
 إعالن صنعاء بشأن تعزيز استقالل وتعددية وسائل اإلعالم العربية
   

 النص الكامل

نحن المشاركين في حلقة التدارس بشأن تعزيز استقالل وتعددية وسائل 
/ يناير ١١إلى  ٧اإلعالم العربية التي عقدت في صنعاء باليمن في الفترة من 

متحدة ومنظمة األمم ، باالشتراك بين منظمة األمم ال١٩٩٦كانون الثاني 
 المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو

   

م�ن اإلع�الن الع�المي لحق�وق اإلنس�ان الت�ي ت�نص عل�ى أن  ١٩إذ نضع نصب أعيننا المادة 
لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبي�ر، ويش�مل ه�ذا الح�ق حري�ة اعتن�اق اآلراء دون "

وإذاعته��ا بأي��ة وس��يلة كان��ت دون تقي��د بالح��دود  أي ت��دخل، واس��تقاء األنب��اء واألفك��ار وتلقيه��ا
  ". الجغرافية

ك�انون األول / ديس�مبر ١٤الم�ؤرخ  -١-د- ٥٩ونذكر بقرار الجمعي�ة العام�ة لألم�م المتح�دة 
والذي ي�نص عل�ى أن حري�ة المعلوم�ات ح�ق أساس�ي م�ن حق�وق اإلنس�ان، وب�القرار  ١٩٤٦
 .شأن اإلعالم في خدمة البشريةب ١٩٩٠كانون األول / ، المؤرخ ديسمبر" ألف"، ٤٥/٧٦

الذي اعتمده المؤتمر العام لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة  ١٠٤ونذكر بالقرار 
حري�ة "، وال�ذي يرك�ز عل�ى تعزي�ز  ١٩٨٩في دورته الخامسة والعش�رين ع�ام  -اليونسكو-

 ". يتداول األفكار عن طريق الكلمة والصورة على الصعيدين الدولي والوطن

، ال��ذي اعتم��ده الم��ؤتمر الع��ام لليونس��كو ف��ي دورت��ه السادس��ة  ٣٠٤ون��ذكر أيض��ا ب��القرار 
يسلم ب�أن الص�حافة الح�رة والمتع�ددة والمس�تقلة عنص�ر أساس�ي ف�ي ك�ل " والعشرين والذي 
أن يوسع نطاق التدابير المتخذة لتشمل مناطق "ويدعو المدير العام إلى " مجتمع ديمقراطي 

 ". لتشجيع حرية الصحافة وتعزيز استقالل وسائل اإلعالم وتعديتها. … العالم األخـرى

 ١٩٩٣كانون األول / ديسمبر ٢٠ونذكر أيضا بالقرار الذي اعتمدته الجمعية العامة بتاريخ 
 . أيار يوما عالميا لحرية الصحافة/ ، بشأن إعالن الثالث من مايو

  
-لع��ام لليونس��كو ف��ي دورت��ه الثامن��ة والعش��رين ال��ذي اعتم��ده الم��ؤتمر ا ٦٠٤نس��جل بارتي��اح الق��رار 

لإلعالنات التي اعتمدها المشاركون في حلقات التدارس الت�ي " األهمية الكبرى"والذي أكد  -١٩٩٥
-، وفي ألما آت�ا، قازاقس�تان -١٩٩١أيار / مايو٣ -نيسان/ ابريل ٢٩-انعقدت في ويندهوك، ناميبيا، 

، والذي تبن�ى -١٩٩٤أيار / مايو ٦-٢-نتياغو، شيلي، ، وفي سا-١٩٩٢تشرين األول / أكتوبر ٩-٥
حلق�ة الت�دارس اإلقليمي�ة "وف�ي الق�رار ذات�ه أع�رب الم�ؤتمر الع�ام ع�ن اقتناع�ه ب�أن . تلك اإلعالن�ات

، المش��تركة ب��ين األم��م المتح��دة واليونس��كو بش��أن تعزي��ز اس��تقالل وتعددي��ة وس��ائل اإلع��الم العربي��ة
، س��وف تس��هم ف��ي تهيئ��ة الظ��روف الت��ي تمك��ن ١٩٩٦أوائ��ل المزم��ع عق��دها ف��ي ص��نعاء ال��يمن، ف��ي 

وسائل اإلعالم التعددية من التطور والمشاركة الفعالة في عملي�ات تحقي�ق الديمقراطي�ة والتنمي�ة ف�ي 
 ". المنطقة العربية



، ال��ذي ق��رر مجلس��ه -ب��دتا-ونش��دد عل��ى ال��دور المتن��امي لبرن��امج اليونس��كو ال��دولي لتنمي��ة اإلتص��ال 
، آيْال األولوية للمشروعات الرامية إلى دعم وسائل ١٩٩٢شباط / مي في دورة فبرايرالدولي الحكو

