إعالن مشترك حول حرية التعبير وعدالة النوع االجتماعي
المقررررر الخررررا لألمرررر المتحررررد المعنرررري بتعزيررررز وحمايررررة الحرررر رررري حريررررة الررررربي والتعبيررررر وممثرررر
منظمررررة األمرررر والتعرررراون رررري بو وبررررا المعنرررري بحريررررة اإلعررررال والمقررررر الخررررا لمنظمررررة الرررردول
األمريكيررررة المعنرررري بحريررررة التعبيررررر والمقررررر الخررررا للجنررررة األ ريقيررررة لحقررررو اإلنسرررران والشررررعو
المعني بحرية التعبير والوصول إلى المعلومات،
بعددد مناقشددد هددد القضدددا ا بشددد مشددد
ال عب وم ز القانو وال مق اط ؛

مددد منظمددد المدددا  19والحملددد العالم ددد لح ددد

بمسدددا

الصــــ عنا ع ــــ فــــ  26نــــرفم  1999و 30نــــرفم
إ ندددد بــــ ونؤ دددد علــــ اإلعالنــــ المشــــ
 2000و 20نـــــــــرفم  2001و 10عيســـــــــم  2002و 18عيســـــــــم  2003و 6عيســـــــــم  2004و21
عيســــــم  2005و 19عيســــــم  2006و 12عيســــــم  2007و 10عيســــــم  2008و 15مــــــ ير 2009
و 3ف ايـــــ  2010و 1يرنيـــــر  2011و  25يرنيـــــر  2012و 4مـــــ ير  2013و 6مـــــ ير  2014و 4مـــــ ير
 2015و 4مــــــ ير  2016و 3مــــــ ن  2017و 2مــــــ ير  2018و 10يرليــــــر  2019و 30أب يــــــ 2020
و 20أ رب 2021؛
وإ نشددد علـــ الـــحون الل يـــد الـــق ي عيـــا اللـــل فـــ ي يـــ الـــ أ وال يـــ فـــ
الحيم اطي ؛
اإلنس ن و ام ا وال هرض ب ل مي المس حام وععد و زيز المج م

زيـــز ويم يـــ ي ـــر

وإ نؤ دددد علــــ أن ي يــــ ال يــــ أمــــ بــــ له اة ميــــ ل م ــــي ومســــ واا ال ســــ و مــــ ه بــــ لل ر
االق صـــ عي واالا م عيــــ وال فيــــ ف ـــالا عــــ الل ــــر المحنيــــ والسي يـــي والمشــــ ن ال ملــــ فــــ
اللي ا ال م ؛
وإ نشددد إلـــ أن المســـ واا بـــي الج ســـي واللـــل فـــ ي يـــ الـــ أ وال يـــ ي ـــز
وغي ق بلي لل جزئ وم ابطي ؛

