
  ١٩٩٠إعالن كامباال بشأن الحرية الفكرية والمسؤولية االجتماعية 
  

  :تمهيد
تتهدد الحرية الفكرية في إفريقيا حالياً بدرجة غير مسبوقة، واألزمة االقتصـادية والسياسـية   
واالجتماعية الناشئة تاريخياً في قارتنا مستمرة في إضعاف التطور في كافة المجاالت، ووضع 

هيكلية غير الشعبية يصاحبها قمع سياسي متزايـد ونشـر الفقـر والمعانـاة     برامج التعديل ال
اإلنسانية الشديدة على نطاق واسع، ويكون رد فعل الشعوب اإلفريقية على هذه الظروف غير 
المحتملة هو تكثيف نضالها من أجل الديمقراطية وحقوق اإلنسان، والنضال من أجل الحريـة  

فاح شعوبنا من أجل حقوق اإلنسان، وبقدر ما يكـون نضـال   الفكرية هو جزء ال يتجزأ من ك
نضال المفكرين األفارقة من أجل  فيتكاثالشعوب اإلفريقية من أجل الديمقراطية عاماً بقدر ما 

  .الحرية الفكرية
وإدراكاً أن الدول األفريقية هي أطراف في وثائق حقوق اإلنسان الدولية واإلقليمية بما في ذلك 

نحن المشاركين فـي النـدوة    –يقي بشأن حقوق اإلنسان والشعوب، واقتناعاً بأننا الميثاق األفر
وأعضاء المجتمـع الفكـري   " الحرية األكاديمية والمسؤولية االجتماعية للمفكرين"الخاصة بـ 

النضال من أجل حقـوق   -األفريقي لدينا التزاماً بالكفاح من أجل حقوقنا، وكذلك المساهمة في
في كامباال بأوغندا لوضع المعايير والمقاييس لترشيد ممارسة الحرية الفكرية،  شعوبنا، اجتمعنا

وتذكير أنفسنا بمسؤوليتنا االجتماعية كمفكرين، وبذلك نتبنى إعالن كامبـاال بشـأن الحريـة    
، وربما يكـون هـذا   ١٩٩٠الفكرية والمسؤولية االجتماعية في التاسع والعشرين من نوفمبر 

للمجتمع الفكري األفريقي للتأكيد على االستقاللية والتعهد بالمسؤولية تجاه اإلعالن هو المعيار 
  .شعوب قارتنا

  الفصل األول
  الحقوق والحريات األساسية

  القسم أ
  الحقوق والحريات الفكرية

  ١مادة 
  .لكل شخص الحق في التعليم والمشاركة في النشاط الفكري

  ٢مادة 
حقوقه المدنية والسياسية واالجتماعية واالقتصـادية  لكل مفكر أفريقي الحق في أن تحترم كل 

والثقافية، كما هو وارد في بيان حقوق اإلنسان الدولي والميثاق األفريقـي لحقـوق اإلنسـان    
  .والشعوب



  ٣مادة 
ال يضطهد أي مفكر أفريقي بأي حال أو يفزع أو يروع بسبب إنتاجـه الفكـري أو آرائـه أو    

  .جنسه أو جنسيته أو عرقه
  ٤مادة 

يتمتع كل مفكر أفريقي بحرية الحركة في بلده وحرية السفر إلى الخارج والعودة مرة أخـرى  
دون معوقات أو مضايقات، وال يحد من حريته أي إجراء إداري أو أي إجـراء آخـر سـواء    

  .بشكل مباشر أو غير مباشر بسبب آرائه الفكرية أو معتقداته أو نشاطه
  ٥مادة 

فريقي الحق في الشروع في االتصاالت وتطويرهـا أو إنشـاء   لكل مفكر وكل مجتمع فكري أ
عالقات مع المفكرين والمجتمعات الفكرية األخرى بشرط أن تكـون قائمـة علـى المسـاواة     

  .واالحترام المتبادل
  ٦مادة 

لكل مفكر أفريقي الحق في متابعة األنشطة الفكرية بما في ذلك التدريس والبحث ونشر نتـائج  
ات أو مضايقات خضوعاً فقط للمبادئ المعترف بها عالمياً للبحث العلمـي  األبحاث دون معوق

  .والمعايير األخالقية والمهنية
  ٧مادة 

بشكل مباشر ومـن   –لكل أعضاء هيئات التدريس والبحث وطالب المؤسسات التعليمية الحق 
ـ  –خالل ممثليهم المنتخبين  اتهم وفقـاً  البدء والمشاركة في وتحديد البرامج األكاديمية لمؤسس
  .ألعلى المقاييس التعليمية

