
 إعــــــالن وينــدهـــــوك
   

  للنهوض بصحافــة مستقلـة
  تعــــدديـة في أفريقيــــــا

   
نحـــــــن المشاركون في الندوة المتعلقة بالنهوض بصحافة مستقلة وتعددية في أفريقيا، والتي نظمت 

اك م!!ع ، باالش!!تر١٩٩١م!!ايو / أي!!ار ٣أبري!!ل إل!!ى / نيس!!ان ٢٩ف!!ي وين!!دهوك، ناميبي!!ا، ف!!ي الم!!دة م!!ن 
  . منظمة األمم المتحدة ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة

 ٥٩إذ نشير إلى اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، وإذ نشير إلى قرار الجمعية العامة لألمم المتح!دة 
والذي ينص على أن حرية المعلومات هي ح!ق  ١٩٤٦ديسمبر / كانون األول  ١٤المؤرخ ) ١د ـ (

/ ك!!انون األول  ١١أل!!ف الم!!ؤرخ  ٧٦/ ٤٥حق!!وق اإلنس!!ان، وإل!!ى ق!!رار الجمعي!!ة الع!!ام  أساس!!ي م!!ن
  . بشأن اإلعالم في خدمة البشرية ١٩٩٠ديسمبر 

، وال!ذي يش!دد ١٩٨٩الصادر ع!ن الم!ؤتمر الع!ام لليونس!كو ع!ام  ١٠٤/ ج ٢٥وإذ نشير إلى القرار 
  . داخل كل أمةعلى تعزيز حرية تدفق األفكار بالكلمة والصورة بين األمم و

وإذ نحيط علماً مع التقدير بالبيانين اللذين ألقاهما في افتتاح الندوة نائ!ب األم!ين الع!ام لألم!م المتح!دة 
لإلعالم ومساعد المدير العام لليونسكو لشؤون االتصال واإلعالم والمعلوماتية، وإذ نعرب كذلك عن 

  . يم الندوةخالص تقديرنا لمنظمة األمم المتحدة واليونسكو على تنظ
وإذ نعبر أيض!اً ع!ن خ!الص تق!ديرنا لجمي!ع الهيئ!ات واألجه!زة الحكومي!ة الدولي!ة، وال س!يما برن!امج 
األمم المتحدة اإلنمائي، والمنظمات الحكومية، وغير الحكومية التي تعاونت مع منظمة األمم المتحدة 

ورية ناميبي!ا عل!ى ض!يافتهم وإذ نعرب عن امتناننا لحكومة وشعب جمه. واليونسكو في تنظيم الندوة
  . الكريمة التي سهلت نجاح الندوة

  : نعلن ما يلي
من اإلع!الن الع!المي لحق!وق اإلنس!ان، ف!إن تأس!يس وص!يانة وتعزي!ز  ١٩ـ تمشياً مع روح المادة  ١

صحافة مستقلة وتعددية وحرة، هي أمور ال غنى عنها لتقديم الديمقراطية والحفاظ عليها في األم!ة، 
  . االقتصاديةوللتنمية 

ـ ونعني بالصحافة المستقلة صحافة ال تفرض عليها السلطات العامة نفوذاً سياسياً أو اقتصاديا أو  ٢
  . مراقبة على المواد والمعدات الضرورية إلنتاج ونشر الصحف والمجالت والدوريات

من الصحف  ـ ونعني بالصحافة التعددية إنهاء أي احتكارات من أي نوع ووجود أكبر عدد ممكن ٣
  . والمجالت والدوريات التي تعكس أوسع نطاق ممكن من وجهات النظر داخل المجتمع

ـ إن التحرك الحالي لعدد متزايد من البلدان األفريقية نحو الديمقراطية القائمة على التعددية يحظى  ٤
  . بتقدير عظيم ويوفر مناخا مناسبا النبثاق صحافة مستقلة وتعددية

الذي يتبلور في العالم أجمع نحو المزيد من الديمقراطية وحرية المعلوم!ات والتعبي!ر  ـ إن االتجاه ٥
  . إنما هو إسهام أساسي في تحقيق تطلعات اإلنسانية

ـ عل!ى ال!رغم م!ن التغي!رات اإليجابي!ة الت!ي ح!دثت ف!ي بع!ض البل!دان ف!إن الص!حفيين والناش!رين  ٦
ع، االغتي!ال، والتوقي!ف واالحتج!از والمراقب!ة ـ يتعرضون في عدة بلدان في أفريقي!ا المعاص!رة للقم!

