
إعالن بشأن المبادئ األساسية الخاصة بإسهام وسائل اإلعالم في دعم السالم والتفاهم 
الدولي، وتعزيز حقوق اإلنسان، ومكافحة العنصرية والفصل العنصري والتحريض علي 

  الحرب
  

  أصدره المؤتمر العام لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة
  ١٩٧٨نوفمبر /الثانيتشرين  ٢٨في دورته العشرين، يوم 

  
  الديباجة

  إن المؤتمر العام،
المساهمة في صون السلم واألمن "تستهدف، بمقتضى ميثاقها التأسيسي " اليونسكو"إذ يذكر بأن 

وبالعمل علي توثيق عري التعاون بين األمم عن طريق التربية والعلم والثقافة بغيـة ضـمان   
، )١مـن المـادة    ١الفقرة " (ان وحرياته األساسيةاحترام الجميع للعدالة والقانون وحقوق اإلنس
تسهيل حرية تدفق األفكار عـن طريـق الكلمـة    "وبأن المنظمة طلبا لهذه الغاية، ستعمل علي 

  ،)١من المادة  ٢الفقرة " (والصورة
إيمانا منها "وإذ يذكر أيضا بأن الميثاق التأسيسي ينص علي أن الدول األعضاء في اليونسكو، 

فرص تعليمية كاملة ومتكافئة لجميع الناس، والتماس الحقيقة الموضوعية دونما  بوجوب توفير
قيود، وحرية تبادل األفكار والمعارف، متفقة ومصممة علي تنميـة وسـائل التخاطـب بـين     
الشعوب واالستزادة منها وعلي استخدام هذه الوسائل سعيا وراء التفاهم المتبادل وطلبا لوقوف 

الفقـرة السادسـة مـن    " (وأكمل، علي أنماط حياة الشعوب األخرى كل منها، بصورة أصدق
  ،)الديباجة

  وإذ يذكر بمقاصد ومبادئ األمم المتحدة كما حددها ميثاقها،
وإذ يذكر باإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة لألمم المتحـدة عـام   

لكل شخص حق التمتع بحريـة الـرأي   "منه، التي تنص علي أن  ١٩وال سيما المادة  ١٩٤٨
والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق اآلراء دون مضـايقة، وفـي التمـاس األنبـاء     

، وبالعهـد الـدولي   "واألفكار وتلقيها ونقلها إلي اآلخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحـدود 
 ١٩٦٦ألمم المتحـدة عـام   الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي اعتمدته الجمعية العامة ل

التحـريض علـي الحـرب     ٢٠ويدين في المادة  ١٩والذي يعلن نفس هذه المبادئ في المادة 
وإثارة البغضاء الوطنية أو العنصرية أو الدينية وأي شكل من أشـكال التمييـز أو العـداء أو    

  العنف،



ييـز العنصـري، التـي    من االتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التم ٤وإذ يذكر بالمادة 
، وباالتفاقية الدولية لقمع جريمـة الفصـل   ١٩٦٥اعتمدتها الجمعية العامة لألمم المتحدة عام 

، اللتـين  ١٩٧٣العنصري والمعاقبة عليها، التي اعتمدتها الجمعية العامة لألمم المتحدة عـام  
علي كـل مـا يشـجع    تعهدت فيهما الدول المنضمة إليهما باتخاذ تدابير فورية إيجابية للقضاء 

التمييز العنصري وعلي أي عمل من أعمال هذا التمييز، وقررت الحيلولـة دون أي تشـجيع   
  علي جريمة الفصل العنصري وما يماثلها من سياسات التفرقة أو مظاهرها،

وإذ يذكر بإعالن اشراب الشباب مثل السلم واالحترام المتبادل والتفاهم بـين الشـعوب الـذي    
  ،١٩٦٥ة العامة لألمم المتحدة في عام اعتمدته الجمعي

وإذ يذكر باإلعالنات والقرارات التي اعتمدتها مختلف وكاالت األمم المتحدة بشأن إقامة نظـام  
  اقتصادي دولي جديد وبالدور الذي سيكون علي اليونسكو أداؤه في هذا المجال،

تمر العـام لليونسـكو عـام    وإذ يذكر بإعالن مبادئ التعاون الثقافي الدولي، الذي اعتمده المؤ
١٩٦٦،  

