
 التذييل الثاين

  على التعددية مستقلة وقائمة إعالن ويندهوك عن تعزيز صحافة افريقية

منظمــة األمــم املتحــدة  / يف احللقــة الدراســية لألمــم املتحــدة حنــن املــشتركني
املعنية بتعزيـز صـحافة افريقيـة مـستقلة وقائمـة علـى            ) اليونسكو(للتربية والعلم والثقافة    

مـايو  / أيار ٣أبريل إىل   / نيسان ٢٩ بناميبيا، يف الفترة من      التعددية املعقودة يف ويندهوك   
١٩٩١،  

   إىل اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان،إذ نشري  

ديـسمرب  / كـانون األول ١٤املـؤرخ يف    ) طـاء  (٥٩ إىل قرار اجلمعية العامة      وإذ نشري   
، الذي يعلن أن حرية اإلعالم هي حق أساسي من حقوق اإلنسان، وإىل قـرار            ١٩٤٦
، عــن  ١٩٩٠ديــسمرب / كــانون األول١١ ألــف املــؤرخ يف  ٤٥/٧٦يــة العامــة  اجلمع

  اإلعالم يف خدمة اجلنس البشري،

ــشري   ــرار وإذ ن ــيم٢٥ إىل الق ــام     ١٠٤/ م ــسكو لع ــام لليون ــؤمتر الع ــذي اصــدره امل  ال
حرية تـدفق األفكـار بالكلمـة       "، الذي انصب التركيز األساسي فيه على تعزيز         ١٩٨٩

  ،"خل كل دولةوالصورة بني الدول ودا

 بالبيانــات الــيت أدىل هبــا وكيــل األمــن العــام لــشؤون    علمــا مــع التقــدير  وإذ حنــيط  
اإلعالم ومساعد املدير العام لشؤون االتصال واإلعالم ومساعدة املـدير العـام لـشؤون              

  االتصال واإلعالم ومعاجلة املعلومات يف اليونسكو يف افتتاح احللقة الدراسية،

ــرب عــن خــالص      ــديروإذ نع ــة     التق ــى تنظــيم احللق ــسكو عل ــم املتحــدة واليون  لألم
  الدراسية،

 عن تقديرنا اخلـالص جلميـع اهليئـات واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة               وإذ نعرب أيضا    
ــائي        ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم ــى وجــه اخلــصوص برن ــة، وعل واملنظمــات غــري احلكومي

  تنظيم احللقة الدراسية، اليونسكو ل/واملنظمات اليت أسهمت يف جهود األمم املتحدة

 عن االمتنـان حلكومـة وشـعب مجهوريـة ناميبيـا علـى كـرم ضـيافتهم ممـا                    وإذ نعرب   
 يسر جناح احللقة الدراسية،

  



  :نعلن ما يأيت  

حلقـوق اإلنـسان، يـشكل إنـشاء صـحافة          العاملي   من اإلعالن    ١٩ مع روح املادة     متشياً -١
ها، أمرا ال غىن عنه لتحقيـق وصـون         مستقلة وقائمة على التعددية وحرة وصوهنا ومتويل      

  الدميقراطية يف أي دولة، ولتحقيق التنمية االقتصادية؛

ــة أو         -٢ ــسيطرة احلكومي ــستقلة عــن ال ــام صــحافة م ــستقلة، قي ــارة صــحافة م ــصد، بعب نق
السياسية أو االقتصادية، أو عن سيطرة املواد واملعدات الالزمة النتاج ونشر الـصحف             

  واجملالت والدوريات؛

عبارة صـحافة قائمـة علـى التعدديـة، إهنـاء االحتكـارات مـن أي نـوع ووجـود                    نقصد ب  -٣
أكرب عدد ممكن من الصحف واجملالت والدوريات ممـا يعكـس أكـرب نطـاق ممكـن مـن                   

  اآلراء السائدة داخل اجملتمع؛

إن التغيريات السارة اليت حتدث حاليا يف عدد متزايـد مـن الـدول االفريقيـة حنـو األخـذ          -١
عددة األحزاب حتظى بتقدير عميـق وهتيـئ املنـاخ الـذي ميكـن أن تنـشأ          بدميقراطيات مت 

