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 إوي رأيت أهه ال يكتب إوسان كتابا في يىمه إال قال في غده :

ــــــــذا لكـــــان أحســن  ــــــــــَز هـ ّيِ
ُ
 لـــى غ

 ولى ِسيـَد هذا لكان يستحسن 

م هــــذا لكــان أفضل ــــــِدّ
ُ
 ولى ق

ــــِزك هذا لكــــان أجــــ
ُ
 مل ولــــى ت

 وهذا من أعظم العبر، ألهه دليل على استيالء الىقص على سائز البشز

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 شــــــكــــر 

 

أشكس هللا عص وجل مثلما ًليم بجمال وجهه و عظيم سلطاهه و أحمده حمدا كثيرا طيبا مبازكا فيه، عدد خلله 

 و زض ى هفسه و شهت عسشه و مداد كلماجه.

ل الشكس، ال ٌسعني في هرا امللام إال أ ألاسخاذ املؤطس الدكخىز عبد اللادز مالفي على كل ما ن أشكس ، جٍص

أبداه طيلت سىىاث إعداد هرا العمل، من أماهت علميت و مخابعت دكيلت حسصا مىه على أن حسخجيب هره 

 الدزاست لكل املعاًير العلميت مبدًا خالل ذلك جميل الصبر و حسن الىصيحت.

الري أكن له كل الخلدًس و الاحترام الدكخىز العيد شغالمي الري الشكس إلى أسخاذي ني أن أجىجه بكما ال ًفىج

أشكس ألاسخاذ باملدزست  كماكان لي مىر سىىاحي الجامعيت ألاولى املىجه و الداعم ملسيرحي العلميت و املهىيت، 

و كرلك الاسخاذ  العليا للصحافت و علىم إلاعالم والاجصال الدكخىز هدًس محمد على دعمه و جىجيهاجه

دون أن أوس ى ألاسخاذة  الدكخىز العسبي بىعمامت على كل ما كدمه من دعم و سىد طيلت إهجاش هره ألاطسوحت

 و الىشٍسة السابلت الدكخىزة هادًت شسابي لعبيدي على حسها العلمي الساقي.

ال و ألف شكس.  ل الشكس كل من جلست أمامه أحعلم جلك الحسوف الخالدة، شكسا لكم جٍص  كما أشكس جٍص

 

 

دي  عبد اللادز دٍز

 

 

 

 

 



 إهـــــــداء 

 

 أهدي ثمسة جهدي هره إلى أغلى شخصين في الىجىد : 

الحياة وجىتي أمي التي ال ًمكىني، مهما فعلت، أن أوفيها حلها من الشكس و الامخىان، فهي عضدي في  

 في ألازض، و مدزستي الكبري، أسأل هللا عص و جل أن ًبلغها جىت الخلد ًا زب العاملين.

أبي، اللائد الفر، املعلم ألاول و الىاصح ألاكبر، الري علمني كيف أمش ي هحى دزب الىجاح، أسأل هللا  

ت.   عص و جل أن ٌسخسوي ألن أدعى له بالخير وأكىن له صدكت جاٍز

 احي و أشواجهما و أخىاي عبد السشاق و إسالم على كل ما كدمىه لي من سىد خالل هره الفترة.إلى أخى  

إلى اللرًن كاسمىوي مسيرة الىضال من أجل العلم و العمل، بحلىها و مسها على طىل املضماز، في  

ت و في ميدان و في جامعت عبد الحميد بن بادٌس بمسخغاهم و في املدزست العليا للصحاف 3جامعت الجصائس 

 إلاعالم بمخخلف املؤسساث التي اشخغلت بها صحفيا باحثا عن حليلت لم أجدها بعد.

 إلى كل من ًحمل أكالمه صباحا من أجل أن ًصف الحليلت ، إن الحليلت ال جىصف بللم واحد.
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 ملخص 

 

 فلظفت إلى ب"آلياث جىظيم و ؤخلقت اإلامازطت ؤلاعالميت الظمعيت البصسيت"، اإلاىطىمتالدزاطت،  هره حظدىد

 لىطائل كىظسيت ؤلاجخماعيت القيم التي ؤهخجذ الفكس البراغماحي كىمط للحياة البؼسيت و إلى فلظفت اإلاظؤوليت

 مظخىي  إلى السقي وؤن ،الىقذ هفع في مظؤوليت و وواجب خق الحسيت ؤن مفادها فكسة على جسجكص ،ؤلاعالم

مكىهاث مجخمع الحداثت و ؤول وعي هى ذلك  مً وعي العدًد ًخطلب العمىميت الخدمتؤلاختراف في جقدًم 

 وعي الىظامالري ًمثل ؤلاعالم جاهبا منها، ثم  بالدًمقساطيت قبىله خالل الري ًسجبط باإلاجخمع في كلياجه مً

 وعي فهى ألاهم الىعي ؤما و مً ثمت اإلاظاهمت في جسقيتها، ؤلاعالم جضطلع به وطائلبالدوز الري  الظياس ي

 .عمله ألخالقياث خترامها و اإلاجخمع إشاء إلاظؤولياجه إدزاكه خالل مً الصحفي

وبعد الخدليل الىقدي للىصىص الدؼسيعيت اإلاىظمت لقطاع ؤلاعالم في الجصائس، و فق اإلاساخل اإلاىهجيت 

و بعد الىقاغ العلمي اإلاظخفيض خىل آلالياث الكفيلت بدىظيم و ؤخلقت اإلامازطت علميا  اإلاخعازف عليها

، جمكىا مً وضع جصىزاث و اإلاهىيين  مع عيىت مً الخبراء و اإلاخخصين ؤلاعالميت الظمعيت البصسيت في الجصائس 

ماذج خاصت بألياث ضمان طيروزة العمل ؤلاعالمي لىخلص إلى طسح ه فيػاملت و دقيقت لكل اإلاخغيراث اإلاؤثسة 

عىاصس العمليت ؤلاجصاليت بما فيها القائم باإلجصال و السطالت خماعيت لىطائل ؤلاعالم حؼمل كل اإلاظؤوليت ؤلاج

 .  و عميقت و الىطيلت و الجمهىز ؤًضا، لخكىن برلك دزاطت ػاملت

 الجمهىز  و الصحفي ًخقاطمه "مالئمت إعالميت بيئت في الحق" إلافهىم الدزاطت هره باإلضافت إلى ذلك، جؤطع

 جساعي و ؤلاعالمي العمل ؤخالقياث جدترم التي اإلادترفت ؤلاعالميت اإلامازطت ؤطاض ًكىن  جامعا خقا باعخبازه

 الدول  كل  في ألاطاس ي اإلاؼكل هى الحق هرا غياب ؤن القىل  ًمكىىا و بل ألاولى، بالدزجت الجمهىز  مصالح

  .      عالمللصحافت و ؤلا  مهىيت غير و متردًت ممازطت مً حعاوي ماشالذ التي

ت و كرا اإلاهىيت إلاهىت و عليه، فئن دزاطدىا هره جسبط بين الجىاهب العلميت و ألاكادًميت و الفكسيت و الفلظفي

 بيخائج عمليت و هاجعت في مظإلت جىظيم قطاعاث ؤلاعالم بكل فعالياتها.الصحافت  و ذلك للخسوج 

 

 

 

 



Résumé 
Notre étude, intitulée «  dispositifs de régulation et moralisation de la 

pratique médiatique audiovisuelle » est  adossée à la philosophie  des 

valeurs  ayant abouti au courant pragmatique comme mode d‟existence 

pour les sociétés modernes. Cette philosophie a eu pour conséquence la 

« responsabilité sociale » comme théorie moderne pour les medias, basée 

sur un impératif « liberté et responsabilité ». 

En pratique, cette théorie exige l‟association lucide de trois principaux 

acteurs. Il s‟agit de la conscience sociale du rôle des medias dans un 

system démocratique, de la conscience du système politique au service de 

l‟essor des mass-médias, mais aussi, et le plus important des trois piliers, la 

conscience du journaliste de ses devoirs et responsabilités à l‟égard de sa 

société. 

Après analyse critique des textes législatifs relatifs au secteur de 

l‟audiovisuel en Algérie, selon la méthodologie requise, et sur la base d‟un 

débat scientifique sur les concepts proposés par les experts et spécialistes, 

on est arrivé à concevoir des protocoles et mécanismes à même d‟assurer la 

responsabilité sociale des medias. 

  En outre, cette étude prépare au concept du «  droit à un environnement 

professionnel adéquat » comme étant un droit partagé entre tous les acteurs 

intervenants dans le processus médiatique. Son absence induit de facto a 

l‟anarchie dans la pratique journalistique. 

Pour cela, notre étude réunit tous les volets, philosophiques, scientifiques, 

et professionnels pour aboutir à des outils opérationnels et efficients pour 

réguler et moraliser la profession.  



Abstract  

     This study, entitled “ Mechanisms of organizing and moralizing the 

audio-visual media practices”, depends on the philosophy of values that 

resulted in a pragmatic thinking as a lifestyle to mankind as well as to the 

social philosophy as a theory to media materials which focus on the idea 

that freedom is a right, a duty, and a responsibility at the same time. To 

develop it to the high level of professionalism in presenting the public 

service as one of the main basics of the social responsibilities, we require 

lots of components of modernity society. The first of all awareness consists 

in the one related to the society in its all through admitting democracy 

from which Media is one. In addition to, the political systems have to be 

aware of the role that the Media means are performing, and then they ought 

to contribute to promoting it. However, the most important awareness 

stands in the journalists‟ awareness through recognizing their 

responsibilities towards the society and their respect to the code of ethics 

of their job.  

   We could, after having , critically, analyzed the legislative texts 

organizing the field of Media in Algeria according to the scientific 

recognized methodology as well as the detailed scientific debate on the 

mechanisms responsible of organizing and moralizing the practice of 

audio-visual media in Algeria with a group of specialists,  draw out a 

global and accurate perception to all the variants impacting the process of 

work in Media to result in exposing  particular samples of mechanisms 

assuring the social responsibility of the media means comprising all the 

communicational practical elements including the responsible of 

communication, the message, the means, and the audience as well to make 

of it a well detailed study.  

    In addition to, this study establishes the concept of „ the right in an 

adequate media environment‟ shared by the journalist and the audience as 

it is a common right that constitutes the base of the professional  Media 

practice which respects the code of ethics of Media. It, firstly, also cares of 

the audience‟ benefits. However, we can say that the absence of this right 



represents the primordial problem in all countries still suffering from the 

bad and unprofessional practice in Media. 

    Thus, our study relates between the scientific, academic, intellectual, 

philosophic, and professional aspects to the occupation of journalism and 

media to be able to result in scientific and efficient results in what concerns 

organizing the fields of Media in all its efficiency.   
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 خالصت  

  
 



 قدمةم

ت اإلاظؤولُت لااجقع أػسوخخى اث الهادفت إلى ا في صلب هظٍس حخماعُت لىطابل ؤلاعالم مىاخدة مً أخدر الىظٍس

ت القابمت على دم اىظُم و أخلقت اإلامازطت ؤلاعالمُتج اس اق ا، لخعنع برلو أخدر الخىحهاث الفنٍس
 
الحُاة  ت اػ

ت عمىما بما فيها  ت في إػاز مىظم، بدُث جهىن الحٍس ت السأي و الخعبحر ذاث أهداف هبُلت باليظبت البشٍس خٍس

اث جداعُاث طلبُت على أي مً مهىهاث اإلاجخمعاث الحدًثت. اللمجخمع و ألافساد دون أن ًهىن لهره الحٍس

اإلااى و وطابل ؤلاعالم و هي الجدلُت ت العالقت بحن الظلؼت الظُاطُت، هره ألاػسوخت في إػاز حدلُ جىدزجلما 

التي الشالذ جفسض هفظها في مخخلف زبىع العالم بما في ذلو الدوى اإلاخقدمت التي و إن القدًمت اإلاخجددة 

عخماد عليها في مجاى جىظُم سي، إال أنها قدمذ هماذج ًمنً لااماشالذ حسجل ججاوشاث مهىُت بحن الفُىت و ألاخ

ا
 
او أخ
 
ال
 
اق بـــ" ملىد بسجساهد -روفِظىز حىناالب ٌظميهاوهي الىماذج التي  ،لح العاماؤلاعالم بما ًخدم الصقؼاع  ت 

احخماعُت لىطابل ؤلاعالم". وطابل اإلاظاءلت لاا

ت في  جأحيو إذا اعخبازها أن دزاطدىا هره  طمً هرا الخىحه اإلاظؤولُاحي الري أطحى مً أبسش الخىحهاث الفنٍس

ً، فئهىا وسجل أن  ً لخىخسغ في هرا جخمعاث الىامُت الطُما العسبُت مهها لم جناإلاالقسن الىاخد و العشٍس

الخىحه الخىظُمي لىطابلها ؤلاعالمُت، إال بدوافع بعظها طُاطت و ألاخسي أمىُت، في خحن جبقى الدوافع اإلاهىُت 

اجىعدم في العدًد مهها. بل واو ألاخالقُت جدخل مساجب مخأخسة في النثحر مً الدوى 

م الظمعي البصسي جخخلف عً أغلب وأمام هرا الىطع، و مع إقدام الجصابس على ججسبت حدًدة في ؤلاعالا

الظبل و اإلاُهاهحزماث النفُلت بدىظُم و  عًالخجازب في العالم العسبي و الىامي، مان مً الظسوزي البدث 

ا
 
اأخ
 
ال
 
اق ا ت 

 
باليظبت لظحروزة اإلاجخمع بما ًدُذ لهره الخجسبت الخؼىز في إػاز طلُم  هرا القؼاع الحظاض حدا

اإًجابي في جىظُم مهىتهم و الدفاع عهها مً مخخلف الخدخالث غحر اإلاهىُت.   فُه اإلاهىُىن بشهل فعاى وا ٌظاهم

ا
 
او بىاء على ذلو، جخأطع دزاطدىا على إشهالُت زبِظُت جخعلق بنُفُت جىظُم و أخ
 
ال
 
اق اإلامازطت ؤلاعالمُت  ت 

ت في الجصابس، مع ألاخر في لااالظمعُت الب مُداهُا و ذلو بهدف عخباز مل الخجازب الدولُت و العسبُت اإلاجسبت صٍس

الخسوج بىمىذج طلُم ًهىن ولُد زغبت ووعي منهي و جفنحر علمي أمادًمي لخفادي الخجسبت التي عاشتها الجصابس 

باليظبت للصحافت اإلانخىبت و التي وشأث و جسعسعذ في خظً قاهىن الؼىازا بعُدا عً اإلابادا و ألاخالقُاث 

ا هى ما حعلوا
 
اإعادة جأػحرها و أخ
 
ال
 
ا لشهل اإلانهي اإلاؼلىبتها باق

 
ا .صعبا حدا

مىما جصاى عفي خقل علىم ؤلاعالم و لا خدازتألثر اإلاىاطُع  ؤلاإلاام بهرا اإلاىطىع الري ٌعدو بغسض  و علُه،

هره ألاػسوخت جىقظم، وفقا ما جقخظُه أدبُاث البدث العلمي، إلى زالزت أػس  و في الجصابس بالخصىص، فئن

الجىاهب اإلاىهجُت للدزاطت، أما ؤلاػاز الثاوي فهى إػاز هظسي ٌشمل أزبعت فصىى لبري، ًخعلق ؤلاػاز ألاوى ب



خُت و  ،مً زالزت مباخث لهل فصل ت و الخاٍز االجدىاوى الجىاهب الفنٍس
 
ت و اإلاهىُت إلاظألت جىظُم و أخ احظاٍز
 
ال
 
ت ق

ه مً مساخل هقدًت و الصحافت و ؤلاعالم، في خحن خصصىا ؤلاػاز الثالث إلى الدزاطت اإلاُداهُت بهل ما جدخ ٍى

اجدلُلُت.

في ؤلاػاز اإلاههجي لهره الدزاطت ذاث الؼبُعت الىقدًت الخدلُلُت، جخضح خُازاجىا اإلاىهجُت التي خسصىا على أن و

جهىن مالبمت لؼبُعت اإلاىطىع و إشهالُخه، لخهىن برلو وصفُت جدلُلُت، جخخر مً جدلُل اإلاظمىن و جقىُت 

ا ها إلى الخأطِع لشبنت مفاهُمُت حشمل حمُع اإلافاهُم و اإلاصؼلحاث اإلافخاخُت في لها، زم عمد اإلاقابلت أدواث 

س حمُع الخُازاث منً أن ًدُد بالدزاطت عً مقاصدهادزاطدىا جفادًا للغمىض الري ً ، فظال عً جبًر

ا اطدىادا إلاساحع حادة ولهرا البدث اإلاىهجُت 
 
س لال ج الدزاطت مً ؤلاشهالُت، مىه واشهت، بدُث ٌشمل هرا الخبًر

و أدواتها ، مجخمع البدث و العُىت ، أهداف الدزاطت و أهمُتها العلمُت فظال عً الحدود العلمُت و الصمهاهُت 

الهرا العمل العلمي.  

خحن و في هفع ؤلاػاز ًخضح لُف أن هرا الخىاوى العلمي ٌظدىد إلى قاعدجحن  أخدر حعدان مً صلبخحن هظٍس

اث ت ألامس ًخعلق جصاى،لا و ؤلاعالم علىم في الىظٍس ت و ؤلاعالم لىطابل حخماعُتلاا اإلاظؤولُت بىظٍس  هظٍس

خحن ؤلاعالمُت، اإلامازطت في ألاخالقي الىاحب خحن لىظٍس  و ؤلاعالم خاى علُه ًهىنا أن ًجب ما جفترطان معُاٍز

 العام الصالح و اإلاجخمع خدمت إلى جسمى حخماعُتا فلظفت على قابمت مدترفت إعالمُت إلامازطت جؤطظان

ا.مظؤوى و أخالقي شهلب

ُىقظم إلى زالزت فصىى بثالزت مباخث لهل فصل، ًدىاوى فأما ؤلاػاز الثاوي وهى ؤلاػاز الىظسي لألػسوخت، 

الفصل ألاوى وشأة و جؼىز ؤلاعالم الظمعي البصسي مً الىاخُت الخقىُت لىندشف لُف اطخؼاع حهاش 

ىن في  ت أن  خُاة مً طىت 02الخلفٍص ت صغحرة و ًجعل مً ألااالبشٍس خدار هاهسة مىهُت، ًجعل مً العالم قٍس

ىنا مباخث هرا الفصل مً وشأة و لرلو جدزحذ  العالم إلى جؼىز ؤلاعالم عبر الفظاةي البث جؼىزا و الخلفٍص

 الظمعي العسبي إلى غاًت اإلابدث الثالث الري ٌغىص في مظاز ؤلاعالم العالم في الفظاةي البصسيا الظمعي

ت إلى الُىم بهل ما في ذلو مً زهاهاث أخُاها طُاطُت و أمىُت و أخُاها  في البصسيا ٍس الجصابس مىر الثىزة الخدٍس

اأخسي دولُت و حُىاطتراجُجُت.

خلقت للمجاى ؤلاعالمي التي شهدها لاا و في الفصل الثاوي مً ؤلاػاز الىظسي وظخعسض مخخلف ججازب الخىظُم

 ؤلاعالم لىطابل حخماعُتلاا اإلاظؤولُت طمان في اإلابدث ألاوى آلُاثالعالم في الحقبت ألاخحرة، خُث هقدم 

 في ؤلاعالمُت اإلامازطت أخلقت و جىظُم بسجساهد ، في خحن هدىاوى في اإلابدث الثاوي آلُاث ملىد حىنا خددها مثلما

ت العسبي و الخجسبت العالم اؤلاعالم في اإلابدث الثالث. قؼاع أخلقت و جىظُم في الجصابٍس



م اإلامازطت ؤلاعالمُت لخفادي لاخخالالث و لاا ه مً أهداف هره الدزاطتوبما أه ال هصالقاث اإلاهىُت التي هى جقٍى

ػاز الىظسي الطخعساض حملت مً م، فئهىا خصصىا الفصل الثالث مً ؤلاالح العااالص ًمنً أن جخدم

وى مً هرا الفصل إلابدث ألاافي ا، خُث هقدم يؤلاعالم باإلاشهد اإلاسجبؼت اإلاهىُت هدسافاثلاا و خخالالثلاا

 اإلاسجبؼت اإلاهىُت ألاخؼاء وظخعسض بعع الثاوي و في اإلابدث  ؤلاعالم وطابل بملنُت اإلاسجبؼت اإلاهىُت خخالالثلاا

ت في خحن خصصىا اإلابدث الصىزة باطخخداماث  في اإلاهىُت هصالقاثلاا بعع صُل فيللخف الثالث ؤلاخباٍز

ت الظمعُت ؤلاعالمُت الخجسبت االجصابس.  في البصٍس

اإلاسخلت في ؤلاػاز الثالث مً هره ألاػسوخت هى ؤلاػاز الخؼبُقي اإلاُداوي و ًىقظم إلى مسخلخحن زبِظخحن، قمىا 

عُت الىصىص مً عُىت مظمىنا بخدلُل ألاولى  على الخعسف بهدف البصسيا الظمعي باإلعالم اإلاخعلقت الدشَس

ا و لخىظُم الجصابسيا اإلاشسع وطعها التي آلالُاث
 
اأخ
 
ال
 
ت الظمعُت ؤلاعالمُت اإلامازطت تق لدشاف خدود ا و البصٍس

بالخالي قُاض مظخىي هجاعت هره آلالُاث بىاء طلؼت اإلااى و قؼاع ؤلاعالم و  العالقت بحن الظلؼت الظُاطُت وا

امهىُا و مؤطظاجُا. ت الحدًثت في جىظُم قؼاع ؤلاعالمعلى اإلاعاًحر الدولُ

عُت للىصىص جدلُلىا في اعخمدها مفُدة، هخابج على الحصىىا حلأ مً و  أطع على بدزاطدىا اإلاسجبؼت الدشَس

  جسجنص الخدلُل في هقدًت
 
عي للىص الظُاقي الخدلُل علىأطاطا  و الظُاطُت الظُاقاث أي الدشَس

 الخدلُل على القابم ؤلاحساةي الخدلُل إلى باإلطافت ، القاهىنا هرا فيها حاء التي القاهىهُت و الجُىاطتراجُجُت

عُت للىزُقت النُفي و لنميا عُت هصىص زالزت جظم عُىدىا أن علما الدزاطت، مدل الدشَس  القاهىنا هي حشَس

-21 زقم الخىفُري اإلاسطىم و 21-21 البصسيا الظمعي باليشاغ الخاص القاهىنا و 20-20 لإلعالم العظىيا

ىوي البث خدماث على اإلافسوطت العامت الشسوغ دفتر اإلاخظمً 000 ا.ذاعيؤلاا و الخلفٍص

ت عُىت مع علمُت مقابالث بئحساء اإلاسخلت الثاهُت وبىاء على هخابج اإلاسخلت ألاولى هقىم في  هي و ، قصدًت هخبٍى

 وطعها التي آلالُاث هجاعت مدي إلاعسفت طُاطُحن و مهىُحن و  خبراء و مخخصحن مً معمقت مخنسزة مقابالث

ص على قدزاتها و هجاعتها مً الخدقق و ألاولى، سخلتاإلا في بخدلُلها قمىا التي الىصىص في الجصابسيا اإلاشسع  حعٍص

 الىقابص اطخنماى أو حدًدة آلُاث مىاقشت إمهاهُت ػسح لرلو و البصسي، الظمعي ؤلاعالم خترافُتا

ا و علمُا  –مت مدنمت مً آلالُاث القادزة ىااإلاىحىدة، لىخسج في ألاخحر و بمىظ آلالُاث في اإلادخملت على  -هظٍس

اقت ؤلاعالم الظمعي البصسي في الجصابس.جىظُم و أخل

الىخابج ًمنً أن  هرهوباإلطافت إلى مىن هخابج دزاطدىا هابعت مً الىاقع الجصابسي في ممازطت ؤلاعالم، فئن  

ق الشسف و ـــإعداد مىازُعالم ًمنً أن حظاهم في للممازطاث الحظىت في قؼاع ؤلااجهىن مبادا إزشادًت 

ي الخاصت باإلعالم الظمعي البصسي لما ًمنً أن جهىن أطاطا إلوشاء هُامل مدوهاث قىاعد الظلىك اإلانه



خاصت بدىظُم قؼاع الصحافت و ؤلاعالم في مخخلف الدوى الىامُت أو جلو التي الشالذ جبدث عً هماذج هاحعت 

م قؼاعاث ؤلاعالم فيها. الخقٍى

قخصادًت في اإلاهىُت و الظُاطُت و لاالجىاهب حعد أوى دزاطت حشمل  –ػالعىا في خدود ا –إن هره الدزاطت 

جىظُم قؼاع ؤلاعالم مً خالى إشساك مل اإلاعىُحن بالقؼاع بمً فيهم اإلاهىُىن و الظُاطُىن و الىقابُىن 

ق لإلعالم الظمعي البصسي جخظمً مخخلف اإلاعاًحر اإلاهىُت و ألاخالقُت  وألامادًمُىن، لخقدم برلو وزقت ػٍس

البصسي، و لنً أًظا ىث بصفتهما الدعامخحن ألاطاطِخحن لإلعالم الظمعي اإلاسجبؼت أطاطا بالصىزة و الص

ن( و لرا البِئت ؤلاعالمُت بشهل الجزاعاث مثال( و ألاشخاص )مقدمى ألاخباز و اإلاساطلىا هخخاباث واباألخدار )لاا

اعام.

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا
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I. إشكاليت الدزاشت : 

 

ت و ألا٧اصًمُت بالخىُٓم و  اإلاؿاثل اإلاغجبُتق٩لذ  طاث ألازال٢ُاث مىيٕى الٗضًض مً الى٣اقاث ال٨ٍٟغ

الم ٖمىما و ؤلاٖالم الؿمعي البهغي ٖلى وحه زام، زانت وؤنها جخٗل٤ بًٟاء ٖمىمي ًدٓى  الٗال٢ت باإٖل

اء اجهالي بإَمُت بالٛت جملحها ٢ىة الهىعة  سُت و ؤلاًضًىلىحُت و الامخٗضصة مجها باعاث ٖخا و ٧ٖى ٢خهاصًت الخاٍع

  و الؿُاؾُت.

لُه ٞةن َظا الى٣اف  غ الخىُٓمُت التي جًمً ٖلى اٖو اجه، ٖاصة ما ٌؿٟغ ًٖ حملت مً ألَا زخالٝ مؿخٍى

ٗاث التي جًبِ الٗال غاٝ في اإلاجخم٘ و التي جخجؿض في ٚالب ألاخُان في ال٣ىاهحن و الدكَغ ٢ت خ٣ى١ ٧ل ألَا

المُت و آلُاث ٖملها  اع الٗام ل٨ُىىهت اإلااؾؿت ؤلٖا المي مً زال٫ جدضًض ؤلَا بحن الكغ٧اء في الٗمل ؤلٖا

المُت بما ًًمً زضمت ٖمىمُت مجخمُٗت جغاعى مهلخت  ومؿاولُت ٧ل ٖىهغ مً ٖىانغ الٗملُت ؤلٖا

 الجمُ٘.

المُت ً، مىظ نهاًت ال٣ في الضو٫، باإلياٞت بلى طل٪ قهضث ألاهٓمت ؤلٖا هدُجت الٗضًض مً الخٛحراث غن الٗكٍغ

الم مً  مجها زاعحُتزانت ب٩ل صولت و ؤزغي صازلُت يٍٛى  غ وؾاثل ؤلٖا الاججاٍ الٗالمي اإلاخىامي هدى جدٍغ

ت لضزى٫ ال٣ُإ الخام وحصجُ٘ الٗمل بىٓام الؿى١  ت و بُٖاء ٢ضع ؤ٦بر مً الخٍغ ٢بًت الؿلُت اإلاغ٦ٍؼ

الم و الاجهاالخغة في مجا٫  الم.لالخجاعي خىحه ٌؿمى بال في بَاع  ما ٫ؤلٖا   1ىؾاثل ؤلٖا

المُت في الٗضًض مً الضو٫ هدُجت ؤلاٞغاٍ في ؤهه و  بل  هٓغا لجملت الاهؼل٢اث التي قهضَا ألاهٓمت ؤلٖا

غاى ج٩ىن ؤخُاها ٚحر مهىُت، ت أٚل يبِ الٗال٢ت بحن ٖىانغ الٗملُت ؤنبذ مً الًغوعي  اؾخٛال٫ الخٍغ

المُت في بَ لتزاماث ٧ل َٝغ وخ٣ى٢ه وواحباجه و٦ظا ااإلاؿاولُاث مً زال٫ مىاز٤ُ جىضر واضر مً  اع ؤلٖا

تمجالث وكاٍ  لُٓهغ بظل٪ جىحه حضًض ٣ًىم ٖلى جدمُل الىؾُلت  الىؾُلت ؤلاٖالمُت الؿمُٗت بهٍغ

المُت مؿاولُاتها ججاٍ اإلاجخم٘ لخ٩ىن ٖىهغا بًجابُا ُٞه. و ٖلى َظا ألاؾاؽ َىعث الضو٫ ٖ بر الٗالم ؤلٖا

٤ زهىنُاتها الاحخماُٖت و الؿُاؾُت و الا٢خهاصًت.  المُت ٞو آلُاث مسخلٟت لخىُٓم و ؤزل٣ت اإلاماعؾاث ؤلٖا

المي  وبىاء ٖلى ما ؾب٤ جدبلىع مك٩لخىا البدثُت في عنض و جدلُل آلُاث يبِ و جىُٓم ؤزال٢ُاث الٗمل ؤلٖا

ٗاث اإلاخٗل٣ت باإلاجا٫ الؿمعي البهغي في وي٘ جهىعاث لخىُٓم ؤًٞل لهظا الىٕى و جؼاثغ ال مً زال٫ الدكَغ

الم، و    :ٖلُه هُغح ؤلاق٩الُت الخالُت مً ؤلٖا

 ؟  بصسي  الصمعي اإلاجال في الاعالمي العمل بها ًسجلي نأما هي آلالياث التي ًمكن  -

                                                           
ورقة مقدمة إىل القناتني "درمي" و"احملور" ،  يف يالقنوات ادلصرية احلكومية واخلاصة، دراسة مقارنة لربامج الرأ ة وسائل اإلعالم وطبيعة احلرية يفني ملكيالعالقة ب ،أشرف جالل -  1

 .11، ص  2005ماي  5إىل  3يف الفرتة من  ،كلية االعالم جبامعة القاىرة  ،بعنوان " مستقبل وسائل اإلعالم العربية " 11ال يادلؤمتر العلم
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II. التصاؤالث الفسعيت :  

ُت التي هى  ت مً الدؿائلث الٟٖغ  عصَا ُٞما ًلي : مً زال٫ ؤلاق٩الُت الٗامت جىبث٤ مجمٖى

 

الم الؿمعي البهغي ؟  -  ما مضي اَخمام اإلاكٕغ الجؼاثغي بمؿإلت جىُٓم و ؤزل٣ت ؤلٖا

الم الؿمعي البهغي؟ و ؤزل٣ت جىُٓم في اإلاكٕغ الجؼاثغي ٌٗخمضَا التي ؤو اإلا٩ُاهحزماث ما هي آلالُاث  -  ؤلٖا

ُٗت اإلاىٓمت لئلٖالم الؿمعي البهغي ما هي الٗال٢ت بحن الاختراُٞت و ألازال٢ُاث اإلاهىت في الىه - ىم الدكَغ

 في الجؼاثغ ؟  

الم زهىنُت اإلاكٕغ ٌعي َل -  ؟  خضوصٍ وماهي ؟  البهغي  الؿمعي الٖا

ت اإلاخسههت  -  ٖالم الؿمعي البهغي ؟إلاؿإلت جىُٓم ؤلا ما هي جهىعاث الىسب الجؼاثٍغ

 

  

III.  : مىهج الدزاشت، أدواتها و هىعها 

٧ان البدث الٗلمي َى ٖباعة ًٖ وؾُلت للضعاؾت ًم٨ً بىاؾُتها الىنى٫ بلى خل  بطا مىهج الدزاشت : – 1

٤ الخ٣ خإلا  1الكامل و الض٤ُ٢ لجمُ٘ الكىاَض و ألاصلت التي ًم٨ً الخد٤٣ مجها يك٩لت مدضصة و طل٪ ًٖ ٍَغ

٣ت التي ٌؿحر ٖلحها الباخث ؤو الضاعؽ لُهل بلى خ٣ُ٣ت في مىيى  ٖاث ؤو ٖلم ٕ مً اإلاىيى ٞةن اإلاىهج َى الٍُغ

ش و ٧ل الٗلىم ؤلاوؿاهُت و ٚحر مً الٗلىم ، خُث ٌؿخىي في طل٪ الخٟؿحر و الخضًث و ال٣ٟه و آلاصاب و الخاٍع

 .2ؤلاوؿاهُت

ُضة و الثابخت و ؤلالؼامُت بحن  ومً َظا اإلاىُل٤، ًجم٘ ٧ل اإلاكخٛلحن في خ٣ل البدث الٗلمي ٖلى الٗال٢ت الَى

مىهج ٖلمُت واضخت و مخ٤ٟ ٖلحها ل ًم٨ً ألي بدث ؤن ٨ًدؿب نٟت  ٖلمُت البدىر و مىهج البدث، ٞبضون 

 الٗلمُت.

ا حضل و٢اب  لُت للى٣ض بل ؤن الخُاعاث اإلاىهجُت اإلاٟغويت ٖلى الباخث جب٣ى مً ؤ٣ٖض اإلاغاخل البدثُت و ؤ٦ثَر

الاحخماُٖت و  بؿخمىلىجي خى٫ مىاهج البدث في الٗلىمٖخباعاث ؤبغػَا ؤن الجض٫ ؤلااو الى٣اف، و طل٪ لٗضة 

الم و الاؤلاو ا ٖلما هجُىا، لم ًخم الٟهل ُٞه اجها٫ ٖلى وحه الخهىم بؿاهُت ٖمىما و ٖلىم ؤلٖا ٖخباَع

                                                           
1
ذ ،و٧الت اإلاُبىٖاثؤخمض بضع ، ؤنى٫ البدث الٗلمي و مىاهجه ،  -    .19 ، م 1975 ،ال٩ٍى

2
اى، ؤيىاء ٖلى البدث و اإلاهاصعٖمحرة  غخمًٖبض ال -    .27، م 1977 ،، صاع اإلاٗاٝع الؿٗىصًت، الٍغ
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بٗض، بل ْل َظا الجض٫ مخجضصا بخجضص اإلاىايُ٘ التي جدخاج الضعاؾت و ؤلاق٩الث اإلاُغوخت خىلها، و َظا 

مىن ولُامـ ) ظ ًم٨ىه ؤن ًخس ؤن الباخث في ٖلىم الاجها٫( الظي ًا٦ض Williams Raymondما ًا٦ضٍ ٍع

لظل٪ ًم٨ً ؤن ٩ًىن مالخٓا في بٌٗ ألاخُان ٖىضما ًخٗل٤  ٖضة ؤق٩ا٫ في البدث خؿب جسههه،

ا في بَاع ٖلم الاحخمإ،  امه بالخ٨ىىلىحُاث و ٢ض ٩ًىن مهىضؾا في اَخمو بمالخٓت جُىع اإلااؾؿاث و ؤزاَع

هبذ في ؤخُان ؤزغي مخسهها في الث٣اٞت، مهخما باإلاٗجى و وؿا١ الخانت باإلصعا٥ و الٟهم و الغ ألا ٢ابت، ٍو

، و ٢ض ًهبذ مٗجى اللباؽ و الجغاثض و ألاٞالمال٣ُمت، مٗجى َظٍ ألاقٗاع ؤو جل٪ و٢ُمتها الاجهالُت، ؤو ٢ُمت و 

ا ولٍٛى ا، مهخما بٗلم الىٟـ بضعاؾخه لىماطج م٣ٗضة و مغ٦بت لالجها٫ الصخ خي، و ؤزحرا ٢ض ٩ًىن ُٞلؿٞى

 . 1ٖىضما ًخدضر ًٖ بيُاث ال٨الم و الاجها٫

وحضها ؤهٟؿىا ٢اهىهُحن بلى خض ما في حٗاملىا م٘ بق٩الُت الضعاؾت و هي الىيُٗت التي ؤما ُٞما ًسهىا ٣ٞض 

غة ختى ل جدُض بىا بلى صعاؾت ل جبلٜ ؤَضاٞها  ُا مىهجُا و ٢ضعة ٖلى ج٠ُُ٨ ؤصواث البدث اإلاخٞى جخُلب مىا ٖو

 . الخ٣ُٗضاث اإلاىهجُت اإلاُغوختهٓغا لجملت 

٤ُ بحن ال٨م و ولٗل مً ؤبغػ ال٣ًاًا الخالُٞت في مؿإلت الخُاع اإلاجهجي في البدىر ؤلاوؿاهُت َى مضي الخٞى

ى حض٫ ال٠ُ٨ في البدث الا  م مً ٢ضمه بل ؤههحخماعي و ؤلاوؿاوي، َو ل ػا٫ ًٟغى هٟؿه ٦ةق٩ا٫  ٖلى الٚغ

( ٖىضما ًخُغ١ بلى George Balandierىا َظا، خُث ٣ًى٫ حىعج بالىهضَي )مدىعي في الؿاخت البدثُت بلى ًىم

"ؤػمت اإلاىاهج " ؤن اإلاىاهج ال٨مُت حؿخٗمل ال٨ثحر مً الخ٣ىُاث مً ؤحل هخاثج لِـ لها مٟٗى٫ ٦بحر في ٞهم 

ؤ٦ثر ص٢ت و حخماُٖت مً ؤحل الخىنل بلى هخاثج الاحخماُٖحن في البدىر الا اإلاجخم٘، صاُٖا بلى ب٢دام الٟٗالحن 

، و ٌؿاهضٍ في طل٪ بلىمغ الظي ؤٖاب ٖلى الباخثحن في الٗلىم ؤلاحخماُٖت ؤلاؾخسضام اإلاٍٟغ و ٢2ابلُت للخُب٤ُ

 حخماُٖت.الا الٗلىم  "ؤوؿىت"، صاُٖا بلى 3حخماُٖتىُاث ؤلاخهاء ال٨مي في البدىر الا الث٣ت الٗمُاء في ج٣

٤ الخ صاهُا٫ لُخل في ٦خابت  هيُٟاث اإلاىهجُت الكاملت التي خضصَاو بطا ؤعصها جهي٠ُ صعاؾدىا َظٍ مىهجُا، ٞو

مىهجُت آلالُاث الؿببُت" التي حخماعي" في ؾب٘ مىهجُاث ٦بري، ٞإهىا هجضَا جيخمى "الكهحر "ؤنىاٝ البدث الا 

جيخمى بضوعَا بلى ٖاثلت "اإلاىهجُت الىا٢ُٗت" التي "جٟترى ؤن الٗالم الاحخماعي ًخ٩ىن مً ؤهىإ بُٗجها مً 

، زم جىحه الباخث بلى مداولت اؾخ٨كاٝ ؾماث َظٍ البجى. بنها ٖملُت مً نٙى "ال٨ُاهاث وال٣ىي والٗملُاث

ؼما ؤو  اث، ٦بحرة ؤو نٛحرة، ألقُاء مثل الُب٣ت ؤو ال٩اٍع اث زم ازخباع َظٍ الىٍٓغ غ الىٍٓغ الاٞتراياث، وجٍُى

                                                           
1
  - Williams Raymod, Des communications comme sciences de la culture, in Réseaux (CENT) France  N80Novembre décembre 1996 de la page 90 à 

106. P : 90. 
2
  - Ferraroti franco, Histoire et histoires de vie, Méridiens Klinck Sieck, Paris 1990.pp 8-9 

3
 - Blumer .H, Symbolic interactionism : Perspective and method, Englewood Cliffs, Prentice hall 1969.P27 
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ها الُٟلؿٝى صاهُِل لُخل ٖلى ؤنها ؤما باليؿبت ٫"مىهجُت آلالُاث الؿ .حهاػ الضولت البحرو٢غاَي"  ببُت" ُٞٗٞغ

ٗمل ٖلى اٞتراى ؤن َىا٥ ؤؾباب احخماُٖت وؤن ح" التي اإلا٣اعبت وهي، و هٕى مً ؤهىإ اإلاىهجُت الىا٢ُٗت

٣ُت  ألاؾباب جخسظ َُئت آلالُاث الؿببُت اإلاخد٣٣ت، بدُث ج٩ىن مهمت البدث َىا هي ا٦دؿاب جٟانُل بمبًر

ً مً ججمُ٘ اٞتراياث خى٫ آلالُاث ال٣اثمت"٧اُٞت خى٫ ٢ًاًا مسخا
ّ
 .1عة بما ًم٨

وبما ؤن صعاؾدىا َظٍ ج٣٘ في نلب َظا الجض٫ الضاثغ خى٫ مىاهج البدث الٗلمي هٓغا لُبُٗت بق٩الُدىا و 

ضٍ،  ُت ؤَضاٝ بدث اإلادضصة، ٞةن جهي٠ُ صاهُا٫ لُخل الٟلؿٟي ل ٨ًٟي و ٢ض ٩ًىن ؤ٦ثر ٖمىمُت مما هٍغ هٖى

لُه ٞةهه  مً الًغوعي ازخُاع مىهج مً اإلاىاهج اإلاخضاولت و اإلاٗتٝر بها ٖلى هُا١ واؾ٘ في الجامٗت ٖو

ت.  الجؼاثٍغ

وللبذ في مؿإلت اإلاىهج، و اؾدىاصا ٖلى ؤٚلب اإلاغاح٘ و ال٨خب اإلاىهجُت التي اَلٗىا ٖلحها ٞةن ؤًٞل اإلاىاهج 

ً الخهاثو التي وحضها ُٞه حملت م الٗلمُت اإلام٨ً جُب٣ُها في صعاؾدىا َظٍ، َى اإلاىهج الىنٟي الظي

َضاٞىا البدثُت، خُث يهضٝ اإلاىهج الىنٟي بما بلى عنض ْاَغة ؤو مىيٕى مدضص بهضٝ ؤؾخم٨ىىا مً بلٙى 

غاى ٖملُت م وي٘ مٗحن أٚل ، و َى َضٝ صعاؾدىا 2ٞهم مًمىنها ؤو مًمىهه ؤو ٢ض ٩ًىن َضٞه ألاؾاسخي ج٣ٍى

م الىي٘ الَظٍ، بدُث ؤهىا وؿعى بلى بًجاص آلالُاث  المُت الؿمُٗت ظال٨ُٟلت بخ٣ٍى ي هي ٖلُه الؿاخت ؤلٖا

غاى ٖملُت مخٗل٣ال ت في الجؼاثغ و طل٪ أٚل ، و ٖلُه ٞةهىا هجض ؤن ت بخدؿحن مماعؾت مهىت الصخاٞتبهٍغ

ا ٢ضعة ٖلى بلٙى ؤَضاٞىا اإلاغؾىمت.  اإلاىهج الىنٟي مً ؤ٦ثر اإلاىاهج جىا٣ٞا م٘ صعاؾدىا َظٍ و ؤ٦ثَر

ٗخمض اإلاى ٗبر عاؾت الٓاَغة ٦ما جىحض في الىا٢٘هج الىنٟي ٖلى صَو ٖجها حٗبحرا ، و يهخم بىنٟها ونٟا ص٣ُ٢ا َو

ا ، ٞالخٗبحر ال٨ُٟي ًه٠ لىا الٓاَغة و ًىضر زهاثهها، ؤما الخٗبحر ال٨مي ُُُٞٗىا ون٦ُُٟٟا و حٗبحرا ٦مُا

اإلاسخلٟت الازغي، و ٌٗخبر َظا اإلاىهج  و حجمها و صعحاث اعجباَها م٘ الٓىاَغ ؤع٢مُا ًىضر م٣ضاع َظٍ الٓاَغة 

ؿخسضم اإلاىهج الىنٟي ٖمىما في البدىر الؿلى٦ُت ما في الضعاؾاث ؤلاوؿاهُت ختى آلا ألا٦ثر اؾخسضا ن. َو

غجبِ "مٟهىم البدث الىنٟي بضعاؾت وا٢ المُت بسانت ٍو ٘ الاخضار والٓىاَغ والاحخماُٖت ومجها البدىر الٖا

ا بٛغى الىنى٫ الى اؾخيخاحاث مُٟضة ، اما لخصخُذ َظا الىا٢٘  او عاء وجدلُلها و واإلاىا٠٢ وآلا  جٟؿحَر

ٍغ  .3جدضًثه او اؾخ٨ماله او جٍُى

                                                           
1
 - Daniel Little, Varieties of Social Explanation: An Introduction to the Philosophy of Social Science, Avalon Publishing, 1991, traduction de Amro 

khairi, un extrait publié par www.qira2at.com consulté le 05 /01/2015.  
2
 46،  م : 1999، 2 ٍمدمض ٖبُضاث و آزغون، مىهجُت البدث الٗلمي ال٣ىاٖض و اإلاغاخل و الخُب٣ُاث، صاع واثل لليكغ، ٖمان ألاعصن،  -  

3
اث الجامُٗت ، الجؼاثغ، م -   الم، صًىان اإلاُبٖى  .223ٖبض الخمُض مدمض، جدلُل اإلادخىي في بدىر ؤلٖا

http://www.qira2at.com/
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ض صعاؾتها هٓغا  لجإ الباخث بلى اؾخسضام َظا اإلاىهج ٖىضما ٩ًىن ٖلى ٖلم بإبٗاص و حىاهب الٓاَغة التي ًٍغ ٍو

ت بها مً زال٫ بدىر لخٞى ذ ًٖ َظٍ الٓاَغة، ؾاُٖا بلى  ؾخُالُٖت ؤو ونُٟت ؾب٤ ؤناغ اإلاٗٞغ ؤحٍغ

ت ص٣ُ٢ت و جٟهُ جُٟض في جد٤ُ٣ ٞهم ؤًٞل لها ؤو في وي٘  ،لُت ًٖ ٖىانغ الٓاَغةالخىنل بلى مٗٞغ

م ؤويإ ٢اثمت  ؾُاؾاث ؤو بحغاءاث مؿخ٣بلُت زانت بها، و ٢ض ٩ًىن الهضٝ مً اؾخسضام َظا اإلاىهج ج٣ٍى

غاى ٖملُت مباقغة  انٟاث التي جىُب٤ ٖلى صعاؾدىا و جبرع زُاعها اإلاجهجي َظا.، و هي اإلاى 1ؤو ٢ض ٩ًىن أٚل

ويهضٝ اإلاىهج الىنٟي ٦سُىة ؤولى بلى حم٘ بُاهاث ٧اُٞت و ص٣ُ٢ت ًٖ ْاَغة ؤو مىيٕى بحخماعي و جدلُل ما 

ُت ٦سُىة زاهُت جاصي بلى الخٗٝغ ٖلى الٗىامل اإلا٩ىهت و اإلاازغة ٖلى  ٣ت مىيٖى جم حمٗه مً بُاهاث بٍُغ

، بدُث ؤهىا ٢مىا بجم٘ بُاهاث ٧اُٞت و ص٣ُ٢ت ي الخُىاث التي خغنىا ٖلى جدبٗها، و ه٦2سُىة زالثتالٓاَغة 

ُٗت  الم الؿمعي البهغي مً زال٫ جدلُل مًمىن ُٖىت مً الىهىم الدكَغ ًٖ آلُاث جىُٓم و ؤزل٣ت ؤلٖا

خدلُل ال٨ُٟي الخام طاث الهلت و مً زمت جدلُل َظٍ البُاهاث ٖلى مغخلخحن، اإلاغخلت الاولى جخٗل٤ بال

هسب ظٍ البُاهاث مً زال٫ بحغاء م٣ابالث م٘ َبالك٤ ألاو٫ مً الضعاؾت و اإلاغخلت الثاهُت جخٗل٤ بخدلُل 

لى هجاٖت للخٗٝغ ٖلى مضي هجاٖت َظٍ ألالُاث في جىُٓم ال٣ُإ و البدث ًٖ الٗىامل اإلاازغة ٖ مخسههت

ُىاَظٍ آلالُاث و   ا اإلاغخلت الثالثت مً َظا اإلاىهج.  ٢تراح خلى٫ لها لى٩ىن بظل٪ اؾخٞى

ؤهه لِـ َىا٥ محزة زانت ًضٖحها الباخث بدؿمُخه ؤو  3ًب٣ى ؤن هظ٦غ  بما ؤقاع بلُه الض٦خىع ؤخمض بضع 

اَخمامىا َى م٣ضعجىا ٖلى الظي ًجب ؤن ًدٓى ب الصخيءجدضًضٍ إلاىهج بدث مٗحن ٣ًىم باؾخسضامه، طل٪ ألن 

ً ٖلى خل مك٩لخىا بض٢ت ؾخٟاصة مً مىهج مٗحن في صعاؾدىالا  ٣ت ، ٦ما ؤهه ا بدُث ه٩ىن ٢اصٍع لِـ َىا٥ ٍَغ

ًم٨ً ؤن ٩ًىن هاجخا بل بطا ؤصي بلى هخاثج ؾلُمت و خ٣ُ٣ُت، ؤي ؤن اإلاىهج ل ًجب ؤن ٩ًىن َضٞا في  ؤو مىهج

 خض طاجه و ل٨ىه مجغص وؾُلت لخد٤ُ٣ الهضٝ ؤو الٛغى مً البدث.

  

 

 

 

                                                           
1
 . 78، م : 1991، 1 ،ٍؤمحن ؾاٖاحي، جبؿُِ ٦خابت البدث الٗلمي، اإلاغ٦ؼ الؿٗىصي للضعاؾاث ؤلاؾتراجُجُت، مهغ  -  

2
 .47 – 46م .م :  ،مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغمدمض ٖبُضاث و آزغون، مىهجُت البدث الٗلمي ال٣ىاٖض و اإلاغاخل و الخُب٣ُاث،  -  

3
 243،  م : مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ، هجهضع، ؤنى٫ البدث الٗلمي و مىاؤخمض ب -  
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 أدواث البحث :  - 2

ىنى٫ بلى بحاباث ص٣ُ٢ت و مُٟضة للدؿائلث اإلاغجبُت بةق٩الُدىا و  بلٙى ألاَضاٝ اإلاغحىة مً َظٍ ولٛغى ال 

الضعاؾت، ٣ٞض اٖخمضها ؤصاحي جدلُل اإلاًمىن و اإلا٣ابلت، هٓغا لخىا٣ٞها م٘ َبُٗت مجخم٘ البدث اإلاخمثل في 

الم الؿمعي البهغي في ههىم ٢اهىهُت في اإلاغخلت ألاولى مً البدث و في ُٖىت مً اإلاسخهحن و ال خبراء في ؤلٖا

مغخلخه الثاهُت، ٦ما ؤنها ؤصواث جخمخ٘ بال٨ثحر مً الخهاثو البدثُت التي ؾخ٩ىن طاث ؤَمُت و ٞاثضة باليؿبت 

 ىا.ل

الم ٞ ُٗت اإلاخٗل٣ت باإٖل ٟي اإلاغخلت الاولى مً الضعاؾت ؾى٣ىم بخدلُل مًمىن ُٖىت مً الىهىم الدكَغ

المُت الؿمعي البهغي بهضٝ الخٗغ  ٝ ٖلى آلالُاث التي ويٗها اإلاكٕغ الجؼاثغي لخىُٓم و ؤزل٣ت اإلاماعؾت ؤلٖا

ضٍ ؤن ًلٗبها في اإلاجخم٘ ب٩ل  ت هٓغة اإلاكٕغ لئلٖالم الؿمعي البهغي و ألاصواع التي ًٍغ ت و مٗٞغ الؿمُٗت البهٍغ

َت بُبُٗت َظٍ آلالُاث التي حىاهبه الؿُاؾُت مجها و ؤلاحخماُٖت و الث٣اُٞت و ؤلا٢خهاصًت، و هي ألاصواع اإلاىى 

.  ًًٗها اإلاكٕغ

ت ٢هضًتؤما في الثاهُت مً الضعاؾت ٞؿى٣ىم بةحغاء م٣ابالث ٖلمُت م٘ ُٖىت هسب مخ٨غعة ، و هي م٣ابالث ٍى

ت مضي هجاٖت آلالُاث التي ويٗها اإلاكٕغ الجؼاثغي مٗم٣ت مً مسخهحن و زبراء  و مهىُحن و ؾُاؾُحن إلاٗٞغ

ؼ بختراُٞت ؤلاٖالم في الىهىم التي ٢مىا بخدل ُلها في اإلاغخلت ألاولى، و  الخد٤٣ مً هجاٖتها و ٢ضعاتها ٖلى حٍٗؼ

لُاث حضًضة ؤو اؾخ٨ما٫ آل وي٘ جهىعاثالؿمعي البهغي و صٞٗه بلى ال٣ُام بضوعٍ اإلاىٍى به، و ٦ظل٪ 

ج اإلاغخلت ألاولى، الى٣اثو اإلادخملت في آلالُاث اإلاىحىص. وؾىٗخمض في اإلاغخلت الثاهُت مً الضعاؾت ٖلى هخاث

 زانت جل٪ اإلاخٗل٣ت بالخٟاٖالث اإلاىحىصة بحن ٞئاث الخدلُل الخانت باإلاغخلت الاولى.

م مً الا  جحليل اإلاضمىن : -أ  -2  زخالٝ الىاعص بحن اإلاغاح٘ و ال٨خب اإلاخٗل٣ت بمىهجُت البدث ٖلى الٚغ

و بحن ٧ىهه ؤصاة ؤو ج٣ىُت مً بحن الٗلمي في مؿإلت جهي٠ُ جدلُل اإلاًمىن بحن ٧ىهه مىهجا ٢اثما بظاجه 

ألاصواث ؤو الخ٣ىُاث البدثُت التي حؿخسضم في البدىر الىنُٟت اإلاسخُت، ٟٞي الى٢ذ الظي هجض ُٞه ؤن 

، ًغي الٗضًض مً الباخثحن ؤن جدلُل ٦1مىهج مً بحن اإلاىاهج البدثُت  بٌٗ اإلاغاح٘ جهى٠ جدلُل اإلاًمىن 

الظي ًبرع  2و لِؿذ مىهُجا ٢اثًما بظاجه، ٖلى ٚغاع ألاؾخاط ًىؾ٠ جماع  ُتاإلادخىي َى  ج٣ىُت بدث ؤو ؤصاة بدث

ت و الٟلؿُٟت التي حؿاٖض ٖلى صعاؾت الٓىاَغ مً مىٓاع ٦لي  مى٢ٟه َظا بإن اإلاىهج له مً ألابٗاص الىٍٓغ

                                                           
1
ًحن، صاع واثل لليكغ ؤهٓغ ٖلى ؾبُل اإلاثا٫ ٦خاب مىهجُت البدث الٗلمي : ال٣ىاٖض و اإلاغاخل و الخُب٣ُاث، لؤلؾخاطة مدمض ٖبُضاث، مدمض ؤبى ههاع و ٣ٖلت مبُ -  

 .49، م 2و الُباٖت، ألاعصن، ٍ
2
 .15، م : 2007،  1ٍ  ،الجامُٗحن، َا٦ؿُج ٧ىم للضعاؾاث و اليكغ و الخىػَ٘، الجؼاثغًىؾ٠ جماع، جدلُل اإلادخىي للباخثحن و الُلبت  -  
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(Macro analyseا الٗام و ؤما في مسخل٠ الؿُا٢اث التي جخٟاٖل ٞحها و مٗها  ( ؤي صعاؾت الٓىاَغ في بَاَع

جدلُل اإلادخىي ٞهى ٨ًخٟي بضعاؾت اإلاًمىن الٓاَغ إلااصة مً مىاص الاجها٫ ٣ِٞ و ل ًظَب بلى ما وعاء طل٪ 

 مً هىاًا ال٣اثم ٖلى اإلاًمىن ٖلى ؾبُل اإلاثا٫ ؤو الخٟاؾحر الىٟؿُت له، 

ؤن ٌٗخجي ، هه " ًجب ٖلى جدلُل اإلادخىي (  ؤ Jean de bonville وبهظا الخهىم، ٣ًى٫ حىن صو بىهُٟل ) 

اثُت ( جدلُل اإلاًمىن "ؤخض Berlsonبغلؿىن )".  ٦ما ٌٗخبر 1بمًمىن الغؾاثل مثلما حاءث في خىاملها الٟحًز

ؤؾالُب البدث الٗلمي التي تهضٝ بلى الىن٠ ال٨مي واإلاىيىعي واإلاجهجي للمًمىن الٓاَغ إلااصة مً مىاص 

 .2ؤلاجها٫"

٦إصاة مً ؤصواث اإلاىهج الُغح الظي ٌٗخبر جدلُل اإلاًمىن ىا وبىاء ٖلى ما جم ج٣ضًمه، ٞةهىا وٗخمض في صعاؾد

 :3اإلاخ٤ٟ ٖلحها ٖمىما و  هي ٦ما ًلي  الخُىاث اإلاىهجُتاإلاؿخي الىنٟي، و طل٪ باجبإ 

اث اإلابدىزت : خُث ٌٗض ؤَم زُىة في جدلُل اإلادخىي إلهه او٩ٗاؽ مباقغ للمك٩لت اإلاغاص  - ؤ جهي٠ُ اإلادخٍى

اعة مً اإلا٨خباث اإلاضعؾُت بلى ٦خب ؤصبُت ، لى الخهي٠ُعاؾتها ومً ألامثلت ٖص اث صٞاجغ ؤلٖا ؤن جهى٠ مدخٍى

 .و٦خب ٖلمُت

،  - ب جدلُل وخضاث الخدلُل : خُث ٖضص بحرلؿىن زمـ وخضاث ؤؾاؾُت في للخدلُل هي  ال٩لمت ، اإلاىيٕى

 :الصخهُت، اإلاٟغصة، الىخضة ال٣ُاؾُت ؤو الؼمىُت 

ت ٞال٩لمت : ٦إن ٣ًىم الباخث -  ت ؤوالؿُاؾُت ؤو التربٍى   .بدهغ ٦مي للٟٔ مٗحن له صللخه ال٨ٍٟغ

 ؤو ا٢خهاصًا - 
ً
 ؤو احخماُٖا

ً
 مُٗىا ؾُاؾُا

ً
ى بما حملت ؤو ؤ٦ثر جا٦ض مٟهىما   . واإلاىيٕى ؤو ال٨ٟغة : َو

: ٣ًهض بها الخهغ ال٨مي لخهاثو وؾماث مدضصة جغؾم شخهُت مُٗىت ؾىاء ؤ٧اهذ جل٪  الصخهُت - 

 بُٗىه ؤو ٞئت مً الىاؽ ؤو مجخم٘ مً اإلاجخمٗاثالصخهُت 
ً
 .شخها

 .اإلاٟغصة : وهي الىخضة التي ٌؿخسضمها اإلاهضع في ه٣ل اإلاٗاوي وألا٩ٞاع -  

الىخضة ال٣ُاؾُت ؤو الؼمىُت : ٦إن ٣ًىم الباخث بدهغ ٦مي لُى٫ اإلا٣ا٫ ؤو ٖضص نٟداجه ؤو م٣اَٗه ؤو  -  

 . ٖالمخهغ ٦مي إلاضة الى٣اف ُٞه ٖبر وؾاثل الا 

                                                           
1
 - Jean  de bonville, L’Analyse de contenu des médias, Bruxelle : DeBoek université, 2000 , P 13. 

2
 - Madeleine Grawitz, méthodes des science sociales, édition dalloz, 9ème édition, paris,.1993,P 534. 

3
اى ,  الٗؿاٝ -    .240، م :  1989نالر مدمض , اإلاضزل بلى البدث في الٗلىم الؿلى٦ُت , م٨خبت الٗب٩ُان , الٍغ
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: وهي الاؾخماعة التي ًهممها الباخث لُٟٙغ ٞحها مدخىي ٧ل مهضع في خا٫ جهمُم اؾخماعة الخدلُل - ج

حٗضاصَا , بدُث جيخهي ٖال٢خه بٗض طل٪ بمهضع طل٪ اإلادخىي وجدخىي اؾخماعة الخدلُل ٖلى )البُاهاث ألاولُت 

 ( اإلاالخٓاث –وخضاث الخدلُل  –ٞئاث اإلادخىي  –

 جهمُم حضا - ص
ً
 ٦مُا

ً
ٛا ٟٙغ ٞحها الباخث اإلاٗلىماث مً اؾخماعاث الخدلُل جَٟغ ٜ : ٍو  . و٫ الخَٟغ

ٜ مدخىي ٧ل وز٣ُت بالؾخماعة الخانت بها -ٌ  . جَٟغ

 .جُب٤ُ اإلاٗالجاث الاخهاثُت الالػمت الىنُٟت مجها و الخدلُلت - و 

ا. - ػ   ؾغص الىخاثج وجٟؿحَر

بإ اإلاغاخل اإلاىهجُت اإلاىضخت ؾاب٣ا م٘ مغاٖاة زهىنُت و٢ض خغنىا في َظٍ اإلاغخلت مً صعاؾدىا ٖلى اج

ُٗت اإلاغاص صعاؾتها و  بق٩الُدىا و َبُٗت مجخم٘ البدث و ُٖىت الضعاؾت، ٞبٗض جدضًض ُٖىت الىهىم الدكَغ

ت )ال٣اهىن الًٗىي  التي حاءث في زالر جهيُٟاث مً خُث َبُٗتها ال٣اهىهُت هي نى٠ ال٣ىاهحن الًٍٗى

اإلاخٗل٤ باليكاٍ الؿمعي البهغي( و نى٠  04 -14نى٠ ال٣ىاهحن الٗاصًت ) ٢اهىن ع٢م ( و 05-12لئلٖالم 

اإلاخًمً صٞتر الكغوٍ الٗامت اإلاٟغويت ٖلى زضماث البث  222-16مغؾىم جىُٟظي ع٢م )اإلاغاؾُم الخىُٟظًت 

ىا في جدضًض وخضاث الخدلُل. ىوي و ؤلاطاعي( قٖغ  الخلٍٟؼ

جدلُل اإلاًمىن، والتي  ت جدضًض وخضاث الخدلُل بخضي ؤَم الخُىاث فيحٗخبر ٖملُ وحدة التحليل : -1-أ-2

ى ؤًًا بىخضة مٟغصاث وجضعًخم ٖلى ؤؾاؾها حغص اإلاىاص اإلاضعوؾت وخؿاب جغصصَا زال٫ ٞترة الضعاؾت، 

الم اإلاسخلٟت، اليكغ وهي " الىخضة التي ٌؿخسضمها اإلاهضع في ه٣ل اإلاٗاوي وألا٩ٞاع مً زال٫ وؾاثل اليكغ وؤلٖا

ت،  وجًم ألاق٩ا٫ الصخُٟت في الصخ٠، ومسخل٠ ؤق٩ا٫ البث في ؤلاطاٖت مثل ألازباع والخٗال٤ُ ؤلازباٍع

ا مً ألاق٩ا٫ وال٣ىالب الٟىُت التي حؿخسضمها وؾاثل  حَر الخضًث الصخٟي، الخد٤ُ٣ ؤلاطاعي والضعاما، ٚو

الم في ج٣ضًم مًمىنها لجمهىع ال٣غاء  . 1" ؤلٖا

دىا التي جبدث في ألا٩ٞاع التي َغخها اإلاكٕغ مً زال٫ الىهىم ال٣اهىهُت مً ؤحل وبالىٓغ بلى َبُٗت بق٩الُ

ؾخُالُٖت التي ٢مىا بها ، واؾدىاصا ٖلى هخاثج الضعاؾت الا الفكسة كىحدة جحليلجىُٓم اإلاهىت، ٞةهىا اٖخمضها 

ل ماصة ٨ٞغة ٢اثمت ٞةن اإلاكٕغ الجؼاثغي ٖاصة ما ًدهغ ال٨ٟغة في اإلااصة ال٣اهىهُت الىاخضة، بدُث جدمل ٧

، و ٖلُه ٞةهىا و ب٣هض حؿهُل ٖملُت جدلُل ل٨ٟغة ؾاب٣ت جًمىتها مىاص ؾاب٣ت بظاتها ؤو ٨ٞغة ج٨مُلُت

                                                           
الم، الجؼاثغ، مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ ، م  -  1  .118ٖبض الخمُض مدمض، جدلُل اإلادخىي في بدىر ؤلٖا
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ٖخماصها اإلااصة ال٣اهىهُت الُت وويىخا للمُلٗحن ٖلحها، ٣ٞض مًمىن َظٍ الىزاث٤ ال٣اهىهُت و حٗلها ؤ٦ثر ٖم

 اصة ٢اهىهُت لخض٫ بظل٪ ٧ل ماصة ٖلى ٨ٞغة مُٗىت.٧ىخضة جخًمً ٨ٞغة ٞهي بطن وخضة ال٨ٟغة في ق٩ل م

يبِ ٞئاث الخدلُل هي باليؿبت لىا واخضة مً ؤَم مغاخل جدلُل اإلاًمىن  مغخلتفئاث التحليل :  -2-أ-2

ُت ٞئاث الخدلُل، خُث ًغي الٗضًض مً الضاعؾحن ؤن  بدُث ؤن ص٢ت هخاثج الخدلُل جغجبِ بك٩ل مباقغ بىٖى

ُت و صخُدت لضعاؾت مًمىن ما"الىجاح في جد٤ُ٣ هخاثج  ُىت ٢ضعة الباخث ٖلى ج٣ضًم ٞئاث  مىيٖى َع

 ٖلى عؤي ؤخض الباخثحن. 2بل ؤبٗض مً طل٪ ٞةن جدلُل اإلادخىي َى الٟئاث  1ل٣ُاؽ ألابٗاص اإلاُلىبت "

( ٞئت الخدلُل ٖلى ؤنها "زاهاث طاث صللت ٖلى ؤؾاؾها ًهى٠ Grawitz Madelineوحٗٝغ ماصلحن ٢غاُٞتز )

٨م ها ًىؾ٠ جماع بإنها " ٖملُت تهضٝ بلى ج٣ؿُم اإلادخىي بلى مىٓىمت مً 3م مدخىي الاجها٫"ٍو ، ٦ما ٌٗٞغ

٩ٞاع  التي ل جسضم جل٪ ألا٩ٞاع التي لها ٖال٢ت مباقغة بق٩الُت وؤَضاٝ الضاعؾت و مىه ججىب باقي ألا 

   .4"الخىحهاث

زخالٝ بحن الباخثحن بحن مً ًغي ؤهه الت مدل اث الخدلُل هي ألازغي مؿإؤو نُاٚت ٞئ تبل ؤن ٖملُت الخُٟئ

ل٩ي ًدضص بالًبِ  -مثل الىزاث٤ ؤو اإلاىاص ؤلاٖالمُت اإلاغاص جدلُلها –ٖلى الباخث ؤن ًُل٘ ٖلى ُٖىت البدث 

م٘ مًمىن ماصجه و بالخالي الخم٨ً مً خهغ و الخض٤ُ٢ في نُاٚت الٟئاث و بحن  جخالءمالٟئاث التي ًغي ؤنها 

هُال٢ا مً بق٩الُت الضعاؾت و حؿائلتها ؤو اٞتراياتها اخث ًجب ؤن ٌؿخسلو ٞئاث الخدلُل ابلمً ًغي بإن ا

 الٗلمُت صون الخاحت بلى مكاَضة اإلاًمىن.

و٢بل البذ في اإلا٣اعبت التي مً زاللها ٢مىا بخدضًض ٞئاث الخدلُل مً اإلاهم باليؿبت لىا ؤن وؿخٗغى بك٩ل 

٣خحن لهُاٚت ٞئاث الخدل ما : مسخهغ  ؤَم ٍَغ  ُل َو

٣ت ألاولى : ًىصخى ؤصخابها  بًغوعة جٟدو اإلادخىي اإلا٣هىص بالضعاؾت بك٩ل ص٤ُ٢ ٦ةحغاء ؤولي ،  - الٍُغ

ؿمحها بٌٗ الباخثحن ب"الترمحز اإلاىبث٤") لى يىء طل٪ ٌكٕغ الباخث في يبِ ٞئاث الخدلُل . َو  ٖو

Emergent Coding)5   

                                                           
1
حخماُٖت ، حامٗت الكهُض خمت ىباث، مجلت الضعاؾاث و البدىر الا جها٫، م٣اعباث في ؤلاق٩الُاث و الهٗبدىر الاً َبت، جدلُل اإلادخىي في مدمض البكحر ب -  

 .320، م :  2015، صٌؿمبر 14-13لخًغ الىاصي، الٗضص 
2
 .88، م : 1983ؾمحر مدمض خؿحن، جدلُل اإلاًمىن، ال٣اَغة، ٖالم ال٨خب،  -  

3
 - Grawitz Madeline : Méthodes d’épistémologie, Armand Colin, Collection « U ». paris . 1972, p : 45. 

4
 .42، م : مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغًىؾ٠ جماع، جدلُل اإلادخىي للباخثحن و الُلبت الجامُٗحن،  -  

5
اعو١ مىهىع ،ٍ  -   المي ، جغحمت نالر ؤبى نب٘ ٞو مغ و حىػ٠ٍ صومُيُ٪، مضزل بلى مىاهج البدث ؤلٖا ٓمت الٗغبُت للترحمت ، بحروث ، لبىان، م ، اإلاى1عوحغ ٍو

 :294. 
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٣ت الثاهُت : وحؿمى م٣اعبت الترمحز اإلا - بوكاء الٟئاث ٢بل حم٘ البُاهاث،  ( ؤي  a Priori Codingؿب٤)الٍُغ

إل ٖلى اإلادخىي  خُث ًىُل٤ ؤههاع َظا الخىحه مً اهخ٣اصَم إلحغاءاث اإلا٣اعبت الؿاب٣ت ، ٖلى ؤؾاؽ ؤن  ؤلَا

خه ٖملُت مستزلت و٢انغة ًٖ اؾخ٨كاٝ ألابٗاص الخ٣ُ٣ت للمدخىي، وهي بن ٧اهذ جم٨ً مً ئُبض٢ت زم جٟ

ه٣ض اإلادخىي،  و  دخىي والخد٨م ُٞه بض٢ت، ٞهي ل ج٨مل الٛغى اإلاخىدي لؾخ٨ما٫ ٖملُت الخدلُلٖغى اإلا

بل بنها ججٗل اإلاًمىن ًخد٨م في الباخث ولِـ ال٨ٗـ،  ،لم ٣ًله اإلاًمىن و٧ان ًيبغي ٢ىلهوالى٢ٝى ٖلى ما

ت اهُال٢ا ت ص٣ُ٢ت ومًبَى مً بق٩الُت الضاعؾت  لظل٪ جٟترى َظٍ اإلا٣اعبت ؤن ٣ًضم الباخث ٞئاث مُٗاٍع

ت واإلاٟاَُمُت مً حهت زاهُتاعث اوالٟغيُاث اإلا٣غعة مً حهت واإلابر  جمى٨ه مً ج٣ضًم ٢غاءاث مخ٩املت  لىٍٓغ

 . 1للمدخىي اإلاٗجى بالضعاؾت

٣ت  ٣خحن في جدضًض ٞئاث الخدلُل و طل٪ لئلؾخٟاصة مً مؼاًا ٧ل ٍَغ باليؿبت لضعاؾدىا ٣ٞض اٖخمضها ٖلى الٍُغ

ُٗت مدل الضعاؾت و الخم٨ً مً  يبِ الٟئاث بك٩ل ص٤ُ٢، بدُث ؤهىا اَلٗىا ٖلى مًمىن الىهىم الدكَغ

لىخٗٝغ بك٩ل ؤولى ٖلى حملت آلالُاث التي ويٗها اإلاكٕغ و وكملها بٟئاث الخدلُل، زم خللىا بق٩الُت 

جبدث ُٞما الضعاؾت لىًبِ َظٍ الٟئاث بما ًخىا٤ٞ و بًاَا، و طل٪ ألن صعاؾدىا هي طاث َاب٘ مُٗاعي ؤي 

ُٗت ُٞما ًخٗل٤ بألُاث الخىُٓم و ألازل٣ت ٢ض  ًجب ؤن ٩ًىن و ٖلُه ٞةن ال٣هىع اإلادخمل في الىهىم الدكَغ

٣ت ألاولى ٣ِٞ.  ًسٟي ٖىا بٌٗ ٞئاث الخدلُل بطا ما اٖخمضها الٍُغ

حر بلى مً بق٩الُت الضعاؾت بك٩ل مباقغ، ٞةهىا وكاهُال٢ا و٢بل جىيُذ ٠ُ٦ ٢مىا بخدضًض ٞئاث الخدلُل  

ما ؤقاع بلُه ألاؾخاط ًىؾ٠ جماع  بإهه ل جىحض ٞئاث همُُت نالخت ل٩ل ؤهىإ البدىر، بدُث ًخى٠٢ ازخُاع 

الٟئاث ٖلى بق٩الُت البدث و ؤَضاٞه، ٦ما ًخى٠٢ ٖلى َبُٗت اإلادخىي اإلاغاص جدلُله و َبُٗت الضعاؾت و 

 بت لِـ ملؼما باٖخباع ٧ل ؤهىإ الٟئاث في، و ٖلُه ٞةن الباخث خؿب  ألاؾخاط مدمض البكحر بً ٦2َمُتها

هما ٖلُه ؤن ًسخاع ما ًخىا٤ٞ واق٩الُت ب صاعؾخه ٖلى يىء ما َى م٣غع في ؤصبُاث اإلاىهجُت مً جهي٠ُ، و 

غيُتها، و٦ظا َبُٗت اإلاجخم٘ ؤو الُٗىت اإلاضعوؾت ٦ما ًا٦ض ؤهه لِؿذ زمت جهيُٟاث  ،صعاؾخه وحؿائلتها ٞو

، بل في ٦ثحر ملؼمت ؤو ٖضص مدضص مً الٟ ئاث ًخٗحن ٖلى الباخث ؤو الُالب الى٢ٝى ٖىضٍ ل ًخجاوػ بلى ٚحٍر

٠ ٞئاث جالثم َبُٗت اإلادخىي والىؾُلت  ْى مً ألاخُان ًم٨ً للُالب في يىء زهىنُت صعاؾخه ؤن ًيخ٣ي ٍو

ا، وعبما ٢ض ًيصخئ ٞئاث لم ٌؿب٣ه بلحها ٚحٍر  . 3التي ًسخاَع

                                                           
1
 هٟـ اإلاغح٘، هٟـ الهٟدت. -  

2
 .42م : اإلاغح٘ الؿاب٤،  ،اخثحن و الُلبت الجامُٗحنًىؾ٠ جماع، جدلُل اإلادخىي للب -  

3
 .322، م :  مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغمدمض البكحر بً َبت، جدلُل اإلادخىي في بدىر ؤلاجها٫،  -  
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غ حملت مً الكغوٍ ألاؾاؾُت في بىاء ٞئاث الخدلُل ، ًم٨ً ومً ؤحل ٞٗالُت وحىصة الخدلُل ل ب ض مً جٞى

 : 1بحمالها في ما ًإحي 

ُت ًجب ؤن ج٩ىن الٟئاث ؾاهدت بخهي٠ُ ٧ل مدخىي الاجها٫ الظي ًالثم بق٩البدُث :   الكمىلُت  -

غيُاتها ا ٧ل وخضة مًالضعاؾت وحؿائلتها ٞو وخضاث الخدلُل  ، لظل٪ ًجب ؤن جإزظ ٖملُت الخُٟئت في اٖخباَع

، ٞباإلم٩ان بياٞت ٞئت حضًضة مهىٟت جدذ اؾم " ؤزغي "، كاٝ مثا٫ ؤو ازىحن ٚحر اٖخُاصًحن، واطا جم ا٦د

ُت ؤن ل جخجاوػ َظٍ الٟئت اإلاًاٞت   ألهه في َظٍ الخالت ًهبذ َىا٥ زلل في هٓام الخُٟئت % 10قٍغ

ا ؤو ٨ٞغة مؿخ٣لت ، بدُث بُجها الاؾخ٣اللُت : ؤي ٖضم جضازل الٟئاث ُٞما -  حكمل ٧ل ٞئت مٓهغا ؤو مىيٖى

ٟا ص٣ُ٢ا حضا، و ؤن ا٢خضخى ألامغ  ًٖ باقي الٟئاث، لظل٪ ًىصر الُلبت والباخثىن بًغوعة حٍٗغ٠ الٟئاث حٍٗغ

 . ببغاػ ماقغاث ٢ُاؽ ٧ل ٞئت في اإلادخىي، ألن طل٪ مً قإهه ؤن ًد٤٣ الاؾخ٣اللُت في الخهي٠ُ

لُت الخُٟئت ويىخا وص٢ت ختى ًدؿجى يبِ ٖملُت الخدلُل، لظل٪ ًلجإ ًجب ؤن ج٨دسخي ٖمؤي الىيىح :  -

اصة ٖلى حٍٗغ٠ الٟئاث ، بحغاء ازخباعاث الثباث، بدُث الباخث  لخد٤ُ٣ ؤٖلى مؿخىي مً الىيىح والض٢ت ٍػ

ً لىٟـ اإلادخىي لخهلىا ٖلى هٟـ الىخاثج .   لى ٧ان َىا٥ ٖضة مغمٍؼ

حُُٗجها ؤن ج٩ىن ٖلى ٖال٢ت بإَضاٝ الضعاؾت، وزانت في ؤلاحابت ٖلى  اإلاالثمت : ل بض ٖلى الٟئاث التي جم -

كثيرا ما هىصح الطلبت و الباحثين  -ًلىل ألاشتاذ محمد البشير بن طبت  –حؿائلتها، وفي َظا الؿُا١ 

بجعل التصاؤالث ألاشاشيت الفسعيت من الدزاشت هفصها الفئاث السئيصيت والفسعيت للتحليل، وهرا حتى 

 جحليم الاوسجام التام بين التصاؤالث والتحليل اإلاطلىب .ًتصنى 

لى َظا ألاؾاؽ و بىاء ٖلى حملت اإلاُُٗاث و الخىححهاث اإلاىهجُت الؿاب٣ت، و بىاء ٖلى جىححهاث ألاؾخاط  ٖو

 اإلاكٝغ ٢مىا بًبِ ٞئاث الخدلُل مباقغة مً بق٩الُت البدث ٦ماًلي : 

ًمكن من خاللها جىظيم و أخللت اإلامازشت ؤلاعالميت الصمعيت ماهيت آلالياث التي جخمدىع بق٩الُدىا خى٫ 

 و هي بظل٪ جخًمً مخٛحران :  البصسيت

 

 

 
                                                           

1
 ٟـ الهٟدت.هٟـ اإلاغح٘، ه -  
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 اإلاخٛحر الخاب٘                                                       اإلاخٛحر الغثِـ )اإلاؿخ٣ل(        

المُت                آلُاث الخىُٓم و ألازل٣ت                                     تالبهٍغ تالؿمُٗ اإلاماعؾت الٖا

 اإلااقغاث

 

                                                         -  

                                                                            -: 

            

 

 

 دزاشت : ًىضح متغيراث ال 1الشكل زكم 

 

٤ ما ًىضخه الك٩ل ع٢م ) ى آلُاث الًبِ و ألازل٣ت و مخٛحر جخ٩ىن بق٩الُدىا ( ، ٞةن 1ٞو مً مخٛحر عثِـ َو

تجاب٘ و َى  المُت الؿمُٗت البهٍغ ، ؤي ؤن َبُٗت َظٍ آلالُاث و هجاٖتها جى٨ٗـ ٖلى مؿخىي اإلاماعؾت الٖا

الم الؿمعي البهغي و بختراُٞخه و بالخالي  ، ٩ٞلما ٖالم زضمت ٖمىمُت في اإلاؿخىي اإلاُلىب٣ًضم َظا الا ؤلٖا

ت اإلاؿاولُت  -٧اهذ َظٍ آلالُاث هاحٗت و جغاعي اإلاٗاًحر الٗاإلاُت و الٗلمُت  لؾُما جل٪ التي حاءث بها هٍٓغ

ا ٖلى الهُٗض الضازلي ؤي صازل اإلااؾؿاث  -ؤلاحخماُٖت الم الؿمعي البهغي مهىُا و مدتٞر ٧لما ٧ان ؤلٖا

المُت و ًاصي  صوعا بًجابُا  و مؿاول في اإلاجخم٘ و ال٨ٗـ صخُذ. ؤلٖا

ً الؿاب٣حن و  ؤما اإلااقغاث ٞهي ٖباعة ت مً ٖىانغ التي حٗبر ًٖ اًٖ ج٨ُٟ٪ للمخٛحًر ؾخسغاج مجهما مجمٖى

حن مً آلالُاث  ٧ل اإلاخٛحر ؤو جضزل في جغ٦ُبخه. ٞألُاث الخىُٓم و ألازل٣ت ٦مخٛحر عثِـ جدك٩ل ؤؾاؾا مً هٖى

ا مً الهُا٧ل، ؤو مً بما ٩َُلُت  المُت و ٚحَر زال٢ُت و التي ؤإلحغاثُت و مثل َُئاث الًبِ و اإلاغانض ؤلٖا

ً ؤؾاؾُحن، ٞهي بما ٖباعة ًٖ مباصت و ؤخ٩ام جخٗل٤ باإلاماعؾت اإلاهىُت الٗملُاجُت  جى٣ؿم بضوعَا بلى ٖىهٍغ

 ؤو ؤنها ٖباعة ًٖ آصاب و ؤزال٢ُاث للمهىت.

  بيئت مهىيت محترفت

داخل اإلاؤشصت )
 (الاعالميت

إعالم ًلدم خدمت 

 عمىميت 

 ) في عالكته مع اإلاجتمع(

  ضبط لل الهيكليت ثلياآلا

 التىظيم و 

           آلالياث ؤلاجسائيت 

 و ألاخالكيت

معيازيت مبادئ و أحكام 

 ذاث طابع منهي

 مبادئ أخالكيت 

 )آداب و أخالكياث اإلاهىت( 
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الم مهىُا و الُاث ٖلى ن صعاؾدىا جغ٦ؼ ٖلى آلاوبما ؤ ٖخباع ؤهه مهما ٧اهذ آلالُاث هاحٗت و ٞٗالت ٧ان ؤلٖا

ا، ٞةهىا ؾجر٦ؼ ٞئاث الخدلُل ٖلى اإلاخٛحر الغثِـ في الضعاؾت و َى اإلاخٗل٤ باآللُاث، و ٖلُه ٞةن ٞئاث  مدتٞر

 الخدلُل حاءث ٦ماًلي : 

 ٞئت الجىاهب اإلاغجبُت بالهٟخاح ٖلى الؿمعي البهغي  -

تٞئت ال - حر بِئت مهىُت مدتٞر  جىاهب اإلاؿاٖضة ٖلى جٞى

 ٞئت الجىاهب الخانت بألُاث الًبِ و  الخىُٓم -

 ٞئت الجىاهب اإلاخٗل٣ت بأصاب و ؤزال٢ُاث اإلاهىت -

ت -  ٞئت الجىاهب طاث الٗال٢ت باإلاماعؾت اإلاهىُت اإلادتٞر

إل اإلاؿب٤ ٖلى مدخىي  الىزاث٤ ال٣اهىهُت اإلا٣هىصة ووكحر مغة زاهُت بلى ؤن َظٍ الٟئاث هي هدُجت ؤلَا

 بالضعاؾت مً حهت و ٦ظا جدلُل و ج٨ُٟ٪ بق٩الُت الضعاؾت.