ـــ م همـــ ا

ـــ

ـــ ايـــ ا لرليـــ إل الـــ اللـــرااز الهي ليـــ وال ظ ميـــ
وإ نشددد علـــ أن عحالـــ ال ـــري االا مـــ ع
و هيئ ـ بيئــ م ي ي ـ يم ــ فيهــ لل س ـ وغيــ د مم ـ ي ــ نرن مــ ال مييــز علــ أي ـ نــري الجــ أو
ال ــــري االا مــــ ع مم نيــــ ي ــــرقهد /والمشــــ ن ال ملــــ وعلــــ قــــحم المســــ واا فــــ المجــــ ال
الخ ص وال م والسي يي ؛
أ ميـــ اإلن نـــك وال رلرايـــ ال قميـــ فـــ زيـــز ي يـــ ال يـــ والرصـــر إلـــ الم لرمـــ
وإ نددد
عل الص يح ال لم و زيز م ي ال س وغي د /مم ي ضرن لل مييز وال هميش؛
ددد اسددد ا نا مـــ ال ـــ الهي ليـــ بمـــ فـــ يلـــع ال ـــم الج ســـ وال ـــم ال ـــ ئد علـــ ال ـــري
وإ نعددد
االا مــــ ع و ا يــــ ال ســــ وال ليــــز الم مصــــ وال صــــة االا مــــ ع والســــلط اةبريــــ ال ليحيــــ
و فســـي ا اةعـــ ال ال فيـــ والحي يـــ ف ـــالا عـــ ال ـــراني والسي يـــ والمم نيـــ ال مييزيـــ وعـــحم
المســـ واا فـــ الرصـــر إلـــ ال رلرايـــ ال قميـــ والمشـــ ن فـــ أنشـــط ويـــ ئ اإلعـــالم ال ـــ لـــر
عون م ع ال س بش م س ٍو بل ي ال ي ؛
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وإ سدددداو نا بددددال القلدددد إ ا ان شــــ ن ال ــــم ال ــــ ئد علــــ ال ــــري االا مــــ ع و طــــ ال ا يــــ ال ــــ ئد
علــــ ال ــــري االا م ع /الج ســــ ن والم لرمــــ الم ــــلل علــــ اإلن نــــك الــــق ي ســــ ة فــــ أضــــ ان
ال ســـ بمـــ فـــيه
نفســـي طيـــ ا ويم ـــ أن يـــ ع إلـــ ال ـــم الجســـح بهـــحل يـــة وإيـــ
ع ي ر اإلنس ن؛
السي يي والصلفي والمحاف
ـــ ض لهـــ الصـــلفي
وإ نشددد الهجمـــ والم ـــ ي علـــ اإلن نـــك ال ـــ
بل ي وي ئ اإلعالم؛
أ ط ال هحيحا الم ص ا لسالم ه و

ب ع ن ـــ وايـــحا مـــ

وإ نشدددد إلـــــ أن ويـــــ ئ اإلعـــــالم المســـــ ل واللـــــ ا وال حعيـــــ والم رعـــــ ضـــــ وني فـــــ مج مـــــع
عيم اط وأن عحم المس واا بي الج سي ي لص م حعي وي ئ اإلعالم و رعه ؛
وإ ث دد ز ندددا زايــح اللجـــر إلـــ الــحع و ال ـــ ئي ال يـــ وال يحيــ ل ـــ ال ســـ عــ المشـــ ن فـــ
الليــــ ا ال مـــــ أو عـــــ ال لـــــح عل ــــ ا ضـــــح م ـــــ ال ـــــم الج ســــ وال ـــــم ال ـــــ ئد علـــــ ال ـــــري
االا م ع المزعرمي ؛
الل اــــ إلــــ اإلعمــــ إ واللس يــــي إ ا ــــ طع صــــ ئص ال ــــري االا مــــ ع وغي ــــ مــــ
وإ ندددد
الخصـــ ئص ال ـــ ســـ ة أو فـــ قد ـــ ض ال ســـ لل مييـــز بمـــ فـــ يلـــع ال ـــ والـــحي واةصـــ اإل ـــ
؛
والمي الج س واإلع ق والس والرضع ال نرن واالا م ع واالق ص ع أو عرام أ
وإ نالحدددظ أن ـــالا مـــ نـــري الجـــ وال ـــري االا مـــ ع يشـــ الن اةيـــ ل ـــحم المســـ واا وال مييـــز فـــ
مم نيـــ ي يـــ الـــ أ وال يـــ وأنـــا فـــ يـــي ي ـــز اإلعـــالن فـــ الم ـــ م اةو علـــ المـــ أا يســـة
م ـــ اللـــ فشنـــا يًشـــ ن أي ـــ ا إلـــ اةنـــخ ل غيـــ الم ـــراف ي مـــع ال ـــري االا مـــ ع الم ليـــ
والم ليي ومزعوا المي الج س والم لرلي ا سي ا LGBTQ+؛
وإ نالحدددظ ددد ل أن مصـــطل
الم ية؛

