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ِ
لحرية اإلعالم في إفريقيا"
"إعالن مدراند ُ
آخذين في اإلعتبار ،المادة ( )9من الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب ،والتي نصت على" :ل ُكل

فرد الحق في الحصول على المعلومات"؛ وأن "ل ُكل فرد الحق في التعبير ونشر رأيه في إطار القانون"؛

تعددي ُمستقل ،والذي نص صراحةً
ُمدركين ،إلعالن وندهوك لعام  9999الذي ُيعزز وجود إعالم إفريقي ُ
على حق ُكل فرد في ُحرية التعبير والحصول على المعلومات؛
تيبل ماونتين
آخذين في اإلعتبار ،إعالن المبادئ حول ُحرية التعبير في إفريقيا لعام  ،2002واعالن ُ
" "Table Mountainلعام 2002؛ والميثاق اإلفريقي للنشر واإلذاعة لعام  ،2009واعالن المنبر اإلفريقي
للحصول على المعلومات لعام 2099؛
المتصلة بالبرلمان
آخذين في اإلعتبار أيضا ،بروتوكول ُمعاهدة إنشاء الجماعة اإلقتصادية اإلفريقية ُ
اإلفريقي ،والذي نص على أن من أهداف البرلمان اإلفريقي (ضمن أهداف اُخرى) " :تعزيز مبادئ حقوق
المساءلة بالدول األعضاء"؛
اإلنسان والديمقراطية في إفريقيا" و "تشجيع الحوكمة الرشيدة والشفافية و ُ

ُمهنئين ،مفوضية حقوق اإلنسان والشعوب باإلتحاد اإلفريقي ،على تعزيزها لتطبيق إعالن المبادئ حول
لحرية التعبير
ُحرية التعبير في إفريقيا بالدول األعضاء في اإلتحاد اإلفريقي ،بتعيين ُمقرر خاص ُ
والحصول على المعلومات في إفريقيا ،وفقاً للقرار رقمACHPR/Res.71/(XXXV1)04P :؛

المتصل بحملة " ُحرية التعبير من
ُملتزمين بتنفيذ ،قرار البرلمان اإلفريقي رقمُ PAP/P(3)/Res./08(1) :
أجل التنمية والحوكمة الرشيدة :الحاجة لإلصالح"؛
المنعقد بتاريخ  91مايو  ،2092بمقر
المنتدى الحواري حول ُحرية اإلعالم في إفريقياُ ،
لمخرجات ُ
ُمتبنينُ ،
البرلمان اإلفريقي ،في ِمدراند -جنوب إفريقيا ،تحت شعار " ُحرية التعبير من أجل التنمية والحوكمة

الرشيدة :الحاجة لإلصالح "؛
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البرلمان اإلفريقي-:
 .1بهذا ُيقرر:
.i

تدشين واطالق حملة " حُرية التعبير من أجل التنمية والحوكمة الرشيدة :الحاجة
لإلصالح " ،بكافة األقاليم اإلفريقية الخمسة؛

.ii

إنشاء جائزة سنوية بإسم "جائزة البرلمان اإلفريقي لحُرية اإلعالم في إفريقيا"؛ ليتنافس
عليها األفراد والمُنظات والدول األعضاء"؛

.iii

إنشاء مؤشر سنوي ُيسمى "مؤشر قياس البرلمان اإلفريقي لحُرية اإلعالم في إفريقيا"؛

ومناشدة الدول األعضاء باإلتحاد اإلفريقي إلعتماد القانون النموذجي للحصول على
 .2دعوة ُ
المعلومات؛ و
ومساندة تطبيق الق اررات ذات الصلة.
 .3الطلُب من ُشركاء التنمية دعم ُ

أُعتمد بضاحية ِمدراند (جمهورية جنوب إفريقيا)
بتاريخ 11 :مايو .2113
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