
2022نيسان9-أوكرانياأجلمنبيروجياإعالن

يدعو مهرجان الصحافة الدولي وأعضاء وشركاء المنتدى العالمي لتطوير وسائل اإلعالم إلى زيادة

دعم وسائل اإلعالم المستقلة والصحفيين في أوكرانيا.

# إعالن بيروجيا ألجل أوكرانيا

وقع اإلعالن هنا

2022نيسان9

مساعدةفيواألخالقيةالمستقلةللصحافةاألساسيالدورأخرىمرةألوكرانياالروسيالغزوأكّد

المواطنين على اتخاذ قرارات مصيرّية، وإعالم العالم، وتقديم المسؤولين للمسائلة .

الُمضّللةالمعلوماتمحاربةفيالمهمدورهابسببوذلكفظيع،لهجوماألوكرانيةالصحافةتتعّرضإذ

والدعاية، وبسبب أنها ركيزة للديمقراطية التي تعتمد عليها الحريات وكافة الحقوق.

محاسبةيجبوكذلكوقتل.وتعذيباستهدافمنالصحافيينبحقترتكبالتيالبشاعاتوقفيجب

تتوقفأنيجبكماوالدولية.المحليةالقوانينإلىاستنادًاالعدالةإلىوتقديمهماألمورهذهعنالمسؤولين

اإلخبارية والصحفيين األفراد.الشرسة  ضد المؤسساتالهجوم السيبراني الشرس الذي تتعرض له

تعتبرأوكرانيا.فيالتعبيروحرّيةالصحافة،حرّيةعلىروسيااعتداءاتالُممكنةالعباراتبأشدنديننحن

ووقائعلحقيقةالعالمفهملضمانضرورًياأمًرابحريةالتقاريركتابةفيالصحفيينجميعوأمنسالمة

المستقلةاإلعالمووسائلالصحفيينجميعمعونتضامناإلنسانّية.اآلثارذلكفيبماالمستمرةالحرب

التي تغطي العدوان الروسي على أوكرانيا.

زادتوظائفهم،أداءعلىوقدرتهمعيشهموسبلاألوكرانيينالصحفيينحياةعلىالتهديدزادكلما

والمساحاتوالتدريب،والسكن،والمعدات،الوقائّية،والمعداتلهم،التمويلوتوفيرلدعمهم.جهودنا

المكتبية في المدن األجنبية، باإلضافة للدعم النفسي واالجتماعي لهم.

فرصة سانحة للصحافة والصحفيين في كل مكان

تخامرهممّمنالناسعمومُيدركالمستقلة.األخبارمصادرإلىالوصولإمكانيةلديهاالتيالبلدانفي

علىوالدوليةاألوكرانيةاإلعالم،ووسائلالصحفيينومهنيةوالتزامشجاعةاألحيانمنكثيرفيالشكوك

حد سواء.

بالدوراالعترافعلىُتجبروالمستقلةالحرةاإلعالموسائلتجاهالعدائيةالنزعاتذاتالحكوماتحتى

أيًضاالتكنولوجياشركاتحقيقته.علىأوكرانياغزوالعالميرىأنضمانفيالصحافةتلعبهالذيالحيوي

األهمّيةإلعطاءأخالقًياواجًباهناكوأّنمتساوية،المعلوماتكلليستأنهحقيقةإلىباالنتباهبدأوا

الواجبة للصحافة المهنية المستقلة وذات المصلحة العامة.

الجمهور وصانعي السياسات ال يزال هّشًا.إّن هذا اإلدراك الحديث والُمتجّدد بقيمة الصحافة بين

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccRm1qQc-egKo5y8h8muCwjw0fvXBBl1PQy6MF-AyDBDLR-Q/viewform


سانحة.بفرصةأوكرانيامنأخبارهميغطونالذينالدوليونوالصحفيوناألوكرانيونالصحفيونحظيلقد

تبديده.تحمليمكنناال،جماعيةبصورة,ونحناألزمات.أوقاتفيالتقدمقفزاتأكبرتحقيقيتمماغالًبا

المصلحةلصحافةالطويلالمدىعلىواالستمراراألوكرانيين،زمالئناوسالمةالقريبالمستقبلأجلمن

العامة المستقلة في كل مكان، هذه لحظة يجب أن نرتقي إليها جميًعا.

