
 إعــالن المـاآتــا
   

  حول النهوض بصحافة مستقلة

  وتعــددية في آسيــا

   
نحن المشاركون في الندوة المتعلق�ة ب�النهوض بص�حافة مس�تقلة وتعددي�ة ف�ي آس�يا، الت�ي نظم�ت ف�ي 

، باالش��تراك م��ع منظم��ة األم��م المتح��دة ١٩٩٢أكت��وبر  ٩إل��ى  ٥الماات��ا بكازاخس��تان ف��ي الم��دة م��ن 
إذ نشير إلى اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الص�ادر . دة للتربية والعلم والثقافةومنظمة األمم المتح

والذي ينص على أن حرية المعلوم�ات ه�ي ح�ق أساس�ي م�ن  ١٩٤٨ديسمبر / كانون األول  ١٤في 
  . حقوق اإلنسان

بش��أن  ١٩٩٠ديس��مبر / ك��انون األول  ١١أل��ف الم��ؤرخ ف��ي  ٧٦/  ٤٥و إل��ى ق��رار الجمعي��ة العام��ة 
الص��ادر ع��ن الم��ؤتمر الع��ام  ١٠٤/ ج��يم  ٢٥وإذ نش��ير إل��ى الق��رار . ع��الم ف��ي خدم��ة البش��ريةاإل

، وال�ذي يش��دد عل��ى تعزي�ز حري��ة ت�دفق األفك��ار بالكلم��ة والص�ورة ب��ين األم��م ١٩٨٩لليونس�كو ع��ام 
الصادر عن المؤتمر العام لليونسكو في الدورة السادس�ة  ٣٠٤وإذ نشير إلى القرار . وداخل كل أمة

، والذي يقر فيه المؤتمر بأن حرية وتعددية الص�حافة تعتب�ر عنص�را أساس�يا لك�ل ١٩٩١شرين والع
  . مجتمع ديموقراطي

وك��ذلك ب��القبول ب��اإلعالم ال��ذي أق��ره المش��اركون ف��ي الن��دوة المتعلق��ة ب��النهوض بالص��حافة األفريقي��ة 
إبري��ل باالش��تراك م��ع  ١إل��ى  ٢٩المس��تقلة والتعددي��ة، المنعق��دة ف��ي وين��دهوك بناميبي��ا ف��ي الم��دة م��ن 
وإذ نذكر بالدور المتن�امي ال�ذي . منظمة األمم المتحدة، ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة

 ١٩٩٢والذي أقر مجلسه المنعقد في دورة فيفري ) P.I.D.C(لعبه البرنامج الدولي لتنمية االتصال 
  . ستقاللية وتعددية الصحافةإعطاء األولوية للمشاريع التي تهدف إلى دعم حرية وا

وإذ نعبر عن تقديرنا للبيانات التي قدمها كل من ممثل األمين العام لألمم المتحدة، واألم�ين التنفي�ذي 
للجنة اإلقتص�ادية واالجتماعي�ة آلس�يا الباس�فيك، والم�دير الع�ام المس�اعد لليونس�كو المكل�ف ب�اإلعالم 

كرنا لألم��م المتح��دة واليونس��كو عل��ى تنظ��يم ه��ذه وإذ نع��رب ع��ن عمي��ق ش��. واالتص��ال والمعلوماتي��ة
وإذ نع��رب ع��ن خ��الص تق��ديرنا لحكوم��ة وش��عب جمهوري��ة كازاخس��تان عل��ى ك��رم الض��يافة . الن��دوة

  . والتسهيالت المتاحة والتي ساهمت في إنجاح هذه الندوة
س��يما وإذ نعب�ر أيض�ا ع�ن خ��الص تق�ديرنا وش�كرنا لجمي�ع الهيئ��ات واألجه�زة الحكومي�ة الدولي�ة، وال

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، والمنظمات الحكومية وغير الحكومية التي تعاونت مع اليونسكو في 
وإذ نسجل الحدث التاريخي المتمثل حاليا في ظهور ص�حافة مس�تقلة وتعددي�ة ف�ي . تنظيم هذه الندوة

الملحة إل�ى االعتم�اد  جمهوريات آسيا الوسطى والتابعة سابقاً لالتحاد السوفياتي، ونشير إلى الحاجة
نعلن عن تأييدنا المطلق لألهداف األساسية . على اإلنجازات المتجددة للندوة التي انعقدت في أفريقيا

