بالضرب واالعتداء بالرصاص، واإلصابة واالحتجاز، االعتقال، وتمديد االعتقال

 مخابرات لمراجعة بالغات وتسليم للدموع، المسيل الغاز واستخدام الصحفيين، منازل واقتحام

 .االجتماعي التواصل مواقع على وحجب صحفية، معدات على واالستيالء االحتالل،

 نظام" حول الوزراء مجلس قرار  مشروع إقرار بعدم الفلسطينية الحكومة" شمس" مركز طالب كما

( 22) ادةالم سيما ال الفلسطيني األساسي القانون مع يتعارض والذي ،"اإلعالمية المؤسسات ترخيص

 النشرو الطباعة وحرية والمكتوبة والمسموعة المرئية اإلعالم وسائل حرية" أن على تنص والتي منه،

 ،"لعالقةا ذات والقوانين األساسي القانون لهذا وفقا مكفولة فيها، العاملين وحرية والبث، والتوزيع

 التزامات ومع والنشر، المطبوعات بشأن 5995 لسنة( 9) رقم القانون أحكام مع كذلك ويتعارض

 لها انضمت التي الصلة ذات الدولية والمعاهدات االتفاقيات ومع الدولي، المجتمع أمام فلسطين دولة

 .فلسطين

 أساسي، حق وهو مصان، دستوري حق هو والصحافة والتعبير الرأي حرية أن" شمس" مركز وأكد

 صورةب تفسر أن يجب القيود هذه فإن محدودة، قيود بوضع يسمح الدولي القانون أن من الرغم وعلى

 التي المحليةو الدولية المحاكم مختلف قبل من التعبير حرية لصالح صارم بشكل تبريرها ويتم ضيقة

 قضائيةال السلطة عاتق على كبيرة مسؤولية هناك فإن وبالتالي الصحافة، حرية قضايا في تنظر

 .والحريات الحقوق حماية في القانوني والنظام

 سياسيةال للتعددية يتطلع مجتمع في السياسية الحقوق أهم من اإلعالم واستقالل حرية أن على وشدد

 .والفكرية

 الصحافة،و والنشر الطباعة تحكم التي القوانين تعديل بضرورة" شمس" مركز طالب بيانه، ختام وفي

 في الصحفيين نقابة دور دعم وإلى فلسطين، لها انضمت تيال والمعاهدات االتفاقيات مع ومواءمتها

 حفيينللص الحماية توفير على العمل وبضرورة أعضاءها، مصالح عن والدفاع المهني باألداء االرتقاء



 دورات خالل من واإلعالميين اإلعالميات قدرات بناء وضرورة لها، يتعرضون التي االعتداءات من

 .اإلنسان حقوق ثقافة في تدريبية
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