
 إعـــــــالن سنتياغـو
   

  للنهوض بصحافة مستقلة وتعددية
  في أمريكا الالتينية والكاريبي

   

نحن المشاركون في المنتدى ح�ول تط�ور الص�حافة والديمقراطي�ة ف�ي أمريك�ا الالتيني�ة والك�اريبي،  
 ٦إل�ى  ٢والمنظم باالشتراك بين اليونسكو وبرنامج األم�م المتح�دة اإلنم�ائي، بس�نتياغو، تش�يلي م�ن 

  . ١٩٩٤مايو 
أن لكل فرد الحق في "من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، والذي ينص على  ١٩و إذ نذكر بالمادة 

حرية الرأي والتعبير، األمر الذي يدعو إلى عدم القلق من اجل نشر آرائه والبحث والتقبل واآلراء، 
  ". وذلك دون اعتبار للحدود، بأي طريقة تعبيرية كانت

  ). ميثاق سان خوسيه، كوستاريكا(كر بالميثاق األمريكي المتعلق بحقوق اإلنسان و إذ نذ
وال��ذي  ١٩٤٦ديس�مبر  ١٤الجمعي�ة العام�ة لألم��م المتح�دة بت�اريخ ) ١ -د  ١) ٥٩(وإذ ن�ذكر بق�رار 

/  ٤٥تعلن فيه الجمعية العمومية بان حرية اإلعالم تعتبر حقا أساسيا لإلنسان، وكذلك بقرارها رق�م 
/ ج�يم  ٥٢والمتعلق باإلعالم في خدمة اإلنسانية نشير إلى الق�رار  ١٩٩٠ديسمبر  ١١بتاريخ  أ ٦٧

والذي يشدد  ١٩٨٩الصادر عن المؤتمر العام لليونيسكو في دورته الخامسة والعشرين بتاريخ  ١٠٤
  . على تعزيز حرية تدفق األفكار بالكلمة والصورة بين كل أمة وداخل كل أمة

والذي اقر من قبل المؤتمر العام لليونيسكو ف�ي دورت�ه السادس�ة والعش�رين  ٤٠٣ار و إذ نذكر بالقر
وال��ذي يعتب��ر ب��ان الص��حافة الح��رة والمتع��ددة والمس��تقلة تع��د ع��امال أساس��يا ف��ي ك��ل  ١٩٩٠بت��اريخ 

مجتمع ديمقراطي ويتغنى اإلعالن الذي اقره المشاركون في المنتدى حول النهوض بصحافة أفريقية 
 ٢٩ددية والذي نظم بالتعاون بين اليونسكو ومنظم�ة األم�م المتح�دة وين�دهوك بنامبي�ا م�ن مستقلة وتع
  . ١٩٩١مارس  ٣إبريل إلى 

  و إذ نذكر باالتفاق حول القضاء على كل أنواع التمييز العنصري تجاه المرأة؛
) P. I. D. C(و إذ نش�دد عل�ى ال�دور المتص�اعد ال�ذي يق�وم ب�ه البرن�امج ال�دولي لتنمي�ة االتص�ال 

عل��ى إعط��اء األولوي��ة  ١٩٩٢باليونس�كو، وال��ذي واف��ق مجلس�ه الحك��ومي، المنعق��د ف��ي دورة فيف�رى 
  . للمشاريع التي تهدف إلى دعم استقاللية وتعددية الصحافة

نسجل بارتياح بيان ممثل قسم اإلع�الم ب�األمم المتح�دة، وبي�ان ممث�ل الم�دير الع�ام لليونس�كو المكل�ف 
  . معلوماتية وإقرار ممثل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في افتتاح هذا المنتدىباإلعالم واالتصال وال

نسجل بارتياح بان انعقاد هذا المنتدى يتف�ق م�ع ذك�رى إحي�اء الي�وم الع�المي لحري�ة الص�حافة، ال�ذي 
 ، نسجل بارتياح رسالة األمين العام لألمم١٩٩٣ديسمبر  ٢٠أقرته الجمعية العامة لألمم المتحدة في 

المتحدة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة والتي قدمت من قبل ممثل قسم اإلعالم، وكذلك رسالة 
المدير العام لليونسكو بنفس المناس�بة والت�ي ق�دمت م�ن قب�ل الم�دير الع�ام المس�اعد المكل�ف ب�اإلعالم 

  . واالتصال والمعلوماتية
غو أثن��اء حف��ل افتت��اح الس��احة العالمي��ة و ك��ذلك خط��اب رئ��يس جمهوري��ة تش��يلي وعم��دة مدين��ة س��نتيا