المـــ أا – ال ســـ

فـــ اإلعـــالن يشـــي أي ـــ ا إلـــ الف يـــ

فـــ الســـي

نع مددد فـــ  3مـــ ير  2022اإلعـــالن المشـــ ل ال ـــ ل ل ـــ م  2202يـــر ي يـــ ال يـــ وعحالـــ ال ـــري
االا م ع :

التوصيات
 .1ال

عل ال مييز وال ليز

أ .الــــحو ملزمــــ بمراــــة ال ــــ نرن الــــحول بــــمن زيــــ بصــــرنا ايــــ قي اللــــرااز الهي ليــــ
ـــــ ض يـــــ ي المســـــ واا و ـــــقلع ال ـــــراني والسي يـــــ والمم نيـــــ
وال ظ ميـــــ ال ـــــ
ال مييزيـــ ال ـــ يـــل م ـــع ال ســـ ال مـــ بجميـــع ي ـــر اإلنســـ ن بمـــ فـــ يلـــع اللـــل فـــ
ي يـــ الـــ أ وال يـــ  .ي طـــر ـــقا االل ـــزام علـــ واا ـــ إيج بيـــ لل ـــ علـــ ال رالـــة
ال مطيـــ لل ـــري االا مـــ ع والم ـــ يي االا م عيـــ الســـل ي والمراقـــم ال مييزيـــ فـــ المج مـــع
مــــــ ــــــال بــــــ امت ال لــــــيد والسي يــــــ االا م عيــــــ والمم نيــــــ ال فيــــــ وال ــــــراني
والسي يـــ ال ـــ لظـــ ال مييـــز وال ـــم الج ســـ وال ـــم ال ـــ ئد علـــ ال ـــري االا مـــ ع
و ز المس واا واإلعم إ.
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 .ي طلــة ال ــ علــ ال مييــز ضــح ال ســ ا ــ ي نهــت المج مــع بميــ  .ي اــ علــ الــحو
وال طـــــ ي الخـــــ ل والمج مـــــع المـــــحن ال مـــــ م ـــــ ا لل صـــــح لل مييـــــز وال رالـــــة ال مطيـــــ
و فســـي ا ال فـــ والـــحي وال ليـــح ال ـــ ًخ ـــع ال ســـ و ـــ م قـــحن ه و شـــ يـــ ا
اـــقني ا لل ــــم الج ســــ وال ــــم ال ــــ ئد علــــ ال ـــري االا مــــ ع ف ــــالا عــــ ال ق بــــ ال ــــ
س هحل ال ري االا م ع .
إ .ي ا ـ عل ـ الــحو أن لم ـ و ــز مش ـ ن ومســ واا ال س ـ فــ قط ـ ي اإلعــالم م ـ ــال
ال ــــراني والسي يــــ والمم نيــــ ال ــــ لمــــ يــــالم الصــــلفي و لفــــز المســــ واا بــــي
الج سي و شجع و لم ال ي م ق ال س وع ال س .
اإلعالميـــ ـــ ـــحابي عفـــ لزيـــ عا م يـــ ال ســـ
ع .ي اـــ علـــ ويـــ ئ اإلعـــالم والشـــ
مـــحي ا وصـــلفي وعـــ مال فـــ ويـــ ئ اإلعـــالم و مصـــ عن و يـــ ا و منـــخ ل يـــ د
إاـــــ ا م ـــــ بال م هـــــ فـــــ اة ـــــ ن .يجـــــة أن ل ـــــة م يســـــ اإلعـــــالم والشـــــ
اإلعالميـــ مـــ ـــال ال اطيـــ وال لليـــ وال راعـــح المه يـــ وال طـــري المه ـــ للصـــلفي
