إعالن صنعاء بشأن تعزيز استقالل وتعددية وسائل اإلعالم العربية
النص الكامل
نحن المشاركين في حلقة التدارس بشأن تعزيز استقالل وتعددية وسائل
اإلعالم العربية التي عقدت في صنعاء باليمن في الفترة من  7إلى  11يناير/
كانون الثاني  ،1991باالشتراك بين منظمة األمم المتحدة ومنظمة األمم
المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو
إذ نضع نصب أعيننا المادة  19من اععن اللنالمح لق نإلن اعنانا الصنح صننن ع ن أ
"لكل شخن القن فح قرية النرأ إلالصليينرو إليشنمل نذا القنن قرينة اعصننان انرا دإل
أ صندخلو إلااننص ا اانينا إلاافكننار إلص ي ننا إلإذاعص نا يييننة إلانني ة كاننت دإل ص ينند يالقنندإلد
الجغرافية".
إلنذكر ي رار الجملية اللامنة لممنا المصقندة - 59د -1-المنرر  14ديانمير /كنانإل ااإلل
 1946إلالذ ينن ع ن أ قرينة المل إلمنات قنن أااانح من ق نإلن اعنانا و إلينال رار
 76/45و"ألف" و المرر ديامير /كانإل ااإلل  1990يشي اعع ا فح خدمة اليشرية.
إلنذكر يال رار  104الذ اعصمده المرصمر اللاا لمنظمة ااما المصقدة ل صريية إلالل ا إلالث افة
اليإلناكإل -فح دإلرصه الخاماة إلاللشنري عناا  1989و إلالنذ يركنع ع ن صلعينع "قرينةصداإلل اافكار ع طرين الك مة إلالصإلرة ع الصليدي الدإللح إلالإلطنح".
إلنننذكر أيضننا يننال رار  304و الننذ اعصمننده المننرصمر اللنناا ل يإلناننكإل فننح دإلرصننه الااداننة
إلاللشري إلالذ " يا ا يني الصنقافة القنرة إلالمصلنددة إلالمانص ة عنصنر أااانح فنح كنل
مجصمع ديم راطح " إليدعإل المدير اللاا إل "أ يإلاع نطان الصدايير المصخذة لصشمل منناطن
اللالا ااخـرى … .لصشجيع قرية الصقافة إلصلعيع ااص ل إلاائل اعع ا إلصلديص ا".
إلنذكر أيضا يال رار الذ اعصمدصه الجملية اللامة يصاريخ  20ديامير /كانإل ااإلل 1993
و يشي إع الثالث م مايإل /أيار يإلما عالميا لقرية الصقافة.
ناننجل يارصينناق ال ننرار  604الننذ اعصمننده المننرصمر اللنناا ل يإلناننكإل فننح دإلرصننه الثامنننة إلاللشننري -
 -1995إلالذ أكد "اا مية الكيرى" لإلع نات الصح اعصمد ا المشاركإل فح ق ات الصدارس الصنح
انل دت فح إليند إلكو نامييياو  29-ايريل /نياا 3 -مايإل /أيار -1991و إلفح ألما آصاو قاعاقانصا -
 9-5أكصإلير /صشري ااإلل -1992و إلفح اانصياغإلو شي حو  6-2-مايإل /أيار -1994و إلالذ صين
ص نك اعع ننات .إلفنح ال نرار ذاصننه أعنرب المنرصمر اللناا عن اقصناعننه يني "ق نة الصندارس اعق يميننة
المشننصركة ينني اامننا المصقنندة إلاليإلناننكإل يشنني صلعيننع ااننص ل إلصلدديننة إلاننائل اعع ن ا اللرييننةو
المعمنع ع نند ا فنح صنننلا النيم و فننح أإلائنل 1996و اننإلف صان ا فننح ص يئنة الظننرإلف الصنح صمكن
إلاائل اعع ا الصلددية م الصطإلر إلالمشاركة الفلالة فنح عم ينات صق ينن الديم راطينة إلالصنمينة فنح
المنط ة اللريية".

إلنشنندد ع ن النندإلر المصنننامح ليرنننام اليإلناننكإل النندإللح لصنميننة اعصصننال -ينندصا-و الننذ قننرر مج اننه
الدإللح القكإلمح فح دإلرة فيراير /شياط 1992و آي ْ ااإللإلية ل مشرإلعات الرامية إل دعا إلاائل
اعع ا الماص ة إلالصلددية.