إلعالن ويندهوك، واعتبارا بأن تطبيقه يمثل حدثا بارزا في الكفاح الرامي إلى خلق صحافة مكتوبة 
  ..الممسموعة ومرئية حرة ومستقلة وتعددية في جميع أنحاء الع

  : اقتراحات بإقامة مشاريع عينية
أن دول آسيا والباس�فيك، بم�ا ذل�ك جمهوري�ات آس�يا الوس�طى والت�ي كان�ت تابع�ة لالتح�اد الس�وفياتي 
سابقا وتحصلت على استقاللها، والتي تمثل قسما من المنطقة اآلسيوية، عازمة على تطبي�ق أه�داف 

  : مشاريع العينيةإعالن ويندهوك في الميادين التالية وذلك عبر ال
   
 : ـ الجانب التشريعي ١



تقديم أفكار مختصة تساعد على تحري�ر نص�وص تش�ريعية م�ن ش�أنها أن تع�رض الق�وانين المتعلق�ة 
بالصحافة الداخلية وإعطاءها الحرية في التعبير، وإبداء الرأي ووص�ولها إل�ى الخب�ر، وك�ذلك إلغ�اء 

ب�الراديو والتليفزي�ون وتوزي�ع الموج�ات العامل�ة  االحتكارات وإلغاء أي نوع م�ن التحي�ز ال�ذي يم�س
والطباع��ة، وتوزي��ع الص��حف، والمج��الت وإنت��اج وتوزي��ع ال��ورق للص��حافة، وك��ذلك العراقي��ل الت��ي 

  . تعترض الصحف الجديدة والضرائب المتحيزة
   
  : ـ التدريـــب ٢

  : لمواضيع التاليةيجب اإلعداد لبرنامج ندوات أو مشاغل تدريبية وطنية وإقليمية تتمحور حول ا
  . أ ـ المؤهالت المهنية بما في ذلك التدريب المعمق والمتعلق بمسائل النهوض وطرق معالجتها
  . ب ـ القدرة على التصرف والتسويق والمعرفة الفنية الالزمة للصحافة والراديو والتليفزيون

  . الصحافةج ـ المبادئ الدولية المتعلقة بحرية القول والتعبير، وحرية اإلعالم و
د ـ المب��ادئ الدولي��ة المتعلق��ة بحري��ة التجم��ع، والعالق��ات ب��ين اإلدارة والم��وظفين األص��ليين ف��ي 
المحادثات الجماعية، قوانين ومسؤولية الجمعيات الممثلة للصحافيين والمحررين، والمنتجين لبرامج 

  . الراديو والتليفزيون والناشرين
هـ ـ مبادئ تتعلق بحرية الصحافيين والعالقات بين أسرة تحرير الجريدة ومجلس اإلدارة، ومختل�ف 

  . القطاعات التجارية والوحدات اإلدارية واألقسام المكلفة باإلشهار
بم�ا ف�ي ذل�ك ب�رامج التب�ادل ف�ي س�لك (و ـ برامج دراسية وطرق التدريب التابعة لمدارس الصحافة 

  . ، والبرامج الخاصة بالمديرين)ينالمساعدين والمحاضر
  . ز ـ مداخل البرامج ومواد التدريب

  . ح ـ قوانين المعامالت المتعلقة باإلشهار في مجالي الراديو والتليفزيون
ط ـ التش��ريعات المتعلق��ة بعم��ل الم��رأة ف��ي المي��دان اإلعالم��ي وحق��وق التجمع��ات اإلقليمي��ة داخ��ل 

  . التجمعات
   
  : اتـ حرية تدفق المعلوم ٣

أ ـ السعي وبسرعة إل�ى تركي�ز مراك�ز التوثي�ق اإلعالم�ي ف�ي جمهوري�ة آس�يا الوس�طى وذل�ك حت�ى 
يتمكن الصحفيون وغي�رهم م�ن الوص�ول إل�ى الخب�ر عل�ى الص�عيد الع�المي، وك�ذلك الحص�ول عل�ى 
القوانين والكتب والمواد الدراسية واستعمال طرق النشر عبر الحاسوب وذلك بهدف إعداد نصوص 

  . نشرهابغية 
ب ـ مساعدة وسائل اإلعالم على تحسين إنتاج ومحتوى وإخراج الصحف والمجالت المتلفزة ومدها 
بالتكنولوجيا الحديثة، وإعداد العاملين فيها على االستئناس بتقنيات اإلنتاج الحديثة، والقيم العص�رية 

