إعــــــالن وينــدهـــــوك
للنهوض بصحافــة مستقلـة
تعــــدديـة في أفريقيــــــا
نحـــــــن المشاركون في الندوة المتعلقة بالنهوض بصحافة مستقلة وتعددية في أفريقيا ،والتي نظمت
في وينددوو ،،ناميبيدا ،فدي المددة مدن  92نيسدان أبريدإ ىلد  3أيدار مدايو  ،1221باالشدترا ،مد
منظمة األمم المتحدة ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.
ىذ نشير ىل اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ،وىذ نشير ىل قرار الجمعية العامة لألمدم المتحددة 92
(د ـ  )1المؤرخ  11كانون األوإ ديسمبر  1211والذي ينص عل أن حرية المعلومات وي حق
أساسددي مددن حقددوق اإلنسددان ،وىلد قددرار الجمعيددة العددام  61 19ألددا المددؤرخ  11كددانون األوإ
ديسمبر  1221بشأن اإلعالم في خدمة البشرية.
وىذ نشير ىل القرار  99ج  111الصادر عن المدؤتمر العدام لليونسدكو عدام  ،1292والدذي يشددد
عل تعزيز حرية تدفق األفكار بالكلمة والصورة بين األمم وداخإ كإ أمة.
وىذ نحيط علما ً م التقدير بالبيانين اللذين ألقاوما في افتتاح النددوة نابدا األمدين العدام لألمدم المتحددة
لإلعالم ومساعد المدير العام لليونسكو لشؤون االتصاإ واإلعالم والمعلوماتية ،وىذ نعرا كذل ،عن
خالص تقديرنا لمنظمة األمم المتحدة واليونسكو عل تنظيم الندوة.
وىذ نعبر أيضدا ً عدن خدالص تقدديرنا لجميد الهيبدات واألجهدزة الحكوميدة الدوليدة ،وال سديما برندام
األمم المتحدة اإلنمابي ،والمنظمات الحكومية ،وغير الحكومية التي تعاونت م منظمة األمم المتحدة
واليونسكو في تنظيم الندوة .وىذ نعرا عن امتناننا لحكومة وشعا جمهوريدة ناميبيدا علد ضديافتهم
الكريمة التي سهلت نجاح الندوة.
نعلن ما يلي:
 1ـ تمشيا ً م روح المادة  12من اإلعدالن العدالمي لحقدوق اإلنسدان ،فدسن تأسدين وصديانة وتعزيدز
صحافة مستقلة وتعددية وحرة ،وي أمور ال غن عنها لتقديم الديمقراطية والحفاظ عليها فدي األمدة،
وللتنمية االقتصادية.
ً
ً
 9ـ ونعني بالصحافة المستقلة صحافة ال تفرض عليها السلطات العامة نفوذا سياسيا أو اقتصداديا أو
مراقبة عل المواد والمعدات الضرورية إلنتاج ونشر الصحا والمجالت والدوريات.
 3ـ ونعني بالصحافة التعددية ىنهاء أي احتكارات من أي نوع ووجود أكبر عدد ممكن من الصحا
والمجالت والدوريات التي تعكن أوس نطاق ممكن من وجهات النظر داخإ المجتم .
 1ـ ىن التحددر ،الحددالي لعدددد متزايددد مددن البلدددان األفريقيددة نحددو الديمقراطيددة القابمددة علد التعدديددة
يحظ بتقدير عظيم ويوفر مناخا مناسبا النبثاق صحافة مستقلة وتعددية.
 9ـ ىن االتجاه الذي يتبلور في العالم أجم نحو المزيد من الديمقراطية وحريدة المعلومدات والتعبيدر
ىنما وو ىسهام أساسي في تحقيق تطلعات اإلنسانية.
 1ـ علد الدرغم مدن التايدرات اإليجابيدة التدي حددثت فدي بعدض البلددان فدسن الصدحفيين والناشدرين
يتعرضون في عدة بلدان فدي أفريقيدا المعاصدرة للقمد  ،االغتيداإ ،والتوقيدا واالحتجداز والمراقبدة ـ
وتعترض نشاطهم ضاوط سياسية واقتصادية من شت األنواع :القيود عل ىمدادات ورق الصحا،
والتراخيص المسبقة التي تقيد حرية النشر ،والقيود عل منح تأشيرات الدخوإ التدي تحدد مدن حريدة
تنقإ الصحفيين ،وتقييد حرية تبادإ األنباء والمعلومات ،وتقييد حرية توزي الصحا داخإ وخدارج
الحدود الوطنية ،وفي بعض البلدان ،يسيطر الحزا الواحد الحاكم عل اإلعالم تماماً.