  ٨مادة 
يكون ألعضاء التدريس والبحث في المجتمع الفكري ضـمان التثبيـت فـي وظـائفهم، وال     
يطردون من أعمالهم إال ألسباب سوء السلوك الفادح أو ثبوت عدم الكفاءة أو اإلهمـال الـذي   

بية القائمة على األسس المذكورة يتعارض مع المهنة األكاديمية، وتكون إجراءات الفصل التأدي
في هذه المادة وفقاً لإلجراءات الموضوعة والتي تشترط جلسة استماع عادلة أمام هيئة منتخبة 

  .بشكل ديمقراطي للمجتمع الفكري
  ٩مادة 

يكون للمجتمع الفكري الحق في التعبير عن آرائه بحرية في وسائل اإلعـالم، وفـي إنشـاء    
  .ت الخاصة بهوسائل اإلعالم واالتصاال

  القسم ب
  الحق في إنشاء التنظيمات المستقلة



  ١٠مادة 
يكون لكافة أعضاء المجتمع الفكري حرية التجمع بما في ذلك الحق في تشكيل النقابات المهنية 

االجتماع سلمياً وتكوين الجماعـات واألنديـة    فيواالنضمام إليها، ويشمل حق التجمع الحق 
  .والجمعيات المحلية والدولية

  القسم ج
  الحكم الذاتي للمؤسسات

  ١١مادة 
تكون مؤسسات التعليم العالي مستقلة في إدارة شؤونها عن الدولة أو أي سلطة عامـة أخـرى   
بما في ذلك اإلدارة ووضع البرامج األكاديمية وبرامج التدريس والبحث والبـرامج األخـرى   

  .ذات الصلة
  ١٢مادة 

عليم العالي بالوسائل الديمقراطية للحكم الذاتي بمـا فـي   تتم ممارسة الحكم الذاتي لمؤسسات الت
  .ذلك المشاركة الفعالة لكافة أعضاء المجتمع األكاديمي الخاص بها

  الفصل الثاني
  التزامات الدولة

  ١٣مادة 
تلتزم الدولة باتخاذ اإلجراءات العاجلة والمناسبة فيما يتعلق بأي مخالفة من قبل مسئولي الدولة 

  .ا تجاه حقوق وحريات المجتمع الفكريتنمو إلى علمه
  ١٤مادة 

ال تنشر الدولة أي قوات عسكرية أو قوات الدفاع المدني أو قوات األمن أو المخـابرات أو أي  
ابهة داخل مباني وأراضي المؤسسات التعليمية، وفي حالة ما إذا كان نشر مثل هـذه  قوات مش

  :القوات ضرورياً من أجل حماية الحياة والممتلكات ففي هذه الحالة تراعى الشروط التالية
  أن يكون هناك خطر واضح على الحياة والممتلكات، و) أ(
  ية بهذا المعنى، وأن يكون رئيس المؤسسة المعنية قد قدم دعوة خط) ب(
أن تتم الموافقة على مثل هذه الدعوة من قبل لجنة قائمة منتخبة من المجتمـع األكـاديمي   ) ج(

  .تشكل لهذا الغرض
  ١٥مادة 

  .تتوقف الدولة عن ممارسة الرقابة على أعمال المجتمع الفكري
  
  



  ١٦مادة 
تها بترويج المعلومـات  تلتزم الدولة بضمان أال يقوم أي مسئول أو أي هيئة أخرى تحت سيطر

المضللة أو اإلشاعات المدبرة للترويع وتشويه السمعة أو التدخل بـأي حـال فـي األعمـال     
  .الشرعية للمجتمع الفكري

  ١٧مادة 
تضمن الدولة على نحو متواصل التمويل المناسب لمؤسسات البحث ومؤسسات التعليم العالي، 

  .ئة المنتخبة للمؤسسة المعنيةويتم تحديد مثل هذا التمويل بالتشاور مع الهي
  ١٨مادة 

تتوقف الدولة عن فرض شروط على الحركة أو العمل بالنسبة للمفكرين األفارقة مـن الـبالد   
  .األخرى داخل أراضيها أو منع ذلك

  الفصل الثالث
  المسؤولية االجتماعية

  ١٩مادة 
وبأفضل صورة، ويجـب  يلتزم أعضاء المجتمع الفكري بأداء أدوارهم ووظائفهم بكفاءة وأمانه 

  .أن يؤدوا واجباتهم وفقا ألفضل المعايير العلمية واألخالقية
  ٢٠مادة 

على أعضاء المجتمع الفكري مسؤولية تعزيز روح التسامح نحو وجهات النظـر والمواقـف   
  .المختلفة وتحسين النقاش الديمقراطي