القيود على إمدادات ورق الصحف، : وتعترض نشاطهم ضغوط سياسية واقتصادية من شتى األنواع
والتراخيص المسبقة التي تقيد حرية النشر، والقيود على منح تأشيرات الدخول التي تحد م!ن حري!ة 

المعلومات، وتقييد حرية توزيع الصحف داخل وخ!ارج تنقل الصحفيين، وتقييد حرية تبادل األنباء و
 ً   . الحدود الوطنية، وفي بعض البلدان، يسيطر الحزب الواحد الحاكم على اإلعالم تماما



ص!حفيا  ٤٨صحفياً وناشراً على األقل محتجزون حالياً في السجون األفريقية، وقد لق!ي  ١٧ـ إن  ٧
  . ١٩٩٠و ١٩٦٩ا بين العامين أفريقياً مصرعهم أثناء ممارستهم لمهامهم فيم

ـ ينبغي للجمعية العامة لألمم المتحدة أن تدرج في جدول أعمال دورتها القادمة بنداً يتعلق بالرقابة  ٨
على الص!حف به!دف إع!الن أن ذل!ك يش!كل انتهاك!ا جس!يما لحق!وق اإلنس!ان، ف!ي إط!ار لجن!ة حق!وق 

  . اإلنسان
الضمانات الدستورية الالزمة لحرية الصحافة وحري!ة ـ ينبغي تشجيع الدول األفريقية على توفير  ٩

  . تكوين االتحادات
ـ م!!ن أج!!ل تش!!جيع وتعزي!!ز التغي!!رات اإليجابي!!ة الت!!ي تح!!دث ف!!ي أفريقي!!ا ولمواجه!!ة التط!!ورات  ١٠

، وهيئ!ات )الحكومي!ة وغي!ر الحكومي!ة(السلبية، ينبغي للمجتمع الدولي ـ وال سيما المنظمات الدولي!ة 
ة، واالتحادات المهنية، أن تقدم على سبيل األولوية ال!دعم الم!الي لتط!وير وتأس!يس المساعدة اإلنمائي

الصحف والمجالت وال!دوريات غي!ر الحكومي!ة الت!ي تعك!س ص!ورة المجتم!ع كك!ل ووجه!ات النظ!ر 
  . المختلفة داخل المجتمعات التي تخدمها

حد معاً، وبالتالي ينبغ!ي أال ـ ينبغي أن يستهدف أي تمويل تشجيع التعددية واالستقالل في آن وا ١١
يم!!نح ه!!ذا التموي!!ل لوس!!ائل اإلع!!الم العام!!ة إال إذا ض!!منت الس!!لطات، عل!!ى المس!!توى الدس!!!توري 

  . والمستوى العملي، حرية المعلومات والتعبير واستقالل الصحافة
على الحريات المذكورة أعاله تفرض مسألة تأس!يس اتح!ادات مهني!ة ونقاب!ات ـ من أجل الحفاظ  ١٢

واتحادات للناشرين مس!تقلة وتمثيلي!ة حق!اً، نفس!ها كمس!ألة ذات أولوي!ة ف!ي جمي!ع البل!دان . للصحفيين
  . األفريقية التي ال توجد فيها هذه الهيئات حتى اآلن

قي!ة فيم!ا يتعل!ق بوس!ائل اإلع!الم والعالق!ات ـ ينبغ!ي ص!ياغة التش!ريعات الوطني!ة للبل!دان األفري ١٣
المهنية، بطريقة تضمن وجود اتحادات تمثيلية كم!ا ذك!ر أنف!اً وتكف!ل الظ!روف الت!ي تمكنه!ا م!ن أداء 

  . رسالتها الهامة، أال وهي الدفاع عن حرية الصحافة
دون ـ ينبغي للدول األفريقي!ة الت!ي س!جنت ص!حفيين بس!بب نش!اطهم المهن!ي أن تطل!ق س!راحهم  ١٤

إبطاء كدليل على حسن النية، وينبغي أن تك!ون للص!حفيين ال!ذين اض!طروا إل!ى ت!رك بل!دانهم حري!ة 
  . العودة إليها واستئناف نشاطهم المهني

ـ ينبغي تشجيع ودعم التعاون فيما بين الناشرين األفارقة، من جهة، وبين الناشرين م!ن الش!مال  ١٥
  . من جهة أخرى) ل المثالعن طريق توأمة المؤسسات على سبي(والجنوب 

ـ ينبغي لمنظمة األمم المتحدة واليونس!كو، وبوج!ه خ!اص البرن!امج ال!دولي لتنمي!ة االتص!ال، أن  ١٦
ومؤسس!!ات ) وال س!!يما برن!!امج األم!!م المتح!!دة اإلنم!!ائي(تق!!وم بالتع!!اون م!!ع المنظم!!ات الحكومي!!ة 