من أجل مصلحة وسائل اإلعالم والصحفيين في كل مكان،  نحن نقوم بما يلي:

المعتقلينالصحفيينجميععناإلفراجالمسلحةوالجماعاتالدولعلىيجبأنهعلىاإلصرار●

مكافحةأوالتشهيرحظربذريعةعليهمالمحكومأوالمحتجزونفيهمبمنوالمختطفين،

اإلرهاب.

الموحدةباالستجابةاألحيانبعضفيتحظلمواألزماتالنزاعاتمنالعديدبأّننعترفنحن●

والسريعة والمستدامة التي يتطلبها ضميرنا الجماعي .

وفهمهماللغويةمهاراتهمف-"وسطاء"ليسواصحفيونهمالميدانيينالمنتجينأننؤكدنحن●

نفسويستحقونالدوليةالتقاريرإلعدادضروريةالقويةاتصاالتهموشبكاتواإلقليميالثقافي

يغطونالذينالصحفيينجميعمثلواالئتماناالجتماعيوالضمانوالدعمواالحترامالحقوق

النزاعات.

فيالمصاعبومواجهةالمنفى،في،النزاعمناطقفيالصحفيينلدعمجهودنابتكثيفااللتزام●

أجبرواالذينوروسيابيالروسيامنالصحفيون/المستقلةاإلعالموسائلذلكفيبما،مكانكل

على الفرار من بالدهم .

هذهتجبر-المستقلةللصحافةترهيبها؛الصحافةحريةعلىاعتداءاتهاللمعارضة؛روسياقمع●

المنفى.أوالصمتعلىالتعبيروحريةالحقيقةبقولملتزمينيظلونالذينالصحفييناألعمال

وهذا يحرم الشعب الروسي من الوصول إلى الحقيقة.

إلى وسائل اإلعالم والصحفيين الدوليين ،نحن نطلب منكم:

،أوكرانياإلىنقلهاعلىالقادرةللمنظماتوإعطائهاالفائضةالشخصيةالحمايةمعداتتوفير●

في حال كان ذلك مسموًحا  قانوًنا .

الذينوالمترجميناألوكرانيينالميدانيينللمنتجيناالجتماعياألمنانعدامإلىاالنتباهلفت●

وضماناتوالتأمينالمناسبةباألجورتزويدهمخاللمناألجنبيةاإلعالموسائليساعدون

السالمة اإلضافية .

بما،الصحفيينولجميعاألوكرانيينللصحفيينالسالمةعلىالتدريبتقديمباإلمكانكانحالفي●

العاملينوسالمةبرفاهيةاالهتمامنفس"إظهارو،أوكرانيامنالمستقلونالصحفيونذلكفي

لموظفيهم"يفعلونكمااإلعالممجالفيوالعاملينالمحليينوالصحفيينالخاصلحسابهم

المراسلينواألوكرانيينللزمالءالمقدمةالحمايةومعداتاالهتمامنفستوفيرذلكفيبما

الدوليين .

قم.فيهالعمليستطيعونمكاًناامنحهم.أيضًاالتحريروغرفالنازحينللصحفيينأبوابكافتح●

بتوظيفهم إذا كنت تستطيع ذلك .

الغزوعناإلبالغعندودقيقةمناسبةلغةالستخداماألوكرانيينالزمالءدعواتإلىاالستماع●

الروسي ألوكرانيا ، بما يتفق مع المعايير األخالقية للصحافة المستقلة .



