
   

           

 

  إإعالنن جبلل االططاوولة

 

  إإلغاء االقوواانيینن االمتعلقة بالقذذفف وواالشتمم االعموومي في إإفرريیقيیا ووااالررتقاء بحرريیة االصحافة إإلى قلبب االنقاشاتت

) وواالمنتددىى االعالمي للناشرريینن االمجتمعيینن WAN IFRAإإنن االرراابططة االعالميیة للجرراائدد ووناشرريي ووسائلل ااإلعالمم (
للجرراائدد وواالمؤؤتمرر االرراابع عشرر للمنتددىى االعالمي للناشرريینن في أألكابب بجنووبب  في االددووررةة االستيینن للمؤؤتمرر االعالمي

  .2007يیوونيیوو 06إإلى  03إإفرريیقيیا منن 

يیسجالنن أأنهھ منن بلدد إإلى بلدد آآخرر٬، تررززحح االصحافة ااإلفرريیقيیة تحتت ووقع تررسانة منن ااإلجررااءااتت االقمعيیة االتي   
االعامم االتي تستخددمهھا   في قوواانيینن االقذذفف وواالشتممتتررااووحح بيینن االحبسس ووااضططهھادد االصحافيیيینن وواالووباء االعامم االمتمثلل 

االحكووماتت بال هھھھووااددةة منن أأجلل االووقووفف في ووجهھ أأيي تقوويیمم ناقدد لسيیاساتهھا وومنع االجمهھوورر منن ااإلططالعع على 
  االمخالفاتت االتي تررتكبهھا؛

تت إإلى صحافة قوويیة٬، حررةة وومستقلة ووقاددررةة على مررااقبة االمؤؤسسا  بإلحاحح يیؤؤكدداانن االقناعة بأنن إإفرريیقيیا تحتاجج 
  االعمووميیة؛

يیعتبرراانن أأنن حرريیة االصحافة أأمرر أأساسي لقيیامم االحكامة االررشيیددةة وواالتنميیة ااالقتصادديیة وواالسيیاسيیة ووااالجتماعيیة   
وواالثقافيیة االمستدديیمة٬، ووتبعا لذذلكك ااالززددهھھھارر وواالسالمم في االقاررةة وومكافحة االررشووةة وواالجووعع وواالفقرر وواالنززااعع االعنيیفف 

  وواالمررضض وواانعدداامم االتهھذذيیبب؛

ووززنن تمثيیلي على االصعيیدد االددوولي منن حيیثث االملكيیة وواالنشرر ووررئاساتت   تهھما كمنظظماتت ذذااتتيیؤؤكدداانن مسؤؤووليی  
  بحرريیة االصحافة"؛  وواالمساسس  قوويیة ططوويیلة االمددىى ضدد االمخالفاتت  االتحرريیرر وواالصحافة االعالميیة للقيیامم "بحملة

نهھ للدديیمقررااططيیة في يیجدددداانن االتززاامهھما إإززااء حرريیة االصحافة بووصفهھا حقا أأساسيیا لإلنسانن ووعنصرراا بناء البدد م  
  كلل بلدد بما في ذذلكك االددوولل ااإلفرريیقيیة؛

أأساسي وويیشيیرراانن إإلى  منن ااإلعالنن االعالمي لحقووقق ااإلنسانن تضمنن حرريیة االتعبيیرر كحقق  19يیسجالنن أأنن االماددةة : 
  أأخررىى ووااررددةة في االمعاهھھھددااتت االددووليیة لحقووقق ااإلنسانن؛  حقووقق أأساسيیة  أأهھھھميیتهھ في قيیامم

بشأنن مباددئئ حرريیة االتعبيیرر في  2002كددتت ووتمتت االمصاددقة عليیهھا في إإعالنن هھھھذذهه االمباددئئ تأ  بأنن يیذذكرراانن   
إإفرريیقيیا االتي أأقررتهھا االلجنة ااإلفرريیقيیة لحقووقق ااإلنسانن وواالشعووبب ووكذذلكك ااإلتحادد ااإلفرريیقي٬، ااألمرر االذذيي يیضع االددوولل 

  ااألعضاء في ااإلتحادد ااإلفرريیقي أأمامم ووااجبب االددفاعع عنن حرريیة االصحافة ووصيیانتهھا؛

  حوولل تررقيیة صحافة إإفرريیقيیة مستقلة ووتعدددديیة؛ 1991عالنن وويینددهھھھووكك سنة كما يیذذكرراانن بإ  