  . التابعة لها
دول وذلك بهدف تكثيف ت�دفق اإلع�الم عل�ى ج ـ المساعدة على إقامة برامج للتبادل اإلعالمي بين ال

الص��عيد الع��المي وال��وطني واإلقليم��ي المت��أتي م��ن وإل��ى ال��دول المج��اورة، والمس��اهمة ف��ي تحس��ين 
  .التكنولوجيا وتوسيع الروابط داخل قطاع االتصال

   
  : ـ الضمانات الالزمة لحرية الصحافيين ٤

نف جميع الضمانات، وإقامة مركز أو مراك�ز أ ـ دعم حقوق الصحافيين من أجل القيام بعملهم في ك
نظام التبادل العالمي من أجل (للحماية في المنطقة وذلك لربط الصلة مع شبكة اإلنذار والتدخل، أي 

والتي يمكن أن تبعث في آسيا وتهتم خصوصا بضمان حرية الص�حافيين، ) IFEX) (حرية اإلعالم
  . والمسائل المتعلقة بها



   
  : يفزيون في مجال القطاع العموميـ الراديو والتل ٥

أ ـ تشجيع القيام بخلق وسائل إعالم سمعية بصرية مستقلة، وذلك غير الت�ي تراقبه�ا الدول�ة، وك�ذلك 
  . العمل على تشجيع الراديو في التجمعات الريفية

ال ب ـ تحسين إنتاج التليفزيون التربوي، وذلك بدعم البرامج التعليمية التي توزع عبر الجه�از ومث�
ذل��ك ال��دروس التعليمي��ة المتعلق��ة باللغ��ات مث��ل اللغ��ة اإلنجليزي��ة والتربي��ة الرس��مية وغي��ر الرس��مية 

وح��ول المح��يط، ) SIDA(وب��رامج مح��و األمي��ة، وب��رامج اإلعالمي��ة ح��ول م��رض قص��ور المناع��ة 
  . والطفولة وغير ذلك من البرامج األخرى

   
  : ـ الجمعيات المهنية ٦

والمنتج�ين لإلذاع��ة والتليفزي�ون بآس��يا الوس�طى، عل��ى تك�وين جمعي��ات دع�م الص�حافيين والناش��رين 
ووحدات واتحادات صحفية، جمعيات للمحررين والناشرين والمنتجين ممثلة، ومستقلة تماما، وكذلك 

  . بتكوين مجالي الراديو والتليفزيون في األماكن التي ال توجد بها هذه الجمعيات
   
  : ـ المسائل االقتصادية الخاصـة ٧

يجب تحديد العراقي�ل االقتص�ادية إم�ام بع�ث وس�ائل اإلع�الم الجدي�دة، والمس�تقلة بآس�يا الوس�طى وال 
سيما عن طريق إعداد ودراسة شاملة حول صيغ التبادل، والتي يمكن أن تكون في مجاالت الشراء 
ة والتوزيع، منها ورق الصحف، ومواد الطباعة وتوزي�ع الص�حف والمج�الت، وك�ذلك ط�رق إمكاني�

  . الحصول على قروض ميسرة الفرائض
إذا كانت هذه المشاريع تستجيب بصفة خاصة لحاجيات اإلعالم في آسيا الوس�طى، فإن�ه أيض�ا قابل�ة 

يوجه المشاركون الدعوة إلى منظم�ة األم�م المتح�دة . للتطبيق على الصعيد اإلقليمي في هذه المنطقة
الدولي الحك�ومي، لتنمي�ة وس�ائل االتص�ال ومنظوم�ة  وبرنامجها) اليونسكو(للتربية والثقافة والعلوم 

األم��م المتح��دة وال س��يما اللجن��ة االقتص��ادية واالجتماعي��ة آلس��يا والباس��فيك وبرن��امج األم��م المتح��دة 
اإلنمائي، والمنظمات المهنية العالمية، والدول المانحة والمؤسسات الخيرية، وغيرها من المؤسسات 

  . لمساعدة بسخاء في تحقيق المشاريع المذكورة آنفا في هذا اإلعالنذات العالقة، إلى المساهمة وا
كما يطالب المشاركون األمين العام لألمم المتحدة والمدير العام لليونسكو بعرض هذا اإلعالن عل�ى 

  . الدورة القادمة لكل من الجمعية العامة لألمم المتحدة، وللمؤتمر العام لليونسكو
    

  ١٩٩٢بر حرر في المااتا في أكتو

 