ا بؾخماعة الخدلُل بالك٩ل وبىاء ٖلى الٟئاث اإلادضصة ٞةهىا نممى: جصميم جدول التحليل :   3 –أ  - 2

 : الخالي

 

 الٟئاث 

الجىاهب 

اإلاغجبُت 

بالهٟخاح ٖلى 

الؿمعي 

 البهغي 

الجىاهب اإلاخٗل٣ت 

صاب و ؤزال٢ُاث بأ

 اإلاهىت

الجىاهب طاث الٗال٢ت 

باإلاماعؾت اإلاهىُت 

ت  اإلادتٞر

الجىاهب الخانت 

بألُاث الًبِ و  

 الخىُٓم

الجىاهب 

اإلاؿاٖضة ٖلى 

حر بِئت  جٞى

ت  مهىُت مدتٞر

 / / / / / / الغمىػ 

 / / / / / / اإلاجمٕى

ت  / / / / / / اليؿب اإلائٍى
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ا وخضة ال٨ٟغة اإلاٗخمضة في الضعاؾت، بدُث  مً زال٫ َظا الجضو٫ ًم٨ىىا جهي٠ُ  اإلاىاص ال٣اهىهُت باٖخباَع

ؤهىا هً٘ ع٢م اإلااصة ال٣اهىهُت الظي ٌٗخبر  بمثابت عمؼ في زاهت الٟئت التي جىاؾب مًمىن اإلااصة ؤو ٨ٞغتها، بٗض 

٤ الخُت خُب٤ُ اإلاٗالجاث الاخهاثُت الالػمت الىنُٟت مجها و الخدلُلت و ؾغص الىخاثج وجطل٪ ه٣ىم ب ا ٞو ٟؿحَر

 اإلاىهجُت اإلاغؾىمت.

ًا٦ض الاؾخاط ًىؾ٠ جماع ؤن ٖملُت ٢ُاؽ الهضا١ و الثباث هي : كياس الصدق و الثباث :  4 –أ  – 2

ُت  الٗمىص ال٣ٟغي لخ٣ىُت جدلُل اإلادخىي، بدُث ؤن وحىص َظٍ الٗملُت مً ٖضمها ًدض بحن الظاجُت و اإلاىيٖى

ُاء لٓىاَغمجغص خهغ افي ؤي صعاؾت ، بدُث ؤن  ا و ص٢ت جدلُلها، ٢ض ل ٨ًٟي إٖل  و عنض مٗضلث ج٨غاَع

الباخث بلى م٣اًِـ الهض١ و الثباث ًسًٗها مهضا٢ُت للىخاثج التي ًم٨ً الىنى٫ بلحها بطا لم
1
. 

ومً ؤحل يمان نض١ و زباث ج٣ىُت جدلُل اإلادخىي التي ٖملىا بها، ٢مىا بخ٣ضًم ُٖىت مً الىهىم 

ُٗت التي وؿعي   ماصة، بلى ٧ل مً ألاؾخاط 100لخدلُلها و َى ٢اهىن اليكاٍ الؿمعي البهغي اإلاخًمً الدكَغ

المي مدمض ل٣ٗاب  و  الم و الاجها٫ بجامٗت الجؼاثغ ألاؾخاط الُٗض ٚػ ما ؤؾخاطان مدايغان ب٩لُت الٖا  .3َو

ُه ٞةهىا ٢مىا ٖىهغ ،و ٖل 83ٖىهغ مً ٖىانغ الخدلُل )ماصة ٢اهىهُت( اج٤ٟ ألاؾخاطان في  100و مً بحن 

٤ ال٣اهىن الخالي : مٗامل    2ن+  1ن/  ث2=  الثباث بدؿاب مٗامل الثباث باؾخسضام مٗاصلت "َىلؿتي" ٞو

 اإلاغمؼان ٖلحها اج٤ٟ التي الخالث ٖضص=  ث خُث

ا التي الخالث ٖضص=  1ن   الاو٫  الباخث عمَؼ

ا التي الخالث ٖضص=  2ن   الثاوي الباخث عمَؼ

 
ً
ب٣ا  0.86 = 100 + 100/  83 × 2 :٦ما ًلي الثباث ا اؾخسغحىا مٗض٫لظل٪، ٞةهى َو

و هي وؿبت جم٨ىىا مً الخإ٦ض مً نض٢ُت و نباث الخدلُل الظي  % 0.86 بيؿبت اج٣ٟا الباخثان ان ؤي  

 ه٣ىم به.

 

 

                                                           
1
، م :  -    .95ًىؾ٠ جماع، جدلُل اإلادخىي للباخثحن و الُلبت الجامُٗحن، مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ



 ت ــدزاشــــــــجي للــــــــهـــــــاز اإلاىــــــؤلاط

 

 

20 

التي حٗض في الك٤ الثاوي مً صعاؾدىا الظي ٨ًدسخى َابٗا مُضاهُا اٖخمضها ج٣ىُت اإلا٣ابلت اإلالابلت :    -ب  – 2

( ؤن ٖلم ؤلاحخمإ َى Hughesمً ؤبغػ ج٣ىُاث البدث في الٗلىم ؤلاحخماُٖت و ؤلاوؿاهُت خُث ٌٗخبر  َُىػ )

، ٦ما ًغي مسخهىن في مىهجُت البدث الٗلمي ؤنها حٗض مً ؤَم ؤصواث حم٘ البُاهاث اإلاخٗل٣ت  1ٖلم اإلا٣ابلت

 . 2باإلججاَاث و الضواٞ٘ و اإلاكاٖغ هدى مىايُ٘ مُٗىت

ؤنها " ج٣ىُت مباقغة  و مً بحن ؤبغػ الخٗاٍع٠ التي هجضَا للم٣ابلت ٦إصاة بدثُت َى حٍٗغ٠ مىعَـ ؤهجغؽ ٖلى

٣ت حماُٖت حؿمذ بإزظ مٗلىماث ٦ُُٟت ... و  حل مؿاءلت ألاٞغاص ب٨ُُٟت مىٗؼلتحؿخٗمل مً ؤ ؤو بٍُغ

شخام اإلاٗىُحن بالبدث، و بما حؿخٗمل اإلا٣ابلت ٖاصة بما للخُغ١ بلى مُاصًً مجهىلت ؤو للخٗىص ٖلى ألا

ها باخثىن آزغون ٖلى ؤنها مداصزت مىحهت بحن الباخث و 3للخٗٝغ ٖلى الٗىانغ اإلا٩ىهت إلاىيٕى ما  . ٦ما ٌٗٞغ

ت مً ألاشخام بهضٝ الىنى٫ بلى خ٣ُ٣ت ؤو الخٗٝغ ٖلى مى٠٢ مٗحن ٌؿعى الباخث  شخو ؤو مجمٖى

خه مً ؤحل جد٤ُ٣ ؤَضاٝ الضعاؾت  .4إلاٗٞغ

م٨ً لل م٣ابلت ؤن ج٩ىن شخهُت خُث ًجلـ ٞحها الباخث وحها لىحه م٘ اإلابدىر، ؤو َاجُٟت ؤي ًخم ٍو

ا ٖبر الهاج٠ ؤو بىاؾُت خاؾىب مً زال٫ وؾاثل الخىانل ؤلاحخماعي ؤو باؾخسضام ؤحهؼة ؤلاعؾا٫ و  بحغاَئ

ت اإلامىىخت ، بل ؤهىا هجض ؤن ؤٚلب الخهيُٟاث الخانت بخ٣ىُت اإلا٣ابلت جخم ٖلى ؤؾاؽ ا5ؤلاؾخ٣با٫ لخٍغ

ا ُٞما م٨ً ؤن هدهَغ  ًلي :  للمبدىر، ٍو

ٞغاص ؤٖضص ألاؾئلت التي جىحه بلى  خُث ا مًاإلا٣ابلت اإلاىحهت ؤو اإلا٣ىىت : و ج٩ىن َظٍ اإلا٣ابلت ؤ٦ثر جدضًض  -

ها و ما بطا ٧اهذ َظٍ ألاؾئلت م٣ُضة ؤو مٟخىخت، ٦ما ؤن َظا الىٕى مً اإلا٣ابال  ث ُٖىت البدث و جغجُبها و هٖى

الٗلمُت ًٟغى همُا ص٣ُ٢ا مً خُث جىحُه ألاؾئلت، بدُث ًجب ؤن ج٩ىن الاؾئلت مىخضة و بىٟـ ألاؾلىب 

٣ت و الترجِب ل٩ل مبدىر مً ؤٞغاص الُٗىت  . 6و هٟـ الٍُغ

                                                           
1
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ـت مـً ألاؾـئلت بٛـغى حهت : في َظا الىٕى مً اإلا٣ابلت اإلا٣ابلت هه٠ اإلاى  - ٣ًـىم الباخـث بخدضًـض مجمٖى

، و 1زـغ صون زغوحه ًٖ اإلاىيٕىد٣ـه ٞـي َـغح ؤؾـئلت مـً خـحن آل ى اإلابدـىر، مـ٘ اخخٟـاّ الباخـث بَغخهـا ٖلـ

٣ًى٫ مىعَـ ؤهجغؽ في قغخه للم٣ابلت هه٠ اإلاىحهت ؤهه بطا ٢مىا مؿب٣ا بىي٘ ؤؾئلت في نُٛت مىايُ٘ و 

٤ ٞهمه و ل٨ً في خضوص  ت للمسبر )اإلابدىر( في ؤلاحابت ٞو ٣ت ٍ اإلاىايَُ٘ظجغ٦ىا ٧ل الخٍغ ، ُٞم٨ً ون٠ ٍَغ

 . 2الٗمل َظٍ بىه٠ مىحهت

ا ٖلـى اإلابدـىر و ٣ًـىم  - ٣ترح الباخـث زاللها مىيـٖى اإلا٣ابلت ٚحر اإلاىحهت : وحؿمى ؤخُاها باإلا٣ابلت الخغة ٍو

مً زال٫ جىيُذ بٌٗ اإلاهُلخاث  خضزل الباخث بل لخدٟحز  اإلاداوع بُـغح ؤؾـئلت خـغة ُٚـغ مدـضصة، و ل ً

و قغح بٌٗ اإلاٗاوي ؤو الهضٝ مً الؿاا٫، ٦ما ل ٣ًىم الباخـث بهـُاٚت ؤؾـئلت مدـضصة مـً ٢بـل بل ٨ًخٟى ؤ

 . 3بىي٘ زٍُى ٍٖغًت للم٣ابلت

ـت مـً اإلاىايـُ٘ مدـضصة ؾـلٟا، و  - اإلا٣ابلت اإلاٗم٣ت : ٞـي َـظا الىـٕى مـً اإلا٣ابلـت ٨ًـىن الباخـث مـؼوصا بمجمٖى

ـت ال٩املـت ٞـي َغح ألاؾئلت اإلاخٗل٣ت بالبدث،  ،لهـا ٖال٢ـت بالبدـث٦ـل الٓـىاَغ الخـي  خُـث ج٨ـىن للباخـث الخٍغ

و َى ٚحر م٣ُض بإؾلىب َغح ألاؾئلت ٖلى اإلابدىزحن، ٞبةم٨ــان الباخــث ؤن ٌؿــخسغج ؤو ٌؿــخيخج ؤؾــئلت ؤزــغي 

ُٗـض َغخهــا ٖلـحهم للخهـى٫ ٖلــى ، و ٖلُه ٞةن مؿاع اإلا٣ابلت 4مٗلىمـاث بيـاُٞت مــً بحابــاث اإلابدـىزحن َو

ُت و مؿخىي اإلاٗلىماث التي  ًدخ٨م بلى ؤَضاٝ الضعاؾت اإلاترحمت بدثُا مً زال٫ الٟئاث مً حهت و بلى هٖى

 ًضلى بها اإلابدىر.

و َبُٗت اإلابدىزحن )م٣ابالث ٞغصًت ؤو حماُٖت ؤو هيُٟاث ٖلى ؤؾـ ؤزغي جخٗل٤ بٗضص ٦ما ؤن َىا٥ ج

ُٟت اإلا٣ابلت ؤو الٛغى مثل اإلا٣ابالث اإلاسخُت ، الدصخُهُت ؤو الٗالحُت. م٣ابلت   الىسب( ؤو ٖلى ؤؾاؽ ْو

لجإ الٗضًض مً الباخثحن بلى اؾخسضام ج٣ىُت اإلا٣ابلت في البدىر ؤلاحخماُٖت لٗضة   ٖخباعاث ؤبغػَا حجم اٍو

الُٗىت و مضي مالثمت ألاصواث البدثُت ؤزغي 


خباعاث  زخُاع ج٣ىُت ار ؤَمُت و التي صٞٗخىا بلى ألا٦ث، بل ؤن ؤلٖا

ضَا، بدُث ؤن  ُت ؤٞغاص الُٗىت و هٕى اإلاٗلىماث التي هٍغ اإلا٣ابلت بلى حاهب ج٣ىُت جدلُل اإلاًمىن، َما هٖى

ؤٞغاص ُٖىدىا َم هسبت ٢اصعة ٖلى الخىاع بك٩ل مٟخىح بىاء ٖلى ججاعبها و عئٍتها إلاىيٕى الضعاؾت، ٦ما ؤهىا 
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ى مٗلىماث ص٣ُ٢ت ٢ض جخُلب ؤلالخاح ؤو بٖاصة َغح ألاؾئلت بك٩ل آزغ للخهى٫ ٖلى وؿعى بلى الخهى٫ ٖل

 مٗلىماث ٢ُمت جهل بىا بلى هخاثج ٖلمُت ص٣ُ٢ت.  

وجغجبِ هجاٖت اإلا٣ابلت ٦إصاة لجم٘ اإلاٗلىماث بمضي الخد٨م في بٖضاص صلُل اإلا٣ابلت الظي َى ٖباعة ًٖ زُت  

ذ ٖلى زٟاحت جىُٟظ للم٣ابلت مُضاهُا، خُث جغي البا ؤن اإلا٣ابلت حٗض مً  1خثخان ٞاَمت ٖىى نابغ و محٞر

٣ت ٞٗالت، و ًغح٘  ؤًٞل وؾاثل حم٘ البُاهاث في البدىر اإلاسخُت، بطا ما ؤٖض الباخث زُت جىُٟظَا بٍُغ

بتهم في ج٣ضًمها ٦خابُا، و اإلا٣ابلت بك٩ل ٖام هي  ا ؤ٦ثر مً ٚع بت اإلابدىزحن في ج٣ضًم اإلاٗلىماث قٍٟى طل٪ لٚغ

نها وؾُلت ؤحخماُٖت ، ٦ما اث و اإلاٟاَُم الا ججاَؤوؿب الُغ١ للخهى٫ ٖلى بُاهاث طاجُت في ٖالم ال٣ُم و الا

للخٗٝغ ٖلى الخ٣اث٤ و آلاعاء و اإلاٗخ٣ضاث التي ٢ض جسخل٠ مً شخو ألزغ ، و حؿخسضم للخإ٦ض مً بُاهاث و 

باخث ؤن الخهى٫ ٖلى اهىإ مُٗىت ، ٦ما ٌؿخُُ٘ الحها الباخث مً مهاصع ؤزغي مؿخ٣لتمٗلىماث خهل ٖل

ت التي ًترصص اإلابدىر في ؤلاصلء بها ٦خابت.   مً البُاهاث و اإلاٗلىماث طاث الُبُٗت الؿٍغ

ومً حاهبىا هغي ؤن ؤصاة اإلا٣ابلت هي ألا٦ثر ٞٗالُت في الخهى٫ ٖلى مٗلىماث زانت بمىيٕى صعاؾدىا هٓغا 

كٟىي ؤ٦ثر مً ال٨خابي، و َى ما ًىُب٤ بلى خض ٦بحر ٖلى الخىانل اإلاجخم٘ الجؼاثغي الظي ًًٟل ال لُبُٗت

الم و ٍت ٖمىما و جل٪ اإلاٗىُت ب٣ُإ الىسب الجؼاثغ  جها٫، بدُث جمُل بلى الخضًث ًٖ ال٣ُإ ؤ٦ثر مً الاؤلٖا

ت  ت ؤ٢ل ب٨ثحر مً ٖضص الىسب الجؼاثٍغ ال٨خابت ٖىه و الضلُل ٖلى طل٪ ٖضص ال٨خب الخانت بالصخاٞت الجؼاثٍغ

 .ت في اإلاىيٕىاإلاسخه

ىا بدُث ؤهه مً بحن زهاثهها ؤنها  : ٦2ما ؤهىا هجض في مؼاًا اإلا٣ابلت ما ًُٟضها في ص٢ت و قمىلُت مىيٖى

ٖلى البُاهاث مً حمُ٘  ، ألهه مً زاللها ًم٨ً الخهى٫ جمثُال ؤ٦بر و ؤص١ إلاجخم٘ البدث ٚالبا ما جد٤٣ ؤ٦بر  -

جها٫ اٞت بلى ازخُاع الى٢ذ اإلاىاؾب لالباإلي ،لبدثباخث ٖغى َضٝ ا، زانت بطا ما ؤخؿً الاإلابدىزحن

 ىزحن.دبباإلا

جًمً اإلا٣ابلت الصخهُت للباخث الخهى٫ ٖلى اإلاٗلىماث و البُاهاث مً اإلابدىر صون بُٖاثه الٟغنت  -

 ل٩ي ًدىا٢ل م٘ ٚحٍر ؤو ؤن ًخإزغ بأعائهم وبهظا ج٩ىن آعاثه حٗبحرا ًٖ عؤًه الصخ خي.

لباخث ؤن ًدهل ٖلى بحاباث لجمُ٘ ؤؾئلخه البدثُت و بطا ٧اهذ ؤلاحاباث ها٢هت مً زال٫ اإلا٣ابلت ًم٨ً ل -

 ُٞم٨ً ؤن ٌؿخ٨ملها في م٣ابلت ؤزغي م٘ اإلابدىر.

                                                           
1
ذ ٖلى زٟاحت ، ؤؾـ و مباصت البدث الٗلمي ،  -    .132-131، م،م :  مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغٞاَمت ٖىى نابغ و محٞر

2
 .133، م :  هٟـ اإلاغح٘ -  



 ت ــدزاشــــــــجي للــــــــهـــــــاز اإلاىــــــؤلاط

 

 

23 

جؼوص اإلا٣ابلت الباخث بمٗلىماث ج٨مل البُاهاث التي خهل ٖلحها مؿب٣ا بإؾالُب ؤزغي ٧اإلاالخٓت او جدلُل  -

 اإلاًمىن.

و مضي ُ٘ الباخث ب٢ىإ اإلابدىزحن باألَمُت الٗلمُت و الٗملُت للبدث ٦ما ؤهه مً زال٫ اإلا٣ابلت ٌؿخُ -

، و بهظا ٨ًؿب مٗىهتهم و ًًمً اؾخجاباتهم للغص ٖلى ؤؾئلخه التي ٢ض ج٩ىن اؾخٟاصة اإلاجخم٘ مً هخاثجه

 ٦ثحرة.

ثُت ٞةهىا هجض ؤنها َإل ٖلى ٧ل َظٍ اإلاؼاًا التي جخمخ٘ بها اإلا٣ابلت الٗلمُت ٦إصاة لجم٘ اإلاٗلىماث البدو بٗض الا 

جخىا٤ٞ جماما م٘ ؤَضاٝ بدثىا َظا و جدىاؾب م٘ ما ههبى بلُه في َظا الك٤ مً الضعاؾت التي جخُلب مىا 

ضا مً الض٢ت في الخهى٫ ٖلى اإلاٗلىماث زانت بالىٓغ بلى َبُٗت ا ض الخهى٫ ٖلحهامٍؼ ، ٦ما إلاٗلىماث التي هٍغ

و ججٗل ٖال٢خىا مٗه ٖال٢ت مباقغة و مخ٨غعة، و َظا مال ؤنها جم٨ىىا مً الخ٣غب مً اإلابدىر بك٩ل ؤ٦بر 

 هجضٍ في ألاصواث البدثُت الازغي.

ٟا بحغاثُا ى  وبىاء ٖلى ما ج٣ضم ًم٨ىىا ؤن ه٣ضم حٍٗغ ؤنها مداصزت مىحهت بحن زانا بىا للم٣ابلت الٗلمُت َو

ً ؤٞغاص الُٗىت في هٟـ ٖت مالباخث و اإلابدىر الظي َى ٞغص مً ؤٞغاص الُٗىت و ًم٨ً ؤن ج٩ىن م٘ مجمى 

ت مً ألاؾئلت التي جدضص مؿاع اإلا٣ابلت بُٛت الىنى٫ بلى الى٢ذ ، حؿدىض ٖلى صلُل زام ًخًمً مجمٖى

ألزال٢ُاث البدث الٗلمي مىظ  الٗملُتمٗلىماث ؤص١ و ؤ٦ثر صللت في مىيٕى البدث ٖلى ؤن حؿخجُب َظٍ 

 ا بك٩ل ًجٗل مً البدث ٢ابال للخٗمُم.  و بلى ٚاًت ؤلاؾخٟاصة مجه ى اإلاٗلىماثمغخلت الخهى٫ ٖل

اإلالابلت هصف اإلاىجهت وهٓغها للُبُٗت مىيٕى صعاؾدىا و ؤَضاٞها و َبُٗت بق٩الُت البدث، ٣ٞض ازترها هٕى 

٣ت التي م٨ىدىا مً جإَحر ( approfondi et répété) معملت و مكسزة و كد أجسيىاها بطسيلت ، و هي الٍُغ

الٗام و يمان ٖضم اهدغاٞها ًٖ ؤَضاٞها اإلادضصة صون ؤن ه٤ًُ ٖلى اإلابدىر اإلا٣ابلت في ؾُا٢ها البدثي 

 بإؾئلت مدضصة ل جسضم البدث بالًغوعة، 

 دليل اإلالابلت : :  1 –ب  -2

ل٣ض ق٩لذ الىخاثج اإلادهل ٖلحها في الك٤ الاو٫ مً الضعاؾت و اإلاخٗل٣ت بخدلُل مًمىن ُٖىت الىهىم 

ُٗت اإلاسخاعة، ؤؾاؽ بىاء  صلُل اإلا٣ابلت الخام بىا، ٞبٗض الخٗٝغ ٖلى آلالُاث التي ويٗها اإلاكٕغ الدكَغ

ت في الجؼاثغ، اقخٛلىا مً زال٫ ج٣ىُت اإلا٣ابلت  المُت الؿمُٗت البهٍغ الجؼاثغي لخىُٓم و ؤزل٣ت اإلاماعؾت ؤلٖا

اث زانت ٖلى الى٣ض البىاء لهظٍ آلالُاث مً زال٫ مداولت الخٗٝغ ٖلى مضي ٞٗالُتها و الخهى٫ ٖلى م٣ترخ

 بألُاث حضًضة ؤ٦ثر ٞٗالُت في جىُٓم ال٣ُإ ؤو اؾخ٨ما٫ الى٣اثو اإلادخملت في آلالُاث اإلاىحىصة.
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وفي َظا الؿُا١ لبض مً جىيُذ ؾبب ازخُاعها لخ٣ىُت م٣ابلت الىسب اإلاسخهت مً ؤحل الخٗٝغ ٖلى مضي 

الم، و ٖضم بزخُاع ج٣ىُت ؤز دلُل جغي للخد٤٣ مً طل٪ ٖلى ٚغاع هجاٖت آلُاث الخىُٓم و ألازل٣ت ل٣ُإ ؤلٖا

ت طاث الهلت، و الجىاب َىا  ىهُت الىاقُت بمىحب ال٣ىاهحن الجؼاثٍغ مًمىن ُٖىت مً بغامج ال٣ىىاث الخلٍٟؼ

ُٗت مدل الضعاؾت لم ًخم  ؤهه بلى ٚاًت بنهاثىا لهظٍ الضعاؾت ٞةن آلالُاث التي جًمىتها الىهىم الدكَغ

، ولهظا في ال٣ُام بمهامها ال٣اهىهُت و بالخالي ل ًم٨ً ٞدو هجاٖتها  ججؿُضَا ٖلى ؤعى الىا٢٘ و لم حكٝغ

ت  َظٍ  جىحهاتهم خُا٫اججهىا بلى ج٣ىُت اإلا٣ابلت للخٗٝغ ٖلى آعاء و اججاَاث الىسب اإلاٗىُت بال٣ُإ إلاٗٞغ

 مجها. لُاث ؤو ب٢تراح آلُاث ؤ٦ثر هجاٖتالخهى٫ ٖلى م٣ترخاث لخدؿحن هجاٖت َظٍ آلا زمآلالُاث 

حابت ٖلمُت ص٣ُ٢ت هابٗا مً اق٩الُدىا البدثُت و ٢اصعا ٖلى ج٣ضًم ب ىا في ج٣ىُت اإلا٣ابلتمً ؤحل ؤن ٩ًىن صلُلو 

، ٞةهىا وؿخٗغى َظا اإلاسُِ الظي ٢مىا مً زالله باؾخسغاج اإلااقغاث التي ًم٨ىىا مً لهظٍ ؤلاق٩الُت

 ل ص٤ُ٢ : زاللها جدضًض مداوع صلُل اإلا٣ابلت و مً زمت بىاء َظا الضلُل بك٩

                                                         : جىضيح مؤشساث الدزاشت 2الشكل زكم      

 اإلاخٛحر الغثِـ )اإلاؿخ٣ل(

 آلُاث الخىُٓم و ألازل٣ت

 

 

  

 

                                                            

                                                                              

            

 

 

الم الؿمعي البهغي( هإزظ َظا اإلااقغ  :                 مً اإلاخٛحر الخاب٘ )ؤلٖا

 

 ضبط و لل الهيكليت لياثآلا

 التىظيم

آلالياث ؤلاجسائيت و 

 ألاخالكيت

الكيت مبادئ و أحكام أخ

 جتعلم باإلامازشت اإلاهىيت

 مبادئ أخالكيت أخسي 

   

الجاهب الىفس ي    ألاداء حيث من  التحسيس  حيث من

من اإلامازشت 

اإلاحترفت إلاهىت 

 الصحافت

 

ألاخالكياث  

شهاز اإلاتعللت بال 

 التلفزيىوي  

أخالكياث ؤلاعالم  

الصمعي البصسي و 

ؤلاشتحلاكاث 

 ؤلاهتخابيت اإلاهىيت

 

شلطت ضبط 

 الصمعي البصسي 

مجلض 

 أخالكياث اإلاهىت

 البيئت اإلاهىيت 
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ُت إلق٩الُدىا و هخاثج اإلاغخلت ألاولى مً الضعاؾت، و اؾدىاصا ٖلى ماقغاث مخ  ٛحراث و بىاء ٖلى الدؿائلث الٟٖغ

ؤلاق٩الُت، ٢مىا بهُاٚت صلُل م٣ابلت قامل

 ٢اثم ٖلى اإلاداو٫ الخالُت :  

في اإلاٟاَُم  الىٓغ اإلاٟاَُم اإلاخٗل٣ت بمىيٕى الضعاؾت : وؿعى مً زال٫ َظا اإلادىع بلى بٖاصة  -اإلادىع ألاو٫  -

ت وبالخ ُٗت الجؼاثٍغ الم و اإلاخضاولت في الىهىم الدكَغ هىم جل٪ التي لها ٖال٢ت و الخٗاٍع٠ اإلاخٗل٣ت باإٖل

، ٦ما هضعؽ مً زال٫ َظا اإلادىع هجاٖت الخىاو٫ ال٣اهىوي إلاؿإلت ألازال٢ُاث بمىيٕى صعاؾدىامباقغة 

ُٗت مدل الضعاؾت.  الصخُٟت هجاٖت مً زال٫ الىهىم الدكَغ

الم الؿمعي البهغي  -اإلادىع الثاوي  - خىُٓم هىا٢ل في َظا اإلادىع آلالُاث ألاوؿب ل : َُئت جىُٓم ؤلٖا

ت بما ًخىا٤ٞ م٘ َبُٗت اإلاجخم٘ الجؼاثغي م٘ بؾخٗغاى ب المُت الؿمُٗت البهٍغ ٌٗ الخجاعب اإلاماعؾت ؤلٖا

الم الؿمعي البهغي الغاًَ في الجؼاثغ.ألاحىبُت و مداولت الا   ؾخٟاصة مجها و ؾبل ج٨ُُٟها م٘ وا٢٘ ؤلٖا

المُت الؿمُٗت البهغ  -اإلادىع الثالث  - : هدىاو٫ في َظا اإلادىع الخهىنُاث   ٍتؤزال٢ُاث اإلاماعؾت ؤلٖا

ىا هداو٫ ألازال٢ُت اإلاخٗل٣ت باإل  الم ؾخسالم الجىاهب التي جمحز َظاٖالم الؿمعي البهغي َو ا الىٕى مً ؤلٖا

٦ما ؤهىا هغ٦ؼ مً زال٫ َظا اإلادىع  ،ٖخباع ؤن الهىعة و الهىث َما مجا٫ عثِسخي لهظا الخمحز اًٖ ٚحٍر ٖلى 

ت اإلاماعؾت  ٖلى جسههاث اإلابدىزحن ت  اإلاهىُتٞاإلانهي ًغي الخهىنُاث مً ػاٍو و ال٣اهىوي ًغي اإلاؿإلت مً ػاٍو

الم زال٫  ل و ؤلاقهاع و الؿُاسخي ًخُغ١ بلى ؤزال٢ُاث ؤلٖا ؤلالتزاماث ال٣اهىهُت واإلاؿحر ًغ٦ؼ ٖلى حىاهب الخمٍى

 ؤلاهخساباث و ٨َظا ختى هلم ب٩ل َظٍ الخهىنُاث.

الم الؿمعي البهغي و الا  ٢ُاثؤزال -اإلادىع الغاب٘  - ً اإلاٗغوٝ ٖاإلاُا ؤن : م هخسابُتؾخد٣ا٢اث الا ؤلٖا

ها ل اإلاىاُٖض الا  ، ختى ؤن بٌٗ اإلااؾؿاث بض ؤن جدٓى بخُُٛت بٖالمُت زانتهخسابُت مهما ٧ان هٖى

المُت لضيها  هخسابُت ٖلى ٚغاع الىلًاث اإلاخدضة و ؾخد٣ا٢اث الا صخُٟحن م٩ىهحن زهُها لخُُٛت الا ؤلٖا

ٍُاهُا، و ٖلُه ٞةهىا زههىا لهظا الىٕى مً ألازال٢ُاث مدىعا زانا به هٓغا لخمحٍز ًٖ ألازال٢ُاث التي بغ 

 جُغ٢ىا بلحها في اإلادىع الؿاب٤.

ىوي -اإلادىع الخامـ  - بإن ؤزال٢ُاث الصخاٞت ل جخضزل في  طا ؾلمىاب:   ألازال٢ُاث اإلاخٗل٣ت باإلقهاع الخلٍٟؼ

ت   ٖخباع ؤناٖلى  -مثلما َى مٗمى٫ به في الٗضًض مً الضو٫ زانت ألاوعوبُت  –مًمىن الغؾاثل ؤلاقهاٍع

٤ الخجاعي زام به مغجبِ سً٘ إلاجا٫ ؤزالقي ً ؤلاقهاع ٞةن َظا اإلادىع ًبدث في جىُٓم  ،بإزال٢ُاث الدؿٍى

ت.٢خهاصي للماؾؿت ؤلا بحن الجاهب الاو ؤزل٣ت َظٍ الٗال٢ت الخؿاؾت  ٍغ  ٖالمُت و حىاهبها الخدٍغ

                                                           


 )اهٓغ الٟهغؽ(  َإل ٖلى صلُل اإلا٣ابلت في الٟهل الثاوي مً ؤلاَاع اإلاُضاويالا  ىًغج  
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ت إلاهىت الصخاٞت تالىٟؿُ الجىاهب -إلادىع الؿاصؽ ا - : في الٗضًض مً ال٣ُاٖاث ٖلى   مً اإلاماعؾت اإلادتٞر

اضخي ختراٝ بمٗاًحر هٟؿُت مُٗىت ؤي بمضي ًخم عبِ الا  ،ٚغاع مهىت الغحل الؿُاسخي ؤو الضبلىماسخي  ؤو ختى الٍغ

ٗه لغصوص ٞٗله الىٟؿُت ؤو الؿلى٦ُت بما ًا٦ض الٗال٢ت الىز٣ُت بحن  الخد٨م في هٟؿُت الصخو و جَُى

مؿخىي ال٨ٟاءة اإلاهىُت في َظٍ اإلاهً وبحن شخهُت اإلاماعؽ لها، وهي الٗال٢ت التي هبدث في جدضًضَا مً 

 زال٫ َظا اإلادىع.

( خ٤ الصخٟي في بِئت مهىُت مالثمت -اإلادىع الؿاب٘  -  ن مؿخىي بدُث ا:   )للٗمل الصخٟي اإلادتٝر

ختراُٞت اإلااؾؿت ؤو البِئت التي ٌٗمل ٞحها و بالخالي ٞةن اى خض ٦بحر بمؿخىي لصخٟي مغجبِ بلختراُٞت اا

زل٣ت و ٖلُه ٞةنها حك٩ل مدىعا مً بحن مداوع ل يمً مدضصاث مؿخىي الخىُٓم و الا البِئت اإلاهىُت جضز

 صعاؾدىا َظٍ.

ا في بَاع َظٍ الضعاؾت به قامل ل٩ل اإلا٣ابالث التي ؾى٣ىم َى صلُلووكحر في َظا الؿُا١ بلى ؤن َظا الضلُل 

لُه ٞةهىا ؾىسخاع مً َظا الضلُل الجاه ب الظي ًخىا٤ٞ م٘ جسهو ٧ل التي جخ٩ىن مً ٖضة حىاهب, ٖو

ل ما ًخىا٤ٞ ؤي ؤهىا لً هُغح ٧ل َظٍ ألاؾئلت ٖلى ٧ل اإلاؿخجىبحن، بل ؾىسخاع مً ؤؾئلت َظا الضلُمبدىر 

ي مجا٫ ؾخٟاصة مً ٧ل مبدىر فع مً الا جه، و طل٪ لخد٤ُ٣ ؤ٦ثر ٢ضَخماماام٘ جسهو اإلاؿخجىب و 

 .جسههه

 جحكيم دليل اإلالابلت : :  2 –ب  -2

ت مً ألاؾاجظة و َم :  ل٣ض جم جد٨ُم صلُل اإلا٣ابلت مً َٝغ مجمٖى

الم و ؤلاجها٫، حامٗت الجؼاثغ  ،مدايغ "ؤ"، ؤؾخاط ل٣ٗاب ضمدمالاؾخاط  -  . ٧3لُت ؤلٖا

المي - الم و ؤلاجها٫، حامٗت الجؼاثغ ، ؤؾخاط مدايغ  "ؤالاؾخاط الُٗض ٚػ  . 3" ، ٧لُت ؤلٖا

 .باجىت، ؤؾخاط مدايغ "ؤ"، حامٗت ألاؾخاط بضع الضًً ػوا٢ت -

المألاؾخاطة  - ىُت الٗلُا للصخاٞت و ٖلىم ؤلٖا ُبت بلخاجي، ؤؾخاطة مدايغة ٢ؿم "ب"، اإلاضعؾت الَى  َو

ا١ ا الٗلمي الصخُذ، ٢مىا بةٞع صلُل اإلا٣ابلت بملخو ًٖ مكغوٖىا البدثي  ول٩ي جخم ٖملُت الخد٨ُم في بَاَع

ُت و ؤَضاٝ البدث، و ٦ظا ملخو ًٖ هخاثج الك٤  ًخًمً ٖغى م٣خًب ًٖ ؤلاق٩الُت و حؿائلتها الٟٖغ

 الاو٫ مً الضعاؾت ) جدلُل اإلاًمىن(.
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ضة و٢ض ػ٧ى اإلاد٨مىن اؾخماعة اإلا٣ابلت و٢ضعوا ؤنها "اؾخماعة حُضة وهاضجت مىهجُا وؤ٧اصًمُا ولٛتها حُ

 وؾلُمت وؤؾئلتها واضخت"، بل ؤنهم ٢ضمىا حملت مً اإلاالخٓاث و الخىححهاث التي ه٣ضم ؤَمها و ؤبغػَا ُٞماًلي:  

ت و لِـ لها ٢ُمت ٖلمُت حُضة  - ٖضم ؤلاؾهاب في ألاؾئلت و خظٝ بٌٗ ألاؾئلت التي ٢ضع اإلاد٨مىن ؤنها زاهٍى

 للبدث، مثل :

 ٩ىث هابٗت مً الصخُٟحن في خض طاتهم ؤم َل جغون ؤن ؤزال٢ُاث ؤلاٖالم ًجب ؤن ج

 مٟغويت بمىحب ال٣اهىن ختى ًجب بخترامها ؟ 

 ؟ذ ٖضم بخترامه ألزال٢ُاث الصخاٞتَل جغون ؤهه مً الًغوعي مٗا٢بت الصخٟي الظي ًثب 

الخسلي ًٖ ألاؾئلت الخ٣ىُت، ؤي جل٪ اإلاخٗل٣ت بإمىع ج٣ىُت زانت بالهىعة و الهىث ٢ض ل ًخد٨م ٞحها  -

ىزىن و بالخالي ًاصي بلى ؤحىبت ؾُدُت ٚحر مُٟضة للضعاؾت، ًخٗل٤ ألامغ بالخدضًض ٖلى بٌٗ  ألاؾئلت اإلابد

 التي جًمجها اإلادىع الثالث مثل :

  ىوي ؟  َل ًم٨ً حٗضًل الهىث زال٫ بٖضاص الخبر  ؤلاطاعي ؤو الخلٍٟؼ

  ت )ؤلىان و هىا٢ل بحن اإلاكاَض( و الهاَل ًدىافى ىجُت )نضي ( م٘ ؾخسضام اإلاازغاث البهٍغ

ت ؟  المُت اإلادتٞر  ؤزال٢ُاث اإلاماعؾت ؤلٖا

  ت و الهىجُت ؟  ما هي الخالث التي ًم٨ً ٞحها بؾخسضام َظٍ اإلاازغاث البهٍغ

زغ و بحن بدىر، ألنها ٢ض جسخل٠ مً مبدىر آل يبِ بٌٗ اإلاهُلخاث و اإلاٟاَُم زال٫ اإلا٣ابلت م٘ اإلا -

ختراُٞت" في مماعؾت الصخاٞت، و  مً ٢ُمت الضعاؾت، مثال مٟهىم "الا الباخث و اإلابدىر بما ًاصي بلى الخ٣لُل 

ٟه ؤلاحغاجي  مٟهىم" آلالُت" و "زهىنُت الهىعة ٦ىا٢ل للمٗلىمت،" ٞٗلى الباخث ؤن ٣ًضم للمبدىر حٍٗغ

لهظٍ اإلاٟاَُم و قغح ألا٩ٞاع التي ًجب قغخها للمبدىر بٗىاًت و طل٪ ختى جخم اإلا٣ابلت في ؤخؿً الٓغوٝ 

 لىاخُت الٗلمُت. مً ا

ٖاصة جغجِب ؤؾئلت ؤزغي ةألاؾئلت ختى ج٩ىن ؤ٦ثر ويىخا و ب٦ما هصر اإلاد٨مىن بةٖاصة نُاٚت بٌٗ  -

 لخ٩ىن ؤ٦ثر جىاؾ٣ا و اوسجاما.

جها٫ باإلاد٨محن اللظًً هصخىها بالخسلي ًٖ ألاؾئلت حهاث و ههاثذ اإلاد٨محن، ؤٖضها الاوبٗض ألازظ بخىح

ت بالجى -بُٗت اإلابدىر الخ٣ىُت و بغعها طل٪ بإن َ  –و َبُٗت اإلا٣ابلت  -هب الخ٣ىُتاالظي لبض ؤن ٩ًىن له مٗٞغ
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م٨ىدىا  –التي جدُذ لىا بم٩اهُت قغح الؿاا٫ ٖضة مغاث ؤو َغخه بك٩ل مٛاًغ للخهى٫ ٖلى بحابت واضخت 

 ٝ الضعاؾت.مً الخهى٫ ٖلى مىا٣ٞت اإلاد٨محن ٖلى بصعاج َظٍ ألاؾئلت يمان لىخاثج ؤ٦ثر ص٢ت و زضمت ألَضا

بن ٖملُت بحغاء اإلا٣ابالث هي اإلاغخلت التي خاػث ٖلى الخحز ألا٦بر  مً الى٢ذ إجساء اإلالابالث : :  3 -ب – 2

ىا ُٞه َظٍ الضعاؾت، و َظا ما ٌٗخبٍر بٌٗ الباخثحن ؤخض ؤَم ُٖىب ج٣ىُت اإلا٣ابلت الظي ؤحٍغ


، بدُث ؤهىا 

ىا ٧ل اإلا٣ابالث ٖلى ٞتراث مخ٣ُٗت َُلت ما  ش(، اهُل٣ىا ٞحها مً 2017 -2015) ٣ًاعب الؿيخحن ؤحٍغ  15 جاٍع

ش بحغاء  2015حاهٟي  ى جاٍع ش بحغاء آزغ م٣ابلت. 2017ماعؽ  07و٫ م٣ابلت ، بلى ٚاًت ؤَو ى جاٍع  َو

غها قٍغ الٗؼلت الظي جًٗه مىعَـ ؤهجغؽ إلحغاء اإلا٣ابلت بدُث  و مغاٖاة لكغوٍ البدث الٗلمي ٣ٞض ٞو

ىا مٗٓم اإلا٣ابال  مدضصة ج٩ىن في الٛالب ث بك٩ل مىٗؼ٫ م٘ اإلابدىر و طل٪ مً زال٫ يبِ مىاُٖض ؤحٍغ

و طل٪ للخهى٫ ٖلى ؤ٦بر ٢ضع مً البُاهاث و الخٗم٤ بك٩ل ؤًٞل في  ن بك٩ل مخ٨غع حو ؾاٖخؤإلاضة ؾاٖت 

 مىيٕى الضعاؾت.

ىاَا  و التي ٢بل اإلابدىزىن واؾخجابت إلاغاخل ج٣ىُت اإلا٣ابلت ٣ٞض ٖمضها ٖلى حسجُل ؤٚلب اإلا٣ابالث التي ؤحٍغ

ص( و َى ما  52ؾا و  49) مً اإلااصة الهىجُت اإلاسجلت ؾاٖت 50ؤن وسجلها، بدُث خهلىا ٖلى ما ٣ًاعب ا٫

ً بما وؿبخه % 65ًمثل وؿبت  ٣ت الخضٍو ىاَا، في خحن ٢مىا باجبإ ٍَغ مً  %10مً اإلا٣ابالث التي ؤحٍغ

حخماعي مثلما ًىضخه الجضو٫ الا َغ١ وؾاثل الخىانل  ً اإلا٣ابالث ٢مىا بها ًٖم%    25اإلا٣ابالث  و وؿبت 

    لي : اخال

 الدجم الؿاعي للم٣ابالث خؿب َبُٗت الدسجُل : ًىضر 1الجضو٫ ع٢م       

ت  الٗضص اإلا٣ابالث   الدجم الؿاعي  % اليؿبت اإلائٍى

 ص 44ؾا و  32 65 17 اإلا٣ابالث اإلاسجلت

 ص 53ؾا و  4 10 3 اإلا٣ابالث اإلا٨خىبت  

٣ابالث ٖبر وؾاثل م

 حخماعي الخىانل الا 

 ص 51ؾا و  12 25 7

 ص 52ؾا و  49 100 27 اإلاجمٕى 

                                                           
  ،ذ ٖلى زٟاحت ت، ٍ ، م٨خبت ؤلاقٗإ الٟىُت،ؤؾـ و مباصت البدث الٗلمي ؤهٓغ ٦خاب ٞاَمت ٖىى نابغ و  محٞر  . 2002، 1الاؾ٨ىضٍع
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ىا وكحر بلى ؤن اؾخس  ً حاء بٗض الاَو ٣ت الخضٍو جٟا١ ٖلى ٖضم حسجُل اإلا٣ابلت م٘ اإلابدىزحن ضامىا لٍُغ

حن ؾامحن في الضولت، في جها٫ و هىاب ؾاب٣حن في البرإلاان مؿاول، و َم ٖباعة ًٖ وػعاء ؾاب٣حن لالاإلاٗىُحن

٤ وؾاثل الخىانل ؤلاحخماعي ألؾباب ج٣ىُت جخٗل٤ ببٗض  خحن ايُغعها بلى بحغاء بٌٗ اإلا٣ابالث ًٖ ٍَغ

ىا و بالخالي  ض مٗه مً حهت و ألَمُت َالء اإلابدىزحن باليؿبت إلاىيٖى اإلابدىر ؤو ٖضم ال٣ضعة ٖلى يبِ مٖى

 حغاء اإلا٣ابلت.٧اهذ وؾاثل الخىانل ؤلاحخماعي ٖىهغا مؿهال إل 

ىا لبض مً ؤلاقا ٖمضها ٖلى  خترام الخُاة اإلاهىُت و الخانت للمبدىزحن، بدُث ؤهىااعة بلى ؤهىا خغنىا ٖلى َو

 1بىاء ٖلى َلب الٗضًض مجهم و اؾدىاصا ٖلى الخىححهاث التي ٢ضمها مىعَـ ؤهجغؽئهم الخدٟٔ ٖلى ط٦غ ؤؾما

ت اللظًً ؤع  ؤن ل الظي ًا٦ض ؤن ال٣اٖضة في الٗلىم ؤلاوؿاهُت هي اصوا َىاُٖت ؤن ٌكاع٧ىا في ًبىح الباخث بهٍى

هىا ؤخغاعا في الخٗبحر خترام َظٍ ال٣اٖضة ُٞما ًخُلبه البدث مً اإلابدىزحن ؤن ٩ًى االبدث، و جخجلى يغوعة 

 و ؤن ل ًخإزغوا بما ٢ض ًخم ال٨ك٠ ٖىه خىلهم، ؤو بالهىعة اإلاخى٢٘ ه٣لها ٖجهم.       الخل٣اجي

ىا جفسيغ اإلالابالث و جحليل اإلاعطياث )كميا و كيفيا( : :  4 –ب – 2 بٗض بنهاء مغخلت بحغاء اإلا٣ابالث، قٖغ

في مغخلت الخدلُل ال٨مي و ال٨ُٟي إلاًامحن اإلا٣ابالث و طل٪ ٢هض اؾخسالم الىخاثج مجها و ؤلاحابت ٖلى 

ُت لضعاؾدىا و بالخالي ؤلاحابت ٖلى ؤلاق٩الُت الٗامت، و  لهظا الٛغى ٢مىا بخهمُم حضو٫  الدؿائلث الٟٖغ

للخدلُل ال٨مي للم٣ابالث


خغنىا مً زالله ٖلى جإَحر ٧ل اإلاُُٗاث التي جدهلىا ٖلحها مً زال٫ اإلا٣ابالث  

ت مً اإلاىايُ٘، بما ًم٨ىىا مً الخهى٫ ٖلى مٗلىماث ٧ل مدىع ًخًمً  بدُثَا في مداوع ىاوويٗ مجمٖى

غة بك٩ل حُض م٘ جىيُذ ج٨غاعات  ضي هٟـ الى٢ذ. بٗها و ؤَمُتها باليؿبت بمبدىر و الباخث فص٣ُ٢ت و مَا

 حغاءاث اإلاىهجُت. ي لهظٍ اإلاًامحن مثلما ج٣خًُه الا طل٪ ٨ٖٟىا ٖلى الخدلُل ال٨ُٟ

 

 

 

 

 

                                                           
1
، مىعَـ ؤهجغؽ، مىهجُت البدث الٗلمي في الٗلىم ؤلاوؿاهُت،  -    . 89، 88م : مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ
  إل ٖلى حضاو٫ الخدلُل ال٨مي في الٟهل ألاو٫ مً ؤلاَاع اإلاُضاوي لهظٍ الضعاؾت  ًغجى الَا
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 هىع الدزاشت :  - 3

ا بىاء ٖلى الخُاعاث اإلاىهجُت اإلاٗخمضة و التي عاُٖىا في جدضًضَا ؤَضاٝ الضعاؾت و خاحاتها البدثُت، وو٤ٞ م

و ما جبرعٍ اإلاغاح٘ و ال٨خب الٗلمُت طاث وؿاهُت وؤلاحخماُٖت ج٣خًُه ج٣الُض البدث الٗلمي في الٗلىم  ؤلا

 .اشتكشافيت جحليليت، دزاشت وصفيتالهلت، ٞةهه ًم٨ىىا جهي٠ُ صعاؾدىا َظٍ ٖلى انها 

ا ؤزترها اإلاىهج بدُث ؤهى  1و٧ىن الضعاؾت ونُٟت ٞظل٪ ؤنها حٗغى بالخٟهُل زهىنُاث اإلاىيٕى اإلاضعوؽ

خماص ٖلى ج٣ىُت جدلُل اإلاًمىن )اإلاسر( ، وهي بظل٪ جدلُلُت، في خحن ًم٨ً ؤن  الىنٟي مً زال٫ الٖا

غ لىا قٍغ الضعاؾاث اإلاُضاهُت اإلاخمثل في  ههىٟها ٦ضعاؾت مُضاهُت ألهىا اٖخمضها ٖلى ج٣ىُت اإلا٣ابلت التي جٞى

٤ ؤلاجها٫ بالٗىانغ اإلاٗىُ  ".2ت بالبدث"حم٘ اإلاٗلىماث ًٖ ٍَغ

وفي َظٍ الى٣ُت لبض ؤن هىضر ؤن بهخ٣الىا مً الخدلُل )جدلُل اإلاًمىن( بلى اإلاُضان )اإلا٣ابلت( ٞغيخه 

ؤَضاٝ الضعاؾت، طل٪ ؤن الاهخ٣ا٫ بلى اإلاُضان له ؾلُت جإؾِؿُت لِـ لزخباع اإلاٟاَُم ٞدؿب، بل ًم٨ً 

الظي ٌؿدكهض ب٣ى٫ الباخث  3بىحمٗت٦ظل٪ ؤن ًبجي إلاٟاَُم حضًضة خؿب ما ًا٦ضٍ ألاؾخاط عيىان 

الٟغوسخي بُاع بىعصًى : "بن ؤٚلبُت اإلاٟاَُم التي ؤَغث ؤٖمالي في ٖلم احخمإ التربُت و ٖلم الاحخمإ الث٣افي 

 . 4ولضث مً حٗمُم هخاثج ؤٖمالي الازىىلىحُت و الاحخماُٖت التي ؤهجؼتها في الجؼاثغ"

حؿعى بلى ا٦دكاٝ آلالُاث التي بةم٩انها جىُٓم اإلاماعؾت اؾخ٨كاُٞت ٞظل٪ ألنها ؤما ًٖ ٧ىن صعاؾدىا 

ت في بَاع مً ال٣ُم و ألازال٢ُاث، زانت بطا ٖلمىا ؤن َظٍ آلالُاث مخجضصة ٖبر  المُت الؿمُٗت البهٍغ ؤلٖا

 الٗالم و ٢ابلت للخ٠ُ٨ م٘ َبُٗت اإلاجخمٗاث و الىٓم 

 

 

 

                                                           
1
 .78، م : إلاغح٘هٟـ ا -  

2
 .75، م : هٟـ اإلاغح٘ -  

3
الم و ؤلاجها٫،  جها٫ الخ٣لُضًت في مى٣ُت ال٣باثلعيىان بىحمٗت، ؤق٩ا٫ ؤلا -   مداولت جدلُل ؤهثروبىلىجي، ؤَغوخت لىُل قهاصة ص٦خىعاٍ صولت في ٖلىم ؤلٖا

 .32،م : 2006/2007،  3حامٗت الجؼاثغ 
4
 - Bourdieu pierre :Choses dites Paris minuit 1987 P 34. 

 .اإلاغح٘ الؿاب٤، ا٫ الخ٣لُضًت في مى٣ُت ال٣باثل ه٣ال ًٖ عيىان بىحمٗت، ؤق٩ا٫ ؤلاجه
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IV. مجتمع البحث :  

ت مىتهُت ؤو ٚحر حٗٝغ ماصلحن ٚغاُٞدل مجخم٘ البدث ٦مهُل ر في لٛت الٗلىم ؤلاوؿاهُت ٖلى ؤهه "مجمٖى

ت  1مىتهُت مً الٗىانغ اإلادضصة مؿب٣ا و التي جغج٨ؼ ٖلحها اإلاالخٓاث" ه مىعَـ ؤهجغؽ ٖلى ؤهه " مجمٖى و ٌٗٞغ

ا مً الٗىانغ ألازغي و التي ًجغي ٖلحها البدث ؤو  ا ًٖ ٚحَر ٖىانغ له زانُت ؤو زهاثو مكتر٦ت جمحَز

 2الخ٣ خي"

بن مجا٫ جُب٤ُ صعاؾدىا َظٍ ٌكمل مجخمعي بدث مسخلٟحن مً خُث الُبُٗت و الك٩ل، ًخمثل مجخم٘ 

الم في الجؼاثغ بازخالٝ ؤهىاٖها و جهيُٟاَا ال٣اهىهُت  ُٗت اإلاخٗل٣ت ب٣ُإ ؤلٖا البدث ألاو٫ في الىهىم الدكَغ

ً، ٢ىاهحن ٖاصًت، مغاؾُم جىُٟظًت ...الخ(، و ٢ض ازترها َ اع )٢ىاهحن ًٍٖى ظا اإلاجخم٘ البدثي ألهه ٌٗخبر ؤلَا

الم َى  الظي ًم٨ً ؤن هجُب مً زالله ٖلى بق٩الُدىا بدُث ؤن جدلُل الىهىم ال٣اهىهُت اإلاخٗل٣ت باإٖل

المُت الؿمُٗت  الظي ًم٨ً ؤن ٨ًك٠ لىا ًٖ آلالُاث التي ويٗها اإلاكٕغ الجؼاثغي لخىُٓم اإلاماعؾت ؤلٖا

ت، ٦ما ؤن َظا اإلاؿخىي مً ال ٣ت ٖمل َظٍ آلالُاث و ج٣ُُمها في مغخلت البهٍغ ت ٍَغ خدلُل ؾُم٨ىىا مً مٗٞغ

 جالُت.

الم الؿمعي البهغي بك٩ل مباقغ ؤو ٚحر اإلاخسههت في ؤما مجخم٘ البدث الثاوي ٞهى ٖباعة ًٖ الىسب  ؤلٖا

الم الؿمعي البهغي مهىحي مباقغ، و ًخمثل في  في و مؿاولحن ؾامحن ؤو مسغححن ؤؤؾاجظة حامُٗحن  ؤو ؤلٖا

المُت  الم و ؤلاجها٫  وؤاإلااؾؿاث ؤلٖا ٢اهىهُحن ممً  وؤو ؾُاؾُحن ؤوػعاء و مؿاولحن ؾاب٣حن في ٢ُإ ؤلٖا

ت ٖم٣ُت بال٣ُإ و طل٪ ل٣ضعتهم ٖلى  لهم ٖال٢ت باليكاٍ الؿمعي البهغي، و ٧ل مً لهم بَإل واؾ٘ و مٗٞغ

مها الخدلُل و ج٣ُُم آلالُاث الخىُٓمُت التي ويٗها اإلاكٕغ الجؼاثغ  ي و بم٩اهُت ب٢تراح حٗضًالث ٖلحها ؤو ج٣ٍى

 وطل٪ زضمت ألَضاٝ الضعاؾت.

 

 

 

 

                                                           
1
 - Grawitz Madeleine (1988) lexique des sciences sociales, 4eme edition, Paris, Dalloz, p : 293. 

2
 298ت، م : مىعَـ ؤهجغؽ، مىهجُت البدث الٗلمي في الٗلىم ؤلاوؿاهُ -  
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V. العيىت  : 

ُت مً ٖىانغ مجخم٘ بدث مٗحن ت ٖٞغ ت مً الٗملُاث 1بطا ٧اهذ الُٗىت هي مجمٖى ، ٞةن اإلاٗاًىت هي مجمٖى

ً ُٖىت ُت مً مجخم٘ البدث بهضٝ ج٩ٍى ت ٖٞغ مىعَـ  ، و ٖلى َظا ألاؾاؽ 2ًً٘حؿمذ باهخ٣اء مجمٖى

ما اإلاٗاًىت ؤلاخخمالُت و اإلاٗاًىت ٚحر ؤلاخخمالُت.  ؤهجغؽ بَاعان عثِؿُان لخدضًض هٕى اإلاٗاًىاث البدثُت، َو

ؤما اإلاٗاًىت ؤلاخخمالُت ٞهي هٕى مً اإلاٗاًىت ٩ًىن ٞحها بخخما٫ ؤلاهخ٣اء مٗغوٞا باليؿبت بلى ٧ل ٖىهغ مً 

ا ، في خحن حٗض اإلاٗاًىت ٚحر ؤلاخخما3لُت الُٗىتٖىانغ مجخم٘ البدث و الظي ٌؿمذ بخ٣ضًغ صعحت جمثُ لُت هٖى

هخ٣اء ٖىهغ مً ٖىانغ مجخم٘ البدث لُهبذ يمً الُٗىت ٚحر مٗغوٝ و َى مً اإلاٗاًىت ٩ًىن ٞحها اخخما٫ ا

٣ت.  4ما ل ٌؿمذ بخ٣ضًغ صعحت جمثُلُت الُٗىت اإلاٗضة بهظٍ الٍُغ

ت اإلاهىُت و الٗلمُت ٌؿمذ لىا بازخُاع ُٖىت وهٓغا لٗضم وحىص بَاع واضر و قامل ًبرػ الىسبت الجؼ  اثٍغ

العيىت خخمالُت مً زال٫ ازخُاع  ؤؾلىب ، ٣ٞض اٖخمضها ٖلى الُٗىت ٚحر الا بخخمالُت ممثلت إلاجخم٘ الضعاؾت

وهي الُٗىت التي ًخٗمض الباخث ٞحها ؤن جخ٩ىن الُٗىت مً وخضاث مُٗىت  هتلائيتاللصدًت أو العمدًت أو الا 

 .  5ها جمثل اإلاجخم٘ ألانلي زحر جمثُلبٖخ٣اصا مىه ؤن

ٗخمض البدث الىىعي ٖلى ٚغاع صعاؾدىا ٖلى الُٗىاث ال٣هضًت ألنها ٚىُت باإلاٗلىماث مً ؤحل صعاؾت مٗم٣ت  َو

ُت ٢بل  للٓاَغة بدُث جخُلب اإلاٗاًىت ال٣هضًت الخهى٫ ٖلى مٗلىماث ًٖ الخباًً بحن الىخضاث الىٖى

ُٗت للىهىم ال٣اهىهُت ، و باليؿبت لىا 6 بزخُاع الُٗىت اث الدكَغ ٞةن َظا الخباًً ًخطر في الٟغ١ بحن اإلاؿخٍى

مدل الضعاؾت، ٦ما ًخطر َظا الخباًً مً زال٫ الٟغو١ في الخسهو بحن الىسب ألا٧اصًمُت و الىسب اإلاهىُت 

ُت مً حاهبها في بزغاء اإلاىيٕى مً زال ٫ ج٣ضًم و ألازغي ال٣اهىهُت و الؿُاؾُت، بدُث حؿاَم ٧ل وخضاث هٖى

 مٗلىماث ص٣ُ٢ت جضزل في مجا٫ جسههها خؿبما َى مىي٘ في صلُل اإلا٣ابلت

ُٗت ههىم زالرفي اإلاجخم٘ ألاو٫ مً البدث  ، ٣ٞض ازترهاواٖخماصا ٖلى الُٗىت ال٣هضًت  ٢اهىن  هي حكَغ

الم ٢ُإ في ألاو٫  ال٣اهىوي الىو ٗخباٍعب 05-12 لئلٖالم ع٢م الًٗىي   ؤي في ججاوػٍ ًم٨ً ل بدُث ؤلٖا

، اٖخمضَا التي الخىُٓم و الًبِ آلُاث ٞهم بلى تهضٝ صعاؾت -14 البهغي  الؿمعي اليكاٍ ٢اهىن  زم اإلاكٕغ

                                                           
1
 301، م : هٟـ اإلاغح٘ -  

2
 هٟـ اإلاغح٘، هٟـ الهٟدت. -  

3
 هٟـ اإلاغح٘ ، هٟـ الهٟدت. -  

4
 .302هٟـ اإلاغح٘ ، م  -  

 . 196ص :  مرجع سبق ذكره، مريقت على خفاجة، أسس و مبادئ البحث العلمي، و فاطمة عوض صابر -  5
  ، بتصرف68، ص : 2007 ،2ط ، األردن،طرق البحث النوعي ، دار ادلسرية للنشر و التوزيع فريد كامل أبو زينة، مناىج البحث العلمي  و -  6
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 ؤن ٞالبض ٖلُه و زام بك٩ل البهغي  الؿمعي لئلٖالم الجؼاثغي  اإلاكٕغ زههه الظي ال٣اهىن  َى و 04

 الٗامت الكغوٍ جًمً الظي 16-222 الخىُٟظي اإلاغؾىم ٞهي ألازغي  الىز٣ُت ماؤ جدلُل، و صعاؾت مدل ٩ًىن 

الم زضماث ٖلى اإلاٟغويت ال٣ىاٖض و ى البهغي، الؿمعي ؤلٖا  ًترحم ألهه صعاؾدىا، في حضا مهم مغؾىم َو

 ٞهم ٖلى جدلُلها حؿاٖضها جُب٣ُُت، و ٖملُت بحغاءاث بلى الؿاب٣ان ال٣اهىهان بها حاء التي الخىُٓمُت آلالُاث

 .ال٣ُإ جىُٓم زالله مً ٌؿعى الظي للمكٕغ الخ٣ُ٣ي الخهىع 

ٞغص حكمل مسخل٠ اإلاٗىُحن بمىيٕى  30ؤما في مجخم٘ البدث الثاوي ٣ٞض ازترها ُٖىت ٢هضًت جخ٩ىن مً 

 الضعاؾت ٖلى الىدى الخالي : 

ُت ؤٞغاص الُٗىت خؿب الخسهو  2الجضو٫ ع٢م        : ًىضر هٖى

ُت ؤٞغاص الُٗىت  ت ٖضص ألاٞغاص  هٖى   % اليؿبت اإلائٍى

 36 11 )ؤ٧اصًمُىن(ن و ؤؾاجظة حامُٗىن باخثى 

 26 8 )مهىُىن(صخُٟىن و بٖالمُىن 

الم الؿمعي البهغي   16 5 مسخهىن في ؤلٖا

 13 4 و مؿاولىن ؾُاؾُىن 

 6 2 ٢اهىهُىن 

 100 30 اإلاجمٕى 

 

لم جتضمن ( ملابالث كمىا بها هظسا لعدم الجدوي بحيث 3مالحظت : وشير إلى أن كسزها عدم اشتغالل ثالثت )

جصىزاث دكيلت ًمكنها ان جلدم إضافت علميت لدزاشتىا هره ، في حين كمىا باشتبدال فسدًن من أفساد العيىت 

كبل إجساء اإلالابلت معهما، بحيث أن الفسدان الجدًدان كاها في هظسها أكثر جخصصا و أكثر أحليت في أن ًدزجا 

 ضمن أفساد العيىت. 
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VI. الدزاشت :  أهميت 

خحن ؤؾاؾُحن، ؤولهما ٧ىنها ؤَغوخت ص٦خىعاٍ جدىاو٫ مىيٕى جىُٓم و ج٨دسخى َظٍ  الضعاؾت ؤَمُتها مً ػاٍو

ت، المُت الؿمُٗت البهٍغ ٘ مؿخىي  ؤزل٣ت اإلاماعؾت ؤلٖا بدُث ؤن الضعحت الٗلمُت لهظا الٗمل ؾدؿاَم في ٞع

المُت و ؾبل جىُٓمها بلى ًٞاء ٖلمي ٣ًُـها مً الخضزال  ت و اإلاهلخُت الى٣اف خى٫ اإلاماعؾت ؤلٖا ث الؿُاؾٍى

ا للخىاع و الى٣اف الٗلمي الظي مً قإهه جغ٢ُت ال٣ُإ الؿمعي  ؤلا٢خهاصًت ال٣ًُت لُجٗل مجها مىيٖى

 ُلٗاث اإلاجخم٘.البهغي و جدؿحن آصاثه ل٩ُىن في مؿخىي ج

ا طا َبُٗت مهىُت ؤ٦ثر مجها ؤ٧اصًمُت، في مؿخىي ٦ما ؤ ؤَغوخت ن جىاو٫ َظا اإلاىيٕى الظي ٢ض ًبضو ْاٍَغ

 ال٨ثحر مً ص٦خىعاٍ َى في خض طاجه جدض لهظا الٗمل و مهضع ألَمُخه، بدُث ؤهىا مً زال٫ بل٣اء هٓغة ٖلى

اث الٗلُا، ٢لمااإلاىايُ٘ اإلاضعوؾت في  المي و ج٣ترح البضاثل، بل ج٨خٟي في  اإلاؿخٍى جخضزل في نلب الٗمل ؤلٖا

م مً ؤن طل٪ ل ٣ًلل مً  ؤ٦ثرٖالمي ؤو عنض ؤلازخاللث ل ؤٚلب ألاخُان بىن٠ الٗمل ؤلا  ، و ٖلى الٚغ

م آلاصاء  غوخاث بل ؤن هخاثجها ل ج٣ضم م٣ترخاث ٖملُت حاصة مً قإنها ج٣ٍى ألاَمُت الٗلمُت لهظٍ ألَا

المي الظي قهض ال٨ثحر مً ؤلاهؼل٢اث ؾىاء في الصخاٞت اإلا٨خىبت ؤو ؤلاٖالم الؿمعي البهغي.     ؤلٖا

ت ًخطر لىا ا لجاهب الثاوي مً ؤَمُت َظٍ الضعاؾت، و اإلاغجبِ بالخ٣اعب الخانل في بَاع َظٍ و مً َظٍ الؼاٍو

غوخت بحن الجاهب اإلانهي و الجاهب ألا٧اصًمي، خُث ؤنها حك٩ل مغحٗا ؤ٧اصًمُا و مهىُ لخدؿحن آلاصاء  األَا

المي ٖمىما و الؿمعي البهغي بك٩ل زام، زانت و ؤنها ججم٘ بحن عئي و آعاء و مؿاَماث اإلا هىُحن و ؤلٖا

الخبراء و الباخثحن و اإلاسخهحن في اإلاؿاثل اإلاخٗل٣ت باألزال٢ُاث مما ًجٗل مجها ماصة واػهت و مٗخبرة جدىاو٫ 

ظا  ت ؤو آلاعاء الصخهُت. َو المُت مً ٧ل حىاهبها و ل جخى٠٢ ٖىض اإلا٣اعباث الىٍٓغ في هٓغها و  –اإلاماعؾت ؤلٖا

المُتما جدخاج بل –خؿب آعاء الٗضًض مً اإلاهىُحن  ، بدُث ؤن ال٣ُُٗت بحن الجامٗت ُه الؿاخت ؤلٖا

الم ٦ٟ ت و بحن ؤلٖا ؾخٟاصة مً البدىر و ًاء منهي حٗلذ مً الهٗب جد٤ُ٣ الا ٦ماؾؿت ٖلمُت و ٨ٍٞغ

ش الجؼاثغ، ٦ما ؤن هٟـ  الضعاؾاث الٗلمُت لخدؿحن آلاصاء اإلانهي الظي ٖٝغ مؿاعاث نٗبت مغجبُت بخاٍع

ت ٖهُت ٖلى البدث الٗلمي و ٚحر مىٟخدت ٖلُه، و ٖلُه ٞةهىا هغي ؤن َظٍ الىي٘ حٗل اإلااؾؿت ؤلاٖالمُ

ا ٖلى ه٣اٍ ص٣ُ٢ت ُٞه. المي و جغ٦حَز  الضعاؾت ج٨دسخى ؤَمُتها مً ٖم٣ها و ٚىنها في ؤٖما١ الٗمل ؤلٖا

ت هٓغا ٦ما ؤن مىيٕى الخىُٓم و ألازل٣ت في خض طاجه لُاإلاا ؤزاع  ه٣اقا  وحضل في ألاوؾاٍ اإلاهىُت و الؿُاؾُ

لهكاقت الخضوص الٗملُت بحن مٟهىمي الغ٢ابت و الخىُٓم، خُث جدباًً آعاء اإلاهخمحن بحن مُالب بخىيُذ خضوص 

اث في َظٍ اإلاماعؾت و َى الى٣اف الظي ل  المُت و بحن مغاٞ٘ مً ؤحل لمدضوصًت الخٍغ ت في اإلاماعؾت ؤلٖا الخٍغ
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ت في الٗالم و الٗالم الٗغبي زانت جل٪ ال٣ىىاث ًؼا٫ مُغوخا لخض آلان في ْل جىامي الًٟاثُاث ؤلازب اٍع

ألاحىبُت التي تهخم باألخضار في مىا٤َ مُٗىت مً الٗالم ٦ثحرا مً ًخم مٗالجت ألازباع اإلاخٗل٣ت بها لخسضم 

 ؤحىضاث ؾُاؾُت و ب٢خهاصًت مُٗىت.

ت زال٫ ججغبتها ال٣هحرة م٘ ؤلاٖالم  الؿمعي البهغي ٖضصا ًٞال ًٖ طل٪ قهضث الؿاخت ؤلاٖالمُت الجؼاثٍغ

ؤزاعث حضل ٖلى ؤٖلى مؿخىي في البالص و ؤزغث ٖلى اإلاجخم٘ الجؼاثغي ؾلبا في التي مً الاهؼل٢اث الخُحرة 

ال٨ثحر مً ألاخُان، و طل٪ في ْل ُٚاب الؿبل ال٨ُٟلت بدىُٓم َظا ال٣ُإ، بما في طل٪ آلالُاث التي هو 

الم  ال٣ُام بمهمت  و التي بضث ٖاحؼة ٖلى 04-14لؿمعي البهغي و ٢اهىن اليكاٍ ا 05-12ٖلحها ٢اهىن ؤلٖا

٤ ماؾؿت الخىُٓم ، و ٖلُه ٞةن صعاؾت مً َظا الىٕى مً قإنها ج٣ضًم ونٟت ٖلمُت و ٖملُت ؤو وع٢ت ٍَغ

ج٣ىص هدى جىُٓم مد٨م ل٣ُإ الؿمعي البهغي في الجؼاثغ و الخٟاّ ٖلى الهالر الٗام في بَاع حى جىاٞسخي 

ه ومنهي.  هٍؼ

 و جىُٓم ل٨ُُٟت ٖام جهىع  وي٘ بلى حؿعى التي ال٣الثل الضعاؾاث مً -ٖلى خض ٖلمىا  – الضعاؾت َظٍ ضو حٗ

المُت اإلاماعؾت زل٣تؤ ت الؿمُٗت ؤلٖا  ، ٢خهاصًتوالا حخماُٖتالا  و الؿُاؾُت و اإلاهىُت مً ٧ل حىاهبها البهٍغ

الم جسو ؤزال٢ُت زانت و ؤهىا وؿعى مً زاللها بلى بلىعة مضوهت  خاحُاث م٘ ججاوبا البهغي  الؿمعي ؤلٖا

ىهُت ال٣ىىاث ٖضص في ٦بحرا جىامُا ٌكهض الظي اإلاجخم٘ اجُت و الث٣اُٞت البجى ٖلى ؤزغ مً لظل٪ ما و الخلٍٟؼ  الهٍى

 .اإلاجخم٘ لهظا

ت و الٗملُت التي بظلذ مً ٢بل َظا ٌٗض خىنلت ٖامت جإزظ بٗحن الا ٦ما ؤن ٖملىا   ٖخباع  ٧ل الجهىص ال٨ٍٟغ

م٘ بًالء ؤَمُت زانت لل٣ُإ  الٗالم ؤحم٘جىُٓم مهىت الصخاٞت في الجؼاثغ و  الٗالم الٗغبي و  مً ؤحل

َخمام اإلاُلىب ُٞما ًخٗل٤ بالخىُٓم اإلانهي صون مٛالة ٢ض بال  –في هٓغها  -الؿمعي البهغي الظي لم ًدٓى 

ِ بلى خض ؤلاَما٫.  جهل بلى خض الغ٢ابت ؤو جٍٟغ

مل اعجباَا وز٣ُا بالضوع الخُىي الظي ؤنبذ ًلٗبه الًٟاء الؿمعي البهغي غجبِ ؤَمُت َظا ال٦ٗما ج 

ت ٖلى للخهى٫  اإلاجخم٘ بلحها ًدخاج ٧ىؾُلت غ اإلاٗٞغ ت،  ٖمىمُت زضمت بظل٪ لُٞى ؤن الهىعة  زانت و يغوٍع

اضخذ مجال خ٣ُ٣ُا للمىاٞؿت ما ًدخم ؤزل٣تها ل٩ي ل جىدٝغ هدى زضمت مهالر ي٣ُت، ي٠ بلى طل٪ 

الم في ألازال٢ُاث به جدٓى التي اإلاخىامي امؤلاَخم حن ٖلى ؤلٖا جي اإلاؿخٍى  .الٗملي و الٗلمي الضولي، و الَى

باإلياٞت بلى طل٪، ٞةهىا وٗخبر ؤن الهُٛت التي َغخذ بها بق٩الُدىا، حاءث في ق٩ل بحمالي ٌكمل ٧ل 

الم الؿمعي  البهغي، ٖلى اٖخباع ؤن اليكاٍ الجىاهب التي مً قإنها اإلاؿاَمت في جىُٓم و يبِ و ؤزل٣ت ؤلٖا
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المي اإلادتٝر َى هدُجت مىٓىمت مخ٩املت مً آلالُاث التي ًٟترى ؤن حٗمل ُٞما بُجها بك٩ل ميسجم و  ؤلٖا

زخال٫ ؤي آلُت مً آلُاث ه بالك٩ل اإلاإمى٫ مً َٝغ اإلاجخم٘، و ؤن امىٓم ل٩ي جدُذ للصخٟي ال٣ُام بٗمل

ا َظٍ اإلاىٓىمت الماإلاىٓىمت زخال٫ خخما اؾُاصي بلى  او عجَؼ ٩٦ل و بالخالي ٩ًىن ٖبئا ٖلى اإلاجخم٘ بل  ُتؤلٖا

 ٢ض ًًغ به و بمهالخه الٗلُا.

ت بل حؿعى ؤًًا  صعاؾدىا لو ٖلُه، ٞةن  المُت الجؼاثٍغ ٗاث ؤلٖا ج٨خٟي بالى٢ٝى ٖلى ه٣اٍ ال٠ًٗ في الدكَغ

ت في مجا٫ الخىُٓم و بلى بًجاص بضاثل ؤو خلى٫ لها و طل٪ بىاء ٖلى الخجاعب التي مغث بها ال صخاٞت الجؼاثٍغ

الازل٣ت و بىاء ٦ظل٪ ٖلى ججاعب الضو٫ الغاثضة في َظا اإلاجا٫، لخ٩ىن بظل٪ صلُال ٖلمُا و ٖملُا ٢اصعا ٖلى 

الم الؿمعي البهغي في الجؼاثغ.  جىُٓم ٢ُإ ؤلٖا
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VII.  الدزاشتأهداف : 

ا اإلاجا٫ الٗلمي ألا٧اصًمي و اإلاجا٫ اإلانهي الٗملي بدُث بن ؤَضاٝ بدثىا َظا جخٟٕغ بحن مجالحن ؤؾاؾُحن َم 

 ؤنها ججم٘ بحن َظًً اإلاجالحن بك٩ل ًجٗل مجهما وحهحن لضعاؾت واخضة.

ٞمً الىاخُت الٗلمُت، ل ًسغج َظا البدث ًٖ ألاَضاٝ الٗامت التي ٌؿعى بلى جد٣ُ٣ها ٧ل بدث ٖلمي في َظا 

٣ت و الخى٣ُب ٖجها و جىمُتها و ٞدهها وجد٣ُ٣ها بخ٣و ص٤ُ٢ ٦دكاٝ الخ٣ُث ؤهه مداولت لاإلاؿخىي، مً خُ

وه٣ض ٖم٤ُ زم ٖغيها ٖغيا مخ٩امال بظ٧اء و بصعا٥ ل٩ي حؿحر في ع٦ب الخًاعة الٗاإلاُت و حؿاَم ٞحها 

ت  ، و ٖلُه 1مؿاَمت بوؿاهُت خُت و ٧املت ٞبما ؤهه مً الًغوعي ٖلى ؤَغوخت الض٦خىعاٍ ؤن ج٠ًُ بلى اإلاٗٞغ

٦خٟاء بٗغى الخجاعب ؤو ون٠ الخالث الٗملُت مً زال٫ البدث و الخ٣ خي اإلاٗم٤ و لِـ الاو الٗلمُت ؤ

 ًلي :  ٞةهىا وؿعى مً زال٫ ٖملىا َظا بلى ما

ت  - المُت ٖمىما و الؿمُٗت البهٍغ بٖاصة الىٓغ في الٗضًض مً اإلاٟاَُم اإلاخٗل٣ت باإلاماعؾت ؤلٖا

زانت و ؤن يبِ َظٍ اإلاٟاَُم و اإلاهُلخاث جم  ،بالخهىم و جدُُجها بىاء ٖلى اإلاُُٗاث الغاَىت

لُه ل بض مً 20في ال٣غن اإلااضخي ) ( ٖلى ؤؾـ ٖلمُت و ؾُاؾُت و مجخمُٗت مغجبُت بخل٪ الٟترة،  ٖو

جدُحن الٗضًض مً َظٍ اإلاهُلخاث و اإلاٟاَُم و ؤَمها مٟهىم الصخٟي اإلادتٝر و مٟهىم اإلاماعؾت 

ت و مٟهىم ؤزال٢ُاث ا المُت اإلادتٞر الم و إلاهىت ؤلٖا بما ًخماشخي م٘ الخُىعاث الخانلت في مجا٫ ؤلٖا

الم الؿمعي البهغي     . ٦ظا الخهىنُت التي ًخمحز بها ؤلٖا

التر٦حز ٖلى الجاهب اإلانهي و جىاوله بك٩ل ٖلمي مً زال٫ وي٘ ألاؾـ الٗلمُت للمؿاثل اإلاخٗل٣ت  -

ض مً َظٍ  باإلاهىت التي ْلذ حؿدىض بلى مٗاًحر هغاَا ٚحر ٖلمُت في ال٨ثحر  مً ألاخُان و بالخالي هٍغ

المُت ؤو ٖلى ألا٢ل بزاعة الى٣اف  م اإلاماعؾت ؤلٖا الضعاؾت ؤن ج٩ىن بياٞت ٖلمُت و ٖملُت حاصة لخ٣ٍى

الم الؿمعي البهغي.   خى٫ بٌٗ اإلاؿاثل اإلاخٗل٣ت بدىُٓم ٢ُإ ؤلٖا

المُت زانت في اإلاج - ُٗت التي جًبِ اإلاماعؾت ؤلٖا غ الدكَغ ا٫ الؿمعي البهغي الظي الخٗٝغ ٖلى ألَا

 ًخمحز بالهىعة ٦إَم مخٛحر.

ت في  - هداو٫ مً زال٫ صعاؾت َظا اإلاىيٕى ان هخضاع٥ الى٣و الىاعص ٖلى مؿخىي الجامٗت الجؼاثٍغ

ٖخ٣اص بان َظٍ بلى الا  -في هٓغها  –جىاو٫ مىيٕى الخىُٓم و ألازل٣ت، و َى الى٣و الظي ٌٗىص 

ُت و ال٣اهىهُت و ؤلاًضًىلىحُت و بالخالي ؾخ٩ىن ٖهُت ٖلى اإلاىايُ٘ جخضازل ٞحها اإلاُُٗاث الؿُاؾ

المُت. و ٖلُه ٞةن صعاؾدىا َظٍ تهضٝ بل زل٣ت ٌكمل ى ج٣ضًم همىطج قامل للخىُٓم و الا الضعاؾت ؤلٖا

ٖملُت جىُٓم و جغقُض  و ؤلاحخماُٖت التي جضزل ٧لها في الجىاهب اإلاهىُت و الؿُاؾُت و الث٣اُٞت
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المُت ٖم ت ٖلى وحه الخهىم. اإلاماعؾت ؤلٖا بهىا هداو٫ مً زال٫ َظٍ ٦ما ىما و الؿمُٗت البهٍغ

الم بهضٝ عؤب الهضٕ اإلاىحىص بحن البدث  الضعاؾت البدث في ال٣ًاًا الخؿاؾت التي تهم ٢ُإ ؤلٖا

الم، بدُث ؤن صعاؾدىا َظٍ  الم و ؤلاجها٫ و بحن ٢ُإ الصخاٞت ؤلٖا الٗلمي في مجا٫ ٖلىم ؤلٖا

الث التي ٌٗاوي مجها ال٣ُإ و ج٣ضم خلى٫ ٖملُت لها مً قإنها جغ٢ُت الصخاٞت جبدث في ٖم٤ ؤلاق٩

و جدؿحن آصائها، بما ًسل٤ ج٣اعب بحن الجامٗت التي ًٟترى ؤن ج٩ىن مسبر ٣ًضم الخلى٫ للمكا٧ل 

التي ٌٗاوي مجها ال٣ُإ و  بحن مهىت الصخاٞت التي ًًٓ ال٨ثحر مً مماعؾحها ؤن الجامٗت ٚحر ٢اصعة 

هت.ٖلى   ج٣ضًم خلى٫ إلاكا٧لهم اإلاترا٦مت و الٍٗى

ج٣ضًم بياٞت حاصة ٖلمُت و ٖملُت في مجا٫ جسههىا الظي وٗخبر  ؤهه لًؼا٫ مجال زهبا للضعاؾاث  -

مها.  ت و ج٣ٍى المُت الجؼاثٍغ  اإلاٗم٣ت الغامُت بلى ٦ك٠ م٩امً الخلل في اإلاىٓىمت ؤلٖا

٤ ٖلمُت و ٖملُت ًم٨ً ؤن  ٦ما ؤهه مً ؤبغػ ؤَضاٞىا مً زال٫ َظٍ الضعاؾت َى  - ؤن ه٣ضم وع٢ت ٍَغ

الم ٖلى جىُٓم ال٣ُإ و خماًت اإلاجخم٘ مً ؤلاهؼل٢اث اإلادخملت و  حؿاٖض اإلاؿاولحن في ٢ُإ ؤلٖا

 خماًت اإلاهىت مً الخضزالث ٚحر اإلاهىُت. 

خماُٖحن حل٘ بها ٧ل الكغ٧اء اإلاهىُحن و الا جىيُذ اإلاهام التي ًًُنهضٝ ؤًًا مً زال٫ ٖملىا َظا بلى  -

ت و ٦ظل٪ الٗمل ٖلى  و الؿُاؾُحن وال٣اهىهُحن في ٢ًُت جىُٓم اإلاماعؾت ؤلاٖالمُت الؿمُٗت البهٍغ

المي الؿمعي البهغي و ججىب اإلاماعؾاث جٟاصي الا  هؼل٢اث اإلاهىُت التي جدضر زال٫ الٗمل ؤلٖا

 اإلاكِىت التي ٢ض جازغ ٖلى َبُٗت البىاء ؤلاحخماعي.