يیالحظظانن أأنهھ ررغمم االفررصص االتي كانن بمقددووررهھھھا أأنن تمكنن منن صحافة حررةة تتفتقق عبرر ااالستقاللل االووططني٬، ما ززاالتت 
حرريیة االصحافة غيیرر مووجووددةة في االعدديیدد منن االددوولل ااإلفرريیقيیة ووأأنن ااالغتيیالل وواالحبسس وواالتعذذيیبب وواالحظظرر 

  ررةة ووااللجووء إإلى مررااسيیمم هھھھي االقاعددةة في االعدديیدد منن هھھھذذهه ااألممم؛وواالمصادد

يیعتررفانن بأنن هھھھذذهه ااألشكالل االفظظيیعة منن االقمع يیددعمهھا ااإلقصاء عنووةة لبعضض االجرراائدد عنن ااإلشهھارر االحكوومي   
  ووبثقلل االررسوومم االعاليیة على ااستيیرراادد تجهھيیززااتت ووووررقق االجرراائدد وواالمنافسة االشررسة منن ططررفف ووسائطط االددوولة؛

في   على نططاقق ووااسع  نهھ ررغمم االمصاددقة على أأبررووتووكوولل حرريیة االصحافة ووقمع هھھھذذهه االصحافةيیسجالنن أأ  
) ضمنن بررنامج  MAEPااآلليیة ااإلفرريیقيیة للتقيیيیمم منن ططررفف االقاددةة (  إإفرريیقيیا أأقصى ااالتحادد ااإلفرريیقي عبرر إإنشاء  



 

تررقيیة صحافة حررةة وومستقلة كمعيیارر فاعلل في تقيیيیمم االحكامة  )  NEPADاالشررااكة االجدديیددةة للتنميیة في إإفرريیقيیا (
  االررشيیددةة في ددوولل االقاررةة؛

كما يیشخصانن أأكبرر ووباء لحرريیة االصحافة في االقاررةة٬، في االلجووء االشائع إإلى االقوواانيینن االخاصة بالشتمم االعامم االتي 
ألنهھما نووعانن منن   قة بالقذذففاالمتعل  تحظظرر أأيي اانتقادد للسيیاسيیيینن ووررجالل االسلططة ووكذذلكك ااألمرر بالنسبة للقوواانيینن

االتشرريیع االمستخددمم ددوونن تميیيیزز في أأغلبب االددوولل ااإلفرريیقيیة االتي تحتفظظ بهھما قبلل كلل شيء إلغالقق االططرريیقق أأمامم 
  ااإلططالعع على االمعلووماتت (كبتت ااإلعالمم).

  يیعلنانن أأنهھ:

مم بالتعهھددااتت االتي يیجبب على االددوولل ااإلفرريیقيیة أأنن تعتررفف بططابع حرريیة االصحافة االذذيي ال يیقبلل االتجززئة ووأأنن تلتزز
  قططعتهھا على نفسهھا ضمنن االبررووتووكووالتت ااإلفرريیقيیة وواالددووليیة االمؤؤكددةة على االحرريیة ووااالستقاللل ووأأمانن االصحافة؛

خاللل االشهھوورر  كما يیشجعانن هھھھذذاا االمسعى باإللغاء االفوورريي للقوواانيینن االمتعلقة بالقذذفف وواالشتمم االعموومي االتي أأددتت 
ررئيیسس تحرريیرر وومخبرر صحافي بالسمعيیاتت االبصرريیة  229حبسس  االخمسة ااألوولى منن هھھھذذاا االعامم إإلى ااعتقالل أأوو

  ددوولة إإفرريیقيیة (كما هھھھوو مووضح في االملحقق االمررفقق مع هھھھذذاا ااإلعالنن)٬، 27وواالمنشووررااتت في 

يیددعوواانن االحكووماتت ااإلفرريیقيیة إإلى أأنن تددررسس ووتلغي على جناحح االسررعة كلل االقوواانيینن ااألخررىى االتي تحدد منن حرريیة 
  االصحافة؛

فوورراا ووإإلى   قيیة االتي حبستت صحافيیيینن على نشاططهھمم االمهھني إإلى إإططالقق سررااحهھمميیددعوواانن االحكووماتت ااإلفرريی
  االتررخيیصص للصحافيیيینن االمجبرريینن على االلجووء في االخاررجج بالعووددةة إإلى أأووططانهھمم؛

