
 
 
 
 
UNESCO Iraq celebrates World Press Freedom Day 
 
 
More than 2,600 Iraqi journalists have lost their jobs since the start of the Corona pandemic in 2020 until 
today, and the cause is due to the digital skills possessed by young creators of digital content that 
pioneering and senior journalists lack. This is one of the major challenges confronting Iraq's journalistic 
community, which was highlighted at the ceremony with a lengthy discussion among journalists, Iraqi 
government agencies, international organizations, and foreign embassies including the UK embassy, 
Canadian embassy, Australian embassy, and Dutch embassy.  
 
The Netherlands have been an invaluable partner to UNESCO, and yesterday we officially launched the 
second phase of the project “Breaking the Silence: enhance judicial accountability on safety of journalists 
and end impunity”.  
 
“Crime and violence against journalists too often go unpunished. We believe that Iraq can do much better 
- press freedom and safety of journalists in Iraq can and must be improved” said by Rochus Pronk, Deputy 
Head of Mission at the Netherlands Embassy in Iraq. 
 
Paolo Fontani, UNESCO Representative to Iraq, said in his opening speech: “The theme chosen for this 
year’s World Press Freedom Day is “Journalism under Digital Siege”.  World Press Freedom Day underlines 
topics that address the digital era’s impact on freedom of expression, the safety of journalists, access to 
information and privacy and how to develop concrete recommendations to address these challenges. The 
digital era has also put media workers  and  their  sources  at  greater  risk  of  being  targeted,  harassed  
and  attacked  –  for  instance,  due  to  data  retention,  spyware  and  digital surveillance. 
 
While the Supreme Judicial Council in Iraq recalled the sacrifices of journalists, the representative of the 
Council’s President, Mrs. Sinan Ghanem, said: “The Supreme Judicial Council strongly supports freedom 
of expression in Iraq, takes into account the challenges facing the journalistic community, and is one of 
the supporters of projects to enhance the protection of journalists and end impunity from Punishment." 
"We still need to keep up with global development in the areas of digital inclusion, particularly in the press 
sector in Iraq," said Muhammad Al-Asadi, Executive Director of the Media and Communications 
Commission CMC. "Our next goal as a body is to build the skills of journalists and women journalists to be 
able to keep up with digital developments." 
 



The ceremony featured discussions and presentations by a group of journalists on how to break the digital 
siege on journalism, as well as presentations by the Iraqi Ministry of Interior MoI, on its next steps in 
strengthening the Iraqi national mechanism for safety of journalists and ending impunity. 
 
The Dutch organization FreePressUnlimited participated in a presentation on the national plans to 
develop Iraqi media, and the head of FPU, Leo Williams, spoke about the partnership with UNESCO in Iraq, 
on “Breaking the Silence”. 
 
The MDP Multi-Donor Program for the Safety of Journalists and the Promotion of Freedom of Expression 
is the primary source of financing for this event. Iraq implements three primary axes in the context of this 
initiative, headed by the journalistic community, that focus on enhancing legislation ensuring press 
freedoms, protecting women journalists, and building an effective advocacy pattern in Iraq. 
 

" تحتفل يونسكو العراق باليوم العالمي لحرية الصحافة  تحت عنوان "الصحافة العراقية تحت الحصار الرقمي

جائحة كورونا    2600فقد   بداية  منذ  ي وظائفهم 
اليوم  2020عراق  يمتلكها صغار حت   ي 

الت  الرقمية  المهارات  هو  والمتهم   ،

تواجه   ي 
الت  الرئيسية  التحديات  أحد  هو  هذا  فيها.  المتقدمة  والكوادر  الصحافة  رواد  ويفقدها  الرقمي  للمحتوى  ن  المبدعي 

ن الوكاالت الحكو  ي هذا الحفل بنقاش مطول بي 
ي تم تسليط الضوء عليها قن

ي اليوم، والت 
ي العراق 

مية العراقية المجتمع الصحفن

تعزيز   وع "كش حاجز الصمت:  ي أطلقت مشر
الت  الهولندية،  السفارة  ي ذلك 

بما قن الدولية والسفارات األجنبية،  والمنظمات 

العالمي يحتل   الصحافة  الثانية. "عىل مؤشر حرية  المرحلة  العقاب"  اإلفالت من  وإنهاء  السالمة  القضائية بشأن  المساءلة 