حر ٌؿٗخى َظا الٗمل البدثي  - المُت و ٦ظل٪ خماًت اإلاجخم٘ و جٞى بلى خماًت الصخٟي و اإلاماعؾت ؤلٖا

ُٟي ٣ًىم ُٞه ٧ل ٖىهغ بحخماعي بضوعٍ الُبُعي. ٨آلالُاث ال  ُٟلت بًمان خ٣ى٢ه في بَاع ْو
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VIII.  : أشباب اختياز اإلاىضىع 

ُت َخماماجه التي لها ٖال٢ت باو الظاجُت  بما ؤن ازخُاع الباخث إلاىيٕى ما ٌؿدىض بلى حملت مً ألاؾباب اإلاىيٖى

مثلما ًم٨ً ؤن ججٗل حملت اإلاُُٗاث اإلاجخمُٗت ؤو اإلاهىُت  به،الٗلمُت و الصخهُت ؤو بهىاحـ زانت 

ا مُٗىا حضًغا بالضعاؾت، ٞةن ؤؾباب ازخُاعها لهظا اإلاىيٕى ججم٘  اإلاغجبُت بمجا٫ جسهو الباخث مىيٖى

ا بك٩ل ٖام   ُٞما ًلي :  بحن ماَى طاحي و ما َى مىيىعي هسخهَغ

و اإلاخمثل في  مخضاص للمىيٕى الظي ٧ان مدل صعاؾت في مغخلت اإلااؾتر hان مىيٕى ؤَغوخخىا َظٍ، بهما َى  -

" مهاصع اإلااصة الُٟلمُت اإلاٗخمضة في حُُٛت الاخضار في لُبُا " و هي الضعاؾت التي ؤْهغث لىا حجم ألاصواع 

الجُىؾُاؾُت و  ؤلاًضًىلىحُت التي ٢امذ بها ال٣ىىاث الًٟاثُت الضولُت زال٫ ما ٌؿمى بٖالمُا ب"الغبُ٘ 

٪ الضعاؾت ٢اصجىا بلى الخ٨ٟحر في صعاؾت ؤزغي جبدث في ألالُاث الٗغبي" و زانت في لُبُا، و ٖلُه ٞةن هخاثج جل

المُت الهضامت و ال٣اصعة ٖلى جىُٓم اإلاماعؾت  ُٟاث ؤلٖا ؤو اإلا٩ُاهحزماث ال٨ُٟلت بدماًت مجخمٗاجىا مً الخْى

المُت الؿمُٗت البه ت و خماًتها مً مسخل٠ الاهؼل٢اث ؤو الا ؤلٖا الم ٖم مهامٍغ ه هدغاٞاث التي جدُض باإٖل

 الىبُلت بلى مهام ؤزغي ٖاصة ما ج٩ىن يض مهلخت الكٗىب و اإلاجخمٗاث.

المُت بلى الخىُٓم ، بدُث ؤن ُٚاب آلالُاث الخىُٓمُت في الجؼاثغ ؤو ٖضم ٞٗالُتها مىظ  - خاحت الؿاخت ؤلٖا

ا ٖلى الىح 01-٢82اهىن  الم ٖلى ال٣ُام بإصواَع ه بلى الُىم ًُغح ؾاا٫ مدىعٍا خى٫ ٢ضعة وؾاثل ؤلٖا

الم في الجؼاثغ صون َظٍ آلالُاث التي جدمي ٧ل الٗىانغ الٟٗالت في الٗملُت  اإلاُلىب و ٦ظا خى٫ مؿخ٣بل ؤلٖا

المُت.  ؤلٖا

الخُغ١ بلى مىيٕى ممازل بالضعاؾت و الخدلُل و البدث هاب٘ ؤًًا مً َىاحـ طاجُت جخٗل٤ ب٩ىوي صخٟي  -

المُت التي و٢ٟذ بضازلها ٖلى ؾىء الدؿُحر و ؾىىاث واقخٛلذ بالٗضًض مً اإلااؾؿ زماويمىظ ؤ٦ثر مً  اث ؤلٖا

ُٚاب جُب٤ُ ال٣اهىن و ٣ٞضان الصخٟي لخ٣ى٢ه، وبالخالي ٞةهجي ؤحضوي مٗىُا بك٩ل مباقغ بالبدث في 

ت و٦ظا بالبدث في مسخل٠ اإلاىايُ٘ التي تهم ٢ُإ  المُت الجؼاثٍغ جدؿحن وي٘ الصخٟي و اإلااؾؿت ؤلٖا

الم لؾُما اإلاىايُ٘ ال ا مدى ؤلٖا زل٣ت، زانت عٍت ٖلى ٚغاع مىيٕى الخىُٓم و الا خؿاؾت و جل٪ التي ؤٖخبَر

المُت و التي جازغ ؾلبا ٖلى ؾمٗت الصخاٞت ٦ؿلُت عابٗت و  في ْل حملت ؤلاهؼل٢اث التي حكهضَا الؿاخت ؤلٖا

 تهضص الصخٟي في مهىِخه.
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IX. : الشبكت اإلافاهيميت 

يُدها و جدضًض مٗاهحها ؤلاحغاجي بٛغى يبِ الخضوص جخًمً صعاؾدىا حملت مً اإلاٟاَُم التي ًجب جى 

ؤلاصعا٦ُت للضعاؾت، و طل٪ ألن َظٍ اإلاٟاَُم، مخهلت ُٞما بُجها، حك٩ل قب٨ت مٟاَُمُت و ؤعيُت بصعا٦ُت لهظٍ 

 الضعاؾت و هي ٧الخالي : 

 آلاليت :  - 1

ث اؾمٌٗٝغ معجم اإلاٗاوي الجام٘ آلالُت بإنها  لغىيا : -  ما َى(  الظاحي ؤو)  آلاليّ  و لت،آلا بلى ميؿىب ماهَّ

  ًهضع
ً
ا ُّ غ اؾخجابت ؤو قٗىعّي  جىحُه بضون  ، الجؿم ًٖ جل٣اث

ّ
ز
َ
زاعجيّ  إلاا

1
. 

ت ؤو الٟغوؿُت مً لٟٔ   ٦mécanismeما ؤهىا ٢ض هجض مٗجي آلالُت مترحما بك٩ل خغفي مً اللٛت ؤلاهجلحًز

غاٝ  ت مً الىخضاث ؤو ألَا ؤو  –مً ؤحل يمان خغ٦ُت ؤو ؾحروعة مُٗىت الظي ٌٗجي جىا٤ٞ ؤو اوسجام مجمٖى

٣ت ؤو مؿاع ٖمل مٗحن  .2هي ٍَغ

 اصطالحا :  -

المُت، ٖٝغ البروِٞؿىع اإلاا وٗخبٍر  ٍفي بَاع جدضًض ت ؤلٖا  نُالخا ٦ألُاث ٦ُٟلت بدىُٓم و ؤزل٣ت اإلاماٍع

الم" حخماُٖت ل٧لىص بغجغاهض "آلُاث اإلاؿاءلت الا -الٟغوسخي حىن   -(MARSزخهاعا ب)امحها ؤو ٦ما ٌؿ -ىؾاثل ؤلٖا

٠ًُ بنها  المُت مؿاولت خُا٫ الجمهىع"، ٍو ٖلى ؤنها "٧ل وؾُلت ٚحر خ٩ىمُت مؿخسضمت لجٗل الىؾاثل ؤلٖا

اث ب٣ضع ما حكمل  حكمل حخماٖاث مىخٓمت ووزاث٤ م٨خىبت ووؾاثل بٖالمُت نٛحرة ؤو ختى اؤٞغاصا و مجمٖى

لت ؤو م٣اعبت زانت ٞإصواث اإلاؿاءة ؤلاحخم اُٖت ل جخٟاٖل بل بًِٛ مٗىىي ، بل بن ٖملها ًم٨ً ٢ًُت ٍَى

ُت مىحىصة مؿب٣ا المُحن ؤو مً ٢بل َُئاث قٖغ  .3ؤن ًضٖم بؿلُت ال٣اصة ؤلٖا

الم ٖلى م٣اعبت ؤو ؤ٦ثر مً  وج٣ىم َظٍ آلالُاث التي حٗمل ٖلى جدؿحن مؿخىي الخضمت الٗمىمُت لىؾاثل ؤلٖا

 :  4بحن اإلا٣اعباث الخالُت
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4 - Claude-jean Bertrand,  les moyens d’assurer la responsabilité sociale des medias, tribune libre , acrimed, paris, 2003.  
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ً : -ؤ  ً حمهىع ٦ الخ٩ٍى ً مؿخسضمي و ج٩ٍى ى٣ؿم بلى ج٩ٍى ُت ٍو دل بُٗض اإلاضي ل٩ل اإلاكا٧ل اإلاخٗل٣ت بالىٖى

ً الجامعي و الٗالي اإلاؿخىي  الم في اإلاجخم٘ باإلياٞت بلى الخ٩ٍى ُخه بضوع وؾاثل ؤلٖا الم مً احل جٖى وؾاثل ؤلٖا

 للمهىُحن.

ى مً ؤ٢ضم الُغ١ الغامُت بلى جدؿحن  الى٣ض : مالخ٣ُُم ؤ -ب  الم، بل ؤهه مً ؤبؿِ َو مؿخىي وؾاثل ؤلٖا

ا م٣اعهه باإلا٣اعباث ألازغي.  َظٍ الىؾاثل و َى مبخظ٫ هٖى

٘  ايغوٍعالظي اٖخبٍر الغنض آلالي )مىهِخىعٍىٜ( :  -ج  الم التي جخمحز بُابٗها ؾَغ حضا هٓغا ل٨ثرة وؾاثل ؤلٖا

ى ما ًسل٤ نٗىبت  المُت.الؼوا٫ )زانت باليؿبت لئلٖالم الؿمعي البهغي( َو  ح٣ٗب ألازُاء ؤلٖا

المُت. آلُت عح٘ الهضي : -ص   ؤي الخٗٝغ ٖلى بوكٛالث الجمهىع مً ؤحل جدؿحن مؿخىي الخضمت ؤلٖا

 إجسائيا :  -

٣ت التي ًخم مً زاللها الؿعي بلى جىُٓم الٗال٢اث بحن   حٗض آلالُت بمٗىاَا ؤلاحغاجي في صعاؾدىا َظٍ، هي الٍُغ

الم و  م الؿلى٧اث اإلاهىُت و يبِ ؤلاهدغاٞاث و ججؿُض ألازال٢ُاث اإلاخٗل٣ت  الٟاٖلحن في ٢ُإ ؤلٖا ج٣ٍى

المُت وطل٪ ب الم. ختراُٞت و اإلاؿاولُت الا هضٝ بلٙى صعحت الا باإلاماعؾت ؤلٖا  حخماُٖت لىؾاثل ؤلٖا

 وبهظا اإلاٟهىم، ٢ض ج٩ىن آلالُت ٩َُلُت ؤو بحغاثُت : 

٣ت الخىُٓمُت اإلاغجب - ُت به٩ُل مٗحن ؾىاء ٧ان ماؾؿت ؤو َُئت ؤو مىٓمت ؤو حمُٗت، آلالُت اله٩ُلُت هي الٍُغ

٣ت ٖمل مُٗىت ت الم و الخٗامل مٗهاهضٝ بما لغنض الا بدُث ًخًمً َظا اله٩ُل ٍَغ ؤو  زخاللث اإلاهىُت في ؤلٖا

ت لًمان خ٣ى١ ٖىانغ الٗلمُت الا اث اإلااؾؿت لهظٍ الضعاؾت )هٍٓغ ٤ ما ج٣خًُه الىٍٓغ جهالُت ٞو

ت الىاحب الازالقي لئلٖالم(.اإلاؿاولُت ؤلاح الم و هٍٓغ  خماُٖت لىؾاثل ؤلٖا

ت مً ؤلاحغاءاث التي ٢ض جخمثل في  - ٣ت جىُٓمُت ٖلى ق٩ل بحغاء ؤو مجمٖى ؤما آلالُت ؤلاحغاثُت ٞهي ٍَغ

حر الٓغوٝ  يُت الهضٝ مجها جدؿحن مؿخىي اإلاماعؾت اإلاهىُت و جٞى ت ؤو مهىُت ؤو ٖلمُت ؤو ج٩ٍى ٖملُاث بصاٍع

، و جخطر آلالُت ؤلاحغاثُت مً زال٫ مماعؾتها ؤو ال٣ُام بها بك٩ل ٖغفي ؤو اإلاالثم المي اإلادتٝر ت للٗمل ؤلٖا

ُٗت ججٗل مجها ملؼمت.  ج٣لُضي ؤو مً زال٫ الىو ٖلحها مً َٝغ ههىم حكَغ
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 التىظيم :  – 2

ملغىيا :  ِ
ّ
ُُم  واإلاٟٗى٫  ، مً الٟٗل هٓم ًىٓم جىُٓما، ؤي عجب الصخئ و وؿ٣ه، ٞهى مً ُمىٓ ِٓ ْى

َ
م. وه٣ى٫ ج

َّ
 ُمىٓ

َمِل  َٗ ْغِجُِبهُ  ؤي ال
َ
ٍُ  ج ْضِبحُر

َ
  َوج

َ
ظ

ُ
ز

ْ
إ َُ   ِل

ً
َؿ٣ا

َ
ىُٓماث و  و الخَّ

ً
ىا َُّ َٗ ت ُم  اإلاؿئىلىن  ًّخسظَا التي ؤلاحغاءاث مثال هي ؤلاصاعٍَّ

ؤمىعَا وجىُٓم ؤلاصاعة إلنالح
1
. 

٣هض بالخىُٓم جل٪ "الىؾُلت التي ً إصطالحا : ًُ خم مً زاللها يمان الؿحر الصخُذ و في اإلاجالث اإلاهىُت، 

٤ُ بحن الخ٤ و الىاحب ل٩ل 2اإلايسجم لىٓام ٖمل" المي ٌٗض الخىُٓم "مهمت" جخمثل في الخٞى ، و في اإلاجا٫ ؤلٖا

 .3ٞغص مثلما َى مىهىم ٖلُه ٢اهىها

ت اإلاؿاو  الم جإزغث باألبٗاص الٟلؿُٟت الجضًضة التي حاءث بها هٍٓغ لُت بل ؤن مؿإلت الخىُٓم في ؤلٖا

الم، و ؤزظث مؿإلت الخىُٓم بظل٪ ؤبٗاصا  نُالخُت ؤ٦ثر ؤَمُت، بدُث ؤنبدذ اؤلاحخماُٖت بلى مجا٫ ؤلٖا

الم مً جضزل الؿلُت و   (Autorégulationجخم بك٩ل طاحي )جىُٓم طاحي ؤو  ت وؾاثل ؤلٖا و طل٪ لخماًت خٍغ

 عؤؽ اإلاا٫. 

الم و مؿاولُاتها جام بحن خٍغهي الٗملُت التي تهضٝ بلى يمان جىاػن و اوس إجسائيا : ت وؾاثل ؤلٖا

ا مً زال٫ َظٍ الضعاؾت  –حخماُٖت، و جخم ٖملُت الخىُٓم مً زال٫ آلُاث مُٗىت الا  َغ  –وٗمل ٖلى جٍُى

ًم٨ً ؤن ج٩ىن ٖباعة ًٖ ههىم جىُٓمُت ؤو ؤزال٢ُت مثل مىاز٤ُ الكٝغ اإلاهىُت ؤو َُا٧ل مثل مجالـ 

المي )ة ًٖ ؤٞغاص مثل الى للصخاٞت ؤو ٖباع   (.Ombudsmanؾُِ ؤلٖا

 

 :   )أخالكياث الاعالم( خالكياثألا  -3

و ألازال١ هي مجمٕى زل٤، و هي هجض ؤن اإلاٟغص اللٛىي ألا٢غب بلى ؤزال٢ُاث َى  زل٤ ؤو ؤزال١ :  لغىيا  -

ت الِقيّ و  ال٣ُْبذ ؤو بالُخْؿً جىن٠ التي ؤلاوؿان وؤٖما٫ هٟؿُت نٟاث مجمٖى
ْ
٤ َى  ألاز ِٟ

 اَٖض و٢ى  ماًخَّ

زال١
َ
ألا

4
. 

                                                           
1
.معجم اإلاٗاوي الجام٘،   -    مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ

2  -  J.C GUYOT et L.A TAO, La Régulation des médias : principes, fondement, objectif et méthodes, Institut Panos Paris, 
2007, p. 12. Traduit .  
3   - V. DABO, L'évolution de l'organe de régulation des médias au Sénégal, Bruxelles, éd. De l'Université, 1994, p. 25. 

4
.معجم اإلاٗاوي الجام٘،   -    مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ
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و ًًٟل البروِٞؿىع ٖؼي ٖبض الغخمً اؾخسضام ٧لمت ؤزال١ ٖلى ؤزال٢ُاث خُث ٌٗخبر ؤن ٧لمت ؤزال١ هي 

ُت ل٩لمت  ت Ethicsحم٘ في خض طاتها إلاٟغص زل٤، في خحن ؤن ؤزال٢ُاث هي جغحمت خٞغ  ،1باللٛت ؤلاهجلحًز

المُت ٖلى ؤنها الدجت )ألازال ألازال١ مهُلر ٌٗٝغ ٖؼي ٖبض الغخمً  إصطالحا : - ٢ُاث( في اإلاماعؾت ؤلٖا

ألازال٢ُت في الخمُحز بحن الخحر و الكغ ؤو بحن الصخُذ و الخُإ ٖىض اجساط ال٣غاعاث الُىمُت في اهخاج الغؾالت 

المُت، ٦ما ٣ًى٫ ٖؼي ؤن الصخٟي ٧ل ما ٧ان ؤزال٢ُا ٧لما ؤ٢ترب مً ؤلاختراُٞت  . 2ؤلٖا

ا ٞغ٢ا، مهغي بُجبحن مٟهىم ألازال١ و ألازال٢ُاث، ٞةن ههغ الضًً الُٗاضخي ًوبطا ٧ان ٖؼي ٖبض الغخمً ًغبِ 

خُث ٌٗٝغ ألازال١ ٖلى ؤنها مجمل اإلاباصت للخ٨م ٖلى ؾلى٥ ما، و٢ىاٖض جدضص الكغ والخحر والىاحباث، ؤما 

ىن في  ت ومضوهت ؾلى٦ُت ًدبٗها اإلادتٞر خباٍع ت مً الخىنُاث ألاصبُت والٖا مسخل٠ ألازال٢ُاث ٞهي مجمٖى

ؿخضلىن بها في وكاَهم ألنها جىحههم هدى ما َى ؤًٞل للخهٝغ في مىا٠٢ وؤويإ مُٗىت. ؤي ؤنها  اإلاهً، َو

م  ازخُاع َىعي ل ًم٨ً ؤن ًٟغى بال٣ىة، لظا جتر٥ للمهىُحن اإلاٗىُحن، مثل الصخُٟحن، ؤهٟؿهم ولِـ ٚحَر

ألازال٢ُت ل جمل٪ َابٗا بلؼامُا، وجخمخ٘ بؿلُت لهُاٚت اإلاباصت اإلادضصة لؿلى٦هم اإلانهي. ٞاللىاثذ واإلاضوهاث 

ت التي ًيخمىن بلحها باخترام حملت مً  ت البكٍغ ت وؤصبُت، وجغجبِ بالتزام اإلاهىُحن ججاٍ ألاٞغاص ؤو اإلاجمٖى مٗىٍى

غاٝ التي جغسخ في ؤوؾاٍ اإلاهىت بىعي مهىُحها ومكاع٦تهم الٟاٖلت. وفي َظا الؿُا١ ًغي الُٗاضخي  ال٣ُم وألٖا

ال آلُا لؤلزال١ في الىا٢٘ الٗملي وبن ٧ان البٌٗ ٌؿمحها ألازال١ الاحخماُٖتؤن و  .3ألازال٢ُاث لِؿذ ججًز

الم ٞغ٢ا بحن ألازال١ و هي ال٩لمت اإلاغاصٞت للٟٔ ) (  éthicsمً حهت ؤزغي، ًغي باخثىن في ؤزال٢ُاث ؤلٖا

تباإل  (  التي جخٗل٤ بالضًً، moralsبحن ال٣ُم ) التي حٗض ٖملُت ٣ٖالهُت ٢اثمت ٖلى مباصت مخ٤ٟ ٖلحها، و  هجلحًز

 .4بِىما ًًٟل ال٨ثحر مً الباخثحن ٖضم الٟهل بحن اإلاٟهىمحن و اؾخسضامهما بالترصاٝ

اث ألاٞغاص في éthiquesو٢ض ٖٝغ مدمض عيا هجاع ألازال٢ُاث ) ت اإلاباصت التي جىحه جهٞغ ( ٖلى ؤنها مجمٖى

و   .5حملت ال٣ُم و الىاحباث التي جًٗها مهىت مُٗىت لىٟؿهاهي  –خؿبه  – (déontologieألاصبُاث ) ؤنخحن 

( في الٟغ١ بحن Daniel Cornuلخىيُذ اإلاىيٕى ؤ٦ثر مً الىاخُت ؤلانُالخُت ه٣ضم ما ٢اله صاهُا٫ ٧ىعهى )

                                                           
1
 .7ص :  ،2016الدار ادلتوسطية للنشر، تونس، المية، عزي عبد الرمحن، نظرية الواجب االخالقي يف ادلمارسة اإلع -  

2  - Abderrahmane Azzi, les nouvelles tendances de l’éthique et les lois de l’information, paru au «  recueil de conférences 
formation », ministère de la communication, Alger, CNDPI , 2016 , P : 65. 

 .2015ماي  23اخلرب، يومية بني القانون واألخالق واألخالقيات، ، الدين العياضي  نصر -  3
عزي عبد كتاب ، نقال عن   2014مارس  11، اإلماراتكلية اإلعالم جبامعة الشارقة، يف  كريستني كليفورد ، التوجهات العادلية اجلديدة ألخالقيات اإلعالم، حماضرة مقدمة   -  4

  .9ص :  2016، الدار ادلتوسطية للنشر، تونس، ب االخالقي يف ادلمارسة اإلعالميةالرمحن ، نظرية الواج
5  -Mohamed redha Nadjar, la déontologie des medias à l’épreuve du scoop et du buzz, recueil des conférences formation , 
ministère de la communication, CNDPI, Alger ,2016,  P : 26, traduit. 
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المdéontologie( و ألاصبُاث )éthiquesألازال٢ُاث ) ، خُث ؤوضر ؤهه" في الى٢ذ الظي جخضزل ُٞه  ( في ؤلٖا

٢ُاث ٣٦ىة مؿاثلت إلاجمل اإلاؿاع الظي جمغ به اإلاٗلىمت في ؤلاٖالم، ج٨دسخي ألاصبُاث جضزال مدضوصا ألازال

لظَىُت ٢ُمُت زانت باليكاٍ الصخٟي، و جدُل بلى ٢ىاٖض مهىُت جمثل قغوَا م٣بىلت ٖلى الٗمىم مً ؤحل 

 1مٗلىمت صخُدت" 

الم ٖلى ؤنها " جل٪ الالتزاماث  ( ؤزال٢ُاث الصخاٞتJohn honbregٖٝغ حىن َىهبٙر ) مً حاهبه، و ؤلٖا

ألاؾاؾُت التي ًجب ؤن ًخدلى بها ٧ل صخٟي و اإلاخمثلت ؤؾاؾا بًغوعة الٗمل مً ؤحل الىنى٫ بلى حُُٛت 

 ٤ اٍ خماًت اإلاهاصع وجد٤ُ٣ الهالر الٗام ل ٚحر ، ًٖ ٍَغ مىهٟت وقاملت وص٣ُ٢ت، ناص٢ت وواضخت م٘ مٖغ

 2نت لؤلشخام وجصخُذ ألازُاء في خا٫ وحىصَا".اخترام ال٣اهىن وخ٣ى١ الخُاة الخا

ت ال٣ىاٖض اإلاخٗل٣ت بالؿلى٥ اإلانهي والتي ٦ما  الم ٖلى ؤنها "مجمٖى ٟها في ٢امىؽ الصخاٞت وؤلٖا حاء حٍٗغ

ويٗتها مهىت مىٓمت ل٩اٞت ؤًٖائها، خُث جدضص َظٍ ال٣ىاٖض وجغا٢ب جُب٣ُها وحؿهغ ٖلى اخترامها ،وهي 

٘ وجُب٣ُاجه مً ٢بل ال٣ًاة ".ؤزال١ وآصاب حماُٖت وواح لُه ًم٨ً ال٣ى٫  3باث م٨ملت ؤو مٗىيت للدكَغ ٖو

المُت هي جل٪ ألازال٢ُاث اإلاخٗل٣ت بمهىت ؤلاٖالم " وهي مجمىٖت مً ال٣ُم اإلاخٗل٣ت  ؤن ؤزال٢ُاث اإلاهىت ؤلٖا

 .4باإلاماعؾت الُىمُت للصخُٟحن وحملت الخ٣ى١ والىحباث اإلاترابُخحن للصخٟي "

م٨ً ازخها ع حٍٗغ٠ الازال٢ُاث بإنها ألاؾباب ال٩امىت وعاء ألاٞٗا٫ ؤلاوؿاهُت و آلاصاب الٗامت ، ٟٞي خحن ٍو

ان آلاصاب الٗامت حكحر بلى ما ًسخاٍع ؤلاوؿان مً ال٣ُم الٗملُت، ٞةن ألازال٢ُاث حكحر بلى اإلاباصت التي ج٠٣ 

هىن و الخٗلُماث و اإلاٗاًحر اإلاهىُت و وعائها. و جىُىي ؤزال٢ُاث الصخاٞت ٖلى الٗضًض مً الجىاهب مثل ال٣ا

 .5اإلاباصت الخىححهُت للتهظًب

ال و بٗض جىيُذ اإلاٟهىم الا إجسائيا :  - ألازال٢ُاث ٖلى ؤهه مُت، ٞةهه ًم٨ىىا حٍٗغ٠ نُالحي لؤلزال٢ُاث ؤلٖا

ت به في اإلا المي بهضٝ يمان آصاءٍ للمهام اإلاىَى جخم٘ حملت مً اإلاباصت ؤلاعقاصًت التي جىحه الٗمل ؤلٖا

 الخضًث. 

الٗملُت التي جخم مً زاللها جدٟحز الصخُٟحن و الٗاملحن في خ٣ل  هيزل٣ت ٖملُت ألا و ٖلى َظا ألاؾاؽ ج٩ىن 

المُت وطل٪ صون اإلاؿاؽ  الم ٖلى اخترام ؤزال٢ُاث اإلاهىت و يمان بخترامها في مسخل٠ مغاخل الٗملُت ؤلٖا ؤلٖا

المُت في آصاء  ت الصخٟي ؤو اإلااؾؿت ؤلٖا  مهامها اإلاجخمُٗت. بدٍغ

                                                           
1 - Daniel cornu, journalisme et vérité, pour une éthique de l’information , ed Labor et Fides p : 48. 

 .51، ص 1996القاىرة،  ،رتم ، ترمجة كمال عبد الرؤوف، الدار الدولية للنشر والتوزيعجون ىونربغ ، الصحفي احمل  -  2
 .17، ص 1991 لبنان، ،دويل للغة الفرنسية، اجمللس الي ، قاموس الصحافة و اإلعالمدو مصطفى حسان، عبد اجمليد الب -  3
 . 170، ص  1996 ، 4القاىرة، ط ،دار الفكر العريب،طيف محزة ، أزمة الضمري اخللقيعبد الل -  4
الرزاق، وزارة الشؤون اخلارجية الفنلندية و مركز تطوير اإلعالم يف جامعة بريزيت، ص كارولينا كنويت و آخرون، الدليل اإلعالمي للممارسة ادلهنية و األخالقية، ترمجة شرين عبد   -  5
 :77. 
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 :  ؤلاعالم الصمعي البصسي  - 4

  :  ؤلاعالم
َ
ًْ  ُبضَّ  َى اؾم مهضع الٟٗل ؤٖلَم، و ل ِم  ِم

َ
ال ْٖ ِت  الُجْمُهىعِ  ِب

َ
، و ؤْن  ؤي ِبالَخ٣ُ٣ِ ٍُ َباُع

ْ
ىَن  بز

ُ
٩ ى ًَ

َ
ل م   َٖ

ْ
ل ِٖ 

ت  
َ
ِغٞ ْٗ الم الؿمعي البهغي َى الظي ًخم مً زال٫ الهىث ؤو الهىعة ؤو  1 َوَم ٦الَما و ؤلٖا

2
. 

 إصطالحا : 

بن مٗجى ؤلاٖالم  الؿمعي البهغي مغجبِ بك٩ل مباقغ  بخُىع ج٨ىىلىحُاث ه٣ل الهىعة و الهىث بدُث 

ى  الم اإلاغجي ؤو الؿمعي البهغي َو الم و ؤلاجها٫ باإٖل ؤصي طل٪ بلى ْهىع ما ؤنبذ ًُل٤ ٖلُه في بدىر ؤلٖا

ىهُت الغ٢مُت الهىاُٖت ال ت و ًخٗل٤ ب"ال٣ىىاث الخلٍٟؼ تي جضوع خى٫ ألاعى في مؿاعاث مدضصة ٖمىما بالؼاٍو

ت مً ال٣ىىاث ٖلى ألا٢ماع الهىاُٖت".   3بججاٍ البىنلت لخدضًض بججاٍ بلخ٣اٍ ٧ل مجمٖى

المُت الؿمعي البهغي بإهه َى ٧ل ما ٌؿخسضم الهىعة والهىث مٗا مثل :  ٌٗٝغ معجم اإلاهُلخاث ؤلٖا

ىن و٧ل مً ًخٗل٤ باله ، ٦ما ؤهه ٌٗٝغ بنُالخا في بٌٗ الىهىم 4مٗا ىث والهىع الؿِىما والخلٍٟؼ

ت مهما ٧اهذ ٦ُُٟاث بثها  ت ٖلى ؤهه ٧ل ما ٣ًضم للجمهىع مً زضماث بطاُٖت و جلٍٟؼ ُٗت الجؼاثٍغ الدكَغ

 . 5بىاؾُت الهغجؼ ؤو ال٩ابل ؤو الؿاجل

ىهُت و ؤلا  إجسائيا : - الم الؿمعي البهغي في صعاؾدىا ال٣ىىاث الخلٍٟؼ طاُٖت الٗمىمُت ؤي الخابٗت ه٣هض باإٖل

ىُت و اإلادلُت، الٗامت و  ىُت ب٩ل مدُاتها الَى ىن الجؼاثغي و ماؾؿت ؤلاطاٖت الَى ىُت للخلٍٟؼ للماؾؿت الَى

ت بد٨م مل٨ُتها مً َٝغ  ىهُت الخانت التي حٗخبر هٟؿها حؼاثٍغ اإلاخسههت، ٦ما ه٣هض به ال٣ىىاث الخلٍٟؼ

حن ؤو بد٨م ؤن ؤٚلب مًامُجها م  .جؼاثغ و جدىاو٫ الىا٢٘ الجؼاثغي ً ؤزباع و بغامج جهىع في الحؼاثٍغ

 اإلامازشت ؤلاعالميت :  - 5

ا مً الٟٗل ماعؽ الصخئ مغاؾا و مماعؾت، بمٗجى ٖالجه وػاوله ، و ٣ًا٫ ماعؽ ألامىع و   لغت : اإلاماعؾت لٍٛى

ما٫ الم.6ألٖا المُت ٞهي مؼاولت وكاٍ ؤلٖا  ، ؤما اإلاماعؾت ؤلٖا

غاص: إصطالحا  المي ٍو المُت اإلاخضاولت في الجؼاثغ مهُلر اليكاٍ ؤلٖا و َى ٧ل وكاٍ يهضٝ ٞها في اإلاضوهت ؤلٖا

 والبث للخىػَ٘ اإلاىحهت و وج٣ضًمها واؾخٛاللها واهخ٣ائها وحمٗها الضوعٍت ؤو الُىمُت ألازباع ًٖ البدث لىب

                                                           
1
 http://www.almaany.comمعجم اإلاٗاوي الجام٘،  معجم ال٨ترووي ٖغبي ٖغبي، مخىٞغ ٖلى الغابِ الخالي :  -  

2
 هٟـ اإلاغح٘  -  

3 - Daniel E.Garvey-W.L. Rivers : information radiotélévisé, Edit de Boéck, Bruxelles 1987,p12. 

 4 ص ، 1989 بريوت، رة،ھكرم شليب، معجم ادلصطلحات اإلعالمية، دار الشروق، القا  -  4
 ، ادلتعلق بنشاط السمعي البصري.2014فرباير  24ادلوافق ل  1435ربيع الثاين  24مؤرخ يف  04-14قانون رقم  -  5

6
 863م : ،  2004 ت، ال٣اَغة،الضولُم٨خبت الكغو١ ، ٛت الٗغبُتاإلاعجم الىؾُِ، مجم٘ الل -  
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المُت الضٖامت ٧اهذ مهما الٗمىمي  مبٗىر ؤو مغاؾل َٝغ مً )...( جماعؽ والتي الٛغى لهظا اإلاؿخٗملت ؤلٖا

زام
1
. 

المُت هي اليكاٍ اإلانهي الظي ٌكمل البدث ًٖ اإلاٗلىماث و ألازباع و الخإ٦ض مً صختها  إجسائيا: اإلاماعؾت ؤلٖا

و ص٢تها و مٗالجتها في ٢ىالب مهىُت مُٗىت ٢هض ج٣ضًمها بلى الجمهىع بهضٝ زضمت الهالر الٗام، ٦ما حكمل 

اء لها.  َظٍ الٗملُت مسخل٠ ؤهىإ الم ٖو حهُت و الخٗلُمُت و الخث٣ُٟت التي ٩ًىن ؤلٖا  اليكاَاث التٞر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 . 4ًدضص الىٓام الىىعي لٗال٢اث الٗمل اإلاخٗل٣ت بالصخٟي، اإلااصة 2008ماًى  10ماعر في  140-08مغؾىم جىُٟظي ع٢م  -  
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X. الىظسيت اإلاىطللاث  :  

الم و الاجها٫ خان نلبخان في خ٣ل ٖلىم الٖا ت جاؾؿها هٍٓغ ًخٗل٤ ألامغ ، جىُل٤ صعاؾدىا َظٍ مً ٢اٖضة هٍٓغ

ت اإلاؿاولُت الا  تبىٍٓغ الم و هٍٓغ خحن  حخماُٖت لىؾاثل ؤلٖا المُت، ٦ىٍٓغ الىاحب ألازالقي في اإلاماعؾت ؤلٖا

الم و جاؾؿان إلاماعؾت  خحن جٟتريان ما ًجب ؤن ٩ًىن ٖلُه خا٫ ؤلٖا ت ٢اثمت ٖلى مُٗاٍع بٖالمُت مدتٞر

 الخضمت الٗمىمُت ٦مُٗاع ؤؾاسخي. حخماُٖت جغمى بلى اٞلؿٟت 

ً  ولٟهم الؿُا١ الىٓغي الظي جإحي ُٞه صعاؾدىا، ٞةهىا هداو٫ ج٣ضًم خحن بك٩ل ٌؿمذ بخ٩ٍى َخحن الىٍٓغ

ؿعى مً زال٫ َظا الٗمل نىعة واضخت ًٖ ؤَضاٝ َظٍ الضعاؾت و مضي مؿاَمتها الٗلمُت، زانت و ؤهىا و

ل الا  ألا٧اصًمي خان، بلى وا٢٘ بلى ججًز ت و الٟلؿُٟت التي ج٣ىم ٖلحها َاجان الىٍٓغ مً  ٖملُاحيٞتراياث الىٍٓغ

غ ال٨ُٟلت ب ت اإلا٣ضمت  خجؿُضزال٫ وي٘ ألَا ٤حملت ألا٩ٞاع الىٍٓغ جغحمتها بلى ٢ُم مهىُت ومماعؾاث  ًٖ ٍَغ

مه بما ًسضم الهالر الٗام و  المي و ج٣ٍى ٖملُت مغحُٗت جاصي بلى ٢ُاؽ مؿخىي مهىُت و بختراُٞت الٗمل ؤلٖا

 اإلاجخم٘.

 هظسيت اإلاصؤوليت ؤلاجتماعيت لىشائل ؤلاعالم :  -أ  

ت اإلاؿاولُت ؤلاحخماٖ ت جيخمى هٍٓغ اث ال٨بري في ؤلاٖالم بلى حاهب ٧ل مً الىٍٓغ ُت بلى مهاٝ الىٍٓغ

اث ٖلى انها "ؤهٓمت  ت الُبرالُت، و ًهى٠ بٌٗ اإلاسخهحن َظٍ الىٍٓغ ُت و الىٍٓغ ت الكُٖى ت و الىٍٓغ الؿلٍُى

صخُٟت"


ت اإلاُل٣ت ت اإلاؿاولُت ؤلاحخماُٖت ٖلى ه٣ض الخٍغ المي ، و ٢امذ هٍٓغ  ٖامت جدضص َبُٗت الٗمل ؤلٖا

الم هٓغا  المُت مً لىؾاثل ؤلٖا الم ًٖ ؤَضاٞه.اإلاا قهضجه اإلاماعؾت ؤلٖا  هؼل٢اث ؤصث بلى بهدغاٝ ؤلٖا

ت  الم جىُى ن الخؤو ًغي عواص َظٍ الىٍٓغ ت اإلاُل٣ت لىؾاثل ؤلٖا ٖلى الٗضًض مً اإلاساَغ، مؿخضلحن في  ي ٍغ

ً الم زال٫ ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ و ال٣غن الٗكٍغ الم خُث ض طل٪ بمماعؾاث وؾاثل ؤلٖا خذ وؾاثل ؤلٖا

الم و الث٣اٞت و بمؿاولُاتها الا  حخماُٖت في ؾبُل جد٤ُ٣ ؤ٢ خى ٢ضع مم٨ً مً ألاعباح بضل مً ج٣ضًم ؤلٖا

َظا ألاؾاؽ ٢ا٫ حىػ٠ٍ  هدكاع اإلاتزاًض للصخاٞت الهٟغاء، و ٖلىاإلاُٟضة، و ٢ض او٨ٗـ طل٪ ٖلى الا  الدؿلُت

ضًم اإلاثل الٗلُا و الهض١ و الخدلُل الض٤ُ٢ للمك٨الث التي ؤن الضوع ألاؾاسخي للصخاٞت َى ج٣بىلُتزع "

                                                           


ط  مكتوم، اإلمارات ، مؤسسة جمد اجلامعة للدراسات و النشر و التوزيع ، بريوت، ديونتولوجيا اإلعالم، ، ترمجة رباب عابد، مؤسسة حممد بن راشد آل ،جون كلود برتراندأنظر   
 .16ص : ،2008، 1
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، ٧ل طل٪ ؾٝى ًدمى الصخاٞت مً الخًٕى ؿاؽ اإلاسلو باإلاؿاولُت ألازال٢ُتًىاحهها اإلاجخم٘ و ؤلاخ

اَُت ٖامت الىاؽ"  .1لهُمىت الغبذ و جد٤ُ٣ ٚاًاث ؤهاهُت يض ٞع

ت بلى الجهىص التي ٢ام به  ٞتراياث التي جغج٨ؼ ٖلحها اص ٖىضما ؤزظوا ًغاحٗىن الا ا الى٣و حٗىص حظوع َظٍ الىٍٓغ

ت ت، ٦ما ؤنها ٢امذ ٖلى الاهخ٣اصاث اللُبرالُت بكإن َبُٗت الخ٣ُ٣ت  الىٍٓغ و ؤلاوؿان و اإلاجخم٘ و الخٍغ

ت اللُبرالُت.  الؿُاسخي و الا اإلاىحهت للىا٢٘ الم في ْل الىٍٓغ  ٢خهاصي و اإلانهي الظي ؤضخذ ٖلُه وؾاثل ؤلٖا

الم بؿبب مماعؾاتها ٚحر اإلاؿاولُت و ٚحر اإلاهىُت، ٢ا٫ الا  ٟٞي زًم هخ٣اصاث الؿُاؾُت اإلاىحهت بلى وؾاثل ؤلٖا

stanly Baldwin   ُاهُت ُاوي مداٞٔ في مٗغى خضًثه ًٖ الصخاٞت الكٗبُت البًر و َى عثِـ وػعاء بٍغ

ضة ًٖ ؤًت مؿاولُت، و َى ، و ل٨جها ؾلُت بُٗث ٖىه ؤعباب َظٍ الصخ٠ َى الؿلُت)اإلاداٞٓت( ؤن " ما ًبد

 . 2ما جمحزث به الٗاَغة ٖبر الٗهىع"

ت اإلاؿاولُت ؤلاحخماُٖت  واهبث٣ذ ما ٌٗٝغ بخىنُاث لجىت "َاحكجز" التي ؾٗذ بلى بًجاص خلى٫ للىي٘ مهٍٓغ

المُ الؿاختالظي آلذ بلُه  ًؤلٖا ، بدُث ؤن جمغ٦ؼ ت في الىلًاث اإلاخدضة في الىه٠ ألاو٫ مً ال٣غن الٗكٍغ

الم ؤمثا٫ َجري لىؽ )وؾا الم في ؤًضي قغ٧اث مدضوصة اصي بلى جسٝى ٦باع مال٥ وؾاثل ؤلٖا  Henryثل ؤلٖا

Luce" صخاب مجالث )Time " و " Life" و " Fortune ىهُت و في " و ناخب ؤؾهم في ٢ىىاث بطاُٖت و جلٍٟؼ

ٖالم و جإزحر َظا الخضزل خخ٩اع وؾاثل ؤلا االتي بضؤث حؿً ٢ىاهحن جدض مً  ٢ُإ الؿِىما ، مً جضزل الضولت

ت الصخاٞت باإلاٟهىم اللُبرالي الظي  الم، و   -في هٓغ َالء -ٖلى خٍغ ًدض مً جضزل ؾلُت الضولت في مجا٫ ؤلٖا

( عثِـ حامٗت ق٩ُاٚى بدثا ًٖ Robert Hutchinsفي َظا الجى لجإ َجري لىؽ بلى ػمُله عوبغث َاحكجز )

جىت خملذ بؾمه و يمذ ؤ٧اصًمُحن و بٖالمُحن و ماعزحن و مسغج لهظا الىي٘ الجضًض، ٞإؾـ َاحكجز ل

ل" و " حكاٞحي" و " قلؼوٛغ" بهضٝ ؤلاؾهام في بًجاص خل لهظا  ً مً مسخل٠ الخسههاث ؤمثا٫ "لؾٍى م٨ٍٟغ

الم في طل٪ الى٢ذ بمً ٞحهم َجري  الىي٘. غ لجىت َاحكجز حاء بما لم ًخى٢ٗه مال٥ وؾاثل ؤلٖا بل ؤن ج٣ٍغ

الملىؽ، خُث هضص م غ و ججاَلخه وؾاثل ؤلٖا الم بهظا الخ٣ٍغ  .3ال٥ وؾاثل ؤلٖا

غ الظي جم جى٢ُٗه ؾىت  ت الصخاٞت و  1947وحاء في َظا الخ٣ٍغ ؤن : " َىا٥ جىا٢ًا بحن ال٨ٟغة الخ٣لُضًت لخٍغ

ى اإلاؿاولُت . ٞاإلاؿاولُت، ٧اخترام ال٣ىاهحن، لِؿذ في خض طاتها مٗغ٢لت للخٍغ ت ، بحن اإلا٣ابل الًغوعي لها َو

ت الالمبالة  ت بًجابُت. و اإلاؿاولُت بهما جدخج ٖلى خٍغ بل بال٨ٗـ، ًم٨جها ان ج٩ىن الخٗبحر ألانُل ًٖ خٍغ

                                                           
1  - Harless James, Mass medias An Introductory Survey, USA, Brown publishers, 1985, P : 493. 

 .142، ص :2006،  4نية، القاىرة، ط نقال عن : حسن عماد مكاوي، أخالقيات العمل اإلعالمي، الدار ادلصرية اللبنا
 .36جون كلود برتراند، ديونتولوجيا اإلعالم، مرجع سبق ذكره، ص :  -  2
 .21، 20ص ، ص :  مرجع سبق ذكره،عزي عبد الرمحن، نظرية الواجب األخالقي يف ادلمارسة اإلعالمية،  -  3
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ت الصخاٞت ل حخماُٖت، و ٖلُه ًجب ِؿذ ؾىي حٗبحر ًٖ الالمؿاولُت الا )...( ًدضر ٦ثحرا الُىم ؤن ج٩ىن خٍغ

حٗض جسو الخ٣ل الخام بل ؤنبدذ جمثل هٟٗالي و ؤزُائها لم ن جضع٥ ؤن اهضٞاٖها الا ٖلى الصخاٞت ؤ

غ ، ٦ما ا، بضوعَا، ٢ض زضٖذ الغؤي الٗام"ؤزُاعا ٖامت، و بطا اهسضٖذ الصخاٞت ٞهظا مٗىاٍ ؤنه ٌكضص الخ٣ٍغ

ٖلى ؤهه " لم ٌٗض مً اإلام٨ً ؤن وُٗي الصخاٞت خ٤ اعج٩اب الخُإ و هدً هجض اهٟؿىا ؤمام مًٗلت خ٣ُ٣ُت 

ى وكاَا خغا و زانا، ؤي بوؿاهُا و ٢ابال للخُإ ، و في الى٢ذ هٟؿه، لم جخمثل في ؤن الصخاٞت ًجب ؤن جب٣

 .1لها الخ٤ في ؤن جسُئ ألنها ج٣ضم زضمت ٖامت"

الم و ٞكلها في  اث )لجىت َاحكجز( مً اؾخمغاع اإلاماعؾاث ٚحر اإلاؿاولت لىؾاثل ؤلٖا و٢ض خظعث لجىت الخٍغ

الم ٖلى ج٣ضًم ما ًُٟض بحباع خ٩ىمت و ضزل الؤونذ بخزضمت ؤٞغاص اإلاجخم٘، و في َظٍ الخالت  وؾاثل ؤلٖا

٣ت مؿاولت، و  ( و الظي لبض Autorégulationؤن ًخد٤٣ مً زال٫ الخىُٓم الظاحي )َى ما ًم٨ً الىاؽ بٍُغ

ال  زخُاع الظي م. و الا ؤن ًدؿم بالهغامت و اإلاؿاولُت لخٟاصي الٗىصة بلى ؾُُغة الخ٩ىمت ٖلى وؾاثل ؤلٖا

ت اإلاؿاولُت الااإلاضاٞٗىن ًٖ هًًٗه  الم مؿاولُاتها مً زال٫ ٍٓغ جماُٖت َى بما ؤن جماعؽ وؾاثل ؤلٖا

الم هي التي صٞٗذ  ؾُُغة الخ٩ىمت ؤو مً زال٫ الؿُُغة الظاجُت، ٞاإلاماعؾت ٚحر اإلاؿاولت لىؾاثل ؤلٖا

الهاث لٗالج اإلاك٨الث التي ْهغث في بضاًاث ال٣غن ا٫ ٨ُت للؿُُغة ٖلى نىاٖت ؤلٖا  .202الخ٩ىمت ألامٍغ

غ  في ًٚىن طل٪، ُبرث"، بترؾىن" خُث ٢ام الباخثىن الثالر "ؾ، لجىت َاحكجز بجضًتؤزظ ألا٧اصًمُىن ج٣ٍغ

غ لجىت َاحكجز ًٖ اإلاؿاولُت الا صعاج ج٣او " والبرقغام" ب الم  حخماُٖتٍغ اث ال٨بري في ؤلٖا لئلٖالم يمً الىٍٓغ

ت و الا بلى حاهب ٧ل مً الى ت اللُبرالُت و الؿلٍُى ُت(، في ٦خاب مغحعي ٌٗمل ٖىىان " قتر ٍٓغ ا٦ُت )الكُٖى

اث ألاعب٘ في الصخاٞت نضع ؾىت   .19563الىٍٓغ

ت اإلاؿاولُت الا   حخماُٖت ٖلى جد٤ُ٣ اإلاباصت الخالُت : وجىُىي هٍٓغ

الم ال٣ُام بالتزاماث مُٗىت ججاٍ اإلاجخم٘ يًيبغ -  .ؤن ج٣بل وؾاثل ؤلٖا

اث مهىُت للهض١ و اإلاىيى  -  .ُٖت و الض٢ت و الخىاػن يغوعة وي٘ مؿخٍى

مت و الٗى٠ ؤو الٟىضخى اإلاضهُت ؤو ؤلاؾاءة بلى ألا٢لُاث في اإلاجخم٘. -  ًجب ججىب ٧ل ما ًاصي بلى وكغ الجٍغ

                                                           
 .78، ص : 2002، 1طبريوت، دار الفكر ادلعاصر،  دمشق،كر ،فريال مهنا، علوم اإلتصال و اجملتمعات الرقمية، دار الف -  1

2 - Harless James, Mass medias An Introductory Survey, USA, Brown publishers, 1985, P : 494. 
 . 143:  ، ص2006،  4نقال عن : حسن عماد مكاوي، أخالقيات العمل اإلعالمي، الدار ادلصرية اللبنانية، القاىرة، ط 

 .21ص : ، مرجع سبق ذكره، عزى عبد الرمحن ، نظرية الواجب األخالقي يف ادلمارسة اإلعالمية  -  3
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ؤن ٩ًىهىا مؿاولحن ؤمام اإلاجخم٘ باإلياٞت بلى مؿاولُاتهم ؤمام ماؾؿاتهم  يان الصخُٟحن و اإلاهىُحن ًيبغ -

 .1و ججاٍ الؿى١ 

ٗغى الىنٟي إلادضصاث ُل الثاوي مً مىٓغي اإلاؿاولُت ؤلاحخماُٖت لئلٖالم مً البٗض طل٪ اهخ٣ل الج 

ً و الجمهىع بلى مغخلت ؤزغي جخٗل٤ بمداو اإلاؿاولُت الا  ت مً ؤًً جيب٘ حخماُٖت و مُالبهم مً الىاقٍغ لت مٗٞغ

اث ال٣اهىهُت و ألازال٢ُت، و ٠ُ٦ ح جخماشخياإلاؿاولُاجالصخُٟت و ٠ُ٦  ٗمل في ؾُا٢اث اإلاؿاولُاث م٘ الىٍٓغ

 زانت.

ـ َىصٚحر )  اع ٣ًؿم لَى اث وحىبُت، حٗا٢ضًت Louis Hodgesوفي َظا ؤلَا ( اإلاؿاولُاث الصخُٟت بلى مؿخٍى

 و طاجُت : 

 ٞاإلاؿاولُت الىحىبُت )ؤو اإلاىحهت( في الصخاٞت ج٩ىن ٖىضما جدضص الخ٩ىماث مؿاولُاث الصخاٞت. -

و لِـ مً زال٫ ٣ٖض  مُثا١ م٘ اإلاجخم٘، مؿاولُاتها مً زال٫بالصخاٞت ؤن ج٣ىم الخٗا٢ضًت : اإلاؿاولُت  -

جٟا١ اإلا٨خىب، ٞاإلاجخم٘ ٢ل وا٢ُٗت و هٟاطا مً الاؤظا ل ًجٗل مً اإلاُثا١ اإلاجخمعي ول٨ً َعؾمي م٨خىب، 

المُت  ت الٗمل اٞترايا ؤنها ؾخلبى خاحاجه إلاٗلىماث و آلاعاء، باإلا٣ابل تهخم اإلااؾؿاث ؤلٖا ًمىذ للصخاٞت خٍغ

المُت.بم ت في ازخُاع مىخجاث اإلااؾؿاث ؤلٖا  ا ًدخاحه الجماَحر التي لها الخٍغ

ُٗتاإلاؿاولُت الظاجُت : خُث ًبجى الصخُٟىن في ؤ - لؼمىن ؤهٟؿهم بمدٌ و ً طَانهم بخؿاؾا باإلاماعؾت الٞغ

ً، ٦ما ؤن الصخُٟحن ًجب ؤن ًىٓغوا بلى ؤهٟؿهم بإنهم ًبعاصتهم بدثا  اصون عؾالت ًٖ اإلاباصت و زضمت آلازٍغ

 هبُلت ؤ٦ثر مً ٧ىهه ٣ًىمىن بٗمل صخٟي ٞدؿب.

ت اإلاؿاولُت  لى َظا ألاؾاؽ، ٞةن صعاؾدىا جىسٍغ في نلب َظٍ الغئٍت الجضًضة التي حاءث بها هٍٓغ ٖو

ا وٗخمض ٖلُه في بدثىا َظا. ا ؤؾاؾا هٍٓغ الم التي وٗخبَر  ؤلاحخماُٖت لىؾاثل ؤلٖا

 

 

 

                                                           
 154، ص : 1991 القاىرة، ، دار الفكر العريب،يفة اإلخبارية لوسائل اإلعالممحدي حسن، الوظ -  1
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و هي مً  ٖؼي ٖبض الغخمً لهاخبها البروِٞؿىع  : ازشت ؤلاعالميتهظسيت الىاجب ألاخالقي في اإلام -ب 

ت ؾىت  الم ْهغث بدؿمُتها الٗلمُت مً زال٫ ال٨خاب الظي ؤنضٍع ناخب الىٍٓغ اث في ؤلٖا ؤخضر الىٍٓغ

ى ًدمل  2016 ت حٗىص بلى اَو ت و الٟلؿُٟت لهظٍ الىٍٓغ ت في خض طاتها، بل ؤن ألاؾـ ال٨ٍٟغ ؾم الىٍٓغ

تال تألام  ىٍٓغ  .ي ؤلاٖالم لٗؼي ٖبض الغخمً هٟؿهالخخمُت ال٣ُمُت ف و هي هٍٓغ

ما  الم، َو ت الخخمُت ال٣ُمُت في ؤلٖا ت حؼثُت مً هٍٓغ المُت هي هٍٓغ ت الىاحب ألازالقي في اإلاماعؾت ؤلٖا و هٍٓغ

خان ُت هٍٓغ خان جمثالن ه٣لت هٖى ؾت حخماُٖت بلى اإلاؿاولُت ألازال٢ُت في اإلاماع اإلاؿاولُت الا  مً مُٗاٍع

المُت مي 1ؤلٖا ت اإلاؿاولُت الا ، و بالخالي ٞهي جإحي في هٟـ الخىحه الخ٣ٍى حخماُٖت و ل٨ً الظي جاؾـ له هٍٓغ

 حخماُٖت و الث٣اُٞت في اإلاجخمٗاث ؤلاؾالمُت.ٖخباع  الخهىنُاث الا م٘ الازظ في الا 

ت ت الىاحباث الًغوٍع ت ٖلى ؤعيُت ٞلؿُٟت مخِىت، بدُث حٗض هٍٓغ ل إل  وحؿدىض َظٍ الىٍٓغ و  ٧اهذماهٍى

صعاػ هللا ٖبض مدمضمٟهىم ؤلالؼام ؤلاًجابي ٖىض 


ت بحن   مً عواٞض ٞلؿٟت الىاحب ألازالقي لهظٍ الىٍٓغ

البٗضًً ال٣ٗالوي و الغوحي، و  بىاء ٖلى َظا هي حؿعى بلى عبِ اإلاماعؾت بالىعي ألازالقي الٟغصي و اإلاغحُٗت 

     .ال٣ُمُت

ت "ما ًيبغ ت و طل٪ ؤن ٩ًىن" في اإلا يوجٟترى َظٍ الىٍٓغ المُت اإلادتٞر هُال٢ا مً ال٣ُمت و مً اماعؾت ؤلٖا

بؾهاماث الٟلؿٟاث ألازال٢ُت ال٣ٗالهُت ال٣اثمت ٖلى اإلاباصت، و هي جمـ ٦ال مً الجاهب ألا٧اصًمي بدُث حٗض 

ا مً الخىٓحر ألازالقي الٟلؿٟي الضًجي، و الجاهب اإلانهي اإلاخمثل في اإلاغحُٗت ألازال٢ُت  التي ًم٨ً ؤن جىحه ٖٞغ

المُت في ٖملُت اإلاماعؽ لئلٖال  جساط ال٣غاعاث الخانت بالخُُٛت ؤلاٖالم الخانت باإلاًمىن و ام و اإلااؾؿت ؤلٖا

 .2آلاصاء

                                                           


ت الخخمُت ال٣ُمُت في ؤلاٖالم، خهل ٖلى قهاصة ماحِؿخحر )   الم مً حامٗت 1985ىعاٍ )( و ص٦خ1977ناخب هٍٓغ  North Texas state( في ؾىؾُىلىحُا ؤلٖا

university   ٝـ و ؤلاقغا ؤًً  North Texas state universityؾىت، ٖمل ٦مضعؽ إلاضة زالر ؾىىاث في  20بالىلًاث اإلاخدضة ، جخجاوػ زبرجه في البدث و الخضَع

ـ بامخُاػ، زم ٦إؾخاط مؿاٖض ٞإؾخاط  ؾىىاث  3ؾىت بمٗهض ٖلىم ؤلاٖالم و ؤلاجها٫ بجامٗت الجؼاثغ، زم ٦إؾخاط إلاضة  11مكاع٥ ٞإؾخاط إلاضة خٓي بخ٣ضًغ الخضَع

ا، زم ؤؾخاط إلاضة  اى، زم ؤؾخاط إلاضة  4ب٣ؿم ؤلاجها٫ بالجامٗت الٗاإلاُت ؤلاؾالمُت بمالحًز الم بجامٗت اإلال٪ ؾٗىص بالٍغ ؾىىاث ب٣ؿم ؤلاجها٫  4ؾىىاث ب٣ؿم ؤلٖا

 ت ؤلاماعاث بالٗحن، زم خالُا ؤؾخاط و عثِـ ٢ؿم ؤلاجها٫ بجامٗت الكاع٢ت. الجماَحري بجامٗ
1
المُت، -   ت الىاحب ألازالقي في اإلاماعؾت ؤلٖا ، ٖؼي ٖبض الغخمً، هٍٓغ . 5م :  مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ  . بخهٝغ
   ت مدلت صًاي بخضي ٢غي صلخا مهغ بمداٞٓت ٦ٟغ الكُش ، مدمض ٖبض هللا صعاػ مبر  8خالُا في ٖالم مهغي ولض ب٣ٍغ غ وخهل ٖلى الكهاصة 1894هٞى م ألؾغة ٖلمُت، صعؽ باألَػ

ّحن مضعؾا ٖام  1916الٗلمُت ٖام  خهل ٖلى مىدت صعاؾُت للضعاؾت بجامٗت الؿىعبىن الٟغوؿُت ٞإ٢ام في ٞغوؿا ازىتي  1936زم ؤؾخاطا للخٟؿحر ب٩لُت ؤنى٫ الضًً، في ٖام  1928ٖو

ىا٥ صعؽ ٖل ٖكغة ؾىت مًذ ٧لها حضا واه٨بابا م. َو ى ًض ٦باع ٖلى اؾدُٗاب الث٣اٞت الٛغبُت مً مىابٗها ألانلُت، وجإمال م٣اِعها لخل٪ الخهُلت بمباصت ٖلم ألازال١ في ال٣غآن ال٨ٍغ

ـ ماؾُيُىن، لىؾً، ختى ها٫ صعحت الض٦خىعاٍ في ٞلؿٟت ألاصًان بمغجبت الكٝغ ألاولى ٖام   .1947اإلاؿدكغ٢حن مثل: لُٟي بغوٞيؿا٫، لَى
ت الىاحب ألازالقي في اإلاماعؾت ؤلاٖالمُت -  2  .. بخهٝغ 5م : ،  ٖؼي ٖبض الغخمً، هٍٓغ
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المُت، مٗخبرة ؤن طل٪ "ًدمل زلال  ت ٖلى ه٣ض ج٣لُو ازال١ ؤلاٖالم في مىاز٤ُ الكٝغ ؤلٖا وج٣ىم َظٍ الىٍٓغ

"، و ًغي ٖؼي ٖبض مىهجُا ٖلى اٖخباع ؤن اإلاُثا١  ُت مترابُت في ألانل و الٟٕغ ولُض مىٓىمت ؤزال٢ُت مٗٞغ

المُت ًٟؿغ جظبظب اإلاغحُٗت الث٣اُٞت و ؤلاًضًىلىحُت في ؤن الغخمً  َظا الخلل في اإلاىٓىمت ألازال٢ُت ؤلٖا

الم في اإلاى٣ُت الٗغبُت و ؤلاؾالمُت، و ٖلى َظا ألا  ت اإلاىدؿبت بلى ؤزال١ ؤلٖا ت اللٍٛى ؾاؽ ًٟؿغ ٖؼي اإلاهٟٞى

ٖبض الغخمً ٖضم ٞٗالُت مىاز٤ُ الكٝغ اإلاهىُت في اإلاى٣ُت الٗغبُت و ؤلاؾالمُت و التي جدىلذ بلى خبر ٖلى 

المي بك٣ُه ؤلاصاعي و اإلانهي ت اإلاىاًَت لؤلزال١ اإلاهىُت ٖلى اإلاكهض ؤلٖا  .1وع١ ٦ما ؤزغث َظٍ الجٖز

ت ٖلى ٨ٞغة عثِؿُت مٟاصَا ؤن ؤؾا٦ما  الم ج٣ىم َظٍ الىٍٓغ ت و ًىبث٤ مً ؽ ؤزال١ ؤلٖا اإلاغحُٗت الىٍٓغ

المي و اإلااؾؿت  ال٣ُمُت التي مً اإلاٟترى ؤن حؿدىض ٖلحها اإلاىاز٤ُ ؤو ال٣غاعاث ألازال٢ُت التي ًخسظَا ؤلٖا

المُت ًىمُا في ؾُا١ الًٍٛى الؿُاؾُت و جإز ٖخباع الضولي في م٣اعبت الكإن حر  الغؤؾما٫ اإلااصي و الا ؤلٖا

 الؿُاسخي و الث٣افي و الخًاعي.حخماعي و الا 

المُت هي الدجت  و َظا الؿُا١، ًغي ٖؼي ٖبض الغخمان ؤن مٟهىم ألازال١ )ألازال٢ُاث( في اإلاماعؾت ؤلٖا

ألازال٢ُت في الخمُحز بحن الخحر و الكغ ؤو بحن الصخُذ و الخُإ ٖىض اجساط ال٣غاعاث الُىمُت في اهخاج الغؾالت 

المُت، ٦ما ٣ًى٫ ٖؼي ؤن  تؤلٖا الصخٟي ؤزال٢ُا ٧لما ؤ٢ترب ، و ٧ل ما ٧ان ألازال١ جخُلب ال٨ثحر مً اإلاٗٞغ

 . 2ختراُٞتمً الا 

ت و هي    : 3و ًدضص ٖؼي زالزت ؤهىإ مً اإلاٟاَُم طاث الخلُٟت الىٍٓغ

الم في َظا  –ؤ  ت الخخمُت ال٣ُمُت في ؤلٖا ت خُث ج٣٘ هٍٓغ هٓام مً ال٣ُم الؿامُت طاث اإلاغحُٗت الخًاٍع

اع.  ؤلَا

ت ل٩اهذ(   –ب  ت الىاحباث الًغوٍع  مؿإلت ٞغصًت جسو يمحر الٟغص ؤي ما ًملُه الًمحر ٖلى الٟغص )هٍٓغ

ت اعؾُى( –ج   ؤمغ ًسو شخهُت الٟغص ٖلى اٖخباع ؤن الؿلى٥ َى او٩ٗاؽ ل٨ُان الٟغص )هٍٓغ

                                                           
 .7نفس ادلرجع ، ص : -  1
  - لكلمة  يات ىي ترمجة حرفيةيفضل عزي عبد الرمحن كلمة أخالق على أخالقيات ألن أخالق مجع يف حد ذاتو خللق وىي تؤدى ادلعىن ادلرغوب يف النظرية، يف حني أن أخالق

Ethics .باللغة اإلجنليزية 
2  - Abderrahmane Azzi, les nouvelles tendances de l’éthique et les lois de l’information, paru au «  recueil de 
conférences formation », ministère de la communication, alger, CNDPI , 2016 , P : 65. 

 .9،  8رية الواجب االخالقي يف ادلمارسة اإلعالمية، ص، ص : عزي عبد الرمحن ، نظ -  3
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ُضة و الثابخت َظا الخٍٗغ٠ الظي ٣ًضمه ٖؼي ٖبض الغخمً بلى ألازال١ اإلاهىُت، ٞهم الٗال٢ ًدُذ لىاو  ت الَى

ت بحن اإلاماعؾت اإلاهىُت و بحن الخل٤ اإلانهي، بدُث ًهبذ الٟهل بُجها زغوحا ًٖ هُا١  التي جًٗها َظٍ الىٍٓغ

مماعؾت مهىت الصخاٞت، وهي هٓغة حض ماؾؿت ج٣ىم ٖلى ٞلؿٟت ألازال١ التي جغي "ؤن ؤزال١ ؤلاوؿان هي 

ت ؤهه :  ، بدُث ًغي مُلغ1التي ججٗل مىه بوؿاها" "٦ما ؤن الخُاة جهبذ بال مٗجى إلوؿان بال ٣ٖل ٞةن الخٍغ

تهم" جهبذ بال مٗجى لصخاٞت بال ، و ٖلُه ٞةن 2ؤزال١، بن الصخُٟحن ًدخاحىن لخىحُه ؤزالقي ل٣ُاصة خٍغ

ت جاؾـ لٟهم حضًض إلاهىت الصخاٞت التي ؤنبذ ت و ؾُاؾُت و  َظٍ الىٍٓغ ٢خهاصًت اجسً٘ لًىابِ بصاٍع

 ختراُٞت في ؤلاٖالم.ُاث اإلاهىت َى ؤؾاؽ ٢ُاؽ صعحت الا خترام ؤزال٢ابدُث ًهبذ مضي ؤ٦ثر مجها مهىُت، 

ت الىاحب ألازالقي بىنٟها مغحٗا في بٖضاص مىاز٤ُ الكٝغ اإلاهىُت و في اجساط  لى َظا ألاؾاؽ جإحي هٍٓغ ٖو

المُت، و ٌٗجي المي و اإلااؾؿت مؿالىاحب ألازالقي في اإلاُل٤ ؤن " ال٣غاعاث ألازال٢ُت في اإلاماعؾت ؤلٖا اولُت ؤلٖا

حخماُٖت )البٗض ؤلاحخماعي باعاث ألازغي مثل ال٣ٗالهُت و الا ٖخجإحى الا  بِىماٖالمُت ؤزال٢ُت بالضعحت ألاولى، ؤلا 

ُت ؤن ل جخٗاعى م٘ اإلاؿاولُت  اث مسخلٟت قٍغ المُت( و اإلاىُٟٗت الغبدُت م٨ملت بمؿخٍى في اإلاماعؾت ؤلٖا

 ألازال٢ُت ألاولى. 

الم  وبك٩ل زام ت الىاحب ألازالقي في ؤلٖا  :3، حٗجي هٍٓغ

ت و مؿخمضة مً اإلاهاصع الترازُت طاث ألاؾاؽ الضًجي بك٩ل ٣ٖالوي  – 1 الم خًاٍع ؤن اإلاغحُٗت في ؤزال١ ؤلٖا

مخجضص طو نبٛت ٖاإلاُت، طل٪ ألن وا٢٘ ؤزال١ ؤلاٖالم و مٗٓم مىاز٣ُها في اإلاى٣ُت الٗغبُت و ؤلاؾالمُت ًسلى 

ُٗت اإلاهضع و الخجضًض و مً زم جإحي مٟغصاتها في الٛالب في ق٩ل ٖمىمُاث صون لىن واضر ٚالبا مً مغح

 ًُبٗها.

الم( في ؤنها حٗخبر مهضع  – 2 ت الىاحب ألازالقي في ؤلٖا ت الخخمُت ال٣ُمُت )التي حٗض ؤؾاؽ هٍٓغ جسخل٠ هٍٓغ

ل ال٣ٗالوي الىاع ل ال٣ُمت َى صًجي في ألانل ٚحر ؤن جىاولها ٩ًىن بالخإٍو ي و اإلاخجضص، ؤي ؤن مغحُٗت الخإٍو

لي ال٣ٗالوي و اإلاماعؾت ألازال٢ُت ٌٗض اإلاظ٧ىع  ؾبُال خخمُا في اإلاماعؾت ألازال٢ُت، و بضون َظا الىؾُِ الخإٍو

 جيسخب ال٣ُمت بلى الخ٣الُض.

                                                           
1 - Andre comte-Sponville, A small treatise on the great virtues, translated by Catherine Temerson, Henry Holt 
and Company L.I.C, New York, 1996, P : 3. 

 .8يف ادلمارسة اإلعالمية، ص :نقال عن عزي عبد الرمحن، نظرية الواجب األخالقي 
 186،ص  2002سليمان صاحل ،أخالقيات اإلعالم ، مكتبة الفالح, الكويت,   -  2
 . بتصرف. 59، 58، 56،57، 55، 54ص،ص : مرجع سبق ذكره، عزي عبد الرمحن ، نظرية الواجب األخالقي يف ادلمارسة اإلعالمية،  -  3



 ت ــدزاشــــــــجي للــــــــهـــــــاز اإلاىــــــؤلاط

 

 

54 

اث ألازغي في الىٓغة بلى َال٣ُمُت ًٖ  الخخمُتجسخل٠  - 3 ابالىٍٓغ ث بلى ُٗت الٟغص، بط جىٓغ جل٪ الىٍٓغ

الٟغص بىنٟه ٦ُاها ٣ٖالهُا مهٛغا و مؿخ٣ال ًٖ مدُُه صون الجاهب الغوحي الظي ٌٗض ألاها الٗلىي في 

جىحُه اإلاماعؾت ألازال٢ُت. و َىا ًغي ٖؼي ٖبض الغخمً ؤن اإلاغحُٗت ال٣ٗالهُت البدخت في مٗالجت اإلاؿإلت 

ُا ًخجلى في ٖضم ال٣ضعة ٖلى الخؿم ف ي الٟهل بحن ألازالقي مً صوهه، ؤي الٟغ١ ألازال٢ُت جخًمً زلال مٗٞغ

ل اإلاؿإلت ألازال٢ُت بلى  يحر و الكغ و بحن ال٩اثً وما ًيبغبحن الخ لُه ؤصي َظا الخلل بلى جدٍى ؤن ٩ًىن، ٖو

يمحر الٟغص ؤخُاها ؤو بلى مجا٫ اليؿبُت ؤخُاها ؤزغي، بدُث ًهبذ ل٩ل ٞغص ؤو ز٣اٞت عئٍت ؤو آلُت في جدضًض 

ت مدلُا، مما ٌٗجي ٖضم وحىص مغحُٗت قاملت حؿغي ٖلى ٧ل ألاٞغاص و اإلاجخمٗاث و في قتى اإلاؿإلت ألازال٢ُ

 الٓغوٝ و الخالث. 

ؤن الىاحب الازالقي ٌٗجي ؤن ٩ًىن الضاٞ٘ ألاؾاؽ في ٞٗل ؤلاوؿان اعجباٍ طل٪ الٟٗل بال٣ُمت،  بدُث  – 4

، و مً ن ٌؿخدًغ اإلاباصت في ٧ل مماعؾاجهؤ، ؤي غص ٧اثىا ؤزال٢ُا بالضعحت ألاولىًخُلب ألامغ ؤن ٩ًىن الٟ

المُت( ؤن  هٖاٌؿإ٫ هٟؿه َل ما ؤ٦خبه ؤو نىعٍ ؤو ؤط وحهت هٓغ بٖالمُت ًخٗحن ٖلى الصخٟي و )اإلااؾؿت ؤلٖا

ً في يؤزالقي؟ َل ما ؤهخجه ًًغ ؤخضا مً اإلاٗىُحن بالخضر ؤو الجمهىع اإلاخل٣ ل ما ؤهخجه ًً٘ آلازٍغ ؟ َو

َل ما اهخجه ص٤ُ٢ و مىزى١ ُٞه ؟ َل ما اهخجه ل ٌكٍى الخ٣اث٤ ؟ َل ما مى٠٢ ؾلبي مً صون خ٤ ؟ و 

اهخجه ًخم ًٖ خؿً هُت ؟ َل َىا٥ مهلخت شخهُت ؤهاهُت ُٞما ؤهخجه مثل البدث ًٖ الكهغة و ؤلازاعة ؟ 

ً؟ ً ؟ َل ما اهخجه ًس٠ٟ الًغع ًٖ آلازٍغ َل ما اهخجه ًُٟض آلازٍغ

 . 

مغاجبه ججاٍ الخال٤ ٖؼ و حل و ٌٗض َظا الىاحب ألاؾاؽ الظي جخٟٕغ مىه ؾمى ؤؤن الىاحب ألازالقي في  – 5

ً، و ٌٗض َظا  المُت و الجمهىع و اإلاجخم٘ و الَى الىاحباث ألازغي بما في طا٥ الىاحب ججاٍ اإلااؾؿت ؤلٖا

ٗجي ؤن الىاحب ؤمغا طاجُا و ًخإحى مً ٢ىاة صازلُت ول ًدخاج بلى مغا٢بت. و مً وحهت هٓغ بٖالمُت ٞةن طل٪ ٌ

ظا الخإ٦ض مً اإلاٗلىمت و ًغج٣ى الصخٟي بإصاثه و ًلمـ الخ٣اث٤ و مً طل٪ مساَبت الىاؽ بالخؿجى و ٦

 ٞتراء و ال٨ظب و ال٣ظٝ و ؤلاقاٖت و بزاعة الىٗغاث و َظا اؾدىاصا ٖلى ههىم صًيُت )٢غآهُت(.ججىب الا 

٤ مى٢٘ ٧ل َٝغ م – 6 اث مسخلٟت ٞو الم ، ؤن الىاحب ألازالقي ًخىػٕ بمؿخٍى ً اإلاؿإلت ألازال٢ُت. و في ؤلٖا

ج٣٘ َظٍ اإلاؿاولُت ٖلى الٟغص الصخٟي بىن٠ طل٪ "واحبا ؤزال٢ُا"، ٞىاحب الصخٟي ججاٍ زال٣ه ؤن 

ه ًٖ الخ٣ُ٣ت و ٖضم ؤلاؾاءة لآلزغ ؤو الخٗضي دًاصي صوعٍ ٖلى مؿخىاٍ في الب ٖلى زهىنِخه ث الجًز

                                                           


 أنظر :   

Abderrahmane Azzi, les nouvelles tendances de l’éthique et les lois de l’information, paru au «  recueil de 

conférences formation », ministère de la communication, CNDPI, Alger, 2016 , P : 65. 
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ال٣ًُت في البدث ًٖ الكهغة و  ؾدبٗاص اإلاهلخت الصخهُتلى ااه٣ؿاماث باإلياٞت الٟغصًت ؤو حٛظًت الا 

و إلاا ٧ان الٟغص )الصخٟي( خل٣ت ؤولُت في ؾُا١ الٗمل بماؾؿاث بٖالمُت زانت ؤو ٖمىمُت، ٞةن  مخُاػاث.الا 

الىاحب الازالقي لخل٪ اإلااؾؿاث ج٩ىن بىٟـ ال٣ضع مً ال٣ىة و الخإزحر بد٨م ٢ضعة جل٪ اإلااؾؿاث ٖلى اجساط 

المُت.ال٣غاعاث   ألازال٢ُت بؿُاؾاتها في اإلاماعؾت ؤلٖا

ؤن الىاحب ألازالقي ؤمغ ٢اثم في قتى الٓغوٝ و الخالث و ٢ابل للخٗمُم في الؼمان و اإلا٩ان. و ًىضعج طل٪  – 7

ت "ال٣ُمي" ٖلى "الىيعي" و الظي ٦ثحرا ما ٩ًىن  الم مً حاهب ؤولٍى ت الخخمُت ال٣ُمُت في ؤلٖا في ؾُا١ هٍٓغ

ا بٟٗل   ابخٗاصٍ ًٖ ال٣ُمت.مكَى

المُت ٖلى ؤعبٗت مباصت ؤؾاؾُت هي مبضؤ مى٘ الًغع ٖلى  ت الىاحب ألازالقي في اإلاماعؾت ؤلٖا وج٣ىم هٍٓغ

ً و مبضؤ بيٟاء ٢ُم بياُٞت بلى آلازغ و مبضؤ ج٣ضًم الٗىن للمخًغع و اإلادخاج و مبضؤ مم اعؾت الى٣ض آلازٍغ

ت ، في خحن ؤن ال٣ُم ألاؾاالبىاء بالتي هي ؤخؿً المُت بمىحب َظٍ الىٍٓغ ؾُت التي ج٣ىم ٖلحها اإلاماعؾت ؤلٖا

 .   1ؾخ٣اللُت و اإلاداؾبتجؼان و الهض١ و الا لل٣ُمت و البدث ًٖ الخ٣ُ٣ت و الا هي ؤلاًمان باهلل حٗالى ٦مىب٘

اع  بها  ٞتراياث التي حاءثو تهضٝ بلى جغحمت ألا٩ٞاع و الا  الىٓغي و ٖلُه ٞةن صعاؾدىا َظٍ جإحي في َظا ؤلَا

المُت الؿمُٗت  ت بلى وا٢٘ ٖملي مً زال٫ اإلاؿاَمت في وي٘ مُثا١ ألزال٢ُاث اإلاماعؾت ؤلٖا َظٍ الىٍٓغ

ت و وي٘ جهىع ٖام لآللُاث التي ًم٨ً ؤن جىٓم مهىت م و اختر االصخاٞت في الجؼاثغ  بما ٌؿمذ ب البهٍغ

غ و ال٣ٗالهُت.  ججؿُض ٢ُم اإلاجخم٘ الجؼاثغي التي ججم٘ بحن اإلاداٞٓت و الخضًً و بحن   الخىٍى

  

 

 

 

 

 

 

                                                           
1

ت الىاحب ألازالقي في اإلاماعؾت ؤلاٖالمُت -    69بلى الهٟدت 59، مً الهٟدت لخٟانُل ؤ٦ثر ؤهٓغ ٦خاب ٖؼي ٖبض الغخمً، هٍٓغ
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XI.  : ألابعاد الزماهيت و اإلاكاهيت و العلميت للدزاشت 

ُت الٗامت لضعاؾدىا مً زال٫ عؾم خضوصَا و مٗاإلاها لخىيُذ مى٢ٗها  بما ؤهه مً اإلاهم ٖلمُا ؤن هىضر الخٍغ

ت الٗلمُ ا، و  جها٫ ختى جخجلي ٢ُمتها اإلاًاٞتت اإلاخسههت في ٖلىم ؤلاٖالم و الامً اإلاٗٞغ الجضوي مً بهجاَػ

ت لهظا الٗمل البدثي.  ٞةهىا ؾىداو٫ في َظٍ اإلاغخلت جىيُذ الخضوص الؼماهُت و اإلا٩اهُت و ٦ظا الٗلمُت و الىٍٓغ

و ًغي الباخثىن ؤن ٖملُت جدضًض خضوص الضعاؾت هي مغخلت بدثُت َامت جخم مً زال٫ بًًاح اإلاجا٫ 

اإلاى٣ُت ؤو البلض الظي جم ُٞه و٦ظل٪ مجخم٘ البدث و الخُب٣ُي للبدث ؤي بخدضًض مجا٫ الجٛغافي ؤو 

مٟغصاجه ٦ما ًجب جدضًض البٗض الؼمجي الالػم إلهجاػ َظٍ الضعاؾت ؤو الٟترة ؤو الخ٣بت الؼمىُت التي ًخم ٞحها ، و 

هخماثه بلى جسههه الٗام ؤو بلى جسههه الض٤ُ٢ مبِىا باخث البٗض الٗلمي لبدثه بخدضًض ا٦ظا ؤن ًدضص ال

لُه ؾىداو٫ عؾم خضوص َظٍ ، طل٪ الخسهو و جُىعَما ومؿاَماتهما الخُب٣ُُت في مُضانهما ؤَمُت ٖو

 الضعاؾت يمً زالزت مٗالم عثِؿُت هي الًٟاء الؼماوي و اإلا٩اوي و الٗلمي : 

ى الجؼاثغ و  ت، جمذ في َظا الًٟاء الجٛغافي َو ٞمً هاخُت الخضوص اإلا٩اهُت لهظٍ الضعاؾت ٞهي صعاؾت حؼاثٍغ

ى اإلاجا٫ الظي بال الم الؿمعي البهغي َو خالي ٞةن هخاثجها مدضوصة حٛغاُٞا بهظا الًٟاء، طل٪ ؤنها جضعؽ ؤلٖا

ت جخضزل ٞحها  م مً لمدضوصًخه حٛغاُٞا بٟٗل َابٗه اإلاٗىلم، بل ؤهه ًخمخ٘ بسهىنُت حؼاثٍغ ٖلى الٚغ

سُت و ؾ ت مدًت.مُُٗاث جاٍع  ُاؾُت و بًضًىلىحُت حؼاثٍغ

ٖخباع الخجاعب الٗاإلاُت في مجا٫ جىُٓم و ؤزل٣ت ؤلاٖالم الؿمعي ؤن َظٍ الضعاؾت جإزظ في الا  ٚم مًو ٖلى الغ  

البهغي بل ؤهه ل ًم٨ىىا ؤن هجؼم بإن هخاثج صعاؾدىا َظٍ ًم٨ً جُب٣ُها في ؤي بلض آزغ، ألنها مغجبُت 

الم و ٦ظ ت في مجا٫ ؤلٖا ٗاث الجؼاثٍغ ا بالخهاثو الؿُا٢ُت باإلاُُٗاث الخدلُلُت اإلاؿخسغحت مً الدكَغ

باإلياٞت بلى طل٪ ٞان  للمجخم٘ الجؼاثغي، و ٖلُه ٞةن خضوص جُب٤ُ َظٍ الضعاؾت َى الجؼاثغ ٦مجا٫ حٛغافي.