واالتح!ادات المهني!ة، ب!إجراء  المس!اعدة اإلنمائي!ة غي!ر الحكومي!ة، وك!ذلك المنظم!ات غي!ر الحكومي!ة
  : بحوث معمقة على وجه السرعة في المجاالت التالية

تعيين المعوقات االقتصادية أمام إنش!اء مناف!ذ جدي!دة لوس!ائل اإلع!الم، بم!ا ف!ي ذل!ك الض!رائب، ) ١(
والرسوم الجمركية، ونظام الحصص، التي تقيد استيراد سلع مث!ل ورق الص!حف ومع!دات الطباع!ة 

وف ومعالجة النصوص، وكذلك الضرائب على مبيع!ات الص!حف وذل!ك كمقدم!ة إلزال!ة وجمع الحر
  . هذه المعوقات

ت!!دريب الص!!حفيين واإلداري!!ين ف!!ي المؤسس!!ات الص!!حفية، وت!!وفير مؤسس!!ات وب!!رامج الت!!دريب ) ٢(
  . المهني الالزمة لذلك

  . الناشرين وتيسير عملهاتعيين المعوقات القانونية أمام االعتراف بنقابات واتحادات الصحفيين و) ٣(
إنش!!اء س!!جل لوس!!ائل التموي!!ل المتاح!!ة م!!ن مؤسس!!ات المس!!اعدة اإلنمائي!!ة وغيره!!ا م!!ن الهيئ!!ات ) ٤(

  . األخرى مع بيان شروط منح هذه األموال واإلجراءات التي تتبع لالستفادة منها
  . حالة حرية الصحافة في كل بلد من بلدان أفريقيا) ٥(



إلذاعة والتلفزة في مجال اإلع!الم، ن!دعو منظم!ة األم!م المتح!دة واليونس!كو ـ بالنظر إلى أهمية ا ١٧
إلى إصدار توصية إلى الجمعية العامة وإلى المؤتمر العام، على التوالي، من أجل تنظيم ندوة مماثلة 
للصحفيين ومديري البرامج في اإلذاعة والتلفزة بأفريقيا الستكشاف وسائل وتطبيق مبدأي االستقالل 

  . عددية عليهاوالت
ـ ينبغي للمجتمع الدولي اإلسهام في تحقيق وتطبيق المبادرات والمشاريع المبينة في مرف!ق ه!ذا  ١٨

  . اإلعالن
ـ ينبغي لألمين العام لمنظمة األمم المتحدة والمدير العام لليونسكو إحالة هذا اإلعالن إلى الدورة  ١٩

  . المؤتمر العام لليونسكوالقادمة لكل من الجمعية العامة لألمم المتحدة و
   

  المرفق
  المبادرات والمشاريع التي حددتها الندوة

   
  : تنمية التعاون بين الصحف الخاصة األفريقية وبين صحف الشمال والجنوب: أوالً 

  . ـ مساعدتها في تبادل منشوراتها
  . ـ مساعدتها في تبادل معلوماتها

  . لصحفيينـ مساعدتها في تقاسم خبراتها عن طريق تبادل ا
  . ـ تنظيم دورات تدريب تنشيطية وجوالت دراسية لصحفييها وإدارييها وموظفيها التقنيين

  . تأسيس اتحادات وطنية مستقلة ومتميزة للناشرين والصحفيين: ثانيــــاً 
 ً   . تأسيس رابطات إقليمية للناشرين والصحفيين المستقلين: ثالثــا

 ً غير حكومية ومدونات لقواع!د الس!لوك ف!ي ك!ل بل!د تمك!ن م!ن وضع وتعزيز لوائح تنظيمية : رابعــا
  . الدفاع بصورة أفضل عن المهنة وضمان موثوقيتها

 ً   . تمويل دراسة عن جماهير الصحف المستقلة بهدف تنظيم تجمعات وكاالت اإلعالن: خامسا
 ً لتكوين  تمويل دراسة جدوى عن تأسيس صندوق لمساعدة الصحافة المستقلة وتدبير األموال: سادسا

  . رأس مال الصندوق
 ً   . تمويل دراسة جدوى عن إنشاء مركز لشراء ورق الصحف وإقامة هذا المركز: سابعا
 ً   . دعم وتأسيس مؤسسات صحيفة أفريقية ذات طابع إقليميي: ثامنا

 ً المساعدة في إنشاء هياكل لمراقبة التعديات على حرية الصحافة واس!تقالل الص!حفيين، عل!ى : تاسعا
  . حاد صحفيي غرب أفريقياغرار ات

إنشاء بنك للبيانات المتعلقة بالمعلومات الجارية الالزمة للصحف لخدمة الصحافة األفريقي!ة : عاشراً 
  . المستقلة

   
   
   

 