ن قننظ القاجننة المااننة لصمكنني المننرأة م ن الصل ننيا القننر إلاصخنناذ ال ننرار فننح مجننال إلاننائل اعع ن او
إلناجل ما ينطإل ع يه ذلك م أ مية.
إلننإله يالييانات الصح أل ا ا مااعد اامي اللاا لمما المصقدة لإلع ا نياية ع اامي اللااو إلمااعد
المدير اللاا ل يإلنانكإل ل صصنال إلالمل إلمنات إلالمل إلماصينة نياينة عن المندير اللنااو فنح افصصناق ق نة
الصدارس.
إلنلرب ع خالن ص ديرنا لمما المصقدة إلاليإلناكإل لصنظيا ق ة الصدارس ذه.
إلنلرب أيضنا عن ص نديرنا الصنادن ل يئنات إلالمنظمنات إلالإلكنالت إلالمراانات القكإلمينة الدإللينة
إلالقكإلمية
إلغير القكإلمية الصح أا مت فح ج إلد ااما المصقدة إلاليإلناكإل لصنظيا الق ة.
إلنلننرب ع ن امصناننننا لقكإلمننة الجم إلريننة اليمنيننة إلشننلي ا إل يئاص ننا اعع ميننة إلصننقفيي ا ل ضننيافة
الكريمة الصح ااعدت ع نجاق الق ة
نعلن ما يلي
ينيغح أ ص إلا الدإلل اللريية يصإلفير الضمانات الداصإلرية إلال انإلنية لقرية الصليير إلقرية الصقافةو
إليدعا ذه الضمانات فنح قالنة إلجإلد ناو إلأ ص غنح ال نإلاني إلاعجنرا ات الرامينة إلن ص ييند قرينة
الصقافةو إلإ نعإلع القكإلمات إل إلضع "خطإلط قمرا " خارج نطان ال انإل ينطإل ع ص ييند
ل ذه القرياتو إليلصير أمرا غير م يإلل.
أ إنشنننا رايطنننات أإل ن اينننات أإل اصقنننادات ل صنننقفيي و إلرايطنننات ل مقنننرري إلالناشنننري و صصمصنننع
يالاص ل الق ي ح إلصصاا يالطايع الصمثي حو ل ح مايلة جديرة يااإللإلينة فنح الي ندا اللريينة الصنح ل
صإلجد في ا مثل ذه ال يئاتو إلينيغح إلغا أينة ع ينات قانإلنينة أإل إدارينة صقنإلل دإل إنشنا منظمنات
ماص ة ل صقفيي و كمنا يجنب إليضنع قنإلاني صننظا ع قنات اللمنل قانب القصضنا إلإلفنن الملنايير
الدإللية.
أ المماراة الصقفية الان يمة نح أفضنل ضنمانة ضند ال ينإلد صفرضن ا القكإلمنات إلضند الضنغإلط
الصح صمارا ا مجمإلعات المصالح الخاصة.
إلأ إلضننع ميننادج صإلجي يننة ل ملننايير الصننقفية إنمننا يرجننع إل ن اللننام ي فننح مجننال اعع ن او إلأ
مقاإللننة لإلضننع ملننايير إلميننادج صإلج ي يننة ينيغننح أ صنيننع من الصننقفيي أنفان او كمننا يصلنني إدخننال
المناععننات الصننح صكننإل إلاننائل اعع ن ا إل/أإل الصننقفيي أثنننا مماراننص ا لم نننص ا طرفننا في نناو م ن
اخصصان المقاكا الصح ينيغح أ صنظر في ا إلف ا ل إلاني إلاعجرا ات المدنية ل الجنائية.
ينيغح صشجيع الصقفيي ع إنشا مرااات صقفية ماص ة .يمص ك ا إليندير ا الصنقفيإل أنفان او
إليمك أ ص دا إلي ا يات ملرإلفينة المصندرو عن اعقصضنا و شنريطة أ ل يصندخل الممإللنإل فنح
ايااة الصقرير.
ينيغح أ صاص دف المااعدات الدإللية الصح ص دا فنح الندإلل اللريينة صطنإلير إلانائل اععن ا المكصإلينة
إلاعلكصرإلني ة الماص ة ع القكإلماتو إلذلك م أجل الصقرير إلالصليير إلااص لية الصقافة.