الم و  ت اإلاخسههت في ؤلٖا ُٖىت اإلا٣ابالث التي ٢مىا بها في بَاع َظٍ الضعاؾت و اإلاخمثلت في الىسب الجؼاثٍغ

ها مً خُث اإلا٩ان )قغ١ ، ؤلاجها٫، هي ُٖىت مدهىعة بهظا الًٟاء ا لجٛغافي )الجؼاثغ( م٘ مغاٖاة جىٖى

.  ٚغب، قما٫ و حىىب( و نلتها باإلاىيٕى

، خُث ؤهه مً بحن َظٍ ألاَضاٝ َى جىُٓم و ؤزل٣ت خدضًض الجٛغافي بلى ؤَضاٝ الباخثٌؿخجُب َظا ال و

المي الؿمعي البهغي في الجؼاثغ و بالخالي ٞةن خهغ خض ًإحي بما ؾت في خضوص الجؼاثغ وص َظٍ الضعاالٗمل ؤلٖا

 ًخىا٤ٞ م٘ ؤَضاٞها اإلادضصة مؿب٣ا.
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اع الؼمجي لضعاؾدىا  ؤما مً الىاخُت الؼمىُت، ٞةهه بطا اؾدىضها بلى اإلاجا٫ الؼمجي إلهجاػ البدث ٞةهىا هدضص ؤلَا

غوخت الظي ًمخض ٖلى ؤعب٘ ؾىىاث ) بهجاػ  ( وهي اإلاغخلت التي جم زاللها2018 – 2014بؼمً بٖضاص َظٍ ألَا

اع  الؼمجي بمىيٕى الضعاؾت، ؤي بالٗال٢ت بحن  ىاع الٗلمُت و اإلاىهجُت لٗملىا َظا، ؤما بطا خضصها ؤلَا ٧ل ألَا

ىهُت  الم الؿمعي البهغي( و مجاله الؼمجي الخُىي اإلادضص مبضثُا بٓهىع ال٣ىاث الخلٍٟؼ مىيٕى الضعاؾت )ؤلٖا

الم  جي لضعاؾدىا َظٍ ًدؿ٘ لِكمل َظٍ الٟترة بدُث ًخدضص ، ٞةهىا اإلاجا٫ الؼم05-12الخانت و ٢اهىن ؤلٖا

ىهُت الخانت )مىظ بضاًت ؾىت  الم 2012بالٓهىع الٟٗلي لل٣ىىاث الخلٍٟؼ (  وما جبٗه مً بنضاع ل٣اهىن ؤلٖا

ُت التي جمذ ٞحها الضعاؾت، و هي  2012حاهٟي  12اإلااعر في  05-12الًٗىي  بلى ٚاًت حٛحر اإلاُُٗاث اإلاىيٖى

 . 2018ي لم جخٛحر بلى ٚاًت بنهائها ؾىت اإلاُُٗاث الت

ت بلى ٚاًت حٛحر اإلاُُٗاث و الٓغوٝ التي  اع الؼمجي، ٞةن هخاثج َظٍ الضعاؾت جب٣ى ؾاٍع واؾدىاصا بلى َظا ؤلَا

الن ؾاعي اإلاٟٗى٫  جمذ ٞحها و ٧اهذ ؤبغػ مُُٗاتها الخدلُلُت، ٦إن ًهضع ٢اهىن بٖالم حضًض بض٫ ٢اهىن ؤلٖا

الظي ٧ان مىيٕى جدلُل ه٣ضي إلاًمىهه ؤو  04-٫14 ٢اهىن اليكاٍ الؿمعي البهغي ؤو ؤن ٌؿدبض 12-05

ا مً اإلاخٛحراث التي ًم٨ً ؤن حٛحر مً مُُٗاث صعاؾدىا َظٍ.  ٚحَر

الم الؿمعي البهغي ٦مجا٫ ٖملُاحي للضعاؾت بدُث ًخسظ َظا  مً الىاخُت الٗلمُت، ازخاع الباخث ؤلٖا

المُت الجؼ  ٗاث ؤلٖا المي الؿمعي البهغي ٣ِٞ، ٦ما ؤن البدث مً الدكَغ ت ما َى زام باليكاٍ ؤلٖا اثٍغ

الم الؿمعي البهغي و ؾبل جىُٓمه و ؤزل٣خه، و بالخالي  ى ؤلٖا م٣ابالث البدث جمذ خى٫ مىيٕى عثِسخي َو

المُت، ألهىا ل  الم الؿمعي البهغي صون ٚحٍر مً ألاوكُت ؤلٖا ٞةن الخضوص الٗلمُت لهظا البدث مغجبُت باإٖل

ؤن هجؼم ؤن هخاثج َظٍ الضعاؾت ًم٨ً ؤن جُب٤ بك٩ل ٞٗا٫ في الصخاٞت اإلا٨خىبت ؤو الصخاٞت  ًم٨ً

 ؤلال٨تروهُت ألنها لم ج٨ً مىيٕى َظٍ الضعاؾت.

المُت ألازغي، بل ٌٗىص  الم الؿمعي البهغي ل ٌٗجي ٢لت ؤَمُت اإلاجالث ؤلٖا و خهغها للضعاؾت في مجا٫ ؤلٖا

ُطل٪   ت اإلاظ٧ىعة اٖالٍ.اؤؾباب الظاجُت و اإلاىيٖى

ت و  المُت الؿمُٗت البهٍغ جبدث َظٍ الضعاؾت ًٖ وي٘ آلُاث ٦ُٟلت بًبِ و جىُٓم و ؤزل٣ت اإلاماعؾت ؤلٖا

مً زال٫ التر٦حز ٖلى الجىاهب اإلاهىُت اإلادًت، بل ؤن َظٍ آلالُاث ٢ض ل ج٩ىن هاحٗت بالك٩ل اإلاُلىب بطا لم 

غ بعاصة ؾُاؾُت لخُٟٗلها بدُث ؤنها ل ً م٨ً ؤن ج٩ىن هاحٗت و ٞٗالت بل في ًٞاء صًم٣غاَي قٟاٝ، ٦ما جخٞى

المي اإلادتٝر الظي جاؾـ له َظٍ الضعاؾت، و  ؤنها جخُلب ٢ابلُت مً َٝغ الصخُٟحن و اإلاهىُحن للٗمل ؤلٖا

بالخالي ٞةن خضوص هخاثج َظٍ الضعاؾت مغجبُت بجىاهب ٖامت )الًٟاء الؿُاسخي( و حىاهب زانت )ال٣ابلُت 

ت لضعاؾدىا َظٍ.الظاجُت ل  لخىُٓم( و َى ما وٗخبٍر مً الخضوص الىٍٓغ
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ت التي زغحذ بها َظٍ الضعاؾت بن آلالُاث الخانت بدىُٓم و ؤ المُت الؿمُٗت البهٍغ زل٣ت اإلاماعؾت ؤلٖا

٤ ؤَضاٝ ٍتلِؿذ خهغ  ، ٞهي مغجبُت بمًمىن اإلا٣ابالث التي جم بحغائها في خضوص ُٖىت البدث اإلاىخ٣اة ٞو

آلُاث ؤزغي ٢اصعة ٖلى جىُٓم ال٣ُإ لم ٣ًترخها اإلابدىزىن اهُاث الباخث، بدُث ًم٨ً بًجاص و بم٩الضعاؾت 

و بالخالي ل ًم٨ً بصعاحها يمً هخاثج الضعاؾت ألهه لِـ مً ؤزال٢ُاث البدث الٗلمي ؤن ٣ًىم الباخث بةصعاج 

 مُُٗاث بدثُت لم ًدهل ٖلحها في بَاع بحغاءاث البدث التي نغح باجباٖها.

ت و اإلاىهجُت و ان  ا ٖملها الٗلجي َظا، جيسجم م٘ بم٩اهُاث الباخث الىٍٓغ حملت الخضوص التي ٣ً٘ في بَاَع

 اإلااصًت، وهي خضوص هغي ؤنها جدؿ٘ بلى صعاؾت في مؿخىي ؤَغوخت ص٦خىعاٍ مً خُث اإلاجا٫ الىٓغي و اإلاجهجي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII.  : الدزاشاث الصابلت 

ت  ت ؤو اإلاُضاهُت الؿاب٣ت  جغا٦مُت بالٗلمُت بما ؤن اإلاٗٞغ ُبٗها، ٞةهه مً اإلاى٣ُي ؤن حك٩ل الضعاؾاث الىٍٓغ

٘ صعاؾاث حضًضة جبضؤ مً هخاثج الضعاؾاث الؿاب٣ت و جبجى ٖلحها بق٩الُاتها  ؤؾؿا للم٣ترخاث البدثُت ؤو مكاَع
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ت زانت في خ٣ل الٗلىم ؤلاحخماُٖت و ؤلاوؿاهُت. و  ض مً اإلاٗٞغ  البدىر حكمل لدؿاَم بضوعَا في بيٟاء اإلاٍؼ

 صاعث ؤو اإلاخٛحراث هٟـ اؾخسضمذ التي الؿاب٣ت البدىر مثل مباقغا حٗل٣ا باإلاك٩لت ًخٗل٤ ما ٧ل الؿاب٣ت

ت صعؾذ ؤو مكابهت ؤؾئلت خى٫  حر الباخث، بلحها ٌؿدىض التي الىٍٓغ  وهي .1اإلاكابهت الضعاؾاث مً طل٪ ٚو

 ؤ٦ثر بها الاؾخٗاهت وجخُلب ٖلمُت م٣الثو  صعاؾاث مً الخسهو مجا٫ في الؿاب٣حن حهىص ًٖ حٗبر بظل٪

ُٟها ٨ُُٟٞت ،مجها ؤزظث التي للمهاصع ط٦غ مجغص مً ت مىهجُت يغوعاث جملحها جْى  ٖلى ؤؾاؾا مبيُت وهٍٓغ

 .2الٗلمي البدث زضمت في مجها الٛاًت جد٤٣ ختى مخ٩املت زُىاث جدب٘ بلى باإلياٞت والى٣ض، والخدلُل الٗغى

غي ألاؾخاط   خُث الباخثحن مً ٚحٍر بلُه اهخهى خُث مً ًبضؤ الظي َى الىاجر الباخث ؤنق٤ُٟ  مدمضٍو

له واؾٗت مٗاٝع لضًه جدك٩ل  :بـ بل طل٪ ًخم ول3الخالي بدثه في والابخ٩اع الابضإ ٖلى ٢ضعة ؤ٦ثر ٩ًىن  ألن جَا

 واإلاغاح٘، اإلاالٟاث في ووكغ ٦خب ما ٧ل ًجم٘ ٦إن بدثه مىيٕى خى٫  الؿاب٣ت الضعاؾاث ال٣ُام بمسر -

 في وكغ إلاا بياٞت الٗلمُت الغؾاثل و٦ظا وألاحىبُت، الٗغبُت الضوعٍاث في اإلايكىعة اإلاُضاهُت والبدىر

غ اإلاخسههت الٗلمُت اإلااجمغاث ا التي الٗلمُت والخ٣اٍع  .البدىر مغا٦ؼ جهضَع

 ألاؾالُب ألاصواث، الُٗىت، البدث، ؤَضاٝ الٗىىان،)  ٞحها حاء ما ؤَم ًضعؽ بدُث الضعاؾاث وه٣ض جدلُل -

 لضعاؾخه واإلاىاهج وألاؾالُب ألاصواث ؤًٞل لخدضًض ًهل بدُث( الىخاثج وؤَم البدث بحغاءاث ؤلاخهاثُت،

 .الخالُت

إل َظا زال٫ ومً - ت ٖلى الى٢ىٝ للباخث ًخإحى الَا  بمثابت جل٪ ٞخ٩ىن  بحابت، لها ًجض ل حؿائلث مجمٖى

 مٗالجتها ٦ُُٟت ًٖ ب٨ٟغة الؿاب٣ت الضعاؾاث وجمضها بدثه، غوىٞ لبىاء ومىُل٣ا حضًضة لضعاؾت بق٩الُت

غ١  ا َو  .ازخباَع

٠ُو بىاء ٖلى ألاؾـ اإلاىهجُت  الضعاؾاث الؿاب٣ت في البدث الٗلمي و هٓغا لُبُٗت مىيٕى صعاؾدىا،  لخْى

ٞةهه لبض مً جىيُذ ؤن ٨ٞغة َظٍ الضعاؾت هابٗت مً اوكٛالث زانت بالباخث في خض طاجه بمىحب 

الم الؿمعي البهغي في الجؼاثغ و مالخٓاجه اإلاخٗل٣ت بمؿإلت جىُٓم و ؤزل٣ت اإلاهىت، و ؤن م ٗاٌكخه لخُىع ؤلٖا

َإل ٖلى الضعاؾاث التي جخ٣اَ٘ م٘ صعاؾاجىا في هاصعة، بل َظا ل ٌُٟٗىا مً الا  الضعاؾاث في اإلاىيٕى قبه

ي و طل٪ مً ؤحل جدضًض مضي مؿاَمخىا في َظا الى٣اٍ التي ؤقغها بلحها ؾاب٣ا و جإحي في هٟـ الؿُا١ البدث

 اإلاىيٕى و ببغاػ بنالت بدثىا َظا.

                                                           
1
ت. ، عحاء مدمىص ؤبى ٖالم -    .90م :  ،2004، 4ٍ مهغ، ،صاع اليكغ للجامٗاث، مىاهج البدث في الٗلىم الىٟؿُت والتربٍى

2
اث الجامُٗت. الجؼاثغ، -  ٠ُ الضعاؾاث الؿاب٣ت، ؾلؿلت صعوؽ حامُٗت، صًىان اإلاُبٖى  41، م : 2000مُلىص ؾٟاعي، ألاؾـ اإلاىهجُت في جْى
3
ت، ،اإلا٨خبت الجامُٗت، البدث الٗلمي ،مدمض ق٤ُٟ -    .208م:  ،2001الاؾ٨ىضٍع
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و وكحر في َظا الؿُا١ بلى ٢لت ألابدار التي جدىاو٫ ٦ُُٟت جىُٓم ٢ُإ ؤلاٖالم مً مىٓىع قامل، و َظا ما  

المُت. ٌٗؼػ ؤَضاٞىا اإلادضصة مؿب٣ا و التي جخٗل٤ بالغبِ بحن ما َى منهي و ما ٖلمي في اإلاماعؾت  ؤلٖا

 و مً بحن الضعاؾاث التي ًم٨ً جهيُٟها يمً الضعاؾاث الؿاب٣ت باليؿبت لضعاؾدىا ماًلي : 

 الدزاشت ألاولى :  - 1

 Le pouvoir la presse etالجؼاثغ"،) في واإلاث٣ٟىن  والصخاٞت بغاَُمي، خى٫ "الؿلُت ببغاَُم ألاؾخاط صعاؾت

les intellectuels en Algérie. ـ في بغاَُمي ببغاَُم ألاؾخاط ها٢كها ص٦خىعاٍ خت( و هي ؤَغو  ، 1987 ٖام باَع

المي و الث٣افي ٢ام  خُث ، في الجؼاثغبى٣ض الٗال٢اث ال٩امىت بحن َبُٗت الىٓام الؿُاسخي وويُٗت الىٓام ؤلٖا

الم التي حٗلها َضٞا للضاعؾت، ٢هض الخىنل للكغوٍ  وع٦ؼ اَخمامه خى٫ َغح بق٩الُت الخ٤ في ؤلٖا

 الهالر الٗام.ُٖت التي جاصي بلى بٖالم مىيىعي ٧امل ًسضم اإلاىيى 

 1987بلى ٚاًت  1962و٢ض صعؽ الباخث الٗال٢ت بحن الؿلُت والصخاٞت واإلاث٣ٟحن زال٫ الٟترة اإلامخضة مً  

الم، و٢ضم في طل٪  ت الخٗبحر وؾُُغة الؿلُت ٖلى وؾاثل ؤلٖا والتي جمحزث بهُمىت الخؼب الىاخض واوٗضام خٍغ

خإزحر ؾُاؾت الؿلُت في الىا٢٘ ؤلاٖالمي و الث٣افي مغ٦ؼا بالخهىم ٖلى الصخاٞت اإلا٨خىبت، لالى٣ضي جدلُله 

المُت الغؾمُت ٖلى اإلادُِ الث٣افي والؿُاسخي الٗام للبالص  .ومىضخا في الى٢ذ هٟؿه جإزحر الؿُاؾت ؤلٖا

المُت الغؾمُت وجُىع وؾاثلفي صعاؾخه التزم الباخث و  الم مىظ ؾىت  بخدلُل الؿُاؾت ؤلٖا ، بىاءا 1962ؤلٖا

٣ًىم في جٟؿحراجه ٖلى الؿُا١ ؤلاًضًىلىجي والؿُاسخي والث٣افي الٗام للجؼاثغ ، و٢ض ٢ؿم ه٣ضي ٖلى جدلُل 

الم مً ؾىت   1962الباخث صعاؾخه بلى ٢ؿمحن عثِؿُحن: ٢ضم في ألاو٫ : جدلُال ونُٟا ًٖ جُىع وؾاثل ؤلٖا

و مدضصاجه  مالمذ الؿُا١ ؤلاًضًىلىجي والؿُاسخي والث٣افي٠ لىن، في خحن زهو الثاوي 1987بلى ؾىت 

 الٗملُت.

الم وؾاثل جُىع  جًمً الٟهل ألاو٫ مً َظٍ الضعاؾت ؾحروعة  جمحزث التي و ٖمىما الث٣افي ؤلاهخاج و ؤلٖا

 ؾُُغتها ب٢غاع بلى ؾٗذ الؿلُت ؤن طل٪ لالؾخ٣ال٫، ألاولى الؿىىاث مىظ للصخاٞت الضولت اخخ٩اع هدى بمُل

غى الؿُاصة اؾخٗاصة بذجت الث٣افي الاهخاج وؾاثل ٧ل ٖلى ىُت، ٖو  ؤَم ؾُا١ هخاثج صعاؾخه  في الباخث الَى

 : ًلي جمحزث بما خُث الٟترة جل٪ في الصخاٞت ويُٗت ٖلى مغ٦ؼا الث٣افي الاهخاج زهاثو

 الم وؾاثل جغ٦حز ىن  ماؾؿت في ٖمىما جخمثل و الؿلُت ًض في ؤلٖا  .ًىمُت حغاثض عب٘ؤ و ؤلاطاٖت و للخلٍٟؼ
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 الم وؾاثل ٖلى اإلاٟغويت الكضًضة الغ٢ابت  ٖلى و اإلاهىُت ٖلى الخىا١ ي٤ُ ما َظا و اإلاظ٧ىعة ؤلٖا

 ٧ل ًخٗغى ٧ان خُث ، للؿلُت الخاب٘ الٗام الؿُاسخي اإلاسُِ في م٣ىلبا ٧ان الظي الصخٟي مؿاولُت

له الصخُٟحن بحن ومً ، مىهبه مً ألابٗاص بلى اإلاضعاء بحن مً الخمغاء الخٍُى ًخٗضي مً  مً بخدٍى

اضخي ال٣ؿم بلى الؿُاسخي ال٣ؿم  .  مثال الٍغ

 ماؾؿت ٚغاع ٖلى الث٣افي باإلاىخىج الٗال٢ت طاث الهىاٖاث اخخ٩اع SONELEC نىاٖت في اإلاخسههت 

ىهاث اث ٧ل ٖلى الخىػَ٘ و البث اخخ٩اع ٦ظا والاطاعي  البث مؿخ٣بالث و الخلٍٟؼ  حمُ٘ و اإلاؿخٍى

 . الانٗضة

 الضو٫  بٌٗ مً اإلاؿخىعصة ؤو مدلُا اإلاىخجت ؾىاء الاٞالم ؤن خُث جىػَٗه و الث٣افي الاهخاج ٩اعاخخ 

 خؿب جىػَٗها خ٣ى١  ٧ل جمخل٪ مً يه l’ANEP ٧اهذ ، يالاًضًىلىج الخُاع في جدكابه التي الهض٣ًت

 .1968 اإلااعر ألامغ مً 9 اإلااصة

تا الؿُُغة ؤن الباخث وفي هخاثج الٟهل الثاوي ٌٗخبر  الث٣افي ؤلابضإ ٖغ٢لذ اإلاُضان َظا في للضولت إلاَٟغ

اث الم لىؾاثل الؿلُت لخخ٩اع مى٣ُُت هدُجت هي الث٣اُٞت اإلاٗاهاة نو ؤ الٗامت والخٍغ ظا ؤلٖا  بلى ؤصي ما َو

المي الجمىص ٟي مغا٢بت ْل في زانت ؤلٖا الم ووؾاثل ٖمىما الث٣افي ؤلاهخاج لىؾاثل الضولت مْى  .زهىنا ؤلٖا

المُت و حؿعى بلى ٘ صعاؾت ألاؾخاط بغاَُمي بغاَُم م٘ صعاؾدىا في ٧ىنها جبدث في وا٢٘ اإلاماعؾوجخ٣اَ ت ؤلٖا

٢خهاصًت و الث٣اُٞت قامل ًًم الجىاهب الؿُاؾُت و الا زخاللث الىاعصة في ال٣ُإ مً مىٓىع حصخُو الا 

الم و جغسخ لخ٣ى١  ا ٨ٞغة الخ٤ في ؤلٖا ت لؾ للبالص، ٦ما ؤنها صعاؾت جدبجى هٍٓغ ُما مجها اإلاخٗل٣ت ؤلاوؿان ال٨ٍٟغ

الم و الا ت اإلاؿاولُت الا جها٫، و هي ٨ٞغة باإٖل ت و جضزل في بَاع هٍٓغ ت مُٗاٍع الم ٦ىٍٓغ حخماُٖت لىؾاثل ؤلٖا

ت التي حك٩ل ؤؾاؽ الضعاؾت التي ه٣ىم بها لخ٩ىن بظل٪ مجا٫ ج٣اَ٘ م٘ صعاؾت ألاؾخاط بغاَُمي.  هي الىٍٓغ

ها ٢ُإ ؤلاٖالم و الازخالبغاَُمي ا٦خٟذ بدصخُو الا  ألاؾخاطبل ؤن صعاؾت  جها٫ في الجؼاثغ و لث التي ٌٗٞغ

ت، بدُث ؤهىا هٟهم  ٤ الخهىنُت الجؼاثٍغ البدث في مؿبباتها صون ؤن ج٣ضم بضاثل ٖملُت لخىُٓم ال٣ُإ ٞو

غبي، بل ؤهه ل يمىُا مً زال٫ هخاثج الضعاؾت ؤن الىمىطج ألامثل لخىُٓم ٢ُإ الصخاٞت َى الىمىطج الٛ

ًم٨ً جُب٤ُ َظا الىمىطج صون بزًاٖه لخهىنُاث اإلاجخم٘ الجؼاثغي و ٢ُمه، ٖلى ؤؾاؽ ؤن ال٣ُم و 

 الثىابذ جسخل٠ مً اإلاجخمٗاث الٛغبُت بلى اإلاجمٗاث ؤلاؾالمُت.

 المؤلٖا ٖلىم في ماحِؿتر قهاصة لىُل بىؾ٠ُ لُىضة الباخثت بها ٢امذ ؤزغي  صعاؾت الدزاشت الثاهيت : - 2

اهاث"ب اإلاىؾىمت و 2012ؾىت  ، 3الجؼاثغ بجامٗت ؤلاجها٫ و  الخٗضصًت ْل في البهغي  الؿمعي ٢ُإ َع

المُت، ٘ في صعاؾت ؤلٖا المي الدكَغ   "الجؼاثغي  ؤلٖا
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اهاث هي ما:  الخالُت الٗامت ؤلاق٩الُت مً الضعاؾت َظٍ وجىُل٤  الؿمعي ٢ُإ ؾخىاحه التي جهالُتالا الَغ

المُت خٗضصًتال ْل في البهغي  ُٗت الىهىم زال٫ مً ؤلٖا  ؟ الدكَغ

 واهُل٣ذ الباخثت مً ٞغيُاث بدثُت مٟاصَا ؤن : 

جي بٖالم ب٢امت - ٗاث مسخل٠ في الىٓغ بٖاصة ٖبر ًمغ ؤن لبض َو  الٗاإلاُت التي الىهىم و الدكَغ

ؤلاٖالم  ٢اهىن  ٖلى مهاص٢تها زال٫ مً الجؼاثغ بلُه جُمذ ما َضا و البهغي  الؿمعي ٢ُإ حؿُحر ٧اهذ

ت للضولت حضًضة نىعة ؾُُٗي الظي الجضًض  .الٗالم ؤمام الجؼاثٍغ

الم بىاء بٖاصة - و  ال٣اٖضًت البجي مسخل٠ جضُٖم ،و زانت بهٟت البهغي  الؿمعي ال٣ُإ و ٖامت بهٟت ؤلٖا

 ٤ُجد٣ و الخسل٠ ٖلى ال٣ًاء م٣ضمتها في و ألامت ؤَضاٝ زضمت ٖلى ٌؿاٖض الضي بالك٩ل ٞحها الخىؾ٘

 .الخىمُت

الم ماؾؿاث مسخل٠ ٩َُلت بٖاصة-  جي اإلاجهىص في هسغاٍبال  لها ٌؿمذ الظي بالك٩ل ؤلٖا  .الَى

المي ال٣ُإ ج٠ُُ٨- ً ٌكهضٍ ما م٘ ؤلٖا ُٗت  الىهىم مؿخىي  ٖلى ؾىاء جُىعاث مً الٗالم و الَى الدكَغ

 .ال٣اٖضًت البجى ؤو

ت - ُت مً شخيء ال٣ُإ اَظ ؾُسٟي ٧ان ما مٗٞغ ٚحر  ؤلاٖالمُت الكهُت ؾُٟخذ ؤهه ؤم الخغ ٖالمؤلا  قٖغ

ىب  .ٞحها اإلاٚغ

٘ ال٣ىاهحن اإلاخٗل٣ت بال٣ُإ و هي ٢اهىن ؤلاٖالم  ت مً ال٣ىاهحن و مكاَع -82و جخمثل ُٖىت الضعاؾت في مجمٖى

الم لؿىت  01 الم   1998و مكغوٕ ٢اهىن ؤلٖا الم لؿىت  07-90و ٢اهىن ؤلٖا و  2002و  و مكغوٕ ٢اهىن ؤلٖا

الم الًٗىي ٢اه  .05-12ىن ؤلٖا

اهاث ؤَم مً ٌٗض البهغي  الؿمعي ٢ُإ ؤن الضعاؾت َظٍ ؤْهغث و  ٢اثمت لػالذ التي والخدضًاث التي الَغ

ت، الضولت ٖاج٤ ٖلى  عجلت صٞ٘ في حؿاَم التي الخؿاؾت ؤلاؾتراجُجُت ال٣ُاٖاث ؤبغػ  مً ٧ىهه الجؼاثٍغ

 ختراما حؿخضعي مهمت هي البهغي  الؿمعي اليكاٍ يبِ ؤن الخإ٦ُض بلى الباخثت وجهل البالص، في الخىمُت

المُت الخٗضصًت ت والخُاعاث آلاعاء حٗضص ًسضم بما ؤلٖا  . الضولُت اإلاٗاًحر بلى جغقى ٖمىمُت زضمت لًمان ال٨ٍٟغ

اهاث  : ًلي البهغي ما الؿمعي ل٣ُإ اإلاؿخ٣بلُت وجهل الضعاؾت بلى ؤهه مً ؤبغػ الَغ

التي  للغصاءة خض جً٘ ان قانها مً التي ال٨بحرة للمىاٞؿت الكهُت ؾُٟخذ بهغي ال الؿمعي ٢ُإ اهٟخاح -

 . ال٣ُإ َضا في ٖككذ

ُت بياٞت ٩ًىن  و ًٟٗله و الضًم٣غاَي اإلاؿاع ؾُٗؼػ  - ت هٖى المُت الخٗضصًت مً الخٗبحر لخٍغ الؿُاؾت  و ؤلٖا

الم ٢اهىن  و 1969 صؾخىع  ٦غؾها التي لؤ في الهاصع ؤلٖا  .1990 ٍٞغ

ٗا مىه ًجٗل بن البٌٗ خاو٫  الظي ؤلاقهاع مجا٫ في خخ٩اعال ل خضا ً٘ؾُ -  . خ٣ُ٣ُا َع
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ىُت الث٣اٞت و حصجُ٘ وكغ و اإلاجالث قتى في بضإلئل  حصجُ٘ ٖامل ؾ٩ُىن  -  .عواٞضَا ب٩ل الَى

ىن  زهىنا و البهغي  الؿمعي في مى٢ٗا لها ججض لم التي الُا٢اث مً ٦ثحر ببغاػ بلي ؾُاصي - في الخلٍٟؼ

 ٗمىمي.ال

المُت الخُُٛت اخخ٩اع ؾِىهي - ا اإلاؿاولحن باليكاَاث الٛالب في ج٨خٟي ٧اهذ التي ؤلٖا  جلمُ٘ و بزباٍع

 . باإلاىيٕى َخمامالا  بض٫ نىعتهم

ل - جي ؤلاهخاج صٖم في ٞٗا٫ ٖىهغ بلي البهغي  الؿمعي جها٫الا ٢ُإ جدٍى ٘ زمت و الَى إلاكاَضة  وؿبت ٞع

حن  ل٣ىىاتهم. الجؼاثٍغ

ُٗت( و  صعاؾدىا م٘وجخ٣اَ٘  َظٍ الضعاؾت في الٗضًض مً الى٣اٍ ؤبغػَا مجخم٘ البدث )الىهىم الدكَغ

الم الؿمعي البهغي( باإلياٞت بلى اإلا٣ا ت اإلاؿاولُت الا مىيٕى الضعاؾت )ؤلٖا ت )هٍٓغ حخماُٖت عبت الىٍٓغ

الم( .  لىؾاثل ؤلٖا

 ؤَم ؤن خُث ما، خض بلى ها٢هت ْلذ هخاثجها نؤ ؤو الجهاثُت ؤَضاٞها جبلٜ لم الضعاؾت َظٍ ؤن بل ؤهىا هغي 

ان ان َى الجؼاثغ في البهغي  الؿمعي بالًٟاء ًخٗل٤ َع  ٖهض لخضازت وطل٪ باألزال٢ُاث اإلاخٗل٤ الَغ

المُحن ت ؤلٖا ت الؿمُٗت بالخجغبت الجؼاثٍغ  ٖىا٢ب لها ج٩ىن  ٢ض مهىُت هؼل٢اثا خضور بم٩اهُت و البهٍغ

ان ٞةن ٖلُه و حخماُٖت،ا ان َى مألاَ الَغ  الًبِ ٢ًُت بلى جُغ٢ذ الباخثت ؤن بل الخىُٓم، و ألازل٣ت َع

المُت اإلاماعؾت جىُٓم عبُذ خُث منهي يبِ مىه ؤ٦ثر ماؾؿاحي و ؾُاسخي حاهب مً ت الؿمُٗت ؤلٖا  البهٍغ

 التر٦حز صون  البهغي  الؿمعي اليكاٍ يبِ ؾلُت و جها٫الا وػاعة في ممثلت الضولت بماؾؿاث الجؼاثغ في

 .خىُٓم الظاحي و صوعٍ في جىُٓم اإلاهىتال ٖلى

الم الؿمعي البهغي زُإ  ت في مجا٫ ؤلٖا ٦ما ان هخاثجها حاءث ًٟٞايت و ٖمىمُت و ؤ٦ضث الخجغبت الجؼاثٍغ

الم الؿمعي البهغي لم ٨ًً بًجابُا بالك٩ل الظي ال٨ثحر مً هخاثج َظٍ الضعاؾت بدُث ؤن الا  هٟخاح ٖلى ؤلٖا

هؼل٢اث التي صعاؾتها، بل ؤن َظٍ الاهٟخاح ناخبخه حملت مً الازخاللث و الا  في هخاثج جدضزذ ٖىه الباخثت

اهاث ٧ان ًجضع بها ان جخُغ١ بلحها في صعاؾتها.  حٗض بظوعَا َع

الم الؿمعي البهغي في الجؼاثغي  مً زال٫  –٦ما ؤن َظٍ الضعاؾت ا٦خٟذ هي الازغي بىن٠ ويُٗت ؤلٖا

ُٗت ٣ِٞ َظٍ اإلاغة  م َظٍ الخجغبت و جصخُذ صو  –الىهىم الدكَغ ن ؤن ج٣ضم جىححهاث مً قإنها ج٣ٍى

الن ها، و ٖلُه ٞةهه مً الهٗب حضا الا الازُاء الىاعصة ٞح ؾخٟاصة مً صعاؾت ممازلت في جىُٓم ٢ُإ ؤلٖا

 الؿمعي البهغي في الجؼاثغ ٖلى ؾبُل اإلاثا٫.
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م٨ىىا ال٣ى٫ ؤن َظٍ الضعاؾاث الؿاب٣ت ؤ٦ضث لىا ألاَمُت التي ًدٓى ب ها بدثىا بدُث ؤهه ٌٗض اؾخ٨مال ٍو

الم الؿعي البهغي بىٓغة  للجهىص التي ٢ام بها َالء الباخثىن ٦ما ؤن صعاؾدىا جدىاو٫ مىيٕى جىُٓم ؤلٖا

لت اإلاضي في جىُٓم ال٣ُإ.   ُت و ؤلاًضًىلىحُت ٦ما انها جُغح لغئٍت ٍَى خباعاث الٓٞغ  قاملت جخجاوػ ٧ل الٖا

 

 

 



 

 

ا النظري للدراسة ار ــــــــطلاا
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 مً ًجعل أن وضحاها عشيت بين الجماهير، اشتطاع بين التلفزيون  حياة مً شىت عشريً خالل" 

 ".كوهيت ظواهر املحليت ألاحداث

 الثقافي الغرس هظريت صاحب" جيربنر" ألامريكي الاجتماع َعالم

 

الم الًٟاتي الؿمعي البهغي في الٗالم، أي مىظ  وؿخٗغى في َظا الٟهل مغاخل وكأة و جُىع ؤلٖا

الم  جُا في الىالًاث في أوعوبا و  ٠ُ٦ جُىع جضٍع مً زال٫ الهىث و الهىعةْهىع البىاصع ألاولى إٖل

اهاث اإلاخدضة ئلى أن أ نبذ ٖلى ما َى ٖلُه آلان، زم وٗغط ٖلى البض الًٟاتي في الٗالم الٗغبي و الَغ

و الجهىص  ىن ئلى صازل ألاؾغ الٗغبُتاإلاخٗل٣ت بالبض اإلاباقغ ٖبر ألا٢ماع الهىاُٖت و ٠ُ٦ حؿلل الخلٍٟؼ

التي ٢امذ بها الضو٫ الٗغبُت مً أظل مىا٦بت ٖهغ الخ٨ىىلىظُا و ؾُٗا هدى الخد٨م في ج٣ىُاث البض 

، ئلى أن ههل ئلى الجؼاةغ أًً ؾيؿخٗغى بضاًاث اؾخسضام اإلاباقغ مً زال٫ الا٢ماع الهىاُٖت

ت لُهبذ بٗض الؿمعي البهغي زال ٍغ ؾخ٣ال٫ ٢ُاٖا اؾتراجُجُا ْل جدذ ؾُُغة الا ٫ الشىعة الخدٍغ

الم الؿمعي  لت مً الؼمً ئلى ٚاًت اهٟخاح َظا ال٣ُإ ٖلى الخىام و صزى٫ ؤلٖا الضولُت لٟترة ٍَى

 البهغي في الجؼاةغ مغخلت ظضًضة ال ػالذ حِٗل ؾىىاتها ألاولى.

 

 الفصل ألاول :

 إلاعالم الصمعي البصري عبر العالم، اليشأة و التطور  
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 املبحث ألاول :

 الوشيلت و لتقىيتاالعالم ...  عبر الفضائي البث جطور  و التلفزيون  وشأة 

 

الم الؿاب٣ت هٓغا ل٣ضعجه ٖلى الجم٘  ىن جأزحرا باَغا ججاوػ ٧ل ما أخضزخه وؾاةل ؤلٖا ل٣ض ٧ان لٓهىع الخلٍٟؼ

ىن ج٣غب اإلاكاَض مً الىا٢٘ و ج٠ًُ ئلى َظا  بحن ال٩لمت و الهىعة، ٞالهىعة اإلاى٣ىلت مً زال٫ الخلٍٟؼ

 الىا٢٘ جأزحراتها الخانت. 

ىن ئلى ٖام و ًم٨ً الغظٕى بمبض اتي الٟغوس ي "أل٨ؿىضع ئصمىهض بحر٦ُل"  1839أ جُىع الخلٍٟؼ خحن الخٔ الٟحًز

ازتٕر الٗالم ألاإلااوي "بى٫ هِب٩ى" ٖملُت اإلاسح ًٖ  1884الخهاةو ؤلال٨ترو٦ُمُاةُت للًىء، و في ٖام 

٣ت اإلاسح الهىعي ألاؾُىاوي و  غ أؾُىاهت لىلبُت ٞى١ الهىعة، بدُض وانلذ ٍَغ ٤ جمٍغ ىن ٍَغ الخلٍٟؼ

بُت ظضًضة جخٗل٤ بخدؿحن ويىح الهىع. و زال٫ مضة  ىن ٖهىعا ججٍغ اإلا٩ُاه٩ُي جُىعَا و صزل الخلٍٟؼ

ىهُت بٗملُت ئخضار  ىن أهه ال ًم٨ً عبِ مؿخ٣بل الهىاٖت الخلٍٟؼ وظحزة الخٔ الباخشىن في مجا٫ الخلٍٟؼ

ىن ؤلال٨ترووي في الٗ ٣ت م٩ُاه٨ُُت، لخأحي ٨ٞغة الخلٍٟؼ ً ٖلى ًض الهىع بٍُغ يُاث مً ال٣غن الٗكٍغ كٍغ

٩ي ُٞلى ٞاعوؿىاعر.  اإلاهاظغ الغوس ي ٞالصًمحر ػواع٦حن و ألامٍغ

ىن خُض  RCA "  Corporation of America Radioفي ًٚىن طل٪ وانلذ قغ٦ت   أبداثها الخانت بالخلٍٟؼ

ىع٥ ؾىت  بُت في مضًىت هٍُى ىوي ججٍغ مذ طاث الكغ٦ت ٢ا 1931، و في ٖام 1930اٞخخدذ مدُت بض جلٍٟؼ

ىع٥. بي للبض ٞى١ بىاًت "أمباًغ ؾخاًذ" الكهحرة في هٍُى  بىي٘ بغط ججٍغ

ىهُت الخ٣اٍ ؤلاقاعاث ٖلى بٗض مُل واخض ، و في ٖام  1936وبدلى٫ ٖام  ٧ان بام٩ان أظهؼة الاؾخ٣با٫ الخلٍٟؼ

  NBC  و RCAذ قغ٦خا بضأ اؾخٗما٫ الهىاتي اإلاشبذ ٖلى مبنى "أمباًغ ؾخاًذ" مً َٝغ الجمهىع. و ٢ام 1937

ىن ئلى ٖامت الكٗب. و في ٖام   RCAأٖلً صاُٞض ؾاعهٝى عةِـ مجلـ ئصاعة قغ٦ت  1938باًها٫ الخلٍٟؼ

ىن للبُ٘ للجمهىع ٖىض اٞخخاح اإلاٗغى الضولي  زال٫ مإجمغ لجمُٗت مهىعي أظهؼة الغاصًى ، َغح أظهؼة الخلٍٟؼ

ت ٖلى مؿاٞت ، و زال٫ طاث الؿىت أم٨ً بض ؤلاقاعاث ال 1939ٖام  ىع٥ 160خلٍٟؼ  . 1مُل مً مضًىت هٍُى

ىوي اإلاىخٓم مىظ ؾىت  ُاهُا ٣ٞض بضأ البض الخلٍٟؼ و ٦ظل٪ في ٞغوؿا و أإلااهُا و الاجداص  1936أما في بٍغ

ىن ختى ٖام  ُتي و ئًُالُا، ئال أن الخغب الٗاإلاُت الشاهُت أو٢ٟذ جُىع الخلٍٟؼ خحن أزظث  1945الؿٞى

                                                           
1
 . 180، 179، م ،م : 1990بخجر ، م٣ضمت في ؤلاجها٫ الجماَحري، مغ٦ؼ ال٨خب ألاعصوي، ٖمان، ظىن  -  
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ىهُت بك٩ل واؾ٘ و مخُىع هٓغا إلم٩اهُاتها الا٢خهاصًت و الخ٣ىُت الىالًاث اإلاخدضة في ئ هخاط ألاظهؼة الخلٍٟؼ

مضًىت عةِؿُت، و  51مدُت ئعؾا٫ جبض في  24خُض بلٜ ٖضص ألاظهؼة في جل٪ الؿىت هدى ملُىن ظهاػ و خىالي 

ىوي ئال بحن  أمام الؿلُاث  ب٣هض ئجاخت الٟغنت 1952و  1948لم جخى٠٢ خغ٦ت الخىؾ٘ في اإلاجا٫ الخلٍٟؼ

اصة جىُٓم َظٍ الخغ٦ت ا  .1ليكُُت بدُض ال حكىف اإلادُاث ٖلى بًٗهاالخ٩ىمُت إٖل

ىن و أصزلذ ٖلُه جدؿِىاث ٦شحرة باؾخسضام الىؾاةل الٗلمُت الخضًشت و اهدكغ  وبٗض طل٪ جُىع الخلٍٟؼ

ذ الضو٫ ئلى ا٢خىاةه ٧ىؾُلت ئٖالمُت طاث أَمُت ٦ب  ري للخأزحر ٖلى الجماَحر.اؾخسضامه في صو٫ الٗالم و ؾاٖع

ُاحي آهظا٥ ال٣مغ 1957ومىظ ؾىت  ، ٖٝغ الٗالم ألا٢ماع الهىاُٖت بك٩ل ٖلني ٖىضما أَل٤ ؤلاجداص الؿٞى

ل٩ُىن أو٫ ٢مغ نىاعي ًضوع ٖلى ألاعى لخىُل٤ بٗضَا اإلاىاٞؿت ٖلى  1957أ٦خىبغ  4الهىاعي " ؾبىجيُ٪" في 

ئَال١ ال٣مغ الهىاعي "ؾبىجيُ٪ " ألاو٫ ختى أَل٤ ال٣مغ ألا٢ماع الهىاُٖت ئط لم ًمٌ قهغ واخض ٖلى 

مبر  2الهىاعي "ؾبىجيُ٪  ، زم بٗض أعبٗت أقهغ مً طل٪ أَل٣ذ الىالًاث اإلاخدضة ال٣مغ 1957" في هٞى

 ".  Explorer 1الهىاعي "

غاى الٗلمُت لخد٤ُ٣ الخ٩ام ل بٗض طل٪ جىالذ ؾلؿلت الخجاعب الخانت باأل٢ماع الهىاُٖت إلاسخل٠ ألٚا

الٗلمي ًٖ اإلاٗلىماث الًٟاةُت، و مً بحن أبغػ مجاالث التي اؾخسضمذ ٞحها ألا٢ماع الهىاعي هي الاجهاالث 

 الالؾل٨ُت و الخيبإ الجىي و٦ظا لٗملُاث الاؾخُإل و الخجؿـ الٗؿ٨غي.

ىوي باإلعؾا٫ الخانت الهىاُٖت ألا٢ماع حٗخبرو  خه جُىع  أَم الخلٍٟؼ الم ج٨ىىلىظُا ٖٞغ  الىه٠ زال٫ ؤلٖا

غجه بما وطل٪ ال٣غن  َظا مً الشاوي ـ واإلا٩ان الؼمً مٗى٢اث ٖلى الخٛلب ئم٩اهُاث مً ٞو  .والخًاَع

ىوي اإلاباقغ ٖبر ألا٢ماع الهىاُٖت بأهه طل٪ الاجها٫ الظي ًخم بهٟت آهُت مً مدُت  ٗٝغ البض الخلٍٟؼ َو

ىوي الٟغصي  صون أي وؾُِ بحن ال٣مغ الهىاعي و ؤلاعؾا٫ مباقغة ئلى ال٣مغ الهىاعي زم ئلى الجهاػ الخلٍٟؼ

ىوي الٟغصي  .2الجهاػ الخلٍٟؼ

٨ُت زايذ ٧ل مً أإلااهُا الٛغبُت ؾاب٣ا و ٞغوؿا و  ُاحي و الىالًاث اإلاخدضة الامٍغ و باإلياٞت ئلى الاجداص الؿٞى

ُاهُا ججاعب مدضوصة في مجا٫ الهىاٖاث الًٟاةُت، ئال اجها جم٨ىذ مً اللخا١ بغ٦ب الهىاٖاث  بٍغ

ُاهُا و ٞغوؿا و أإلااهُا الًٟ اةُت مً زال٫ ئوكاء حٗاوهُاث في َظا اإلاجا٫، خُض جم٨ىذ ٧ل مً بٍغ

ؿغا و الضاهماع٥ و اؾباهُا و اؾترالُا مً جهيُ٘  ض و بلج٩ُا و َىلىضا و ؾَى الٛغبُت)ؾاب٣ا( و ئًُالُا و الؿٍى

                                                           
1
الم و الخىز٤ُ، م -   الم، مدايغاث ل٩لُت ؤلٖا اث ال٩لُت،ئصواعص البؿاوي، وؾاةل ؤلٖا ، ه٣ال ًٖ : َاوي عيا و عامؼ ٖماع ، الغأي الٗام، 1978-1986 مهغ ُبٖى

الم  165م :  ،1998اإلاإؾؿت الجامُٗت للضعاؾاث و اليكغ، ال٣اَغة، ،الضٖاًت و ؤلٖا
2
الم الًٟاتي الضولي و الٗغبي، صاع الخلُج لليكغ و الخىػَ٘، -    . 79م :  ألاعصن، مدمض أخمض ُٞاى، ؤلٖا
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ل مً أإلااهُا الكغ٢ُت و اإلاجغ و (، ٦ما حٗاوهذ Esro٧الهاعور الًٟاتي "أوعبا" الظي خمل ال٣مغ الهىاعي) 

ُاحي ٖلى ئَال١ ال٣مغ الهىاعي  ، و خظث الضو٫ لٗغبُت خظو  Intercosmosبىلىضا و عوماهُا م٘ ؤلاجداص الؿٞى

الضو٫ الٛغبُت وزانت بٗض ألاَمُت التي أنبدذ جدٓى بها ألا٢ماع الهىاُٖت في ٖالم ؤلاجها٫ و جم٨ىذ مً 

 . 1"ٖغبؿاث"ئوكاء الكب٨ت الًٟاةُت الٗغبُت 

ىوي ٞدكحر اإلاهاصع ئلى أن ٞغوؿا هي التي أَل٣ذ أو٫ ٢مغ نىاعي زام بالبض  أما في مجا٫ البض الخلٍٟؼ

و ٌٗض أو٫ ٢مغ نىاعي أوعوبي في َظا اإلاجا٫ ، خُض جم جىػَ٘ ٢ىىاجه  1TDFو ٌؿمى  1988ؾىت  اإلاباقغ و طل٪

ايُت و ٢ىاة أزغي مىػٖت مىانٟت بحن  ( و ألاإلااهُت و الٟغوؿُت الؿابٗت و CANALPLUSٖلى ٢ىاة ) ال٣ىاة الٍغ

ٟا٫ و اإلاىؾ٣ُى جلتها أإلااهُا ، 1990ؾىت  TDF 2ٚغاى ؾمي ٢مغا زاهُا لظاث الا ٞغوؿا أَل٣ذ ، ٦ما 2بغامج ألَا

ا الهىاعي ألاو٫ الخام بالبض اإلاباقغ ٌؿمى  ) 1988التي أَل٣ذ في أوث  ( و ٧ان مً اإلاٟغوى أن ٢TVSatمَغ

 .3مغ  هٓحٍر الٟغوس ي لىال حُٗل الخجاعب ألاإلااهُت لٟترة مُٗىتٌؿب٤ َظا ال٣

ل  ا الهىاعي الخام بالبض اإلاباقغ في أٍٞغ زم ال٣مغ الشاوي ؤلاخخُاَي ؾىت 1990أما ئًُالُا ٣ٞض أَل٣ذ ٢مَغ

لُه زالر ٢ىىاث للبض اإلاباقغ  1993 ا الهىاعي الظي  1992، في خحن هجخذ اؾباهُا ؾىت 4ٖو في حكُٛل ٢مَغ

ىن ؤلاؾباوي 1991ل٣خه ؾىت أَ أَل٣ذ  1989، وفي ظىان و ٖلى مخىه حؿ٘ ٢ىىاث زهو زالر مجها للخلٍٟؼ

( و َى ال٣مغ الظي حكتر٥ Olympusو٧الت الًٟاء ألاوعوبُت أو٫ ٢مغ أوعوبي زام بالبض اإلاباقغ  و ٌؿمى )

ُاهُت اؾخٛال٫ ج ت مً الضو٫ ألاوعوبُت، و ٢غعث َُئت ؤلاطاٖت البًر ٣ىُاجه الٗالُت بمىظب ٣ٖض ُٞه مجمٖى

٣ٞض  1995مضجه زمـ ؾىىاث. لُهبذ ٖضص ألا٢ماع الهىاُٖت الخانت بالبض اإلاباقغ والتي جم اَال٢ها ؾىت 

 .  ٢5مغا 20

٘ ألا٢ماع الهىاُٖت الخانت بالبض اإلاباقغ  ٦ASTRAظل٪ ٌٗخبر ٢مغ  الخاب٘ لضولت لى٦ؿىمبىعٙ مً أ٦بر مكاَع

ت حُٛى مٗٓم أعظاء أوعوبا  16، ٣ٞض خمل ظُله ألاو٫ 1988في أوعوبا و الظي أَل٤ ؾىت ىهُت ججاٍع ٢ىاة جلٍٟؼ

ىهُت بٗض ئَال١ ال٣مغ الشالض ؾىت  38، زم ػاص الٗضص ئلى  و صزلذ الخضمت ٢ىىاث ظضًضة  ٢1993ىاة جلٍٟؼ

ت و الٟغوؿُت و ألاإلااهُت و ؤلاؾباهُت و الٗغبُت. أما الجُل الشاوي مً أ٢ماع  ٣ٞض أَل٤ ٢بل  ASTRAجبض باإلهجلحًز

                                                           
1
(. 53، 52، م، م : 1973، 1ٍؾٗض قٗبان ، ألا٢ماع الهىاُٖت و ؾًٟ الًٟاء، صاع ال٨ٟغ الٗغبي، ال٣اَغة،  -    )بخهٝغ

2
 82م :  ،اإلاغظ٘ الؿاب٤مدمض أخمض ُٞاى،  -  

3
 - Jean  pierre paul, économie de la communication , ed Dahleb, que sais je, 1995, P : 99. 

4
ىن ا٫ اوكغاح الك -    .54، م : صاعال٨ٟغ الٗغبي ،ال٣اَغة ،،بض واٞض ٖلى قاقاث الخلٍٟؼ

5
 .32 ،31: ،م، م1999الخىػَ٘، ألاعصن ،  خغب اإلادُاث الًٟاةُت، ٖمان لليكغ و   2000ئًاص قا٦غ الب٨غي، ٖام  -  
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 ASTRAجهاًت ٣ٖض الدؿُٗىاث، و م٘ بضاًت ألالُٟت الشالشت جم ئَال١ ال٣مغ الهىاعي الشاوي مً الجُل الشاوي لـ 

ىهُت ظضًضة وبهظا ناعث أ٢ماع  40و الظي خمل أ٦ثر مً   .1حُٛي مٗؼم أهداء الٗالم ٢ASTRAىاة جلٍٟؼ

ت ت  أما في آؾُا، ٞخٗض الُابان أ٦ثر الضو٫ آلاؾٍُى التي اَخمذ بخ٨ىىلىظُا البض اإلاباقغ خُض جمخل٪ مجمٖى

ئلى الؿى١ الٗاإلاُت ٖىضما و٢ٗذ ٣ٖضا  1995مً ألا٢ماع الهىاُٖت مسههت لهظا الٛغى، و اهخ٣لذ ؾىت 

ىهُت مباقغة جًم  ٨ُت لهىاٖت ألا٢ماع الهىاُٖت مً أظل ئَال١ زضماث جلٍٟؼ ا م٘ قغ٦ت " َُىػ" ألامٍغ ججاٍع

ش ٢ىاة في مسخ 100 ل٠ الخسههاث. ٦ما هجخذ الُابان في ٦ؿغ الخاظغ الهُني ألاوعوبي في مجا٫ نىاٍع

ً نىاُٖحن، زم و٢ٗذ الى٧الت 1996( في أوث  H-2ألا٢ماع الهىاُٖت ٖىضما هجح ناعوزها ) مً ئَال١ ٢مٍغ

٨ُت ( ٣ٖىصا م٘ قغ٧ا H-2ال٣ىمُت للخىمُت الًٟاةُت الخابٗت للخ٩ىمت الُاباهُت و اإلاال٨ت لهاعور ) ث أمٍغ

ال١ أ٢ماع نىاُٖت في اإلاؿخ٣بل  .2إَل

ىهُت، الخضمت لهالح الهىاُٖت ألا٢ماع اؾخسضام وبالٗىصة ئلى الخ٣ىُت في خض طاتها، ٞان  وحؿمى الخلٍٟؼ

 م٩ان ما، في ألاعيُت اإلادُت ٖبر الهىاعي ال٣مغ ئلى البرامج ه٣لمً زال٫  ًخم(  باأل٢ماع الهىاُٖت ؤلاطاٖت)

 زال٫ مً مباقغ اؾخ٣بالها بك٩ل ًخم بدُض قاؾٗت ظٛغاُٞت مى٣ُت ئلى الهىاعي ال٣مغ مً ؤلاقاعة جغجض زم

ىوي الاؾخ٣با٫ أظهؼة مً الٗضًض م٨ً ٣ِٞ، الخلٍٟؼ ىهُت مدُاث زال٫ مً َظا الاؾخ٣با٫ ًخم أن ٍو  جلٍٟؼ

٤ أو ًٖ مسخلٟت، مضن أو مىا٢٘ في البرهامج هٟـ ج٣ضم ىن  قب٩اث ٍَغ  جىػَ٘ ُٗضح التي ال٩ابلي الخلٍٟؼ

ىهُت ؤلاقاعاث  َىاةُاث لضحهم جخىاٞغ الظًً ألاشخام ئلى أو وؿبُا، نٛحرة مىا٤َ في ٖلى اإلاؿخ٣بلحن الخلٍٟؼ

 .3مباقغة مىاػلهم ئلى ألا٢ماع مً اإلاباقغ الاؾخ٣با٫

٣تو وكحر َىا ئلى أن  ىوي ؤلاعؾا٫ ٍَغ  ألاعيُت اإلادُاث٧اهذ جخم ٖبر  الهىاُٖت ألا٢ماع بىاؾُت الخلٍٟؼ

ىن ال ًم٨ىه اؾخ٣با٫ البرامج اإلاغؾلت مً ال٣مغ الهىاعي مباقغة، ئال  الًٟاةُت جهاالثلال ألن ظهاػ الخلٍٟؼ

 الىنى٫  ئم٩اهُت في الدؿُٗيُاث مىظ الخ٨ٟحر ظغي  الًٟاةُت جهاالثالا مجا٫ في الخ٨ىىلىجي الخ٣ضمأهه و م٘ 

ىوي ئعؾا٫ جد٤ُ٣ ئلى  اإلاؿخ٣بلت الضو٫  أعاض ي في اإلاىظىصة ُتألاعي باإلادُاث اإلاغوع صون  مباقغة جلٍٟؼ

 .4للبرامج

ىن ٧ىؾُلت ئٖالمُت، ُٞم٨ً ال٣ى٫ أن َظٍ الىؾُلت قهضث جُىعا  الٞذ هدى ٖلى مدكابها و مً هاخُت الخلٍٟؼ

ىن  مغ ٣ٞض. الٛغبُت وأوعوبا الكغ٢ُت أوعوبا ٧ل مً في – متزامىا ٨ًً لم ئن- للىٓغ  الخمؿت ال٣ٗىص في الخلٍُٟؼ
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ت أؾـ ٖلى ؤلاصاعة مً مؿخمغة ر ٖملُتٖب ألازحرة ىن  .ججاٍع  ًسً٘، بضعظت مكغوٖا ٧ان الظي والخلٍُٟؼ

 ئلى ألازحرة الشالزت أو ال٣ٗىص ال٣ٗضًً في ئال ًخُىع  لم ٢غن، هه٠ مً أل٦ثر أوعوبا في الضولت لؿُُغة ٦بحرة،

اصة بك٩ل للمىاٞؿت ًخٗغى ٖام ٢ُإ مً م٩ىن  مؼصوط هٓام  ألاي٠ٗ، الجاهب ىَ ٩ًىن  ما متزاًض، ٖو

ىوي البض مدُاث مً آزغ و٢ُإ ت اإلاملى٦ت الخلٍُٟؼ  البض ٖلى الضولت ؾُُغة جيخه ولم. زانت مل٨ُت الخجاٍع

ىوي ت الدؿُٗيُاث، بضاًاث في ئال ووؾِ أوعوبا قغ١  صو٫  في الخلٍُٟؼ ُت الىٓم باجهُاع مضٖٞى  أعظاء في الكُٖى

 .1اإلاى٣ُت

ىوي البض ٖلى و ؾُُغث ىن  مً ألاولى اإلاغخلت في الٛغبُت أوعوبا في الخلٍُٟؼ  ٖلى ج٣ىم ٞلؿٟت ٖمغ الخلٍُٟؼ

ت مً جىلُٟت ىوي البض اٖخبر ؤلاصاعي، خُض واإلاى٤ُ الٗامت الخضمت و٢ُم الش٣اُٞت ألابٍى  مكغوٖا الخلٍُٟؼ

ا ٢ىمُا ُاهُا ٧ا .للغ٢ابت زايٗت ؾُاؾُت ووكغ مٗلىماث والخٗلُم الش٣اٞت ووكغ جغوٍج به مىَى ن ٟٞي بٍغ

ىن ًدخل ا مى٢ٗا صاةما الخلٍٟؼ ىن  صوع  خى٫  ٖام بًٟل جىا٤ٞ الؿُاؾت نى٘ في مغ٦ٍؼ  اإلاجخم٘، في الخلٍُٟؼ

ىوي البض الؾخ٣اللُت ٖام و٢بى٫  ىوي البض هٓام نُاٚت ٖىض ٦مبضأ أؾاس ي الخلٍُٟؼ  الكٗاع وأنبذ. الخلٍُٟؼ

ض ولُام حكاعلؼ ظىن  ناٚه الظي ت جغح" والدّؿلُت ؤلاٖالم، والخش٠ُ٣،" ٍع  اإلامل٨ت في البض" ٞلؿٟت" في الؼاٍو

 . 2َظا ًىمىا ختى الؿاةضة الٗامت البض زضمت ازخباع ل٣ُم مدل ًؼا٫ وال اإلاخدضة

ُاهُت ؤلاطاٖت َُئت و٧اهذ اصة الىمىطط هي البًر  1945 ٖام بٗض أإلااهُا الٛغبُت في الٗامت البض مدُت بىاء إٖل

ذ ألاإلااهُت البض الٗامت مدُت ل٨ً. اهُاأإلا جدخل ٧اهذ التي الخلٟاء ٢ىاث ئقغاٝ جدذ  همىطط ًٖ اهدٞغ

ُاهُت ؤلاطاٖت َُئت ت مً جدك٩ل لم خُض البض الخا٦مت إلادُاث الهُا٧ل خُض مً البًر  مً نٛحرة مجمٖى

م الخ٩ىمت الظًً" والهالخحن الٗٓماء" ُاوي، الخ٣لُض في الخا٫ َى ٦ما جسخاَع  ممشلحن ٧اهىا ول٨جهم البًر

٤ُ بحن الؿُُغةٞكهضث ٞغوؿا  أما. ألاإلااوي اإلاجخم٘ همت صازلم مهالح لجماٖاث  همىطظا ٢اةما ٖلى الخٞى

ىهُت و طل٪ ئلى ٚاًت  الش٣افي والُمىح الؿُاؾُت ىن  بضأ ٖىضما 1968في الخضمت الخلٍٟؼ  الاَخمام في الخلٍُٟؼ

الهاث، ئلى أن اهخهى والاهٟخاح ٖلى اإلاكاَضًً بأطوا١ ىن فيٖلى الخ الضولت اخخ٩اع ؤلٖا  1982ٖام  في ٞغوؿا لٍٟؼ

م مً طل٪ ٞان الىمىطط م الؿماح للخىام باال ج ٖىضما ؾدشماع في الخضماث ؤلاٖالمُت، ئال أهه و ٖلى الٚغ

ىوي لخض ألان  .3الٟغوس ي خاٞٔ صاةما ٖلى صوع زٟي للضولت في جىُٓم البض الخلٍٟؼ

غ و م٘ ىوي البض أؾىا١ جدٍغ  بٗض ما أوعوبا في وفي الدؿُٗيُاث الٛغبُت اأوعوب في الشماهُيُاث في - الخلٍُٟؼ

ُت ىن  أنبذ – الكُٖى  ٖبر الاؾدشماعاث وجض٣ٞذ الٟترة َظٍ في مٗٓم ومؼصَغة، جىاٞؿُت نىاٖت الخلٍُٟؼ

                                                           
1
اؽ ظغن والض و آز -   الم اإلاغتي و اإلاؿمٕى في أوعوبا، جغظمت خاػم ؾالم، مغ٦ؼ ال٣اَغة لضعاؾاث خ٣ى١ ؤلاوؿان، م : أهضٍع  .21غون ، ججاعب ؤلٖا

2
(. 22هٟـ اإلاغظ٘، م :  -    )بخهٝغ

3
(. 32هٟـ اإلاغظ٘ ، م :  -    )بخهٝغ
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المي الىؾُِ لهظا اإلاتزاًضة ضٖمها الكٗبُتج اإلاايُحن، ال٣ٗضًً زال٫ ٧لها أوعوبا  أؾاؾُت وؾُلت باٖخباٍع ؤلٖا

ُهالو  ٖالملال  ىن  ظهاػ جمل٪ التي ألاؾغ ٖضص ٧ان 2003  بدلى٫ ٖامو . تٞر با ٌؿاوي  جلٍُٟؼ  ألاؾغ ٖضص ج٣ٍغ

ىن  ظهاػ جمخل٪ التي ألاؾغ وؿبت ٧لها، و٧اهذ أوعوبا اإلاىظىصة في ض  2003ٖام  في ألا٢ل ٖلى واخض جلٍُٟؼ ًٍؼ

غ الهاصع ًٖ مإؾؿت اإلاجخم٘ اإلاٟخىح ؾىت قملها التي الضو٫  ٧ل باإلائت في 90ٖلى   باؾخصىاء ،2005 الخ٣ٍغ

 .1الترجِب ألاؾغ ٖلى ئظمالي باإلائت مً 68.8باإلائت و  83ٞحهما اليؿبت ٧اهذ خُض وألباهُا، ظمهىعٍتي م٣ضوهُا

ىن في أوعوبا الهاصع ؾىت  غ مإؾؿت اإلاجخم٘ اإلاٟخىح خى٫ الخلٍٟؼ  نىاٖت ، ٞان همى2005وخؿب ج٣ٍغ

ىن  م ،الؿىىاث ألازحرة ملخّى ظضا في جباَأ بك٩ل الخلٍُٟؼ  ٖام ٟٞي. اظخظبخه الظي اإلاا٫ الطخم عأؽ ٚع

ىوي البض مدُاث خ٣٣ذ 2002 ٢ضٍع  باهسٟاى  ًىعو، ملُاع 65.4بلٛذ  ئًغاصاث الاجداص ألاوعوبي في الخلٍُٟؼ

قغ٧اث  مً ٧ل ئًغاصاث اهسٟاى َى الخىا٢و َظا في ألاؾاس ي الؿبب و٧ان. بالٗام الؿاب٤ م٣اعهت باإلااةت 1.4

ىن  ىن  مشل ٢ىىاث وؿبُا، وأخضر هامُت، ٢ُاٖاث ٞان هٟؿه، الى٢ذ وفي. والخانت الٗامت الخلٍُٟؼ  الخلٍُٟؼ

ت ىن  و٢ىىاث م٣ضما اإلاضٖٞى ىهُت وخؼم اإلاخسههت الخلٍُٟؼ  ٖبر الدؿى١  ٢ىىاث و٦ظل٪ ال٣ىىاث الخلٍُٟؼ

ىن،  .ب٨شحر ٢اٖضة أنٛغ ئلى ٌؿدىض ٧ان وئن همىا، قهضث الخلٍُٟؼ

ىوي نىاٖت مجا٫ في الضو٫  أَم هي اإلاخدضة واإلامل٨ت وئًُالُا وأإلااهُا ٞغوؿا وجٓل  اإلاؿخىي  ٖلى البض الخلٍُٟؼ

 ئًغاصاث ٖلى مجخمٗت وؾُُغث َاجحن الضولخحن، مً ظاءث 2003ؾىت  في ال٨بري  الٗكغ ٞالكغ٧اث. ألاوعوبي

 .2ًىعو  ملُاع 22.7ؤلاظمالُت  ٢ُمتها بلٛذ

ى ثالترصصا ٠َُ جسهُو مك٩لت ملخت هىعةب الُىم برػو ج  أنبدُض . مدضوص ول٨ىه يلمٖا َبُعي مىعص َو

 ٧اهذ وئن الىامُت البالص أنال٠ُُ، و  مهضع ًباإلائت م 90 خىالي ٖلى حؿُُغ خ٣ضمتاإلا الضو٫  مً ٢لُال ٖضصا

 ل٩ل الُا٢ت ٦شاٞت أما مما جمل٨ه البلضان اإلاخ٣ضمت، أ٢ل ٢ىىاث ل٪جم أجها ئال امخضاصا أوؾ٘ مؿاخت حُٛي

 .3خ٣ضمتاإلا البالص في مجها الىامُت البالص في مغاث أعب٘ ٣ضاعبم أ٢ل ٞهي مغب٘ ٦ُلىمتر

 الترصصاث جىػَ٘ وأمام َظا الىي٘ َالبذ صو٫ ٖضم ؤلاهدُاػ بىٓام ئٖالمي ٖالمي ظضًض ًخم مً زالله يمان

 ٟالتو٦. الٗالم مىا٤َ سخل٠مب مخىاػن  هدى ٖلى جىػَٗها مغاٖاة وم٘ الىا٢٘ لألمغ مغاٖاة صون ٖاصال  جىػَٗا

لت اإلا ىظاثاإلا في للخىؾ٘ هدُجت ًخد٤٣ الظي الترصصاث ٠َُ جسهُو  مً ٣ِٞ الهىحي للبض خىؾُتالٍُى

ىن  طبظباث لىُا١ الغاًَ الىي٘ ٖلى وؤلاب٣اء. الٗالم مىا٤َ مسخل٠  ٢ىىاث زُِ حٗضًل . و ٦ظا الخلٍٟؼ

                                                           
1
ىن ٖبر أوعوبا : جىُٓم، ؾُاؾت و اؾخ٣اللُت" -   غ مإؾؿت اإلاجخم٘ اإلاٟ، " الخلٍٟؼ  .2005، خىحج٣ٍغ

2
 هٟـ اإلاغظ٘. -  

3
ذ،  -   ت، ال٩ٍى المي الجضًض، ٖالم اإلاٗٞغ  .47، م : 1985مهُٟى اإلاهمىصي، الىٓام ؤلٖا
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ىن  . الٗالم مىا٤َ ٧ل  الخىػَ٘ يف الخىاػن  جد٤ُ٣ بُٛت 1963 وظى٠ُ 1961 اؾخ٨هىلم في ويٗذ التي الخلٍٟؼ

 .1ال٣هحرة ىظاثاإلا اؾخسضام جىٓم زُت ووي٘

م و ٖلى ا ؤلاهترهذ ئلى ًىٓغ ناع أهه مً الٚغ حَر المُت الخضًشت والىؾاةل ال٣ىىاث مً ٚو ا ؤلٖا  تهضًضا باٖخباَع

ىن، لكٗبُت ىن  ٞان الخلٍُٟؼ  ؾتهال٥الا  مجا٫ في وم٩اهخه صوعٍ ال٣ُاصي ًٖ ًضاٞ٘ أن اؾخُإ الخلٍُٟؼ

المي ىن  قب٩اث ٞان طل٪، وم٘. ؤلٖا ىُت بضأث الخلٍُٟؼ  أ٣ٖاب في ا٢خهاصًا، جغاظٗا مً ظهتها حكهض الَى

 في ال٣ىي  الىي٘ طوي  بٌٗ الالٖبحن ًخمخ٘ ، بِىما2002مىظ  خضر الظي الٗالمي الا٢خهاصي الخباَإ

ىن  ٢ىىاث مشل الؿى١، ت أو اإلاخسههت الخلٍُٟؼ ىن  ٖبر لدؿى١ ا ٢ىىاث أو ال٣ىىاث اإلاضٖٞى  بىمى الخلٍُٟؼ

لى. أنٛغ ٦شحرا ٢اٖضة ٖلى ٧ان وئن ا٢خهاصي م ٖو غ بٗض وجىػٖه، اإلاكاَضًً ظمهىع  جٟخذ مً الٚغ  جدٍغ

ىن، ؾى١  ني اإلاؿخىي  ٖلى اإلاكاَضًً مً ألا٦بر ال٨خلت ٞال جؼا٫ الخلٍُٟؼ  هدى ئلى مىجظبت صولت ٧ل في الَى

 .ىويالخلٍُٟؼ البض مجا٫ في أؾاؾُحن زالزت ٞاٖلحن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .61هٟـ اإلاغظ٘، م :  -  
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 املبحث الثاوي : 

 التحكم و شتخدامالا  العربي ... العالم في الفضائي البصري  الصمعي إلاعالم

 

ت و أ٢ماع نىاُٖت أن زمت  المي الضولي بما ُٞه مً وؾاةل ؾمُٗت بهٍغ ل٣ض جبحن مً زال٫ ٖغى اإلاكهض ؤلٖا

٥ جٟاوجا بحن أوعوبا و الىالًاث اإلاخدضة جٟاوجا بحن صولت و أزغي في جُب٣ُاث َظٍ الخ٣ىُاث، ختى أن َىا

المُت الجضًضة ؟  ٨ُت ٖلى نُٗض ؤلاهخاط، و أمام طل٪ ما َى مدل الٗالم الٗغبي مً َظٍ اإلاىٓىمت ؤلٖا  ألامٍغ

ىن في الٗالم الٗغبي زاعط ئَاع ؤلاؾخٗماع ْهغ ألو٫ مغة في   حكحر الٗضًض مً اإلاهاصع اإلاخسههت، أن الخلٍٟؼ

ىن اللبىاوي ئعؾاله ٖام لبىان، خُض بضأ ال ىن  1959خلٍٟؼ و طل٪ بترزُو الضولت اللبىاهُت لكغ٦ت الخلٍٟؼ

ىن لبىان اإلاكغ١، و ٢ض ؾمذ لهخحن  1962اللبىاوي التي بضأث الٗمل في طاث الؿىت و جلتها في ٖام  قغ٦ت جلٍٟؼ

ى١ و الىاظباث و حٗحن ؾىت جدضص الخ٣ 15الكغ٦خحن بالٗمل ٖلى ألاعاض ي اللبىاهُت بىاء ٖلى اجٟا٢ُت مضتها 

ىضما اهتهذ مضة الاجٟا٢ُت ٢غعث الخ٩ىمت ئوكاء  خضوص ع٢ابت وػاعة ؤلاٖالم مً الىاخُت الٟىُت و الخ٣ىُت. ٖو

ىن لبىان ٖام   و هي قغ٦ت مسخلُت جمل٪ ٞحها الضولت هه٠ ألاؾهم و جمل٪ الكغ٦خان " 1977قغ٦ت جلٍٟؼ

ىن لبى ىن اللبىاوي" و "قغ٦ت جلٍٟؼ  . 1ان اإلاكغ١" الىه٠ آلازغ لألؾهمقغ٦ت الخلٍٟؼ

ش في الدكابه ه٣اٍ مً الٗضًض َىا٥و    الم جاٍع  وقما٫ ألاوؾِ الكغ١  مى٣ُت في البهغي  الؿمعي ؤلٖا

٣ُا ىوي ؤلاطاعي ٞالبض. ئٍٞغ ٟه و٧ان اإلاؿخٗمغ، به ظاء الأو  والخلٍُٟؼ ِ
ّ
ْى  الهُمىت وؾاةل مً ٧ىؾُلت ًُ

ت، ت الضو٫  ٢امذ الاؾخ٣ال٫ بٗض ل٨ً الاؾخٗماٍع ُاهُا زانت الاؾخٗماٍع  ؤلاطاٖت مدُاث بدؿلُم ٞغوؿا و بٍغ

ىن  الم م٘ ججغبتهم بؿبب وطل٪ ،حصجُ٘ اإلاباصعاث الخانت ٖىى الجضًضة للخ٩ىماث والخلٍُٟؼ  الخ٩ىمي ؤلٖا

ً في ٤ و٢ض، ألام الَى
َّ
ُاهُحن مماعؾت آزغون مإعزىن " و Amartya Sen" ؾحن أماعجُا َوز  في ناعمت لغ٢ابت البًر

ىاتهم ا مؿخَى م وؾُلت باٖخباَع
ُّ
د٨  .2لهُمىتهم وئزًاٖها اإلادلُت الجماَحر في للخَّ

تها التي الخُىعاث أَم مًٞهى ٌٗض  الٗغبي الًٟاتي أما ُٞما ًخٗل٤ بالبض  بضاًت مىظ الٗغبُت اإلاى٣ُت ٖٞغ

ً ال٣غن  مً الدؿُٗىاث و  ظهت مً حزاثالخجه في بخُىع  ٧لها احؿمذ مغاخل ٖبر البض َظا جم و٢ض. الٗكٍغ

 ُٞما الخُىع  َظا أجاخها التي ؤلام٩اهاث و٦ظل٪ .م ظهت زاهُت جىسٌٟ ٞخئذ ما التي وج٩الُٟه البض َظا ٢ىة

ىهُت الكاعاث اؾخ٣با٫ ًسو  .الٗغبُت اإلاى٣ُت في الؿ٩ان ٢بل مً الخلٍٟؼ

                                                           
1
الم و الٗال٢اث الٗامت، الضاع اللبىاهُت لليكغ و الٗال٢اث الٗامت، -    .221، م : بحروث خؿً الخؿً، الغأي الٗام و ؤلٖا

2
غة للضعاؾاث،ض بىػ ػاً -    .3، م : 2016 أ٦خىبغ  الضوخت، ٍان، جىُٓم ؤلاٖالم الؿمعي البهغي الٗغبي، مغ٦ؼ الجٍؼ
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ذ الضو٫ الٗغبُت مىظ و٢ذ مب٨غ في   في ٖغبُت صولت ٖكغ ازني قاع٦ذ ئط الًٟاء ، أ٢ماع اؾخسضامو ٢ض اهسَغ

ذ 1964 ٖام ئوكائها مىظ" اهخلؿاث" باؾم اإلاٗغوٞت لالجهاالث الضولُت اإلاىٓمت جأؾِـ  الاؾخٟاصة في وقٖغ

 ئهخلؿاث"  الًٟاةُت الكب٨ت الؾخسضام جهلح التي ألاعيُت اإلادُاث با٢امت إلاىٓمتا َظٍ مً الخحن طل٪ مىظ

اث وجمشل"   :  هي م٣اٖض بأعب٘ ىٓمتاإلا مداٞٓي مجلـ في الٗغبُت اإلاجمٖى

ت .1  .صوالع 1989149 وخهتها الجؼاةغ وجمشلها: ألاولى اإلاجمٖى

ت  .2  .صوالع 2004581 وخهتها الؿٗىصًت وجمشلها: الشاهُت اإلاجمٖى

تاإلا .3 ذ وجمشلها: الشالشت جمٖى  .صوالع 1639524 وخهتها ال٩ٍى

تا .4  .صوالع 1403436 وخهتها ؤلاماعاث وجمشلها: الغابٗت إلاجمٖى

بلٜ  .1صوالع(  7.036.590)  الٗغبُت الخهو مٕىمج ٍو

 َُئت بمشابت ٧ان الظي الًٟاةُت لالجهاالث الضولي اإلاالي الاجداص في طل٪ ٢بل الضو٫  َظٍ قاع٦ذ ٢ض و٧اهذ

ت ألامىع  لخضبحر مإ٢خت "  زال٫ مً الاجداص ئصاعة في ألا٢ُاع َظٍ وقاع٦ذ ،"اجىلؿاث" لل والخىُٓمُت ؤلاصاٍع

 لىٓامها َب٣ا اللجىت َظٍ في واخضا م٣ٗضا ظمُٗا لها و٧ان"  الهىاُٖت لأل٢ماع جهاالثلال اإلاإ٢خت اللجىت

ت أو صولت ألي ًدُذ الظي ذ، في حكاع٥ أن الضو٫  مً مجمٖى  مً باإلائت 1.36 أؾهمها وؿبت ججاوػث ئط الخهٍى

 ألاعصن، الٗغا١، ،الجؼاةغ: هي ألا٢ُاع َظٍ و .اإلاا٫ عأؽ ئظمالي مً باإلائت 1.72  للٗغب و٧ان اإلاا٫ عأؽ

ذ، لى اإلاخدضة. الٗغبُت وؤلاماعاث جىوـ ؾىعٍا، الؿٗىصًت، اإلاٛغب، لبىان، ال٩ٍى  ٧اهذ ال٣ُغي  الهُٗض ٖو

 .2الضازلي لالؾخسضام ٢ىىاث الاجىلؿاث مً حؿخأظغ الٗالم في صولت أو٫  الجؼاةغ

غاى الاجهاالث ٖلى مكغوٕ ئَال١ ٢مغ نىاع 1976وبٗض مهاص٢ت وػعاء ؤلاجها٫ الٗغب في ٖام   ي ٖغبي أٚل

 1981 ٖام في"  ٖغبؿاث"  للًٟاء الٗغبُت الكب٨ت مكغوٕ لخىُٟظ الٗملُت الخُىاث بضأثبهٟت ٖامت، 

 زالزت لخهيُ٘ الٟغوؿُت" ئًغوؾبؿُا٫" م٘ قغا٦ت ٣ٖض الًٟاةُت لالجهاالث الٗغبُت اإلاإؾؿاث و٢ٗذ خُض

ً مخمازلت نىاُٖت أ٢ماع  خضَماأ الًٟاء في مجهما ازىحن أ٢ماع زالزت مً لمخ٩ام ٖغبي ًٞاتي هٓام لخ٩ٍى

ى ٖامل ً ٧اخخُاَي ألاعى في ٢ابٗا ُٞٓل الشالض ال٣مغ أما اخخُاَي، وألازغ ألاؾاس ي َو  الؿابدحن لل٣مٍغ

 . 3الًٟاء في

                                                           
1
 .48، 47، م ، م : مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغخغب اإلادُاث الًٟاةُت،  2000اًاص قا٦غ الب٨غي ، ٖام  -  

2
الم في الىًَ الٗغبيعاؾم الجما٫، الا -    . 279، 278  : ، م م 1991 بحروث، لىخضة الٗغبُت،ؼ صعاؾاث ا٦مغ ، بحروث: جها٫ وؤلٖا

3
 - Kreim Mustapha, les régimes arabes et les moyens modernes de communication, articles paru au site [http // www.kalimatunusie.com / Kreim 

mustapha.html,(04/04/2005) , p 1-2. الم و ؤلاجها٫، ه٣ال ًٖ عيىان بى٢غة، بيُت ألازبا  ع في ال٣ىىاث الًٟاةُت الٗغبُت، مظ٦غة لىُل قهاصة ماظِؿخحر في ٖلىم ؤلٖا

.69، م : 2006-2005ظامٗت الجؼاةغ،   
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 الًٟاتي أؾُىلها الؾخ٨ما٫ ٖام ٧ل نىاعي ٢مغ باَال١ ٖغبؿاث بضأث 2011و ختى ؾىت  2006و مىظ ؾىت 

 ًٞاةُت مضاعاث 3 ٖلى ويٗذ أ٢ماع زمؿت اإلاإؾؿت امخل٨ذ وبظل٪ والخامـ، الغاب٘ ظُلها ٖلى اإلابنى

 6 جدخًجها نىاُٖت أ٢ماع 10 مً أ٦ثر لٗغبؿاث أنبذ 2017 ٖام خلى٫  وم٘ وبظل٪، اإلاإؾؿت جمخل٨ها

ت مىا٢٘  وججضع. اإلاى٣ُت في ألاو٫  ألا٢ماع ٦مكٛل مى٢ٗها ٖلى وجداٞٔ لخٗؼػ  ؾاث ٖغب قغ٦ت جمخل٨ها مضاٍع

٩ي صوالع ملُاعاث 3 ججاوػ  ئؾتراجُجُتها جد٤ُ٣ في ؾاث ٖغب اؾدشماع أن ئلى ؤلاقاعة  الؿىىاث زال٫ أمٍغ

 .1اإلاايُت

غ ٢ىىاتها  م٨ً ال٣ى٫ أهه مىظ صزى٫ ٖغبؿاث خحز الخضمت، ؾٗذ ال٨شحر مً الضو٫ الٗغبُت ئلى جٍُى ٍو

ىهُت، ٦ما أن خغب الخلُج التي اهتهذ ؾىت  هذ الخ٩ىماث الٗغبُت ئلى ؤلاَخمام ال٨بحر الظي هب 1991الخلٍٟؼ

الم الٗغبي، و ٖلُه جم ئَال١  الم الضولى الؾُما الٛغبي للمى٣ُت الٗغبُت في ْل ي٠ٗ ؤلٖا أنبذ ًىلُه ؤلٖا

ؾاث" الظي أي٠ُ ئلُه ٖغبؿاث و َى -مً لىضن التي بضأث بثها ئهُال٢ا مً ال٣مغ ألاوعوبي "أوجُل ٢MBCىاة 

ئَل٣ذ مدُت ٖغبُت  MBC. و بٗض ٖام مً ئوكاء 1992بي للبض اإلاباقغ أَل٤ ؾىت أو٫ ٢مغ نىاعي ٖغ 

ىن الٗغب   ٖلى لالؾخدىاط ٖغبِخان مدُخان اهُل٣ذ الى٢ذ هٟـ وفيمً عوما.  ART مباقغة هي عاصًى و جلٍٟؼ

ما  مىا٣َهما مً اإلا٣ٗغة الهىاةُاث مكاَضي  مدُاث وجبٗتهما ESC الًٟاةُت مهغ ومدُت صبي مدُتَو

ىن  ت واإلاٛغبُت  الًٟاةُت الخلٍٟؼ  لِـ الهىاعي ال٣مغ مؿخسضمت الدؿُٗيُاث مىخه٠ في والخىوؿُتالجؼاةٍغ

ىُت لألعاض ي أًٞل حُُٛت أًٞل بض قغوٍ أظل مً ٣ِٞ  البلضان َظٍ إلاىاَني ولخدُذ بل ٞدؿب الَى

 وألاعصن وؾىعٍا لبىان في خهل الخُىع  هٟـ. ألانلُت بلضاجهم م٘ صاةم ئجها٫ ٖلى الب٣اء أوعوبا في اإلا٣ُمحن

ً في الخا٫ َى ما٦ بالُب٘ الخلُجُت الضو٫  وب٣ُت اهُاومىعٍخ والؿىصان ولُبُا والُمً مان البدٍغ  ٖو

 أ٦ثر أو ًٞاةُت ٢ىاة ٖغبُت صولت ل٩ل أنبذ ختى الٗغبُت الًٟاةُت ال٣ىىاث ئَال١ جىالى بٗضَاو  2والكاع٢ت

ىهُتال للهُئت أو مباقغة الاٖالم لىػاعة جابٗت  3الغؾمُت خلٍٟؼ

ت الكغ٦ت جأؾؿذأما في مهغ ٣ٞض   أ٢ماع حكُٛلبهضٝ " 1996 ؾىت "ؾاث ُل"ه الهىاُٖت لأل٢ماع اإلاهٍغ

ت نىاُٖت  أ٢ماع أن اإلاُُٗاث ٖضًض وجإ٦ض. ”الهاٖضة والىنالث لها الخابٗت ألاعيُت الخد٨م ومدُاث مهٍغ

٣ُا مً قاؾٗت مىا٤َ حُٛي الشالزت ؾاث ُله ٣ُت وال٣اعة ألاوؾِ والكغ١  الكمالُت ئٍٞغ  أ٢ماع وأن الاٍٞغ

غث و٢ض، ًٞاةُت ٢ىاة 700 مً أ٦ثر جبض ؾاث ُله
ّ
ىوي ؤلاطاعي البض مجا٫ في الخضماث َظٍ ٞو  والخلٍٟؼ

                                                           
1
غ اللجىت الٗلُا للخيؿ٤ُ بحن ال٣ىىاث الًٟاةُت الٗغبُت الخابٗت إلجداص ئطاٖاث الضو٫ الٗغبُت، ؾىت  -    .27، 26، م، م :  2015ج٣ٍغ