والـذي   ١٩٤٦الذي اعتمدته الجمعية العامة لألمم المتحدة عـام  ) ١-د( ٥٩وإذ يذكر بالقرار 
أن حرية تداول المعلومات حق من حقوق اإلنسان األساسية، وهي المعيار الذي تقاس به "يعلن 

العناصر التي ال غني عنها وأن أحد ... جميع الحريات التي تكرس األمم المتحدة جهودها لها 
في حرية اإلعالم هو توافر اإلرادة والقدرة علي عدم إساءة استعمالها، وأن إحـدى قواعـدها   
األساسية هي االلتزام األدبي بتقصي الوقائع دون تغـرض وبنشـر المعلومـات دون سـوء     

  ،"...قصد
والـذي   ١٩٤٧تحدة عام الذي اعتمدته الجمعية العامة لألمم الم) ٢-د( ١١٠وإذ يذكر بالقرار 

يدين الدعاية التي تستهدف إثارة أو تشجيع، أو يحتمل أن تثير أو تشجع، أي تهديـد للسـلم أو   
  خرق للسلم أو أي عمل من أعمال العدوان،

أيضـا   ١٩٤٧الذي اعتمدته الجمعية العامة لألمم المتحدة عام ) ٢-د( ١٢٧وإذ يذكر بالقرار 
يام، في الحدود التي تسمح بها إجراءاتها الدستورية، بمكافحة والذي يطالب الدول األعضاء بالق

نشر األنباء الزائفة أو المشوهة التي يكون من شأنها اإلساءة إلي العالقات الطيبة بين الـدول،  
وبغيره من القرارات التي أصدرتها الجمعية العامة بشأن وسائل اإلعالم الجماهيرية وإسهامها 

  عالقات الودية بين الدول،في دعم السلم والثقة وال
مؤكدا فيه علـي أن   ١٩٦٨الذي اعتمده المؤتمر العام لليونسكو عام  ١٢-٩وإذ يذكر بالقرار 

الـذي اعتمـده    ١-١٢من أهداف اليونسكو العمل علي إزالة االستعمار والعنصرية، وبالقرار 
فـي جميـع    والذي أعلن فيه تعارض االستعمار واالستعمار الجديد والعنصـرية  ١٩٧٦عام 

  صورها ومظاهرها مع األهداف األساسية لليونسكو،



حول إسهام وسائل  ١٩٧٠الذي اعتمده المؤتمر العام لليونسكو عام  ٣٠١-٤وإذ يذكر بالقرار 
إعالم الجماهير في تعزيز التفاهم والتعاون علي الصعيد الدولي، خدمة للسالم ولرفاهية البشر، 

ب والعنصرية والفصل العنصري والكراهية بـين األمـم،   وفي مناهضة الدعاية المؤيدة للحر
  ويدرك ما تستطيع وسائل إعالم الجماهير أن تقدمه من إسهام في تحقيق هذه األهداف،

وإذ يذكر باإلعالن الخاص بالعنصر والتحيز العصري، الذي اعتمده المؤتمر العام لليونسـكو  
  في دورته العشرين،

يرها اإلعالم في المجتمع الحديث وتعدد الحلول المطروحـة  وإذ يدرك تعقد المشكالت التي يث
لمعالجتها، كما ظهر بوجه خاص من الدراسات التي أجريت بشأنها داخل اليونسكو، والرغبـة  
الحقة التي أبدتها جميع األطراف المعنية في أن تحظى تطلعاتها ووجهـات نظرهـا وذاتيتهـا    

  الثقافية بالمراعاة التي تستحقها،
تطلعات البلدان النامية إلي إقامة نظام عالمي جديد وأكثر عدال وفعالية فـي مجـال    وإذ يدرك

  اإلعالم واالتصال،
، هذا اإلعالن بشـأن  ١٩٧٨نوفمبر /يصدر في هذا اليوم، الثامن والعشرين من تشرين الثاني

يـز  المبادئ األساسية الخاصة بإسهام وسائل اإلعالم في دعم السالم والتفـاهم الـدولي، وتعز  
  .حقوق اإلنسان، ومكافحة العنصرية والفصل العنصري والتحريض علي الحرب

  ١المادة 
إن دعم السالم والتفاهم الدولي، وتعزيز حقـوق اإلنسـان، ومكافحـة العنصـرية والفصـل      
العنصري والتحريض علي الحرب، يقتضي تداول المعلومات بحرية ونشرها علي نحو أوسـع  