االتي تتررتبب عليیهھا حظظرر جرراائدد ووااستخدداامم عقووباتت أأخررىى منن  يیدديینانن بشددةة كلل أأشكالل االقمع للووسائطط ااإلفرريیقيیة 
ااإلشهھارريیة٬،   ستيیرراادد ووررقق االجرراائدد ووعلى ووسائلل االططباعة ووكذذلكك تغيیيیبب ااإلعالناتتقبيیلل فررضض االررسوومم على اا  

يیددعوواانن االددوولل ااإلفرريیقيیة إإلى تررقيیة حرريیة االصحافة ووااالررتقاء بهھا إإلى أأعلى االعليیيینن ووفقا للمباددئئ االمنصووصص 
االددستوورريیة منن ااإلعالنن االعالمي لحقووقق ااإلنسانن وواالبررووتووكووالتت ااألخررىى مع االضماناتت  19عليیهھا في االماددةة 
  لحرريیة االصحافة٬،

يیددعوواانن االمهھنيیيینن في االووسائطط ااإلفرريیقيیة إإلى االررفع منن شأنن نووعيیة االخطط االتحرريیرريي ووإإلى االسهھرر على ااحترراامم 
  أأخالقيیاتت االمهھنة االصحافيیة؛

في ااآلليیة ااإلفرريیقيیة للتقيیيیمم منن ططررفف   االررشيیددةة يیددعوواانن ااالتحادد ااإلفرريیقي إإلى ااالنددماجج االفوورريي لمعايیيیرر االحكامة
  ) اانططالقا منن أأنن االضررووررةة االحيیوويیة أليي بلدد هھھھي تررقيیة االووسائطط االحررةة وواالمستقلة؛MAEPااإلقرراانن (

يیددعوواانن االمؤؤسساتت االددووليیة إإلى ددفع حرريیة االصحافة إإلى ااألمامم في إإفرريیقيیا خاللل االعشرريیة االقاددمة عنن ططرريیقق 
  إإلى ررأأسس االمالل وواالتجهھيیززااتت؛  فاعع االمشررووعع ووتططوويیرر االمؤؤهھھھالتت وواالنفاذذفي مجاالتت االدد  مساعددةة االصحفف

يیشيیدداانن بالمباددررااتت لصالح صنددووقق عالمي لتنميیة االووسائطط ااإلفرريیقيیة وويیووصيیانن بأنن توولي مباددررةة منن هھھھذذاا االقبيیلل 
تمم عنايیة خاصة باإلصالحح االقانووني للووسائطط٬، خاصة حملة تخليیصص االقاررةة منن االقوواانيینن االمتعلقة بالقذذفف وواالش

  االعامم؛

  حرريیة وونماء االصحافة في إإفرريیقيیا خاللل االعشرريیة االقاددمة؛  يیلتززمانن بتعززيیزز االنشاططاتت االقائمة لصالح

"جبلل االططاوولة" بجنووبب إإفرريیقيیا   للناشرريینن هھھھذذاا ااإلعالنن  لقدد أأصددررتت االرراابططة االعالميیة للجرراائدد وواالمنتددىى االعالمي
االذذيي يینشددوونهھ ال سبيیلل إإليیهھ إإال في كنفف   ي ووااالقتصاددييليیعتررفوواا بأنن االتقددمم االسيیاس  كنددااء ملح لكلل ااألفاررقة

  االحرريیة ووفي مناخخ ملؤؤهه صحافة حررةة وومستقلة خاررجج ررقابة االحكوومة وواالسيیاسة ووااالقتصادد؛

سيیتمم تقدديیمم هھھھذذاا ااإلعالنن لألمانة االعامة لألممم االمتحددةة مع االتماسس تقدديیمهھ للجمعيیة االعامة لألممم االمتحددةة وواالمدديیرر 
تقدديیمهھ للجمعيیة االعامة لهھذذهه االمنظظمة (االيیوونسكوو) ووإإلى ررئيیسس لجنة ااالتحادد ااإلفرريیقي مع االعامم لليیوونسكوو ووططلبب 

تووززيیع ااإلعالنن على كلل أأعضاء ااإلتحادد للمصاددقة عليیهھ منن ططررفف هھھھذذهه االمنظظمة خاللل قمة ررؤؤسائهھا   االتماسس
  االقاددمة.