  فيه صحافة مستقلة وقائمة على التعددية؛ 

إن االجتاه الذي يسود العامل كله حنو مزيد من الدميقراطية وحريـة املعلومـات والتعـبري،          -٢
  يشكل مسامهة أساسية يف حتقيق طموحات البشر؛

 االجيابيــة الــيت حــدثت يف بعــض البلــدان، ال يــزال يف افريقيــا اليــوم، وبــرغم التطــورات -٣
الــصحفيون واحملــررون والناشــرون يف كــثري مــن البلــدان ضــحايا للقمــع، إذ يتعرضــون  
ــصادية         ــضغوط اقت ــدهم ب ــن تقيي ــضال ع ــة، ف ــال أو املراقب ــف أو االعتق ــل أو التوقي للقت

ممـا  وسياسية من قبيل القيـود املفروضـة علـى ورق الـصحف أو علـى نظـم التـرخيص،                    
حيّد من فـرص النـشر أو قيـود التأشـريات الـيت حتـول دون حريـة حركـة الـصحفيني أو                       
القيود املفروضة على تبادل األنبـاء واملعلومـات أو املفروضـة علـى توزيـع الـصحف يف                  

ويف بعـض البلـدان تفـرض دول احلـزب الواحـد            . ضمن البلـدان وعـرب احلـدود الوطنيـة        
  سيطرهتا على اإلعالم بأكمله؛

 صـحفيا وحمـررا وناشـرا علـى األقـل مودعـون يف الـسجون االفريقيـة،                  ١٧اليـوم   هناك   -٤
 ١٩٦٩ صــحفيا افريقيــاً مــصرعهم وهــم ميارســون مهنتــهم بــني عــامي  ٤٨بينمــا لقــي 

  ؛١٩٩٠و



ينبغي للجمعية العامة لألمم املتحدة أن تدرج يف جـدول أعماهلـا للـدورة القادمـة بنـداً                   -٥
كا جـسيما حلقـوق اإلنـسان يـدخل يف اختـصاص            يتعلق بإعالن أن الرقابة تشكل انتها     

  جلنة حقوق اإلنسان؛

جيب تشجيع الدول االفريقية على كفالة الضمانات الدستورية حلرية الصحافة وحريـة             -٦
  االجتماع؛

لتشجيع وتعزيـز التغيُّـرات االجيابيـة الـيت حتـدث يف افريقيـا، وجملاهبـة التغيُّـرات الـسلبية،                     -٧
احلكوميـة وغـري احلكوميـة      (وبصورة حمددة، املنظمـات الدوليـة       /ينبغي للمجتمع الدويل  

 العمل على سبيل األولويـة علـى   –والوكاالت اإلمنائية والرابطات املهنية     ) على السواء 
ويل حنو تطوير إنشاء صـحف وجمـالت ودوريـات غـري حكوميـة تعبِّـر                توجيه دعم التم  

  عن اجملتمع ككل وعن وجهات النظر املختلفة ضمن اجملتمعات احمللية اليت ختدمها؛

ومـن مث ينبغـي أال متـّول        . ينبغي أن يوجه التمويل كلـه لتـشجيع التعدديـة واالسـتقاللية            -٨
لــى الــصعيد الدســتوري وعلــى  وســائل اإلعــالم العامــة إال عنــدما تــضمن الــسلطات ع 

  الصعيد الواقعي معا حرية املعلومات والتعبري، واستقالل الصحافة؛

ألولويــة للمــساعدة علــى صــون احلريــات الــواردة تعــدادها أعــاله، فمــن األمــور ذات ا  -٩
احتادات للصحفيني تكون مؤسـسات حقيقيـة مـن حيـث            وإنشاء رابطات أو نقابات أ    

رابطـات للمحـررين والناشـرين يف مجيـع بلـدان افريقيـا             االستقاللية والتمثيل فضال عن     
  اليت ال توجد هبا مثل هذه اهليئات؛