عالم الجماهير أن تقدم إسهاما أساسيا في هذا المقام، وعلي قـدر  وعلي وسائل إ. وأكثر توازنا
  .ما يعكس اإلعالم شتي جوانب الموضوع المعالج، يكون هذا اإلسهام فعاال

  ٢المادة 
إن ممارسة حرية الرأي وحرية التعبير وحرية اإلعالم، المعترف بها كجزء ال يتجزأ مـن  . ١

  .حقوق اإلنسان وحرياته األساسية، هي عامل جوهري في دعم السالم والتفاهم الدولي
فيجب ضمان حصول الجمهور علي المعلومات عن طريق تنوع مصادر ووسائل اإلعـالم  . ٢

فرد التأكد من صحة الوقائع وتكوين رأيه بصورة موضـوعية فـي    المهيأة له، مما يتيح لكل
ولهذا الغرض يجب أن يتمتع الصحفيون بحرية اإلعالم وأن تتـوافر لـديهم أكبـر    . األحداث

وكذلك ينبغـي أن تسـتجيب وسـائل اإلعـالم     . التسهيالت الممكنة للحصول علي المعلومات
  .الجمهور في تشكيل اإلعالمالهتمامات الشعوب واألفراد، مهيئة بذلك مشاركة 

وعمال علي دعم السالم والتفاهم الدولي، وتعزيز حقوق اإلنسـان، ومكافحـة العنصـرية    . ٣
والفصل العنصري، والتحريض علي الحرب، تسهم وسائل اإلعالم، في كل بقعة مـن بقـاع   



صـوت   العالم وبحكم الدور المنوط بها، في تعزيز حقوق اإلنسان، وال سيما عن طريق إسماع
الشعوب المقهورة التي تناضل ضد االستعمار واالستعمار الجديد واالحتالل األجنبي وجميـع  

  .أشكال التمييز العنصري والقهر، والتي يتعذر عليها جعل صوتها مسموعا في بالدها
ولكي تتمكن وسائل اإلعالم من تعزيز مبادئ هذا اإلعالن في ممارسة أنشطتها، ال بـد أن  . ٤

فيون وغيرهم من العاملين في وسائل اإلعالم الذين يمارسون أنشطتهم في بالدهم يتمتع الصح
  .أو في خارجها بحماية تكفل لهم أفضل الظروف لممارسة مهنتهم

  ٣المادة 
علي وسائل اإلعالم أن تقدم إسهاما هاما في دعم السالم والتفاهم الـدولي وفـي مكافحـة    . ١

  .ي الحربالعنصرية والفصل العنصري والتحريض عل
وفي النضال ضد الحرب العدوانية والعنصرية والفصل العنصري واالنتهاكـات األخـرى   . ٢

عـن  -لحقوق اإلنسان، التي تعود ببعض أسبابها إلي التحيز والجهل، تسهم وسـائل اإلعـالم   
في إزالـة   -طريق نشر المعلومات عن مطامح جميع الشعوب وتطلعاتها وثقافاتها ومتطلباتها

م فهم الشعوب لبعضها البعض، وفي توعية المواطنين في كل بلد باحتياجات البالد الجهل وعد
األخرى وتطلعاتها، وفي كفالة االحترام لحقوق وكرامة جميع األمم وجميع الشـعوب وجميـع   
األفراد دون تفرقة بسبب العنصر أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الجنسـية، وفـي اسـترعاء    

وهـي إذ  . لكبرى التي تكدر اإلنسانية كالبؤس وسوء التغذيـة والمـرض  االنتباه إلي الشرور ا
تفعل ذلك تشجع الدول علي وضع السياسات األكثر قدرة علي التخفيف مـن حـدة التـوترات    

  .الدولية وعلي تسوية النزاعات الدولية تسوية سلمية وعادلة
  ٤المادة 

سالم والعدالة والحرية واالحتـرام  تسهم وسائل اإلعالم بدور أساسي في تربية الشباب بروح ال
المتبادل والتفاهم، بغية تعزيز حقوق اإلنسان والمساواة في الحقوق بين جميع البشـر وجميـع   

ولها أيضا دور هام تؤديه في التعريف بوجهات نظـر  . األمم والتقدم االقتصادي واالجتماعي
  .الجيل الناهض وتطلعاته

  ٥المادة 
الرأي والتعبير واإلعالم ولكي يعكس اإلعالم كل وجهـات   من الضروري، لكي تحترم حرية

النظر، نشر وجهات نظر أولئك الذين قد يرون أن المعلومات التي نشرت أو أذيعت علي المأل 
بشأنهم قد ألحقت ضررا جسيما بالنشاط الذي يضطلعون به في سبيل دعـم السـالم والتفـاهم    