إلى الجهات المانحة الخاصة والعامة وممولي الصحافة المهنية ، نحن نطلب منكم مايلي  :

مستقلةصحافةتنتجالتياإلعالملوسائلالسرعةوجهعلىوتوفيرهالمرنالماليالدعمزيادة●

والمنتجينوالمحررينالمراسلينرواتبدفعفياالستمرارأوتوظيفمنوتمكينها،وأخالقية

الذين يقومون بإعداد التقارير عن الغزو الروسي ألوكرانيا .

أعمدةوأحد،ذاتهاحدفيغايةإنهاعامة.منفعةهيالصحافةأنتذكر،الصحافةتمولعندما●

استقالليتهاتقوضالاألخرى.والحقوقالحرياتمنالعديدعليهاتعتمدالتيالديمقراطية

أخرى.تنمويةأهدافلتحقيقكوسيلةأواالستراتيجيللتواصلكأداةالستخدامهابالسعي

الدعمبشأنوالتوجيهاتالراسخةالممارساتأفضلواتباعتستحقهالذيباالحتراممعاملتها

الفعال للصحافة .

الطلباتنماذجتكونأنيجبالطوارئ:حاالتفيالتمويلعلىللحصولالتقديمعمليةتبسيط●

العديدتحميلطلبخاللمناإلنترنتبياناتمنكبيرةكمياتتتطلبأالويجبالمحليةباللغات

من الملفات .

ضمان إدراج وسائل اإلعالم والصحافة في جميع آليات تنسيق المساعدات .●

منالمستقلينوالصحفييناألفرادللصحفيينولكن،األخبارلغرففقطليسالدعمتقديم●

أوكرانيا ، وكذلك من خالل آليات الزماالت أو مشاريع إنتاج المحتوى .

أنيمكنوالفني.المنهجيالدعمأيًضاولكن،الماليالدعمفقطليستقديماعتباركفيضع●

يكون هذا نقل المعدات للمحررين المتأثرين أو التدريب أو نشر المواد المنهجية.

إلى االتحاد األوروبي والدول األعضاء في االتحاد األوروبي وأعضاء تحالف حرية وسائل اإلعالم

وجميع الدول التي تهتم بالحق في حرية التعبير والوصول إلى المعلومات ، نحن نطلب منكم:

منالمستقلينالصحفيينوكذلك،األوكرانيينللصحفيينآمنومالذطارئةتأشيراتتوفير●

بيالروسيا وروسيا ، إلعادة تأسيس قواعد عملياتهم ومواصلة إعداد التقارير .

منكثيرةأجزاءفيللفاشيةالمميزةالسمةوهي،الصحافةتجريمفيالمتمثلاالتجاهوصدإدانة●

العالم.

الصحافة ليست جريمة.

حمايتهموتعزيزالصحفيينحقوقعنللدفاعاألطرافالمتعددةالمحافلكافةاستخدام●

كمدنيين بموجب القانون اإلنساني الدولي ، ال سيما في سياق الحرب الروسية على أوكرانيا .

هذهفيالمستهدفينالصحفيينقضايافيللتحقيقالمبذولةالجهودكافةفيالمساهمة●

الحرب وتقديمها للعدالة.

إلى جهات التكنولوجيا واالتصاالت ووسطاء اإلنترنت والمعلنين ، نحن نطلب منكم:

المستقلةالصحافةمستوىورفعوحمايةلتحديدالصحافةومجتمعاإلعالموسائلمعالعمل●

واألخالقية والتحقق من الحقائق ومحو األمية اإلعالمية .

وجرائمالدوليةالعدوانجرائمعلىاألدلةيوثقالذيالصحفيللمحتوىاآلليةاإلزالةعملياتمنع●

يكونأنيجباإلنسان.لحقوقالجسيمةاالنتهاكاتمنوغيرهااإلنسانيةضدوالجرائمالحرب

اآلخرينالمصلحةوأصحابوالمحققينالحقائقومدققيللصحفيينمتاحًاالمحتوىهذا

،واإلخطارالشفافيةإجراءاتوتعزيزالعقاب،مناإلفالتوإنهاءفعالبشكلالجناةلمحاسبة

وتسريع االستئناف وسبل اإلنصاف .