ينيغح أ صمنح ل يئات اعذاعة إلالص فعيإل الصح صمص ك ا الدإللة نظا قانإلنية أاااية صكفل ل ا الاص ل
الصقفح إلالصقرير يإلصف ا مرااات إع مية عامة مفصإلقنةو إلينيغنح أيضنا صشنجيع إنشنا إلكنالت

أن يا ماص ةو إلصشجيع الم كينة الخاصنة إل/أإل الجماعينة لإلانائل اععن ا الانملية اليصنريةو ع ن أ
يشمل ذلك المناطن الريفية أيضا.
ينيغح ل قكإلمات اللريية أ صصلاإل مع ااما المصقدة إلاليإلناكإل إلمع الإلكالت إلالمنظمات اعنمائية
القكإلمية إلغير القكإلمية إلمع الرايطات الم نية ااخرى م أجل ما ي ح :
)(1
إصدار قإلاني جديدة إل/أإل إعادة النظر فح ال إلاني القالية يغية صطيين الق إلن المصل ة يقرية
الصليير إلقرية الصقافة إلالنصفاع يالمل إلمات طي ا ل انإل و إلإلغا اقصكار اانيا إلاعع ناتو
إلالصإلقف ع مماراة كافة أشكال الصمييع الجصماعح أإل القصصاد أإل الايااح اإلا فح مجال
اعذاعةو إلصخصين الصرددات أإل الطياعة أإل صإلعيع الصقف أإل المج ت أإل فح إنصاج إلرن
الصقف إلصإلعيلهو إلإعالة كافة الل يات الصح صقإلل دإل إصدار مطيإلعات جديدةو إلإلغا الضرائب
المشإلية يالصمييع.
))2
اصخاذ الصدايير ال عمة ععالة القإلاجع القصصادية الصح صلصرض فصح منافذ جديدة لإلاائل اعع او يما
فح ذلك الضرائب إلالراإلا إلالقصن الصح ص يند اانصيراد منإلاد مليننة مثنل إلرن الصنقف إلملندات
الطياعة إلصف القرإلف إلآلت ملالجة النصإلن إلملدات اعصصالت الا كية إلال ان كيةو إلكنذلك
إلغننا الضننرائب المفرإلضننة ع ن ييننع الصننقف إلغير ننا م ن اعجننرا ات الصننح صقننإلل دإل انصفنناع
الجم إلر يإلاائل اعع ا.
( )3( )3صقاي صدريب الصقفيي إلالمديري إلغير ا م اللام ي فح مجال اعع ا إلصإلايع نطاقهو
يغية الرص ا يماصإلياص ا الم نيةو ع أ يصا ذلك أيضا ع طرين إنشا مراكع جديدة ل صدريب فح
الي دا الصح ل يإلجد ي ا مثل ذه المراكع يما فح ذلك اليم .
نصل د يالانلح من أجنل القصنإلل ع ن دعنا المنظمنات الإلطنينة إلاعق يمينة إلالدإللينة الملنينة يقرينة
الصقافةو إلالمنظمات الم نية غير القكإلمية الملنية يإلاائل اعع ا م أجنل إنشنا شنيكات إلطنينة
إلإق يميةو صاص دف رصد انص اك ات قرية الصليير إلالصصد ل ذه اعنص اكات قرينة الصليينر إلالصصند
ل ننذه النص اكننات إلإنشننا ينننإلك ل مل إلمنناتو إلص ننديا المشننإلرة إلالمانناعدة الص نيننة فننح مجننال القإلاننية
اعلكصرإلنية إلالصكنإللإلجيات الجديدة ل مل إلمنات إلالصصنالو ع ن أ يكنإل مف إلمنا أ يرننام اامنا
المصقنندة اعنمننائح إل اليرنننام الننإللح لصنميننة الصصننال إلغير مننا منن الشننركا فننح عم يننات الصنميننة
انننننننننننننننننننيلصيرإل نننننننننننننننننننذه القصياجنننننننننننننننننننات مانننننننننننننننننننيلة ذات أإللإلينننننننننننننننننننة كينننننننننننننننننننرى.
نط ب م ال جا الإلطنية ل يإلناكإل فح ي د اللريية المااعدة فنح صنظنيا اجصماعنات إلطنينة إلإق يمينة
لدعا قرية الصقافةو إلصشجيع إنشا مرااات إع مية ماص ة.
إلم إلاجب مجصمع الدإللح أ يا ا فح صق ين ذا اعع إلصنفينذهو إلينيغنح أ يصكفنل اامني اللناا
لما المصقدة يلرض ذا اعع ع الجملية اللامةو إلأ يصإلل المدير اللاا ل يإلناكإل ص ديمنه إلن
المرصمر اللاا ل منظمة لمصايلصه إلصنفيذه.

