إعـــــــالن سنتياغـو
للنهوض بصحافة مستقلة وتعددية
في أمريكا الالتينية والكاريبي
نحن المشاركون في المنتدى حوو تووور الاوحافا والدرمطراوروا فوي امرركوا ال ترنروا والكوارر ي
والمنظم االشتراك رن الرونسكو و رنوام امموم المتحودإل اانموابي سونتراشو تشور ي مون  2إلو 6
مارو .4991
و إذ نذكر المادإل  49من ااع ن العالمي لحطوق اانسان والذي رنص ع "ان لك فرد الحق في
حررا الراي والتع رر اممر الذي ردعو إل عدم الط ق من اج نشر آرابه وال حث والتط و واررا،
وذلك دون اعت ار ل حدود أي وررطا تع رررا كانت".
و إذ نذكر المرثاق اممرركي المتع ق حطوق اانسان (مرثاق سان خوسره كوستارركا).
وإذ نذكر طرار ( 4 )99د  )4 -الجمعرا العاما لألمم المتحدإل تاررخ  41درسم ر  4916والذي تع ن
فره الجمعرا العمومرا ان حررا ااع م تعت ر حطا اساسرا لإلنسان وكذلك طرارهوا رموم  66 / 19ا
تاررخ  44درسم ر  4991والمتع ق ااع م في خدما اانسوانرا نشورر إلو الطورار  92جورم 411 /
الاادر عن المؤتمر العام ل رونرسكو في دورته الخامسا والعشررن تاررخ  4999والذي رشدد ع و
تعزرز حررا تدفق امفكار الك ما والاورإل رن ك اما وداخ ك اما.
و إذ نذكر الطرار  114والذي امر من م المؤتمر العوام ل رونرسوكو فوي دورتوه السادسوا والعشوررن
تاررخ  4991والذي رعت ر ان الاحافا الحرإل والمتعددإل والمستط ا تعد عام اساسرا في ك مجتمع
درمطراوي ورتغن ااع ن الذي امره المشاركون في المنتدى حو النهوض احافا افررطرا مستط ا
وتع ددرا والذي نظم التعاون رن الرونسكو ومنظما اممم المتحدإل ورندهوك نام را من  29إ رر إل
 4مارس .4994
و إذ نذكر االتفاق حو الطضا ،ع ك انواع التمررز العناري تجاه المراإل؛
و إذ نشودد ع و الودور المتاواعد الوذي رطووم وه ال رنوام الودولي لتنمروا االتاوا ()P. I. D. C
الرونسووكو والووذي وافووق مج سووه الحكووومي المنعطوود فووي دورإل فرفوورى  4992ع و إعوووا ،امولورووا
ل مشاررع التي تهدف إل دعم استط لرا وتعددرا الاحافا.
نسج ارتراح ران ممث مسم ااعو م واممم المتحودإل و روان ممثو المودرر العوام ل رونسوكو المك وف
ااع م واالتاا والمع وماترا وإمرار ممث رنام اممم المتحدإل اانمابي في افتتاح هذا المنتدى.
نسج ارتراح ان انعطاد هذا المنتدى رتفوق موع ذكورى إحروا ،الرووم العوالمي لحرروا الاوحافا الوذي
امرته الجمعرا العاما لألمم المتحدإل في  21درسم ر  4994نسج ارتراح رسالا اممرن العام لألموم
المتحدإل مناس ا الروم العالمي لحررا الاحافا والتي مدمت من م ممث مسم ااع م وكذلك رسالا
المدرر العام ل رونسكو ونفس المناسو ا والتوي مودمت مون م و المودرر العوام المسواعد المك وف وااع م
واالتاا والمع وماترا.
و كووذلك خووواي ربوورس جمهوررووا تشوور ي وعموودإل مدرنووا سوونتراشو اثنووا ،حفو افتتوواح السوواحا العالمرووا
لحررا الاحافا سنتراشو وذلك تاررخ  4مارو مناس ا الروم العالمي لحررا الاحافا وإذ نع ر عن
امتناننا لشرخ مدرنا سوانتراشو ولسوكان هوذه المدرنوا الوذرن خااووا سواحا لحرروا الاوحافا مناسو ا
االحتفا روم  4مارو  4991الروم العالمي لحررا الاحافا.