وال ـــ مال فـــ ويـــ ئ اإلعـــالم وغي ـــ مـــ الريـــ ئ عونا ا لرليـــ ا فـــ ف يـــع ال رالـــة
ـــ ال ليـــز ال ـــ ئد علـــ ال ـــري االا مـــ ع وال ـــم
ال مطيـــ بشـــمن ال ـــري االا مـــ ع وم
ضح الم أا واةنخ ل غي الم راف ي مع ال ري االا م ع .
ــ ل الط ي ــ ال ــ ًــ ع مــ اللهــ ــحم هد
 .ي اــ أن ي اعــ ويــط اإلن نــك بشــ
وعمليــــ هد ا ليــــ أو الخران ميــــ ومم نيــــ هد ال ج نيــــ إلــــ يــــ عا مشــــ ن المســــ خحمي
ــــخيد ال رالــــة
أو ايــــ هحال اإلعالنــــ أو االنخــــ اط فــــ ال مــــيض الــــق قــــح يــــ ع إلــــ
ال مطيــــ بشــــمن ال ــــري االا مــــ ع وال ليــــز و ا يــــ ال ســــ وال ــــم ال ــــ ئد علــــ ال ــــري
ال م ــــح مــــ أن يي يــــ ه ومم نيــــ ه الخ صــــ بــــشعانا
االا مــــ ع  .ي اــــ علــــ الشــــ
ا
و ــحقيل المل ــر ال يــ د ط ي هــ ايــ عا إلــ ال مييــز علــ أيــ ال ــري االا مــ ع أو غيــ
يلـــع مـــ الخصـــ ئص الملميـــ  .عـــالوا علـــ يلـــع فشنـــا غ ل ـــ ا مـــ يـــ د م يـــ ال ســـ والفئـــ
ـــ ط فـــ ال ي نـــ ال ـــ ســـ خحمه الشـــ
المهمشـــ الم حا لـــ م ـــيالا ن قصـــ ا أو بشـــ
ـــخيد عـــحم المســـ واا بـــي الج ســـي وال رالـــة ال مطيـــ وال ليـــز
و ـــر ع مـــ ي ســـ ة فـــ
و ا يـــ ال ســـ وال ـــم ال ـــ ئد علـــ ال ـــري االا مـــ ع علـــ اإلن نـــك فـــ ال مليـــ ا ليـــ
مـــح عليهـــ ال مليـــ
ال م ـــح مـــ أن ال ي نـــ ال ـــ
والخران ميـــ  .ي اـــ علـــ الشـــ
بي ن م يلي .
ا لي أو الخران مي
 .2الرصر إل الم لرم
أ .ي ــــح الرصــــر إلــــ الم لرمــــ أمــــ ا ا بــــ له اة ميــــ فيمــــ ي لــــل ب م يــــ المــــ أا و م ي هــــ
وي مـــ فـــ صـــميد اللـــل فـــ ي يـــ الـــ أ وال يـــ  .ي اـــ علـــ الـــحو ســـ يع و زيـــز
اهرع ـــ لســـح الفجـــرا ال قميـــ بـــي الج ســـي وضـــم ن وصـــر ال ســـ إلـــ اإلن نـــك ب لفـــ
م رلــــ ومف ريــــ و م ــــ وع ليــــ الجــــرعا عون قيــــرع أو إغــــال  .ل ــــ ي ــــرن لهــــق ال ــــحابي
أ ـــ فشنهـــ ي اـــ أن ـــ لت أي ـــ ا اللـــرااز السي يـــي واالا م عيـــ واالق صـــ عي واللاريـــ
رلرايـــ الم لرمـــ
وال فيـــ ال ـــ لـــر عون وصـــر المـــ أا علـــ قـــحم المســـ واا إلـــ
واال ص ال .
 .ي اـــ علـــ الـــحو وويـــط اإلن نـــك وم ظمـــ المج مـــع المـــحن أن مـــ بشـــ
عل شجيع وععد ملر اةمي ال قمي والم لرم ي لل س والف ي .