مايو بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، وإذ نعبر عن  ٣لحرية الصحافة بسنتياغو وذلك بتاريخ 
امتناننا لشيخ مدينة سانتياغو ولس�كان ه�ذه المدين�ة ال�ذين خصص�وا س�احة لحري�ة الص�حافة بمناس�بة 

  . رية الصحافةاليوم العالمي لح ١٩٩٤مايو  ٣االحتفال بيوم 



و إذ نشكر أيضا بامتنان جميع المؤسسات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية التي ساعدت األمم 
المتحدة واليونسكو والبرن�امج اإلنم�ائي عل�ى إع�داد ه�ذا المنت�دى، ش�عورا منه�ا ب�أن الس�الم والتنمي�ة 

  . الديمقراطية أجزاء ال تتجزأ
والك��اريبي والت��ي تع��د م��ن انش��ط الص��حافة العالمي��ة ولل��دور  و اعتب��ارا للص��حافة بأمريك��ا الالتيني��ة

األساسي التي قامت به لفائدة السلم والديموقراطية والنمو االقتصادي واالجتم�اعي ف�ي الع�الم، نعل�ن 
  . عن دعمنا الكامل ومشاركتنا الكلية في تجسيم المبادئ األساسية إلعالن ويندهوك

ف�ي الكف�اح م�ن أج�ل اإلق�رار بوج�ود ص�حافة مكتوب�ة، وس�معية ونقر بأن القبول به يعتبر حدثا هاما 
  . بصرية حرة ومستقلة ومتعددة في جميع أنحاء العالم

وفيما يتعلق بالوضع الخاص بأمريك�ا الالتيني�ة والك�اريبي وأي�ن توج�د ص�حافة مطبوع�ة وإلكتروني�ة 
ل أهمي�ة إل�ى جان�ب متطورة جدا والتي يقر ببعضها في جميع أنح�اء الع�الم وهن�اك أيض�ا ص�حافة اق�

صحافة أخرى أحيانا بصدد االنبعاث والتي لها إمكانات مح�دودة ج�دا وخاص�ة ف�ي المن�اطق الريفي�ة 
  . والمناطق العمرانية غير محظوظة

  : نعلن ما يلي
أن حرية الصحافة تعتبر حجر الزاوية في إقرار الديموقراطية في بل�داننا ذل�ك أن الديموقراطي�ة ) ١

للسلم والتطور في بلداننا وب�ين بعض�ها ال�بعض وحري�ة الص�حافة ه�ي عنص�ر  هي المدخل األساسي
  . أساسي في حرية التعبير وهما جزءان ال يتجزآن

كل دولة في المنطقة مطالبة في دساتيرها بتشجيع وضمان حرية التعبير وتشجيع حرية الصحافة ) ٢
حرية الجمعيات وعدم التدخل في جميع وسائل االتصال مهما كانت نوعيتها وكذلك بتشجيع وضمان 

  . في تكوين النقابات الصحفية
احترام التعددية والتنوع الثقافي واللغوي والتساوي بين الجنسين والذي يعتبر عنصرا أساسيا في ) ٣

  . مجتمعاتنا الديموقراطية وينعكس ذلك في كل وسائل اإلعالم
والتوقي��ف والس��جن واالختط��اف الت��ي ن��دين بش��دة ك��ل وس��ائل القم��ع والتهدي��د واالعت��داء والقت��ل ) ٤

يتع��رض له��ا الص��حفيون والناش��رون وص��حافيو الرادي��و والتلفزي��ون، والت��ي ال يتع��رض ف��ي غال��ب 
  . األحيان مرتكبوها إلى العقاب

كما يتعرض الصحافيون ورجال اإلع�الم بص�فة عام�ة إل�ى ض�غوط اقتص�ادية وسياس�ية، مث�ال ذل�ك 
رق الص�حفي والوس�ائل والمع�دات األخ�رى وق�وانين، ورقاب�ة فرض الرقاب�ة والق�وانين المتعلق�ة ب�الو

مبالغ فيها والتي تحد من قيود النش�ر أو الب�ث، ف�ي برن�امج الرادي�و والتليفزي�ون ك�ذلك بالنس�بة لم�نح 
تأش��يرات الخ��روج والس��فر وقي��ود حري��ة التنق��ل والعوائ��ق أم��ام ت��دفق اإلع��الم، وقي��ود التوزي��ع ف��ي 

   .الدوريات داخل البلد وخارجها
يتجلى هدفنا في النهوض بعدد أكبر م�ن الص�حف والمج�الت وب�رامج الفي�ديو ومحط�ات الرادي�و ) ٥

  . والتليفزيون، بقدر كبير جملة من اآلراء داخل المجموعات
عل�ى الس��لطات العمومي��ة أن تب��ث، وف��ي الوق��ت المناس�ب وبطريق��ة متزن��ة، األخب��ار ال��واردة م��ن ) ٦