 . اإلعالم المستقلة والتعددية
نالح��ظ الحاج��ة الماس��ة لتمك��ين الم��رأة م��ن التعل��يم الح��ر واتخ��اذ الق��رار ف��ي مج��ال وس��ائل اإلع��الم، 

 . ونسجل ما ينطوي عليه ذلك من أهمية
مساعد األمين العام لألمم المتحدة لإلعالم نيابة عن األمين العام، ومساعد وننوه بالبيانات التي ألقاها 

المدير العام لليونسكو لالتص�ال والمعلوم�ات والمعلوماتي�ة نياب�ة ع�ن الم�دير الع�ام، ف�ي افتت�اح حلق�ة 
 .التدارس

 .ونعرب عن خالص تقديرنا لألمم المتحدة واليونسكو لتنظيم حلقة التدارس هذه
تق�ديرنا الص�ادق للهيئ�ات والمنظم�ات والوك�االت والمؤسس�ات الحكومي�ة الدولي�ة  ونعرب أيض�ا ع�ن

  والحكومية 
  .وغير الحكومية التي أسهمت في جهود األمم المتحدة واليونسكو لتنظيم الحلقة

ونع��رب ع��ن امتنانن��ا لحكوم��ة الجمهوري��ة اليمني��ة وش��عبها وهيئاته��ا اإلعالمي��ة وص��حفييها للض��يافة 
  دت على نجاح الحلقةالكريمة التي ساع

  
  نعلن ما يلي

 
ينبغي أن تقوم الدول العربية بتوفير الضمانات الدستورية والقانونية لحرية التعبير وحرية الصحافة، 
ويدعم هذه الضمانات ف�ي حال�ة وجوده�ا، وأن تلغ�ي الق�وانين واإلج�راءات الرامي�ة إل�ى تقيي�د حري�ة 

خارج نطاق القانون ينطوي على تقييد " مراءخطوط ح"الصحافة، وإن نزوع الحكومات إلى وضع 
  . لهذه الحريات، ويعتبر أمرا غير مقبول

تمت���ع أن إنش���اء رابط���ات أو نقاب���ات أو اتح���ادات للص���حفيين، ورابط���ات للمح���ررين والناش���رين، ت
باالستقالل الحقيقي وتتسم بالطابع التمثيلي، لهي مسألة جديرة باألولوية ف�ي البل�دان العربي�ة الت�ي ال 
توجد فيها مثل هذه الهيئات، وينبغي إلغاء أي�ة عقب�ات قانوني�ة أو إداري�ة تح�ول دون إنش�اء منظم�ات 

اء ووف�ق المع�ايير مستقلة للصحفيين، كم�ا يج�ب ويض�ع ق�وانين ت�نظم عالق�ات العم�ل حس�ب االقتض�
 . الدولية

أن الممارسة الصحفية السليمة ه�ي أفض�ل ض�مانة ض�د القي�ود تفرض�ها الحكوم�ات وض�د الض�غوط 
 . التي تمارسها مجموعات المصالح الخاصة

وأن وض��ع مب��ادئ توجيهي��ة للمع��ايير الص��حفية إنم��ا يرج��ع إل��ى الع��املين ف��ي مج��ال اإلع��الم، وأي 
يهي��ة ينبغ��ي أن تنب��ع م��ن الص��حفيين أنفس��هم، كم��ا يتع��ين إدخ��ال محاول��ة لوض��ع مع��ايير ومب��ادئ توج

أو الص��حفيين أثن��اء ممارس��تهم لمهن��تهم طرف��ا فيه��ا، م��ن /المنازع��ات الت��ي تك��ون وس��ائل اإلع��الم و
 . اختصاص المحاكم التي ينبغي أن تنظر فيها وفقا للقوانين واإلجراءات المدنية ال الجنائية

يمتلكها ويديرها الص�حفيون أنفس�هم، . مؤسسات صحفية مستقلة ينبغي تشجيع الصحفيين على إنشاء
ويمكن أن تقدم إليها هبات معروفي�ة المص�در، ع�ن اإلقتض�اء ، ش�ريطة أن ال يت�دخل الممول�ون ف�ي 

 .سياسة التحرير
ينبغي أن تستهدف المساعدات الدولية التي تقدم في ال�دول العربي�ة تط�وير وس�ائل اإلع�الم المكتوب�ة 