ايـــ ق

إ .ي اــــ علــــ الــــحو يســــي الرصــــر إلــــ الم لرمــــ واةف ــــ ن بجميــــع أنراعهــــ مــــ ق ــــ
ال ســــ وعــــ ال ســــ واةنــــخ ل غيــــ الم ــــراف ي مــــع ال ــــري االا مــــ ع بمــــ فــــ يلــــع
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الم لرمـــــ واةف ـــــ ن الم ل ـــــ ب لصـــــل الج ســـــي واإلنج بيـــــ وأعوان الج ســـــي وال لـــــيد
وفـــــ ل ال مـــــ وال ي نــــــ االق صـــــ عي  .نظـــــ ا ا ة ميــــــ اإلعمـــــ إ االا مـــــ ع وال ــــــري
والمشـــ ن الحيم اطيـــ فشنـــا ي اـــ علـــ الـــحو أن ـــرل ا م مـــ ا صـــ ا للم يـــ ال يـــ
اللـــ وال مـــ والرصـــر إلـــ الم لرمـــ لل ســـ واةنـــخ ل غيـــ الم ـــراف ي مـــع ال ـــري
االا م ع .
ع .ي اـــ علـــ الـــحو أن فـــ امـــع ال ي نـــ المصـــ ف يســـة نـــري الجـــ وإ ي هـــ للجمهـــرن
بشـــمن اميـــع مســـ ئ السي يـــ والمم نيـــ الل رميـــ ال ـــ ـــ علـــ المشـــ ن السي يـــي
للمــــ أا وال ميــــ االا م عيــــ واالق صــــ عي وي ــــر اإلنســــ ن .ي اــــ إيــــال اال مــــ م أي ــــ ا
ل ــم ن ــراف ال ي نــ المصــ ف يســة نــري الجــ بشــمن اإلعمــ إ ال قمــ والمشــ ن فــ
وي ئ اإلعالم.
 .3ال يرع عل ال ي الخ ص ب ل ري االا م ع
أ .أ ييــــح لل يـــــ ال يــــ ي اـــــ أن يفــــ م مـــــ ا ب ال ــــ ن ال ال ـــــ اةاــــزا مـــــ ييـــــ
المشـــ وعي والهـــحل المشـــ وي وال ـــ ونا وال يـــة علـــ ال لـــر الم صـــرل عليـــا فـــ
الم عا  3 19م ال هح الحول الخ ل ب لل ر المحني والسي يي .
 .ال ي اـــ للـــحو أن ســـ خحم ـــحل يم يـــ ا عا ال مـــ ل ييـــح ال يـــ ال ـــ ئد علـــ ال ـــري
االا مـــ ع أو الج ســـ أو ال ـــ ف أو الف ـــ لل ســـ واةنـــخ ل غيـــ الم ـــراف ي مـــع ال ـــري
االا مـــ ع ايـــ عا ا إلـــ م ـــ عا مســـ محا يصـــ ا ا مـــ ليـــح وايـــح .ال ي اـــ ايـــ خحام االععـــ
بلم يـــ ا عا ال مـــ وال اةعـــقان اةبريـــ للم يـــ ال ســـ والف يـــ ل ـــ ي واهـــ نظـــ
م ي ـــ يـــر ال شـــ ط الج ســـ أو أعوان الج ســـي أو قمـــع واهـــ ال ظـــ الم رعـــ  .ي ـــ
م ـــحأ ال ـــ ونا وال يـــة أن يم ـــق أ ييـــح لاـــ ض يم يـــ ا عا ال مـــ ب ـــي االع ـــ ن
ع لميــــ ي ــــر ا إلنســــ ن وم ــــحأ عــــحم ال مييــــز والم ــــ يي الحوليــــ لل ــــر اإلنســــ ن الخ صــــ
بـــ ل ري الج ســـ و ـــري ال ـــري االا مـــ ع وال ـــري ال ـــ ف بمـــ فـــ يلـــع يم يـــ الخطـــ
الق قح ي رن مسيئ ا أو ص عم ا أو مزعج ا لآل ي .