2
.، 184 -179، م، م : 1997، ؾبخمبر  44الٗضص  ال٩افي ،ال٣ىىاث الًٟاةُت الٗغبُت وئم٩اهُت ؤلاؾخٟاصة مجها ،اإلاجلت الٗغبُت للش٣اٞت ، مدمض ٖبض -    بخهٝغ

3
،  2002أوث  8-6 ًلُٟا،صلمإجمغ الٗلمي الؿاب٘ لجامٗت ُٞال وع٢ت م٣ضمت لمدمض مٗىى، ال٣ىىاث الًٟاةُت الٗغبُت وصوعَا في جدؿحن نىعة الٗغب واإلاؿلمحن،  -  

 .39-32م،م : 
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ىهُت ال٣ىىاث مً ٖضص أل٦بر ظظب ٖىانغ الغ٢مي،  لإلٖالم الضولت اخخ٩اع مً ؾىىاث وبٗض.  1الٗغبُت الخلٍٟؼ

م" ٢ىاة جأؾؿذ خُض م 2001 في بالٓهىع  الخانت ىىاثال٣ بضأث ،الؿمعي البهغي   ؾاةغ جبٗتها و " صٍع

ٞخخدذ خحن م 2005 في بٗض ُٞما الخانت ال٣ىىاث
ُ
 .2" اإلادىع " ٢ىاة ا

 ألا٢ماع ٖبر الىاؾ٘ للبض مخسههت ٖغبُت مدُاث ئًجاص َى ظضًض، جُاع بغػ  1996بالٗىصة ئلى ؾىت  و 

٨ظا ،الٗغبُت البلضان هدى الهىاُٖت  ( 1996)ٖام أوازغ في ثْهغ  َو
 
غة،" ٢ىاة ٢ُغ مً اهُال٢ا  خُض "الجٍؼ

 12 إلاضة" 2 ًىجلؿاث"و٢مغ الشاوي الجُل" ٖغبؿاث" الانُىاعي ال٣مغ ٖلى 1996 ؾبخمبر مً ئعؾالها بض بضأ

ً في إلاكاَضحها ًىمُا ؾاٖت غة ٢ىاة وحٗض. وأوعوبا الٗغبي الَى ت ٢ىاة أو٫  الجٍؼ  جبٗض مخسههت ٖغبُت ئزباٍع

ت بخُُٛت إلاىاٞاتها الٗالم أهداء ٧ل ئلى مغاؾلحهاب ٗت، ئزباٍع غ ؾَغ ت والخ٣اٍع  ٖلى التر٦حز م٘ اإلاهىعة ؤلازباٍع

ت ألاخضار و التي ٧ان  "س ي بي أي( "EBC) اإلاخدضة ؤلاماعاث مدُت( 1997)ٖام جبٗتها .3الٗغبي الٗالم في ؤلازباٍع

 .  MBCجُم٘ ئلى مىاٞؿت 

ل ؾٗىصي أوعبِذ" حؿمى بض مىٓمت أو٫  اهذاث مكٟغة، خُض ٧م٘ طل٪، ْهغث ٢ىى  وبمىاػاة " مً جمٍى

مبر  لخ٣ِ عوما في ومى٢ٗها 1994بضأث البض في هٞى  بغامج وحكتري  والؿٗىصًت مهغ في زام بك٩ل ئعؾالها ٍو

ىهُت مدُاث جيخجها ٨ُت أزغي  جلٍٟؼ اثا أو أوعبُت أو أمٍغ بىعجاط ٗغىل هدُجت ول٨ً. ٖغبُت ئهخاط ؾخىصًَى  ٍع

  .4أوعبِذ مدُت ازخٟاء ئلى طل٪ أصي ٣ٞض الؿٗىصًت اججاٍ ضيه٣

وفي ْل جىامي الُلب الٗغبي ٖلى زضماث البض الًٟاتي اإلاباقغ، ْهغث الٗضًض مً الكغ٧اث اإلاٗىُت بدؿُحر 

التي أنبدذ مىظ  "هىعؾاث" قغ٦ت، 2006زضماث ألا٢ماع الهىاُٖت الخانت باإلجهاالث، خُض ْهغث ؾىت 

ىن  زضماث ج٣ضم الهىاُٖت، ألا٢ماع ٖبر هذالاهتر  جىػَ٘ زضماث مؼوصي مأَ أخضجأؾِؿها   الخلٍٟؼ

 الؿٗاث ٖبر ألازغي  الاجهاالث زضماث الى باإلياٞت البض، مغا٦ؼ الى البرامج جىنُل وزضماث للمىاؾباث،

ت ت مىا٢٘ ومً انُىاُٖت أ٢ماع ٖضة ٖلى الىاؾٗت ال٣مٍغ  ؿبٞد الٗغبي الٗالم لِـ حُٛي مسخلٟت، مضاٍع

 ( Yah Live ) "ال٠ً ًاٍ" قغ٦ت جأؾؿذ 2011و في ٖام  . آؾُا ٚغب مً واؾٗت وأظؼاء أوعوبا أًًا ول٨ً

 للخىمُت اإلاباصلت لكغ٦ت واإلاملى٦ت الخابٗت ”ؾاث الُاٍ“ الًٟاةُت جهاالثالا قغ٦ت بحن مكتر٥ ٦مكغوٕ

  اإلاخدضة الٗغبُت ؤلاماعاث صولت مً جخسظ والتي ،"مباصلت"
 
 ألا٢ماع مكٛل ”ئؽ ئي ئؽ“ قغ٦تو  لها، م٣غا

                                                           
1
غ اللجىت الٗلُا للخيؿ٤ُ بحن ال٣ىىاث الًٟاةُت الٗغبُت الخابٗت إلجداص ئطاٖاث الضو٫ الٗغبُت،  -    .27، م : مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغج٣ٍغ

2
ت ال٨ٟغ و الخٗبحر، ال٣اَغ  -    .13ة، م : ؾاعة اإلاهغي، ؤلاٖالم اإلاهغي اؾخ٣اللُت مى٣ىنت و مهىُت مُٗبت، مإؾؿت خٍغ

3
 38، م.ؾب٤ ط٦ٍغمغظ٘ ، مدمض ٖبض البضٌ٘ الؿُض -  

4
ىوي الًٟاتي اإلاباقغ ٖلى الكباب الجؼاةغي، أَغوخت  -   لىُل قهاصة ص٦خىعاٍ في ٖلىم ؤلاٖالم و ؤلاجها٫، ظامٗت ٚحر ميكىعة ههحر بىٖلي ، أزغ البض الخلٍٟؼ

 .63،م :  2003-2002الجؼاةغ، 
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ا التي الجضاو٫  وجبحن  .الٗالمي الهىاُٖت َغ ىهُت ٢ىاة 101 بض جخىلى أجها "ال٠ً ًاٍ" قغ٦ت جٞى  34 مجها  جلٍٟؼ

ىن  بخ٣ىُت ٢ىاة ىن  بخ٣ىُت ٢ىاة 67 و ( HDTV ) الض٢ت ٖالي الخلٍٟؼ  .1(SDTV) ال٣ُاس ي الخلٍٟؼ

ت الكغ٦تأؾؿذ ٢ُغ  2010وفي ؾىت   هىاُٖتال ٢ماعالتي حكٛل ألا ”ؾاث ؾهُل“ الهىاُٖت أل٢ماعل ال٣ٍُغ

غاى ا الاجها٫ أٚل غ ئصاعة َى ؾاس يألا  َضٝ الضوخت، في الغةِس ي وم٣َغ  مجا٫ في ال٣ُغي  الىظىص وجٍُى

غ. الًٟاء ٣ُا وقما٫ ألاوؾِ الكغ١  مى٣ُت في والخ٩ىمت والكغ٧اث ال٣ىىاث مً لٗمالئها وجٞى ا أٍٞغ حَر  ٚو

ا .واإلاخ٣ضم الجىصة ٖالي ٣لاإلاؿخ البض زضماث  ُ  الهىاُٖت ألا٢ماع مكٛلي أخض لخ٩ىن  الكغ٦ت مً وؾٗ

 لخضُٖم 2013 في " 1 ؾهُل" ألاو٫  الهىاعي ال٣مغ ٖلى الٗمل ؾاث ؾهُل بضأث الٗاإلاُحن، الخضماث وم٣ضمي

غة وقب٨ت" ؾبىعحـ ئن بي" مجها اإلاى٣ُت، في الغاةضة البض قغ٧اث زضمت  أن إلاخى٢٘ا ومً. ؤلاٖالمُت الجٍؼ

ا الكغ٦ت جُل٤ ت للخضماث 2017ؾىت  في "2ؾهُل" الشاوي الهىاعي ٢مَغ  .2الخجاٍع

ت" ٢ىاة ْهغث، خُض ًٞاةُت َٟغة 2004 ٖاممىظ  الٗغبي الخلُج وسجل  ٢ىاة واهُل٣ذ الؿٗىصًت،" ؤلازباٍع

م ال٣غآن في مخسههت ٖغبُت ًٞاةُت أو٫  بأجها هٟؿها حٗٝغ التي" الٟجغ" ، ال٨ٍغ  ٢ىاة اهُل٣ذ ٦ما وجٟؿحٍر

دُت" الغأي" ا ال٩ٍى ضة ٖغبُت ًٞاةُت أو٫  باٖخباَع  ًٞاةُت ٢ىاة صبيئماعة  وأَل٣ذ ،"الٗام الغأي" م٨خىبت لجٍغ

حهُت،" وان" ٢ىاة زم ،"ئهُٟيُتي" باؾم ظضًضة ىن  قهضبِىما  التٞر  ٦ما بغامجه، في ٦بحرا ججضًضا" صبي" جلٍٟؼ

ت"لمش الًٟاةُت ال٣ىىاث مً ًُٞا الٗغا١ قهض " الخغة" ٢ىاة واهُل٣ذ ،"الكبابُت" و٢ىاة ،"َىا"و" الؿىمٍغ

ل ٨ُت الاؾخسباعاث بخمٍى ت ال٣ىاة أَل٣ذ اإلا٣ابل وفي. ألامٍغ  " الٗغبُت" ؤلازباٍع
 
  مى٢ٗا

 
 ومً. ؤلاهترهذ ٖلى مخُىعا

ل زلُجُت لبىاهُت" بي.أن.أي" ٢ىاة اهُل٣ذ بحروث  الؿٗىصي ألامحر ًمىلها التي" عوجاها" سجلذ و٢ض. الخمٍى

هغث" الؿِىما"و" الُغب"٢ىاحي ئَال١ َال٫ بً الىلُض  حهخم ئل٨ترووي مى٢٘ بلؿان الىا٣َت" صًغة" ًٞاةُت ْو

 .3الؿٗىصي بالكأن

 مإؾؿت مً و٧ل الخاب٘ لجامٗت الضو٫ الٗغبُت الٗغبُت الضو٫  ئطاٖاث اجدـاص٦ظل٪، أَل٤  2004وفي ؾىت 

ل في اإلاىخضةالٗغبُت  ا٢تالب  كغوٕم  "GlobeCast" وقغ٦ت" ؾاث ٖغب"  ٢ىىاث ؾب٘ بمكاع٦ت 2004 أبٍغ

ىهُت ىهُت ٢ىاة 14 لخهبذ البا٢ت جىؾٗذ ؾىىاث أعبٗت وزال٫ ئطاُٖت، ٢ىاة 14و جلٍٟؼ  ٖغبُت ًٞاةُت جلٍٟؼ

 .20094 ؾىت مُل٘ م٘ ٖغبُت ئطاُٖت مدُت 26و

                                                           
1
غ اللجىت الٗلُا -   (. 27،28،29،30، م،م: مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغت إلجداص ئطاٖاث الضو٫ الٗغبُت، ٗللخيؿ٤ُ بحن ال٣ىىاث الًٟاةُت الٗغبُت الخاب ج٣ٍغ  )بخهٝغ

2
 .30، م : هٟـ اإلاغظ٘ -  

3
غ ٖلى الغابِ الخالي : 2017ُٟٞغي  19مدمض الٟاجذ خمضي ، وا٢٘ البض الًٟاتي الٗغبي،  -    خالي :مخىٞغ ٖلى الغابِ ال، م٣ا٫ مخٞى

21-12-19-20-02-2017-17/3-53-17-20-02-2017-24/8-55-17-20-02-hamdi.net/co/index.php/ar/2017-http://www.mf /  14ٍش جم جهٟذ اإلاى٢٘ بخاع 

  2017ؾبخمبر 

 
4
ش :  http://www.asbu.net/doc.php?docid=34&lang=arمى٢٘ ئجداص ئطاٖاث الضو٫ الٗغبُت :  -   .2017ؾبخمبر  15/ جم جهٟذ اإلاى٢٘ بخاٍع

http://www.mf-hamdi.net/co/index.php/ar/2017-02-20-17-55-24/8-2017-02-20-17-53-17/3-2017-02-20-19-12-21%20/
http://www.asbu.net/doc.php?docid=34&lang=ar
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ٗت جُىعاثو أمام  ىن  ؤلاطاٖت في اإلاؿخسضمت الغ٢مُت الخ٣ىُاث مجاالث في ومخالخ٣ت ؾَغ ، أَل٤ ئجداص والخلٍٟؼ

 ٖبر والخضمـاث الىؾاةـِ مخّٗضص للّخباص٫(، هٓام "مُىىؽ" 2009ئطاٖاث الضو٫ الٗغبُت في هٟـ الؿىت )

  الٗغبُت الضو٫  ئطاٖاث اجداص باإلياٞت ئلى واهجاٍػ جهمُمه في اقتر٥، و َى الىٓام الظي الانُىاُٖت ألا٢ماع

هـا٫ هٓـام َٗخبر". و ؾاث ٖغب" مإؾؿتو  تالبلج٨ُُ" NEWTEC" قغ٦ت٧ل مً 
ّ
 أخضر مً"مُىىؽ"  الاج

ىن  ؤلاطاٖت مجا٫ في ٖاإلاُا ألاهٓمت  الىٓام َظا ٌٗخمضالٍٗغٌ، و  الىُا١ طاث الخ٣ىُاث وزضماث والخلٍٟؼ

ا وفي الاجها٫ مجاالث في ٖاإلاُا ألاخضر الخ٣ىُاث اؾخسضام  ؤلاطاعي بالٗمل اإلاغجبُت اإلاجاالث مً ٚحَر

ىويوالخل  .1ٍٟؼ

 ؤلاطاعي للبض الضولي اإلاإجمغ له أؾىض ٣ٞض الىٓام، لهظا الباَغة الٗضًضة الخ٨ىىلىظُت للمؼاًا وهٓغا

ىوي  ظاةؼة و٦ظل٪ الابخ٩اع ظاةؼة ،2009 ؾىت زال٫ الهىلىضًت أمؿترصام بمضًىت اإلاىخٓم ،(IBC) والخلٍٟؼ

٘ أل٦ثر اإلاد٨محن ىوي ؤلاطاعي اإلاجا٫ في ٖاإلاُا لجىاةؼا أَم مً وهي 2009 ؾىت زال٫ جأزحرا اإلاكاَع  ٦ما .والخلٍٟؼ

 زال٫ وطل٪ 2010 ٖام فى مبخ٨غ هٓام ٦أًٞل  Digital Studio مجلت ظاةؼة ٖلى الىٓام َظا جدهل

 .2بضبى ال٩ابؿاث مٗغى ٞٗالُاث

٢ىاة  1230وظىص ماال ٣ًل ًٖ  ، 2015 لؿىت الهىاُٖت ألا٢ماع ئخهاةُاثو ٖلى الٗمىم، سجلذ آزغ 

 ألاوؾِ الكغ١  مى٣ُت حُٛي التي والضولُت الٗغبُت ألا٢ماع ٖلى بثها ٌٗاص أو جبض الٗغبُت، الؿماء فيٍىهُت جلٟؼ 

٣ُا، وقما٫ و هي أوال، اإلاكهض، لهظا الٗامت الؿّمتو جب٣ى  وأظىبُت، ٖغبُت زانت، ٢ىاة 1097 مجها ئٍٞغ
ّ
 ج٣ل

، خُض ًإ٦ض الٗغبُت اإلاى٣ُت ئلى اإلاىظهت ولُتوالض الخانت ال٣ىىاث لٟاةضة الٗغبُت الٗمىمُت ال٣ىىاث مى٢٘

غ  ؾىت  للجىت الٗلُا للخيؿ٤ُ بحن ال٣ىىاث الًٟاةُت الٗغبُت الخابٗت إلجداص ئطاٖاث الضو٫ الٗغبُت  2015ج٣ٍغ

 ما الٗغبي الًٟاتي البض ٌؿخسضم، في خحن 3و أظىبُت زانت 1097 م٣ابل ٖغبُت ٖمىمُت ٢ىاة 133 جىاظض ئلى

با الٗالم أن٣إ ٧ل حُُٛت مً جم٨ىه انُىاُٖا غا٢م 44 ًٖ ٣ًل ال  .4ج٣ٍغ

ها التي الُٟغة ٖلى ألازغي  الٗىامل بٌٗ شجٗذ و٢ض الم الؿمعي  الُىم الٗغبي الٗالم ٌٗٞغ في مجا٫ ؤلٖا

 البهغي و مً أَل َظٍ الٗىامل ما ًلي:  

ٗاث ًخٗل٤ ُٞما خهلذ التي الخُٛحراث  -   وطل٪ الٗغبُت الضو٫  مً ٌبٗ في الًٟاتي بالبض الخانت بالدكَغ

ىوي للبض الضولت اخخ٩اع مً الٗغبُت اإلاى٣ُت زلهذ والتي الٗغبي بالغبُ٘ ٌؿمى ما بغوػ ٢بل ختى  نٟت الخلٍٟؼ

                                                           
 

1
ش :  http://www.asbu.net/doc.php?docid=34&lang=arمى٢٘ ئجداص ئطاٖاث الضو٫ الٗغبُت :  -   .2017ؾبخمبر  15/ جم جهٟذ اإلاى٢٘ بخاٍع

2
 هٟـ اإلاغظ٘ -  

3
غ اللجىت الٗلُا للخيؿ٤ُ بحن ال٣ىىاث الًٟاةُت الٗغبُت الخابٗت إلجداص ئطاٖاث الضو٫ الٗغبُت،  -    . 11، م : ؾب٤ ط٦ٍغ مغظ٘ج٣ٍغ

4
  18هٟـ اإلاغظ٘ ،  -  

http://www.asbu.net/doc.php?docid=34&lang=ar
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 ٢بل وختى – الٗغبُت ال٣ىىاث بٌٗ أن ئط ٦بحرا ٖاة٣ا أو خاظؼا ًهبذ لم الاخخ٩اع َظا وظىص بأّن  ٖلما ٖامت،

 .اإلاى٣ُت َظٍؾ٩ان  ئلى مىظهت بغامج لبض الٗغبُت اإلاى٣ُت خضوص زاعط اهخهبذ -الٗغبي الغبُ٘

بت -  ىن  اؾخسضام في اإلالخت الٚغ غاٝ ٖضًض ٢بل مً للخىانل أصاة أ٦بر البٌٗ ٌٗخبٍر الظي الخلٍٟؼ   ألَا

ت مإؾؿاث أٖما٫، عظا٫ ألا٢لُاث، بٌٗ ممشلى اإلاضوي، اإلاجخم٘ هاقُى ؾُاؾُىن،) ُّ ت صًي ُّ غ (وز٣اٞ  لخمٍغ

ىت ؾاةلع  ُّ  ؾب٤ ٦ما ًدؿم رمخٛح ٖغبي ٖالم ْل في زانت الُا٢اث، خكض أو الٗام الغأي ٖلى والخأزحر مٗ

 .مسخلٟت مُام٘ مدىع  ٌك٩ل والظي والاه٣ؿاماث الجزاٖاث بٗضًض الخضًض

ت اإلاىاعص به ؾمدذ التي ألامىا٫ مً به ٌؿتهان ال ٞاةٌ وظىص - ُّ  الضو٫  بٌٗ ئلى باليؿبت ألا٢ل ٖلى الُبُٗ

ت ُّ  بأ٦مله الٗالم في الؿُاصًت الهىاص٤ً ٞحها جخهٝغ التي اإلاالُت اإلابالٜ هه٠ أن اإلاهاصع بٌٗ جإ٦ضو . الٗغب

 . 1الٗغبُت اإلاى٣ُت مً مخأجُت

لى للمجلـ ألاؾب٤ الغةِـو في ؾُا١ ًىُب٤ ٖلى الىي٘ في البلضان الٗغبُت، ًغي    بهغي  للؿمعي ألٖا

 البهغي  الؿمعي اإلاجا٫ في اهٟخاح جد٤ُ٣ في جخأزغ لضانالبئلى أن  (Hervé Bourges) بىعط  َغفي الٟغوس ي

 ٖلى ٢اصعة ج٩ىن  لً مٟغوى ٞىيىي  اهٟخاح مىاظهت في مدالت ال هٟؿها ؾخجض وم٣جن، مىٓم ،اهٟخاح

 الؿمُٗت ألاؾىا١ ٖلى مضعوؽ اهٟخاح لخد٤ُ٣ اإلاالةمت الىؾُلت َى ال٣اهىوي ٞالخىُٓم ،ومغا٢بخه ُٞه الخد٨م

غ أن َى ، الٗغبُت البلضان مٗٓم في خضر يالظ أن ٚحر، اإلاغةُت  ٖىامل جأزحر جدذ جم الظي ال٣ُإ َظا جدٍغ

ً وخٟؼ ججاعي  مى٤ُ صزى٫  ئلى أصي مخٗضصة، ان زاعط مؿدشمٍغ  ًٖ بدشا ، ال٣ُإ َظا ا٢خدام ئلى ألاَو

 .2ُٞه أو ججغبت أًت ًمل٩ىن  الفي مجا٫  الغبذ

إلاٟخىخت في الٗالم الٗغبي، قضصث اللجىت الٗلُا للخيؿ٤ُ بحن وأمام َظا ال٨م الهاةل مً ال٣ىىاث الًٟاةُت ا

ا لؿىت  َغ ٖلى يغوعة جبنى  2015ال٣ىىاث الًٟاةُت الٗغبُت الخابٗت إلجداص ئطاٖاث الضو٫ الٗغبُت في ج٣ٍغ

 اإلاىاٞؿت اخخضاص ٌٗٝغ ٖهغ في الهاةب ال٣غاع أزظ ٖلى ٢اصعة آلُاث"٢ىاٖض الخى٦مت الغقُضة" ٥ "

ض ظلأ مً والُلباث  ئلى ٌؿخجُب مىخىط نى٘ في الٗمىمُت الهُئاث ئلى باليؿبت وبسانت الجمهىع  مكاع٦ت مٍؼ

جٗله وأطوا٢ه اهخٓاعاجه  .3"ئلُه اإلاىظهت الغؾاةل ًٖ عايُا ٍو

الم مجا٫ في "الغقُضة الخى٦مت" وجىُل٤  : وهي أؾاؾُت حٗخبر التي اإلادضصاث بٌٗ مً ؤلٖا

                                                           
1
  . 8هٟـ اإلاغظ٘ ، م :  -  

2
ىهاث الٗغبُت ؟ ، مجلت ؤلاطاٖاث الٗغبُت، الٗضص  -   ىن اإلادلي م٩ان في مجغة الخلٍٟؼ ت، َل للخلٍٟؼ اب بىزىٞى  . 14، م : 23-13، 2001، 20ٖبض الَى

3
غ اللجىت الٗلُا للخيؿ٤ُ بحن ال٣ىىاث الًٟا -    .50، 49، م، م : 2015ةُت الٗغبُت الخابٗت إلجداص ؤلاطاٖاث الٗغبُت، جىوـ، ج٣ٍغ
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غ وجغجُبي ٢اهىوي ئَاع وظىص ٌٗني ما:  ال٣اهىن  ٖلى -   ما في ألاؾاؾُت ال٣اهىهُت اإلاغظُٗاث اخترام ئم٩اهُت ًٞى

 .ال٣غاع واؾخ٣اللُت ؤلاوؿان خ٣ى١  واخترام الخىُٓم ًسو

غ وأن ٖلىا جإزظ ال٣غاعاث ٧ل أن يغوعة الباب، َظا في ٌٗني ما:  الكٟاُٞت - ب مً ل٩ل ًخٞى  الخهى٫  في ًٚغ

تبد ئلحها الىٟاط ئم٩اهُت مٗلىماث ٖلى  ٖلحها الخىهُو ًخم التي اإلاٗلىماث بٌٗ باؾخصىاء وطل٪ .٢ُض وصون  ٍغ

 . بىيىح

 .مدضصة آظا٫ وفي باإلاٗلىماث الخانت والُلباث الدؿاؤالث ٖلى الغص يغوعة:  الخٟاٖلُت  -

ا١ ٖلى البدض - خذ بالغأي الاؾدبضاص ٖضم:  الٞى  ال٣غاع أزظ مً اإلاإؾؿت جخم٨ً ل٩ي للخىاع عخبت آٞا١ ٞو

غاٝ ٧ل ئلى ؤلاؾخمإ بٗض  .الُا٢اث ٧ل لخكض الؿعي ئَاع في جخٟاٖل التي ألَا

ُاب اإلاهىت أزال٢ُاث ئخترام  -  الجمهىع  م٘ الخٗامل في ألازال٢ُت الًىابِ ًٖ الخُاص ٖضم:  ؤلا٢هاء ٚو

٨ه  .ال٣غاعاث نُاٚت في ؤلام٩ان ٢ضع وحكٍغ

 خماًت بُجها مً ال٣ُم مً ظملت وباخترام عؾمها جم التي ألاَضاٝ بخد٤ُ٣ ؤلاَخمام:  الىجاٖت أو الٟاٖلُت  -

 .اإلادُِ

ى:  اإلاؿإولُت - غ وعٞ٘ اإلاؿاءلت يغوعة مبضأ ٢بى٫  بمٗنى ”مداؾبت”لل ٢ابل ًٖى ٧ل بأن ًىحي ما َو  ج٣اٍع

 ٖلى اؾخسضامها ًخم واإلاىاعص ألاصواث وأّن  ٞٗال جد٣ّ٣ذ ٢ض اإلاغؾىمت ألاَضاٝ أّن  مً للخأ٦ض مؿخمغة بهٟت

 .1لصخُذا الىهج

 للمى٣ُت ًم٨ً ال اإلاخ٣ضمت الضو٫  أٚلب في ظضًض بهغي -ؾمعي وا٢٘ هدذ ٖلى اإلاباصب َظٍ ؾاٖضث و٢ض

ت بخدىالث الظ٦غ ؾل٠ ٦ما جمّغ  التي الٗغبُت ُّ ا له جضًغ أن َامت مجخمٗ خٗ .ْهَغ اع َظا في ًٍو  ط٦غ ؤلَا

 البهغي -الؿمعي اإلاجا٫ ُٓمجى جخىلى جىُٓمُتَُئاث  ئخضار أَمها مً لّٗل  الهامت ؤلانالخاث بٌٗ

 صٞتر اؾخهضاع مشل عقُضة خى٦مت جًمً آلُاث ويبِ مؿخمغة ومؿاءلت مغا٢بت ئلى َُئاجه وئزًإ

 .ٖلحها وما للهُئاث ما ٖلى جىو قغوٍ

 

 

                                                           
1
 .50،51هٟـ اإلاغظ٘ ، م،م :  -  
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 : الثالثاملبحث 

 التحوالث و املصارالجزائر ...  في البصري  الصمعي إلاعالم 

 

ىن ٧ىؾُل إل ٖلى وكأة الخلٍٟؼ ش، بٗض الَا ت ئٖالمُت و جُىع البض الًٟاتي في الٗالم و الٗالي الٗغبي ٖبر الخاٍع

الم الؿمعي البهغي.  ت في مجا٫ ؤلٖا  هسهو َظا اإلابدض للخجغبت الجؼاةٍغ

ت في ؤلاٖالم الؿمعي البهغي مىظ الاؾخ٣ال٫ ئلى الُىم ئلى زالر مغاخل و  ًم٨ً جهي٠ُ الخجغبت الجؼاةٍغ

تها البالص تو ؤلاًضًىلىظُ تو الؿُاؾُ تال٣اهىهُ باإلاُُٗاثجغجبِ أؾاؾُت، و هي اإلاغاخل التي  ، ٦ما أجها التي ٖٞغ

الم.جغجبِ بالىي٘ ألامني الظي ٞغيذ زالله خالت الُىاعب   والتي أل٣ذ بٓاللها ٖلى ٢ُإ ؤلٖا

ش الجؼاةغ الًم٨ً أن –ؾخ٣ال٫ و ٢بل الخىى في مغخلت الا  -ال أههئ لها ،  هخجاَل مغخلت ظض َامت في جاٍع

ش البلض و هًاالجه، ًخٗل٤ ألامغ بٟترة الا  ٖال٢ت بالؿمعي البهغي ٦مماعؾت ؾخٗماع التي هايل مغجبُت بخاٍع

في زاللها اإلاجاَضون بكتى الُغ١ و الىؾاةل بما في طل٪ ال٩امحرا، التي ٧اهذ اخضي أَم وؾاةل الىًا٫ 

ىُت في الٗا   لم.مىاظهت الضٖاًت الٟغوؿُت و للخٍٗغ٠ بال٣ًُت الَى

ت في ؤلاٖالم الؿمعي البهغي، هغي أن ه٣ؿم َظا اإلابدض ئلى  وبهضٝ ٖغى نىعة قاملت للخجغبت الجؼاةٍغ

 مغخلخحن أؾاؾِخحن َما : 

 مرحلت ما قبل إلاشتقالل :  – 1

مىظ ْهىع الؿِىما، جم٨ىذ الجؼاةغ مً ظظب اإلاهىعًٍ ألاظاهب الهخاط م٣اَ٘ ؾِىماةُت مسههت 

ً، بدُض ٧اهذ َ حن، ئلى أن ْهغث أولى ألاٞالم التي للمٗمٍغ ظٍ ؤلاهخاظاث الؿِىماةُت قبه زالُت مً الجؼاةٍغ

ني أَمُت  غ الَى ىن و طل٪ ئلى و٢ذ ٢هحر ٢بل ال٨ٟاح اإلاؿلح، بدُض أصع٥ ٢اصة ظبهت الخدٍغ أهخجها ظؼاةٍغ

غ ا ىُت و الضولُت، و ٖلى َظا ألاؾاؽ أوكأ ظِل الخدٍغ ني زم الخ٩ىمت الهىعة في اإلاٗغ٦ت ؤلاٖالمُت الَى لَى

ىن  غافي جدذ ئقغاٝ ظما٫ قىضعلي جالٍ ظؼاةٍغ غ الؿِىماجٚى ت مهلخت الخهٍى اإلاإ٢خت للجمهىعٍت الجؼاةٍغ

ىُت.  آزغون و أظاهب مخٗاَٟىن م٘ ال٣ًُت الَى

ت أن  ش الؿِىما الجؼاةٍغ جض بٌٗ الباخشحن في جاٍع ت للؿِىما الخ٣ُ٣ُت الىالصةٍو  الؼمىُت، الىاخُت مً الجؼاةٍغ

مبر ٢بل ما ئلى ٗىصح با، ؾىت مً بأ٢ل 1954 هٞى  ئزغاط مً و٧ان لجؼاةغي، ًيؿب ُٞلم أو٫  زال٫ مً ج٣ٍغ
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 زانت ؾِىماةُت مإؾؿت امخل٪ خىاف أن ٖلما ،"الصخغاء ُٚاؾى" ٖىىان وخمل خىاف، الُاَغ اإلاضٖى

 .1الخمؿُيُاث مُل٘ مىظ به

غاُٞت و  بضأث أعيُت مإجمغ الهىمام التر٦حز  1956وابخضاء مً ٖام  ٖلى الاؾخسضام الىٓامي للىزاة٤ ؤلا٩ًىهٚى

ت لضٖم الىًا٫، ت ًٖ ٞٗالُتها و زانت  الؿمُٗت البهٍغ الم الؿمُٗت البهٍغ ان ما ٦كٟذ وؾاةل ؤلٖا و ؾٖغ

ىن ٧ىؾُلت ئٖالم مهُمىت في الٛغب، و أزظ َظا الا خاةج ظض َامت ججاٍ ًد٤٣ هفي ٞترة جمحزث بٓهىع الخلٍٟؼ

المُت اإلاد٣٣ت مً َٝغ وؾاةل ئٖالم اإلا٣اومت أَل٤ يٖلى الهُٗض الؿُاس  ، و عصا ٖلى َظٍ الىجاخاث ؤلٖا

ىهُت ؾىت  بٗض مإجمغ الهىمام الظي ْهغث هخاةجه  ة، أي ؾىت واخض1957ؤلاؾخٗماع الٟغوس ي قب٨ت جلٍٟؼ

المي. ٘ ٖلى اإلاؿخىي ؤلٖا  بك٩ل ؾَغ

ت اؾخسضم ٍغ ذ الؿمعي البهغي ٦خ٨ملت لل٨ٟاح اإلاؿلح"، وج٣ى٫ اإلاإعزت صلُلت آًذ ظىصي أن "الشىعة الخدٍغ

بدُض ظاءث ؤلاطاٖت بٗض الصخاٞت اإلا٨خىبت للضزى٫ في اإلا٣اومت و طل٪ عصا ٖلى الٗمل الضٖاتي اإلاؿخمغ الظي 

ت )  .٧Algerie France)2اهذ ج٣ىم به ؤلاطاٖت ؤلاؾخٗماٍع

ىُل٤ مً الصخاٞت اإلا٨خىبت زم و٢ض اعج٨ؼث الاؾتراجُجُت الاجهالُت ل٣اصة الشىعة ٖلى مسُِ ٖمل مدضص ً

ت ٖلى ئهخاط و ظم٘ الىزاة٤ و الهىع  المُت الجؼاةٍغ ىن ٞالؿِىما، خُض اؾدىضث الخملت ؤلٖا ؤلاطاٖت زم الخلٍٟؼ

الم التي اوكئذ ٖلى مؿخىي اإلاداٞٓاث الؿُاؾُت اؾخ٣با٫ و  و ألاٞالم  ٖلى أن جخىلى مهالح الصخاٞت و ؤلٖا

أظل ه٣ل الهىع مً صازل اإلاٗغ٦ت أو مً الجبهاث ألامامُت لل٨ٟاح ئلى مىا٤َ مغا٣ٞت اإلادغعًٍ في الجبا٫ مً 

ً و ٦ظل٪ ئلى الخاعط  .3أزغي صازل الَى

لى َظا ألاؾاؽ ٧ل٠ الٗغبي بً مهُضي، ٖبض الخُٟٔ بىنٝى باوكاء هٓام لإلجهاالث الالؾل٨ُت الظي جم  ٖو

ش بًٟله ئَال١ ئطاٖت "نىث الجؼاةغ الخغة اإلا٩اٞدت" التي بصذ  ، أي بٗض 1956صٌؿمبر  16أولى جغصصاتها بخاٍع

أعبٗت أقهغ مً مإجمغ الهىمام و طل٪ اهُال٢ا مً َىاتي مشبذ ٖلى قاخىت في الٍغ٠ اإلاٛغبي. و زال٫ اظخمإ 

غا للٗال٢اث  ٣ٖ1957ض في ال٣اَغة في ؾبخمبر  جم حُٗحن بىنىٝ ٦ًٗى في لجىت الخيؿ٤ُ و الخىُٟظ ووٍػ

ت اإلاإ٢خت. الٗامت و ؤلاجهاالث الال   ؾل٨ُت وطل٪ ٢بل ؾىت مً جأؾِـ الخ٩ىمت الجؼاةٍغ

                                                           
1
ت ..الضاللت و الخأزحر، مجلت آٞا١ الؿِىماةُت، الٗضص الشالض،  -   ت في الؿِىما الجؼاةٍغ ٍغ  .90، م : 93-88مغاص وػهاجي، الشىعة الخدٍغ

2
غ،، 139، م : 2001يكىعاث ٧ىمبل٨ُـ، ، م2000ماي  6و  5٘ مإجمغ مىهبىلي صلُلت آًذ ظىصي، و٢ات -   ميكىعاث  ه٣ال ًٖ أخمض بجاوي، الؿِىما و خغب الخدٍغ

 .58،59م، م :  ، 2016الكهاب، الجؼاةغ،
3
غ، -   . 53،54،55، م،م : 2016ميكىعاث الكهاب، الجؼاةغ، أخمض بجاوي، الؿِىما و خغب الخدٍغ  بخهٝغ



 التطور  و اليشأة العالم، عبر البصري  الصمعي إلاعالمالفصل ألاول : 

 

 

84 

ني باإلؾخٗماع الٟغوس ي ئلى ئصعا٥ مضي جأزحر  غ الَى ُت التي ٢ام بها ظِل الخدٍغ و٢ض أصث َظٍ الى٣لت الىٖى

غ، و ٖلُه ٢غعث ؾلُاث ؤلاخخال٫ ازًإ قغاء اإلاظًإ ئلى جغزُو مً  ؤلاطاٖت ٖلى مجغي خغب الخدٍغ

حنألاظهؼة ألام اث للجؼاةٍغ ت ٦ما ٢امذ بدٓغ بُ٘ البُاٍع  .  1ىُت ؤلاؾخٗماٍع

ني بالكغ١  1957وفي ؾىت  غ الَى غافي زانت بجبهت الخدٍغ ً الؿِىماجٚى جم جأؾِـ أو٫ مضعؾت للخ٩ٍى

ىُت  بي   René Vauthierالجؼاةغي جدذ ئقغاٝ اإلاسغط الٟغوس ي اإلاىانغ و اإلاخٗا٠َ م٘ ال٣ًُت الَى )ٍع

ت )، و بٗض ؤلاٞىجيي( ني ٞىجيي و ٖبان عمًان جم ئوكاء أو٫ مضعؾت ؾِىماةُت ظؼاةٍغ  Ecole duجٟا١ بحن  ٍع

cinéma du maquis في أٖالي ظبا٫ بالىالًت ألاولى للمى٣ُت الخامؿت و بالًبِ في جبؿت أَل٤ ٖلحها اؾم )

ض" )  . Groupe Farid)2"ٞغ٢ت ٍٞغ

 ٖلى بضوعَم ٖملىا ج٣ىُحن ًٖ ٖباعة وناعوا الؿِىما، في ألاولُت اإلاباصب جل٣ىا َظٍ اإلاضعؾت ظىىصا َلبت و٧ان

ؿالُٞا في وجدمًُها طل٪ بٗض وجغ٦ُبها الجبا٫، في ال٨ٟاح نىع  ه٣ل  أن ٢بل، ؾاب٣ا الكغ٢ُت بغلحن وفي ًٚى

 مدمىص، و مً بحن َإالء الُلبت الظًً اؾدكهضوا هجض : 3اإلاٗاع٥ أزىاء اإلاُضان في الُلبت أٚلب ٌؿدكهض

خىوي، مٗمغ ٞايل،  ٖبض مسخاع، الٛىسي زغوبي ؾىىس ي، الضًً نالح عاٌـ، بً مغاص مغابِ، ٖشمان ٍػ

 .4ظىُاوي  ٖلي ؾمان، بً ؾلُمان خؿِىت، بً ال٣اصع

ض" ُٞلمه الكهحر " الجؼاةغ جدتر١" ) 1958و  1957وبحن ؾىتي   l„Algérie enأهخج ٞىجيي بمؿاٖضة "ٞغ٢ت ٍٞغ

flamme ى ُٞلم ٢هحر مً ظمهىعٍت أإلااهُا الضًم٣غاَُت ، و َى  RDAلخٗاون م٘ قغ٦ت ملم اهخج با 16( َو

الُٟلم الظي أخضر جأزحرا ٦بحرا بًٟل الهىع التي ه٣لها ئلى الٗالم مً ٢لب ألاوعاؽ بدُض نىع الخُاة 

ما٫ الٟضاةُت التي ٢امىا بها  .5الُىمُت للمجاَضًً في الجبا٫ و بٌٗ ألٖا

ما٫ الىزاة٣ُت التي أهخجتها م التي أقٝغ ٖلحها   (Ecole du cinéma du maquisضعؾت ؾِىما الجبا٫)و مً ألٖا

ىهاث البلضان ؤلاقترا٦ُت آهظا٥ و هي قٍغِ خى٫ اإلاضعؾت  ىهُت جم جىػَٗها ٖلى جلٍٟؼ ت جلٍٟؼ ٞىجيي، أقَغ

                                                           
1
 .60غظ٘، م : هٟـ اإلا -  
   ؿذ ٞغوس ي ولض في ٣ُا  1950، أزغط أو٫ ُٞلم له ؾىت 1928ظاهٟي  15مسغط و ؾِىاَع ى الُٟلم 50بٗىىان "ئٍٞغ " ة ٧ان أو٫ ُٞلم مىاٌَ لالؾخٗماع الٟغوس ي َو

 ؾىت.  40الظي مى٘ مً الٗغى إلاا ٣ًاعب ا٫
2
 - Lotfi Meherzi, le cinéma algérien, institution, imaginaire, idéologie, Edition SNED, ALGER, 1980,  p : 62. 

3
مبر "مل٠ زام بالُىم الضعاس ي خى٫ "الؿِىما والشىعة -   ىُت، هٞى  .23. م  1997، مً ئٖضاص اإلاغ٦ؼ الىَني للضعاؾاث والبدض في الخغ٦ت الَى

4
ضة اإلاجاَض الاؾبىعي، الجمٗت  -   ت، ظٍغ  . 6. م  991، الٗضص  1979ث أو  03أخمض خمضي، وا٢٘ الؿِىما الجؼاةٍغ

5
 - cinéma, production cinématographique (1957-1973) ministère de l„information et de la culture, service des arts audiovisuels , p : 12.  
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ني و نىع ًٖ مهاظمت مىاظم الىهؼة، و ٢ض ٖملذ َظٍ  غ الَى هٟؿها و قٍغِ خى٫ ممغياث ظِل الخدٍغ

ت في جل٪ الٟترة اإلاضعؾت إلاضة ٍغ  .1ال جخجاوػ ألاعبٗت أقهغ  هٓغا للٓغوٝ الهٗبت التي قهضتها الشىعة الخدٍغ

ُت مً زال٫ ُٞلم "ؾا٢ُت  م ه٣و ؤلام٩اهُت، ه٣لت هٖى ت، ٚع ٍغ و ٢ض خ٣٣ذ الؿِىما زال٫ الشىعة الخدٍغ

ني ٞىجيي    pierre Clémontؾُضي ًىؾ٠" الظي حٗاون ٖلى اهجاٍػ بُحر ٧لُمىن  لٟاةضة   René Vauthierو  ٍع

ت بك٩ل ٦بحر  و  ني، و َى الُٟلم الظي اػعج الؿلُاث ؤلاؾخٗماٍع غ الَى مهالح الؿِىما الخابٗت لجِل الخدٍغ

ها في  في خ٤  1958ُٟٞغي  8أصي ئلى ئزاعة الغأي الٗام الٗالمي يض ٞغوؿا، ٧ىهه ًىز٤ للمجاػع التي ا٢تٞر

غ  ت ؾُضي ًىؾ٠ زانت و أهه جم جهٍى ٍ ٞىع و٢ٕى ألاخضار و ه٣ل مكاَض خُت و آهُت ًٖ مٗاهاة ؾ٩ان ٢ٍغ

 .2ال٣ه٠ و الخ٣خُل

ت اإلاإ٢خت في  جم حُٗحن مخي الضًم مىؾاوي ٦ميؿ٤ لجم٘  1958ؾبخمبر  19وبٗض مُالص الخ٩ىمت الجؼاةٍغ

ض، و خؿب بُحر قىلي ٞان " ٨ٞغة مىؾاوي ٧اهذ  الم التي ٧ان ٌكٝغ ٖلحها مدمض ًٍؼ الهىع في وػاعة ؤلٖا

و يمذ ٧ل مً مخي  1959خمشل في وي٘ لجىت للهىعة و الهىث " و هي ال٨ٟغة التي جم ججؿُضَا ؾىت ج

 أعؾلذ. ٦ما 3الضًً مىؾاوي و لخًغ خمُىت و ومدمض بىصًت و ٧لىصًً و بُحر قىلي و عقُض آًذ ئًضًغ 

حن قباها الخ٩ىمت اإلاإ٢خت  الهض٣ًت الاقترا٦ُت ٫ الضو  بٌٗ ولضي الؿِىما، مجا٫ في بالخاعط لُخ٩ىهىا ظؼاةٍغ

ؿالُٞا، مشل ا٦ُا، الكغ٢ُت، وأإلااهُا ًٚى لي عاقضي، وأخمض خمُىت، لخًغ مدمض مجهم و٧ان وحك٨ُؿلٞى  ٖو

م ًخي حَر   .4ٚو

٢غعث الخ٩ىمت اإلاإ٢خت ئهخاط ُٞلمحن مً أظل جدًحر الغأي الٗام الضولي للى٣اف خى٫  1960وفي ؾىت 

ىُت أمام الجمُٗت الٗامت لأل  ٠ الٗالم ال٣ًُت الَى مم اإلاخدضة، ًخٗل٤ ألامغ بُٟلم "ظؼاةغها" و حهضٝ ئلى حٍٗغ

ني و٢ض ٦خب هو َظا الُٟلم ٧ل مً مخي الضًً مىؾاوي و  بُبُٗت ال٨ٟاح الظي ٣ًىصٍ ظِل الخدغي الَى

بُحر قىلي في خحن جىلى خؿً بلخاط جيؿ٤ُ ؤلاهخاط و مهُٟى ٧اجب اإلاىؾ٣ُى، أما الُٟلم الشاوي ٞهى بٗىىان " 

 –ؾمُىت" و الهضٝ مىه قض اهدباٍ ئلى الىي٘ اإلاأؾاوي الىاظم ًٖ ؤلاؾخٗماع الٟغوس ي للجؼاةغ، و ٌٗض ًا

ت  –خؿب أخمض بجاوي  الم في الخ٩ىمت الجؼاةٍغ ض وػٍغ ؤلٖا أو٫ ُٞلم صعامي ظؼاةغي، أما باليؿبت إلادمض ًٍؼ

ُىت" ال٣لب، و بالٟٗل ٣ٞض جم اإلاإ٢خت ٞان ُٞلم "ظؼاةغها " ٧ان ًساَب ال٣ٗل بِىما ًساَب ُٞلم "ًاؾم

، و جم زال٫ ال٣مت جد٤ُ٣ اهخهاع 1960ٖغى الُٟلمحن ٖلى َامل الجمُٗت الٗامت لألمم اإلاخدضة في صٌؿمبر 

                                                           
1
 - cinéma, production cinématographique (1957-1973) ministère de l„information et de la culture, service des arts audiovisuels ; p 10.  

2
ت في ألالُٟت الشالشت، أَغوخت -   مت، اججاَاث الؿِىما الجؼاةٍغ لىُل قهاصة الض٦خىعاٍ في الٟىىن الضعامُت، ٧لُت آلاصاب و اللٛاث و الٟىىن ،  ٚحر ميكىعة مىهىع ٦ٍغ

غان   . 38، م : 2013-2012ظامٗت َو
3
، م : أخمض بجاوي، الؿِى -   غ، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ  .57ما و خغب الخدٍغ

4
مبر  4اإلاؿاء،   ظما٫ خماصي، خىاع م٘ اإلاسغط ٖماع الٗؿ٨غي، ًىمُت -    . 10. م  1996هٞى
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ذ ال٣مت اإلاهاص٢ت ٖلى الالةدت  ش  1514صبلىماس ي ٦بحر، خُض ٖٞغ و التي جمىذ  1960صٌؿمبر  14بخاٍع

ا بىٟؿها و جهُٟت غ مهحَر وئلى ظاهب اإلا٣اَ٘ الخُت التي نىعتها مهلخت . 1الاؾخٗماع  الكٗىب الخ٤ في ج٣ٍغ

ت اإلاإ٢خت، ٣ٞض ٧ان ؤلاهخاط ا غافي للخ٩ىمت الجؼاةٍغ غ الؿِىماجٚى تالخهٍى ٍغ ، لؿِىماتي ًغا٤ٞ الشىعة الخدٍغ

لُٗىصا ُٞه ئلى  1961ىت ؾىت ُمالظي اهجٍؼ ظما٫ قىضعلي و لخًغ خامشا٫ ُٞلم "نىث الكٗب"  وهظ٦غ 

ش ألاؾباب الٗ ت و ال٨ٟاح اإلاؿلح ، بدُض ًىضعط َظا الُٟلم في ئَاع الخاٍع ٍغ م٣ُت التي أصث ئلى الشىعة الخدٍغ

ىُت و ًظ٦غ ببضاًت ال٨ٟاح مً اظل ؤلاؾخ ش ألا الؿمعي البهغي للخغ٦ت الَى لت مً جاٍع و٫ ٣ال٫ ٢بل ٞترة ٍَى

مبر   .1954مً هٞى

المي الؿمعي البهغي الىًا٫ اإلاؿلح الظ ي زايه اإلاجاَضون في مسخل٠ اإلاىا٤َ و وعا٤ٞ الٗمل ؤلٖا

ت جسههذ  ٍغ ت  مجها أو ألاظىبُت اإلاخٗاَٟت م٘ الشىعة الخدٍغ الىىاحي، خُض بغػث أؾماء ٦شحرة ؾىاء الجؼاةٍغ

م  غ اإلاٗاع٥ و ًىمُاث اإلاجاَضًً، ئال أن َىا٥ أؾماء أزغي لم وؿم٘ و لم ه٣غأ ٖجها ٦شحرا ٖلى الٚغ في جهٍى

غة مً زال٫ الهىعة و الهىث. و بهظا الخهىم، ًغي مما ٢امذ به في مجا٫ ال ٗمل الضٖاتي للشىعة الخدٍغ

ت ال٨بري، ٞهى الظي َلب مىه  ٍغ ش الشىعة الخدٍغ أخمض بجاوي أن ؾماع ٢ضوع ٌٗض أو٫ مهىع ميس ى في جاٍع

غ في ال٣ىاٖض الخلُٟت ٖلى الخضوص  1975بىنٝى ؾىت  ب ظِل الخدٍغ غ ٖملُاث جضٍع ال٣ُام بالخهٍى

ت اإلاٛغبُت و طل٪ باؾخسضام ٧امحرا ٧ان ًمل٨ها ؾماع ٢ضوع مً هٕى " با٫ أهض َىا٫ الجؼاة ملم" ، و في  16ٍغ

الخد٤ ؾماع ٢ضوع بالجبا٫ الضازلُت للىالًت الخامؿت خُض اهجؼ ٖضة جد٣ُ٣اث مهىعة ، و ٢بل  1960ظىان 

غ الىَني ؾلم ألاعق٠ُ و الهىع و ألاٞالم الخانت بالى  الًت الخامؿت ئلى مؿإولي َُئت أن ٌٛاصع ظِل الخدٍغ

 .2ألاع٧ان الٗامت ب٣ُاصة َىاعي بىمضًً

 للخ٩ىمت الخابٗت الؿِىما مهلخت ئهخاطمً  ،ٞىجيي لغووي ،"وقٗب عظا٫ زمؿت" ُٞلم ظاء ،1962 الٗام وفي

ض، مدمض ٖلحها ٌكٝغ ٧ان والتي اإلاإ٢خت،  سغظحناإلا ٖلى ٖالوة ٞحها، ٌٗمل ئٖالمُت زلُت بمشابت ٧اهذ والتي ًٍؼ

ا ومٟضي ٞاهىن  ٞغاهؼ أمشا٫ ٦ّخاب الؿِىماةُحن،  .ػ٦ٍغ

جا بحن ؤلاهخاط الؿِىماتي و ؤلاهخاط  ت مٍؼ ٍغ لى الٗمىم ٣ٞض ٧ان ؤلاهخاط الؿمعي البهغي زال٫ الشىعة الخدٍغ ٖو

ُت أو َبُٗت ال غافي، بدُض ٧ان خُيئظ التر٦حز ٖلى الهىعة أ٦ثر مً التر٦حز ٖلى هٖى ىوي و الٟىجٚى ٗمل الخلٍٟؼ

ىُت و ٦ك٠ ًٞاةذ ؤلاؾخٗماع أمام الغأي الٗام  اإلانهي ألن الهضٝ ألاؾاس ي ٧ان الخٍٗغ٠ بال٣ًُت الَى

                                                           
1
. 92،93،94،95أخمض بجاوي ، هٟـ اإلاغظ٘، م ،م :  -    بخهٝغ

2
 .63هٟـ اإلاغظ٘، م :  - 
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ش الؿمعي  ت و في جاٍع ٍغ ش الشىعة الخدٍغ ت جضزل في جاٍع الٗالمي، و ٖلُه ٞان َظٍ ؤلاهخاظاث الؿمُٗت البهٍغ

 البهغي في الجؼاةغ. 

ىن  أما  زضمت للجؼاةغ أصزله الظي الٟغوس ي باالؾخٗماع ْهىعٍ ٣ٞض اعجبِ الجؼاةغ ٧ىؾُلت ئٖالمُت، في الخلٍٟؼ

ىوي البض بضأ ٣ٞض إلاهالح وأٚغايه، ش الجؼاةغ في الخلٍٟؼ  ؤلاعؾا٫ مدُت و٧اهذ ، 1956 صٌؿمبر 24 بخاٍع

 500 ٢ضعجه بجهاػ مؼوصة و٧اهذ الجؼاةغ، مضًىت مً ٧لم 20 بٗض ٖلى ج٣٘ وهي"  جمىٟىؾذ عأؽ" جىظض ب

  . ٣ٞ1ِ ويىاخحها الجاةغ مضًىت ئلى ًهل ؤلاعؾا٫ ظٗل مما واٍ

  

جسخل٠ ُٞما بُجها مغاخل بٗضة الجؼاةغ مىظ الاؾخ٣ال٫ ئلى الُىم مغ ٢ُإ ؤلاٖالم في  مرحلت إلاشتقالل : – 2

 التي محزث ٧ل مغخلت ػمىُت :  الٓغوٝ الؿُاؾُت و ؤلاًضًىلىظُت و الش٣اُٞت بازخالٝ 

لُت  5ئٖالن ئؾخ٣ال٫ الجؼاةغ في  ٚضاة( : 6821 – 1692املرحلت ألاولى ) –أ  ، ْل ؤلاؾخٗماع 1962ظٍى

ت مىظ ؾىت  غاى اؾخٗماٍع ىن التي أؾؿها أٚل ، خُض خغنذ 1944ٌؿُُغ ٖلى مإؾؿت ؤلاطاٖت و الخلٍٟؼ

ت زال٫   في ؤلاؾتراجُجُت اإلاإؾؿاث بٌٗ ٖلى ؾُُغتها ب٣اءٖلى ئ ئًُٟان مٟاوياثالؿلُاث ؤلاؾخٗماٍع

المُت و الش٣اُٞت مجها بما في البالص ؤلاطاٖت و  تؿمإؾ ب٣اء٩ٞاهذ بىىص اجٟا٢ُت ئًُٟان جىو ٖلى  ،طل٪ ؤلٖا

ىن  ت الؿُُغة جدذ الخلٍٟؼ ، ٦ما ههذ ٖلى جأظُل الخىى في مهحر َظٍ  الاؾخ٣ال٫ بٗض الاؾخٗماٍع

 .الٟغوؿُت والخلٟؼة ؤلاطاٖت تؿمإؾ اؾم جدمل ْلذاإلاإؾؿت ئلى و٢ذ الخ٤، خُض 

ت  ئال أن َظٍ ت التي ٖبرث مىظ ٞجغ ؤلاؾخ٣ال٫ ٖلى ئعاصتها ال٣ٍى الىيُٗت ق٩لذ ٢ل٣ا لضي الؿلُاث الجؼاةٍغ

ت و ز٣اٞت اإلاجخم٘  المُت مجها التي حٗبر ًٖ ٍَى ىُت الؾُما الش٣اُٞت و ؤلٖا غ ٧اٞت اإلاإؾؿاث الَى الؾخ٨ما٫ جدٍغ

َظا اإلاجا٫ أمغ ًدىافى م٘ مبضأ  الجؼاةغي، خُض بضي واضخا ان اؾخمغاع الٗمل ببىىص اجٟا٢ُت اًُٟان في

ىُت، ٦ما أن  الاهخ٣الُت و بغوػ ٖالماث جض٫ ٖلى ٖضم ظضًت الُٝغ  اإلاضة ويىح ٖضماؾترظإ الؿُاصة الَى

ني  الم، صٞ٘ الجِل الكٗبي الَى حن مً بٌٗ ال٣ُاٖاث الخؿاؾت ٖلى ٚغاع ؤلٖا الٟغوس ي في جم٨حن الجؼاةٍغ

ىن في ئلى ٞغى الؿُُغة ٖلى مإؾؿت ؤلاطاٖت وا  .1962أ٦خىبغ  28لخلٍٟؼ

غ  الؿُاس يوبهظا الخهىم، ٣ًى٫ بً ًىؾ٠ بً زضة الظي ٧ان أخض أًٖاء اإلا٨خب  لخؼب ظبهت الخدٍغ

ني آهظا٥ " ىن(، ؤلاظغاءاث َظٍ مشل ئنالَى  جغ٢ب َاإلاا التي )ٞغى الؿُُغة ٖلى مإؾؿت ؤلاطاٖت و الخلٍٟؼ

                                                           
 11، ص 2001نوفمرب  02أكتوبر إىل  27، من  104ة والتلفزیون، العدد السرتجاع اإلذاع 39جملة الشاشة الصغریة، الذكرى  -  1
   النقطة هــ :" ختصص اإلذاعة و التلفزیون جزءا من إذاعتها باللغة الفرنسية یتناسب مع أمهية هذه اللغة يف اجلزائر".10جاء يف الفصل األول من اتفاقية إیفيان ، البند ، 
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ها ب مً ًظ٦غ أن قأهه مً ما ٧ل جهُٟت لىئ ئعاصجىا يمً جىضعط ، الهبر بٟاٙع قٗبىا و٢ٖى  بُٗض مً أو ٢ٍغ

 وٗٝغ ئٖالمُت أظهؼة بىظىص وؿمذ أن اإلاى٤ُ مً لِـ ئهه ... البالص صازل ألالُم ؤلاؾخٗماعي  بالىظىص

ت صؾخىعها مباصب م٘ جخىا٤ٞ ؤلاظغاءاث َظٍ ئن ؤلاخخال٫، ٖهض ئبان جبىتها التي اإلاىا٠٢ ٍغ " و َى هٟـ الجَى

٘ في الخىظه الظي ٖب ىُت للدكَغ ر ٖىه عةِـ مجلـ الشىعة آهظا٥ َىاعي بىمضًً زال٫ جىهِب اللجىت الَى

٢اةال بسهىم مؿألت ئلٛاء الٗمل بال٣ىاهحن الٟغوؿُت :" ئهه إلاً ٚحر اإلا٣ٗى٫ أن جىانل  1973صٌؿمبر  27

أؾاؾا لخماًت الشىعة مؿحرتها ب٣ىاهحن ٚحر زىعٍت، و أن ًخم حكُِض ؤلاقترا٦ُت ٖلى أؾاؽ ٢ىاهحن مٗضة 

ً ب٣ىاهحن أٖضاةىا أولئ٪"  .1ؤلا٢خهاص الغأؾمالي، ٦ما أهه مً ٚحر اإلا٣ٗى٫ أًًا أن هب٣ى مؿٍغ

ىن بٗض نضوع اإلاغؾىم   مً الٟاجذ في اإلاإعرو٢ض ظاء ٢غاع ٞغى الؿُُغة ٖلى مإؾؿت ؤلاطاٖت والخلٍٟؼ

ىوي و ؤلاطاعي البض تؿمإؾ ئلى طاث اإلاإؾؿت بمىظبهالظي جدىلذ و  234-67 ع٢م جدذ 1962 أ٦خىبغ  الخلٍٟؼ

ىن  و ؤلاطاٖت بدىُٓم الخام 1963 أوثالٟاجذ مً  في اإلاإعر اإلاغؾىم لُأحي بٗضٍ ااو  الخلٍٟؼ  مإؾؿت ٖخباَع

 أ٦بر. نالخُت لها أُُٖذ نىاعي، و ججاعي  َاب٘ طاث للضولت جابٗت ٖمىمُت

ىن، ًخدضر بٌٗ وبالٗىصة ئلى الٓغوٝ التي جم ٞحها اؾترظإ الؿُاصة ٖلى مإؾؿت ؤلاط اٖت و الخلٍٟؼ

الباخشحن و اإلاإعزحن ًٖ "معجؼة " خ٣ُ٣ُت، خُض جمذ ٖملُت الاؾترظإ بك٩ل اعججالي ٚحر مضعوؽ ئال أجها 

ىن  ؤلاطاٖت مبنى ئلى خًغ خُض ،٧للذ بالىجاح بًٟل ئعاصة اإلاهىُحن غ ظِل مً يابِ والخلٍٟؼ  لُسبر الخدٍغ

ـ مً أوامٍغ ًخل٣ى الظي- الٟغوس ي اإلاضًغ  وكغة ومغا٢بت بمخابٗت ٦م٩ل٠ )الًابِ الجؼاةغي( خُِٗىهب ،-باَع

ضص ال٣غاع، بهظا ًغى لم الٟغوس ي اإلاضًغ ل٨ً ألازباع، ٣ت باوسخابه َو  اٖخ٣اصا باإلاإؾؿت الٗاملحن ظمُ٘ ٞع

 ،"قئخم خُض ئلى طَبىا٢اةال "ا بصجاٖت ٖلُه عص الجؼاةغي  الًابِ ل٨ً بظَابه، دخى٠٢ؾ ألامىع  أن مىه

ىن  ؤلاطاٖت صًىان ومضًغ ظؼاةغي  مىضوب بحن الخاصزت، َظٍ بٗض زىاتي ل٣اء ٣ٖض ع وج٣غ   الٟغوس ي والخلٍٟؼ

ـ،  صزل بِىما ضخم بمل٠ مدمال ال٣اٖت  ئلى ظاء الٟغوس ي اإلاٟاوى أن بؿبب ًخم، لم الل٣اء َظا ل٨ً بباَع

 يُٗذ ٢ض ج٩ىن  عبما اء٥وع  اهٓغ" مؿتهؼةا الٟغوس ياإلاٟاوى  ٞباصعخامال بٌٗ ألاوعا١ ٣ِٞ،  الجؼاةغي 

ى ما أزاع خُٟٓت ،"أوعا٢٪ بٌٗ اص ؤلاَاهت، ًخ٣بل لمالظي  الجؼاةغي  اإلاٟاوى َو  أن اإلاؿإولحن لُسبر ٖو

ىن  ؤلاطاٖت مىيٕى خى٫  ٞغوؿا م٘ اإلاٟاوياث  .2مؿخدُلت أنبدذ والخلٍٟؼ

ت ئلى ؤلا٢ضام ٖلى ٞغى الؿُاصة  ىُت تؿؾاإلاإ  ٖلى٧ل َظٍ الٓغوٝ صٞٗذ الؿلُاث الجؼاةٍغ ىن لل الَى  خلٍٟؼ

٘  . أَمُت مً الخؿاؽ ال٣ُإ َظا ًمخل٨ه إلاا ىن بٞغ و جُب٣ُا لهظا الخىظه ٢ام الخ٣ىُىن و الٗما٫ الجؼاةٍغ

                                                           
1
اث الجامُٗت،الجؼاةغ،  بً ًىؾ٠ ًً زضة، جهاًت خغب -   ضاع و الٗحن ظباًلي، صًىان اإلاُبٖى غـ اجٟا٢ُت ئًُٟان، جغظمت لخؿً ٚػ  .111، م : 1987الخدٍغ

2
ظُاث و ا٢خهاصًاث وؾاةل لىُل قهاصة ماظِؿخحر في ج٨ىىلى ٚحر ميكىعة ، مظ٦غة -ئق٩االث ؤلاهٟخاح –عمًان بلٗمغي، ال٣ُإ الؿمعي البهغي في الجؼاةغ  -  

الم  .14، 13، م، م : 2013-2012،  3، ظامٗت الجؼاةغ ؤلٖا
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 ً ىن و في الجد٤ُ٣ و هجخىا في الخدضي و الخٛلب ٖلى نٗىباث الخ٩ٍى ؿحر الخؿً ألظهؼة ؤلاطاٖت و الخلٍٟؼ

اعاث و الخ٣ في ٖغ٢لت ؤلاعؾا٫ إلاضة  بىُىن الٟغوؿُىن أن طَابهم ؾُدؿباؾخمغاع ؤلاعؾا٫ في خحن ًْ ؤلَا

لت  . ٍَى

ت َىا٥و  ت الؿلُاث ٖلحها اؾدىضث التي اإلابرعاث مً مجمٖى  ئلى تهضٝ ٧اهذ والتي الاؾخ٣ال٫، بٗض الجؼاةٍغ

ت الؿمُٗت اإلاإؾؿت جبُٗت ٞهل وخخمُت يغوعة  ؾُاصتها اؾخ٨ما٫ لها ًدؿنى ختى الٟغوؿُحن، ًٖ البهٍغ

ىُ  الؿُاصة الؾترظإ وظىص ال أهه جغي  ٧اهذ والتي الؿُاس ي، الاؾخ٣ال٫ ئلى ئياٞت اإلاُاصًً ظمُ٘ ٖلى تالَى

ىُت المي، الاؾخ٣ال٫ اؾخ٨ما٫ بضون  الؿُاس ي والاؾخ٣ال٫ الَى  : 1 ماًلي في اإلابرعاث اَم وجخمشل ؤلٖا

ني ئٖالم ئ٢امت ئن - ٗاث مسخل٠ في الىٓغ ٖبر ًمغ أن مً البض ٧ان َو المُت والىهىم الدكَغ  الٟغوؿُت، ؤلٖا

 َبُٗت م٘ جىا٢ًها ًٖ الاؾخ٣ال٫ ٚضاة بهغاخت ٦كٟذ و٢ض البهغي، الؿمعي ال٣ُإ حؿحر ٧اهذ التي

ت والضولت الجضًض الجؼاةغي  اإلاجخم٘ جُلٗاث ،وم٘ اإلاغخلت  . الجضًضة الجؼاةٍغ

الم بىاء ئٖاصة يغوعة -  البنى مسخل٠ وجضُٖم ،زانت بهٟت البهغي  الؿمعي وال٣ُإ ٖامت بهٟت ؤلٖا

 الخسل٠ ٖلى ال٣ًاء م٣ضمتها وفي ألامت أَضاٝ زضمت ٖلى ٌؿاٖض الظي بالك٩ل ٞحها والخىؾ٘ ال٣اٖضًت

 .الخىمُت وجد٤ُ٣

الم مإؾؿاث مسخل٠ ٩َُلت ئٖاصة - ني، اإلاجهىص في هسغاٍباال  لها ٌؿمذ الظي بالك٩ل ؤلٖا  وجد٤ُ٣ الَى

ني ئٖالم في اإلاجخم٘ أَضاٝ  اإلاؿخ٣لت الضولت اَخماماث ًٖ الخٗبحر ٖلى ال٣ضعة له ٩ًىن  دُضب مؿخ٣ل، َو

المُت وعٚباتها  .ؤلٖا

الم ٢ُإ ج٠ُُ٨ - ً ٌكهضٍ ما م٘ البهغي  الؿمعي ؤلٖا  اإلاؿخىي  ٖلى ؾىاء جُىعاث مً والٗالم الَى

ُٗت  الىهىم   . الىؾاةل َظٍ ٢بل مً اإلا٣ضمت الخضمت مؿخىي  ٖلى أو ال٣اٖضًت البنى أوالدكَغ

ش وبخا مبر  09ٍع  ؤلاطاٖتلًُ٘  1963 ؾىت الهاصعة ألاخ٩ام ٧لالظي أبُل  234/67ع٢م  ، نضع ألامغ 1967هٞى

ىن  و ان الىهىم ال٣اهىهُت الٟغوؿُت في  وػاعة وناًت جدذ الخلٍٟؼ الم(، خُض ألغى َظا ألامغ ؾٍغ ألاهباء )ؤلٖا

الم و التي جم جمضًض الٗمل بها بك٩ل ْغفي بمىظب ال٣اهىن  . و 1962و الهاصع في صٌؿمبر  62/157 مجا٫ ؤلٖا

ُت  234/67ٌٗض ألامغ ع٢م  ٘ ألا٦ثر أَمُت باليؿبت لإلٖالم زال٫ َظٍ الٟترة، إلاا ق٩ل مً ه٣لت هٖى الدكَغ

الم، خُض ىن ، في ماصجه ألاولى نٟت "اإلاإؾؿت  آهظا٥ في ٢ُإ ؤلٖا مىذ َظا ألامغ مإؾؿت ؤلاطاٖت و الخلٍٟؼ

                                                           
1
ىن الجؼاةغي، عؾالت  -  ت اإلا٣ضمت في الخلٍٟؼ ،  2003/2004، 3لىُل قهاصة ص٦خىعاٍ في ؤلاٖالم و ؤلاجها٫، ظامٗت الجؼاةغ  ٚحر ميكىعة مدمض قُاح، اليكغة ؤلازباٍع

.134،135م،م : 
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ت و ؤلاؾخ٣ال٫ اإلاالي"الٗمىمُت طاث الُاب٘ الهىاع ، وخضص مهامها في 1ي و الخجاعي، جخمخ٘ بالصخهُت اإلاٗىٍى

"ج٣ضًم الخضمت الٗامت اإلاخٗل٣ت باليكغ ؤلاطاعي والخلٟؼي" و ظٗلها جدخ٨غ لىخضَا "اؾخٛال٫ قب٨ت الخجهحزاث 

ا ُٞما بٗض(،  ىن )اإلاىعوزت ًٖ الاؾخٗماع أو التي جم ا٢خىاَؤ ووي٘ بغامجها و الخانت باإلطاٖت و الخلٍٟؼ

ىُت و ألاظىبُت و ٦ظا ئبغام الاجٟا٢اث م٘ ؤلاصاعاث  ا م٘ الهُئاث الَى ٣ها و الاقترا٥ في ويٗها ووكَغ حؿٍى

ني". ٦ما أجاخذ اإلااصة  مً َظا ألامغ  8اإلاٗىُت ٢هض ال٣ُام بيكغ البرامج ؤلاطاُٖت و اإلاخلٟؼة ٖبر التراب الَى

ى  ى ما ؾمذ ُٞما بٗض بٟخذ للمضًغ الٗام إلاإؾؿت ؤلاطاٖت و الخلٍٟؼ ً ، َو ت ٖبر الَى ن بٟخذ مغا٦ؼ ظهٍى

ىن الجؼاةغي في ٧ل مً بكاع ووَغان و وع٢لت و ٢ؿىُُىت.   ت ألاعب٘ للخلٍٟؼ  اإلادُاث الجهٍى

ني، و صٖما  ٤ م٣خًُاث اإلاُشا١ الَى الم في الجؼاةغ  ٞو واؾخ٨ماال للمىٓىمت ال٣اهىهُت اإلاىٓمت ل٣ُإ ؤلٖا

-67اإلاغؾىم ع٢م  1967أ٦خىبغ  19ٖالم و ال٣ُاٖاث الش٣اُٞت و الٟىُت ألازغي، نضع في للخ٩امل بحن ٢ُإ ؤلا 

الم( و الظي جًمً الٗضًض مً الخىظحهاث اإلاخٗل٣ت بدشمحن  802 ت لىػاعة ألاهباء )ؤلٖا اإلاىٓم لإلصاعة اإلاغ٦ٍؼ

الم الؿمعي البهغي و جغ٢ُخه. و ٢ؿم َظا اإلاغؾىم في ماصجه الشاهُت، وػاعة  اث مً ؤلٖا ألاهباء ئلى أعب٘ مضًٍغ

ت الش٣اٞت الكٗبُت و الدؿلُاث التي جخًمً بضوعَا )اإلااصة  ُت للٟىىن الؿمُٗت 4بُجها مضًٍغ ت الٟٖغ ( اإلاضًٍغ

ىن و م٨خب آزغ للمؿغح، و ٧ل٠ اإلاكٕغ  ت، حكمل م٨خبحن أخضَما م٨خب الؿِىما و ؤلاطاٖت و الخلٍٟؼ البهٍغ

ُت بىي٘ الٗىان ت الٟٖغ ت، ٦ما ج٣ىم َظٍ اإلاضًٍغ غ الخانت بؿُاؾت ز٣اُٞت جظإ بالىؾاةل الؿمُٗت البهٍغ

ىن( و الٗمل ٖلى وكغ  ت جدذ الىناًت )مً بُجها ؤلاطاٖت و الخلٍٟؼ ت بخىظُه الهُئاث اإلاىيٖى َظٍ اإلاضًٍغ

ت، و ٦ظا ئوٗاف و حصجُ٘ ٧ل ألابدار و الابخ٩اعاث في الهُئاث الؿِىماة ُت و الش٣اٞت بالىؾاةل الؿمُٗت البهٍغ

ت و اإلاؿغح  .2ؤلاطاُٖت و الخلٍٟؼ

ُٗت ًدٓى باَخمام متزاًض، خُض أَل٣ذ الضولت مىظ ؾىت   وأزظ ٢ُإ ؤلاٖالم بٗض َظٍ الىهىم الدكَغ

الم الؿمعي البهغي م٩اهت َامت، و زههذ  1967 ت ٧ان ٞحها ل٣ُإ ؤلٖا اث ُزال٫ اإلاسُمسُُاث جىمٍى

( أ٦ثر مً  1977-1974الغباعي الشاوي ( )1973-1970 غباعي ألاو٫ ( )ال1969-1967) الشالسي : الشالزت الخالُت

ت التي ٧اهذ  310  389بـ 1976مخل٩اتها ج٣ضع في ٖام مملُىن صًىاع إلاحزاهُت ججهحز ؤلاطاٖت و الخلٟؼة الجؼاةٍغ

 .3ملُىن صًىاع 560اعجٟٗذ ئلى  1982ملُىن صًىاع ظؼاةغي بما ٞحها ما زلٟه الاؾخٗماع، و في ٖام 

ني، خُض في ًٚ ىن ٖلى جىؾُ٘ قب٨تها ٖبر التراب الَى  صاع أوكئذىن طل٪، ٨ٖٟذ مإؾؿت ؤلاطاٖت و الخلٍٟؼ

ىن  ؤلاطاٖت ضة ب٣ؿىُُىت والخلٍٟؼ  مكاَضة باؾخُاٖتهم البالص قما٫ ؾ٩ان ٧ل أنبذ ختى عبِ مدُاث ٖو

                                                           
 املتضمن تنظيم اإلذاعة و التلفزیون اجلزائریة. 1967نوفمرب  9املوافق ل  1387شعبان  6املؤرخ يف  432-67األمر  رقم  - 1
 املتضمن تنظيم اإلدارة املركزیة لوزارة األنباء. 1967أكتوبر  19املوافق ل  1387رجب  5املؤرخ يف  802-67مرسوم رقم  -  2

3  -   site de l’ENTV : https://www.entv.dz , consulté le 09/08/2017 

https://www.entv.dz/
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ىن   أَغاؽ ؾى١  مً ٧ل في والخىػَ٘ للغبِ مدُاث كئذوأ 1972 وفي ،1970 مً ابخضاء الجؼاةغي  الخلٍٟؼ

ت، اإلاضًت مً ٧ل فيجم اهجاػ مدُخحن  1975 وفي ومٛىُت، ني التراب حُُٛت وؿبت لترجٟ٘ ومكٍغ  95ئلى  الَى

ىهُت و 19781 ؾىت باإلااةت 97 ئلى زم ، 1976 ؾىت في باإلااةت ، و عا٣ٞذ الضولت ظهىص جىؾُ٘ الكب٨ت الخلٍٟؼ

ً ب ا وجدضًض الاؾخ٣با٫ أظهؼة اؾخحراص ؿُاؾتؤلاطاُٖت ٖبر الَى ىن، باليؿبت زانت أؾٗاَع  ٦ما للخلٍٟؼ

ىُت الكغ٦ت ٢اصتها اإلاجا٫ َظا في نىاٖت ئ٢امت ئلى اججهذ  في الجؼاةغ وجم٨ىذ ؤلال٨تروهُت، للهىاٖاث الَى

غ مً وظحزة ٞترة  .2البهغي  الؿمعي لل٣ُإ الخ٣ىُت ال٣اٖضة جٍُى

الن ًٖ جى٢ُ٘ ئجٟا١ بحن الكغ٦ت ال 1974ٟٞي ؾبخمبر  ت للهىاٖاث ال٨هغومجزلُت )جم ؤلٖا ( و SONELECجؼاةٍغ

٩ي ) " ًخم بمىظبه جأؾِـ  GTEI" )Général Telephone and Electronic Internationalاإلاجم٘ الهىاعي ألامٍغ

ىن بمهى٘ ؾُضي بلٗباؽ لل٨هغومجزلُاث، خُض ٧ان مً اإلاٟترى ان ًيخج َظا  قغا٦ت لهىاٖت أظهؼة الخلٍٟؼ

ا و  190دى ه 1977اإلاهى٘ ابخضاء مً  ا و  500أل٠ ظهاػ جلٟاػ  )باألبٌُ و ألاؾىص( ؾىٍى أل٠ جلٟاػ ملىن ؾىٍى

 80باإلائت ئلى  75باإلائت باليؿبت ألظهؼة الخلٟاػ و مابحن  81أل٠ ظهاػ عاصًى ، ٖلى أن ج٩ىن وؿبت ؤلاهضماط  450

 .3باإلائت باليؿبت ألظهؼة الغاصًى

ل و٢ض اهُل٣ذ ٖملُت ؤلاهخاط الٟٗلي ألظهؼة الخ ل 1978لٟاػ ألابٌُ و ألاؾىص في أٍٞغ باليؿبت  1979، وفي أٍٞغ

ض مً َظٍ ألاظهؼة لخُُٛت الُلب اإلادلي  ألظهؼة الخلٟاػ باأللىان، ئال أن الخ٩ىمت ايُغث ئلى اؾخحراص اإلاٍؼ

 .4أل٠ جلٟاػ باأللىان في مغخلت الخ٣ت 70أل٠ جلٟاػ باألبٌُ و الاؾىص و  165ٖلحها، خُض جم اؾخحراص 

الم الؿمعي البهغي، ٣ٞض قٕغ مؿإولى ؤلاٖالم الؿمعي البهغي في وبا ٘ الضولت في ؤلٖا لٗىصة ئلى مكاَع

ىن  1972الجؼاةغ مىظ ؾىت  ىهُت زاهُت، خُض أ٦ض اإلاضًغ الٗام لإلطاٖت و الخلٍٟؼ ال١ ٢ىاة جلٍٟؼ في الخدًحر إَل

( ؾِخم ئ٢تراح 1977-1974سُِ الغباعي الجؼاةغ أهظا٥ ٖبض ال٣اصع قٍغِ، أهه " في ئَاع  اإلاسُِ اإلا٣بل )اإلا

صًىاع ظؼاةغي  27000000ئَال١ ٢ىاة زاهُت"، و ٖلى َظا ألاؾاؽ زههذ وػاعة الخسُُِ محزاهُت ج٣ضع ب 

ىن التربىي، ال٣ىاة الشاهُت" و في هٟـ الؿىت  1975ؾىت  ىن مً أظل " صعاؾت ئهجاػ الخلٍٟؼ لإلطاٖت و الخلٍٟؼ

ىن محزاهُت ج٣ضع ب زههذ وػاعة الخسُُِ لإلطاٖت و  صًىاع ظؼاةغي لضعاؾت ئهجاػ "مغ٦ؼ  2500000الخلٍٟؼ

اعاث الخ٣ىُت  ا الىىع هٓغا لى٣و ال٨ٟاءاث و ؤلَا ىهُت" و َما اإلاكغوٖان اللظان لم ًٍغ إلهخاط ألاٞالم الخلٍٟؼ

                                                           
1
اث الجامٗیت،  ،ػھحر ئخضاصن  -    .107، م  1991الجؼاةغ، مضزل ئلى ٖلىم ؤلاٖالم وؤلاجها٫، صیىان اإلاُبٖى

2
ىیت لليكغ وؤلاقھاع، الجؼاةغ،  -   عي البهغي في الجؼاةغ ، ، ه٣ال ًٖ عمًان بلٗمغي، ال٣ُإ الؿم310:  م 1989الضلیل الا٢خهاصي والاظخماعي، الى٧الت الَى

الم، ظامٗت الجؼاةغ  عؾالت ٚحر ميكىعة اق٩االث ؤلاهٟخاح،   .19،20، م ، م : 2011/2012، 3لىُل قهاصة ماظِؿخحر في ج٨ىىلىظُاث و ا٢خهاصًاث وؾاةل ؤلٖا
3
  - Brahim BRAHIMI, le pouvoir, la presse et les intellectuels en Algérie, l„Harmattan, Paris, 1989, P : 66, traduit et modifié.  

4
 - Idem, P : 66 traduit et modifié. 
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ً الخ٣ىُحن ؾىت  ت الخ٣ىُت لإلطاٖت و الخ 1977زانت بٗض ئ٣ًاٝ بغهامج ج٩ٍى ىن مً َٝغ مضًغ اإلاضًٍغ لٍٟؼ

 . 1آهظا٥ ٖبض الغخمان لٛىاَي

حر اخضاصن ًغي أهه ئلى ٚاًت ؾىت ئال أن  الم ٌِٗل خالت مً "الؿباث 1976الض٦خىع َػ ،٧ان ٢ُإ ؤلٖا

قهضث نضوع  1976، ٖلى اٖخباع أن ؾىت 2الكخىي" بدُض قهض ال٣ُإ خالت مً الٟغاٙ ال٣اهىوي قبه الخام

ني الظي بضأ بمىظبه ؤلاَخم الم اإلاُشا١ الَى الم ووؾاةله ومجها وؾاةل ؤلٖا ام الٟٗلي و الجاص ب٣ًاًا ؤلٖا

ت، وطل٪ في ئَاع ؾُاؾت اؾخ٨ما٫ بىاء اإلاإؾؿاث و الهُا٧ل الؿُاؾُت و الا٢خهاصًت  الؿمُٗت البهٍغ

ني  ىُت بىاء ٖلى الؿُاؾُت الٗامت للمُشا١ الَى المُت الَى ىُت، خُض بضأث جخطح مٗالم الؿُاؾت ؤلٖا الَى

الم في زضمت أَضاٝ الخىمُت، ٦ما صٖا ئلى يغوعة الظي أقاع  في ٞدىاٍ ئلى الضوع الاؾتراجُجي لىؾاةل ؤلٖا

ىن و الؿِىما في مسخل٠  ٗاث جدضص جدضًضا ؾلُما صوع الصخاٞت و ؤلاطاٖت و الخلٍٟؼ اؾخسضام ٢ىاهحن و حكَغ

حر ال٩ىاصع ؤلا  الم و جٞى ً في مجا٫ ؤلٖا ىُت، و ؤلاَخمام بالخ٩ٍى ٘ الَى ٖالمُت الالػمت إلاىا٦بت زُِ الخىمُت اإلاكاَع

، لخضزل الجؼاةغ في مغخلت ظضًضة ٖلى ٧ل 3و اقبإ مسخل٠ خاظاث الجمهىع ئلى ئٖالم مىيىعي وظُض

الم.  ألانٗضة بما ٞحها ٢ُإ ؤلٖا

ني اإلاى٣ٗض في غ الَى الم للمإجمغ الغاب٘ لجبهت الخدٍغ  وبالٟٗل ٣ٞض ْهغ َظا الخىظه الجضًض مً زال٫ الةدت ؤلٖا

ؾىت مً او٣ٗاص اإلاإجمغ الشالض للخؼب والظي زهو الةدت  15، و َى اإلاإجمغ الظي او٣ٗض بٗض 1979ظاهٟي 

الم الظي جأزغ بالؿُاؾت الجضًضة للخؼب الىاخض،  لإلٖالم أ٦ض مً زاللها ٖلى ألاَمُت الاؾتراجُجُت ل٣ُإ ؤلٖا

لُه  الم ٖ -ًغي بٌٗ اإلاسخهحن –ٖو   ٝغأن ٢ُإ ؤلٖا
 
  جُىعا

 
ُا  ٌٗخبر الظي ،1979 في الغاب٘ مإجمٍغ مىظ هٖى

 
 
  مُالصا

 
ىُت  الؿاخت في اإلاىظىصة الخُاعاث مٗٓم ًجم٘ جىُٓم مؿخىي  ئلى ٦جهاػ ويُٗخه مً ه٣له زاهُا الَى

ظَب   ٧ان طل٪ أن البٌٗ ٍو
 
ل، أمض مىظ مبرمجا  والٗاصاث الخىُٟظًت، باإلاإؾؿت ٖال٢خه ٚمىى ل٨ً ٍَى

 خى٫  ٦جهاػ مهامه مً أنٗب الخُاعاث مخٗضص ؾُاس ي ٦خىُٓم مهامه ظٗلذ الؿاب٣ت اإلاضة زال٫ اإلاترا٦مت

 .4 الؿلُت

 ( : 1989 – 1982اإلاغخلت الشاهُت ) –ب 

الم  غ الىَني، ظاء ٢اهىن ؤلٖا ني و الةدت خؼب ظبهت الخدٍغ و جىُٟظا للؿُاؾت الٗامت التي جًمجها اإلاُشا١ الَى

ش  82-01 ش الجؼاةغ اإلاؿخ٣لت، والظي ، الظي ٌٗض أ1982ُٟٞغي  6الهاصع بخاٍع الم في جاٍع و٫ ٢اهىن زام باإٖل

                                                           
1
  - Idem, P : 68-69 traduit et modifié. 