  ٢١مادة 
منة على أو السلوك الجائر نحـو  ال تنغمس أي جماعة من المجتمع الفكري في مضايقة أو الهي

أي جماعة أخرى، وتحل كل الخالفات فيما بين المجتمع الفكـري بـروح المسـاواة وعـدم     
  .التعصب والديمقراطية

  ٢٢مادة 
يكون لدى المجتمع الفكري مسؤولية النضال والمشاركة في نضال القوى الشعبية مـن أجـل   

  .حقوقهم ومن أجل تحريرهم
  ٢٣مادة 

ضو في المجتمع الفكري أو يكون طرفاً في أي محاولة تعمل إحداث الضـرر  ال يشارك أي ع
  .بالناس أو المجتمع الفكري أو يعرض للخطر المبادئ والمعايير العلمية واألخالقية والمهنية

  ٢٤مادة 
  .يلتزم المجتمع الفكري بالتضامن وتوفير الملجأ ألي عضو يضطهد بسبب نشاطه الفكري



  ٢٥مادة 
ع الفكري بتشجيع والمساهمة في األفعال اإليجابية إلصـالح الظلـم االجتمـاعي    يلتزم المجتم

  .التاريخي والمعاصر القائم على الجنس أو الجنسية أو أي عائق اجتماعي آخر
  الفصل الرابع

  التنفيذ
  ٢٦مادة 

يجوز ألعضاء المجتمع الفكري أن يقوموا بتطوير وتقوية المعايير والمقاييس الموضوعة فـي  
  .إلعالن على المستوى اإلقليمي واألفريقي كلههذا ا

  ٢٧مادة 
يلتزم المجتمع الفكري اإلفريقي بتشكيل تنظيماته الخاصة لمراقبة واإلعـالن عـن انتهاكـات    

  .الحقوق والحريات الواردة في هذا اإلعالن
  

  توصيات وقرارات الندوة بشأن الحرية األكاديمية والمسئولية االجتماعية لمفكري كامباال
  ١٩٩٠نوفمبر  ٢٩

  الدولة والحرية األكاديمية
تدين الندوة انتهاكات الحكم الذاتي للمؤسسات األكاديمية بسبب اإلغالق أو االقتحام من قبـل   -

قوات األمن أو الشرطة أو القوات العسكرية أو رقابة العمل الفكري والقيود على حرية التجمع 
  .والحركة والكالم والنشر

طالق سراح كافة المفكرين المعتقلين أو المسجونين بشـكل غيـر قـانوني    تطالب الندوة بإ -
وعائلتهم بشكل فوري وبدون شروط، وعودة أولئك المنفيين وإنهاء كافـة أشـكال مضـايقة    

  .وتخويف واضطهاد المفكرين بسبب عملهم
 تناشد الندوة كافة الدول أن تقوم على نحو كاف بالمجهودات األكاديميـة والفكريـة حيـث    -

  .بدونها ال يمكن أن تتوفر الحرية األكاديمية
  :حرية أهل الفكر والحرية الفكرية

تطالب الندوة بإنشاء منظمة أفريقية لمراقبة وتوثيق ونشر المعلومات عن سـوء اسـتغالل    -
  .الحرية األكاديمية والفكرية وقمع ومضايقة وتخويف واعتقال المفكرين

ات المجتمع الفكري األفريقي القائمة من خـالل التمثيـل   تطالب الندوة بتقوية شبكات واتحاد -
  .المتزايد للجماعات المهمشة مثل النساء والطالب الصغار غير المعترف بهم

تطالب الندوة بجعل الهياكل اإلدارية واإلجراءات والممارسات في المؤسسـات األكاديميـة    -
  .يعملون داخلها أكثر تمثيالً للمدرسين والباحثين والطالب واآلخرين الذين



تطالب الندوة بتشجيع الطرق الجماعية والديمقراطية للتدريس والبحث والنشـر والمعـايير    -
  .المهنية واألخالقية العالية

تطالب الندوة المؤسسات األكاديمية األفريقية بتشجيع التبادل الفكري بين العلمـاء األفارقـة    -
متساوية للخدمات والتعـويض والعـالج بغـض     وتوفير المالذ للعلماء المنفيين وتقديم شروط

  .النظر عن الجنسية
تطالب الندوة المفكرين األفارقة بتنمية التضامن والشبكات الداعمة للـدفاع عـن المصـالح     -

  .الجماعية للمجتمع الفكري
  
  
  
  
  
 