 . ة المستقلة عن الحكومات، وذلك من أجل التحرير والتعبير واستقاللية الصحافةواإللكتروني
ينبغي أن تمنح لهيئات اإلذاعة والتلفزيون التي تمتلكها الدولة نظم قانونية أساسية تكفل لها االستقالل 
الصحفي والتحرير بوصفها مؤسسات إعالمية عامة مفتوح�ة، وينبغ�ي أيض�ا تش�جيع إنش�اء وك�االت 



أو الجماعي�ة لوس�ائل اإلع�الم الس�معية البص�رية، عل�ى أن /باء مستقلة، وتشجيع الملكية الخاص�ة وأن
 .يشمل ذلك المناطق الريفية أيضا

ينبغي للحكومات العربية أن تتعاون مع األمم المتحدة واليونسكو ومع الوكاالت والمنظمات اإلنمائية 
 :ألخرى من أجل ما يلي الحكومية وغير الحكومية ومع الرابطات المهنية ا

   
(1) 
 
 

أو إعادة النظر في القوانين الحالية بغية تطبيق الحقوق المتعلقة بحرية /إصدار قوانين جديدة و
التعبير وحرية الصحافة واالنتفاع بالمعلومات طبقا للقانون، وإلغاء احتكار األنباء واإلعالنات، 

أو االقتصادي أو السياسي سواء في مجال  والتوقف عن ممارسة كافة أشكال التمييز االجتماعي
اإلذاعة، وتخصيص الترددات أو الطباعة أو توزيع الصحف أو المجالت أو في إنتاج ورق 
الصحف وتوزيعه، وإزالة كافة العقبات التي تحول دون إصدار مطبوعات جديدة، وإلغاء الضرائب 

 .المشوبة بالتمييز
   

2)(  
 
  

ة الحواجز االقتصادية التي تعترض فتح منافذ جديدة لوسائل اإلعالم، بما اتخاذ التدابير الالزمة إلزال
في ذلك الضرائب والرسوم والحصص التي تقيد اس�تيراد م�واد معين�ة مث�ل ورق الص�حف ومع�دات 
الطباعة وصف الحروف وآالت معالجة النصوص ومعدات اإلتصاالت السلكية والالسلكية، وك�ذلك 

بي��ع الص��حف وغيره��ا م��ن اإلج��راءات الت��ي تح��ول دون انتف��اع  إلغ��اء الض��رائب المفروض��ة عل��ى
 . الجمهور بوسائل اإلعالم

تحسين تدريب الصحفيين والمديرين وغيرهم من العاملين في مجال اإلعالم وتوسيع نطاقه،  )٣( )٣(
بغية االرتقاء بمستوياتهم المهنية، على أن يتم ذلك أيضا عن طريق إنشاء مراكز جديدة للتدريب في 

 .دان التي ال يوجد بها مثل هذه المراكز بما في ذلك اليمنالبل
نتعهد بالسعي م�ن أج�ل الحص�ول عل�ى دع�م المنظم�ات الوطني�ة واإلقليمي�ة والدولي�ة المعني�ة بحري�ة 
الصحافة، والمنظمات المهنية غير الحكومية المعنية بوسائل اإلعالم من أج�ل إنش�اء ش�بكات وطني�ة 

ات حرية التعبير والتصدي لهذه اإلنتهاكات حري�ة التعبي�ر والتص�دي وإقليمية، تستهدف رصد انتهاك
له��ذه االنتهاك��ات وإنش��اء بن��وك للمعلوم��ات، وتق��ديم المش��ورة والمس��اعدة التقني��ة ف��ي مج��ال الحوس��بة 
اإللكترونية والتكنولوجيات الجديدة للمعلوم�ات واالتص�ال، عل�ى أن يك�ون مفهوم�ا أن برن�امج األم�م 

البرن��امج ال��ولي لتنمي��ة االتص��ال وغيرهم��ا م��ن الش��ركاء ف��ي عملي��ات التنمي��ة المتح��دة اإلنم��ائي و
  .س���������������������يعتبرون ه���������������������ذه االحتياج���������������������ات مس���������������������ألة ذات أولوي���������������������ة كب���������������������رى

نطلب من اللجان الوطنية لليونسكو في بالد العربية المساعدة ف�ي تنظ�يم اجتماع�ات وطني�ة وإقليمي�ة 
 .ةلدعم حرية الصحافة، وتشجيع إنشاء مؤسسات إعالمية مستقل

ومن واجب مجتمع الدولي أن يسهم في تحقيق هذا اإلعالن وتنفي�ذه، وينبغ�ي أن يتكف�ل األم�ين الع�ام 
لألم المتحدة بعرض هذا اإلعالن على الجمعية العامة، وأن يتولى المدير العام لليونسكو تقديمه إل�ى 

  .المؤتمر العام للمنظمة لمتابعته وتنفيذه
   
  



 