 6ـ ىن  16صحفيا ً وناشراً عل األقإ محتجزون حاليا ً في السجون األفريقية ،وقد لقدي  19صدحفيا
أفريقيا ً مصرعهم أثناء ممارستهم لمهامهم فيما بين العامين  1212و.1221
 9ـ ينباي للجمعية العامة لألمم المتحدة أن تدرج في جدوإ أعماإ دورتها القادمة بنداً يتعلق بالرقابة
عل الصدحا بهددا ىعدالن أن ذلد ،يشدكإ انتهاكدا جسديما لحقدوق اإلنسدان ،فدي ىطدار لجندة حقدوق
اإلنسان.
 2ـ ينباي تشجي الدوإ األفريقية عل توفير الضمانات الدستورية الالزمة لحرية الصدحافة وحريدة
تكوين االتحادات.
 11ـ مددن أجددإ تشددجي وتعزيددز التايددرات اإليجابيددة التددي تحدددو فددي أفريقيددا ولمواجهددة التطددورات
السلبية ،ينباي للمجتم الدولي ـ وال سيما المنظمدات الدوليدة (الحكوميدة وغيدر الحكوميدة) ،وويبدات
المساعدة اإلنمابي ة ،واالتحادات المهنية ،أن تقدم عل سبيإ األولوية الددعم المدالي لتطدوير وتأسدين
الصحا والمجالت والددوريات غيدر الحكوميدة التدي تعكدن صدورة المجتمد ككدإ ووجهدات النظدر
المختلفة داخإ المجتمعات التي تخدمها.
 11ـ ينباي أن يستهدا أي تمويإ تشجي التعددية واالستقالإ في آن واحد معاً ،وبالتدالي ينبادي أال
يمددنح وددذا التمويددإ لوسددابإ اإلعددالم العامددة ىال ىذا ضددمنت السددلطات ،علدد المسددتو الدسددتوري
والمستو العملي ،حرية المعلومات والتعبير واستقالإ الصحافة.
 19ـ من أجإ الحفاظ عل الحريات المذكورة أعاله تفرض مسألة تأسدين اتحدادات مهنيدة ونقابدات
للصحفيين .واتحادات للناشدرين مسدتقلة وتمثيليدة حقداً ،نفسدها كمسدألة ذات أولويدة فدي جميد البلددان
األفريقية التي ال توجد فيها وذه الهيبات حت اآلن.
 13ـ ينبادي صدياغة التشدريعات الوطنيدة للبلدددان األفريقيدة فيمدا يتعلدق بوسدابإ اإلعدالم والعالقددات
المهنية ،بطريقة تضمن وجود اتحادات تمثيلية كمدا ذكدر أنفدا ً وتكفدإ الظدروا التدي تمكنهدا مدن أداء
رسالتها الهامة ،أال ووي الدفاع عن حرية الصحافة.
 11ـ ينباي للددوإ األفريقيدة التدي سدجنت صدحفيين بسدبا نشداطهم المهندي أن تطلدق سدراحهم دون
ىبطاء كدليإ عل حسن النية ،وينباي أن تكدون للصدحفيين الدذين اضدطروا ىلد تدر ،بلددانهم حريدة
العودة ىليها واستبناا نشاطهم المهني.
 19ـ ينباي تشجي ودعم التعاون فيما بين الناشرين األفارقة ،من جهة ،وبين الناشرين مدن الشدماإ
والجنوا (عن طريق توأمة المؤسسات عل سبيإ المثاإ) من جهة أخر .