إ .ي اــــ علــــ الــــحو ف ــــالا عــــ الم يســــ اة عيميــــ ال مــــ والخ صــــ اي ــــ ام ي يــــ
ال يـــ اة ـــ عيم واالم ـــ ي عـــ فـــ ض ال ق بـــ علـــ عنايـــ ال ـــري االا مـــ ع والمـــ
الحنايي ال سري أو الم قش ال م بشمن ق ال ي أو ييح أو ال مييز ضح .
ع .ال ي اـــ ا هـــ م ال ســـ اللـــرا ي ـــحعن عل ـــ ا بم ـــ ال ـــم الج ســـ أو ال ـــم ال ـــ ئد علـــ
ال ـــري االا مـــ ع ب ل شـــهي الج ـــ ئ أو م ضـــ ه ب همـــ اإلبـــالو ال ـــ ي عـــ الجـــ ائد أو
ي ــــه لــــحع و شــــهي ع يــــ أو يحيــــ  .ع ــــحم لــــح ال ســــ عــــ ال ــــم الج ســــ
وال ــم ال ــ ئد علــ ال ــري االا مــ ع فشنــا ي اــ علــ الــحو أن فــ م ــع ــقا الخطــ
بلم يــ صــ ةن ييــح طــ مــ ــقا ال يــ يم ــ أن ي يــل ال ــ علــ ال ــم ضــح
المــــ أا .ي اــــ علــــ الــــحو أن لاــــ جــــ يد اميــــع أف ــــ ال شــــهي والســــة وأن ســــ
نــــــ مل لــــــ عي ق ــــــ ي ال شــــــهي ال يحيــــــ أو ال يــــــ والــــــحع و ال ــــــ ئي
شــــــ ي
يـــة ال ســـ وإيـــ ه وإب ـــ ع
االيـــ ا يجي ضـــح المشـــ ن ال مـــ ال ـــ هـــحل إلـــ
ع المش ن ال م .
 .4ال م الج س وال م ال ئد عل ال ري االا م ع عل اإلن نك
أ .ي ط ــل يظــ ال ــم الج ســ وال ــم ال ــ ئد علــ ال ــري االا مــ ع علــ اإلن نــك و ــقلع
ـــ نإ اإلن نـــك .لل ـــم ال قمـــ ضـــح المـــ أا أ ميـــ ص ب ل ســـ إلـــ ي يـــ ال يـــ ةنـــا
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يشــم ال ــالم ال ــ ن و ــقلع الســلرل الــق ســهلا ال رلرايــ ال قميــ بمــ فــ يلــع ال هحيــح
والم اق ــــ
بــــ ل م الجســــح أو الج ســــ وال مــــ والمالي ــــ و شــــريا الســــم وال لــــ
اإلل وني المراه واإل ا وال شم عون نض ع الصرن اللميم عل اإلن نك.
خصـــ ئص ملميـــ للظـــ الـــحعرا إلـــ ال ا يـــ
 .ي اـــ االع ـــ ال بـــ لج ونـــري الجـــ
ال ـــ شـــ ل ي ـــ ا علـــ ال مييـــز أو ال ـــحا أو ال ـــم بمراـــة المـــ عا  2 20مـــ ال هـــح
الـــحول الخـــ ل بـــ لل ر المحنيـــ والسي يـــي والمـــ عا  4مـــ اال ف قيـــ الحوليـــ لل ـــ علـــ
ا يـــ ال ســـ إيا بلاـــك ال ـــ الملـــحعا فـــ
اميـــع أنـــ ال مييـــز ال صـــ  .ي اـــ يظـــ
الم ع ي  3 19و  2 20م ال هح الحول الخ ل ب لل ر المحني والسي يي .
صــــ أو لــــحي ال ــــراني الل ليــــ للظــــ
إ .ي اــــ علــــ الــــحو أن ــــرم بســــ شــــ ي
ال ــــم الج ســــ وال ــــم ال ــــ ئد علــــ ال ــــري االا مــــ ع علــــ اإلن نــــك وال ل يــــل فيــــا
وم ضـــ ا .ي اـــ أن ي ـــز ال شـــ يع علـــ الم ـــ يي الحوليـــ لل ـــر اإلنســـ ن بشـــمن ي يـــ