  . القطاع العمومي
إن الصحفي أو الصحفية غير مطالب أو مطالب�ة بالكش�ف ع�ن المص�ادر الت�ي اس�تقى أو اس�تقت ) ٧

  . منها األخبار
طبقا للحقوق األساسية في مجالي التعبير والتجمع التي كرسها اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، ) ٨

  . را وبدون قيدفإن إفساح المجال لمهنة الصحافة واالشتغال بالعمل الصحفي يجب أن يكون ح
ـ يجب وبالسرعة الممكنة، مضاعفة البرامج التعليمية والتدريبية الموجهة للصحفي ولبقية ممتهني  ٩

  . العمل اإلعالمي حتى يتسنى لهم الرفع من مستواهم ومن قدرتهم العملية في هذا الميدان



ئزة العالمي��ة لحري��ة ن�دعو الجمعي��ة العام��ة لألم�م المتح��دة العم��ل عل�ى بع��ث ج��ائزة تس�مى بالج��ا) ١٠
الصحافة وتسند كل سنة، وذلك اعترافا لألشخاص والمنظمات والمؤسسات التي س�اهمت بعم�ق ف�ي 
النهوض بحرية اإلعالم وذلك مهما كان الدعم الموظف سواء في شكل مطبوعات أو عمل إلكتروني 

م والت�ي ق�د تتك�ون م�ن ويعين األمين الع�ام لألم�م المتح�دة والم�دير الع�ام لليونس�كو مع�ا أس�رة التحك�ي
شخصيات محترمة ومرموقة ومعروفة عالميا باإلخالص والتحمس لقضية حرية اإلعالم ولها أيضا 

  . تأثير أدبي معترف به على الصعيد العالمي
    

  بسنتياغو، تشيلي: ١٩٩١مايو  ٦حرر في 
   

  : خطة العمل
  : الخطة التي أقرها المشاركون في المنتدى

عالم,,ي ف,ي التجمع,ات الريفي,,ة والمن,اطق األهلي,ة واألحي,,اء العمراني,ة األق,,ل النه,وض بالعم,ل اإل) ١
  : حظـوة

أ ـ اعتبارا لألهمية المتصاعدة لإلعالم في التجمعات في إقرار الديمقراطية في المنطقة توجه الدعوة 
ي�ام إلى اليونسكو للقيام، وذلك بالتعاون مع المنظمات المهنية والمؤسسات المتخصصة في البحث للق

بتحقيق يتمحور ح�ول الوض�ع الح�الي لإلع�الم الريف�ي وذل�ك فيم�ا يتعل�ق بالجان�ب الق�انوني، وإس�ناد 
الموجات العاملة، وتحديد الق�وة المس�تعملة له�ا، وتقل�يص اإلش�هار، وذل�ك قص�د تق�ديم توص�يات إل�ى 

  . الحكومات المعنية
ت المانحة بان ت�دعم المش�اريع والمؤسسا) IPDC(ب ـ يلتمس من البرنامج الدولي لتنمية االتصال 

الت��ي تس��عى إل��ى خل��ق إع��الم تجميع��ي س��واء ف��ي الص��حافة المكتوب��ة والمس��موعة والمرئي��ة وك��ذلك 
المشاريع التي تهدف إلى مس�اندة اإلع�الم الجمعي�اتي ال�ذي يوج�د حس�ب المع�ايير العالمي�ة، وخاص�ة 

  . األقلية اإلعالم الموجه إلى المرأة والشباب والسكان األصليين وكذلك إلى
ج ـ دعوة المنظمات المهني�ة والدولي�ة إل�ى المس�اهمة ف�ي تط�وير التجمع�ات الريفي�ة وتش�جيعها بغي�ة 
إقامة تبادل فيما بينها في ميدان اإلعالم وبين التخصصات اإلعالمية األخرى وبالتالي المساهمة في 

  . تطوير شبكات اإلعالم
   
  : التدريب) ٢

ريب الصحفيين العاملين في ميادين الصحافة المكتوبة والتلفزي�ون أ ـ يجب النهوض ودعم برامج تد
والراديو والتخصصات اإلعالمية األخرى، وخاصة أولئك الذين يشتغلون في المناطق الريفي�ة وف�ي 
األحياء العمرانية األقل حظاً، ولتحقي�ق ه�ذه اآلي�ة يج�ب أن تش�تغل الب�رامج الدراس�ية عل�ى الن�واحي 

ية والثقافية لإلعالم وكذلك مشاكل التصرف والتسويق واإلشهار والتساوي ب�ين القانونية والتكنولوج
  . الجنسين