و إذ نشكر ارضا امتنان جمرع المؤسسات والمنظمات الحكومرا وشرر الحكومرا التي ساعدت امموم
المتحدإل والرونسكو وال رنوام اانموابي ع و إعوداد هوذا المنتودى شوعورا منهوا وأن السو م والتنمروا
الدرمطراورا اجزا ،ال تتجزا.
و اعت ووارا ل اووحافا أمرركووا ال ترنرووا والكووارر ي والتووي تعوود موون انشووو الاووحافا العالمرووا ول وودور
امساسي التي مامت ه لفابدإل الس م والدرمومراورا والنمو االمتاوادي واالجتمواعي فوي العوالم نع ون
عن دعمنا الكام ومشاركتنا الك را في تجسرم الم ادئ امساسرا اع ن ورندهوك.
ونطر أن الط و ه رعت ر حدثا هاما فوي الكفواح مون اجو اامورار وجوود اوحافا مكتو وا وسومعرا
اررا حرإل ومستط ا ومتعددإل في جمرع انحا ،العالم.
وفرما رتع ق الوضع الخاص أمرركا ال ترنروا والكوارر ي وارون توجود اوحافا مو وعوا وإلكترونروا
متوورإل جدا والتي رطر عضها في جمرع انحوا ،العوالم وهنواك ارضوا اوحافا امو اهمروا إلو جانوي
احافا اخرى احرانا ادد االن عاث والتي لها إمكانوات محودودإل جودا وخااوا فوي المنواوق الررفروا
والمناوق العمرانرا شرر محظوظا.
نع ن ما ر ي:
 ) 4ان حررا الاحافا تعت ر حجر الزاورا في إمرار الدرمومراوروا فوي وداننا ذلوك ان الدرمومراوروا
هي المدخ امساسي ل س م والتوور في داننا و ورن عضوها الو عض وحرروا الاوحافا هوي عناور
اساسي في حررا التع رر وهما جز،ان ال رتجزآن.
 )2ك دولا في المنوطا موال ا في دساتررها تشجرع وضمان حررا التع رر وتشجرع حررا الاحافا
في جمرع وساب االتاا مهما كانت نوعرتها وكذلك تشجرع وضمان حررا الجمعرات وعدم التدخ
في تكورن النطا ات الاحفرا.
 ) 4احترام التعددرا والتنوع الثطافي وال غوي والتساوي رن الجنسرن والذي رعت ر عنارا اساسرا في
مجتمعاتنا الدرمومراورا ورنعكس ذلك في ك وساب ااع م.
 ) 1نوودرن شوودإل ك و وسوواب الطمووع والتهدروود واالعتوودا ،والطت و والتومرووف والسووجن واالختووواف التووي
رتعوورض لهووا الاووحفرون والناشوورون واووحافرو الرادرووو والت فزرووون والتووي ال رتعوورض فووي شالووي
امحران مرتك وها إل العطاي.
كما رتعرض الاحافرون ورجوا ااعو م اوفا عاموا إلو ضوغوو امتاوادرا وسراسورا مثوا ذلوك
فرض الرما وا والطووانرن المتع طوا والورق الاوحفي والوسواب والمعودات امخورى ومووانرن ورما وا
م الغ فرها والتي تحد من مرود النشور او ال وث فوي رنوام الرادروو والت رفزروون كوذلك النسو ا لمون
تأشووررات الخوورول والسووفر ومرووود حررووا التنط و والعوابووق امووام توودفق ااع و م ومرووود التوزرووع فووي
الدوررات داخ ال د وخارجها.
 ) 9رتج هدفنا في النهوض عدد اك ر مون الاوحف والمجو ت و ورام الفرودرو ومحووات الرادروو
والت رفزرون طدر ك رر جم ا من اررا ،داخ المجموعات.
 ) 6ع و السو وات العمومرووا ان ت ووث وفووي الومووت المناسووي و وررطووا متزنووا امخ ووار الووواردإل موون
الطواع العمومي.