الـــ أ وال يـــ و ـــقلع المســـ واا بـــي الج ســـي  .ي اـــ ـــحنية المـــر في الم لفـــي بشنفـــ ي
ال ـــ نرن و ـــحم الـــحعد علـــ ال ـــ ل علـــ الط ي ـــ الم ميـــزا لل ـــم الـــق يســـ هحل ال ـــري
االا مــــ ع علــــ اإلن نــــك والخطــــ الم زايــــح لل ــــم الجســــح ال نــــ ع هــــ وااليــــ ج ب
لهم .
ع .ي اـــ علـــ الـــحو أن ـــرم ب ل شـــ ون مـــع الم يســـ اإلعالميـــ ومم لـــ ال ســـ ب طـــري
فيقيــــ للرق يــــ واللم يــــ وال صــــح وااليــــ ج ب مــــ أاــــ ضــــم ن يــــالم
وإعمــــ إ ليــــ
ا
المـــ أا .ي اـــ علـــ المســـ ولي فـــ الـــحو أن يـــحي را عل ـــ أ جـــرم علـــ ال ـــل ي مـــ
اإلن وأن يم را ع اإلعال ب ص يل يم أن ض ال س للخط .
 .م صـــ ويـــ ئ ال راصـــ االا مـــ ع ملزمـــ ب ـــم ن أن ـــرن المســـ ي علـــ اإلن نـــك
م ـــ لجميـــع ال ســـ و ليـــ مـــ ال مييـــز وال ـــم وال ا يـــ والم لرمـــ الم ـــلل  .ي اـــ
لســـــي نـــــف في ه وإعان هـــــ للمل ـــــر و زويـــــح المســـــ خحمي بـــــمعوا
علـــــ الشـــــ
الســــالم و ســــهي اإلبــــالو عــــ ال ــــم علــــ اإلن نــــك وايــــ لحا يــــ م نــــ ا يســــه
أن فــــ م ــــع الفــــ الم يــــ
الرصــــر إليهــــ ل صــــ يح الشــــ و  .ي اــــ علــــ الشــــ
ب لخ ا الال م بشمن ال م ال ئد عل ال ري االا م ع والسي ال ف .
ويــــ ئ اإلعــــالم أن فــــ يــــالم ال ــــ مال عــــ ط يــــل اع مــــ ع
و .ي اــــ علــــ نــــ
يي يـــــ وعمليـــــ لل صـــــح لل ـــــم الج ســـــ وال ـــــم ال ـــــ ئد علـــــ ال ـــــري االا مـــــ ع
فـــ بيئـــ ال مـــ الخ نايـــ والحا ليـــ علـــ الســـرا وإنـــ ال ال ســـ فـــ وضـــع
وال لـــ
و ــــحيد الــــحعد ال فســــ واالا مــــ ع وععــــد اةمــــ ال قمــــ والمســـــ عحا
ــــق السي يــــ
ال نرني وال حنية وال و ر رال لجميع المر في .
 .ي اـــــ م لجـــــ الم لرمـــــ الم ـــــلل ال ـــــ ســـــ هحل ال ـــــري االا مـــــ ع ال ـــــ ال شـــــ
ل ي ـــ ا علـــ ال ـــم أو ال ا يـــ مـــ ـــال ايـــ ا يجي غيـــ ق نرنيـــ وم ـــحعا الجهـــ
والمج مــــع المــــحن بمــــ فــــ يلــــع ال رعيــــ ال مــــ وال رعيــــ
فــــق الــــحو والشــــ
المج م يــــ وملــــر اةميــــ ال قميــــ واإلعالميــــ والم لرم يــــ ونعي ان شــــ ن الم لرمــــ
الم ــــلل علــــ م صــــ ال راصــــ االا مــــ ع وال ل ــــل مــــ الرقــــ ئع و زيــــز مصــــ عن
الم لرمـــ الم رعـــ والمر رقـــ بمـــ فـــ يلـــع ويـــ ئ اإلعـــالم المســـ ل وععـــد الســـالم