2
  - Zahir Ihaddaden : colloque sur la presse écrite au Maghreb, Tunis 1-3 décembre, Edit walf zug, humburg 1989 p : 125. 

3
اث الخؼب، الجؼاةغ، اإلاكغوٕ الخمه -   ني، لجىت الش٣اٞت و ؤلاٖالم، مُبٖى غ الَى المُت، خؼب ظبهت الخدٍغ  .34، م : 1982ُضي إلال٠ الؿُاؾت ؤلٖا

4
اث الجامُٗت،  انصًى ، َُت في الجؼاةغ واإلاى٣ُت الٗغبُتمدمض الٗغبي، ولض زلُٟت، الخىمُت والضًم٣غا -    55، م1991الجؼاةغ، اإلاُبٖى
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٤ ما ج٣خًُه الغؤٍت ؤلاقترا٦ُت التي  الم ٞو ني ٖلى ٢ُإ ؤلٖا غ الَى ٦غؽ ؾلُت الضولت و خؼب ظبهت الخدٍغ

الم" اهخهجتها البالص في جل٪ الٟترة، خُض جىو اإلااصة ألاولى مىه ٖلى أن  الؿُاصة ٢ُاٖاث مً ٢ُإ ؤلٖا

ىُت، الم ٌٗبر الَى غ ظبهت خؼب ب٣ُاصة ؤلٖا ني، الخدٍغ  اإلاُشا١ في اإلادضصة الاقترا٦ُت الازخُاعاث ئَاع وفي الَى

ٗمل الكٗبُت، الجماَحر إلاُامذ وجغظمت الشىعة، ئصاعة ًٖ الم َو  وجىُٓمها ال٣ُاٖاث ٧ل حٗبئت ٖلى ؤلٖا

ىُت ألاَضاٝ لخد٤ُ٣  .1"الَى

الخٔ الم ٢اهىن  ٖلى ٍو غ ظبهت لخؼب الغاب٘ اإلاإجمغ ٢غاعاث جًمىخه بما رال٨بح جأزٍغ 1982 ؤلٖا ني الخدٍغ  الَى

الم، بسهىم 1979 في اإلاى٣ٗض  خُض وأَضاٞه، الخؼب لخضمت مىظهت ج٩ىن  أن ًجب أصاة اٖخبر والظي ؤلٖا

 اإلاخٗل٣ت الالةدت به أ٢غث ما َظا الشىعة، أَضاٝ جد٤ُ٣ ٖلى والتزام مؿإولُت ب٩ل ٌٗمل الصخٟي ٧ان

الم غ لخؼب باإٖل الم اٖخبرث خُض ، 1979 لؿىت ظبهت الخدٍغ  أ٩ٞاع قغح ًٖ مؿإو٫ اؾتراجُجُا ٢ُاٖا ؤلٖا

 .2لألمت ألازال٢ُت وال٣ُم للبالص ؤلاًضًىلىظُت الازخُاعاث وجغؾُش ، مىا٢ٟه وجضُٖم الخؼب

الم لؿىت  غي الٗضًض مً الباخشحن أن ٢اهىن ؤلٖا اث و الصخاٞت اإلا٨خىبت1982ٍو ولم  ، ظاء لُىٓم اإلاُبٖى

ت ئال في ئَاع ٖام و ًٟٞاى، و ٧ان اإلاكٕغ ًلخ٤ مهُلح "الؿمعي  الم الؿمُٗت البهٍغ ًخٗغى لىؾاةل ؤلٖا

المُت و الىؾاةل، ٦ما ًغي أزغون أن اإلاكٕغ الجؼاةغي مً زال٫  البهغي" ٧لما ٧ان الخضًض ًٖ اإلاماعؾت ؤلٖا

الم  َظا ال٣اهىن م٘ ٢ُإ ؤلاٖالم الؿمعي البهغي بك٩ل ظض مخدٟٔ خُض أهه لم ًظ٦غ َظا الىٕى مً ؤلٖا

المُت  ئال بك٩ل ٖغض ي ًىحي ئلى الخغط ال٨بحر الظي ٧ان ٌٗاوي مىه اإلاكٕغ الجؼاةغي في حٗاَي م٘ اإلاإؾؿت ؤلٖا

ت.  الؿمُٗت البهٍغ

ا مً الخُىع  ئال أن الىٓغة اإلاخٟدهت في َظا ال٣اهىن جم٨ىىا مً ال٣ى٫ أن اإلاكٕغ الجؼاةغي سجل هٖى

عي في  الم في ْل اخترام الؿُاؾت الٗامت للبالص آهظا٥، خُض ٞخذ اإلاكٕغ ئم٩اهُت ئوكاء الدكَغ ٢ًاًا ؤلٖا

الم، أي جدذ مل٨ُت  ىهُت أو ئطاُٖت مخٗضصة ول٨ً في ئَاع مبضأ اخخ٩اع الضولت إلال٨ُت وؾاةل ؤلٖا ٢ىىاث جلٍٟؼ

الم في الجؼاةغ ٞكلىا أ الضولت ٦ثر مً مغة في ئوكاء ٢ىىاث ، و َى ما لم ًخم بدُض أن مؿإولي ٢ُإ ؤلٖا

ىن. ٚحر أن اإلاكٕغ خضص أن ٧ل َظٍ اإلاإؾؿاث ًجب أن جلتزم  أزغي جابٗت للمإؾؿت الىَىُت للخلٍٟؼ

ا.  بالخىظحهاث اإلا٣ضمت مً َٝغ ال٣ُاصة الؿُاؾُت للبالص صون ٚحَر

                                                           
1
الم . 1982ٞبراًغ ؾىت  6اإلاىا٤ٞ  1402عبُ٘ الشاوي ٖام  12اإلاإعر في  01 - 82ال٣اهىن ع٢م  -    اإلاخًمً ٢اهىن ؤلٖا

2
ت الخٗبحر والصخاٞت في الجؼاةغ ،مظ٦غةىٚغاعة خ٨ُمب -   لىُل قهاصة  ٚحر ميكىعة ، اإلاخابٗاث ال٣ًاةُت لجىذ ال٣ظٝ في الصخاٞت اإلا٨خىبت ، ٢اهىن ال٣ٗىباث وخٍغ

ت ، الجؼاةغ ، في الٗل ماظؿخحر  .35، م 2005ىم ال٣اهىهُت و ؤلاصاٍع
   الم  29جىو اإلااصة م٨ً اؾىاص مماعؾت َظا ؤلاخخ٩اع  إلاإؾؿت  01 - 82مً ٢اهىن ؤلٖا ىُت ٍو ٖلى أن " جخىلى الضولت اخخ٩اع الخضمت الٗمىمُت إلطاٖت و الخلٟؼة الَى

 أو ٖضة مإؾؿاث ٖمىمُت".
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ا و ئصاعتها ، ئال أن َظٍ ٦ما وي٘ اإلاكٕغ آلُاث مُٗىت لخدؿحن ال٣ُإ ًخ٨ٟل اإلاهىُىن أهٟؿهم بدؿُحَر

ٟى ٢ُإ  ت التي ٧ان ًخمؿ٪ بها الٗاملىن أو مْى آلالُاث ٞكلذ هي ألازغي في مهمتها هٓغا ئلى الىٓغة ؤلاصاٍع

الم في جل٪ الٟترة، بدُض ٧ان الصخٟي بمىظب ال٣اهىن مىايال في ئَاع الخؼب و ٖامال في ئخضي أظهؼة  ؤلٖا

المُت.   الضولت ممشلت في اإلاإؾؿت ؤلٖا

ىن ْل زال٫ َظٍ الٟترة ٌؿترقض في وكاَه ببٌٗ  لى الٗمىم ٞان ال٣ُإ الؿمعي البهغي ومىه الخلٍٟؼ ٖو

الخىظحهاث ُٞما ًخٗل٤ بُبُٗت اإلاهىت و في الجاهب الجؼاتي ببٌٗ مىاص ال٣اهىن، أما اإلاجاالث ألازغي مشل 

 خمضي أخمض الض٦خىع و ًه٠ .1الخىؾ٘ في قب٩اث البض و ال٣ىىاث ٞٓلذ زايٗت لل٣اهىن الخام بالىؾُلت

ت الصخاٞت في صعاؾاث" ٦خابه في الم في َظٍ الٟترة )" الجؼاةٍغ  ٧الُدُم" ( بأجها ٧اهذ1982-1962ويُٗت ؤلٖا

 .2"٣ًهٍغ أو ٖلُه لُخهض١ ئال  شخو أي ئلُه ًلخٟذ ال الظي الخاةه

ني لؿىت  لى يىء الؿىىاث الٗكغ التي مغث ٖلى ئنضاع اإلاُشا١ الَى ني ، وا1976ٖٞو غ الَى ٣ذ ظبهت الخدٍغ

ش  ا الاؾخصىاتي بخاٍع ني ظضًض َى ٖباعة ًٖ ئزغاء للمُشا١ الؿاب٤،  1986ظاهٟي  16في مإجمَغ ٖلى مُشا١ َو

الم و مً بحن ما باإلااةت 98ع30 بيؿبت ؾاخ٣ت بأٚلبُت جمذ اإلاهاص٢ت ٖلُه ، وجًمً اَخماما ٦بحرا ب٣ُإ ؤلٖا

الم ٢ُإ اؾتراجُجي ً ىُت ٞهى ًخجاوػ مجغص ؾغص الى٢ات٘ و ظاء ُٞه أن " ؤلٖا خهل اجهاال وز٣ُا بالؿُاصة الَى

ىُت و الضٞإ ًٖ الشىعة  مالخ٣ت ألازباع و حُُٛت ألاخضار الضولُت لُإصي صوعا أؾاؾُا في مٗغ٦ت الخىمُت الَى

الم بهظا اإلاٟهىم أنبذ أصاة عةِؿُت في حك٨ُل اإلادُِ  و جد٤ُ٣ الخٗبئت و شخظ ال٣ُٓت و حٗم٤ُ الىعي، ٞاإٖل

الم ظاء في اإلاُشا١ أن "...  و ئٖاصة الىٓغ ة ئلى الاقُاء و نُاٚت اإلاٟاَُم و الخُىعاث ...." و ًٖ صوع عظا٫ ؤلٖا

الم باًضًىلىظُت الشىعة ووٖحهم ال٩امل بمباصئها و  ىن بالتزام الٗاملحن في خ٣ل ؤلٖا الم( مَغ َظا الضوع )صوع ؤلٖا

 .3لت بسضمت الجماَحر الكٗبُت"أَضاٞها و ازخُاعاتها ألاؾاؾُت اإلاخه

ش  47-86وبىاء ٖلى الخىظحهاث التي جًمجها َظا اإلاُشا١، نضع اإلاغؾىم الىػاعي ع٢م  لُت  1بخاٍع و َى  1986ظٍى

ىن و ٢ؿمها ئلى ٖضص مً اإلا     :4هيالٗمىمُت  اثؿإؾاإلاغؾىم الظي أٖاص ٩َُلت مإؾؿت ؤلاطاٖت و الخلٍٟؼ

ىُت تؿاإلاإؾ - 1      خلٟؼةلل الَى

                                                           
   حن  جدذ اقغاٝ مضًغ  01-82مً ٢اهىن ؤلاٖالم  7جىو اإلااصة ت م٩ىهت مً صخُٟحن مدتٞر ٖلى أن "جيكأ يمً ٧ل ظهاػ مً أظهؼة ؤلاٖالم ...َُئت اؾدكاٍع

 اإلاإؾؿت ج٩ل٠ بضعاؾت اإلاؿاةل اإلاخٗل٣ت بخدؿحن ؤلاٖالم و ج٣ضًمه....".
1
ىن الجؼاةغي،  -  ت اإلا٣ضمت في الخلٍٟؼ ، مدمض قُاح، اليكغة ؤلازباٍع  . 138م: مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ

2
 10، م 2000أخمض خمضي ، صعاؾاث في الصخاٞت الجؼاةغیت، صاع َىمت، الجؼاةغ، -  

3
ت في الجؼاةغ، صاع الخلضوهُت، هىع الضًً -   . 28، م : 2008 الجؼاةغ، جىاحي، الصخاٞت اإلا٨خىبت و الؿمُٗت البهٍغ  بخهٝغ

4
 - site de l„ENTV : https://www.entv.dz , consulté le 09/08/2017. 

https://www.entv.dz/
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ىُت تؿاإلاإؾ  - 2     إلطاٖت الَى

ىُت تؿاإلاإؾ -3  البهغي  الؿمعي إلهخاط الَى

ىُت لألخضار اإلاهىعة -4  الى٧الت الَى

ىُت تؿاإلاإؾ - 5  الخلٟؼي  و ؤلاطاعي بضلل الَى

ىُتإؾؿت اإلا َبُٗت اإلاغؾىم خضص و٢ض ضٝ ا٢خهاصي َاب٘ طاث ٖمىمُت مإؾؿت" بأجها لخلٟؼة الَى  َو

ت بالصخهُت زجخمح وز٣افي اظخماعي  جًمً" اإلاإؾؿت َظٍ أن ال٣غاع ٠ًُ، ٍو"اإلاالُت والاؾخ٣اللُت اإلاٗىٍى

ىوي البرامجي البض مجا٫ في الاخخ٩اع وجماعؽ الٗمىمُت الخضمت ني التراب ٧امل ٖلى الخلٍٟؼ و  هاأَضاٞ أما. "الَى

اةٟها الم،: ٞخخمشل في ْو ُه، التربُت، ؤلٖا ُما التٞر ٣ اإلاإؾؿت ئصاعة ًسو ٞو ٍغ  أوضح اإلاغؾىم ٞان ٖملها تَو

ىُت اإلاإؾؿت أن ىن  الَى  ٖضة ممشلي مً ًخ٩ىن  اؾدكاعي  مجلـ ٌؿاٖضٍ ٖام مضًغ ٢بل مً حؿحر للخلٍٟؼ

 اإلاُضان في ٖمله ًباقغ ولم ًىهب لم اإلاجلـ َظا أن ئال ًٖىا، 25 ٖضصَم والخؼب الضولت في مإؾؿاث

 .1مؿاٖضًً زمـ ٌؿاٖضٍ مؿاٖض ٖام مضًغ ٪طل في ٌؿاٖضٍ تاإلاكٞغ الجهت َى اإلاإؾؿت مضًغ ْل ولظل٪

ىن الجؼاةغي  إلاإؾؿت الضازلي الىٓام اإلاخًمً 1987 ظاهٟي 24 الهاصع  الىػاعي  اإلاغؾىمأما  ٣ٞض  ،الخلٍٟؼ

اث ٖلى الىدى الخالي :   هٓم اإلاإؾؿت في ق٩ل ؾذ مضًٍغ

ت 1- الم الٗامت اإلاضًٍغ ىُت اإلاٗلىماث ٧ل با٢خىاء م٩لٟت: باإٖل  البرامج وئهجاػ ئ٢امت أظل مً والضولُت الَى

خحن ئلى وجخٟٕغ للمكاَض، ًىمُا بثها بٛغى ألاخضار، حُٛي التي والخهو ت - :مضًٍغ  اإلا٩لٟت ألازباع مضًٍغ

تو  اإلاهىعة بالجغاةض  .الخانت بالخهو م٩لٟت مضًٍغ

ت 2- ت الؿمُٗت ؤلاهخاظاث باهجاػ م٩لٟت: البرامج ئهخاط مضًٍغ  طاث الٟىُت امجالبر  زانت هٕى ٧ل مً البهٍغ

 .بمهمتها مباقغة ٖال٢ت لها التي الدؿلُت، الش٣افي، التربىي  الُاب٘

ت 3-  الجمهىع  ئلى بثها بُٛت والخهو البرامج ل٩ل البض وجىُٓم مغا٢بتو  با٢خىاء أؾاؽ م٩لٟت: البرمجت مضًٍغ

٤  .الجؼاةغي  للمجخم٘ ألازال٢ُت واإلاباصب للبالص الؿُاؾُت الخىظهاث ٞو

ت - 4  الخجهحزاث الضازلُت الهُا٧ل: و حؿهغ ٖلى اؾخٛال٫ و نُاهت و حؿُحر  والخجهحزاث الخ٣ىُت الخضماث مضًٍغ

غ أًًا م٩لٟت هي اإلاخى٣لت، أو الشابخت  وألاًٞل ألاخؿً باالؾخٛال٫ وطل٪ اإلاإؾؿت في ؤلاهخاط ئم٩اهُاث بخٍُى

غة والىؾاةل الخجهحزاث ل٩ل  .اإلاخٞى

                                                           
1
. 22 -21، م ، م : مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغعمًان بلٗمغي، ال٣ُإ الؿمعي البهغي في الجؼاةغ، ئق٩االث ؤلاهٟخاح،  -    بخهٝغ
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ت - 5 ت َظٍ مهمت شلجخم:  الٗامت ؤلاصاعة مضًٍغ تاإلااصًت و  الىؾاةل ٧اٞت حؿُحر في اإلاضًٍغ  في واإلاالُت البكٍغ

 في الٗام والخىُٓم الدؿُحر ؿحنجد في اإلاؿاَمت قأهه مً ئظغاء أي ال٢تراح اإلاسىلت وخضَا وهي إلاإؾؿت،ا

ت الخلٟؼة مإؾؿت مهالح إلاسخل٠ الخؿً الؿحر ٖلى حؿهغ هيو  اإلاإؾؿت،  ٩ٞل ةاإلاىظىص واإلاالُت ؤلاصاٍع

ت ت اإلاهلخت اؾم جدذ مضًٍغ  .اإلاالُت ؤلاصاٍع

ت 6-  واإلاخٗضصة الشىاةُت واإلاٗاَضاث والاجٟا٢اث ال٣ٗىص ٧ل وجىُٟظ  با٢تراح م٩لٟت: الخاعظُت الٗال٢اث مضًٍغ

غاٝ، ىُت اإلاإؾؿت جلؼم التي ألَا  .ومىخٓمت مؿخمغة بهىعة ومخابٗتها جىُٟظَا للخلٟؼة الَى

ت، اإلادُاث ٠،ألاعقُ مغ٦ؼ ئلى باإلياٞت اث الجهٍى ت واإلاضًٍغ ظٍ الخجاٍع  الٗال٢اث با٢امت م٩لٟت ألازحرة َو

ت  الضاةم الخدب٘ ويمان اإلاخجاعة بهضٝ زىام أو ٖمىمُت ا٢خهاصًت مإؾؿاث ئما الخاعط، م٘ الخجاٍع

ت حؿهغ ٦ما لها، واإلاىخٓم ت الهىع  بٌٗ ئهخاط ٖلى اإلاضًٍغ  .1ؤلاقهاٍع

ىن، ًم٨ً أن هالخٔ أهه ٢ض جم  و مً زال٫ ٖملُت ئٖاصة اله٩ُل ت التي مؿذ مإؾؿت ؤلاطاٖت و الخلٍٟؼ

ىن مً ظهت و بحن ؤلاهخاط و البض مً ظهت زاهُت ، ئلى ظاهب الٟهل بحن ؤلاهخاط و  الٟهل بحن ؤلاطاٖت و الخلٍٟؼ

ت الؿاب٣ت و الهُا٧ل الخ٣ىُت  ىن اإلاضًٍغ ىوي ، و ٖلى َظا الاؾاؽ وعزذ مإؾؿت الخلٍٟؼ ت و البض الخلٍٟؼ و ؤلاصاٍع

صاةغة الٗال٢اث الٗامت ، ئياٞت ئلى ب٣اء أل٠ ٖامل مً أنل زالزت آالٝ ٖامل ٧اهىا يمً مإؾؿت ؤلاطاٖت و 

ىن الؿاب٣ت.  الخلٍٟؼ

وفي َظا الؿُا١، ًالخٔ الض٦خىع مدمض ل٣ٗاب أن ٖملُت ئٖاصة اله٩ُلت َظٍ، لم ج٨ً مضعوؾت وجمذ في 

ىُت ٧اهذ َُلت الٟترة ما بحن ُٚاب اي خىاع م٘ اإلاهىُحن أو اإلاسخهحن ئلى  1980، ٦ما ًإ٦ض أن الخلٟؼة الَى

 .  2تهخم باليكاٍ البروجى٧ىلي و ٧اهذ بُٗضة ًٖ اوكٛاالث اإلاجخم٘ 1990

 ( : 1992 – 1989اإلاغخلت الشالشت )  –ط 

ذ َ الم في الجؼاةغ ، خُض ٖٞغ ظٍ اإلاغخلت حٗض َظٍ اإلاغخلت مً بحن أ٦ثر اإلاغاخل خؿاؾُت باليؿبت ل٣ُإ ؤلٖا

صٞٗذ الخ٩ىمت ئلى مغاظٗت ؾُاؾاتها الٗامت وطل٪ مً  زاعظیتمُُٗاث  ئلى ياٞتويٗا صازلُا نٗبا باإل 

 بیجها مً الٗامت الخغیاث مً ظملت أمام البابالظي ٞخذ  1989ُٟٞغي  23زال٫ ئنضاع صؾخىع ظضًض في 

 واإلاىاًَ ؤلاوؿان وخ٣ى١  ؾاؾُتألا  اثالخٍغ " أن ٖلى مىه 31 اإلااصة ههذ خیض، الخٗبحرالغأي و  خغیت

حن الج ظمی٘ بحن مكتر٧ا زااجغ  وج٩ىن  مًمىهت اثوالجؼاةٍغ  مؿاؽ ال" أهه ٖلى 35في خحن ههذ اإلااصة  ،"ؼاةٍغ

                                                           
1
 .111، 110 ،م :م ، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ الجؼاةغ، في البهغیت والؿمٗیت اإلا٨خىبت الصخاٞت جىاحي، الضیً هىع  -  

2
ت، مجلت ئجداص ؤلاطاٖاث الٗغبُت، الٗضصمدمض ل -   .   70، م : 74-69جىوـ،  2004ألاو٫، ، ٣ٗاب، جأزحر ألاػمت ألامىُت ٖلى صخٟيي الخلٟؼة الجؼاةٍغ  بخهٝغ
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 والٟني ال٨ٟغي  الابخ٩اع خغیت" أنٞخىو بضوعَا ٖلى  36 إلااصةأما ا ،غأي" ال خغیت وخغمت اإلاٗخ٣ض خغیت بدغمت

 وؾیلت أیت أو حسجیل أو مُبٕى أي حجؼ یجىػ  وال ال٣اهىن  یدمحها إلاإل٠ا خ٣ى١  وأن مًمىهت، والٗلمي

الم الخبلیٜ وؾاةل مً أزغي   خیض الخغیت َظٍ لخ٨غؽ 39 اإلااصة وظاءث ،"٢ًاتي أمغ بم٣خض ى ئال وؤلٖا

 بما اإلااصة َظٍ حٗخبر وبظل٪ ،"للمىاًَ مًمىهت والاظخمإ الجمٗیاث وكاءو ا الخٗبحر خغیاث" أن ٖلى ههذ

المیت الخٗضصیت صعب ٖلى أولى زُىة ٖلیه ههذ وجمسٌ ًٖ َظا الضؾخىع الجضًض  .1الصخاٞت وخغیت ؤلٖا

ل  3، اإلاإعر في 07-90ؾُاؾت ئٖالمُت ظضًضة، ْهغث مً زال٫ ٢اهىن ؤلاٖالم   أو٫  یٗخبر و الظي1990أٍٞغ

الم خغیت ٖلى یىو الاؾخ٣ال٫ مىظ ٢اهىن  خذ مىيىعي ئٖالم في اإلاىاًَ وخ٤ ؤلٖا  ال٣ُإ أمام إلاجا٫ا ٞو

 الخام.

 حٗلیمت بانضاع خمغوف مىلىص آهظا٥ الخ٩ىمت عةیـ ٢ام ال٣اهىن  نضوع  ٢بل ختى أهه ئلى َىا ؤلاقاعة وججضع

 لخ٩ىیً مؿب٣ا ؾيخحن مغجباث بضٞ٘ وطل٪ئوكاء م٣اوالث ئٖالمُت زانت  ٖلى اإلاهىیحن جدض  1990 ماعؽفي 

 إلاضة مجاهاغاث اإلا٣ ٖلى ٧الخهى٫ اث ئٖالمُت زانت مإؾؿ لخأؾیـ مسخلٟت مؿاٖضاث وبخ٣ضیم ؾما٫أع 

المیت اإلاإؾؿاث ئلى الٗىصة بد٤ الاخخٟاّ م٘ الخجهحز ألظل زانت و٢غوى ؾىىاث زمـ  في ألانلیت ؤلٖا

المي الجضًض اإلاكغوٕ ٞكل خالت  .2ؤلٖا

الم الجضًض،  المیت الؿیاؾت مالمذ جلخیو یم٨ًو مً زال٫ ٢اهىن ؤلٖا  :الخالیت ٍالى٣ا في الجضیضة ؤلٖا

 .ألاخاصیت ْل في ؾاةضا ٧ان ما ٨ٖـ الالمغ٦ؼیت ٖلى ٢اةم ومخىٕى وحٗضصي خغ ئٖالم زل٤ -

 . 1989 صؾخىع  أ٢ٍغ الظي َياالضیم٣غ  والىهج جخماش ى ئٖالمیت ٢اٖضة زل٤ -

المیت اإلاماعؾت مجا٫ في الخٗضصیت الؿیاؾتغاع ٢ جغظمت -  . ؤلٖا

- ٘ المیت بالخغیت ج٣غ حكغیٗیت ٢اٖضة بىي٘ وطل٪ خٟیحنالص ٖلى مٟغويا ٧ان الظي الخٗؿ٠ ٞع  ؤلٖا

الم ٢اهىن  ٖلحها هو التي اإلاىاص مسخل٠ في ججؿضث  .ؤلٖا

  .الخام ال٣ُإ أمام اإلاجا٫ بٟخذ وطل٪ لإلٖالم الضولت الخخ٩اع خض وي٘ - 

المیت اإلاماعؾت جُىیغ ٖلى الٗمل زال٫ مًؼاةغ الج في الؿیاس ي الاجها٫ جُىیغ - مً  اإلاٗلىمت بوج٣غی ؤلٖا

 . إلاىاًَا

                                                           
1
المُت في الجؼاةغ ) -   .59:  ، م2016، ماعؽ 23(، مجلت الٗلىم ؤلاوؿاهُت و ؤلاظخماُٖت، الٗضص 2015-1990بسىف نبُدت، جُىع الؿُاؾت ؤلٖا  ، بخهٝغ

2
تراببحن ألانالت ؼاةغ ًٞیل صلیى، "الصخاٞت اإلا٨خىبت في الج -   ،  2000 ،ماي بحروث، ، 255ؾاث الىخضة الٗغبیت، الٗضص عا"، مجلت اإلاؿخ٣بل الٗغبي، مغ٦ؼ ص و ؤلٚا

المُت في الجؼاةغ )، ه٣ال ًٖ 5م  ، 59:  ، م2016، ماعؽ 23ُت و ؤلاظخماُٖت، الٗضص (، مجلت الٗلىم ؤلاوؿاه2015-1990بسىف نبُدت، جُىع الؿُاؾت ؤلٖا

 . بخهٝغ
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الم في الخ٤ باٖخباعغاَُت والضیم٣ ؤلاوؿان خ٣ى١  ج٨غیـ -  .ؤلاوؿان خ٣ى١  مً خ٤ ؤلٖا

ً ظهاث ل٩لو الخىمُت  الجهىى وجد٣ی٤ َياالضیم٣غ  اإلاؿخىي  جىؾی٘ -  اإلاجخم٘ مك٨الث ومىاظهت الَى

  .لها خلى٫  ًٖ والبدض

 و الىاؽ زبرة ئلى طل٪ في مؿدىضیً اإلادلي الجمهىع  یغیضٍ ما ه٣ل َغی٤ ًٖ ال٨ٟغیت الخىمیت جد٣ی٤ -

 .مجهم باوالا٢تر  الخیاة ئلى  وهٓغتهم قٗىعَم

 .اإلامىىخت الخٗبحر خغیت زال٫ مً الجماعي الاجها٫ ٖملیت في الخٟاٖل جد٣ی٤ -

ىیت الش٣اٞت زضمت -  . 1ؼاةغي الج والش٣افي الخًاعي  ؤلاعر ٖلى والخٟاّ ظظوعَا وحٗمی٤ الَى

الم، واؾخجابت  الم ٢اهىن  أقاعلهظا الخُىع اإلادىعي في الىٓغ ئلى ٢ُإ ؤلٖا  الجضًضة الخٛحراث ئلى 07-90 ؤلٖا

الم أظهؼةؾدكمل  التي الم الٗمىمي بما في طل٪ أظهؼة ؤلٖا  12 اإلااصة أخ٩ام ، خُض ههذالبهغي  الؿمعي ؤلٖا

غ وو٧الت والخلٟؼة الهىجُت ؤلاطاٖت أظهؼة جىٓم"مً َظا ال٣اهىن ٖلى أن  المي، الخهٍى  ألاهباء وو٧الت ؤلٖا

مً  47و  44ٖمىمُت طاث َاب٘ نىاعي و ججاعي َب٣ا للماصجحن  مإؾؿاث ق٩ل في الٗام لل٣ُإ الخابٗت

)٢اهىن اإلاإؾؿاث الٗمىمُت(". و بىاء ٖلى طل٪ نضع اإلاغؾىم 1988ًىاًغ  12اإلاإعر في  01-88ال٣اهىن ع٢م 

ىُت اإلاإؾؿت ًدى٫ و الظي  1991 ؾىت لأٍٞغ 20 في اإلاإعر 100-91 ع٢مالخىُٟظي  ىن  الَى  مإؾؿت ئلى للخلٍٟؼ

ىن  ٖمىمُت ل 20 في اإلاإعر 101- 91 ع٢م خىُٟظيال غؾىمو ٦ظا اإلا للخلٍٟؼ  صٞتر اإلاخًمً 1991 ؾىت أٍٞغ

ىن  ٗمىمُتال مإؾؿتلل الٗام الكغوٍ  .للخلٍٟؼ

ب٣ا لهظٍ اإلاغاؾُم الخىُٟظًت جم اوكاء مجلـ ئصاعي إلاإؾؿت الخلٟؼ  ٍىن ًغأؾه اإلاضًغ الٗام و ًدك٩ل مً َو

ىت الٗمىمُت و ممشل ًٖ مإؾؿت  الم وممشل ًٖ الخٍؼ الؿلُاث الٗمىمُت اإلاٗىُت و هي : ممشلحن ًٖ وػاعة ؤلٖا

اعاث اإلاهىُت للمإؾؿت اي الصخُٟحن و الخ٣ىُحن و  ت و ؤلَا ىوي وممشل ًٖ و٧الت ألاهباء الجؼاةٍغ البض الخلٍٟؼ

ت، و حهخم َظا اإلاجلـ بالدؿُحر الاؾتراجُجي للمإؾؿت و ٌؿهغ الٟىُحن ئلى ظاهب ممشل ٖ ً اإلادُاث الجهٍى

ٖلى اؾخ٣اللُت الخضمت الٗمىمُت واخترام مًامحن صٞتر قغوٍ اإلاإؾؿت، ئال أن َظا اإلاجلـ لم ًيكأ ئال 

ا الخل ٖلى ٚغاع اإلاإؾؿ1997ؾىت  ت . ٦ما أن اإلاإؾؿاث اإلاىبش٣ت ًٖ ٖملُت ئٖاصة اله٩ُلت ٧ان مهحَر

ىن مً ممىلحن  ىُت لألخضار اإلاهىعة مما خغم الخلٍٟؼ ىُت لالهخاط الؿمعي البهغي و الى٧الت الَى الَى

ت في ئَاع ٢اهىن  عةِؿُحن باإلهخاط الؿمعي البهغي. و بٗض خل َظٍ اإلاإؾؿاث ْهغث حٗاوهُاث ؾمُٗت بهٍغ

                                                           
1
 .143، م  مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ، ؼاةغ هىع الضیً جىاحي، الصخاٞت اإلا٨خىبت والؿمٗیت البهغیت في الج -  
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ما٫ الؿمُٗت ا 1990 ت التي أزغث الكب٨ت لإلٖالم، و هي الخٗاوهُاث التي اهخجذ الٗضًض مً ألٖا لبهٍغ

ىن الجؼاةغي   .1البرامجُت للخلٍٟؼ

 اإلا٨خىبت اإلاؿخ٣لت للصخاٞت ٦اٖاهت صًىاع ملُىن  400 زهو 1991 لؿىت اإلاالُت ٣ٞاهىن  ولإلقاعة،

ت والؿمُٗت ت البهٍغ صط ٦اٖاهت لضٞ٘ الٗمل الؿمعي   60600.00، خُض جل٣ذ ؾذ حٗاوهُاث ؾمُٗت بهٍغ

ىن الجؼاةغي البهغي وطل٪ بٗض ئٖاصة َُ  .٨2بت مإؾؿت الخلٍٟؼ

باث الجمهىع الجؼاةغي في صازل  ىهُت الىخُضة ٖلى اعياء ظمُ٘ ٚع ئال أهه جم مالخٓت ٖضم ٢ضعة ال٣ىاة الخلٍٟؼ

ت " ً و زاعظه، لظل٪ جم اوكاء ال٣ىاة الشاهُت التي أُُٖذ آهظا٥ اؾمها باللٛت الاهجلحًز " ALGERIAN TVالَى

ت في أوعوبا و CANAL ALGERIE ئلى "لخخم حُٛحر ؤلاؾم ُٞما بٗض  " و التي اوكأث زهُها للجالُت الجؼاةٍغ

 .3بٗضَا جم اوكاء ال٣ىاة الشالشت التي جبض ٖبر ال٣مغ الهىاعي الٗغبي باججاٍ اإلاكغ١ الٗغبي

الم  م مً أن ٢اهىن ؤلٖا لُه ، ٞاهه ٖلى الٚغ ت مً  07-90ٖو ش الصخاٞت الجؼاةٍغ جًمً ئخ٩اما زىعٍت في جاٍع

المُت ) اإلااصة خُ ت اليكغ و ئوكاء اإلاإؾؿاث ؤلٖا الم الؿمعي 14ض خٍغ (، ئال أن اإلاكٕغ اؾدشنى ٢ُإ ؤلٖا

ت  البهغي بك٩ل ملخّى بدُض خاٞٔ ٖلى اخخ٩اع الضولت إلال٨ُت اإلاإؾؿاث ؤلاٖالمُت الؿمُٗت البهٍغ

 ال٣ُإ َظا مسغظاث ىٖل ؾیُغتها البهغي، الؿمعي ؤلاٖالمي لل٣ُإ الضولت اخخ٩اع یٗني(. و 12)اإلااصة

یٟه ؤلاٖالم الؿمعي البهغي الظي  خغیتمً  ج٣یض التي لیتهي آلاو  ألاخیان، مٗٓم في الؿلُت خضمتل وجْى

 4واإلاخل٣حن اإلاكاَضیً مً وؿبت بأ٦بر یدٓى ألههراجُجُا واؾت خؿاؾا ٢ُاٖاٌٗض 

م مً َظا ؤلاخخ٩اع ، ٞان طل٪ لم ًمى٘   الخدى٫  مغخلت مىا٦بت مً هغي الب الؿمعي ٢ُإئال أهه و ٖلى الٚغ

ىن الجؼاةغي الظي اهٟخذ ،غاَيالضیم٣  ٖلى خُض قهضث َظٍ الٟترة ئهٟخاخا ٦بحرا ٖلى مؿخىي الخلٍٟؼ

لى اوكٛاالث اإلاىاَىحن غامج ال٣ىاة ب زال٫ مً وؾاَمذ الى٣ابیت و الدك٨ُالث ألاخؼاب الؿُاؾُت مسخل٠ ٖو

ىُت ف المیت الخٗضصیت ج٨غیـ يالَى ىن الجؼاةغي بغ  احؿمذ ٣ٞض ،ٖضبك٩ل وا ؤلٖا  الاهٟخاح بضایت م٘ امج الخٍٟؼ

امل الؿاةض والىي٘ جماقیا واإلاٗالجت الُغح في َیتاالضیم٣غ  بالهبٛت الؿیاس ي ٦ما  اإلامىىح، الخغیت َو

 الٗغبیت الًٟاةیاث جبثها التي الخىاعیتو  مجاالبر  تهاأظغ  في ؾب٣ذ ةضةاع  خىاعیت مجابغ  الٟترة جل٪ قهضث

 مً مباقغ بك٩ل یبض أٚلبها ٧ان وز٣اٞیت واظخماٖیت ؾیاؾیت خهو في جمشلذ مجراالب ظٍَ، الیىم

                                                           
1
ت،  -   .   71، م : مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغمدمض ل٣ٗاب، جأزحر ألاػمت ألامىُت ٖلى صخٟيي الخلٟؼة الجؼاةٍغ  بخهٝغ

2
حن للمهىت زالمدمض قب -   الم و (، عؾالت ٚحر ميكىعة 2004-٫1992 ٞترة خالت الُىاعب) ري، مماعؾت الصخُٟحن الجؼاةٍغ لىُل قهاصة ماظِؿخحر في ٖلىم ؤلٖا

 .  30، 29، م ، م : 2006-2005ؤلاجها٫، ظامٗت الجؼاةغ، 
3
 . 71، م : اإلاغظ٘ الؿاب٤مدمض ل٣ٗاب،  -  

 .110، ص : 2003، 4و 3، العدد 19ظل التعددیة السياسية يف اجلزائر، جملة جامعة دمشق، اجمللد حممد قریاط، حریة الصحافة يف  -  4
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 ل٣اءخهت  مجها هظ٦غ مجها، الؿیاؾیت الؾیما الجمهىع  أوؾاٍ في ٦بحرة قهغة ل٣یذ و٢ض ألاؾخىصیى،

ذ وباإلاشلخىاع.  خهت الخضر، خهت الصخاٞت، ىیت ؤلاطاٖت ٖٞغ  يه أجها خیض اإلاجخم٘ ٖلى اهٟخاخا الَى

المیت باإلاماعؾت جغج٣ي أن واؾخُاٖذ الخٗضصیتغاع ئ٢ بٗض اهخٗكذ ألازغي   الضٖم جخل٣ى ٧اهذ وأجها زانت ؤلٖا

 .1صاةم الخ٩ىمي

٩ي ظؼاةغي  اجٟا١ َىا٥ ٧ان 1991 ٖام وفي ىهُت مدُت إلوكاء أمٍغ ئال أن  مكتر٥، عأؾما٫ طاث مكتر٦ت جلٍٟؼ

ىػَا ؤلاه٣اط ظبهت نٗىص ٣ٖب هخسابيالا  اإلاؿاع و٠٢ بؿبب ألاعق٠ُ، في وي٘ َظا اإلال٠  م٣اٖض بأٚلبُت ٞو

ت بالٟترة  .الجؼاةغي  البرإلاان ش الصخاٞت الجؼاةٍغ ه٠ الض٦خىع ابغاَُم ابغاَُمي َظٍ اإلاغخلت ال٣هحرة في جاٍع ٍو

المُت بما في طل٪ الٗمىمُت مجها و التي ت عأي و حٗبحر جمخٗذ بها ٧ل اإلاإؾؿاث ؤلٖا  الظَبُت إلاا قهضجه مً خٍغ

٣ت في الضو٫ الٛغبُت ٖلى ٚغاع ا٫ المُت الٍٗغ ، ئال أن َظٍ  BBCا٢تربذ في آصائها و مهىُتها مً اإلاإؾؿاث ؤلٖا

ال لخضزل الجؼاةغ في مغخلت أزغي بهضوع ٢اهىن خالت الُىاعب في ُٟٞغي   .19922الٟترة الظَبُت لم جضم ٍَى

 ( : 2012 - 1992اإلاغخلت الغابٗت ) –ص 

ش الهاصع اس يالغة اإلاغؾىمبانضاع  اإلاخًمً ٞغى خالت َىاعب في الجؼاةغ بؿبب  1992 ٞبراًغ 09 بخاٍع

الم مغخلت ظضًضة، خُض ٣ًى٫ بغاَُم بغاَُمي أن  البالص في ألامني الخضَىع   ٢اهىن  نضوع " ، صزلذ ٢ُإ ؤلٖا

ت الغأي و الخٗبح1992 ؾىت الُىاعب  خالت اث الؾُما خٍغ ر و أنبذ ، أصي ئلى ج٣ه٣غ ًُٞ٘ ٖلى مؿخىي الخٍغ

ىن  الم ، أ٦ثر مً طل٪ ٖاص الخلٍٟؼ ىُت ئلى  مً الهٗب ظضا الخضًض ًٖ ٢اهىن ؤلٖا الجؼاةغي و ؤلاطاٖت الَى

 .3ؤلاوٛال١ بالك٩ل الظي ٧ان ٖلُه في ٞترة الخؼب الىاخض"

الم ق٩ل ٖ تها البالص مىظ بضاًت الدؿُٗىاث، بك٩ل مباقغ ٖلى ٢ُإ ؤلٖا ام، و او٨ٗؿذ ألاػمت ألامىُت التي ٖٞغ

ىن، خُض جإ٦ض صعاؾت ٢امذ بها  ئال أن جضاُٖاث َظٍ ألاػمت ْهغث بك٩ل واي٘ ٖلى مإؾؿت الخلٍٟؼ

مامت ىن الجؼاةغي نىعٍت بٖى حن ٧اهىا مؿتهضٞحن مً ٢بل  4الصخُٟت في الخلٍٟؼ أن الصخاُٞحن الجؼاةٍغ

ىن الجؼاةغي ألا٦ثر اؾتهضاٞا، خُض طَب ض  56خُت َظٍ ألاػمت الجماٖاث اإلاؿلخت، و ٧ان صخُٟى الخلٍٟؼ

ىن الجؼاةغي، مكحرة ئلى م٣خل  11صخُٟا مجهم  ىن الجؼاةغي مً بحن  15صخُٟا مً الخلٍٟؼ ٖامال مً الخلٍٟؼ

حن. و قهضث ؾىت  خُاالث خُض ؾ٣ِ زاللها  1995ج٣ىُحن و ئصاٍع ٖامال مً ٖما٫  13أ٦بر ٖضص مً الٚا

ىن و جلحها ؾىت  خُاالث او٩ٗاؾاث زُحرة ٖلى باقي بسمـ اٚخُاالث و ٢ض ج 1996مإؾؿت الخلٍٟؼ غ٦ذ َظٍ الٚا

                                                           
 بتصرف. 28، 27ص ص :  اجلزائر، حممد لعقاب، قضایا ساخنة يف اإلعالم واإلسالم والثقافة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، -  1
 ، غری منشورة.2010/2011إلعالمية يف اجلزائر، املدرسة الوطنية العليا للصحافة و علوم اإلعالم، السنة اجلامعية براهيم براهيمي ، حماضرات حول التشریعيات ا -  2
 .، غری منشورة2010/2011براهيم براهيمي ، حماضرات حول التشریعيات اإلعالمية يف اجلزائر، املدرسة الوطنية العليا للصحافة و علوم اإلعالم، السنة اجلامعية  -  3
 مرجع سبق ذكره.نقال عن حممد لعقاب، تأثری األزمة األمنية على صحفيي التلفزة اجلزائریة،  -  4
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ىن اهٟجاع ؾُاعة مٟخخت  خُاالث قهضث مإؾؿت الخلٍٟؼ الصخُٟحن في طاث اإلاإؾؿت، وئلى ظاهب َظٍ الٚا

 .1995اؾتهضٞذ ٢اٖضة ؤلامضاص بال٩الُخىؽ بًىاحي الجؼاةغ الٗانمت  في ؾبخمبر 

لى عاظ٘ ئلى اٖخباع َظٍ الٟئت عمؼا مً عمىػ الىٓام وجغي هٟـ الباخشت أن اؾتهضاٝ الصخُٟحن بالضعظت ألاو  

الؿُاس ي و الىا٣َت باؾمه ، ًٞال ًٖ طل٪، ٞان مٗٓم الصخُٟحن ٌؿ٨ىىن في اخُاء قٗبُت مما ظٗلهم 

ابُحن ، ًٞال ًٖ ٖضم ج٨ٟل الضولت ب٩ل الصخُٟحن ُٞما ًسو ب"الؿ٨ً ألامني". و مً  مهُضة ؾهلت لإلَع

ىن الجؼاةغي بحن أبغػ او٩ٗاؾاث َظا الىي ٘ الظي قهضٍ الصخُٟىن ٖمىما في َظٍ الٟترة و صخُٟى الخلٍٟؼ

ىن الجؼاةغي  المُحن ، خُض ٚاصع مإؾؿت الخلٍٟؼ ٖامال )صخُٟحن و ج٣ىُحن  315بالخهىم، ْاَغة هجغة ؤلٖا

حن( في الٟترة ما بحن  أ٦بر ٖضص مً  1994صخُٟا ، في خحن قهضث ؾىت  69، مً بُجهم 2001و  1990و ئصاٍع

ً أي   صخُٟا.  11اإلاٛاصٍع

ىن الجؼاةغي في جل٪ الٟترة، أن  33وأوضح اؾخبُان الضعاؾت الظي وػٕ ٖلى  صخُٟا ممً ٚاصعوا الخلٍٟؼ

ٚاصعوا ألؾباب اظخماُٖت،   %21.43ٚاصعوا ألؾباب أمىُت و   %37.5مجهم ٚاصعوا ألؾباب مهىُت، و  % 41.07

و تهضًض  %38.09و جل٣ى عؾالت تهضًض بيؿبت  % 28.58بيؿبت و جمشلذ ألاؾباب ألامىُت في التهضًض اإلاباقغ 

. ٦ما أزغث ألاػمت ألامىُت ٖلى وا٢٘ اإلاماعؾت اإلاهىُت  %9.52و مداولت اٚخُا٫ بؿيبت   % 23.81يمني بيؿبت 

مامت  م بأؾماء مؿخٗاعة  30خُض أخهذ صعاؾت نىعٍت بٖى َغ ىن الجؼاةغي و٢ٗىا ج٣اٍع صخُٟا بالخلٍٟؼ

ا مً التهضً ابُت .زٞى  ضاث ؤلاَع

ىن الجؼاةغي ٦أٞغاص ٣ِٞ، بل جأزغث  وزلهذ َظٍ الضعاؾت ئلى أن ألاػمت ألامىُت لم جأزغ ٖلى صخٟيي الخلٍٟؼ

 اإلاإؾؿت أًًا ٖلى الىدى الخالي : 

ا. - اعاث التي ٧ان حؿحَر ىن الجؼاةغي لل٨ٟاءاث و ؤلَا  ٣ٞضان مإؾؿت الخلٍٟؼ

ىوي و لجىء اإلاإؾؿت  -  الى اؾخ٣ضام صخُٟحن ظضص .ي٠ٗ آلاصاء الخلٍٟؼ

ىوي بؿبب خالت الُىاعب  -  .1الخ٤ًُِ ٖلى الٗمل الخلٍٟؼ

 ٖلى الخهى٫  بُلباث ؾُاؾُت أخؼاب ٖضة ج٣ضمذ ٣ٞض، 1989ٌكاع ئلى أهه بىاء ٖلى ما جًمىه صؾخىع 

 لل٣ىىاث الًٟاتي البض بٗض ًىدكغ لم الى٢ذ طل٪ في ألهه خؼبُت، ئطاُٖت ٢ىىاث إلوكاء غازُوج

                                                           
1
ت،  -    .74، م : اإلاغظ٘ الؿاب٤مدمض ل٣ٗاب، جأزحر ألاػمت ألامىُت ٖلى صخٟيي الخلٟؼة الجؼاةٍغ
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 ؤلاؾالمُت الجبهت خؼب و الاقترا٦ُت ال٣ىي  ظبهت خؼباإلاٗاعيت و هي  أخؼاب اإلا٣ضمت في و٧اهذ، ٍىهُتالخلٟؼ 

 ، ئال أن َظٍ ألاخؼاب لم جدهل ٖلى َظٍ الترازُو.1الاقترا٦ُت الضًم٣غاَُت والخغ٦ت لإله٣اط

ت ويغب الصخاٞت لخى٤ مداوالثوفي ًٚىن طل٪، قهضث َظٍ الٟترة   1989 صؾخىع  َاأ٢غ  التي الخٗبحر خٍغ

ا ئظغاءاث اجساط في جمشلذ ،1990 ئٖالم ٢اهىن  ويمجها حر حٗؿُٟت الصخُٟحن اٖخبَر  ٧اإلظغاء ٢اهىهُت، ٚو

 جىضًض بٗض ألُٛذ والتي الصخٟي بالٗمل اإلاخٗل٣ت ال٣ًاًا بٟدو جخ٩ل٠ ٢ًاةُت ٚٝغ باوكاء اإلاخٗل٤

ت ج٣ُُض في الىٓام ٚبتوع  ئعاصة ًٖ ٌٗبر أهه اٖخبر الظي ؤلاظغاء ظابه اإلاهىت أصخاب  ؤلاظغاء و٦ظا الصخاٞت خٍغ

 الؿُاؾُت الٗغ٢لت أق٩ا٫ مً ق٩ل اٖخبر خُض الصخُٟحن، سخِ أزاع الظي بالصخ٠ ًخٗل٤ الظي الخام

ت الصخُٟت اإلاماعؾت مُضان في  ال٣ًاةُت الؿلُت أياٞذ" ال٣مُٗت ؤلاظغاءاث ئَاع في وصاةما .الخٗبحر وخٍغ

ل غقه في الخد٤ُ٣ ٢اض ي بىاؾُت  ٞأنبدىا الصخُٟحن، خ٤ في ال٣ُىص أق٩ا٫ مً زغآ ق٨ال 1993 أٍٞغ

 ٧ل ًمى٘ أن الخد٤ُ٣، ل٣اض ي الجؼاةُت ؤلاظغاءاث ٢اهىن  مً 125 اإلااصة ججحز خُض ٢ًاةُت، لغ٢ابت ًسًٗىن 

مت ًغج٨ب ٖىضما اإلاهىُت اليكاَاث ببٌٗ ٣ًىم أن الغ٢ابت، جدذ و٢٘ شخو  َظٍ مماعؾت مً زال٫ الجٍغ

ى ،اليكاَاث ٗىص ال٨خابت، بمىاو٘ الصخُٟحن أؾماٍ ما َو  له حٗغى ما ئلى ؤلاظغاء َظا اجساط في الؿبب َو

 م٣االث بيكغ" خُض ٢امىا l„Hebdo libéré" و "la Nationمشل " الجغاةض بٌٗ ٢بل مً مؿاؽ مً ال٣ًاة

َظا الىي٘ اعجٟٗذ  أمام و  .2ال٣ًاة بٌٗ هؼاَت ٖضم زاللها مً ًىضخىن  والتي ال٣ًاةُت بالؿلُت مخٗل٣ت

خضة الًٍٛى ٖلى الصخُٟحن في الجؼاةغ خُض بلٜ ٖضص ال٣ًاًا الخانت بالصخاٞت اإلادىلت ئلى اإلادا٦م 

ل ئلى 1992 ظاهٟي مً اإلامخضة٢ًُت في الٟترة  35خىالي   .19933 أٍٞغ

لى لإلٖالم،  اإلاجلـ ئلٛاء وظاء  ح٣ٗض مً لحزیض 1993 أ٦خىبغ 26 في اإلاإعر 13-93ع٢م  اإلاغؾىم بم٣خض ىألٖا

ى الىي٘، الم ل٣اهىن  ئلٛاء بمشابت البٌٗ اٖخبٍر الظي ؤلالٛاء َو  اإلاهام ئلى بالىٓغ وطل٪ طاجه خض في ؤلٖا

 نضوع  م٘ زانت والخ٣ه٣غ ظ٘االتر  ٞترةؤلالٛاء جم الضزى٫ بك٩ل ٞٗلي في  ظاهوب له، اإلاى٧لت واإلاؿإولیاث

الم واإلاخٗل٤ 1994 ظىان 7 في اإلاإعر ها٫والاج الضازلیت عةوػا بحن اإلاكتر٥الىػاعي  ع اال٣غ   ألامني باإٖل

المیت للمماعؾت ءاالخمغ  الخٍُى عؾم الظي و الضولت جمخل٨ها التي ألاعبٗت اإلاُاب٘ في اإلاؿب٣ت والغ٢ابت  .4ؤلٖا

                                                           
1
، مغظ٘عيمان بلٗمغي، ال٣ُإ الؿمعي البهغي في الجؼاةغ، ئق٩االث الاهٟخاح،  -    .37م :  ؾب٤ ط٦ٍغ

2 - Brahim Brahimi, le pouvoir et les droit de l’homme en Algérie, éd. Marinoor, Paris 1996, page 117 
 .34( مرجع سبق ذكره، ص : 2004-1992حممد شربي، ممارسة الصحفيني اجلزائریني للمهنة خالل فرتة حالة الطوارئ)   - 3
 .63سة اإلعالمية يف اجلزائر يف ظل التعددیة السياسية، مرجع سبق ذكره، ص : خبوش صبيحة، تطور السيا -  4
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كُت لى اإلاجلـ خل ٖو ٘ 4 َىا٥ ٧اهذ 1993 ٖام لإلٖالم ألٖا ىهُت ٢ىىاث إلوكاء مكاَع  ج٣ضم زانت، جلٍٟؼ

ما٫ عظل مً ٧ل بها ما٫ وعظل مهغي، الجُاللي ألٖا  أخمض واإلاسغط بدكحن، مدمض والججرا٫ عبغاب، ٌؿٗض ألٖا

 .1، ئلى أن خل اإلاجلـ خا٫ صون طل٪ئطاُٖت مدُاث زام باوكاء مكغوٕ 20 ٦ما ٧ان َىا٥ هدى. عاقضي

تو٢ض ْهغث في َظٍ الٟترة مداوالث ئَال١ ئطاٖاث  دُض أَل٣ذ جدمل جىظهاث ئًضًىلىظُت مُٗىت، ب ؾٍغ

اء" و هي ئطاٖتاإلاىدلت ئطاٖت  ؤلاؾالمُت ظبهت ؤلاه٣اط حٗمل بىؾاةل مخى٣لت  أَل٤ ٖلحها اؾم "ئطاٖت الٞى

ت م٩اجها بض مًامحن بؿُُت، با بك٩ل ؾغي و جم٨ىذ مً اليكاٍ لٟترة بض مٗخض٫، ٖلى هُا١ مؿمٖى

غ مؿخلهمت  ٣ت التي ٧ان ٌٗمل بها اإلاجاَضون ئبان زىعة الخدٍغ ال٨بري، بدُض حٗمل َظٍ ؤلاطاٖت  مً الٍُغ

ت ٧لما اؾخلؼم ألامغ، و جم٨ىذ مً الٗمل لٟترة و بىؾاةل بؿُُت  ًم٨ً خملها أو ه٣لها مً م٩ان آلزغ  بؿٖغ

٣ت ٢بل أن ًخم ح٣ٗب هٓغا  ها مً َٝغ أظهؼة ألامً و مهاصعة ججهحزاتها و ئ٣ًاٝ بثها بك٩ل جهاتيبهظٍ الٍُغ

بت للمجخم٘ آهظا٥، و ٦ظل٪ بالىٓغ ئلى مًمىجها اإلاخُٝغ الظي ًدض ٖلى لألزُاع التي ٧اهذ جمشلها باليؿ

 الٗى٠ و ال٣خل.

هي ججغبت خغ٦ت  مً خُض ج٣ىُاث البض ٦شحرا ججغبت الجبهت ؤلاؾالمُت لإله٣اط حكبهالخجغبت الشاهُت التي 

 ٣ت ال٣باةل، خُض ٢ام أههاع َظٍ الخغ٦ت باَال١ ئطاٖت قبه مدلُت حُٛي مىا٤َ واؾٗت مً مىُالٗغوف

، و ٢ض اؾخٛل ال٣اةمىن ٖلى َظٍ ؤلاطاٖت  2001التي ٧اهذ حؿُُغ ٖلى الخغ٦ت الٗاعيت بك٩ل قبه ٦لي ؾىت 

غ مًامحن  ه٣و الخُُٛت ألامىُت في جل٪ الٟترة هٓغا للٓغوٝ الخانت التي مغث بها اإلاى٣ُت، مً أظل جمٍغ

ى ما ظٗل أظهؼة ألامً حؿإع في  مىاًَت للخ٩ىمت بلٛذ في الٗضًض مً الخاالث مغخلت الٗضاةُت و الخمغص َو

ىُت  .2ح٣ٗبها و جغنضَا لخخم٨ً مً ئظهاى َظا اإلاكغوٕ الظي ٧ان ٌك٩ل زُغا ٖلى الىخضة الَى

تها التي الخدىالث ئلى بالىٓغ ملخا اأمغ  لإلٖالم ظضیض ٢اهىن  في الخ٨ٟحر أنبذ الىي٘ َظا و أمام الؿاخت  ٖٞغ

المیت الم مجا٫ في یتالضول الخدىالث و٦ظا ؤلٖا  ػعوا٫ الیامحنألاؾب٤  الغةیـ بخٗلیمت البضایت و٧اهذ. ؤلٖا

مبر 13 في اإلاإعزت  الؿمعي طل٪ في بما الاجها٫ ب٣ُإ للجهىى ٖملیت م٣ترخاث ٖضة جًىمذ التي 1997هٞى

ما عةیؿیخحن ه٣ُخحن ٖلى ع٦ؼث والتي البهغي  الم في الخ٤: َو  الخضمت ومبضأ والخٗبحر يأالغ  وخغیت ؤلٖا

                                                           
امللتقى الوطين حول " وسائل اإلعالم بني التشریعات و األخالقيات" كلية علوم اإلعالم و  مداخلة يف أشغالجتربة اجمللس األعلى لإلعالم يف اجلزائر، احسن جاب اهلل،  -  1

 .2015ماي  2اجلزائر،  ، 3اإلتصال، جامعة اجلزائر
   و انظمت هلا أحزاب سياسية مثل حزب  2001حركة العروش هي حركة جزائریة معارضة تأسست عقب أعمال العنف و املظاهرات اليت شهدهتا منطقة القبائل منذ أفریل

  التجمع من أجل الثقافة و الدميقراطية.  

 املرجع السابق.احسن جاب اهلل،  -  2
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الم ل٣اهىن  الخمهیضي باإلاكغوٕ طل٪ بٗض واجبٗذ الٗمىمیت،  لٗملیت ٦مدهلت ظاء والظي 1998 لؿىت ؤلٖا

الم عظا٫ بحن الدكاوع   . 1واإلاسخهحن واإلاش٣ٟحن وال٣اهىن  ؤلٖا

 ال٣ىاهحن ٧اهذ بٗضما البهغي  الؿمعي الاجها٫ إلاهُلح مغة ألو٫  ج٣ضیمه َى اإلاكغوٕ َظا محز ما وأَم

الم، في الخ٤ زالله مً یماعؽ جلٟؼي  أو نىحي أو ئطاعي ؾىض مجغص حٗخبٍر الؿاب٣ت  مىه ألاولى ٞاإلااصة ؤلٖا

 مىه 28 اإلااصة أقاعث بیىما ،"البهغي  الؿمعي والاجها٫ الصخاٞت خغیت الخالي ال٣اهىن  ی٨ٟل" أن ٖلى ههذ

 ؤلاطاعي لبضل الٗمىمیت للمإؾؿاث یم٨ً" أهه ٖلى ههذ خیض الخىام أمام ال٣ُإ ٞخذ ئم٩اهیت ئلى

٣ا الخام لل٣ُإ جابٗت مخسههت مإؾؿاث م٘ ٦تاالكغ  ئَاع في ؾمالهاأع  جٟخذ أن واإلاغتي اإلاؿمٕى  ٞو

 ".به اإلاٗمى٫  للدكغی٘

ُت ه٣لت ًدضر ن٧ان بام٩اهه أ 1998و بدؿب الٗضًض مً الباخشحن ٞمكغوٕ ٢اهىن ؤلاٖالم لؿىت   في هٖى

المي الاهٟخاح الم  ؤلٖا  البرإلاان، مؿخىي  ٖلى ججمُضٍ ٢غاع نضوع  ل٨ً البهغي، الؿمعيٖلى مؿخىي ؤلٖا

عي الخلِ" بحجت ألامت، مجلـ في وجدضًضا الم ٢ُإ بحن الدكَغ  مكغوٕ بىأص عجل ،"ؤلاقهاع و٢ُإ ؤلٖا

 ءاوٕاظغ  الغةاؾیت لٗهضجه ػعوا٫ألاؾب٤ ًامحن  الغةیـ ج٣لیو بٗض زهىنا الضعط ئلى وئخالخه ال٣اهىن 

ؼ بىجٟل٣ُت ؾىت  مؿب٣ت عةاؾیت اهخساباث  آهظا٥ الاجها٫ وػٍغالظي اؾدبٗض  1999و ٢ضوم الغةِـ ٖبض الٍٗؼ

ؼ ٖبض  .2الجضًضة خ٩ىمتال مً عخابي الٍٗؼ

ؼ بىجٟل٣ُت خامال مٗه بغهامجا عةاؾُا ٢اةما ٖلى الؿلم و   و م٘ ٢ضوم الغةِـ الجضًض آهظا٥ ٖبض الٍٗؼ

ىُت، اؾخمغ الٗمل ب٣اهىن خالت الُىاعب  ٨ٖ٘ـ ما ٧ان مخى٢ٗا، بدُض لم ًخم اإلاهالخت الَى  خالت ٞع

 .2011ئال في ُٟٞغي  الُىاعب 

م ٖلىو  خه الظي اليؿبي ألامني طاالاهٟغ  مً الٚغ  یى٨ٗـ لم طل٪ أن ئال الغخمت ٢اهىن  بٟٗل البالص ٖٞغ

المي اإلاكهض ٖلى اإلیجابب  ،1998 لؿىت الجضیض ؤلاٖالم ٢اهىن  مكغوٕ بخجمیض الٟترة َظٍ بضایت جمحزث ئط ؤلٖا

الم  ب٣اهىن  الٗمل مىانلت جأ٦یض و  اخخ٩اع ٖلى ؤلاب٣اء في الجضیضة الؿلُت مى٦٠٢ما اجطح  ،07-90ؤلٖا

 هي الضولت ئن: "٢اةال بىجٟلی٣ت الغةیـ نغح   ٢MBCىاة م٘ له م٣ابلت ٟٞي البهغي، الؿمعي ل٣ُإ الضولت

ما والخلٟؼیىن  ؤلاطاٖت جمى٫  التي ظٍ ؤلاطاٖاث َظٍ جيكأ ولم ولتالض ؾیاصة ًٖ للضٞإ مىظىصان َو  الخلٟؼة َو

                                                           
1
، م : بسىف نبُ -   المُت في الجؼاةغ في ْل الخٗضصًت الؿُاؾُت، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ  .63دت، جُىع الؿُاؾت ؤلٖا

2
، م  -   . 27عمًان بلٗمغي، ال٣ُإ الؿمعي البهغي في الجؼاةغ ، ئق٩االث الاهٟخاح، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ  بخهٝغ
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لى قٗبهم، ه٨ؿت في ویدؿببىن  الضولت حهاظمىن  الظیً ألولئ٪ إلاىدها  ومجا٫ خغة صخاٞت ٞهىا٥ خا٫ أي ٖو

 . 1ت"للضول مل٪ الضولت وؾاةل ول٨ً طل٪ ٞله الخٗبحر أعاص ٞمً الخٗبحر لخغیت

ىن  الٗام، ال٣ُإ في: "ب٣ىله وخغاؾتها الصخاٞت هُا١ جدضًض يغوعة ٖلى بىجٟل٣ُت الغةِـ أ٦ض٦ما   الخلٍٟؼ

ت ألاهباء وو٧الت وؤلاطاٖت جها للضولت، مل٨ُت هي الجؼاةٍغ
ّ
 اإلاٗاعيت وبأن. الضولت إلاؿإولي ئال مٟخىخت لِؿذ وبأ

المُت الىؾاةل حؿخٗمل أن ٣ِٞ لها ه الؿلُت، ئلى جهل ٖىضما الٗمىمُت ؤلٖا
ّ
 َظٍ جٟخذ أن ًم٨ً اله وأ

 خُض الصخٟي، لضوع  هٓغجه في ؾاب٣ُه ًٖ بىجٟل٣ُت الغةِـ، و بهظا لم ًسخل٠ "الضولت يخ٣ضً إلاً الىؾاةل

 لِـ الصخٟي مً واإلاُلىب ن،مٗح ؾُاس ي مكغوٕ ئَاع في ؤلاٖالمُت اإلاىٓىمت ئصماط يغوعة ئلى ٌكحر ٧ان

" ٣ًٓخه ٖلى ٓتاإلاداٞ"جىبُه اإلاىاًَ و  أؾماٍ ُٞمامهىُا، بل ٧ان الغةِـ ًخهىع مهمت الصخٟي  ٩ًىن  أن

 ٚحر ٧املت خهممه ًإصي أن ٖلُه الصخٟي أن اٖخبر أن خض ئلى الغةِـ طَب و٢ض ."الخىمُت لخضمت ججىضٍ"و

 . 2للضولت ٖىها ٌٗخبر ٧ىهه في ج٨مً مهمخه أن َاإلاا ، مى٣ىنت

 مً صالبال  جدبٗها التي والؿُاؾت جخماش ى حٗضًالث ًٟغى الضولي اإلادُِ جُىع "وم٘ ج٣ضم الؿىىاث و أمام 

المي اإلاجخم٘ الؾُما الٗىإلات مؿاع ئلى الاهًمام أظل -90) ال٣اهىن  َظا ٖلى أصزلذ التي الخٗضًالث و " "ؤلٖا

عي اإلاغؾىم( بىاؾُت 07 لى اإلاجلـ ئلٛاء في واإلاخمشل 1993 أ٦خىبغ 26 في اإلاإعر 13-93 ع٢م الدكَغ  ألٖا

ت وبالخالي ألانلي اهىن ال٣ هو أصبُاث لخىاػن  جام ازخال٫ في و التي حؿببذ لإلٖالم، ٖؼ أنبذ مً  3"ٞلؿٟخه ٖػ

الًغوعي َغح مكغوٕ ٢اهىن ظضًض لإلٖالم و َى اإلاكغوٕ الظي جم َغخخه وػاعة الش٣اٞت و الاجها٫ ؾىت 

2002. 

٤ الاجها٫ الؿمعي البهغي"  المي ًٖ ٍَغ و٢ض زهو اإلاكٕغ الباب الشالض مً اإلاكغوٕ ٫" اليكاٍ ؤلٖا

مماعؾت الاجها٫ الؿمعي البهغي، و ٞخذ َظا اإلاكغوٕ اإلاجا٫ أمام اإلاباصعة خُض جىاو٫ في الٟهل ألاو٫ 

الم خُض  الم الؿمعي البهغي و ٧ان باصعة الجهاء اخخ٩اع الضولت لهظا الىٕى مً ؤلٖا  خضصثالخانت في ؤلٖا

 الاجها٫ وكاٍ"  :ًلي بما البهغي  الؿمعي الاجهالي اليكاٍ مماعؾت وأصواث آلُاث اإلاكغوٕ مً(  35)  اإلااصة

ُئاث مإؾؿاث َٝغ مً ًماعؽ خغ البهغي  الؿمعي  الخايٗت والكغ٧اث اإلاإؾؿاث .الٗام ال٣ُإ َو

ب٣ا الخام، الجؼاةغي  لل٣اهىن   الخ٣ىُت الٗىاة٤ خضوص ئَاع في الالخ٣ت وال٣ىاهحن ال٣اهىن  َظا ألخ٩ام َو

الم  ٦ما هو َظا اإلاكغوٕ ٖلى اؾخدضار آلُت ."ال٨هغوئطاُٖت باإلاىظاث اإلاخٗل٣ت ظضًضة لخىُٓم ٢ُإ ؤلٖا

جخ٨ٟل بمىذ جغازُو مماعؾت اليكاٍ الؿمعي  البهغي  الؿمعي اإلاجلـالؿمعي البهغي مخمشلت في 

                                                           
1
 .64، م : اإلاغظ٘ الؿاب٤بسىف نبُدت،  -  

2
الم ،بىظمٗت عيىان -    .104، م : 2007، 44 الٗضص ؤلاوؿان، خ٣ى١  صعاؾاث مغ٦ؼ والدكغی٘، اإلاھىت بحن الخجاطب جؼاةغال في ؤلٖا

3
الم، یخٗل٤ ل٣اهىن  جمھیضي مكغوٕ -    .2002 والش٣اٞت، ؤلاجها٫ وػاعة باإٖل
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البهغي. ئال أن َظا اإلاكغوٕ لم ًغ الىىع و ب٣ى خبرا ٖلى وع١ بدُض جغاظٗذ الؿلُت ٖىه مما ًإ٦ض 

ت للىٓام الؿُاس ي الجؼاةغي ُٞما ًخٗل٤ بخٗ امله م٘ ؤلاٖالم الؿمعي البهغي الظي ب٣ى ئلى الخؿاؾُت اإلاَٟغ

ا.  خض آلان جدذ اخخ٩اَع

ُت ٖلى مؿخىي الخ٣ىُت، خُض جم  ىن جُىعاث هٖى وفي ًٚىن طل٪، قهضث اإلاإؾؿت الٗمىمُت للخلٍٟؼ

ت واليكغاث البرامج ل٩ل الغ٢مي ؤلاهخاط ئلى باإلياٞت الغ٢مُت البض أهٓمت اؾخدضار اث في ؤلازباٍع  الاؾخضًَى

غ ٚٝغ ، ٦ما جم ججهحز الغ٢مُت الخ٣ىُاث بأخضر ؼةاإلاجه ت الخدٍغ غ بأهٓمت ؤلازباٍع  News) الال٨ترووي الخدٍغ

base الغ٢مي ألاعق٠ُ أهٓمتباإلياٞت ئلى  الغ٢مي التر٦ُب أهٓمت ( و ً . ئال أن َظا 1ؤلال٨ترووي والخسٍؼ

ىن لم ًهاخبه اهٟخاح ٖلى ٞٗالُاث اإلاجخم٘، خُض ًالخٔ  الخُىع الخ٨ىىلىجي ٖلى مؿخىي مإؾؿت الخلٍٟؼ

المُت للمماعؾت باليؿبتمسخهىن أهه  ىهُت ؤلٖا  اإلاٗاعيت ألانىاث ٧ل ئ٢هاء َى ألازباع مجا٫ في الخلٍٟؼ

هو ، ص٣ُ٢ت 50 ئلى 40 بحن حؿخٛغ١  التي الشامىت وكغة ٟٞي. الؿلُت مىا٠٢ جدبنى ال والتي
ّ
 30 ئلى 25 جس

ت اليكغة لىن٠ الخٓحناإلا ببٌٗ صيا أمم الغةِـ ليكاَاث ص٣ُ٢ت  .2ُتالغةاؾ باليكغة الغةِؿُت ؤلازباٍع

ىن في مغخلت اوٛال١ قضًض، و بضأث اإلاإؾؿت جخسبِ في ٖضة مكا٧ل مً بُجها  وبظل٪ صزلذ مإؾؿت الخلٍٟؼ

ىن ٧اهذ عصًئت ظضا ما صٞ٘  ىهُت التي ٧ان جيخجها مإؾؿت الخلٍٟؼ أػمت ؤلاهخاط الىىعي ، خُض أن اإلاىاص الخلٍٟؼ

ت، ل٨ً ازخُاع َظٍ الى٧االث َغح مك٩لت مؿإول ي اإلاإؾؿت ئلى الخٗامل م٘ بٌٗ الى٧االث الؿمُٗت البهٍغ

ا  ىن صون ٚحَر أزغي جخٗل٤ باإلادؿىبُت ٖلى اٖخباع أن بٌٗ الى٧االث باجذ جدخ٨غ الخٗامل م٘ مإؾؿت الخلٍٟؼ

 لخ٣٘ بضوعَا في أػمت عصاءة هٓغا لُٛاب الخىاٞؿُت. 

ىُت ٢ىىاث ئوكاء بجاوي  أخمض الباخضي٘، ٣ًترح وإلًجاص خلى٫ لهظا الى   ٖلى ظؼةُا مىٟخدت ظضًضة َو

ًا ىُا ٩ًىن  أن ًم٨ً الخام ٞال٣ُإ الخىام، إلاؿدشمٍغ بدُض ًم٨ً  ،مشله مشل ال٣ُإ الٗمىمي أًًا َو

خم ججؿُضَا مً زال٫  زالزت أو ازىحن ازخُاع ىهُت، ٍو ٘ زانت ب٣ىىاث جلٍٟؼ اثمكاَع  ا٢خهاصًت مجمٖى

ت والخٍُى الجؼاةغي  الكٗبي ال٣غى مشلبحن مإؾؿاث  تٖمىمُ ت الجٍى  واجهاالث وؾىهاَغا٥ الجؼاةٍغ

ا، الجؼاةغ حَر اث حؿخ٨مل بِىما الخهو، أٚلبُتو هي الكغ٧اث التي جمخل٪  ٚو عأؽ  باقي زانت مجمٖى

 .3اإلاا٫

                                                           
1
، م، م:  ال٣ُإ الؿمعي البهغي في الجؼاةغ عمًان بلٗمغي،  -    .31،32اق٩االث الاهٟخاح، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ

2
المعيىان بىظمٗت،  -   106، م : مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ الدكغی٘، و اإلاھىت بحن الخجاطب الجؼاةغ في ؤلٖا

3
ضة الخبر، الٗضص الجؼاةغ؟ في البهغي  الؿمعي اإلاكھض یخجه أیً بجاوي، أخمض -   ل  12، 5964، ظٍغ  .2010أٍٞغ
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ىن  ألاؾب٤ الٗام اإلاضًغ ًغاٍ الظي الخل أما و  الخُٛحر  ئخضار ٞهى ،بىػٍان ٖبضو الؿُض الجؼاةغي، للخلٍٟؼ

ىن، مإؾؿت صازلؤلانالح  ٩ىن  الخلٍٟؼ ت ٖم٣ُا خؿبه ؤلانالح، ٍو  ال٣ُإ أمام اإلاجا٫ ٞخذ ًجب ٦ما. وبؿٖغ

ىهُت ٢ىىاث باوكاء ل٨ً الخام، ُئت ٢ىاهحن وي٘ م٘ زانت، جلٍٟؼ  َظا ٞلماطا. قغوٍ وصٞتر مؿخ٣لت َو

ىن  مً الخٝى  الؿمعي مجا٫ في ًىظض ال ٞلماطا الا٢خهاص، يف مىظىص الخام ال٣ُإ ئن الخام؟ الخلٍٟؼ

ٗخ٣ض .''البهغي   وم٘قب٩اث الخىانل ؤلاظخماعي  م٘ َى آلان الخ٣ُ٣ي الخدضي أن بىػٍان ٖبضو الؿُض َو

 والؿِىما، البهغي  الؿمعي مجا٫ في بلض آزغ هي الجؼاةغ ظٗل بك٩ل. الجؼاةغ في هلخ٣ُها التي ال٣ىىاث مئاث

 الخل بىػٍان أن  الؿُض ًغي ٦ما .1ب٨ثرة مىظىص واإلاا٫ للٗمل مخدمؿىن  إلابضٖىن وا ٦شحرة ال٨ٟاءاث خحن في

 مجلـ وناًت جدذ ٣ًٗان خغ، ٖمىمي وآزغ ٦بحر زام مجم٘ ٖلى البهغي  الؿمعي مجا٫ ٞخذ في٨ًمً 

 الخبُٗت مً زُىعة وأ٦ثر جهاةُت جبُٗدىا ؾخ٩ىن  وئال الخؼبُت، الاججاَاث ٧ل ًٖ ومؿخ٣ل ٠٦ء أٖلى

 .2الٛظاتي

المي الؿمعي البهغي ب٣ى ٖلى خاله َُلت َظٍ الٟترة ئلى ٚاًت ؾىت  التي قهضث  2011ئال أن الىا٢٘ ؤلٖا

ذ و الؿ٨غ باإلياٞت ئلى اإلاُُٗاث الضولُت الخُحرة و  ئخخجاظاث قٗبُت ؾمُذ ئٖالمُا باخخجاظاث الٍؼ

 2011ألٛاء خالت الُىاعب في ُٟٞغي  اإلاخمشلت في ما ؾمي بشىعاث الغبُ٘ الٗغبي مما صٞ٘ الؿلُت في الجؼاةغ ئلى

الم.  و جبنى ظملت مً ؤلانالخاث الؿُاؾُت قملذ ٢ُإ ؤلٖا

 ( : 2017 – 2012اإلاغخلت الخامؿت )  –ٌ 

ل٣ض أصث ظملت مً اإلاُُٗاث الضازلُت و الخاعظُت التي قهضتها الجؼاةغ و الٗالم الٗغبي مجها خالت الٟىض ى 

لٗغبي باإلياٞت ئلى ؤلاخخجاظاث ؤلاظخماُٖت التي أَل٤ ٖلحها ئؾم التي ؾمُذ ئٖالمُا بشىعاث الغبُ٘ ا

الم ، ٧ل طل٪ صٞ٘ الؿلُت ئلى جبنى  ذ و الؿ٨غ"، باإلياٞت الٟىض ى التي قهضَا ٢ُإ ؤلٖا "اخخجاظاث الٍؼ

الم، مً زال٫ انضاع ٢اهىن ؤلاٖالم   بٗض ظاءالظي  05-12ظملت مً ؤلانالخاث الؿُاؾُت قملذ ٢ُإ ؤلٖا

ٖلى مكغوٕ َظا   2011 أوث 20 لیىم اظخماٖه في الخ٩ىمت مجلـ جدٟٔ ، خُضٖؿحر و یلَى  مساى

 ما زانت الجمهىعیت عةیـ وحٗهضاث جخماش ى ال أٖخبرث أجها أخ٩ام مً جًمىه إلااال٣اهىن الًٗىي لإلٖالم 

٘ حٗل٤ لب الصخاٞت، ًٖ الخجغیم بٞغ  لمكغوٕل زاهیت ٢غاءة ج٣ضیمأهظا٥ هانغ مهل  الاجها٫ وػیغ مً َو

ى الخ٩ىمت، مجلـ وجىظحهاث جخماش ى غى البىىص بٌٗ في الىٓغ أٖیض ئط بالٟٗل جم ما َو  البرإلاان ٖلى ٖو

                                                           
1
غا ٧ان الخغیت ھاملبىػٍان،  ٖبضو  -    .2011ُٟٞغي 12،  6264، الٗضص الخبر" ظغیضة'' لیىم،ا مً أ٦ثر الىاخض الخؼب أیام مخٞى

2
 هٟـ اإلاغظ٘. -  
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لبیت ٖلیه الخهىیذ جم اإلاىا٢كت وبٗض ، 2011 الخغیٟیت الضوعة زال٫ تي أًٖاء َٝغ مً باأٚل  البرإلاان ٚٞغ

  .  2011 صیؿمبر 22 و 14 في الخىالي ٖلى

غ وأيٟى َظا ال٣اهىن ج٣ض ا باليؿبت لليكاٍ الؿمعي البهغي، خُض جم بمىظب َظا الىو جدٍغ ما ملخْى

 وخضصاليكاٍ الؿمعي البهغي مً اخخ٩اع الضولت ٦ما جًمً و ألو٫ مغة مهُل٘ "اليكاٍ الؿمعي البهغي" 

 .البهغي  الؿمعي الاجها٫ زضمت و٦ظا البهغي  الؿمعي باليكاٍ اإلا٣هىص 60 و 58 اإلااصجحن زال٫ مً

٘ بخأؾِـ ؾلُت لًبِ الؿمعي البهغي، و أخا٫ الخٟانُل  65و  64بمىظب اإلااصجحن  وجم أًًا الدكَغ

 .2014اإلاخٗل٣ت بمهامها و حك٨ُلها ئلى ٢اهىن زام لم ًهضع ئال في ؾىت 

لى م ٖو و الخأزغ في  ئطاٖیت وٍىهُت جلٟؼ  ٢ىىاث باوكاءاإلاخٗل٣ت  الخىٟیظیت ؾیمااإلاغ  نضوع  جأزغ مً الٚغ

أن الؿاخت  ئال، الكغوٍ صٞتر وي٘ الخیتن لها حٗىص التي البهغي  الؿمعي يبِ ُتؾلجىهِب أًٖاء 

ت سجلذ اه المُت الجؼاةٍغ  ٢اهىهیت ٚحر بهٟت أو الخاعط مً مجهاابغ  جبض التي ال٣ىىاث ٖضص في ا٦بحر  اٟجاع ؤلٖا

 الاجها٫ عةاػ و  أن ئلى قغفي میلىص البهغي  الؿمعي يبِ ؾلُت عةیـ أقاع الكأن َظا وفي ةغ،االجؼ  مً

 الؿمعي ال٣ُإ لخ٣ىحن جُبی٣یت ههىم جدًحر ٖلى ح٠٨ٗالؿمعي البهغي  يبِ ؾلُت م٘ بالخٗاون 

مىى ٞىض ى یٗٝغ الظي البهغي  ، في ٚو  الظي والٛمىى للٟىض ى خض وي٘ يغوعة ٖلى قضص ئط حؿیحٍر

 مًؼاةغ بالج مجهاابغ  جبض زانت جلٟؼیىهیت ٢ىاة 45 أن ئلى مكحر الخانت الخلٟؼیىهیت ال٣ىىاث حؿیحر یكىب

یت بُغی٣ت حٗمل ٣ِٞ ٢ىىاث 5 بیجهامً   مً بض وال زاعظیت مىهاث ٖبر ٞخبض الب٣یت أما ومغزهت قٖغ

 وأ٦ثر مجهاابغ  جبض ٢ىاة 20 مً أ٦ثر َىا٥ بأن ٢اةال وأياٝ ةغي،االجؼ  ال٣اهىن  َاةلت جدذ لىيٗها ج٣ىیجها

 .1والخلٟؼي  ؤلاطاعي البضمإؾؿت  َغی٤ ًٖ غةاالجؼ  مً البض بد٤ للٟٓغ جدؿاب٤ الخأؾیـ َغی٤ في   مً

 ٣ِٞ ٢ىاة 13 ببض ئال لها حؿمذ والخلٟؼي ال ؤلاطاعي ووكحر َىا ئلى أن الُا٢ت الاؾدُٗابُت إلاإؾؿت البض

 عؾمیت بهٟت التي جبض الخمـ الٗمىمیت الخلٟؼیىهیت ال٣ىىاث اؾخصىیىا الاجها٫، وٕاطا وػاعة أٖلىخه ما خؿب

 .٣ٞ2ِ ٢ىىاث زماوي ٖضصَا یخجاوػ  لً الضازل مً بالبض لها یؿمذ ٢ض التي ال٣ىىاثٞان ٖضص  الجؼاةغ، مً

 الؿمعي اليكاٍ مدترفي مً مهىیىن  بها یباصع لم الىاقئت البهغیت الؿمٗیت ال٣ىىاث مٗٓم أن ووسجل َىا

المیت، الخٗضصیت بضایت م٘ اإلا٨خىبت الصخاٞت م٘ ألامغ ٖلیه ٧ان مشلما البهغي   بال٣ىىاث اصعیًاإلاب أن بل ؤلٖا

 الخلٟؼیىهیت الكغو١ ٢ىىاث هجض خیض اإلا٨خىبت، الصخاٞت مً ئلحها ٢ضمىا اإلاؿخ٣لت أو الخانت الخلٟؼیىهیت

                                                           
1
ىیت اإلاضعؾت البهغي، الؿمعي ٢اهىن  في ج٣ىیت ؾیاؾیت ءةا٢غ : وآٞا١ وا٢٘ البهغي  الؿمعي خى٫  ٖلمیت هضوة -   لىم للصخاٞت الٗلیا الَى  صیؿمبر 7 ؤلاٖالم، ٖو

2015. 
2
المُت  -   ، (، 2015-1990في الجؼاةغ في ْل الخٗضصًت الؿُاؾُت )نبُدت بسىف، جُىع الؿُاؾت ؤلٖا .68م : مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ  ، بخهٝغ
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 ٢ىىاث ئلى جُىعث ٢ض الىع٢یت ةضاالجغ  و٦أن والهضاٝ، هیىػ، ةغاالجؼ  الجهاع، ٢ىاة الخبر، ٢ىاة وؤلاطاٖیت،

الم، ب٣ُإ جماما لها ٢تٖال ال مؿخ٣لت أزغي  َیئاث ئلى ئياٞت جلٟؼیىهیت، ظا ؤلٖا  اإلااصةأخ٩ام و  یخٗاعى ما َو

ا الىاظب بالكغوٍ اإلاخٗل٣ت ال٣اهىن  مً 19 َغ لحن ألاشخام في جٞى  الؿمعي الاجها٫ زضماث إلوكاء اإلاَإ

ىن  صخاٞیىن  اإلاؿاَمحن يمً ی٩ىن  أن ٖلى جىو والتي البهغي   .مهىیىن  وأشخام مدتٞر

لى الٗمىم ًم٨ً ظغص اإلاكهض ؤلٖا المي الؿمعي البهغي في الجؼاةغ  مً زال٫ ئخهاء ال٣ىىاث الخانت التي ٖو

ىن في الخاعط  جم أَال٢ها في ٞتراث مسخلٟت مؿتهضٞت الجمهىع الجؼاةغي و هي ال٣ىىاث التي ٧ان ًمل٨ها ظؼاةٍغ

حن و ٧اهذ في مٗٓمها جبض مً الخاعط و جسً٘ ل٣ىاهحن صو٫ أزغي هٓغا ل لخأزغ أو أظاهب بالكغا٦ت م٘ ظؼاةٍغ

الم الؿمعي البهغي و ٦ظا  الخ٣ُٗضاث التي  ت في الخٗامل م٘ ؤلٖا الظي قهضجه اإلاىٓىمت ال٣اهىهُت الجؼاةٍغ

المُت، و ه٣ضمها ٦ماًلي:  تها الؿاخت ؤلٖا  ٖٞغ

ما٫ عظل مال٨ها َٝغ مً 2002 ؾبخمبر 20 في أَل٣ذ: (Alkhalifa tv)" في حي الخلُٟت" ٢ىاة --  الجؼاةغي  ألٖا

ت ناخب زلُٟت اإلاىمً ٖبض ت الخٍُى جًم التي الخلُٟت مجمٖى  بى٪. والخلُٟت الخلُٟت الجٍى

ىن  جأؾـ ـ الخلُٟت جلٍٟؼ  مً ٣ِٞ أقهغ 8 بٗض أٚل٣ذ و٢ضأًً ٧اهذ جىظض اإلا٣غاث الغةِؿُت لل٣ىاة،  بباَع

ت وخل ئٞالؽ بؿبب اٞخخاخها  باؾم ائَال٢ه ئٖاصة وظغي ، الجؼاةغي  ال٣ًاء ٢بل مً مال٨ها ومخابٗت اإلاجمٖى

ل في ظغث التي الغةاؾُت الاهخساباث ٢بل ٣ِٞ، أقهغ زالزت إلاضة لىضن مً اهُال٢ا" لألهباء الخلُٟت" ٢ىاة  أٍٞغ

2004. 