ينبغي أن تصاغ قوانني وسائل اإلعالم والعالقات املهنية يف البلدان االفريقية بطريقـة       -١٠
تكفل وجود رابطات متثل العاملني يف هذه اجملاالت كالرابطات املـذكورة أعـاله كمـا               

ف اليت تتـيح هلـم أن ميارسـوا واجبـاهتم املهمـة يف الـدفاع عـن حريـة            ينبغي توفري الظرو  
 الصحافة؛

تــدليال علــى حــسن النيَّــة، ينبغــي للحكومــات االفريقيــة الــيت أودعــت الــصحفيني يف  -١١
ــورا    ــة أن تطلــق ســراحهم ف ــذي . الــسجون بــسبب أنــشطتهم املهني ــصحفيون ال  نأمــا ال

  دة الستئناف أنشطتهم املهنية؛إىل مغادرة بلداهنم، فتكفل هلم حرية العو اضطروا

ــا ومــع       -١٢ ــز التعــاون فيمــا بــني الناشــرين يف افريقي وينبغــي العمــل علــى تــشجيع وتعزي
  ؛)وميكن ذلك مثال من خالل مبدأ التوأمة(الناشرين يف بلدان الشمال واجلنوب 



تبــادر األمــم املتحــدة واليونــسكو وال ســيما الربنــامج الــدويل لتنميــة االتــصال، علــى  -١٣
تعجال، إىل إجـراء حبـوث تفـصيلية بالتعـاون مـع الوكـاالت غـري احلكوميـة                  سبيل االسـ  

ــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي  (املاحنــة  ــة  ) وخباصــة برن وكــذلك املنظمــات غــري احلكومي
 :والرابطات املهنية ذات الصلة، يف اجملاالت احملددة التالية

ئل اإلعــالم مبــا يف حتديــد احلــواجز االقتــصادية الــيت حتــول دون إنــشاء منافــذ لوســا‘ ١’
ذلك رسوم االسـترياد والتعريفـات اجلمركيـة واحلـصص التقييديـة بالنـسبة ألمـور مثـل                  
ورق الــصحف ومعــدات الطباعــة وأجهــزة التنــضيد وجتهيــز الكلمــات، والــضرائب       

  املفروضة على بيع الصحف، متهيدا إلزالة هذه احلواجز؛ 

ة وإتاحـة مؤسـسات ودورات   تدريب الصحفيني والقـائمني علـى اإلدارة الـصحفي        ‘ ٢’
  التدريب املهين؛

حتديد احلواجز القانونية اليت حتول دون االعتراف بنقابات أو رابطات الـصحفيني            ‘ ٣’
  واحملررين والناشرين وأدائها ألعماهلا بصورة فعالة؛

إعداد سجل بوسائل التمويل املتاحـة مـن الوكـاالت اإلمنائيـة وغريهـا، والـشروط                ‘ ٤’
   هذه األموال وسبل التقدم للحصول عليها؛اليت تنظم تقدمي

  حالة حرية الصحافة يف كل بلد على حدة بافريقيا؛‘ ٥’

نظراً ألمهية اإلذاعة والتلفزيـون يف ميـدان األنبـاء واملعلومـات، تـدعى األمـم املتحـدة            -١٤
واليونـسكو إىل توصــية اجلمعيــة العامــة واملــؤمتر العـام، بعقــد نــدوات مماثلــة للــصحفيني   

ن العــاملني يف اخلــدمات اإلذاعيــة والتلفزيونيــة بافريقيــا، الستكــشاف إمكانيــة  واملــديري
  تطبيق نفس مبادئ االستقاللية والتعددية على هاتني الوسيلتني؛

ينبغي للمجتمع الـدويل أن يـسهم يف حتقيـق وتنفيـذ املبـادرات واملـشاريع الـواردة يف               -١٥
  مرفق هذا اإلعالن؛

ــة العامــة لألمــم    يتــوىل األمــني العــام لألمــم املتحــدة   -١٦  تقــدمي هــذا اإلعــالن اىل اجلمعي
 .املتحدة، ويتوىل املدير العام لليونسكو تقدميه إىل املؤمتر العام لليونسكو

  


