إعــالن المـاآتــا
حول النهوض بصحافة مستقلة
وتعــددية في آسيــا
نحن المشاركون في الندوة المتغلقة اةالنضوب ااةحاف ملةتقل وتغددية فةي الةيان التةي ن مة فةي
المااتةةا اكاخاتلةةتان فةةي المةةدة مةةن  6إل ة  :أكتةةوار 2::3ن ااالشةةترام مةةظ من م ة اممةةة المتحةةدة
ومن م اممة المتحدة للتراي والغلة والثقاف  .إذ نشير إل اإلعالن الغالمي لحقوق اإلنلةان الاةادر
في  25كانون امول  /ديلمار  2:59والذي ينص عل أن حرية المغلومةا ةي حةق ألالةي مةن
حقوق اإلنلان.
و إل ة اةةرار الةمغي ة الغام ة  87 / 56ألةةا المةةفر فةةي  22كةةانون امول  /ديلةةمار  2::1اش ة ن
اإلعالة في تدم الاشري  .وإذ نشير إل القرار  36ةية  215 /الاادر عن المفتمر الغاة لليونلكو
عاة 2:9:ن والذي يشدد عل تغخيخ حري تدفق امفكار االكلم والاورة اين اممة وداتل كل أم .
وإذ نشةةير إل ة القةةرار  415الاةةادر عةةن المةةفتمر الغةةاة لليونلةةكو فةةي الةةدورة اللادل ة والغشةةرين
 2::2ن والةةذي يقةةر فيةةت المةةفتمر اة ن حرية وتغددية الاةةحاف تغتاةةر عناةةرا ألالةةيا لكةةل مةتمةةظ
ديمواراطي.
وكةةذلم اةةالقاول اةةاإلعالة الةةذي أاةةرن المشةةاركون فةةي النةةدوة المتغلقة اةةالنضوب االاةةحاف امفريقية
الملةةتقل والتغددية ن المنغقةةدة فةةي وينةةد وم اناميايةةا فةةي المةةدة مةةن  3:إلة  2إاريةةل ااالشةةترام مةةظ
من م اممة المتحدةن ومن م اممة المتحدة للتراي والغلة والثقاف  .وإذ نذكر االةدور المتنةامي الةذي
لغات الارنامج الدولي لتنمي االتاال ( )P.I.D.Cوالذي أار مةللت المنغقد في دورة فيفري 2::3
إعطاء امولوي للمشاريظ التي تضدا إل دعة حري والتقاللي وتغددي الاحاف .
وإذ نغار عن تقديرنا للايانا التي ادمضا كل من ممثل اممين الغاة لألمة المتحةدةن واممةين التنفيةذي
للةنة اإلاتاةادي واالةتماعية لةيا الاالةفيمن والمةةدير الغةاة الملةاعد لليونلةةكو المكلةا اةةاإلعالة
واالتاةةال والمغلوماتية  .وإذ نغةةرم عةةن عميةةق شةكرنا لألمةةة المتحةةدة واليونلةةكو علة تن ةةية ةةذن
النةةدوة .وإذ نغةةرم عةةن تةةالص تقةةديرنا لحكومة وشةةغم ةمضورية كاخاتلةةتان علة كةةرة ال ةةياف
والتلضيال المتاح والتي لا م في إنةاح ذن الندوة.
وإذ نغاةر أي ةا عةن تةالص تقةديرنا وشةةكرنا لةميةظ الضيهةا وامةضةخة الحكومية الدولية ن واللةةيما
ارنامج اممة المتحدة اإلنماهين والمن ما الحكومي وغير الحكومي التي تغاون مظ اليونلكو فةي
تن ية ذن الندوة .وإذ نلةل الحدث التاريتي المتمثل حاليا في ضةور اةحاف ملةتقل وتغددية فةي
ةمضوريا اليا الولط والتااغ لااقا ً لالتحاد اللوفياتين ونشير إل الحاة الملحة إلة االعتمةاد
عل اإلنةاخا المتةددة للندوة التي انغقد في أفريقيا .نغلن عن ت ييدنا المطلق لأل داا املالةي
إلعالن ويند ومن واعتاارا ا ن تطايقت يمثل حدثا اارخا في الكفاح الرامي إل تلق احاف مكتوا
ملموع ومرهي حرة وملتقل وتغددي في ةميظ أنحاء الغالة..