ب ـ توجه توصية إلى المؤسسات اإلعالمية في المنطقة والتي تجمع بين العملين في الثقافة المكتوبة 
دريبي�ة والصحافة المس�موعة والمرئي�ة والناش�رين لالجتم�اع مع�ا بغي�ة توحي�د الب�رامج التعليمي�ة والت

  . وطرق العمل ومالءمتها للتكنولوجيا الحديثة وعند اللزوم يجب التعاون مع اليونسكو
ج ـ تشجيع قراءة الصحف ف�ي التجمع�ات الريفي�ة والوطني�ة عل�ى الس�واء ف�ي الم�دارس، واعتباره�ا 
م�واد تع��ـليمية وذل��ك حت��ى يتس��نى لألطف��ال فه��م ق��يم الص��حافة الح��رة وتعوي��دهم عل��ى اس��تعمال ملك��ة 

  . لتمييز، كما يجب السعي إلى إدماج مفهوم حرية الصحافة في برنامج التعليم االبتدائيا
د ـ يلتمس من اليونسكو والبرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة والمؤسسات األممية األخ�رى العم�ل عل�ى 

  . إقامة ندوات تهدف إلى تحليل األوضاع اإلعالمية ومدى مساهمة المرأة فيها



   
 : مستقلة، وتوفير الحماية للصحفيين نحو صحافة) ٣

في أمريك�ا الالتيني�ة والك�اريبي وربطه�ا بش�بكة ) أو الحراسة(أ ـ يجب مضاعفة عدد مراكز الرقابة 
، وذل�ك بجم�ع الم�وارد )IFEX(اإلنذار والتدخل في ميدان التبادل الع�المي م�ن أج�ل حري�ة اإلع�الم 

  . ية بالتعاون مع اليونسكوالمتأتية من المؤسسات المهنية والوطنية والعالم
أن ال تكتفي فقط بالمتابعة في ) IIFEX(ب ـ ندعو شبكة اإلنذار والتدخل في ميدان التبادل العالمي 

موضوع االعتداءات التي يتعرض لها الصحفيون، وإنما يجب أن تدرس أيضا إمكاني�ة تطبي�ق بن�ود 
ين، وقي��ود الت��دفق اإلعالم��ي ف��ي الش��بكة ف��ي ح��االت رف��ض إعط��اء التأش��يرة، وتحدي��د تنق��ل الص��حفي

  . المنطقة، هذا إضافة إلى المسائل التي تتعلق باستقاللية الصحافة
ج ـ يطلب من اليونسكو المساهمة مع بقية المؤسسات المهنية األخرى في تحسيس مختلف الطبق�ات 

  . االجتماعية بحقوق الصحفي حتى يتسنى له القيام بعمله بكل أمن وطمأنينة
   
  : يات واألجهزة الفنيةالتقن) ٤

والمؤسس��ات المهني��ة بالمب��ادرة بتق��ديم ) UIT(أ ـ ن��دعو اليونس��كو واالتح��اد الع��المي للمواص��الت 
النصائح إلى المؤسسات اإلعالمية الصغيرة، وخاصة إلى تلك التي توجد في المناطق الريفية، وفي 

  . مالءمة لحاجياتها األحياء العمرانية األقل حظاً، وذلك بتجديد التكنولوجيا األكثر
ب ـ يلتمس من البرنامج ال�دولي لتنمي�ة اإلتص�ال، وم�ن البرن�امج الحك�ومي للمعلوماتي�ة، والبرن�امج 
العام لإلعالم وهي كلها برامج تنطوي تحت اليونسكو، أن تدعم برامج المشاغل والتدريب، ومراكز 

وذلك حتى يتسنى للعاملين بالصحافة التوثيق وبنوك المعلومات في دول أمريكا الالتينية والكاريبي، 
المكتوبة والمسموعة والمرئية التزود باألخبار العالمية، ومراعاة اإلعالم والنص�وص، واس�طوانات 

  . وأنواع التدريب) CD ROM(التسجيل 
   
  : مجال البحوث) ٥

م�ة، أ ـ يجب تشجيع المؤسسات اإلعالمية والجامعات ومعاهد البحوث والدراس�ات والمؤسس�ات العا
والمؤسسات الحكومية على القيام بالبحوث والدراسات حول أثر التطور التكنولوجي االتصالي، على 

  .المجموعات السكنية األصلية وذلك حتى تحافظ على هويتها الثقافية
ب ـ نوص��ي اليونس��كو بالتع��اون م��ع المؤسس��ات المهني��ة بالقي��ام بدراس��ة مقارن��ة للق��وانين المتعلق��ة 

  .باإلعالم
  
  

 