ال نرنيـــ واالا م عيـــ وال قميـــ ل م ـــي اةنـــخ ل الم ضـــي للخطـــ وب ـــ قـــحن هد/
عل الصمرع.
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 .5ال ي الراا ف م اع ا ي ر اإلنس ن
أ .مشـــي ا مـــع م ـــ عا اةمـــد الم لـــحا ال رايهيـــ بشـــمن اةعمـــ ال ج نيـــ وي ـــر اإلنســـ ن علـــ
إاـــ ا ييمـــ م ظمـــ لآل ـــ ن
يـــ ي ال يـــ الراا ـــ فشنـــا ي اـــ علـــ اميـــع الشـــ
الم ـــ علـــ ي ـــر اإلنســـ ن وال ـــري االا مـــ ع مـــ أاـــ لحيـــح وال خفيـــم مـــ المخـــ ط
الم هجيـــ علـــ ي ـــر اإلنســـ ن الم فرلـــ للمـــ أا ال ـــ يشـــ له نمـــريإ أعم لهـــ ومم نيـــ
إنـــــ ال المســـــ خحمي ومم نيـــــ اإلعـــــالن أو االيـــــ هحال أو ال مـــــيض ب إلضـــــ ف إلـــــ
إعان ه و حقي ه للمل ر ومم ني امع ال ي ن والخصرصي .
 .ي اــــ علــــ ويــــط اإلن نــــك صــــميد ال مليــــ وال ــــ ئت ال ــــ ل ــــ م ي ــــر اإلنســــ ن
الم فرلـــــ للمـــــ أا و ـــــحعمه ويلـــــع ب يـــــ خحام فـــــ م رعـــــ ونـــــ مل إلنشـــــ اةعوا
وال رلرايـــــ والمل ـــــر  .ي اـــــ علـــــ ويـــــط اإلن نـــــك طـــــري و م ـــــي اال صـــــ ال
زيــــز إ فــــ الهريــــ  .مــــ
ال قميــــ ا م ــــ وال شــــفي ال ــــر وأعوا وم جــــ و ــــحم
ي اـــ علـــيهد م ـــي ال ســـ مـــ ـــال ويـــ ئ للم يـــ صرصـــي ه وأمـــ ه والـــ ل د فـــ
ال ي ن ال ي د ام ه م ه ولم ي د ر ي ه و قلع ال ي ن ال يخ ن ل يه .
إ .ي اـــ علـــ ويـــط اإلن نـــك إ يـــ يي يـــ هد بشـــمن عـــحم ال مييـــز والمســـ واا بـــي الج ســـي
والســــالم مــــ ال ــــم علــــ اإلن نــــك للجمهــــرن ونــــ مم نيــــ هد وعمليــــ هد لصــــ ع
ال ــــ ان و شــــاي ال مليــــ والخران ميــــ ا ليــــ ال ــــ يســــ خحمرنه وأ ــــ وعمليــــ
الط ـــــ ويـــــ االن صـــــ ل الخ صـــــ بهـــــد بشـــــمن إيـــــ ا االيـــــ خحام أو ال ليـــــز أو ال مييـــــز
ي وا له ف م و اميع المس خحمي ب للا المللي .
ب نا غي
ع .ي اـــ علـــ الـــحو أن فـــ يـــالم ومشـــ ن ال ســـ فـــ الم صـــ اإلل ونيـــ بمـــ فـــ
ولــــرائ ل زيــــز الشــــف في
يلــــع مــــ ــــال وضــــع لــــرائ ظيميــــ قريــــ للم يــــ ال ي نــــ
واإلاــــ ا ا ال نرنيــــ الراا ــــ وال يــــ الراا ــــ فــــ م اعــــ ا ي ــــر اإلنســــ ن مــــ ق ــــ
.
الش
 .ي اـــ إنـــ ال المـــ أا ب ـــ رعهـــ و ط هـــ ع ـــح م قشـــ و صـــميد واع مـــ ع السي يـــ
وال راني والم حا والم يي المج م ي وال ي واللرائ .
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