ااتراحا اإاام مشاريظ عيني :
أن دول الةيا والاالةفيمن امةا ذلةم ةمضوريةا الةيا الولةط والتةي كانة تااغة لالتحةاد اللةوفياتي
لااقا وتحال عل التقاللضان والتي تمثل الما من المنطق ا ليوي ن عاخم علة تطايةق أ ةداا
إعالن ويند وم في الميادين التالي وذلم عار المشاريظ الغيني :
 1ـ الجانب التشريعي:

تقدية أفكار متتا تلاعد علة تحريةر ناةوص تشةريغي مةن شة نضا أن تغةرب القةوانين المتغلقة
االاحاف الداتلي وإعطاء ا الحري في التغايرن وإاداء الةرأي وواةولضا إلة التاةرن وكةذلم إل ةاء
االحتكارا وإل اء أي نوع مةن التحيةخ الةذي يمة اةالراديو والتليفخيةون وتوخيةظ الموةةا الغاملة
والطااعة ن وتوخيةةظ الاةةحان والمةةةال وإنتةةال وتوخيةةظ الةةورق للاةةحاف ن وكةةذلم الغراايةةل التةةي
تغترب الاحا الةديدة وال راهم المتحيخة.
 2ـ التدريـــب:
يةم اإلعداد لارنامج ندوا أو مشاغل تدرياي وطني وإاليمي تتمحور حول الموا يظ التالي :
أ ـ المف ال المضني اما في ذلم التدريم المغمق والمتغلق املاهل النضوب وطرق مغالةتضا.
م ـ القدرة عل التارا والتلويق والمغرف الفني الالخم للاحاف والراديو والتليفخيون.
ل ـ الماادئ الدولي المتغلق احري القول والتغايرن وحري اإلعالة والاحاف .
د ـ الماةةادئ الدوليةة المتغلقةة احريةة التةمةةظن والغالاةةا اةةين اإلدارة والمةةو فين اماةةليين فةةي
المحادثا الةماعي ن اوانين وملفولي الةمغيا الممثل للاحافيين والمحررينن والمنتةين لارامج
الراديو والتليفخيون والناشرين.
ـ ـ ماادئ تتغلق احري الاحافيين والغالاا اين ألرة تحرير الةريدة ومةلة اإلدارةن ومتتلةا
القطاعا التةاري والوحدا اإلداري وامالاة المكلف ااإلشضار.
و ـ ارامج درالي وطرق التدريم التااغ لمدار الاةحاف (امةا فةي ذلةم اةرامج التاةادل فةي لةلم
الملاعدين والمحا رين)ن والارامج التاا االمديرين.
خ ـ مداتل الارامج ومواد التدريم.
ح ـ اوانين المغامال المتغلق ااإلشضار في مةالي الراديو والتليفخيون.
ط ـ التشةةريغا المتغلق ة اغمةةل المةةرأة فةةي الميةةدان اإلعالمةةي وحقةةوق التةمغةةا اإلاليمي ة داتةةل
التةمغا .
 3ـ حرية تدفق المعلومات:
أ ـ اللغي والةرع إلة تركيةخ مراكةخ التوثيةق اإلعالمةي فةي ةمضورية الةيا الولةط وذلةم حتة
يتمكن الاحفيون وغيةر ة مةن الواةول إلة التاةر علة الاةغيد الغةالمين وكةذلم الحاةول علة
القوانين والكتم والمواد الدرالي والتغمال طرق النشر عار الحالوم وذلم اضدا إعداد ناوص
ا ي نشر ا.
م ـ ملاعدة ولاهل اإلعالة عل تحلين إنتال ومحتوى وإترال الاحا والمةال المتلفخة ومد ا
االتكنولوةيا الحديث ن وإعداد الغاملين فيضا عل االلتهنا اتقنيا اإلنتال الحديثة ن والقةية الغاةري
التااغ لضا.