 ) 6إن الاحفي او الاحفرا شرر موالوي او موال وا الكشوف عون الماوادر التوي اسوتط او اسوتطت
منها امخ ار.
 ) 9و طا ل حطوق امساسرا في مجالي التع رر والتجمع التي كرسها ااع ن العالمي لحطوق اانسوان
فإن إفساح المجا لمهنا الاحافا واالشتغا العم الاحفي رجي ان ركون حرا و دون مرد.
 9ـ رجي و السرعا الممكنا مضاعفا ال رام التع رمرا والتدرر را الموجها ل احفي ول طرا ممتهني
العم ااع مي حت رتسن لهم الرفع من مستواهم ومن مدرتهم العم را في هذا المردان.

 ) 41نوودعو الجمعرووا العامووا لألمووم المتحوودإل العمو ع و عووث جووابزإل تسووم الجووابزإل العالمرووا لحررووا
الاحافا وتسند ك سنا وذلك اعترافا لألشخاص والمنظمات والمؤسسات التوي سواهمت عموق فوي
النهوض حررا ااع م وذلك مهما كان الدعم الموظف سوا ،في شك مو وعات او عم إلكتروني
ورعرن اممرن العوام لألموم المتحودإل والمودرر العوام ل رونسوكو معوا اسورإل التحكورم والتوي مود تتكوون مون
شخارات محترما ومرموما ومعروفا عالمرا ااخ ص والتحمس لطضرا حررا ااع م ولها ارضا
تأثرر اد ي معترف ه ع الاعرد العالمي.
حرر في  6مايو  :1991بسنتياغو ،تشيلي
خطة العمل:
الخطة التي أقرها المشاركون في المنتدى:
 )4النهووض بالعمول اإعالمووي فوي التامعوار الريويووة والمنواطة ااهليوة وااحيوواة العمرانيوة ااقوول
حظـوة:
ا ـ اعت ارا لألهمرا المتااعدإل لإلع م في التجمعات في إمرار الدرمطراورا في المنوطا توجه الدعوإل
إل الرونسكو ل طرام وذلك التعاون مع المنظمات المهنرا والمؤسسات المتخااا في ال حوث ل طروام
تحطرق رتمحوور حوو الوضوع الحوالي لإلعو م الررفوي وذلوك فرموا رتع وق الجانوي الطوانوني وإسوناد
الموجات العام ا وتحدرد الطووإل المسوتعم ا لهوا وتط ورص ااشوهار وذلوك ماود تطودرم تواورات إلو
الحكومات المعنرا.
ي ـ ر تمس من ال رنام الدولي لتنمرا االتاا ( )IPDCوالمؤسسات المانحا وان تودعم المشواررع
التووي تسووع إل و خ ووق إع و م تجمرعووي سوووا ،فووي الاووحافا المكتو ووا والمسووموعا والمربرووا وكووذلك
المشاررع التي تهدف إل مسواندإل ااعو م الجمعرواتي الوذي روجود حسوي المعواررر العالمروا وخااوا
ااع م الموجه إل المراإل والش اي والسكان اما ررن وكذلك إل امم را.
ل ـ دعوإل المنظمات المهنروا والدولروا إلو المسواهما فوي تووورر التجمعوات الررفروا وتشوجرعها غروا
إماما ت اد فرما رنها في مردان ااع م و رن التخااات ااع مرا امخرى و التالي المساهما فوي
توورر ش كات ااع م.
 )2التدريب:
ا ـ رجي النهوض ودعم رام تدرري الاحفررن العام رن في مرادرن الاحافا المكتو وا والت فزروون
والرادرو والتخااات ااع مرا امخرى وخااا اولبك الذرن رشتغ ون في المناوق الررفروا وفوي
امحرا ،العمرانرا امم حظا ً ولتحطروق هوذه ارروا رجوي ان تشوتغ ال ورام الدراسورا ع و النوواحي
الطانونرا والتكنولوج را والثطافرا لإلع م وكذلك مشاك التارف والتسورق وااشهار والتسواوي ورن
الجنسرن.