و  1992":  جم ئوكاء َظٍ ؤلاطاٖت مً َٝغ مال٨ها الجؼاةغي الٟغوس ي هانغ ٦خان، ؾىت Beur Fm ئطاٖت " -

ت و اإلاٛاعبُت في ٞ ُٛت الٟغوؿُت باللٛخحن جبضغوؿا بالخدضًض، و هي ٧اهذ حؿتهضٝ الجالُت الجؼاةٍغ  ٖبر وألاماَػ

ُٛت الىا٤َ الجؼاةغي  الجمهىع  وحؿتهضٝ  باَعـ مً الؿاجل  .باألماَػ

- Beur TV   ما٫ لغظل: هي ٢ىاة مملى٦ت  مً باإلااةت 80 ٖلى ًدىػ  الظي مد٣ُني عيا الؿُض الجؼاةغي  ألٖا

 الؿاب٤ في ٧ان الظي ٦خان، هانغ الؿُض ال٣ىاة مؿحر ئلى خب٣ُتاإلا باإلااةت 20 الـ مل٨ُت حٗىص ُٞما أؾهمها،

ا الٟغوس ي، لل٣اهىن  ال٣ىاة َظٍ جسً٘، و مالُت ألؾباب ٖجها وجىاػ٫  ال٣ىاة ناخب ـ في الغةِس ي م٣َغ  باَع

 .وػو جحزي  مضًىت في وآزغ الٗانمت الجؼاةغ في م٩اجب جمخل٪، ٦ما ٖىابتمضؾىت ب ٞغعي لها م٣غو 

حن مىظهت ٧اهذ خُض ،2001 ؾىت في مغة ألو٫  البض عزهت لىٖ ال٣ىاة جدهلذ  ٞغوؿا، في اإلا٣ُمحن للجؼاةٍغ

ذ ا.أوعوب في الجالُت اإلاٛاعبُت اإلا٣ُمت ظمُ٘ ٢ىاة لخ٩ىن  بثهاخاولذ جىؾُ٘ هُا١  مز  1 ًىم في البض في وقٖغ
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ل لت لٟتراث اإلاالُت ألاػماث بها ٖهٟذ أن وبٗض ،2003 أٍٞغ  عيا الجضًض اإلاال٪ ئلى اإلال٨ُت اهخ٣لذ و  ٍَى

ذ، مد٣ُني ش الجضًضة خلتها في عؾمُا البض في ال٣ىاة قٖغ  . 2011 أوث 1 بخاٍع

- Berbère TV   ا ُٛت(، ٌؿحَر :  هي ٢ىاة ٖامت جبض باللٛت الٟغوؿُت و باللهجت ال٣باةلُت )أخض اللهجاث ألاماَػ

بي ؾىت  ا الٗام مدىض ؾٗضي، و جم ئَال٢ها بك٩ل ججٍغ  BRTV (Berbère Radioاؾم ب 2000مضًَغ

Télévision  جبض بك٩ل مؿخمغ . 2004( و أنبدذ مً ؾىت 

مبر   Berbère( ْهغث ٢ىاجان أزغجان َما Bouquet Berbèreو م٘ ْهىع با٢ت ٢ىىاث باعباع ) 2008و مىظ هٞى

Music  اإلاسههت للٛىاء ال٣باةلي  وBerbère Jeunesse حهُت و اإلاسههت للغؾىم اإلاخدغ٦ت و البرامج الت ٞر

ت اإلاسههت لألَٟا٫.  التربٍى

: و هي ٢ىاة جابٗت إلاىٓمت "عقاص" اإلاٗاعيت للؿلُت في الجؼاةغ ، و ٢ض أَل٣ذ َظٍ اإلاىٓمت ٢ىاة  الٗهغ  ٢ىاة - 

 .الخ٤ و٢ذ في بثها ٢ُٗذالٟغوس ي  أوجل ؾاث"" الهىاعي ال٣مغ ئصاعة ل٨ً (Rachad Tv)أزغي باؾم 

ىن  - ا بلىضن ىهُتجلٍٟؼ مدُت َى:  عقاص جلٍٟؼ  ٧اهذ ،للؿلُت في الجؼاةغ اإلاٗاعيت عقاص لخغ٦ت جابٗت م٣َغ

 اإلاًُٟت ال٣ىاة ٖلى الًٟاتي بثها اهُال١ جم أن ئلى 2009 مىظ ألاهترهذ قب٨ت في مى٢ٗها ٖلى بغامجها جبض

 ث"أوجل ؾا" الهىاعي ال٣مغ ئصاعةبٗضما ٢ُٗذ  2011 ؾبخمبر 24 في هاًلؿاث الهىاعي بال٣مغ الٗهغ ٢ىاة

 .بثهاالٟغوس ي 

ت مٗاعيت للؿلُت في الجؼاةغ، جأؾؿذ  اإلاٛاعبُت ٢ىاة - مبر في : هي ٢ىاة مىٖى  بض في ،وبضأث2011 هٞى

ُاهُا ًم جبض، و هي  2011 صٌؿمبر 16 ًىم بغامجها و مإؾـ  نالخي ؾلُم. أخض مإؾؿحها َى الصخٟي بٍغ

 .٢ُغ في ٌِٗل خالُا َى الظي و دٓىعةاإلا لإله٣اط ؤلاؾالمُت الجبهت عةِـ مضوي ٖباس ي هجل آزغ َى

ىهُت ٢ىاة ي: ه (Echourouk Tvالكغو١ جُٟي ) -  ،لهاخبها ٖلي ٞىيُل الكغو١ إلاإؾؿت جابٗتٖامت  جلٍٟؼ

مًامُجها ٖلى ألا٢ماع الهىاُٖت  جبضو بالجؼاةغ، مٗخمض م٨خب ولها لها م٣غا ٖمان ألاصعهُت الٗانمت مً جخسظ

غبؿاث هاًلؿاث ىجبحرص ٖو  .َو

مبر ألاو٫  لُىم الهٟغ الؿاٖت مً بضاًت الكغو١ مإؾؿت َل٣ذأ  بي البض ، 2011 هٞى  الكغو١ ل٣ىاتها الخجٍغ

غ زىعة الهضإل 57 الـ الظ٦غي  في الاهُال٢ت َظٍ وظاءث هاًلؿاث، الهىاعي ال٣مغ ٖلىجُٟي  ت الخدٍغ  الجؼاةٍغ

 ال٣ىاة جمخل٪و . 2012 ماعؽ 15 في لغؾميا بثها بضأث ُٞما الكغو١، ًىمُت لخأؾِـ 11 الـ والظ٦غي  اإلاباع٦ت،
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ت ني اإلاؿخىي  ٖلى اإلا٩اجب مً مجمٖى  باإلياٞت ئلى َظٍ الكغو١ مجم٘ مخل٪٦ما ً أزغي  ٖاإلاُت وم٩اجب الَى

ضة، ال٣ىاة  .الٗغبي الكغو١ مجلتو   الكغو١ ظٍغ

ت الكغو١ - ىهُت ٢ىاة هي ؤلازباٍع ت جلٍٟؼ  بثها اهُل٤و١(، )مجم٘ الكغ  الكغو١ إلاإؾؿت جابٗتزانت  ئزباٍع

ش الغؾمي ال١ الشاهُت الؿىت بمىاؾبت زانت اخخٟالُت في 2014 ماعؽ 19 بخاٍع  أو٫ ٢ىاة الكغو١ جُٟي ٦ إَل

ت  الكغو١، إلاإؾؿت جابٗت ٢ىاة  زالر وبٗضالكغو١،  البا٢ت ٢ىىاث زاويوبهظا انبدذ الكغو١ ؤلازباٍع

اث جدذ اؾم الُبشب زانت ٢ىاة الكغو١ أَل٣ذ ؾىىاث  ."بىت" ٢ىاة و الخلٍى

ضة ألام " الجهاع الجضًض" إلاال٨ها مدمض م٣ضم   Ennahar TVالجهاع جُٟي ) - ( : هي ٢ىاة ٖامت جدمل اؾم الجٍغ

بي هابث اهُل٤اإلاضٖى أهِـ عخماوي،  ت يكغةب 2012 ماعؽ 6 ًىم الخجٍغ ا، ًىظض ئزباٍع  بالٗانمت يالغةِس  م٣َغ

 ٨خب مٗخمض بالجؼاةغ.و لها م هاًلؿاث ٢مغ ٖلى و جبض ٖمان الاعصهُت

ت٢ىاة " -  ت" و ٧اهذ جدمل اؾم "وان الجؼاةٍغ ش ختى " في حي الجؼاةٍغ ىهُت ٢ىاةوهي  ،2017 ماًى 17 جاٍع  جلٍٟؼ

ت لُت 05 ًىم مً ابخضاء الغؾمي بثها اهُل٤ ،7 بحرص أجالهدُ٪ الهىاعي ال٣مغ ٖلى ئَال٢ها جم زانت ظؼاةٍغ  ظٍى

ت بغامجُت بكب٨ت 2012 ا ٢اؾم ولُض و حكمل مى٣ُت بثها  ًمل٨ها .مخىٖى الجؼاةغي ٢اؾم ًىؾ٠ و ًضًَغ

٣ُا و الكغ١ ألاوؾِ، و هي مً بحن ال٣ىىاث ألاعب٘ اإلاٗخمضة في الجؼاةغ خُض جدىػ ٖلى م٨خب  قما٫ ئٍٞغ

 بالجؼاةغ الٗانمت.

ىهُت جابٗت إلاجم٘ "الخبر" ؤلاٖالمي الظي ًمل٪ ًىمُت "الخبر"، اه ٢KBCىاة  - بي : هي ٢ىاة جلٍٟؼ ُل٤ بثها الخجٍغ

 قغ٦تو أمام ظملت اإلاخاٖب اإلاالُت و اإلاهىُت التي ٖاهذ مجها خاو٫ أٚلبُت اإلاؿاَمحن في ، 2013في صٌؿبمغ 

ىن  ووعص" ما٫ ٌؿٗض عبغاب ٢بل  "kbc“ ل٣ىاة اإلاال٨ت "ٞحًز  أن جٟكل اله٣ٟت أمام ال٣ًاء. بُٗها ئلى عظل ألٖا

ىن  ووعص قغ٦ت جهُٟت الخبر مجم٘ في اَمحنللمؿ الٗامت الجمُٗت ٢غعث 2017و في ظىان   ل٣ىاة اإلاال٨ت ٞحًز

“kbc” وحسجُل للكغ٦ت اإلاالُت اإلاخاٖب بؿببو طل٪  للكغ٦ت مهُٟا ظغي  ٖليأخض اإلاؿاَمحن و َى  وحُٗحن 

   .ال٣ىاة لصخٟي الجماُٖت الاؾخ٣االث و الخىالي ٖلى الشالض للٗام زؿاةغ

ىهُتجل ٢ىاة :  (Samira TV) في حي ؾمحرة - ت للمغأة مىظهت يوه ؾاث هاًل ٢مغ ٖلى ٍٟؼ  وتهخم. والٗغبُت الجؼاةٍغ

 ًسو ما و٧ل اإلاجزلي والخضبحر والخٟهُل بالخُاَت زانت خهو الجؼاةغي زهىنا، ٦ما جبض أخُاها بالُبش

 حٗض ٦ما الجؼاةغ، في الُبش في مخسههت ٢ىاة أو٫  وحٗض. الٗانمت بالجؼاةغ ال٣ىاة م٣غ ٣ً٘ البِذ، قإون

ت مال٨تها  .الجؼاةغ في ٢ىاة جُل٤ ئمغأة أو٫  ؾمحرة بؼاٍو
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لـ ٢ىاة - ا َاع١ ًدُاوي، ٢ىاة هي : ألَا بي بثها اهُل٤ زانت ٧ان ًضًَغ  ًٖ جى٢ٟذ، 2013 ماي 15 في الخجٍغ

ش ٢ُ٘  2014ماعؽ  14لخبض بدلت ظضًضة ئلى ٚاًت  2014زم ٖاصث في ظاهٟي  2013 صٌؿمبر 15 في البض جاٍع

ا ال٩اةً بالجؼاةغ الٗانمت مً َٝغ ٢ىاث ألامً.بض ال٣ىاة و   مهاصعة ججهحزاتها بم٣َغ

ما٫ لىضن في بثها م٣غ ًىظض ،2012 ماي قهغ في اٞخخاخها جم زانت  ٢ىاة هياله٣اع جُٟي :  - ، ًمل٨ها عظل ألٖا

٨ه و" ٞالف" اإلاكغوباث قغ٦ت ناخب بىمٗغاٝ خؿان لليكغ، و  الىعي صاع ناخب" مىلىصي مدمض" قٍغ

 لذ ٖلى ئٖخماص مً َٝغ وػاعة ؤلاجها٫ لٟخذ م٨خب لها بالجؼاةغ.خه

ت ٢ىاة هي٢ىاة هُىمُضًا هُىػ :  - ُٛت،  هىمُضًا بممل٨ت جُمىا ؤلاؾم َظا اجسظثزانت  ئزباٍع  بثها اهُل٤ألاماَػ

ى" لألهباء هُىػ  هىمُضًا" و٧الت الهُال١ ألاولى الظ٦غي  في ،2012 صٌؿمبر 11 في ش َو  زغوط ًىم ًهاصٝ جاٍع

حن   الجؼاةٍغ
 
ؿغا بجى٠ُ لل٣ىاة اإلاغ٦ؼي  اإلا٣غ ًخىاظض .1961 ؾىت مً الاؾخٗماع الٟغوس ي للخدغع  َلبا  ئلى ؾَى

غوٕ بالجؼاةغ ٞغعي م٣غ ظاهب ٩ا الخلُج بضو٫  أزغي  ٞو  .وأمٍغ

المي الغاخل  ُل ؾمحر٧اهذ ًضًغ ال٣ىاة ؤلٖا اى ؾامغ)  أٖو اى الظي ٧ان ًمل٪ ( ٍع اة ؾامغ ٍع ، و بٗض ٞو

ما٫ عظلهما بالكغ٦ت اقتري أؾ  " هُىػ  هىمُضًا"  ل٣ىاة اإلاال٨ت الكغ٦ت أؾهمٚالبُت  َد٩ىث الضًً مخي ألٖا

اب ٖبض الا٢خهاصي الكأن في اإلاسخو الصخافي بخُٗحن َد٩ىث ٢ام و٢ض. 2014وطل٪ في صٌؿمبر   الَى

 .لل٣ىاة ٖاما مضًغا بى٦غوح

ت ٢ىاة هيجُٟي :  ػاًغص - المي زانت جابٗت للمجم ظؼاةٍغ الظي ًمل٨ه  « group media temps nouveau» ٘ ؤلٖا

ما٫ ٖلي خضاص، و َى اإلاجم٘ الظي ًًم  ضجحنعظل ألٖا  وألازغي  )و٢ذ الجؼاةغ( بالٗغبُت ئخضاَما ًىمُخحن ظٍغ

ٖلى قب٨ت  جبض ٧اهذ أن بٗض 2013 ماي 8 في الؿاجل ٖلى بثها اهُل٤،  (le temps d„Algérie) بالٟغوؿُت

 .الٗاإلاُت بالٗىانم أزغي  م٩اجب ظاهب ئلى الٗانمت الجؼاةغ مضًىت في ال٣ىاة م٣غ ظضًى . الاهترهذ

ت ًٞاةُت ٢ىاة:  هُىػ  صػاًغ - ت ال٣ىىاث يمً جهى٠ ظؼاةٍغ وهي جابٗت  2014، جم اَال٢ها في ماي ؤلازباٍع

المي  لٛاث الشالر و هي جُٟي. و جبض بال ػاًغالظي ًمل٪ ٢ىاة ص « group media temps nouveau» للمجم٘ ؤلٖا

ت.  الٗغبُت و الٟغوؿُت و الاهجلحًز

ذ ٖامت ٢ىاة هي:  البالص ٢ىاة- ا ، 2014 ماعؽ 19 ًىم عؾمُا البض في قٖغ  ًىؾ٠ الؿُض َى الٗام مضًَغ

ا ظمٗت  .الٗانمتبالجؼاةغ  وم٣َغ
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 زانت ٢ىاة ًتالبضا في ٧اهذ خُض الىاًلؿاث، ٢مغ ٖلى 2013 ؾبخمبر في ال٣ىاة بض اهُل٤:  ESS tv ٢ىاة -

٤ ب ا١ٍٟغ ٤ ئصاعة بحن خضر جٟاَم ؾىء أن ئال ،ل٨غة ال٣ضم ؾ٠ُُ ٞو ا١ ٍٞغ   ال٣ىاة مال٪و  ؾ٠ُُ ٞو

ا١، باؾم البض و٠٢ ئلى ألازحر بهظا أصث ؾمحر ؾاخلي  ؾمحر ؾاخلي مإؾؿت باؾم البض وأنبذ الٞى

Etablissement Sahli Samir. 

- L„indeX TV ايت الؿُاؾت بحن بغامجها جدىٕى ٖامت ٢ىاة ي: ه ضة جابٗت واإلاىؾ٣ُى، والًٟ والٍغ  الهض٦ـ لجٍغ

ٜ ػبحرو ًمل٨ها  2013جم جأؾِؿها ؾىت  ٢ؿىُُىت مً جهضع التي  .مؼاَػ

بي بثها اهُل٤ لألَٟا٫، مىظهت زانت ٢ىاة هي :  ظغظغة ٢ىاة - ل في الؿاجل ٖلى الخجٍغ  واهُل٣ذ ،2013 أٍٞغ

   في م٣غاثو لها زالزت  مىلىصي مدمضًمل٨ها  .للُٟل الٗالمي الُىم م٘ جؼامىا 2013 ظىان مً الٟاجذ في عؾمُا

 .ظى٠ُبٛضاص و  و الٗانمت الجؼاةغ

- DTV  ( "و هي ٢ىاة زانت حؿتهضٝ ظمهىع بالٛغب الجؼاةغي، وحٗني "ال٣غاع :décision ،)البض اهُل٤ 

 وعظل ال٣ىاة ئصاعة ًخىلى الظي مكاي مغاص بحن ما قغا٦تٗض اجٟا١ ب 2015 ماعؽ مً ألاو٫  في لها الغؾمي

ما٫ المي باإلاجا٫ ًيكِ الظي عػو١  ٖضة ألٖا  2016 ؾىت جى٢ٟذو الظي جىلى الغةاؾت الخىُٟظًت لل٣ىاة،  ؤلٖا

 بها زام إلاؿخ٣بل جسهُهها ًٖ وأٖلىذ. "ؾاث ًاٍ" ٢مغ ٖضا ما الهىاُٖت ألا٢ماع ظمُ٘ في البض ًٖ

 .ظضًض وجغصص في حي صي ٢ىىاث با٢ت ٖلى ًدخىي 

غان ًىؾ٠ ظباعي،  - ٤ مىلىصًت َو ما٫ والغةِـ الؿاب٤ لٍٟغ ت ًمل٨ها عظل ألٖا الباَُت جُٟي : هي ٢ىاة مخىٖى

ًوجبض ٖلى  2016اهُل٣ذ في البض في ُٟٞغي  ا الغةِس ي ًا٫ ؾاث" و " هاًل ؾاث" " الهىاُٖحن  ال٣مٍغ ، م٣َغ

غان           .بمضًىت َو

ىن الجؼاةغي و التي حكمل : باإلياٞت ئلى َظٍ ال٣ىىاث جىظض مجمٖى  ت ال٣ىىاث الخابٗت إلاإؾؿت الخلٍٟؼ

ىهُت ٢ىاة زاوي هي( Canal Algérie)"٧اها٫ ألجحري"  -  ت ٖمىمُت جلٍٟؼ  الٗمىمُت للمإؾؿت جابٗت ظؼاةٍغ

ىن  ت للجالُت جبض باللٛت الٟغوؿُت ٖلى اٖخباع أجها مىظهت وهي ،1994 ؾىت جأؾؿذ للخلٍٟؼ  .ًالخاعط الجؼاةٍغ

ت ل٣ىاةا - ىن الجؼاةغي ، جم اَال٢ها عؾمُا في   الشالشت الجؼاةٍغ  5: و هي ٢ىاة ٖمىمُت  جابٗت إلاإؾؿت الخلٍٟؼ

ُاء وحؿعى الٗغبي الٗالم ئلىو هي مىظهت  2001ظىان   عابُت بخىلُض وطل٪ الجؼاةغ ًٖ خ٣ُ٣ُت نىعة إٖل

ت الجالُاث مسخل٠ بحن صاةمت جهم م٘ الٗغبي الٗالم في الجؼاةٍغ  .ألانلي مَى
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ىن الجؼاةغي الغابٗت: هي -  ُٛت أو ٢ىاة الخلٍٟؼ  الٗمىمُت للمإؾؿت ٢ىاة عاب٘ ٖمىمُت وحٗض ٢ىاة ال٣ىاة ألاماَػ

ىن  ُٛت ها٣َت ٢ىاة ًٖ ٖباعة وهي ،2009 ؾىت في جأؾؿذ للخلٍٟؼ ت، ال٣باةلُت، لهجاتها بمسخل٠ باألماَػ  الكاٍو

ت الخاع٢ُت،  .واإلاؼابُت الكىٍى

ما نال٣غأ ٢ىاة - بي ببض أَل٣ذأو ال٣ىاة الخامؿت :  ل٨ٍغ ىن مإؾؿت  ٢بل مً ججٍغ  ًىم الجؼاةغي  الخلٍٟؼ

م لل٣غآن مسههتوهي  ،2009 ماعؽ 18 ألاعبٗاء لىمه ال٨ٍغ  .ًىمُا ؾاٖت 24 وجبض ٖو

 في خسههتاإلا "قىب صػاًغ" ٢ىاةوئلى ظاهب طل٪ جىظض ٢ىىاث ازغي  مخسههت طاث َاب٘ ججاعي ٖلى ٚغاع 

ت الهاثؤلٖا ووكغ بض " التي عأث الىىع في 24و ٢ىاة " صػاًغ  2011 أ٦خىبغ قهغ زال٫و التى اهُل٣ذ  الخجاٍع

ت" التي اهُل٣ذ ؾىت 2013ماي  ت الجؼاةٍغ ل٨جها جى٢ٟذ ًٖ البض في الؿىت اإلاىالُت  2013، و ٢ىاة  " الخجاٍع

ىن (، باإلياٞت ئلى ججاعب أزغي مشل "2014)  الغؾىم اإلاخدغ٦ت والتي و  مٞال " اإلاخسههت في ألا قىعوم جلٍٟؼ

 مً هٟـ الؿىت. صٌؿمبر البض ًٖ لخخى٠٢ 2013 ؾبخمبر في بثها اهُل٤
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٨ُتجىو اإلااصة ألاولى مً  غ الصح٠ ألامٍغ "بن الهضٝ الغثِس ي مً حم٘ ألازباع ٖلى  بُان حمُٗت عئؾاء جدٍغ

٤ بمضاص الىاؽ باإلاٗلىماث و جم٨ُجهم مً بنضاع  اهُت الٗامت و طل٪ ًٖ ٍَغ و آلاعاء و جىػَٗها هى زضمت الٞغ

بؾخسضام هظه الؿلُت اإلاخاخت لهم  ٌؿِئىن ألاخ٩ام خى٫ ٢ًاًا الٗهغ. الصحُٟىن و الصحُٟاث الظي 

غاى ٚحر حضًغة ٩ًىهىن ٢ض زاهىا الث٣ت اإلامىىخت لهم مً تبد٨م مهىتهم ؤو ًىحهىنها لضواٞ٘ ؤهاهُ ، ؤو أٚل

 َٝغ الغؤي الٗام" . 

 حكحر هظه اإلااصة في مًمىنها بلى جل٪ اإلاؿاولُت ألازال٢ُت التي ًجب ؤن ًخدلى بها الصحٟي في آصاء مهامه و و 

ُه يمحره ؤ٦ثر مما جإحي مً ؾلُت ما، بدُث ج٩ىن الؿلُت الىخُضة التي  هي اإلاؿاولُت التي ج٣ىم ٖلى ٖو

ىه ٦صحٟي.  جىحه ٖمل الصحٟي هي ؤزال٢ه اإلاهىُت التي حٗض حؼءا هاما مً ج٩ٍى

سها، حٗلذ مً الًغوعي وي٘ آلُاث ٦ُٟلت بالخ ٤ُ بال ؤن حملت ؤلاهؼال٢اث التي قهضتها الصحاٞت في جاٍع ٞى

ت الغؤي و الخٗبحر و بحن اإلاؿاولُت ؤلاحخماُٖت و ألازال٢ُت للصحٟي، و هي آلالُاث التي جًمً زضمت  بحن خٍغ

 الهالح الٗام صوهما جإزحر ٖلى ٖمل الصحٟي . 

وهٓغا ألهمُت هظه آلالُاث باليؿبت لضعاؾدىا ،ٞةهىا وؿٗترى مً زال٫ هظا الٟهل، ٖضصا مً الخجاعب 

ت في مجا٫ الخىُٓم الظاحي للمهىت و طل٪ مً زال٫ الضولُت والٗغبُت  في هظا مجا٫ م٘ ج٣ضًم الخجغبت الجؼاثٍغ

 زالر مباخث .

 

 

 : الثاوي الفصل 

 الحجازب ثىوع إلاعالمية، املمازسة أخللة و ثىظيم آليات 

 اخحالفها و
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 ول :املبحث لا 

 إلاعالمية عبر العالم املمازسة أخللة و هماذج من آليات ثىظيم

  

المخضص البروِٞؿىع الٟغوس ي اإلاسخو في آزال ل٣ض ٢اثمت "ٚحر  ٧لىص بغجغاهض-، حىن ٢ُاث الصحاٞت و ؤلٖا

ت " حكمل  بها ٖلى ؤعى الىا٢٘ في مسخل٠ صو٫  80خهٍغ الم جم ججٍغ آلُت للمؿاءلت ؤلاحخماُٖت لىؾاثل ؤلٖا

خه " اإلاىبر الحغ" Acrimedالٗالم , وهي ال٣اثمت التي وكغها مغنض وؾاثل ؤلاٖالم الٟغوس ي ) ؾىت  ( في وكٍغ

2003. 

المُت بمسخل٠ ؤهىاٖها و ال٨ُٟلت اإلاٗىُت بدىُٓم آلالُاث الثماهحن و٢ؿم بغجغاهض بًمان  و ؤزل٣ت اإلاماعؾت ؤلٖا

الم بلى زالزت ؤنىاٝ :اإلاؿاولُت لا   حخماُٖت لىؾاثل ؤلٖا

 آلاليات املسثبطة بالوثائم و الىصوص :  -أ 

ًم حملت اإلاباصت اإلاخمسًت ًٖ ه٣اف ب ميثاق أخالكيات املهىة : - مً و ، حن اإلاهىُحن و اإلاماعؾحن لئلٖالمٍو

الم ؤو ممثلحهم ختى ٩ًىهىا ٖلى ٖلم بهظه ألازال٢ُاث. ًٞلألا    ؤن ٩ًىن طل٪ بةقغا٥ مؿخسضمي وؾاثل ؤلٖا

غ ؤن ًظ٦غوا ٧ل مغة بجملت اإلاباصت التي جىًم  دُث ًخىحب ٖلىب الحعليمات الداخلية : - مؿاولي الخدٍغ

الم و٦ غ ألازال٢ُت التي ًجب لا٢ُإ ؤلٖا ىت و طل٪ ختى ًب٣ى الصحُٟىن ٖلى لتزام بها في ْغوٝ مُٗظل٪ ألَا

 بهدباه بالُبُٗت ألازال٢ُت لٗملهم.

غو هىعا" بمضًىت  ثلسيس هلدي - غ مثلما ج٣ىم به ًىمُت "ٍػ  بىعجىًىمي ًىػٕ ٖلى الصحُٟحن في ٢اٖت الخدٍغ

ل. ؤلُٛغي   بالبراٍػ

٣ت مً باليؿبت للجغاثض ؤو اإلاؿاخاث الؼمىُت اإلاسههت لخصحُذ ألا  بالحصحيح املؤطس الخاص - زُاء ٦ٍُغ

المُت طاث الىعي بمؿاولُتها ؤلاحخماُٖت.  َغ١ الخإهِب الظاحي للىؾُلت ؤلٖا

ض ؤلال٨ترووي و ٖاصة ما بسيد اللساء :  - ضًت ؤو البًر ٤ الغؾاثل البًر ٤ الهاج٠ ؤو ًٖ ٍَغ وؤخُاها ٩ًىن ًٖ ٍَغ

المُت الىاُٖت بمؿاولُتها ؤلاحخماُٖت ب٣غاءة البر٢ ُاث الى٣ضًت الىاعصة مً الجمهىع ٖلى ج٣ىم اإلااؾؿاث ؤلٖا

 اإلاباقغ ؤو ج٣ىم بيكغ ؤ٦ثرها ه٣ضا في خالت الصحاٞت اإلا٨خىبت.

بحن الجمهىع والصحُٟحن ٖبر ؤلاهترهذ و ألاخؿً ؤن ج٩ىن مىخضًاث وا٢ُٗت جىٓمها  املىحدًات الحفاعلية-

الم ٖلى   جُلٗاجه. وكٛاالث الجمهىع و ااإلاؿخىي اإلادلى ؤو الجهىي للبدث وؾاثل ؤلٖا
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 لجمُ٘ ال٣غاء. اؤو وكغه او ًخم بثه األازُاء مً الصحُٟحن بملئه مغج٨بى ٣ًىم  إسحمازة الضبط و إلاهصاف-

ال٢تها باإلاجخم٘ ٖلى ٚغاع الخُابحن اللظًً ؤل٣اهما هاثب  ثصسيحات ملسؤولين سامين - الم ٖو خى٫ وؾاثل ؤلٖا

٩ي ؾبحرو آهُى ) واللظان ؤصان ٞحهما "الصحاٞت الخ٣ضمُت" وهما  1969( ؾىت Spiro Agnewالغثِـ ألامٍغ

الم بمؿاولُاتها لا الخُابان اللظان ٧ان لهما نضي واؾ٘ في جدؿ  .حخماُٖتِـ وؾاثل ؤلٖا

الم اإلاىدكغة في ألاوؾاٍ  "السأي الحس" املىاكض- المُت بيكغه زانت وؾاثل ؤلٖا الظي ج٣ىم الىؾُلت ؤلٖا

 .اإلادلُت

٤ مً الىاقُحن في )ؤو حؼء  الصفحة أو الفترة - مً الهٟدت( التي ًخم قغائها مً َٝغ ؤشخام ؤو ٍٞغ

الم . ٖلى ٚغاع الهٟدت التي بقتراها  الم ًخم مً زاللها الخٗبحر ًٖ ؤلاوكٛاالث اإلاخٗل٣ت بىؾاثل ؤلٖا خ٣ل ؤلٖا

٩ي 56خىالي  1999ؾىت  ٨ُت طاجٗت اله  مىاًَ ؤمٍغ ت في الجغاثض ألامٍغ ِذ مً مً الُب٣اث الغا٢ُت و الثًر

الم". ت التي جيكغها وؾاثل ؤلٖا  ؤحل بصاهت "الث٣اٞت الكٗبٍى

٣ت ٖمل  "زسالة املدًس" - ًظ٦غ مً زاللها مجمٕى الصحُٟحن مباصت الٗمل الصحٟي و ٌكغح ٞحها ٍَغ

المُت ؾُٗا لئلختراُٞت.  اإلااؾؿت ؤلٖا

غ للجمهىع زُاعا نٗب املؤطس )أو الحيز الزمني( - ت )مثال الظي حكغح ُٞه هُئت الخدٍغ ٍغ ا مً زُاعاتها الخدٍغ

 وكغ ؤو ٖضم وكغ مىيٕى مٗحن(.

المُت إلاكتر٦حها ج٣ضم مً زالله مٗلىماث خى٫ الحُاة الضازلُت  اجغؾلهحصيلة الححسيس  - اإلااؾؿت ؤلٖا

المُت.  للماؾؿت ؤلٖا

الم جسههها لغنض وؾاثل ؤلاٖال هج٣ضم حصيلة معلومات - م ا مىٓمت ٚحر خ٩ىمُت إلاؿخسضمي وؾاثل ؤلٖا

٨ُت. Project Censored" ؤو " FAIR (Fairness and Accuracy in Reporting) مثل  في الىالًاث اإلاخدضة لامٍغ

المُت لال ا الصفحة أو الحصة املىحظمة - الم و لتي جسههها الىؾُلت ؤلٖا هخ٣اصاث اإلاىحهت لىؾاثل ؤلٖا

المُت ٖمىما , مثل نٟدت "خاعؽ اإلاُضًا " " " التي جيكغها صحُٟت "الٛاعصًً" Media Guardianاإلاماعؾت ؤلٖا

ُاهُت ٧ل ًىم بزىحن .  البًر

 و الظي ٖاصة ما جيكغه اإلاجالث اإلاخسههت. العمود املخصص ألخالكيات إلاعالم -

الم ؤو  الحلسيس املفصل - الظي ٌٗضه زبراء والظي ٖاصة ما ٩ًىن بُلب مً حمُٗاث مؿخسضمي وؾاثل ؤلٖا

 ختى الؿلُاث الح٩ىمُت.

الم بالى٣ض و الخىحُه مثل ُٞلم  م أو مسلسل أو زواًةفيل -    the night crawlerجدىاو٫ وؾاثل ؤلٖا

                                                           
   ُٞلم"The night crawle " ش حُ٪ حُلجها٫ بضوع لو ًبضؤ و بُىلت  مً جإل٠ُ وبزغاج صان ٚلىعي في ؤو٫ ؤٖماله ؤلازغاحُت ،2014 ؤ٦خىبغ، 31الهاصع بخاٍع

تبخهىٍغ الحىاصر والجغاثم في لىؽ ؤهجلىؽ زم ًبُٗ  ألًٞل اإلاؿخ٣لت الغوح حاثؼة ُٞلم، ألًٞل اإلاؿخ٣لت الغوح حاثؼة، و٢ض خاػ الُٟلم ٖلى ها بلى ال٣ىىاث ؤلازباٍع

ى، ى ألًٞل ؾخاالًذ حاثؼة ؾِىاٍع  .ؤنلي ؾِىاٍع
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الم - خخجاحاث للصحُٟحن صازل اؤو ق٩اًاث ؤو  مى٢٘ بل٨ترووي ًيكغ ألازُاء اإلاغج٨بت مً َٝغ وؾاثل ؤلٖا

المُت   .اإلااؾؿاث ؤلٖا

ىىن و الًٍٛى التي ًماعؾها اإلاٗللخجاوػاث مى٢٘ بل٨ترووي مسهو بك٩ل ٦لي ؤو حؼجي لٟطح وبصاهت ا -

ال  ىن ٖلى وؾاثل ؤلٖا     **م.ؤلاقهاٍع

الم  ٢هض جدؿحن مؿخىاها -   .***مى٢٘ بل٨ترووي ًضًغه صحُٟىن ٣ًضم بهخ٣اصاث حاصة و صوعٍت لىؾاثل ؤلٖا

مى٢٘ بل٨ترووي ٣ًضم بعقاصاث و ههاثذ للصحُٟحن بهضٝ حٗل الصحاٞت ؤ٦ثر مؿاولُت مً الىاخُت 

  .****حخماُٖتؤلا 

غ  - الم و ًىا٢ل ٦ظل٪ الخ٣اٍع مى٢٘ بل٨ترووي ؤو مىخضي بل٨ترووي مسهو للى٣اف خى٫ ال٣ًاًا اإلاخٗل٣ت باإٖل

المُت.  الهاصعة ًٖ اإلاماعؾت ؤلٖا

الم  -   .*****مى٢٘ بل٨ترووي ٣ًضم للمىاَىحن مٗلىماث خى٫ ٦ُُٟت ج٣ُُم وؾاثل ؤلٖا

ت وج٩ىن ٖلى - الم اإلاىاٍػ ت ليكغاث خ٣ُ٣ت زانت بماؾؿاث  وؾاثل ؤلٖا ؤق٩ا٫ مسخلٟت مثل اليكغاث اإلاىاٍػ

الم ألازغي ؤو جيكغ  بٖالمُت مُٗىت او مدُاث بطاُٖت .. ج٣ىم بيكغ ؤو بث ألازباع التي حٗخم ٖلحها وؾاثل ؤلٖا

الم ألازغي بك٩ل م٣هىص.  جٟانُل لم جيكغها وؾاثل ؤلٖا

المُت و اإلاس - الم ٖلى اإلاؿخىي اإلادلي ؤو اإلاجلت الى٣ضًت ؤو اإلاجلت ؤلٖا ههت بك٩ل واؾ٘ لى٣ض وؾاثل ؤلٖا

المُت التي ٩ًىن الجمهىع  ني ؤو ختى ؤلا٢لُمي و ج٣ىم بٟطح الخٗخُماث ؤلٖا ناخب الح٤ في  –الجهىي او الَى

 .******ضحُت لها –اإلاٗلىمت 

ٟت اإلاخٗل٣ت "وعوص و اقىا٥" وهي ٖباعة ًٖ نٟدت في مجلت ؤو مى٢٘ بل٨ترووي ٣ًىم بيكغ ال٣هو  - الٍُغ

٨ُت جيكغ ؤبداالث ٞسغ  ىع٥ جاًمؼ"  ألامٍغ و زؼي باليؿبت للصحاٞت و الصحُٟحن, خُث ٧اهذ صحُٟت "هٍُى

غ. ٟت صازل ٢اٖاث الخدٍغ  خهُلت ٍَغ

الم )الجمهىع( و  - غه مؿخسضمى وؾاثل ؤلٖا المُت ٌكاع٥ في جدٍغ غ ؾىىي خى٫ اإلاماعؾاث ؤلٖا خهُلت ؤو ج٣ٍغ

َغه الجامُٗىن و ألا٧اصًمُىن، ٖلى ٚغاع ما ٧اهذ جٟٗله حامٗت "جامبر" بٟىلىضا بك٩ل ٦ظل٪ الصحُٟىن و ًا 

الم. المُت و ؾلى٥ وؾاثل ؤلٖا  مىخٓم  زال٫ ملخ٣ى ؾضاس ي مسهو للمماعؾاث ؤلٖا

الم. - ُت وؾاثل ؤلٖا  مجلت جابٗت لجمُٗاث اإلاؿتهل٨حن و التي مً بحن بهخماماتها هٖى

                                                           
  مثلما كان يقوم بو املوقع اإللكرتوينwww.slipup.com  يب لعدة سنوات.يف اإلحتاد األورو 

 
**
 و الذي كان يديره جمموعة من املختصني يف اإلشهار. www.adbusters.org   à Vancouverعلى غرار موقع  

 
***

 Poynter Instituteالذي يديره  www.poynter.orgمثل موقع   
****

 .(http://africa.ifj.org/fr)مثل موقع الفدرالية الدولية للصحفيني و الذي يقدم إرشادات و نصائح للصحفيني األفارقة   

 
*****
 يهتم بتقييم النشرات اإلخبارية. بوالية سان فرانسيسكو األمريكية و الذي John McManusالذي  يديره  www.gradethenews.orgمثل موقع  
******

 On-Line journalism review  جملة اإلعالم على اخلط " جبامعة ماريالند األمريكية أو journalism review على غرار جملة اإلعالم "   
 جبامعة كاليفورنيا .

http://www.slipup.com/
http://www.adbusters.org/
http://www.poynter.org/
http://www.gradethenews.org/
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المُت  اإلاىاَىحن مً ٍٖغًت ًى٢ٗها ٖكغاث ؤو آالٝ - الم للًِٛ ٖلى اإلااؾؿت ؤلٖا مؿخسضمي وؾاثل ؤلٖا

ً( ؤو مً زال٫ هُئت جىُٓم او يبِ مُٗىت.  بك٩ل مباقغ ؤو مً زال٫ اإلاٗلىحن )اإلاكهٍغ

ُت ج٩ىن ٧ل مىاصها م٣تريت مً الخاعج وهى ما ٌؿهل ٖملُت اإلا٣اعهت م٘ اإلاًامحن  - ىهُت ؤو ؤؾبٖى ٢ىاة جلٍٟؼ

المُت اإلادل " Courrier International ألاؾترالُت ؤو صحُٟت "  « SBS »ُت ، مثلما ٧اهذ ج٣ىم به ٢ىاة ؤلٖا

 الٟغوؿُت.

خٗل٤ ألامغ بىؾُلت بٖالمُت  - ًخبٕر بها مال٨ها ؤو –آلالُت ألازحرة هي آلُت مخمحزة و ل٨جها هاصعة في ؤلاٖالم ٍو

الم بالجامٗت  الم ؤي مثلما هى الحا٫ج٩ىن ٧اإلاسبر الجامعي الخا –جيكاها ٧لُت ؤلٖا في ال٣ُإ الُبي  م باإٖل

، ه٣ىم ؤًًا بةوكاء ٢ىاة ؤو و٧الت ؤهباء حامُٗت . و هي الخجغبت التي ٢امذ بها بًغان الجامعي ىؤن هجض اإلاؿدكٟ

ضة " ٨ُت التي ٢ضمها مال٨ها ؾىت Anniston Star مً زال٫ و٧الت ؤهباء الُبلت ؤلاًغاهُت ؤو حٍغ  2003" ألامٍغ

٨ُت.لجمُٗت   ٖلى ؤن حؿحرها بك٩ل مكتر٥ م٘ حامٗت "آالباما" بالىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

 لافساد و الجماعات :  –ب  

مثلما هى الحا٫ في الىالًاث اإلاخدضة ؤو لجىت مثل لجىت  –الى٣ض الضازلي : وهى ه٣ض ٣ًىم به شخو  -

(shinshashitsu في الُابان )– غا ه٣ضًا صازلُا ال ًخم وك  غه.وج٣ضم ج٣ٍغ

المُت ًبدثىن اإلاكا٧ل - ت مً الصحُٟحن ٖلى مؿخىي اإلااؾؿت ؤلٖا اإلاخٗل٣ت  لجىت ؤزال٢ُاث اإلاهىت : مجمٖى

المُت و ًىا٢كىن الحلى٫ اإلا٣ترخت.بإزال٢ُاث اإلاماعؾت ؤلا   ٖالمُت ٖلت مؿخىي ماؾؿتهم ؤلٖا

غ في قبامؿدكاع ألازال٢ُاث : وهى زبحر ًخم  - ً بهضٝ جدؿِـ ؾخضٖائه ٖلى مؿخىي ٢اٖت الخدٍغ ه ج٩ٍى

لُه ٣ًىم لاؾخمإ بلى و لا  الصحُٟحن وكٛاالث ؤو الٗغا٢ُل التي ًىاحهىنها و التي لها ٖال٢ت باألزال٢ُاث ٖو

 بخ٣ضًم خلى٫ في هظا الهضص.

الم التي ٖاصة ما حٗخم ٖلى  - الم والظي يهخم بال٨خابت ًٖ وؾاثل ؤلٖا ٧اجب الٗمىص اإلاخسهو في وؾاثل ؤلٖا

ا ٞحها وهىا هظ٦غ الصحٟي الكهحر "صاُٞض قاو" مً صحُٟت "لىؽ ؤهجلـ جاًمؼ" و ال٣ًاًا الت ي ج٩ىن َٞغ

 .1991الظي خاػ ٖلى حاثغة بىلُتزع ؾىت 

المُت بالى٣ض الخاعجي - الم مً ؤحل ا: خُث ج٣ىم الىؾُلت ؤلٖا ؾخضٖاء صحٟي ؤو زبحر ؤو ها٢ض لىؾاثل ؤلٖا

المُ غ ؤو م٣ا٫ ه٣ضي للىؾُلت ؤلٖا  ت في خض طاتها.٦خابت ج٣ٍغ

الهاث اإلابالٜ ٞحها  - الم مً ؤلٖا اإلاضاٞٗىن ًٖ اإلاؿتهل٨حن مً صحُٟحن ٣ًىمىن بخدظًغ مؿخسضمي وؾاثل ؤلٖا

ت ؤو بصاعة ما، خُث  ؤو اإلاؿِئت و ًضاٞٗىن ًٖ مهالح الجمهىع في خالت حٗغيها لخجاوػاث الكغ٧اث ؤلاقهاٍع

ؤٖلى مً ؤلاقهاعاث في ٞتراث مُٗىت ، زانت ٞتراث جم٨ىذ هظه آلالُت في الٗضًض مً الضو٫ مً ٞغى خض 

الظعوة ، و طل٪ لخم٨حن اإلاكاهض مً الحهى٫ ٖلى ألازباع التي ًدخاحها و التي ال جإحي  بالًغوعة مً زال٫ 
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" ٤ ٨ُت في ؾىىاث الؿبُٗىاث   " Action Lineؤلاقهاع. وهىا وؿخدًغ مثا٫ ٍٞغ التي وكُذ في الصح٠ ألامٍغ

(1970 .)  

الم زانت الىؾُ - ُٟه في وؾُلت بٖالمُت و ًخ٩ل٠ بخل٣ي بوكٛاالث حمهىع وؾاثل ؤلٖا خم جْى المي : ٍو ِ ؤلٖا

المُت ج٩ىن ٖاصة طاث ٖال٢ت بك٩اًاث الجمهىع و ًيكغ  الىا٢محن مجهم، و ٣ًىم بخد٣ُ٣اث صازل اإلااؾؿت ؤلٖا

 في ال٨ثحر مً الحاالث زالناث ٖملُه بك٩ل مىخٓم.

 اث : الظي ًخل٣ى ق٩اًاث ؤو َلباث الجمهىع .م٨خب الك٩اًاث و الُلب -

-  
م
المُت له مً الصجاٖت ما ًم٨ىه بصاهت بٌٗ ٜبل  اإلا اصة ما ٩ًىن مً بحن الصحُٟحن باإلااؾؿت ؤلٖا : ٖو

المُت.  الخجاوػاث صازل اإلااؾؿت ؤلٖا

خم جىهِبه مً َٝغ ه٣ابت الصحُٟحن مً ؤحل يمان بخترام مضوهت الؿلى٥  - اإلانهي او اإلاجلـ الخإصًبي : ٍو

 اإلاُثا١ ألازالقي اإلاخ٤ٟ ٖلُه.

لجىت الغبِ ؤو الىنل : وحٗمل هظه اللجىت ٖلى جد٤ُ٣ الخ٣اعب و الى٣اف بحن الصحُٟحن و اي حهت ؤزغي  -

المُحن ٖلى ؤؾاؽ بزخالٝ اإلاهالح )بزخالٝ  مم٨ً ؤن ح٤ُٗ ٖمل الصحُٟحن ؤو ٩ًىن لها نضاماث م٘ ؤلٖا

ت ؤو ؤحهؼة ألامً ؤو ألا٢لُاث الٗغ٢ُت ... مهالح هظه الجهاث م٘ اإلاهالح اإلا هىُت للصحُٟحن( ٖلى ٚغاع الكَغ

حرها.  ٚو

غ ؤو حُٗحن مىاًَ ٖلى مؿخىي هُئت ال - ٤ مً مؿخسضماخدٍغ المُ يؾخضٖاء ٍٞغ ت ؤو حؼء مً الىؾُلت ؤلٖا

 وكٛاالتهم.احمهىعها للخٗٝغ ٖلى 

الم الظي ٣ًىم بخُٗ يهاصي مؿخسضم - ومىايُ٘ مُٗىت   ىاء ٖلى نلتهم بملٟاثحن ؤًٖاثه بوؾاثل ؤلٖا

المُت لهالح الجمهىع, ٦ما ٣ًتربىن  الم و الخداوع مٗها مً ؤحل جدؿحن الخضماث ؤلٖا لئل٢تراب مً وؾاثل ؤلٖا

المُت, ٟٞي الىُجغ ٖلى ؾبُل اإلاثا٫ ؤنبدذ هىاصي  مً اإلاىاَىحن لخم٨ُجهم مً ٞهم الحهو و اإلاًامحن ؤلٖا

ُٟت إلاؿاٖضة مؿخمعي ؤلاطاٖاث مً ٞالخحن و َب٣اث ؤلاطاٖاث ماؾؿاث خ٣ُ٣ُت حٗ مل في ألاوؾاٍ الٍغ

مخىؾُت ٖلى ٞهم البرامج ؤلاطاُٖت بهم ؤلاؾخٟاصة مجها في خُاتهم و ٦ظا جم٨حن ؤلاطاٖاث مً ج٣ضًم زضمت 

 ٖمىمُت هاحٗت.

ت زبراء مؿخسضم - اث مسخهت )في ؤلاقهاع ؤو في ألاٞالم ؤو  يمجمٖى الم ؤو مجمٖى في ألازباع( ًخم  وؾاثل ؤلٖا

بؾدكاعتها بك٩ل مىخٓم مً َٝغ مسخل٠ الجهاث اإلاٗىُت بخدؿحن مؿخىي الخضمت الٗمىمُت لىؾاثل 

ٟىعما" بةؾدكاعة خىالي  ت حغاثض "ٍع الم . ٟٞي اإلا٨ؿُ٪ مثال جخ٣ىم مجمٖى لجىت مسخهت مً حمهىعها  60ؤلٖا

 ج٩ىن في مؿخىي جُلٗاث مؿخسضمحها. في مسخل٠ ال٣ُاٖاث و اإلالٟاث التي حٗمل ٖلحها وطل٪ مً ؤحل ؤن

وهي ل٣اءاث مىخٓمت ججم٘ بحن ممثلي اإلاىاَىحن ٖلى اإلاؿخىي اإلادلي م٘ ممثلي  مجلـ الصحاٞت اإلادلي : -

الم للخٗبحر  وكٛاالتهم و ق٩اًاتهم و ٦ظل٪ جُلٗاتهم.اٖلى  وؾاثل ؤلٖا
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ني :  وهى آلالُت ألا٦ثر  - قهغة في البلضان الىىعماهضًت و  مجلـ الصحاٞت الجهىي )مثل ٦ىضا( ؤو الَى

ً ٖلى ؤن ًخم  اصة ما ًخم جإؾِـ هظه اإلاجالـ مً َٝغ صحُٟحن و هاقٍغ الجغماهُت و ألاهجلىؾا٦ؿىهُت, ٖو

الم بيؿبت الثلثبصعاج مؿ ت الغؤي و الخٗبحر و ٞدو خسضمي وؾاثل ؤلٖا ، و ًًُل٘ بمهام الضٞإ ًٖ خٍغ

لى الغ  الم . ٖو ٚم مً ؤن الخجاعب اإلاجؿضة لهظه آلالُت لِؿذ لضيها ؾلُت ق٩اًاث مؿخسضمي وؾاثل ؤلٖا

الم ٦ىٕى مً الًِٛ لخدؿحن الخضمت  غ هظا اإلاجلـ جيكغ في مسخل٠ وؾاثل ؤلٖا ال٣ٗاب بال ؤن ج٣اٍع

 الٗمىمُت و ألازظ بخىنُاجه.

ض ؤو اإلاؿخ٣ل مثلما - ني مثلما هى الحا٫ في الؿٍى ني اإلاكاع٥ في مجلـ الصحاٞت الَى هى الحا٫  الىؾُِ الَى

الم لخل٣ي بوكٛاالث و جُلٗاث الجمهىع. ٣ُا خُث ًخم حُِٗىه مً َٝغ وؾاثل ؤلٖا  في حىىب بٍٞغ

الم للحهى٫  - اإلاىٓمت ٚحر الح٩ىمُت التي حؿاٖض بك٩ل َىعي ٚحر هٟعي اإلاىاَىحن اإلاخًغعًٍ مً وؾاثل ؤلٖا

خباع لهم و خماًت مهالحهم  .*ٖلى خ٣ى٢حهم و بٖاصة ؤلٖا

الم ًخابٗىن و اإلاغنض الٗل - الم و جسههاث ؤزغي مغجبُت باإٖل خ٩ىن مً زبراء في ؤلٖا الم : ٍو مي لىؾاثل ؤلٖا

لت و ًدللىن مًامُجها و  الم لٟتراث ٍَى  لبُٗض.اضعؾىن آزاعها ٖلى اإلاضي اإلاخىؾِ و ًؾاثل ؤلٖا

ت مً اإلاهخمحن بمغا٢بت اإلاًامحن ؤلا  - خ٩ىن مً مجمٖى الم : ٍو ٖالمُت، ٌٗملىن اإلاغنض الى٣ضي لىؾاثل ؤلٖا

 .**ؤًًا ٖلى جدلُلها ألهضاٝ جخٗل٤ بالخضمت الٗمىمُت ؤو مهالح مجخمُٗت مغجبِ بها

الم وهى ما ًىحض في ال٨ثحر مً  - ُت وؾاثل ؤلٖا هحن ٖلى هٖى خ٩ىن مً الصحُٟحن الحٍغ اإلاغنض اإلانهي : ٍو

٣ُا ٖلى ٚغاع مالي و البِىحن و بىع٦ُىاٞاؾى و الؿىٛ  ا٫.البلضان في ٚغب بٍٞغ

الم مً ؤحل جدؿحن  - الم : وحٗمل هظه آلالُت ٖلى الًِٛ ٖلى وؾاثل ؤلٖا حمُٗت مؿخسضمي وؾاثل ؤلٖا

الم و الًِٛ البرإلااوي مً زال٫ اإلاىخسبحن و في  مؿخىاها مً زال٫ ال٣ُام بؿبر لآلعاء خى٫ مؿخىي وؾاثل ؤلٖا

ؾباب جخٗل٤ بمهلحت اإلاجخم٘ و بٌٗ ألاخُان جلجإ بلى جىُٓم خمالث م٣اَٗت وؾُلت بٖالمُت مُٗىت أل 

 .***الجمهىع 

مهلحت الترقُذ ؤو الٟدو : ًخم جىهُبها مً َٝغ ال٣اثمحن ٖلى اإلااؾؿت ؤلاٖالمُت ؤو ماؾؿت ب٢خهاصًت  -

المُت وهىا  مغجبُت بماؾؿت بٖالمُت لخٟاصي ال٣ٗىباث ال٣اهىهُت التي ٢ض جخًغع بؿببها مضازُل اإلااؾؿت ؤلٖا

ؤلاقهاعاث م٘ ٢اهىن ؤلاقهاع في  حٗاعىدو ؤلاقهاع" بٟغوؿا الظي ٌٗمل ٖلى ٖضم " م٨خب BVPٞهظ٦غ مثا٫ "

 البالص.

ني مثلما هى الحا٫ في الىالًاث اإلاخدضة  - حمُٗاث اإلاهىُحن مً صحُٟحن ؤو حامُٗحن جيكِ ٖلى اإلاؿخىي الَى

٨ُت باليؿبت ٫"حمُٗت "' الم و  AEJMCألامٍغ ؤلاجها٫ الجماهحري" , ؤو  " ؤي "حمُٗت اإلاغبحن )اإلاضعؾحن( في ؤلٖا

                                                           
*
 ( www.presswise.org.uk) " يف بريطانيا  PressWiseمثل منظمة"   

 
**

 www.fair.org.  (Fairness and Accuracy in Reporting)" بالواليات املتحدة األمريكية FAIRرار مرصد "على غ  
***

 و ىي حتالف وطين أمريكي ملستخدمى وسائل اإلعالم. People For Better TV"مثل مجعية " من أجل حمطات أحسن "    

http://www.fair.org/
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 World Association of" ؤو حمُٗت l'International Press جيكِ ٖلى اإلاؿخىي الضولي ٖلى ٚغاع حمُٗت "

Newspapers (ex-FIEJ الم (، وحٗمل هظه الجمُٗاث ٖلى جدؿحن مؿخىي الخضماث التي ج٣ضمها وؾاثل ؤلٖا

ىاث.بىاء ٖلى مهالحها اإلاباقغة ؤو ٚحر اإلاباقغة و طل غ او ملخ٣ُاث ؤو وعؾاث ٖمل ؤو ج٩ٍى  ٪ مً زال٫ ج٣اٍع

٘ مخسههت في ؤلاٖالم ؤو جمى٫ حمُٗاث حٗمل ٖلى جدؿحن مؿخىي الخضماث  - اإلااؾؿاث التي جمى٫ مكاَع

٪ آلُبرث"  ضًٍغ المُت , مثلما هى الحا٫ باليؿبت إلااؾؿت "ٍٞغ خابل  Friedrich Ebertؤلٖا بإإلااهُا ؤو ماؾؿت "قاٍع

٨ُت Charitable Trustsجَغؿذ"   .بالىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

ً ، ٖخاص( زانت في  - الم )وؾاثل ، ج٩ٍى اإلاىٓماث ٚحر الح٩ىمُت التي حٗمل ٖلى ج٣ضًم الضٖم لىؾاثل ؤلٖا

 صو٫ الٗالم الثالث و الضو٫ ال٣ٟحرة.

٤ اإلاىاَىحن ٖلى ٚغاع حمُٗاث ألاولُاء ؤو الجمُٗاث الىاقُت لحماًت الكباب و ال - تي حٗمل ٖلى خماًت ٍٞغ

الم ؾىاء مً زال٫ ؤلاقهاع او مً زال٫ البرامج  ٟا٫ ؤو الكباب مً الخجاوػاث التي ٢ض ج٣٘ ٞحها وؾاثل ؤلٖا ألَا

غ ANDI ؤو اليكغاث ولىا في هظه الحالت مثا٫ حمُٗت " الم و جيكغ ج٣اٍع ل و التي جغا٢ب ٧ل وؾاثل ؤلٖا " بالبراٍػ

ٟا٫ ، وهىا٥ ؤًًا مثا٫ ج٨خل "  خى٫ الجهىص التي ج٣ىم بها مً ؤحل خ  Résistance à l'agressionماًت ألَا

publicitaire.بٟغوؿا " 

المُت  - غ بمسخل٠ اإلااؾؿاث ؤلٖا ٤ ممثلي الصحُٟحن الظي ًخضزل ٖلى مؿخىي ٢اٖاث الخدٍغ مثلما هى  -ٍٞغ

 الصحُٟحن.للى٢ٝى ٖلى ْغوٝ ٖمل  -مؿمىح به في ؤإلااهُا و بحباعي بمىحب ال٣اهىن في البرحٛا٫

المُت  التي ٌٗملىن بها  - ت اإلادغعًٍ الظًً ًمل٩ىن ؤؾهما في اإلااؾؿت ؤلٖا ماؾؿت اإلادغعًٍ ؤو مجمٖى

ا في مجلـ ؤلاصاعة. ىايلىن مً ؤحل ؤن ٩ًىن مى٢ٟهم ال٣اثم ٖلى هىاحـ مهىُت ٢ٍى و٢ض جم ججؿُض هظه  ٍو

ضة لىمىهض الٟغوؿُت ؾىت  ؼاثغ ٣ٞض قاع٥ ال٨ثحر مً الصحُٟحن في ؤما في الج 1951آلالُت ألو٫ مغة في حٍغ

ً بال ؤن هظه  07-90بوكاء ماؾؿاث بٖالمُت طاث ؤؾهم بٗض ٢اهىن  ٖلى ٚغاع الخبر و الكغو١ و الَى

 الخجاعب ٖاصة ما جهُضم باإلاهلحت ؤلا٢خهاصًت للمؿاهمحن في خض طاتهم ختى لى ٧اهىا صحُٟحن.

لتي جًمً الخضمت الٗمىمُت بك٩ل خ٣ُ٣ي بكٍغ ؤن وهىا٥ زالزت ماؾؿاث ًم٨ً ؤن جىضعج يمً الهُئاث ا

جداٞٔ ٖلى بؾخ٣اللُتها ًٖ الح٩ىمت و اإلااؾؿاث الغؾمُت بك٩ل ٦بحر و ان ٩ًىن هضٞها ألاو٫ هى مهلحت 

غ هظه الًغوٍ ًم٨ً ؤن ج٩ىن هظه اإلااؾؿاث يامىت  الجمهىع و لِـ مهلحت اإلاؿاولحن ، و في خالت جٞى

 للمؿاولُت ؤلاحماُٖت و هي : 

 لُت الًبِ و الخىُٓم التي جاؾـ بمىحب ال٣اهىن في خالت بطا ٧اهذ هظه الهُئت الح٩ىمُت ال جخل٣ى آ

ؤًت جىححهاث مً َٝغ الح٩ىمت و ؤن ٩ًىن هضٞها لاو٫ هى خماًت الجمهىع وؤن ج٣ىم بالخد٤٣ مً 

 ٞدىي الك٩اًاث الىاعصة بلحها مً َٝغ الجمهىع.
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  المُت الٗمىمُت اإلا٨غؾت للخضمت الٗمىمُت و التي جمثل في اإلاجخمٗاث اللُبرالُت الجهت اإلااؾؿاث ؤلٖا

المُت زانت الخانت  اإلاىاحهت للجاهب الخجاعي ؤو الغبخي الظي ٦ثحرا ما جدىاٞـ ٖلُه اإلااؾؿاث ؤلٖا

 مجها.

  ت الضولُت ؾىاء ٧اهذ جابٗت لضو٫ ؤو قغ٧اث زانت و هي اإلادُاث التي اإلادُاث ؤلاطاُٖت ؤو الخلٍٟؼ

الم اإلادلُت للحضًث ججٗل مً اله ٗب حضا الدؿتر ٖلى ملٟاث ؤو ؤزباع مُٗىت و جضٞ٘ وؾاثل ؤلٖا

غة. ٨ُت ؤو ختى ٢ىاة الجٍؼ ُاهُت ؤو الس ي ؤن ؤن ألامٍغ  ٖجها, ٖلى ٚغاع البي بي س ي البًر

 املسازات :  – 3

الم ألن الصحٟي اإلا٩ىن  - ً الجامعي الظي مً ألاًٞل ؤن ٩ًىن في مجا٫ الصحاٞت و ؤلٖا في اإلاجاالث الخ٩ٍى

الم ألن ٩ًىن مجغص مدغع ج٣ني ٖلى  ألازغي زانت الخ٣ىُت ؤو الُبُُٗت  مٗغى أل٦ثر مً ػمالثه اإلا٩ىهحن في ؤلٖا

الم .  ٢ضع يئُل مً الىعي بغهاهاث ؤلٖا

ما٫ اإلاىحهت في ؤزال٢ُاث الصحاٞت و ؤلاٖالم إلاضة ؾضاس ي ؤو ؾىت ٧املت  - ت ج٣ضًم اإلادايغاث و ألٖا بحباٍع

الم.لُلبت ؤلا  جها٫ و ؤلٖا

ل اإلاضي ٖلى  - يُت ؤو جغبو ٍَى يُت ؤو ملخ٣ُاث ج٩ٍى ً اإلاخىانل للصحُٟحن مً زال٫ وعقاث ج٩ٍى الخ٩ٍى

 . *مؿخىي الجامٗت مً ؤحل جدؿحن ٦ٟاءاتهم في جسهو مٗحن

المُت مً ؤحل جىُٖت الصحُٟحن بمكا٧ل  - الحهو الخدؿِؿُت الضازلُت ؤي التي جخم صازل اإلااؾؿت ؤلٖا

الٟئاث ؤلاحخماُٖت مثل اليؿاء اإلاٗىٟاث ؤو اإلاٗى٢حن او اإلاسجىهحن ؤو ختى بٌٗ ألا٢لُاث الٗغ٢ُت و بٌٗ 

 حٗلُمهم ٦ُُٟت الخٗامل بك٩ل مالثم مٗهم.

الم مً ؤحل  - بوكاء بى٪ مٗلىماث ًخًمً ٧ل ألازُاء اإلاهىُت و ألازال٢ُت اإلاغج٨بت مً َٝغ وؾاثل ؤلٖا

المُت و خه  غ ألازُاء ٞحها.جهي٠ُ اإلاماعؾاث ؤلٖا

المُت و التي ٢ض ج٩ىن الؿبب وعاء ؤلاهؼال٢اث  - ال٣ُام بخد٤ُ٣ صازلي خى٫ اإلاكا٧ل الضازلُت إلااؾؿت ؤلٖا

المُت .  ألازال٢ُت  ٖلى ؤن ٩ًىن طل٪ بةقغا٥ مؿخسضمي ؤو حمهىع هظه الىؾُلت ؤلٖا

ٖالمُت باؾخضٖاء زبراء في و هى ان ج٣ىم ماؾؿت ب (Audit déontologiqueالٟدو الضازلي ألازالقي  ) -

ؤزال٢ُاث اإلاهىت ل٣ُاؽ مؿخىي بلتزامها باألزال٢ُاث و مضي هجاٖت آلُاتها الضازلُت لًمان مؿاولُتها 

  ؤلاحخماُٖت.

                                                           
جبامعة ىارفارد.  Nieman Fellowshipsات املتحدة للصحفيني أن يتابعوا دروسا يف ختصصات معينة، مثل ما يسمى بالدروس الليلية يف جامعة ستانفرود أو يتاح يف الوالي  *

 أما يف أوروبا فتتيح بعض اجلامعات للصحفيني متابعة املزيد من الدروس يف ختصصاهتم األصلية لتعزيز كفاءهتم و قدراهتم.
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غ و الصحُٟحن بالتزامً م٘ وكغ  - ض ؤلال٨ترووي ؤو ألاع٢ام الهاجُٟت لغئؾاء ألا٢ؿام ؤو عئؾاء الخدٍغ وكغ البًر

 اليؿبت للم٣االث الٗلمُت.مىايُٗهم مثلما ًدضر ب

٣ت ال  - غ إلاهضع اإلاٗلىماث مً ؤحل جٟاصي ألازُاء في ه٣ل اإلاٗلىمت ول٨ً هظه الٍُغ ٢غاءة اإلا٣ا٫ ؤو الخ٣ٍغ

الم وهاصعا ما هجض صحُٟا ؤو ماؾؿت بٖالمُت ج٣بل ؤن  جدٓى بةحمإ حمُ٘ الخبراء ؤو الىاقُحن في خ٣ل ؤلٖا

٨ُت حصج٘ صحُٟحها ٣ًىم صحُٟىها ب٣غاءة م٣االتهم إلاهاصع  ذ حىعها٫" ألامٍغ هم بال ؤن صحُٟت "وا٫ ؾتًر

 ٖلى ال٣ُام بظل٪ لخٟاصي ألازُاء التي ٢ض ًدخج ٖلحها اإلاهضع.

الم و ٦ُُٟت بؾتهال٥ مًامُجها. - ٟا٫ بداحت بلى جث٣ُٟهم خى٫ وؾاثل ؤلٖا الم في اإلاضعؾت" ، ٞاأَل  "وؾاثل ؤلٖا

الم ٖلى ٞهم ؤًٞل للمًامحن  "خملت حٗلُم الجمهىع" و التي تهضٝ بلى - مؿاٖضة مؿخسضمي وؾاثل ؤلٖا

المُت و خكض الجمهىع لًمان زضمت بٖالمُت ؤًٞل.   ؤلٖا

ُا ؤو مىاؾباجُا خُث ٌؿخم٘  ؾخمإ ٖبر الهاج٠ عاث لا صو  - عئؾاء ألا٢ؿام و عئؾاء : ًخم جىُٓمها ؤؾبٖى

غ ال ٣ت مخضاولت حضا لضي وؾاثالخدٍغ لُت.وكٛاالث الجمهىع ، و ي ٍَغ الم البراٍػ  ل ؤلٖا

ؿعى مً زاللها اإلادايغون ٖلى خمل مؿخسضمي وؾاثل  - مدايغة اإلاٟخىخت ٖلى الٗامت )الجمهىع( : َو

الم ٖلى  الم و في بٌٗ الحاالث خكضهم مً ؤحل اإلاؿاهمت في  ؤلٖا الخ٨ٟحر في ال٣ًاًا و اإلاكا٧ل اإلاخٗل٣ت باإٖل

 ٗمىمُت.خل بٌٗ هظه اإلاكا٧ل بما ًخىا٤ٞ م٘ اإلاهلحت ال

الل٣اءاث اإلاٟخىخت بحن اإلاهىُحن و الؿُاؾُحن و الجمهىع في بَاع مىخضًاث مىخٓمت ؤو في بَاع ملخ٣ُاث  -

 ".Libre Belgiqueمىاؾباجُت ٖلى ٚغاع "الجامٗاث الهُُٟت" مثلما ٞٗلخه صحُٟت "بلج٩ُا الحغة" 

الم التي ٢ض ج٩ىن ؤخُاها طاث ؤصعاؾاث ؾبر آلا  - ت و ل٨جها ٢ض ج٩ىن ٦ألُت و ٢ض عاء خى٫ وؾاثل ؤلٖا هضاٝ ججاٍع

٤ بؾخماعاث ٖبر الىذ.  جخم ؤخُاها ًٖ ٍَغ

الم مثال عؤًه في مضي بؾخ٣اللُت الصحُٟحن ،مثلما ج٣ىم به  - الخد٤ُ٣ خى٫ مى٠٢ الجمهىع مً وؾاثل ؤلٖا

ىمُت "téléramaمجلت "  .1ماهُاث" اللخان ج٣ىمان بخد٣ُ٣اث مً هظا الىٕى مً ؾىىاث الث  La Croix" ٍو

البدىر طاث الُاب٘ ٚحر الىٟعي : ٟٞي الجامٗاث ؤو اإلاٗاهض اإلاخسههت ٣ًىم الخبراء و الباخثىن ببدىر  -

الم لت اإلاضي و مٗم٣ت تهضٝ بلى البدث ًٖ الخٗخُماث التي ٢ض ج٣ىم بها وؾاثل ؤلٖا و لازخالالث التي ٢ض  ٍَى

المُت في ج٣ضًمها للخضمت الٗمىمُت، وهىا هظ٦غ مثا٫  ج٣٘ ٞحها و ج٣ُُم ؤزغها ٖلى هجاٖت اإلااؾؿاث ؤلٖا

٨ُت وهى اإلاكغوٕ الظي ٣ًىم بإبدار مً هظا project Censored"مكغوٕ الغ٢ُب" ) ( لجامٗت "ؾىهاما" ألامٍغ

 بالىالًاث اإلاخدضة. 20الىٕى مىظ ؤ٦ثر مً 

الم و ٢اصة ؾُاؾُحن - وممثلىن ًٖ  ماجمغ ؾىىي ًجم٘ بحن ؤصحاب ال٣غاع ٖلى مؿخىي اإلااؾؿاث ؤلٖا

الم  .حمُٗاث مؿخسضمي وؾاثل ؤلٖا

                                                           
1
  - lire «  L'arroseur  arrosé : le "baromètre" sur les Français et les médias » (1) et (2), note d'Acrimed. 
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ؼ مؿاولُاجه ؤلاحخماُٖت  - الم و حٍٗؼ ُت وؾاثل ؤلٖا  l'AIPCEمثل’ ؤهماٍ الخٗاون الضولي الغامُت بلى جغ٢ُت هٖى

 .1التي جًم مجالـ الصحاٞت ألاوعوبُت

ؤزال٢ُاث اإلاهىت، مثل الجىاثؼ و ؤل٣اب التي حصج٘ الخىحهاث ألازال٢ُت ؤو ؤل٣اب ؾلبُت جضًً بزترا٢اث  -

ألؾىء  Empower Americaالتي ٣ًضمها مغنض   Silver Sewer Award" (Prix de l'Egout d'Argent)حاثؼة "

المُت ؤو الصحُٟحن اإلاسلحن بإزال٢ُاث اإلاهىت ٦ىٕى مً ؤلاصاهت لهم.   اإلااؾؿاث ؤلٖا

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
إل ٖلى اإلاى٢٘ :  -    www.presscouncils.orgإلاٗلىماث ؤ٦ثر ًغجى ؤلَا
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 املبحث الثاوي : 

 إلاعالمية في العالم العسبي املمازسة أخللة و آليات ثىظيم

 

تها اإلاى٣ُت الٗغبُت مىظ ؾىت  ل٣ض صٞٗذ الٗضًض مً اإلاُُٗاث الؿُاؾُت و الجُىؾتراجُجُت التي ٖٞغ

المُت و جبنى هٕى مً لا ال٨ثحر مً الضو٫ الٗغبُت بلى حُٛحر ؾُاؾُ 2011 هٟخاح ٖلى الخٗضصًت اتها ؤلٖا

ت مجها،  المُت الؾُما الؿمُٗت البهٍغ الٗضًض مً هظه الضو٫ بنالخاث واؾٗت ؤَل٣ذ  خُثؤلٖا

المُت و ؤزل٣تها، ختى  الم جًمىذ بوكاء هُئاث جىُٓمُت حٗنى بدىُٓم اإلاماعؾت ؤلٖا ؤن لل٣ُاٖاث ؤلٖا

ألازال٢ُت في اإلاماعؾت بٌٗ هظه الهُئاث اؾخدضزذ زالًا بههاث للجمهىع و مغا٦ؼ لغنض الخجاوػاث 

المُت م مً ، بال ؤهؤلٖا الٗضًض مً الخدٟٓاث وحهذ لهظه الهُئاث زانت في  ٧ل طل٪ ٞةن ه و ٖلى الٚغ

 ٖال٢تها م٘ الؿلُت الؿُاؾُت.

الم  مً زال٫ هظا اإلابدث هداو٫ اؾخٗغاى و  الؿمعي مٗٓم الهُئاث اإلاٗىُت بدىُٓم و ؤزل٣ت ؤلٖا

ً و الٗمل و ٖال٢تها بال إل ٖلى َبُٗتها مً خُث الخ٩ٍى ؿلُت البهغي في الٗالم الٗغبي بهضٝ لَا

الم ٖمىما. المُت و ب٣ُإ ؤلٖا  الؿُاؾُت و باإلااؾؿاث ؤلٖا
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I. ة العليا الهيئة
ّ
صال املسحلل

ّ
 :  )ثووس(  والبصسي  الّسمعي لالث

الم إلنالحالخىوؿُت  الهُئتبٗض جإؾِـ  ٗاث  2011 ماعؽفي  ولاجها٫ ؤلٖا التي ٖملذ ٖلى ججاوػ ٧ل الدكَغ

المُت اإلاغجبُت بىٓام الغثِـ اإلا ً الٗابضًً بً ٖلي، و الخإؾِـ ل٣ىاهحن حضًضة حؿحر ال٣ُإ و ؤلٖا سلٕى ٍػ

ت الصحاٞت 2013 ماي 3في  جم  هُا٧ل خضًثت لخىُٓمه،  الن اإلاهاصٝ للُىم الٗالمي لحٍغ  بخضار ًٖ ؤلٖا

ت الٗلُا الهُئت
 
ها٫ اإلاؿخ٣ل

 
معي لالج ٣افي جىوـ التي حؿمى بزخهاعا ب" الها٩ًا" و طل٪  والبهغي  الؿ   اإلا ٞو

صه مبر 2 في اإلااعر 2011 لؿىت 116 ع٢م اإلاغؾىم خض  ٤ و 2011 هٞى
 
ت اإلاخٗل ها٫ بدغٍ 

 
معي لاج  .1البهغي  الؿ 

ا َابٗا" الها٩ًا "  ج٨دس يو   ُ  اإلاالُت باالؾخ٣اللُت وجخمخ٘ الضولت، ماؾؿاث بلى ًيخمي ه٨ُال باٖخباعها ٖمىم

ت ُٟت جًُل٘و . وؤلاصاٍع  يمان هما ؤؾاؾِخحن مؿإلخحن خى٫  ٖملها ع ًخمدى خُث  باألؾاؽ جىُٓمُت بْى

ت ص حهت مً ال٣اهىهُت الًىابِ اخترام اَاع في الخٗبحر خٍغ الم وؾاثل وحٗض  ها والبهغي  الؿمعي ؤلٖا  مً وجىٖى

 .2ازغي  حهت

المي اإلاكهض حٗضًل٦ما ؤو٧لذ لهظه الهُئت مهمت   التي ٖاقتها  الضًم٣غاَي لاهخ٣ا٫ ٞترة زال٫ وجىُٓمه ؤلٖا

ت بعؾاء٦ظا الٗمل ٖلى  جىوـ و   ُ الم وؾاثل اؾخ٣الل ت الؿلِ ٧ل   ًٖ لٖا  ُ ت الؿُاؾ  ُ بما ًدض مً  واإلاال

ل
 
لُت جضز المُت اإلاًامحن اٖضاص في الؿ   .ؤلٖا

الم الؿمعي البهغي جخمثل في :   ٦ما ؤو٧لذ لها مهام ؤزغي مغجبُت باإٖل

 ٣ت الغزو بؾىاص
 
ها٫ ثميكأ ببٗث اإلاخٗل

 
ت لاج  ُ توالبهغ  الؿمٗ  ٍ. 