ل ـ الملاعدة عل إاام ارامج للتاادل اإلعالمي اين الدول وذلم اضدا تكثيةا تةدفق اإلعةالة علة
الاةةغيد الغةةالمي والةةوطني واإلاليمةةي المت ة تي مةةن وإل ة الةةدول المةةةاورةن والملةةا م فةةي تحلةةين
التكنولوةيا وتوليظ الروااط داتل اطاع االتاال.
 4ـ الضمانات الالزمة لحرية الصحافيين:
أ ـ دعة حقوق الاحافيين من أةل القياة اغملضة في كنا ةميظ ال مانا ن وإاام مركةخ أو مراكةخ
للحماي في المنطق وذلم لراط الال مظ شاك اإلنذار والتدتلن أي (ن اة التاادل الغالمي من أةةل
حري اإلعالة) ( ) IFEXوالتي يمكن أن تاغث في اليا وتضتة تاواا ا مان حرية الاةحافيينن
والملاهل المتغلق اضا.

 5ـ الراديو والتليفزيون في مجال القطاع العمومي:
أ ـ تشةيظ القياة اتلق ولاهل إعالة لمغي ااري ملتقل ن وذلم غيةر التةي تراااضةا الدولة ن وكةذلم
الغمل عل تشةيظ الراديو في التةمغا الريفي .
م ـ تحلين إنتال التليفخيون التراوين وذلم ادعة الارامج التغليمي التي تةوخع عاةر الةضةاخ ومثةال
ذلةةم الةةدرو التغليمي ة المتغلق ة االل ةةا مثةةل الل ة اإلنةليخي ة والتراي ة الرلةةمي وغيةةر الرلةةمي
واةةرامج محةةو اممية ن واةةرامج اإلعالمية حةةول مةةرب ااةةور المناعة ( )SIDAوحةةول المحةةيطن
والطفول وغير ذلم من الارامج امترى.
 6ـ الجمعيات المهنية:
دعةة الاةةحافيين والناشةةرين والمنتةةين لذذاعة والتليفخيةةون االةةيا الولةط ن علة تكةةوين ةمغيةةا
ووحدا واتحادا احفي ن ةمغيا للمحررين والناشرين والمنتةين ممثل ن وملتقل تمامان وكذلم
اتكوين مةالي الراديو والتليفخيون في امماكن التي ال توةد اضا ذن الةمغيا .
 7ـ المسائل االقتصادية الخاصـة:
يةم تحديد الغراايةل االاتاةادي إمةاة اغةث ولةاهل اإلعةالة الةديةدةن والملةتقل االةيا الولةط وال
ليما عن طريق إعداد ودرال شامل حول ايغ التاادلن والتي يمكن أن تكون في مةةاال الشةراء
والتوخيظن منضا ورق الاحان ومواد الطااع وتوخيةظ الاةحا والمةةال ن وكةذلم طةرق إمكانية
الحاول عل اروب ميلرة الفراهب.
إذا كان ذن المشاريظ تلتةيم ااف تاا لحاةيا اإلعالة في اليا الولةط ن فإنةت أي ةا ااالة
للتطايق عل الاغيد اإلاليمي في ذن المنطق  .يوةت المشاركون الدعوة إلة من مة اممةة المتحةدة
للتراي والثقاف والغلوة (اليونلكو) وارنامةضا الدولي الحكةومين لتنمية ولةاهل االتاةال ومن ومة
اممةةة المتحةةدة وال لةةيما اللةن ة االاتاةةادي واالةتماعي ة لةةيا والاالةةفيم وارنةةامج اممةةة المتحةةدة
اإلنماهين والمن ما المضني الغالمي ن والدول المانح والمفللا التيري ن وغير ا من المفللا
ذا الغالا ن إل الملا م والملاعدة التاء في تحقيق المشاريظ المذكورة انفا في ذا اإلعالن.
كما يطالم المشاركون اممين الغاة لألمة المتحدة والمدير الغاة لليونلكو اغرب ذا اإلعةالن علة
الدورة القادم لكل من الةمغي الغام لألمة المتحدةن وللمفتمر الغاة لليونلكو.
حرر في المااتا في أكتوبر 1992