تتسببالتي-المحتوىتعديلوسياساتالخوارزمياتخاللمن-العكسيةالتجاريةالحوافز●

محتوىمنالدخلوتحقيقالجماهيرإلىالوصولعلىالعامةالمصلحةصحافةقدرةضدبالتمييز

عالي الجودة .

بجانبالظهورمناإلعالناتلمنعالسوداءالقائمةتقنيةاستخداملوقفالمعلنينمعالعمل●

علىالروسيالعدوانمثلصراعاتإلىتشيرالتياإلخباريةاإلعالموسائلوقصصالصحافة

أوكرانيا ، ووباء كورونا والقضايا الصحية واالجتماعية الحرجة األخرى .

إلىالوصولإمكانيةعلىللحفاظاألولويةإعطاءللجميع:اإلنترنتإلىالوصولإمكانيةتوفير●

اإلنترنت واالتصال ، وتعزيز الحق في الوصول إلى المعلومات.

نستمر في التضامن مع جميع الصحفيين حول العالم الذين يعملون في مناطق النزاع أو حيث

تكون حرية التعبير محدودة ، لمن أجل  تقديم معلومات موثوقة للصالح العام.

الموقعون ( المنظمات ) :

.القصير جًدا هذانموذج التسجيلأضف مؤسستك ك موقعة على اإلعالن باستخدام

الموقعون (األفراد: المتحدثون والحاضرين وأصدقاء مهرجان الصحافة الدولي):

تتملم،خصوصيتهمحمايةأجلمنآخرين.وأفراًداصحفًيا150منأكثراإلعالنهذادعمكما

إضافة أسمائهم إلى القائمة.

.جًدا هذانموذج التسجيل القصيرأضف اسمك إلى اإلعالن باستخدام

تفاصيل االتصال :

GFMDمنظمةفيوالتعليمالسياساتمديرالوتوم

tlaw@gfmd.info:إيميل

Communications@gfmd.infoالصحفية:االتصالجهات

38163214478+:هاتف

هنا تجد إعالن بيروجيا الخاص بأوكرانيا:

Dichiarazione(:اإليطاليةباللغة di Perugia per l’Ucraina(

Déclaration:(الفرنسيةباللغة de Pérouse pour l’Ukraine(

Declaración(:اإلسبانيةباللغة de Perugia para Ucrania(

Перуджійська:(األوكرانيةباللغة декларація у підтримку України(

Перуджыйская:(البيالروسيةباللغة дэкларацыя ў падтрымку Украіны(

Перуджийская(:الروسيةباللغة декларация в поддержку Украины.(

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccRm1qQc-egKo5y8h8muCwjw0fvXBBl1PQy6MF-AyDBDLR-Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccRm1qQc-egKo5y8h8muCwjw0fvXBBl1PQy6MF-AyDBDLR-Q/viewform
mailto:tlaw@gfmd.info
mailto:Communications@gfmd.info
https://gfmd.info/dichiarazione-di-perugia-per-lucraina/
https://gfmd.info/declaration-de-perouse-pour-lukraine-9-avril-2022/
https://gfmd.info/declaracion-de-perugia-para-ucrania/
https://gfmd.info/%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%b6%d1%96%d0%b9%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f-%d1%83-%d0%bf%d1%96%d0%b4%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%ba%d1%83/
https://gfmd.info/%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%b6%d1%8b%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%b4%d1%8d%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%86%d1%8b%d1%8f-%d1%9e-%d0%bf%d0%b0%d0%b4%d1%82%d1%80%d1%8b%d0%bc%d0%ba%d1%83/
https://gfmd.info/%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%b6%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b2-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%ba%d1%83/