ن    172العراق حالًيا المرتبة   ن دون عقاب". هذا ما    180من بي  ا ما تمر الجرائم والعنف ضد الصحفيي  دولة تم فهرستها. كثي 

ي العراق، مضيفا: "نعتقد أن العراق يمكن أن يفعل ما هو أفضل بكثي   
يمكن بل   -قال روشوس برونك القنصل الهولندي قن

ي العراق". 
ن حرية الصحافة وسالمة المصالح قن  ويجب تحسي 

ي كلمته االفتتاحية: "الموضوع المختار لليوم العالمي لحرية الصحافة لهذا  باولو فونتا
، مدير مكتب يونسكو العراق، قال قن ي

نن

العام هو" الصحافة تحت الحصار الرقمي "ومن خالله يركز اليوم العالمي لحرية الصحافة عىل معالجة تأثي  العرص الرقمي  

إىل والوصول  الحرية  وسالمة  التعبي   حرية  هذه    عىل  لمواجهة  ملموسة  توصيات  وضع  وكيفية  والخصوصية  المعلومات 

ي مجال اإلعالم ومصادرهم لخطر أكير بالتعرض لالستهداف والمضايقة 
ن قن ا العاملي 

ً
التحديات. لقد عّرض العرص الرقمي أيض

 عىل سبيل المثال، بسبب االحتفاظ بالبيانات وبرامج التجسس والمراقبة الرقمية".  -

ي قالت:  فيما ذكر مج 
ي كلمة ممثل رئيس المجلس السيدة سنان غانم الت 

ن قن ي العراق بتضحيات الصحفيي 
لس القضاء األعىل قن

، وهو   ي
ي تواجه المجتمع الصحفن

ي االعتبار التحديات الت 
ي العراق، ويأخذ قن

"مجلس القضاء األعىل يدعم بقوة حرية التعبي  قن

ن وإنها  ن لمشاري    ع تعزيز حماية الصحفيي   ء اإلفالت من العقاب".  أحد الداعمي 

ي هيئة االتصاالت واإلعالم: "ما زلنا بحاجة إىل مواكبة التطور 
محمد األسدي، المدير التنفيذي لهيئة اإلعالم واالتصاالت قن

بناء مهارات الشباب  التاىلي كهيئة هو  ي العراق". "هدفنا 
ي قطاع الصحافة قن

، وال سيما قن ي مجاالت الشمول الرقمي
العالمي قن

 ء ليكونوا قادرين عىل مواكبة التطورات الرقمية." والنسا 

ن حول كيفية كش الحصار الرقمي عىل الصحافة، وكذلك   وتضمن الحفل مناقشات وعروض تقديمية لمجموعة من الصحفيي 

وإن ن  الصحفيي  لسالمة  العراقية  الوطنية  اآللية  تعزيز  ي 
قن المقبلة  خطواتها  حول  العراقية  الداخلية  وزارة  قدمتها  هاء  عروض 

 اإلفالت من العقاب. 

،    FPUشاركت منظمة صحافة حرة بال حدود الهولندية   ي
ي عرض حول بناء الخطط الوطنية لتطوير اإلعالم العراق 

عن بعد قن

ي العراق.   FPUوتحدث رئيس  
وع الذي تموله السفارة الهولندية قن ي العراق لتنفيذ المشر

اكة مع اليونسكو قن  ، ليو ويليامز عن الشر



، المصدر الرئيسي لتمويل هذا الحدث، اذ ينفذ    MDP  يعد برنامج ن وتعزيز حرية التعبي  ن المتعددين لسالمة الصحفيي  المانحي 

ي  
يعات الت  ي تركز عىل تعزيز التشر

ي والت 
ي سياق هذه المبادرة، لصالح المجتمع الصحفن

ي العراق ثالثة محاور أساسية قن
حاليا قن

ي العراق. تضمن حريات الصحافة، وحماية الصحفيات النس 
 اء، وبناء نمط منارصة فاعلة قن