 11ـ ينباي لمنظمة األمم المتحدة واليونسدكو ،وبوجدخ خداص البرندام الددولي لتنميدة االتصداإ ،أن
تقددوم بالتعدداون مدد المنظمددات الحكوميددة (وال سدديما برنددام األمددم المتحدددة اإلنمددابي) ومؤسسددات
المسداعدة اإلنمابيدة غيددر الحكوميدة ،وكددذل ،المنظمدات غيددر الحكوميدة واالتحددادات المهنيدة ،بددسجراء
بحوو معمقة عل وجخ السرعة في المجاالت التالية:
( ) 1تعيين المعوقات االقتصادية أمدام ىنشداء منافدذ جديددة لوسدابإ اإلعدالم ،بمدا فدي ذلد ،الضدرابا،
والرسوم الجمركية ،ونظام الحصص ،التي تقيد استيراد سدل مثدإ ورق الصدحا ومعددات الطباعدة
وجم الحر وا ومعالجة النصوص ،وكذل ،الضرابا عل مبيعدات الصدحا وذلد ،كمقدمدة إلزالدة
وذه المعوقات.
( ) 9تدددريا الصددحفيين واإلداريددين فددي المؤسسددات الصددحفية ،وتددوفير مؤسسددات وبددرام التدددريا
المهني الالزمة لذل.،
( )3تعيين المعوقات القانونية أمام االعتراا بنقابات واتحادات الصحفيين والناشرين وتيسير عملها.
( ) 1ىنشدداء سددجإ لوسددابإ التمويددإ المتاحددة مددن مؤسسددات المسدداعدة اإلنمابيددة وغيروددا مددن الهيبددات
األخر م بيان شروط منح وذه األمواإ واإلجراءات التي تتب لالستفادة منها.
( )9حالة حرية الصحافة في كإ بلد من بلدان أفريقيا.

 16ـ بالنظر ىل أومية ا إلذاعة والتلفزة في مجاإ اإلعدالم ،نددعو منظمدة األمدم المتحددة واليونسدكو
ىل ىصدار توصية ىل الجمعية العامة وىل المؤتمر العام ،عل التوالي ،من أجإ تنظيم ندوة مماثلة
للصحفيين ومديري البرام في اإلذاعة والتلفزة بأفريقيا الستكشاا وسابإ وتطبيق مبدأي االستقالإ
والتعددية عليها.
 19ـ ينباي للمجتم الدولي اإلسهام في تحقيق وتطبيق المبادرات والمشاري المبينة في مرفدق ودذا
اإلعالن.
 12ـ ينباي لألمين العام لمنظمة األمم المتحدة والمدير العام لليونسكو ىحالة وذا اإلعالن ىل الدورة
القادمة لكإ من الجمعية العامة لألمم المتحدة والمؤتمر العام لليونسكو.
المرفق
المبادرات والمشاريع التي حددتها الندوة
أوالً :تنمية التعاون بين الصحا الخاصة األفريقية وبين صحا الشماإ والجنوا:
ـ مساعدتها في تبادإ منشوراتها.
ـ مساعدتها في تبادإ معلوماتها.
ـ مساعدتها في تقاسم خبراتها عن طريق تبادإ الصحفيين.
ـ تنظيم دورات تدريا تنشيطية وجوالت دراسية لصحفييها وىدارييها وموظفيها التقنيين.
ثانيــــاً :تأسين اتحادات وطنية مستقلة ومتميزة للناشرين والصحفيين.
ثالثــاً :تأسين رابطات ىقليمية للناشرين والصحفيين المستقلين.
رابعــاً :وض وتعزيز لوابح تنظيمية غير حكومية ومدونات لقواعدد السدلو ،فدي كدإ بلدد تمكدن مدن
الدفاع بصورة أفضإ عن المهنة وضمان موثوقيتها.
خامساً :تمويإ دراسة عن جماوير الصحا المستقلة بهدا تنظيم تجمعات وكاالت اإلعالن.
سادساً :تمويإ دراسة جدو عن تأسين صندوق لمساعدة الصحافة المستقلة وتدبير األمواإ لتكوين
رأن ماإ الصندوق.
سابعاً :تمويإ دراسة جدو عن ىنشاء مركز لشراء ورق الصحا وىقامة وذا المركز.
ثامناً :دعم وتأسين مؤسسات صحيفة أفريقية ذات طاب ىقليميي.
تاسعاً :المساعدة في ىنشاء وياكإ لمراقبة التعديات عل حرية الصدحافة واسدتقالإ الصدحفيين ،علد
غرار اتحاد صحفيي غرا أفريقيا.
عاشراً :ىنشاء بن ،للبيانات المتعلقة بالمعلومات الجارية الالزمة للصحا لخدمة الصدحافة األفريقيدة
المستقلة.

