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 2019 مايو 3املنامة يف 

ري اختلذي وهو اليوم ا ن كل عام،ايو مممن  حيتفل العامل باليوم العاملي حلرية الصحافة يف الثالث

ميكن ال نص على أنه الذي يو م،1991 عام التارخييك حياء ذكرى اعتماد إعالن ويندهوإل

، مستقّلة وقائمة على التعّدديةو ةحتقيق حرية الصحافة إال من خالل ضمان بيئة إعالمية حّر

بالصحافيني الذين  ةولإلشادة لصحافية اميثل هذا اليوم فرصة لالحتفاء باملبادئ األساسية حلرو

  .فقدوا أرواحهم أثناء أداء واجبهم

ابات يف زمن نتخة وااللصحافاطية: اإلعالم من أجل الدميقرا"ويركز موضوع هذا العام على  

ات الراهنة اليت لى التحديع كيزللرتع اختيار هذا املوضو، حيث تأتي أهمية "التضليل اإلعالمي

إلعالم يف إرساء اوسائل  ميةأهلى علضوء كما يسلط اتخابات، االن فرتةتواجهها وسائل اإلعالم يف 

 . السالم واملصاحلةم قّي

البارزة اليت  ةباملكانا عتزازهاب عن لتعر املناسبة هذه اإلنسان حلقوق الوطنية املؤسسة تنتهز وإذ

اجلاللة عاهل  ضرة صاحبحي حلإلصالوصلت إليها الصحافة يف مملكة البحرين يف ظل املشروع ا

رّية الرأي واحلق التمتع حب بحرينكة القد كفل دستور مملالبالد املفدى حفظه اهلل ورعاه، حيث 

ل فولة، ولكلمي مكالعالبحث حرية الرأي و ، واليت تنص على أن:منه (23يف التعبري يف املادة رقم )

 لشروط واألوضاع اليتلذلك وفقا وهما، غري إنسان حق التعبري عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو

و ا ال يثري الفرقة ألشعب، ومبحدة اة وويبينها القانون، مع عدم املساس بأسس العقيدة اإلسالمي

نضّمت إليه مملكة اّية الذي لسياسية واجاء العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدن كما، «الطائفية

من  آلراءاإنسان احلق يف اعتناق  ، ليؤكد أن لكل2006( لسنة 56البحرين مبوجب القانون رقم )

كار، سواء كانت مات واألفملعلووب ادون مضايقة، واحلق يف حرّية التعبري والتماس خمتلف ضر

 لحدود، وجيوز إخضاعلا اعتبار دومن اارهمكتوبة، أو مطبوعة، أو يف قالب فين، أو بأي وسيلة خيت

رورّية حلماية قانون، وضنص البددة ممارسة احلق يف التعبري لبعض القيود شريطة أن تكون حم

داب لصحة العامة أو اآللعام أو اانظام و الأحقوق اآلخرين ومسعتهم، أو الزمة حلماية األمن الوطين 

 .العامة

( لسنة 26رقم )حلقوق اإلنسان الواردة يف قانون إنشائها  وانطالقا من اختصاصات املؤسسة الوطنية

احلق يف حرية الرامية إىل تعزيز ومحاية و 2016( لسنة 20واملعدل باملرسوم بقانون رقم ) 2014

 الصحافة تدعو إىل سرعة إقرار قانون يف مملكة البحرين، فإن املؤسسة الوطنية  الرأي والتعبري

الذي سيضمن حقوقا أكرب للصحفيني ويكفل حريتهم، وسيسهم يف العمل  ياإللكرتون واإلعالم

 اإلعالمي.