ي ـ توجه توارا إل المؤسسات ااع مرا في المنوطا والتي تجمع رن العم رن في الثطافا المكتو ا
والاوحافا المسوموعا والمربروا والناشوررن ل جتمواع معوا غروا توحرود ال ورام التع رمروا والتدرر روا
وورق العم وم ،متها ل تكنولوجرا الحدرثا وعند ال زوم رجي التعاون مع الرونسكو.
ل ـ تشجرع مرا،إل الاوحف فوي التجمعوات الررفروا والوونروا ع و السووا ،فوي المودارس واعت ارهوا
مووواد تعووـ رمرا وذلووك حتو رتسوون لألوفووا فهووم موورم الاووحافا الحوورإل وتعوروودهم ع و اسووتعما م كووا
التمررز كما رجي السعي إل إدمال مفهوم حررا الاحافا في رنام التع رم اال تدابي.
د ـ ر تمس من الرونسكو وال رنام اانمابي لألمم المتحدإل والمؤسسات امممروا امخورى العمو ع و
إماما ندوات تهدف إل تح ر اموضاع ااع مرا ومدى مساهما المراإل فرها.

 )3نحو صحافة مستقلة ،وتوفير الحماية للصحويين:
ا ـ رجي مضاعفا عدد مراكز الرما ا (او الحراسا) فوي امرركوا ال ترنروا والكوارر ي ور وهوا شو كا
اانذار والتدخ في مردان الت اد العوالمي مون اجو حرروا ااعو م ( )IFEXوذلوك جموع المووارد
المتأترا من المؤسسات المهنرا والوونرا والعالمرا التعاون مع الرونسكو.
ي ـ ندعو ش كا اانذار والتدخ في مردان الت اد العالمي ( )IIFEXان ال تكتفي فطو المتا عا فوي
موضوع االعتدا،ات التي رتعرض لها الاحفرون وإنما رجي ان تدرس ارضا إمكانروا تو روق نوود
الشو كا فووي حوواالت رفووض إعوووا ،التأشووررإل وتحدروود تنطو الاووحفررن ومرووود التوودفق ااع مووي فووي
المنوطا هذا إضافا إل المساب التي تتع ق استط لرا الاحافا.
ل ـ رو ي من الرونسكو المساهما مع طرا المؤسسات المهنرا امخرى في تحسرس مخت وف الو طوات
االجتماعرا حطوق الاحفي حت رتسن له الطرام عم ه ك امن وومأنرنا.
 )1التطنرات وامجهزإل الفنرا:
ا ـ نوودعو الرونسووكو واالتحوواد العووالمي ل مواا و ت ( )UITوالمؤسسووات المهنرووا الم ووادرإل تطوودرم
النااب إل المؤسسات ااع مرا الاغررإل وخااا إل ت ك التي توجد في المناوق الررفروا وفوي
امحرا ،العمرانرا امم حظا ً وذلك تجدرد التكنولوجرا امكثر م ،ما لحاجراتها.
ي ـ ر تمس من ال رنوام الودولي لتنمروا ااتاوا ومون ال رنوام الحكوومي ل مع وماتروا وال رنوام
العام لإلع م وهي ك ها رام تنووي تحت الرونسكو ان تدعم رام المشاش والتدرري ومراكز
التوثرق و نوك المع ومات في دو امرركا ال ترنرا والكارر ي وذلك حت رتسن ل عام رن الاحافا
المكتو ا والمسموعا والمربرا التزود امخ ار العالمرا ومراعاإل ااعو م والناووص واسوووانات
التسجر ( )CD ROMوانواع التدرري.
 )9مجا ال حوث:
ا ـ رجي تشجرع المؤسسات ااع مرا والجامعات ومعاهد ال حووث والدراسوات والمؤسسوات العاموا
والمؤسسات الحكومرا ع الطرام ال حوث والدراسات حو اثر التوور التكنولوجي االتاالي ع
المجموعات السكنرا اما را وذلك حت تحافظ ع هورتها الثطافرا.
ي ـ نواووي الرونسووكو التعوواون مووع المؤسسووات المهنرووا الطرووام دراسووا مطارنووا ل طوووانرن المتع طووا
ااع م.