حة العنصرية والفصل العنصري والتحـريض  الدولي وتعزيز حقوق اإلنسان أو في سبيل مكاف
  .علي الحرب

  



  ٦المادة 
إن إيجاد توازن جديد وتبادل أفضل في مجال تداول المعلومات، وهو أمر مؤات لقيـام سـالم   
عادل ودائم ولتحقيق االستقالل االقتصادي والسياسي للبلدان النامية، يقتضي تصـحيح أوجـه   

ومن الضروري لتحقيق هذه . ن النامية ومنها وفيما بينهاالتفاوت في تدفق المعلومات إلي البلدا
الغاية أن تتوافر لوسائل اإلعالم في هذه البلدان الظروف واإلمكانيات التي تهيئ لها أن تتدعم 

  .وتتسع وتتعاون فيما بينها ومع وسائل اإلعالم في البلدان المتقدمة
  ٧المادة 
يع المعلومات الخاصة باألهـداف والمبـادئ   إن وسائل اإلعالم، إذ تنشر علي نطاق أوسع جم

المقبولة عالميا والتي تشكل أسس القرارات التي اعتمدتها مختلف وكاالت األمم المتحدة، تسهم 
إسهاما فعاال في دعم السالم والتفاهم الدولي وتعزيز حقوق اإلنسان وفي إقامة نظام اقتصـادي  

  .دولي أكثر عدال وإنصافا
  ٨المادة 

ات المهنية ولألشخاص الذين يشتركون في توفير التدريب المهنـي للصـحفيين   ينبغي للمنظم
وغيرهم من العاملين في مجال وسائل إعالم الجماهير والذين يساعدونهم علـي االضـطالع   
بمهامهم بروح المسؤولية، إيالء أهمية خاصة للمبادئ الواردة في هذا اإلعالن لدي وضـعهم  

  .م وضمان تطبيقهاقواعد السلوك المهني الخاصة به
  ٩المادة 

يقع علي عاتق المجتمع الدولي، وفقا لروح هذا اإلعالن، اإلسهام في تهيئة الظروف التي تكفل 
تداول المعلومات تداوال حرا ونشرها علي نطاق أوسع وبصورة أكثر توازنا، وتهيئة الظروف 

واليونسـكو  . أدية مهـامهم التي تكفل حماية الصحفيين وغيرهم من العاملين في اإلعالم أثناء ت
  .مؤهلة تماما لتقديم إسهام ثمين في هذا الميدان

  ١٠المادة 
مع مراعاة األحكام الدستورية الرامية إلي ضمان حرية اإلعـالم، والوثـائق واالتفاقـات    . ١

الدولية الواجبة التطبيق، يتحتم أن توجد وأن توطد في العالم أجمع الظروف التي تتيح للهيئات 
  .ص، ممن يتوفرون بحكم مهنتهم علي نشر المعلومات، تحقيق أهداف هذا اإلعالنواألشخا

  .وينبغي أن يشجع التداول الحر للمعلومات ونشرها علي نطاق أوسع وأكثر توازنا. ٢
من الضروري لهذه الغاية أن تيسر الدول لوسائل اإلعالم في البلـدان الناميـة الظـروف    . ٣

انتشارها وأن تشجع التعاون بينها وبين وسـائل إعـالم الـبالد    واإلمكانيات الالزمة لدعمها و
  .المتقدمة



ومن الضروري أيضا تشجيع المبادالت الثنائية والمتعددة األطراف للمعلومـات وتنميتهـا   . ٤
بين جميع الدول، وال سيما بين الدول ذات النظم االقتصادية واالجتماعية المختلفة، وذلك علي 

وق والمنفعة المتبادلة، واحترام تنوع الثقافـات التـي تكـون تـراث     أساس المساواة في الحق
  .اإلنسانية المشترك

  ١١المادة 
لكي يستكمل هذا اإلعالن فعاليته، يجب في إطـار احتـرام األحكـام التشـريعية واإلداريـة      
وااللتزامات األخرى للدول األعضاء، أن يكفل قيام ظروف مؤاتية ألنشطة وسـائل اإلعـالم،   

حكام الواردة في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والمبادئ المناظرة التي نص عليهـا  وفقا لأل
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي اعتمدته الجمعية العامة لألمم المتحدة في 

  .١٩٦٦عام 
  
  
  
  
  
 