 ٍغو
 

ص التي بٖضاص صٞاجغ الك  .وخ٣ى٢هم الغ زو خاملي واحباث جدض 

 ض مغا٢بت  ُ غوٍ بهظه ثاإلايكأ ج٣
 

ت الك  ُ ت ال٣اهىه  ُ ساط والؿلى٦
 
ػمت ؤلاحغاءاث واج

 
 مسالٟت خالت في الال

 .ال٣ىاٖض هظه

 الغئؾاء بدؿمُت ًخٗل٤ ما في اإلاُاب٤ الغؤي ببضاء ً حن اإلاضًٍغ ت ثاإلااؾؿا عؤؽ ٖلى الٗام   ُ الم  ؤلٖا

ت  ُ  .الٗمىم

 اتها حاهب بلى  ُ ت نالخ  ُ ت، الخىُٓم  ُ ت الٗلُا الهُئت جًُل٘ والخإصًب
 
ها٫ اإلاؿخ٣ل

 
معي لالج  البهغي  الؿ 

اث  ُ ت بهالخ ٤ ما ٧ل   في اؾدكاعٍ 
 
ٗاث ًخٗل ت بالدكَغ  .والبهغي  الؿمعي باالجها٫ الخان 

                                                           
1
معي البهغي بخىوـ ،  -   ها٫ الؿ 

 
ت لالج

 
ش  ، http://haica.tnاإلاى٢٘ الغؾمي الهُئت الٗلُا اإلاؿخ٣ل   2017ؾبخمبر  15جم جهٟذ اإلاى٢٘ بخاٍع

2
غ الؿىىي للهُئت الٗلُا اإلاؿخ٣لت لئلجها٫ الؿمعي -    .12، جىوـ ، م : 2014-2013البهغي لؿىتي  الخ٣ٍغ
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 ت مً جضزل صون  جامت باؾخ٣اللُت مهامها الهُئت جماعؽ ًَ  ؤو ؤًٖائها في الخإزحر قإهه مً ٧اهذ حهت ؤ

 .”وكاَاتها

ىع بوكائها،  ت" الها٩ًا"  ويٗذٞو
 
ت ٖمل زُ  ُ ص اؾتراجُج اتها جدض  جاهاتها ؤولىٍ 

 
ت واج  :الٗام 

 غوٍ ٦غ اؾاث اهجاػ
 

٣ت الك
 
ؿاث اإلاخٗل ت باإلااؾ   ُ الم ت  ؤلٖا  ُ ت الٗمىم  والخان 

 الم بنالح  الٗمىمي، والبهغي  الؿمعي ؤلٖا

 ت ت حؿٍى  ُ ؿاث ويٗ ت اإلااؾ   ُ الم   التي ؤلٖا
 

 ال٣اهىوي، الىُا١ زاعج جبث

 ت وخضة بٗث ت البرامج حسجُل و مخابٗت في مسخه   ُ ت، الؿمٗ  والبهغٍ 

 ٘ت بالحملت زام بغهامج وي  ُ  لالهخساباث، مخ٩اٞئت و ٖاصلت حُُٛت لًمان 2014لؿىت  لاهخساب

 ت وعقاث جىُٓم  ُ ي اث خى٫  ج٩ٍى  ُ ُ   اإلاهىت ؤزال٢ الم و تالصحٟ هت ؤلٖا غ ًٖ اإلاؿاولحن بلى مىح   .1الخدٍغ

ىعيو ًغؤؽ هظه الهُئت خالُا  جمي الى 
 
ت في الهُئت الٗبُضي آؾُاو هاثبخه  الل ، في خحن ٌكٛل مىانب الًٍٗى

اوي منىو ال٣اهىهُت  البهُلي ٖاص٫و ال٣اهىوي  بلُٗض خبِب٧ل مً اإلايكِ و اإلاىخج ؤلاطاعي  و الصحُٟت  الٍٛغ

الم و ؤلاجها٫  ُضيالؿٗ عايُت ىىس ي هكامو اإلاسخو في ؤلٖا  .الؿ 

ُت اججاه في جإؾِؿها مىظ الهُئت ٖملذ و٢ض  الظاحي، والخٗضًل الخٗضًل بم٣خًُاث ال٣ُإ في الٟاٖلحن جٖى

 لالجها٫ اإلاىٓمت ال٣اهىهُت ألاؾـ يبِ زال٫ مً وؤزال٢ُاتها اإلاهىت ٢ىاٖض اخترام يغوعة ٖلى والخإ٦ُض

المُت الؿاخت حكهضها التي الخدىالث ٧ل مىا٦بت ٖلى الهُئت جدغمو . البهغي  الؿمعي  الؿمُٗت ؤلٖا

ت غاٝ الٟاٖلحن طل٪ في بما والبهٍغ  .2ال٣اثمت والخدضًاث الغهاهاث وؤبغػ  اإلاخضزلت وألَا

ض واحخماعي ؾُاس ي مدُِ في حٗمل الهُئت ؤن بالظ٦غ وحضًغ  ألاخُان بٌٗ في ٌؿخجُب ال ٢اهىوي واَاع م٣ٗ 

ة، هضاٝألا  بلى غا٢ُل نٗىباث وحىص ٌٗني ما وهى اإلاغحى  اإلاغحىة ، و  لؤلهضاٝ ال٨لي الخد٤ُ٣ صون  جدى٫  ٖو

ت الؿمُٗت اإلايكأث اؾخ٣اللُت يمان هي الهُئت جىاحهها التي الخدضًاث ؤهم بحنمً   الؿلِ بػاء والبهٍغ

 .ٞحها قبهت ال ؤزال٢ُتو  صحُٟت مماعؾاث جبني ٖلى ال٣ُإ في الٟاٖلحن مسخل٠ وخث واإلاالُت، الؿُاؾُت

 البىىص ه٣اف ٞترة َىا٫ ؾٗذ والبهغي  الؿمعي لالجها٫ اإلاؿخ٣لت الٗلُا الهُئت ؤن   بلى هىا ؤلاقاعة وججضع

الم بهُئت اإلاخٗل٣ت ني اإلاجلـ في الضؾخىع  مكغوٕ في والبهغي  الؿمعي لٖا  ل٣اءاث زال٫ الخإؾِس ي الَى

الم حٗضًل في جسههها يغوعة وبالخالي الخىُٓمُت الهُئت زهىنُاث ٖغى الى الكٗب، هىاب م٘ ٖضًضة  ؤلٖا

ت وجمخٗها ٚحره صون  والبهغي  الؿمعي  ُ ٣ت زال٫ مً الخامت باالؾخ٣الل  الٟهالن ؤزاع و٢ض .ؤًٖائها حُٗحن ٍَغ

                                                           
1
معي البهغي بخىوـ ،/  -   ها٫ الؿ 

 
ت لالج

 
ش / جم جهٟذ اإلاى٢٘ بخا  http://haica.tnاإلاى٢٘ الغؾمي الهُئت الٗلُا اإلاؿخ٣ل   2017ؾبخمبر  15ٍع

2
غ الؿىىي للهُئت الٗلُا اإلاؿخ٣لت لئلجها٫ الؿمعي البهغي لؿىتي  -     13، جىوـ ، م : 2014-2013الخ٣ٍغ
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 والح٣ى٢ُحن الهُئت َٝغ مً الخدٟٓاث مً الٗضًض آلاوهت جل٪ فيالخىوس ي   الضؾخىع  مكغوٕ مً 124 و 122

 : ألا٢ل ٖلى ؤؾاؾِخحن ه٣ُخحن في ؤٖاله اإلاظ٧ىعًٍ الٟهلحن خى٫  الخدٟٓاث  هظه وجمثلذ،  وياإلاض واإلاجخم٘

 - ٌ  .ولال٨تروهُت اإلا٨خىبت الصحاٞت بلى الخٗضًلُت الهُئت هظه بَاع ٖلم جىؾُ٘ ٞع

- ٌ ٣ت ٞع  هىاب َٝغ مً ؤًٖائها اهخساب ؤن الؿُا١ هظا في الهُئت اٖخبرث خُث الهُئت، ؤًٖاء حُٗحن ٍَغ

ـ   لاؾخ٣اللُت مبضؤ يهضص ؤن قإهه مً الحاص، الؿُاس ي لاؾخ٣ُاب ؾُا١ في ،البرإلاان م  بالٗمل لظل٪ جبٗا ٍو

ت ؤو الخانت للمهالح مدخمل جإزحر ٧ل يض الخدهحن ًٟترى الظي الخىُٓمي  ؤو ؾُاؾُت ؤ٧اهذ ؾىاء الٟئٍى

 ًٖ باألؾاؽ الضٞإ بلى يهضٝ حٗضًل م٣ترح بٖضاص ٖلى الهُئت ٨ٖٟذ طل٪، ٧ل مً واهُال٢ا .ا٢خهاصًت

 الخىوس ي ضؾخىع لل الجهاثُت الهُاٚت في م٣ترخاتها ببٌٗ ألازظ جم و٢ض ال٣اهىهُت، ونالخُاتها الهُئت اؾخ٣اللُت

 .1 2014 حاهٟي 27

ت الٗلُاالخىوؿُت  لهُئتومً بحن آلالُاث التي اؾخدضزتها ا
 
، مهلحت الغنض والبهغي  الؿمعي لالجها٫ اإلاؿخ٣ل

 ًىٓم الظي وألازالقي ال٣اهىوي لئلَاع مُاب٣تها مضي ومغا٢بت وحسجُلها البرامج ٞدىي  بمخابٗت لها ذؿمح يالت

الم وؾاثل ٖمل ت الؿمُٗت ؤلٖا  ٖلى صٖمه وو٢٘ 2014 ُٟٞغي  قهغ مُل٘ في اإلاغنض هظا ؤوص ئ و٢ض. والبهٍغ

٤ الخجهحز نُٗضي ُٗت لاهخساباث خملت اهُال١ بمىاؾبت والٍٟغ  جإمحن بهضٝ طل٪ و٧ان.  2014 لؿىت الدكَغ

الم وؾاثل بغامج مخابٗت غ وبٖضاص مالثمت ٖلمُت مىهجُت خؿب وجدلُلها لاهخسابُت الٟترة ٧امل زال٫ ؤلٖا  ج٣اٍع

 .  والكٟاُٞت والحُاص الخ٩اٞا ؤؾاؾه بٖالمي مكهض بعؾاء في اإلاؿاهمت ؤحل مً صوعٍت

ت ٢ىاة 15 الغنض وخضة جخاب٘و   ؤحل مً مغجحن حسجل ٢ىاة ٧ل ؤن ؤي مًا٠ٖ، بك٩ل حسجل جىوؿُت جلٍٟؼ

غةهي  ؤحىبُت ٢ىىاث زمـ جخاب٘ ٦ما. اإلادخىي  يُإ جٟاصي غة-الجٍؼ  ٞغوـ -ٖغبي س ي بي البي-مباقغ الجٍؼ

المُت حُُٛتها في تهخم ، و هي ال٣ىىاث الٗغبُت – 24 ً ٦ما. جىوـ في الؿُاؾُت بالحُاة ؤلٖا  مخابٗت الىخضة جام 

ىُت، بطاٖاث 4 بُجها مً بطاٖت 15  بغامج ت بطاٖاث 5 و َو  وحؿخ٣بل. زانت بطاٖاث 6 و ٖمىمُت حهٍى

ت ؤلاطاٖاث ض ماؾؿت م٘ بالخٗاون  جغ٦حزها جم بالجهاث مىخهبت ج٣ىُت مدُاث بىاؾُت الجهٍى  الخىوس ي البًر

ً ت ؤلاطاٖاث الخ٣اٍ ٖلى ٖالوة اإلادُاث جل٪ وجام   وهي الخانت، ؤلاطاٖاث اؾخ٣با٫ الٗمىمُت الجهٍى

ت اإلادُاث جل٪ ؤجاخذ ول٣ض. خىلها وما الجهاث جل٪ حُٛي التي ؤلاطاٖاث  اإلاؿخ٣لت الٗلُا للهُئت الجهٍى

الم لىؾاثل مخابٗتها مجا٫ جىؾُ٘ والبهغي  الؿمعي لالجها٫  .2ؤلٖا

                                                           
1
غ الؿىىي للهُئت الٗلُا اإلاؿخ٣لت لئلجها٫ الؿمعي البهغي لؿىتي  -    .  14،  13، جىوـ ، م، م : 2014-2013الخ٣ٍغ

2
 .19، 18هٟـ اإلاغح٘، م ،م :  -  
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المُحن الخىوؿُحن، بما في طل٪  ٣ت ٖمل هظه الهُئت ٧اهذ مدل بهخ٣اصاث مً َٝغ الٗضًض مً ؤلٖا بال ؤن ٍَغ

، ٦ما الًٗى مدؿً 2014ؤوث  18ء الهُئت، خُث هاثبت عثِـ الهُئت الؿاب٣ت عحاء الكىاش ي في ؤًٖا

احي ٢بلها في  لُت  8الٍغ ٣ت ٖمل هظه الهُئت.  2014حٍى  و طل٪ ألؾباب جغجبِ بٍُغ

  

II. املغسب(البصسي  السمعي العليا لالثصال الهيئة(  : 

المُت في اإلاٛغب انالح ٖملُت مغث -1998، ألاو٫ ٢ضمه وػٍغ ؤلاجها٫ ألاؾب٤ ) غوٖحنبمك اإلاىٓىمت ؤلٖا

، و بٗض يِٛ ألاقٗغي  مدمض ( 2002-2000و الثاوي لىػٍغ ؤلاجها٫ الظي جاله ) اإلاؿاعي  الٗغبي( 2000

ش  الىػاعي  اإلاجلـؾُاس ي ٦بحر وا٤ٞ   الضولت اخخ٩اع ًلغى ٢اهىن  مكغوٕ ٖلى 2002 ؤوث 29في الغباٍ بخاٍع

الم مجا٫لل غ هظا  77-03وهى ٢اهىن ع٢م  هغي الب الؿمعي ؤلٖا اإلاخٗل٤ باإلجها٫ الؿمعي البهغي. و٢ض ٞو

ال٣اهىن ألاعيُت إلوكاء هُئت جىُٓمُت لئلٖالم الؿمعي البهغي في اإلاٛغب، و هي الهُئت التي جم جإؾِؿها 

ش   .1 2002ؤوث  31بخاٍع

لى اإلاجلـ مًإلجها٫ الؿمعي البهغي في اإلاٛغب  الٗلُا الهُئت خإل٠وج و  البهغي  الؿمعي لالجها٫ ألٖا

ت  :  البهغي  الؿمعي لالجها٫ الٗامت اإلاضًٍغ

 بلُه جدا٫ مؿإلت ٧ل في الغؤي ٦ةبضاء مهام: و ًًُل٘ بٗضة البصسي  السمعي لالثصال لاعلى املجلس  - 1

ً الىىاب مجلـ عثِـو  ألاو٫  لىػٍغوا لح٩ىمتوا لبرإلاانوا اإلال٪ مً  قإن في لا٢تراح وعٞ٘ ، واإلاؿدكاٍع

و مىذ الغزو باؾخٗما٫ مىحاث الغاصًى ال٨هغباثُت لٟاثضة  للمل٪، حُُٗجها ؤمغ ًغح٘ التي الصخهُاث زخُاعا

٢ُإ ؤلاجها٫ الؿمعي البهغي و ٦ظا مغا٢بت ج٣ُض هُئاث ؤلاجها٫ الؿمعي البهغي بمًمىن صٞاجغ 

ئاث ؤلاجها٫ الؿمعي الكغوٍ. ٦ما ًخ٩ل٠ اإلاجلـ بخدضًض ال٣ٗىباث ٖلى اإلاسالٟاث اإلاغج٨بت مً َٝغ هُ

 البهغي ؤو ج٣ضًم ب٢تراح بكإن ال٣ٗىباث اإلاترجبت ٖجها بلى الؿلُاث اإلاسخهت. 

 والجمُٗاث والى٣ابُت الؿُاؾُت اإلاىٓماث مً جل٣اها التي الك٩اًاث في البدث مهمت بلى اإلاجلـ جى٧ل ٦ما

 .2البلض اهحن٢ى  في ٖلحها اإلاىهىم ؤلاحغاءاث واجساط الٗامت اإلاىٟٗت بهٟت لها اإلاٗتٝر

لى للمجلـ ًم٨ًو   بُان بيكغ البهغي  الؿمعي لاجها٫ ماؾؿاث ًلؼم ؤن البهغي  الؿمعي لالجها٫ ألٖا

ه جمـ مٗلىمت بث حغاء مً يغع  به لح٤ شخو ٧ل مً َلب ٖلى بىاء حىاب، ؤو خ٣ُ٣ت  ؤنها ًبضو ؤو بكٞغ

دضص. الح٣ُ٣ت جسال٠ لى اإلاجلـ ٍو  بن به، الخ٣ُض ٖضم ٌٗغى لظيا اإلاظ٧ىع  اليكغ و٦ُُٟت مًمىن  ألٖا

                                                           
1
٠ ع٢م حر ْه     ال٣اض ي بةخضار الهُئت الٗلُا لالجها٫ الؿمعي البهغي  2002ؤٚؿُـ  31اإلاىا٤ٞ ٫  1423حماصي ألازغي  22الهاصع في  01.212.02قٍغ

2
٠ ع٢م  -    .3، اإلاخٗل٤ بةؾخدضار الُئت الٗلُا لئلجها٫ الؿمعي البهغي، اإلااصة 2002ؤوث  31ناصع في  1. 02. 212ْهحر قٍغ
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٣ىم مبلٛها جدضًض اإلاجلـ ًخىلى مالُت ٣ٖىبت بلى ، الحا٫ ا٢خض ى  الؿمعي لالجها٫ الٗام اإلاضًغ بخدهُلها ٍو

 .1للضولت الٗامت الضًىن  بخدهُل ًخٗل٤ ُٞما الكإن هى ٦ما ، البهغي  -

لى لئلجها٫ حؿٗت ؤًٖاء ًخىلى اإلال٪ حُٗحن الغثِـ و ؤ عبٗت مجهم ، و ٌٗحن الىػٍغ ألاو٫ ًًم اإلاجلـ ألٖا

ً مجهم مضة زمـ ؾىىاث ٢ابلت للخجضًض مغة واخضة ، ٦ما ٌٗحن ٧ل مً عثِـ مجلـ الىىاب و عثِـ  ًٍٖى

ً ًٖىا لىٟـ اإلاضة   .2مجلـ اإلاؿدكاٍع

 :هُا٧لها في جًم التي  البصسي : السمعي لالثصال العامة املدًسية - 2

ت - ت واإلادالُل دىرالب جىجؼ التي:  الضعاؾاث مضًٍغ  ألاقٛا٫ جيؿ٤ُ ٖلى وحؿهغ اإلاجلـ إلاضاوالث الًغوٍع

ت خماصاث بمىذ ًخٗل٤ ُٞمىا اإلاجلـ ل٣غاعاث الخدًحًر  .الترازُو و ؤلٖا

ت - ت الكاون مضًٍغ حر ٖلى حٗمل التي:  واإلاالُت ؤلاصاٍع ت اإلاىاعص جٞى  واللىحِؿد٨ُُت والخ٣ىُت واإلاالُت البكٍغ

ت  .الًغوٍع

ت  -  ؤلاطاٖاث مخٗهضي ٢بل مً اإلا٣ضمت والخضماث البرامج وجدلُل جدب٘ ٖلى وحٗمل :  البرامج ٘جدب مضًٍغ

ت وال٣ىىاث  .الخلٍٟؼ

ت -  ل٣ُإ اإلاسههت ٦هغباثُت الغاصًى الترصصاث مغا٢بت ٖلى وحؿهغ:  الخ٨ىىلىجي والخدب٘ الخ٣ىُت البِئاث مضًٍغ

حر البهغي  الؿمعي لاجها٫  في الخ٨ىىلىحُت الخُىعاث ومخابٗت البرامج لخدب٘ تالًغوٍع الخ٣ىُت الىؾاثل وجٞى

 .البهغي  الؿمعي لاجها٫ ٢ُإ

ت - ت ال٣اهىهُت بالخبرة اإلاجلـ ومض الضعاؾاث بةهجاػ ج٩ل٠ التي :  ال٣اهىهُت الضعاؾاث مضًٍغ  .ألقٛاله الًغوٍع

الم ووخضة الخضبحر ومغا٢بت لا٢خهاص ووخضة اثاإلاٗلىم وخضة  - ُُٟت الىخضاث هظه موج٣ى  والخىز٤ُ ؤلٖا  الْى

 .اإلال٪ ٌُٗىه الظي الٗام للمضًغ اإلاباقغ ؤلاقغاٝ جدذ مهامها بإصاء

ضم اإلااؾؿاجُت ألازال٢ُاث ٖلى الهُئت وجدغم  ال٣غاع اجساط ٖملُت في اإلااؾؿاجُت والكٟاُٞت الخدحز ٖو

ضم وجىُٟظه جُٟٗله ومخابٗت  .الخدحز ٖو

المُت  البهغي  الؿمعي لالجها٫ االٗلُوؤو٧ل ال٣اهىن اإلاٛغبي بلى الهُئت   نالخُاث مغا٢بت اإلااؾؿاث ؤلٖا

ت، خُث  غالؿمُٗت البهٍغ ت جخٞى ت ٖلى ، البهغي  - الؿمعي لالجها٫ الٗامت اإلاضًٍغ  م٩لٟىن   مغا٢بحن مجمٖى

                                                           
1
 .5اإلاغح٘، اإلااصة : هٟـ  -  

2
٠ ع٢م  -    .6ُئت الٗلُا لئلجها٫ الؿمعي البهغي، اإلااصة  هؾخدضار ال، اإلاخٗل٤ با2002ؤوث  31ناصع في  1. 02. 212ْهحر قٍغ
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المُت وزاث٤ بمغا٢بت  ألاهٓمت ؤو وال٣ىاهحن الخدمالث صٞاجغ ألخ٩ام اإلاسالٟاث بزباث ٢هض اإلااؾؿاث ؤلٖا

 .1الٗمل بها الجاعي 

الم الؿعي  البهغي  الؿمعي لالجها٫ الٗلُاو وسجل في هظا الؿُا١ ؤن  غ ٢ُإ ؤلٖا جإزغث ٖملُا في جدٍغ

، ؤي بٗض ؤعب٘ ؾىىاث مً بوكائها، خُث 2006البهغي، بدُث ؤنها لم جمىذ جغازُو البث ؤلاطاعي بال ؾىت 

 اؾخثىاجي بك٩ل وجغزُها الخانت اثؤلاطاٖ مً ألاو٫  للجُل جغازُو ٖكغ 2006مىدذ الهُئت في ماي 

ىهُت ل٣ىاة اجُت بطاٖاث ألعب٘ الترازُو مً الثاوي الجُل مىذ مىدذ ،2009 ٞبراًغ في زم. واخضة جلٍٟؼ  .مىيٖى

غ  الم الؿمعي البهغي في اإلاٛغب في ٢ضعة هظه الهُئت ٖلى جدٍغ المُحن و اإلاسخهحن في ؤلٖا و ٌك٪ ال٨ثحر مً ؤلٖا

الم ؤؾخاط بىػٍان، ػاًضا لتر٦ُبتها و َبُٗت ٖملها، خُث ًغي ٢ُإ الؿمعي البهغي هٓغ   و ؤلاجها٫ ؤلٖا

ً بجامٗت  اإلاٛغب، في البهغي  للؿمعي الٗلُا للهُئت الخىُٓمُت الضازلُت البيُت" ؤن اإلاٛغب،ب بةٞغان ألازٍى

لى ٞاإلاجلـ الح٩ىمت، ًٖ لالؾخ٣اللُت اٞخ٣اعها ًٖ ج٨ك٠  مجهم زمؿت ؤًٖاء، حؿٗت مً ًخ٩ىن  للهُئت ألٖا

جهم  ُ ً ازىحن زم اإلاجلـ، عثِـ طل٪ في بما اإلال٪ ٌٗ ً الح٩ىمت، عثِـ ٢بل مً حُُٗجهما ًخم آزٍغ  والًٍٗى

تي عثِؿا ٌُٗجهما اإلاخب٣ُحن  ٖلحها حؿُُغ التي الخىُٓمُت الهُئاث جخمخ٘ ٖىضما" ؤهه، ما٦ضا ٖلى "البرإلاان ٚٞغ

ضزل بؿلُت )اإلاٛغب( الضولت ال  اإلادخىي  في الخ   للضولت الؿُاؾُت اإلاهالح زضمت بلى ألامغ بها ٞؿُيخهي مي،ؤلٖا

 .2".اإلاىاَىحن مهالح ولِـ

اث مىٓمت وعثِـ ؤلاٖالمي الٗىوي، مدمضمً حاهبه، ٣ًى٫    الم خٍغ اهه  خ٩ىمُت ٚحر اإلاٛغب في والخٗبحر ؤلٖا

 لضًىا ؤن مالخٓت ًم٨ً  والث٣افي، وال٨ٟغي  الؿُاس ي الٗم٤ُ وبمٗىاها حىهغها في الخٗضصًت َغخىا بطا

ت ؤنىاجا الم ٖبر لححن خحن مً جدًغ مخىٖى  الخُاعاث ل٩ل بم٩اهُاث جخاح ما هاصعا ل٨ً البهغي، الؿمعي ؤلٖا

ت ولاججاهاث الؿُاؾُت ر والث٣اُٞت، لاحخماُٖت والخٗبحراث ال٨ٍٟغ ض ٦ما هٟؿها ًٖ لخٗب   الالػمت وبال٨ثاٞت جٍغ

 بم٩اهُت بلى بٗض ههل لم زم ومً الٗام، الغؤي بلىعة وفي ٗمىميال الى٣اف في ولدؿاهم الجمهىع، بلى لخهل

 .3"ال٣غاع بهخاج في اإلاكاع٦ت

 

 

 

                                                           
1
٠ ع٢م  -    .15، اإلاخٗل٤ بةؾخدضار الُئت الٗلُا لئلجها٫ الؿمعي البهغي، اإلااصة : 2002ؤوث  31ناصع في  1. 02. 212ْهحر قٍغ

2
غة لئلٖالم،  -   غ، مٗهض الجٍؼ ، م٣ا٫ مخىٞغ ٖلى الغابِ الخالي : 2017ؤوث  02ٖبض اإلاىمً مدى، الؿمعي البهغي اإلاٛغبي.. خهُلت ؾىىاث الخدٍغ

/ajr/article/2017/08/170802085144284.htmlhttp://institute.aljazeera.net/ar /  : ش إل ٖلُه بخاٍع  . 2017ؾبخمبر  15جم ؤلَا
3
 هٟـ اإلاغح٘. -  

http://institute.aljazeera.net/ar/ajr/article/2017/08/170802085144284.html%20/
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III.  : )السلطة العليا للصحافة و السمعيات البصسية )موزيحاهيا 

ت هي للصحاٞت الٗلُا الؿلُت ت ؾلُت و الؿمُٗاث البهٍغ الم الصحاٞتم٩لٟت بدىُٓم  مؿخ٣لت بصاٍع  وؤلٖا

 الجمهىعٍت،عثِـ  ٌُٗجهممً ؾخت ؤًٖاء زالزت مجهم مً بُجهم الغثِـ  وجخ٩ىن مىعٍخاهُا، الؿمعي البهغي في 

ت  ازىان و ت الؿٟلى في البرإلاان( وواخض ٌُٗىه مجلـ الكُىر )الٛٞغ ىُت )الٛٞغ ٌُٗجهم عثِـ الجمُٗت الَى

 الٗلُا في البرإلاان(. 

غو  الم الصحاٞت ماؾؿاث وكاَاث تومخابٗ ع٢ابت ؾلُت ٖلىمهامها  جىُٟظ بَاع في الؿلُت جخٞى  وؤلٖا

م٨جها. البهغي  الؿمعي  جغاها التياإلاُُٗاث  وججم٘ بالخد٣ُ٣اثج٣ىم  وؤن اإلايكأث جؼوعؤن  طل٪ بم٣خض ى ٍو

ت م٨ً. لؿلُاتهاإلاماعؾت  يغوٍع ٤ الكغوٍ التي ًدضصها ال٣اهىن  ٍو ت ب٩ل  ججز٫  ؤنللؿلُت ٞو ٣ٖىباث بصاٍع

 .1جبذ بهٟتها مجلؿا جإصًبُا في ال٣ًاًا اإلاخٗل٤ بمجا٫ جسهههاوؾُلت بٖالمُت زانت او ٖمىمُت، و 

ٗاث جُب٤ُٖلى  الؿلُتهظه   حؿهغو  ت والؿمُٗاث ؤلاجها٫ ب٣ُإ اإلاخٗل٣ت والىٓم الدكَغ و هي   البهٍغ

 جخ٨ٟل باإلاهام الخالُت : 

 اإلاهىت  آصاب في يمان اخترام ؤلاؾهام 

 ىهُت.والخلٟ ُاث ؤلاطاُٖتؾخٛال٫ اإلادا َلباث صعاؾت  ٍؼ

 الم اإلاضوي بلى وؾاثل اإلاجخم٘ وهُئاث ألاخؼاب الؿُاؾُت و الى٣اباث يمان هٟاط  بةههاٝ ؤلٖا

  الم والؿلُمت في ٢ُإ الحغة اإلاىاٞؿتجغ٢ُت  ؤلٖا

٘ الخٓلماث و الك٩اوي بلى الؿلُت ؤن ٍم٨ًو  ت مً َٝغ ٧ل الٗلُا للصحاٞت و الؿمُٗاث جٞغ  مىاًَ البهٍغ

٘  التي جضزل في خ٣ل ازخهانها، اإلاضوي بكإن اإلاؿاثل جخم٘ؤو هاقِ ؾُاس ي ؤو مً اإلا خُث ًم٨ً ٞع

اإلآالم و الك٩اوي بلى الؿلُت مً زال٫ ال٨خابت بلحها ٦ما ًم٨ً للؿلُت ؤن جخٗهض جل٣اثُا ب٩ل مؿإلت جضزل 

ُٗتؤًًا لؿلُت في مجا٫ ازخهانها. و ًم٨ً ل وؤن جهضع  والخىُٟظًت، ج٣ضًم م٣ترخاث للؿلُاث الدكَغ

الم اإلاؿاثل اإلاخٗل٣ت بالصحاٞت خى٫  اهاث وجىنُاثبُ  .2.البهغي  الؿمعي وؤلٖا

 مجلس الحىظيم الراجي )موزيحاهيا( :  - 

ش  مبر  26و  25بخاٍع مؿاولي الجمُٗاث و اإلاىٓماث و الى٣اباث  قملذ ٖامت حمُٗت او٣ٗضث 2012هٞى

ت الؿمُٗاث و للصحاٞتاإلاىعٍخاهُت في م٣غ  الؿلُت الٗلُا  للخىُٓم  مجلـ بوكاء بهضٝبىىا٦كِ  البهٍغ

                                                           
1
ت، مىعٍخاهُا، الٗضص -   ت زانت جهضعها الؿلُت الٗلُا للصحاٞت و الؿمُٗاث البهٍغ  .  2، م : 2012، صٌؿمبر 02عؾالت الؿلُت، وكٍغ

2
 هٟـ اإلاغح٘ ، هٟـ الهٟدت.  -  
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ت الؿمُٗاثلضي الؿلُت الٗلُا للصحاٞت و  اؾدكاعي  عؤي له ٩ًىن الظاحي  وزال٫ ؤلاحخمإ جضاو٫  .البهٍغ

 اإلاكاع٧ىن و ناص٢ىا ٖلى الىٓام ألاؾاس ي لهظا اإلاجلـ و اهخسبىا هُئاجه.

جلـ الخىُٓم الظاحي للصحاٞت و٢ض جىحذ الجمُٗت الٗامت باإلاهاص٢ت ٖلى هٓام صازلي إلاجلـ ٌؿمى "م

ؤًٖاء  بغثاؾت  9ًٖىا مً يمىه م٨خب جىُٟظي م٩ىن مً  13اإلا٨خىبت و ؤلال٨تروهُت" ٦ما جم اهخساب 

 الؿُضة ؾال٨ت بيذ اؾيُض. 

ت الؿمُٗاث و للصحاٞتحخمإ ٖبر عثِـ  الؿلُت الٗلُا وزال٫ لا  الؿُض خمى ولض امدمض ًٖ امله  البهٍغ

ت طاث مهضا٢ُت وناصعة ًٖ بحمإفي ؤن ٩ًىن اإلاجلـ ال  .1جضًض ؾلُت مٗىٍى

الم و الصحاٞت في مىعٍخاهُا ممثلت في الؿلُت الٗلُا للصحاٞت و الؿمُٗاث    م٨ً ال٣ى٫ ؤن آلُت جىُٓم ؤلٖا ٍو

ت ال جسخل٠ ٦ثحرا ًٖ هٓحراتها في البلضان الٗغبُت، ٞهي مغجبُت بك٩ل قبت مباقغ بالؿلُت الؿُاؾُت  البهٍغ

الم، بال ؤن الخجغبت اإلاىعٍخاهُت اؾخضع٦ذ هظا الخلل مً زال٫ بوكاء  و حٗمل ٖلى جىُٟظ ؾُاؾتها في ٢ُإ ؤلٖا

ت بلى ؤهه ًم٨ً ؤن ٩ًىن آلُت  م مً َبُٗخه ؤلاؾدكاٍع لى الٚغ آلُت ؤزغي هي مجلـ الخىُٓم الظاحي الظي ٖو

 حض ٞٗالت جمثل الصحُٟحن بك٩ل ماؾـ.

 

IV. لازدهية إلاعالم هيئة : 

المزانت ب هُئتل٨ت الهاقمُت ألاعصهُت اإلام ؤوكئذ  لضاثغة ال٣اهىوي الخل٠ باٖخباعها ،2014 ؾىت اإٖل

اث الم وهُئت  واليكغ اإلاُبٖى  ٢اهىوي بخُب٤ُ مٗىُت "هُئت ؤلاٖالم" ؤنبدذ وبهظا ،واإلاؿمٕى اإلاغجي ؤلٖا

اث  بصاعي  اؾخ٣ال٫ طاث ٍتاٖخباع  بصخهُت الهُئت هظه جخمخ٘في ألاعصن. و  واإلاؿمٕى واإلاغجي واليكغ اإلاُبٖى

 :ؤبغػها اإلاهام مً حملت وجخىلى ومالي

 الم ٢ُإ جىمُت ت بِئت زل٤ ٖلى والٗمل وجىُٓمه اإلامل٨ت في واإلاؿمٕى واإلاغجي اإلاُبٕى ؤلٖا  اؾدثماٍع

 .ُٞه

 ت لال٨تروهُت واإلاىا٢٘ واإلاجالث، الصح٠ جغزُو َلباث اؾخ٣با٫  ومدُاث واإلاخسههت، ؤلازباٍع

 اليكغ وصوع  الٗام، الغؤي و٢ُاؽ وألابدار، الضعاؾاث مغا٦ؼ الى باإلياٞت ىن،والخلٍٟؼ ؤلاطاٖت

الن والضٖاًت والترحمت والخىػَ٘  . واإلا٨خباث واإلاُاب٘ وؤلٖا

 ٘الغزو. مىذ ؤؾـ مٗاًحر وي 

                                                           
1
 .6هٟـ اإلاغح٘، م :  -  



 اخحالفها و الحجازب ثىوع إلاعالمية، املمازسة أخللة و ثىظيم الفصل الثاوي : آليات

 

135 

 بال٣اهىن  لها اإلاغزو الجهاث التزام مخابٗت. 

 ٤ ٖغيها وؤما٦ً جضاولها وإلادالث إلهخاحها الالػمت الغزو ومىذ اإلاهىٟاث بحاػة  .ال٣اهىن  ؤخ٩ام ٞو

 ىن  ؤلاطاٖت مدُاث مغاؾلي م٩اجب بٖخماص  .والخلٍٟؼ

 ما٫ اإلاؿخسضمت الخ٣ىُت والىؾاثل ألاحهؼة جغزُو ىوي ؤلاطاعي البث أٖل  هُئت م٘ بالخيؿ٤ُ والخلٍٟؼ

 . لاجهاالث ٢ُإ جىُٓم

 المُت الؿُاؾت جىُٟظ  .الح٩ىمت ٢بل مً واإلا٣غة الٗامت ؤلٖا

 ني الخىحُه زُِ بٖضاص  .لهم اإلاغزو ٖلى وحٗمُمها الَى

 بٖالمُت ؤوكُت جىُٓم ٘ ت لٞغ الم مهىت ؾٍى بهم وجإهُل ؤلٖا المُحن وجضٍع  الضعاؾاث وبحغاء ؤلٖا

٣ض والبدىر  .اإلاهغحاهاث وب٢امت والىضواث اإلااجمغاث ٖو

 خٗل٣تم ؤزغي  حهت ؤي الجمهىع ؤو مً اإلا٣ضمت الك٩اوي  في للىٓغ لازخهام طوي  مً لجىت حك٨ُل 

المي باإلادخىي   ٖلى له مغزو ؤو الجمهىع  جضاو٫  ؤو الٗغى لٛاًاث  اإلاسجلت ؤو اإلابثىزت اإلاىاص ؤو ؤلٖا

 .1آزغ له مغزو

اث،وجخًمً الهُئت ٖضة  اث وهظه. للهُئت الخىُٓمي اله٩ُل وؤ٢ؿامها حك٩ل مضًٍغ ت: هي اإلاضًٍغ  الٗال٢اث مضًٍغ

ت، الٗامت تمض ،والصحٟي ؤلاٖالمي اإلا٨خب مضًٍغ ت، مضالهىضؾت ًٍغ ت الكاون ًٍغ ت، مؤلاصاٍع  الكاون ضًٍغ

ت بمؿخىي  ال٣اهىهُت الكاون وخضة، اإلاالُت ت، ممضًٍغ تم ،واإلاؿمٕى اإلاغجي جغازُو ضًٍغ  جغزُو ضًٍغ

اث ت بمؿخىي  الضازلُت الغ٢ابت وخضة، اإلاُبٖى  .مضًٍغ

٣ىم ٖمل الهُئت ٖلى زالر ع٧اثؼ :    ٍو

     
ا
 : ٖلى اإلابني لحضًثتا الضولت بٖالم بىاء: ؤوال

 ُ٘اإلاسخلٟت الىٓغ وحهاث ٖغى زال٫ مً وطل٪ ألازغ والغؤي الغؤي ختراموا الخٗضصًت حصج 

ت و ؾخ٣اللُتلا  مً مىار في  .اإلاؿاولت الحٍغ

 الخٗبحر ًٖ ً ٨ـ وؤَُاٞه ٞئاجه ب٩اٞت الَى  .جُلٗاجه و بعاصجه ٖو

 تو  وؤلابضإ والخمحز اإلاهىُت ٖلى ٣ًىم بٖالمي ؤصاء مماعؾت  .اإلاؿاولت الحٍغ

    
ا
الم ماؾؿاث ؾخ٣اللُتا صٖم:  زاهُا  : زال٫ مً وطل٪ وبصاعتها ؤلٖا

 المُت اإلااؾؿاث بصاعاث بؾخ٣اللُت  ؤلٖا

                                                           
 

1
الم ألاعصهُت :  -  ش  http://www.mc.gov.joاإلاى٢٘ الغؾمي لهُئت ؤلٖا  .2017ؾبخمبر  16/ جم جهٟذ اإلاى٢٘ بخاٍع

http://www.mc.gov.jo/
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 المُت ال٣غاعاث بؾخ٣اللُت  اإلااؾؿُت ؤلٖا

 الم وؾاثل مل٨ُت في للمكاع٦ت الخام ال٣ُإ ؤمام اإلاجا٫ ٞخذ  ؤلٖا

 ت مً مىار في اإلاجخم٘ في الغ٢ابي صوعها لٗب مً اإلااؾؿاث هظه جم٨حن  اإلاؿاولت الحٍغ

 اإلاخُىعة واإلاهىُت ؾخ٣اللُتولا 

     
ا
المي للٗمل اإلانهي بالبٗض عج٣اءلا :  زالثا  : زال٫ مً وطل٪ ٖالُت بمهىُت والٗمل ؤلٖا

 غ المي الكٝغ مىاز٤ُ جٍُى  ؤلٖا

 ب زال٫ مً اإلانهي الٗمل جُىع  جىحُه  والخسهو والخإهُل الخضٍع

 تولا  والصحُٟت ؤلاٖالمُت ال٣ىاهحن مغاحٗت الم بالصحاٞت الخانت ؾدثماٍع  وؤلٖا

 الٗهغ ٌكهضها التي والٟىُت الخ٣ىُت باإلاخٛحراث ألازظ. 

إل ٖلى الىزاث٤ الخىُٓمُت لٗمل الهُئت انها هُئت خ٩ىمُت حٗمل ٖلى جُب٤ُ بغامج  خطح مً زال٫ لَا ٍو

الم و لِؿذ هُئت جىُٓمُت مؿخ٣لت، و ٖلحها ٞةنها ال ًم٨ً ؤن حؿخجُب بلى  الح٩ىمت ألاعصهُت في ٢ُإ ؤلٖا

الم الؿمعي البهغي و التي مً ؤهمها ؤلاؾخ٣اللُت  غ في الهُئاث الخىُٓمُت ل٣ُإ ؤلٖا اإلاٗاًحر التي ًجب ؤن جخٞى

 ًٖ الؿلُت الؿُاؾُت.

الم في ؤلاعصن لترازُو البث ٫  م مً مىذ هُئت ؤلٖا ٣ِٞ مً بحن بطاٖت ، بال ؤن بطاٖت واخضة  17و ٖلى الٚغ

 لها ٌؿمذ زاعحُت بطاٖاث زالر هىا٥ ، ٖلما ؤنالؿُاؾُت والبرامج ألازباع بث٧ل هظه ؤلاطاٖت ًجىػ لها 

ُاهُت ؤلاطاٖت هُئت: وهي ألاعصن صازل البث بةٖاصة  الترزُو جم ٦ما(. ؾىا وبطاٖت ٧اعلى مىهذ وعاصًى البًر

ىوي بث مدُت (12) ٖكغة إلزىتي الم ٢اهىن  ٖلى ًازظو  .جلٍٟؼ ض عؾىما ٞغيه واإلاؿمٕى اإلاغجي ؤلٖا  بيؿبت جٍؼ

ا جبث التي اإلادُاث ٖلىباإلائت  50  .1ؾُاؾُت وبغامج ؤزباعا

ٌ نالخُت الىػعاء مجلـالؿمعي البهغي في ألاعصن  ٢اهىن  ًمىذ ٦ما  ببضاء بضون  الترزُو بُٖاء ٞع

ٖالم و ؤلاجها٫ ًخي ق٣حر ؤهه ، و ٖلُه ًغي اإلاسخو في ؤلا الكغوٍ ل٩اٞت مؿخ٨مال الُلب ٧ان ولى ألاؾباب

م ٖلى الم وػاعة مؿمى بلٛاء مً الٚغ ا ػا٫ ما وصوعها وحىصها ؤن بال 2001في ألاعصن ؾىت  ؤلٖا  زال٫ مً خايغا

ٗاث،  .2الىػعاء عثِـ ؤو الث٣اٞت وػٍغ ًخىاله لئلٖالم وػٍغ ٞهىا٥ الدكَغ

 

 

                                                           
1
ؼ خ٨م ال٣اهىن والجزاهت في الضو٫  -   الم في ألاعصن، مكغوٕ "حٍٗؼ غ ًٖ وي٘ ؤلٖا  .6الٗغبُت"، اإلاغ٦ؼ الٗغبي لخُىٍغ خ٨م ال٣اهىن والجزاهت ، م : ًخي ق٣حر، ج٣ٍغ

2
 .12هٟـ اإلاغح٘، م :  -  
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V. إلامازات العسبية املححدة (لإلعالم  الوطني املجلس(  : 

ني جلـاإلا غبهضٝ  2006 ؾىت جإؾؿذ "مؿخ٣لت" هُئت هى لئلٖالم الَى الم لخٍُى  ؤلاماعاث صولت في ؤلٖا

المُت اإلاباصعاث ٧اٞت وصٖم اإلاخدضة الٗغبُت  ٢ُإ جىُٓم مجا٫ في ٖالمي مؿخىي  بلى الىنى٫ في البالص و  ؤلٖا

الم غو ٦ظا  ؤلاماعاث صولت في اإلاؿخضامت الخىمُت لخد٤ُ٣ ؤلٖا ني بٖالم وجىُٓم جٍُى  عؾم زال٫ مً َو

ٗاث الؿُاؾاث المُت والدكَغ  .1الهلت طاث الجهاث م٘ بالخٗاون  ومخابٗتها الالػمت ؤلٖا

بي، الٗانمت في للمجلـ الغثِس ي اإلا٨خب ًىحض كٝغ ؤبْى  الصخهُاث مً ٩ًىن  عثِـ، بصاعجه ٖلى َو

غ ٦ما البلض، في ال٣ُاصًت غ. اإلاسخلٟت واإلاهالح ألا٢ؿام ومضعاء ٖام، مضًغ ٖلى ًخٞى خٞى  مجلـ ٖلى ٍو

خه في ًًم اؾدكاعي،   ًٍٖى
ا
المُت اإلااؾؿاث مؿاولي مً ٖضصا  مىا٢كت ًخىلى والظي وألا٧اصًمُحن، ؤلٖا

ؼ ومخابٗت الم، و٢ُإ اإلاجلـ بحن اإلاكتر٦ت اإلاباصعاث وجيؿ٤ُ حٍٗؼ ُت، اللجان وحك٨ُل ؤلٖا  جم٨حن بهضٝ الٟٖغ

ني اإلاجلـ  الخىنُاث وعٞ٘ للضولت، الٗامت الؿُاؾاث نىعة في ٖالمُتؤلا  اإلااؾؿاث وي٘ مً لئلٖالم الَى

كٛل. لئلٖالم الىَني اإلاجلـ لغثِـ بكإنها  ؤخمض ؾلُان الضولت وػٍغ اإلاجلـ عثاؾت مىهب خالُا َو

 .الخاعحُت وػٍغ ػاًض، بً هللا ٖبض الكُش اإلاجلـ، عثاؾت جىلى طل٪ و٢بل ،2015 ماًى مىظ الجابغ،

 التي جإؾـ هظا اإلاجلـ ٖلحها خؿب وزاث٣ه الغؾمُت ماًلي : وهجض ؤن مً ؤبغػ ال٣ُم 

 م٘ اؾتراجُجُت وقغا٧اث جدالٟاث وبىاء والخاعحُت الضازلُت لاجها٫ وؾاثل ٧اٞت جُٟٗل: اإلاكاع٦ت 

المي بال٣ُإ اإلاٗىُت الجهاث مسخل٠   ؤلٖا
ا
  مدلُا

ا
 .اإلاخباصلت اإلاىٟٗت لخد٤ُ٣ وصولُا

 باألصاء والخمحز ٟٗالُتوال باإلاهضا٢ُت لالتزام: اإلاهىُت. 

 وؤماهت بكٟاُٞت اإلاجلـ في الٗمل: الكٟاُٞت. 

 الض٣ُ٢ت واإلاٗلىماث ؤلاٖالمُت الخضماث ج٣ضًم في باإلاهضا٢ُت لالتزام: اإلاهضا٢ُت. 

 اصة اصة باإلاباصعة لالتزام: الٍغ غ وؤلابضإ والٍغ  في للمؿاهمت اإلاجلـ ؤٖما٫ هىاحي حمُ٘ في والخٍُى

 .للضولت اإلاؿخضامت الخىمُت

 2اإلاجخم٘ ٖىانغ حمُ٘ ججاه الٗمل مجاالث ٧اٞت في اإلاؿاولُت بغوح الخدلي: اإلاؿاولُت. 

الم وؾاثل واٖخماص وجغزُو لٗمل الالػمت، وألاؾـ واإلاٗاًحر ألاهٓمت بةٖضاص اإلاجلـ ٣ًىم ٦ما  والٗاملحن ؤلٖا

الم لخىُٓم الالػمت واإلاٗاًحر ألاهٓمت بٖضاص و٦ظل٪ ٞحها،  اإلاىا٤َ ؾلُاث م٘ والخيؿ٤ُ ل٨ترووي،ؤلا واليكغ ؤلٖا

                                                           
1
:       اإلاى٢٘ الغؾمي لح٩ىمت ؤبى ْبي باإلماعاث الٗغبُت اإلاخدضة -  

-https://www.abudhabi.ae/portal/public/ar/departments/nmc;jsessionid=CdaBcm_hQIfM1haaEhlYo7ixe60t74WXLPmQyEDCWyTXWkkSW6w6!

ش :  1505410314209!1090887736!100134015  .  2017ؾبخمبر  15/ جم جهٟذ اإلاى٢٘ بخاٍع
2
 هٟـ اإلاغح٘ . -  

https://www.abudhabi.ae/portal/public/ar/departments/nmc;jsessionid=CdaBcm_hQIfM1haaEhlYo7ixe60t74WXLPmQyEDCWyTXWkkSW6w6!-100134015!1090887736!1505410314209
https://www.abudhabi.ae/portal/public/ar/departments/nmc;jsessionid=CdaBcm_hQIfM1haaEhlYo7ixe60t74WXLPmQyEDCWyTXWkkSW6w6!-100134015!1090887736!1505410314209
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المُت الحغة ٘ وا٢تراح اإلاجلـ، وبحن بُجها للٗال٢ت جىُٓمي بَاع لىي٘ ؤلٖا  ألاهٓمت وبٖضاص ال٣ىاهحن مكاَع

المُت، ألاوكُت مماعؾت لخىُٓم الالػمت المي اإلادخىي  مخابٗت بلى باإلياٞت هظا ؤلٖا  ؤق٩اله بمسخل٠ ؤلٖا

 الٟٗالُاث ٧اٞت حُُٛت له، الخابٗت ؤلاماعاث ؤهباء و٧الت زال٫ مً اإلاجلـ، ىلىًخو  .والغ٢مُت الخ٣لُضًت

ايُت والث٣اُٞت ولاحخماُٖت الؿُاؾُت وألاخضار حر ومخابٗتها، والخاعحُت اإلادلُت والٍغ ت الخُُٛت وجٞى  ؤلازباٍع

الم وؾاثل مسخل٠ ٖلى وجىػَٗها  الٗغبُت باللٛاث الضولت ؤزباع وبث الضولت، زاعج مً واإلاكتر٦حن اإلادلُت ؤلٖا

ت  .1والٟغوؿُت وؤلاهجلحًز

خىلى بصاعة اإلاجلـ مجلـ بصاعة ٌك٩له مجلـ الىػعاء و مجلـ ؤلاصاعة هى الؿلُت الٗلُا في اإلاجلـ و  ٍو

 ًماعؽ حمُ٘ الؿلُاث و الهالخُاث الالػمت لظل٪ و ٖلى وحه الخهىم ماًلي : 

 خُِ الالػمت لظل٪.عؾم الؿُاؾت الٗامت للمجلـ و مخابٗت جىُٟظ ال -

ٗت  - بٖضاص مكغوٕ اله٩ُل الخىُٓمي للمجلـ و جدضًض لازخهاناث و اإلاهام و ؤلاصاعاث الىاعصة به و ٞع

خماصه  . 2إلاجلـ الىػعاء اٖل

وعثِـ اإلاجلـ هى اإلاكٝغ ٖلى بصاعة اإلاجلـ مً ٧اٞت الجىاهب ، ؤما مضًغ ٖام اإلاجلـ الظي ٌٗحن بمغؾىم 

المُت ووؾاثل  10. وجلؼم اإلااصة 3جلـ ٞهى اإلامثل ال٣اهىوي للمجلـ بىاء ٖلى ا٢تراح عثِـ اإلا اإلااؾؿاث ؤلٖا

ني لئلٖالم في البالص ، ٦ما جلتزم بخ٣ضًم  الم في ؤلاماعاث باألهٓمت و الًىابِ التي جهضع ًٖ اإلاجلـ الَى ؤلٖا

 .4اإلاٗلىماث و البُاهاث التي ًُلبها اإلاجلـ لخد٤ُ٣ ؤٚغايه

المي وهى بمثابت مُثا١ ألزال٢ُاث و٢ض ؤنضع اإلاجلـ الَى ني لئلٖالم ؤلاماعاحي ٢غاعا ًخٗل٤ بمٗاًحر اإلادخىي ؤلٖا

ت و اإلاغثُت في البالص بما في  المُت اإلا٨خىبت و اإلاؿمٖى اإلاهىت الصحُٟت ًٟترى ؤن جلتزم به حمُ٘ اإلااؾؿاث ؤلٖا

المُت الحغة.  و ًخًمً هظا ال٣غاع في ماصجه الثاهُت ٖ ضصا مً اإلاٗاًحر ألازال٢ُت الىاحب طل٪ اإلاىا٤َ ؤلٖا

المي ٖلى مؿخىي اإلاجلـ بالخإ٦ض مً مان بلتزام اإلااؾؿاث  لالتزام بها في خحن جخىلى بصاعة مخابٗت اإلادخىي ؤلٖا

المُت بهظه اإلاٗاًحر و هي ٦ما ًلي :   ؤلٖا

 ت ألازالهُت و اإلاٗخ٣ضاث ؤلاؾالمُت و اٖضم ؤلاؾاءة للظاث ؤلا  غي.خترام ألاصًان الؿماٍو

 خترام هٓام الح٨م في صولت ؤلاماعاث و عمىػه و ماؾؿاجه الؿُاؾُت.ا 

 خترام اإلاىعور الث٣افي الحًاعي لضولت ؤلاماعاثا.  

                                                           
 

1
ني لئلٖالم في ؤلاماعاث  -  ش  جم  /NMC.aspx-ae/NMC/Pages/About-http://nmc.gov.ae/ar:   اإلاى٢٘ الغؾمي للمجلـ الَى  .2017ؾبخمبر  15جهٟذ اإلاى٢٘ بخاٍع

2
ني لئلٖالم،  2006لؿىت  11بجداصي )بماعاحي( ع٢م  ٢اهىن  -      . 7و  6 اإلاىاصفي قإن جىُٓم و ازخهاناث اإلاجلـ الَى

3
 .  9و 8هٟـ اإلاغح٘، اإلاىاص  -  

4
 .10هٟـ اإلاغح٘، اإلااصة  -  

http://nmc.gov.ae/ar-ae/NMC/Pages/About-NMC.aspxتم
http://nmc.gov.ae/ar-ae/NMC/Pages/About-NMC.aspxتم
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  ت و ىُت و الخماؾ٪ ؤلاحخماعي و ٖضم بزاعة الىٗغاث اإلاظهبُت و الجهٍى ٖضم ؤلاؾاءة للىخضة الَى

 .ال٣بلُت

 ؤلاماعاث ٖلى اإلاؿخىي الضازلي و ٖلى مؿخىي ٖال٢اتها خترام الخىحهاث و الؿُاؾاث التي جدبٗها صولت ا

 .م٘ الضو٫ ألازغي 

  ٖضم ؤلاؾاءة للىٓام ؤلا٢خهاصي في الضولت و ٖضم وكغ ؤلاقاٖاث و ألازباع اإلاٛغيت و اإلاًللت. 

 المي ا ىُت وصمج اإلاىاَىحن في ؾى١ الٗمل ؤلٖا تها الَى ؼ هٍى  .خترام جىحهاث الضولت لخٍٗؼ

 الميخترام اإلاباصت و اإلاا  .ىاز٤ُ ألازال٢ُت في الٗمل ؤلٖا

  ئاث بحخماُٖت ازغي و جدغى ٖلى الٗى٠ ٟا٫  اليؿاء ٞو ٖضم وكغ و بث اإلاٗلىماث التي حس ئ بلى ألَا

 و ال٨غاهُت.

  ت  . 1اخترام خ٣ى١ اإلال٨ُت ال٨ٍٟغ

المُت باإلخخٟاّ بدسجُل و ؤعق٠ُ ًخًمً حمُ٘ اإلاىاص و ألا  ٖضاص ٦ما ؤلؼم هٟـ ال٣غاع اإلااؾؿاث ؤلٖا

إل  المُت التي جم بهخاحها ؤو َباٖتها ؤو جىػَٗها ؤو بثها زال٫ زالزت ؤقهغ مخخالُت ، و الؿماح للمجلـ بااَل ؤلٖا

ت بكإن اخترام مٗاًحر اإلادخىي  غ قهٍغ ٖلى طل٪ ألاعق٠ُ في ؤي و٢ذ ًُلبه، باإلياٞت بلى مىاٞاة اإلاجلـ بخ٣اٍع

ٗت و ٖاحلت .  2010لؿىت  60اإلاىهىم ٖلحها في ال٣غاع ع٢م  حر عصوص ؾَغ المُت بخٞى ٦ما جلتزم اإلااؾؿاث ؤلٖا

 ل٩ل ما ًغصها مً اإلاجلـ بكإن ؤي مالخٓاث ؤو ق٩اوي جغص مً الجمهىع او مً ؤًت حهت.

الم للمٗاًحر ؤو ؤلاحغاءاث اإلاىهىم ٖلحها  المُت ؤو وؾاثل ؤلٖا د٤ للمجلـ في خالت مسالٟت اإلااؾؿاث ؤلٖا ٍو

ظاع ؤو مىذ خ٤ في ال٣غاع اإلاخٗل٤ بمٗاًح المي الهاصع ًٖ اإلاجلـ، اجساط بحغاءاث ٖضًضة مجها ؤلٖا ر اإلادخىي ؤلٖا

 .2الغص ؤو و٠٢ جغازُو البث ؤو اليكغ إلاضة مُٗىت ؤو بلٛاء الترزُو بك٩ل نهاجي

ني لئلٖالم في ؤلاماعاث ال ًسخل٠ ًٖ ؤًت ماؾؿت خ٩ىمت  ومً زال٫ ماؾب٤ ط٦غه، هالخٔ ان اإلاجلـ الَى

هه ال ًسخل٠ ٦ثحرا ًٖ مٟهىم وػاعة ؤلاجها٫ ، بدُث ؤن مجلـ ؤلاصاعة الظي ٌؿحر اإلاجلـ ًخم ؤزغي ٦ما ؤ

حك٨ُله مً َٝغ الح٩ىمت )مجلـ الىػعاء( و ٖلُه ٞةهه ال ًم٨ً الحضًث ًٖ اؾخ٣اللُت واؾٗت لهظا اإلاجلـ 

الم و  بالخالي ٞةن ألامغ ًخٗل٤ ألهه مغجبِ بالح٩ىمت و ملؼم بخُب٤ُ ؾُاؾت الضولت و جغحمتها ٖلى ٢ُإ ؤلٖا

بهُئت خ٩ىمُت جىٟظ ؾُاؾت الضولت في ال٣ُإ ؤ٦ثر مً ٧ىنها ماؾؿت مؿخ٣لت زانت بدىُٓم و ؤزل٣ت ٢ُإ 

الم في ؤلاماعاث.  ؤلٖا

                                                           
1
المي، بكإن مٗ 2010لؿىت  ٢60غاع عثِـ اإلاجلـ الىَني لئلٖالم )ؤلاماعاث( ع٢م  -     . 5و  2 ىاصاإلااًحر اإلادخىي ؤلٖا

2
 . 4و  3هٟـ اإلاغح٘، اإلاىاص  -  
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المُت و التي حاء بها  ني اإلاجلـ عثِـ ٢غاع٦ما اهىا هالخٔ ؤن حملت اإلاٗاًحر اإلاخٗل٣ت باإلاًامحن ؤلٖا  لئلٖالم الَى

، هي مٗاًحر ؾُاؾُت في حؼء ٦بحر مجها ، ؤو باألخغي هي خضوص ؾُاؾُت 2010 لؿىت 60 ع٢م (ؤلاماعاث)

المُت في ؤلاماعاث، زانت و ؤن اإلاجلـ لم ًدضص َبُٗت الٗال٢ت بحن الحض ألازالقي و الحض  للمماعؾت ؤلٖا

المُت بما في طل٪ ا المُت الحغة.الؿُاس ي في هظه اإلاٗاًحر، ٖلما ؤنها مُب٣ت ٖلى ٧ل اإلااؾؿاث ؤلٖا  إلاىا٤َ ؤلٖا

المُت  ني لئلٖالم في ؤلاماعاث ٦ألُت جىُٓم و ؤزل٣ت للمماعؾت ؤلٖا و بالخالي ال ًم٨ً جهي٠ُ اإلاجلـ الَى

ت اإلاؿاولُت  بالك٩ل اإلاخٗاٝع ٖلحها صولُا و زانت في ؤوعوبا و الىالًاث اإلاخدضة ؤو بالك٩ل اإلاؿخىحى مً هٍٓغ

الم. ٦ما ؤه ه الًم٨ً بصعاج هظا اإلاجلـ يمً الىماطج التي خضصها حىن ٧لىص بغجغاهض ؤلاحخماُٖت لىؾاثل ؤلٖا

الم. ُت و مؿخ٣لت لىؾاثل ؤلٖا  لًمان مؿاءلت مىيٖى

 

VI. مصس( :  إلاعالم لحىظيم لاعلى املجلس( 

المُت اإلاىٓىمت بنالح ٧ان بال ؤن هظا  ،حاهٟي 25ؤخضار  ٢بلالصحُٟحن في البالص  مُالب ؤخض مهغ في ؤلٖا

ا بذ ؤؾاؾُا بٗض جل٪ ألاخضاراإلاُلب ؤن الم وؾاثل لٗبخه الظي للضوع  هٓغا  للضولت اإلاملى٦حن والصحاٞت ؤلٖا

 الؿاب٤، ؾىاء زال٫ ألاخضار و ٦ظل٪ في اإلاغخلت ؤلاهخ٣الُت  الؿُاس ي للىٓام واإلاىداػ اإلانهي ٚحر وؤصائها

الم وػاعة إللٛاء حاهٟي 25ؤخضار  بٗض مسخلٟت حهاث مً ٖضًضة مباصعاث غخذو َ  مجها ؤي   جىُٟظ ًخم لم ؤلٖا

م المُحن مً ٦بحر حؼء ٢بل مً ال٨ٟغة ال٢خه الظي الضٖم مً بالٚغ حن ؤلٖا م اإلاهٍغ  مً ال٨ثحر وحىص بٖؼ

ُٗت اله٩ُلُت ال٣ٗباث ت والدكَغ  في ؤلاٖالم وؾاثل مل٨ُت بإق٩ا٫ اإلاخٗل٣ت للمك٨الث باإلياٞت واإلاالُت، وؤلاصاٍع

المُى  ن الصحُٟى  هجح ختى اإلاباصعاث اؾخمغث ول٨ً الىؾاثل، ل٪ج اؾخ٣ال٫ ٖلى طل٪ وجإزحر مهغ  في ن وؤلٖا

ني مجلـ بدك٨ُل جلؼم (2012 صؾخىع  ) صؾخىعٍت ههىم ب٢غاع ؤحل مً الًِٛ الم لىػاعة بضًل َو  ؤلٖا

الم ٢ُاٖاث إلصاعة ، اإلاغجي ؤلٖا لٟذ التي ،الخمؿحن لجىت ؤصزلتها التي الخٗضًالث بٌٗ لح٣تها واإلاؿمٕى
م
٧ 

لى باإلاجلـ اإلاخٗل٣ت اإلاىاص ٖلى،  2014 صؾخىع  بىي٘ الم، لخىُٓم ألٖا  جخٗل٤ حضًضة ههىم وبياٞت ؤلٖا

الم لخىُٓم مؿخ٣لت هُئاث بةوكاء  .1والصحاٞت ؤلٖا

المُت، الهُئاث ٢اهىن  اإلاهغي  الىىاب مجلـ ب٢غاع م٘و   وؤلاٖالم للصحاٞت ياإلااؾس  بالخىُٓم الخام ؤلٖا

م هُئاث زالر رجم اؾخدضا 2016 لؿىت 92 ع٢م
 
الم ٢ُإ جىٓ لى اإلاجلـ: وهي ؤلٖا الم لخىُٓم ألٖا  ؤلٖا

ىُت والهُئت ىُت والهُئت للصحاٞت الَى الم قاون بدىُٓم ألاولى الهُئت جسخوو  .لئلٖالم الَى  اإلاؿمٕى ؤلٖا

                                                           
1
ش، م ، م :  -   ت ال٨ٟغ و الخٗبحر، ال٣اهغة، بضون جاٍع الم و الصحاٞت في مهغ، ماؾؿت خٍغ  .  2، 1ؾاعة اإلاهغي، جىُٓم ؤلٖا
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ت وخماًت يمان ًٖ مؿاولت وج٩ىن  والغ٢مُت، الىع٢ُت والصحاٞت واإلاغجي الم خٍغ  ُئتاله جضًغ بِىما ، ؤلٖا

ىُت ىُت الهُئت وجضًغ للضولت، اإلاملى٦ت الصحُٟت اإلااؾؿاث للصحاٞت الَى ت ال٣ىىاث لئلٖالم الَى  الخلٍٟؼ

 .الٗمىمُت وؤلاطاُٖت

ت بالصخهُت جخمخ٘ مؿخ٣لت هُئتهى  إلاعالم : لحىظيم لاعلى املجلس - 1 خباٍع  واإلاالي الٟني ولاؾخ٣ال٫ لٖا

سخو. مؿخ٣لت ومىاػهتها وؤلاصاعي،  الصحاٞت وجىُٓم واإلاغجي، اإلاؿمٕى ؤلاٖالم قاون بدىُٓم إلاجلـا ٍو

ت حرها والغ٢مُت اإلاُبٖى خىلى اإلاجلـ مؿاولُت  . 1ٚو ت وخماًت يمانٍو الم الصحاٞت خٍغ  ضؾخىع ب اإلا٣غعة وؤلٖا

الم في مهغ ؤهضاٝ بوكاء هظا اإلاجلـ ٦ماًلي:  ،2014البالص لؿىت   خُث خضص ٢اهىن جىُٓم ؤلٖا

 لى هؼيهت خغة وصحاٞت بةٖالم الخمخ٘ في ًَاإلاىا خ٤ خماًت ُ٘ ٢ضع ٖو ٤ اإلاهىُت مً ٞع  مٗاًحر ٞو

ت م٘ ًخىا٤ٞ وبما الضولُت، الجىصة ت الث٣اُٞت الهٍى  .اإلاهٍغ

 المُت الصحُٟت اإلااؾؿاث اؾخ٣ال٫ يمان ها وحٗضصها وخُاصها وؤلٖا  .وجىٖى

 المُت واإلااؾؿاث الىؾاثل التزام يمان  .وؤزال٢ُاتها اإلاهً ٫ وؤنى  بمٗاًحر والصحُٟت ؤلٖا

 المُت واإلااؾؿاث الىؾاثل التزام يمان  .ال٣ىمي ألامً بم٣خًُاث والصحُٟت ؤلٖا

 المُت واإلااؾؿاث الىؾاثل اخترام يمان ت اإلال٨ُت د٣ى١ ب والصحُٟت ؤلٖا  .وألاصبُت ال٨ٍٟغ

 المُت الصحُٟت الخضماث ونى٫  ٖلى الٗمل  .ٖاص٫ بك٩ل الجمهىعٍت مىا٤َ حمُ٘ بلى وؤلٖا

 الم الصحاٞت مجالي فى لا٢خهاصي اليكاٍ مماعؾت يمان ت مى٘ بلى ًاصي ال هدى ٖلى وؤلٖا  خٍغ

 .بها ؤلايغاع ؤو ج٣ُُضها ؤو اإلاىاٞؿت

 ل مهاصع ؾالمت يمان المُت اإلااؾؿاث جمٍى  .والصحُٟت ؤلٖا

 ت والصحاٞت والغ٢مي واإلاغجي اإلاؿمٕى البث مجا٫ في والٟىُت البُئُت اإلاٗاًحر بهٟاط  لغ٢مُتوا اإلاُبٖى

حرها  .ٚو

 ٘ت اإلاماعؾاث مى الم الصحاٞت مجا٫ فى لاخخ٩اٍع  .2وؤلٖا

خىلى   اإلاجلـ ٍو
ا
ذ الك٩اًاث جل٣ي ؤًًا   ؤو بالصح٠ ًيكغ ُٞما والخثب 

 
ت و ؤلاطاُٖت ال٣ىىاث في ًبث  الخلٍٟؼ

 اإلاىاؾبت ؤلاحغاءاث اجساط بهالخُاث ًخمخ٘ ٦ما ،الخانت لحُاتهم حٗغى ؤو ألاٞغاص ؾمٗت مً هُل ٞحها والتي

المُت اإلااؾؿت ؤو الصحُٟت ججاه ٤ الكٝغ إلاىاز٤ُ مسالٟتها ؤو لل٣اهىن  مسالٟتها خا٫ في ؤلٖا  ٟ  ٦ما ٖلحها، اإلاخ

المي ؤو الصحٟي ب٣ًاٝ للمجلـ ًد٤  لتاإلاى٧ الهالخُاث ومً .الٗمل ًٖللمباصت اإلاظ٧ىعة  اإلاسال٠ ؤلٖا

                                                           
1
 .2، مهغ، اإلااصة: 2016لؿىت  ٢92اهىن الخىُٓم اإلااؾس ى للصحاٞت وؤلاٖالم ع٢م  -  

2
 . 3م : هٟـ اإلاغح٘،  -  
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لى للمجلـ ؤًًا الم لخىُٓم ألٖا المي الصحافي لؤلصاء الًابُت اإلاهىُت اًحرواإلاٗ ال٣ىاٖض وي٘ ؤلٖا  وؤلٖا

الوي  .1اإلاٗىُت الى٣ابت م٘ بالخيؿ٤ُ وجُب٣ُها وؤلٖا

  ٖكغ زالزت مً اإلاهغي  غثِـال مً ب٣غاع اإلاجلـ ًدك٩لو 
ا
الظي ًسخاعه  اإلاجلـ عثِـ مً ٧ل هم ًٖىا

 عثِـو  الضولت بمجلـ تؤلاصاٍع للكئىن  الخام اإلاجلـ ًسخاعه الضولت مجلـ لغثِـ هاثبعثِـ البالص و 

ت اإلاماعؾاث ومى٘ اإلاىاٞؿت خماًت حهاػ  مً ازىانو  لاجهاالث لخىُٓم ال٣ىمي للجهاػ ممثلو  لاخخ٩اٍع

 الخبرة وطوي  الٗامت الصخهُاث مً ازىانو  الجمهىعٍت عثِـ ًسخاعهما الخبرة وطوي  الٗامت الصخهُاث

 ٚحر مً الصحُٟحن ه٣ابت مجلـ ًسخاعهما حُٟحنالص مً ازىانو  ؤًٖاثه ٚحر مً الىىاب مجلـ ًسخاعهما

المُحن مً ازىانو ؤًٖاثه  المُحن ه٣ابت مجلـ ًسخاعهما ؤلٖا  ممثل، باإلياٞت بلى ؤًٖاثه ٚحر مً ؤلٖا

لى للمجلـ ل 11و طل٪ مىظ  ؤخمض مدمض م٨غم. و ًخىلى خالُا عثاؾت اإلاجلـ الؿُض 2للجامٗاث ألٖا  ؤبٍغ

2017. 

 بالصخهُت جخمخ٘ ، و للضولت اإلاملى٦ت الصحُٟت اإلااؾؿاث بصاعة جخىلىو  حافة:للص الوطىية الهيئة - 2 

ت خباٍع ٣او  .3قاونها في الخضزل ًجىػ  وال وازخهاناتها، مهامها مماعؾت في وباالؾخ٣ال٫ لٖا مً  29 للماصة ٞو

الم للصحاٞت اإلااؾس ي الخىُٓم ٢اهىن  ىُت للصحاٞت الهُئت ٞةن وؤلٖا  الغقُضة صاعةؤلا  ٦ٟالت بلى تهضٝ الَى

 في وجسخو   اإلاىاٞؿت، ٖلى و٢ضعتها صوعها جدؿحن ًًمً بما وخى٦متها الصحُٟت اإلااؾؿاث ؤصاء في الٗاملت

 وؤلاصاعي  لا٢خهاصي ألاصاء ٖلى والغ٢ابت ٖملها، بمجا٫ اإلاخٗل٣ت واللىاثذ ال٣ىاهحن مكغوٖاث في الغؤي ببضاء

 .ال٣ىمُت الصحُٟت للماؾؿاث

غ وعئؾاء ال٣ىمُت الصحُٟت اإلااؾؿاث بصاعاث مجالـ عئؾاء حُٗحن تبمهم   جًُل٘ بنها ٦ما اث جدٍغ  اإلاُبٖى

ل. ٖجها الهاصعة
 
٤ٞ صوع  الهُئت وجمث  جيكإ التي و ال٣ىمُت، الصحُٟت اإلااؾؿاث بحن جيكإ التي الجزاٖاث في اإلاى 

 .4ٚحرها وبحن بُجها

الم اإلااؾؿاث بصاعة جخىلى لإلعالم : الوطىية الهيئة - 3  في ج٣ضًم  الٗمىمُت )اإلاملى٦ت للضولت( اإلاسخهت ُتؤلٖا

ىوي وؤلاهخاج البث زضماث  اإلااؾؿاث هظه التزام يمان بلى الهُئت وحؿعى والصحٟي، والغ٢مي وؤلاطاعي الخلٍٟؼ

 خ٤ وخماًت ٖاص٫، بك٩ل الجمهىعٍت مىا٤َ حمُ٘ بلى زضماتها ونى٫  ٖلى والٗمل ال٣ىمي، ألامً بم٣خًُاث

 هظه التزام مضي جغا٢ب ٦ما الكغوٍ، وؤًٞل اإلاٗاًحر بإحىص بٖالمُت زضماث ٖلى ٫ الحهى  في اإلاؿتهل٪

المي اإلادخىي  ويىابِ مٗاًحر بخُب٤ُ اإلااؾؿاث لى اإلاجلـ ًًٗها التي ؤلٖا الم لخىُٓم ألٖا  .ؤلٖا

                                                           
 

1
ش :  ar.org/-http://ajoمى٢٘ اإلاغنض الٗغبي للصحاٞت  -   .  2017ؾبخمبر  16/ جم جهٟذ اإلاى٢٘ بخاٍع
2
الم ع٢م  -     .6 ، مهغ ، اإلااصة :2016لؿىت  92ال٣اهىن الخام بالخىُٓم اإلااؾس ي للصحاٞت وؤلٖا

3
الم ع٢م ال٣اهىن الخام بالخىُٓم  -    .27، مهغ ، اإلااصة : 2016لؿىت  92اإلااؾس ي للصحاٞت وؤلٖا

4
 . 29هٟـ اإلاغح٘، اإلااصة :  -  

http://ajo-ar.org/
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ىُت الهُئت حكٝغ ٦ما ُ   لا٢خهاصًت، ال٣ىاٖض خؿب للهُئت اإلاملى٦ت الكغ٧اث بصاعة ٖلى لئلٖالم الَى  موج٣

ض ؤصاءها
 
 بصاعة بمىٓىمت الخانت والبرامج الخُِ وجً٘ اإلاؿتهضٝ، لاؾدثماعي  الٗاثض جد٣ُ٣ها مً وجخإ٦

 ال٨ُٟلت والبرامج الٗامت والؿُاؾاث الخُِ وي٘ م٘ جىُٟظها، ومخابٗت واإلاؿمٕى اإلاغجي ؤلاطاعي ؤلاعؾا٫

ت لاؾخىصًىهاث بهُاهت  .اجىُٟظه ومخابٗت وألازباع، واإلاغثُت اإلاؿمٖى

الم    الثالر الهُئاث ؤن باٖخباع الصحُٟحن الٗضًض مً ٢بل مً مٗاعيتو ل٣ى الىمىطج اإلاهغي في جىُٓم ؤلٖا

مت لل٣ىاهحن ازخهاناتها جىُٟظ في حؿدىض
 
الم ل٣ُإ اإلاىٓ  التي ال٣غاعاث جىُٟظ ٞةن   وبالخالي ال٣ضًمت ؤلٖا

 .1نٗب ؾ٩ُىن  الهُئاث هظه جخسظها

ت ؾاعة اإلاهغي،  وبهظا الخهىم جغي الباخثت  مجالـ زالزت مً واإلا٩ىن  مهغ ازخاعجه الظي الك٩ل ؤناإلاهٍغ

الم جىُٓم في الضولُت الخجاعب بلى الىٓغو ال مثُل له في الٗالم ب مؿبى١  ٚحر وؤلاصاعة للخىُٓم  ال هظا بن، ؤلٖا

 الىهىم ويىح ٖضم ول٨ً نالح، ٚحر اإلاهغي  الضؾخىع  في اإلا٣ترح ؤلاصاعي  اله٩ُل ؤن بالًغوعة ٌٗني

اث ًثحر هُئاث بالثالر الخانت الضؾخىعٍت ت مضي خى٫  جسٞى لى اإلاجلـ مغ٦ٍؼ الم، لخىُٓم ألٖا ً ؤلٖا  ٖو

له بم٩اهُت الم بىػاعة قبُه ٦ُان بلي جدٍى مو طل٪  ؤلٖا مً 112 اإلااصة في اؾخ٣اللُخه ٖلى الخإ٦ُض مً بالٚغ

اث٠ اإلاجلـ بحن اإلاجلـ بدك٨ُل خٗل٤اإلا ال٣اهىن  جىص ى طاث الباخثت بإن ًٟهل ولظل٪الضؾخىع ،   ْو

دضص وازخهاناجه والًخه وخضوص  حىاهب جىاٞغ ًًمً بما. ج٣ُُمها ووؾاثل اإلاجلـ اؾخ٣اللُت يماهاث ٍو

  اؾخٗغايها جم التي الخمـ لاؾخ٣اللُت
ا
 .2ؾاب٣ا

ُت الهُئاث حك٨ُل فيخالُا  اإلاخىاحضة الهٗىباثوجغي طاث الباخثت ؤن  لى للمجلـ الٟٖغ الم لخىُٓم ألٖا  ؤلٖا

ىن  ؤلاطاٖت اجداص ؤخىا٫ ًٖ اإلاٗلىماث جىاٞغ اوٗضام فيج٨مً  لى واإلاجلـ والخلٍٟؼ  جىحض ٞال للصحاٞت، ألٖا

لى اإلاجلـ و٦ظل٪ الضازلي، ه٩ُله وال ؤلاجداص ٖمل ًٖ للجمهىع  مخىاٞغة مٗلىماث  ٨ٖـ ٖلى للصحاٞت، لٖا

خم للجمهىع  ٞغةمخى  ٞمٗلىماتها اؾخٗغايها جم التي الضولُت الىماطج غ بنضاع ٍو ، ؤصائها ًٖ صوعٍت ج٣اٍع

 وألاٞغاص الضواثغ ٖلى اإلاىٓمت اإلاجالـ حك٨ُل ٖملُه ٢هغ بلى الجهاًت في ؾُاصي اإلاٗلىماث جىاٞغ ٞاوٗضام

الم، وػاعة م٘ حٗاوهىا َاإلاا الظًً   . 3اإلاجلـ اؾخ٣اللُت مضي خى٫  الدؿائالث مً ال٨ثحر ًُغح ما وهى ؤلٖا

 

 

                                                           
1
 مى٢٘ اإلاغنض الٗغبي للصحاٞت، مغح٘ ؾب٤ ط٦غه. -  

2
ش، م :  -   ت ال٨ٟغ و الخٗبحر، ال٣اهغة، بضون جاٍع الم و الصحاٞت في مهغ، ماؾؿت خٍغ  .24ؾاعة اإلاهغي، جىُٓم ؤلٖا

3
ش، م : ؾاع  -   ت ال٨ٟغ و الخٗبحر، ال٣اهغة، بضون جاٍع الم و الصحاٞت في مهغ، ماؾؿت خٍغ (. 23ة اإلاهغي، جىُٓم ؤلٖا  )بخهٝغ
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 ثالث : بحث الامل

 ثىظيم و أخللة كطاع إلاعالممجال الحجسبة الجزائسية في 

 

ا ما م٣اعهت بمسخل٠  الم مسخلٟت و ٚامًت هٖى ت في مجا٫ جىُٓم و ؤزل٣ت ٢ُإ ؤلٖا جبضو الخجغبت الجؼاثٍغ

الم و صوعه لاؾتراجُجي في جد٤ُ٣ الخىمُت و  الخجاعب في الٗالم، ٟٞي الى٢ذ الظي جا٦ض الؿلُت ٖلى ؤهمُت ؤلٖا

الخ٣ضم، هجض ؤنها لم جبظ٫ حهىصا واضحت لخىُٓم هظه اإلاهىت و ؤزل٣تها و يمان الٓغوٝ اإلاالثمت ل٣ُام 

 الصحُٟحن بضوعهم الح٣ُ٣ي.

بال ؤهىا وسجل في ًٚىن طل٪ بٌٗ اإلاباصعاث التي ْهغث مً ٞترة ألزغي و التي ٧ان الهضٝ مجها جىُٓم 

المُت ال٣ُإ، و ٖلُه ٞةهىا هداو٫ مً زال٫ هظا اإلا بدث اؾخٗغاى مسخل٤ آلالُاث التي سجلتها الؿاخت ؤلٖا

ت و الغامُت بلى جىُٓم ال٣ُإ و ؤزل٣خه م٘ جبُان ؤلازخالٞاث الىاعصة بُجها خؿب الٟترة الؼمىُت التي  الجؼاثٍغ

 حاءث ٞحها ٧ل ججغبت.

لى لئلجها٫ الظيٞمىظ ؤو٫ هُئت زانت بدىُٓم ٢ُإ ؤلاجها٫ اإلاخمثلت في  جم بوكائه ؾىت  اإلاجلـ ألٖا

، بلى ٚاًت ؾلُت يبِ الؿمعي البهغي، لم حكهض الجؼاثغ مباصعاث ٦ثحرة لخىُٓم ال٣ُإ وهى ما 1984

 او٨ٗـ ؾلبا ٖلى ويُٗت الصحُٟحن و وويُٗت اإلاهىت في خض طاتها.    

ُت الهُئاث الخىُٓمُت ل٣ُإ ؤلاٖالم، باإلياٞت بلى ا عجباَها باإلاُٗى ووكحر في هظا الؿُا١ بلى ؤن َبُٗت و هٖى

حن، بدُث ؤن  الؿُاس ي و ؤلاًضًىلىجي للبالص ٞهي مغجبُت ؤًًا بمؿاع الحغ٦ت الى٣ابُت للصحُٟحن الجؼاثٍغ

 هظه الحغ٦ت ٧اهذ اإلادغ٥ الٟٗا٫ في بوكاء الٗضًض مً آلالُاث الخىُٓمُت لل٣ُإ.
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I. جلس لاعلى لإلعالم : امل 

الم  ل ؤ 3اإلااعر في  07-90جًمً ٢اهىن ؤلٖا المُت في الجؼاثغ، بوكاء هُئت  1990ٍٞغ الظي ؤؾـ للخٗضصًت ؤلٖا

لى لئلٖالم"، و جم جدضًض َبُٗت  حضًضة حٗنى بدىُٓم مهىت الصحاٞت في البالص ؤَل٤ ٖلحها بؾم "اإلاجلـ ألٖا

ت و ؤلاؾخ٣ال٫ اإلاالي جخمثل مهام ت مؿخ٣لت يابُت جخمخ٘ بالصخهُت اإلاٗىٍى ها هظا اإلاجلـ ٖلى ؤهه ؾلُت بصاٍع

الم   .071-90في الؿهغ ٖلى بخترام ؤخ٩ام ٢اهىن ؤلٖا

الم  بابا ٧امال لهظه الهُئت الخىُٓمُت الجضًضة، خُث خضص اإلاكٕغ مً زال٫ الباب  07-90وزهو ٢اهىن ؤلٖا

لى لئلٖالم ما ًلي مً اإلاهام :  خىلى اإلاجلـ ألٖا  الؿاصؽ مهام هظا اإلاجلـ و مجاالث وكاَه. ٍو

 ُ٤ خ٣ى١ الخٗبحر  ًٖ مسخل٠ جُاعاث آلاعاء.ًبحن بض٢ت ٦ُُٟاث جُب 

  ًًمً اؾخ٣ال٫ ؤحهؼة ال٣ُإ الٗام للبث ؤلاطاعي و الهىحي و الخلٟؼي و خُاصه و اؾخ٣اللُت ٧ل

 مهىت .

 .ٌؿهغ ٖلى حصجُ٘ و جضُٖم اليكغ و البث باللٛت الٗغبُت ب٩ل الىؾاثل اإلاالثمت 

 ُى ت بمسخل٠ ؤق٩الها و ًغوحها الؾُما في مجا٫ ٌؿهغ ٖلى بج٣ان الخبلُٜ و الضٞإ ًٖ الث٣اٞت الَى

ىُت.  ؤلاهخاج و وكغ اإلاالٟاث الَى

 .الم  ٌؿهغ ٖلى قٟاُٞت ال٣ىاٖض ؤلا٢خهاصًت في ؾحر ؤوكُت ؤلٖا

 .و ألاحهؼة جدذ الخإزحر اإلاالي و الؿُاس ي ؤو ؤلاًضًىلىجي إلاال٪ واخض ً  ًخ٣ى ب٣غاعاجه جمغ٦ؼ الٗىاٍو

 و الحهو اإلاخٗل٣ت بالحمالث ؤلاهخسابُت و بنضاعها و بهخاحها  ًدضص ب٣غاعاجه قغوٍ بٖضاص الىهىم

 وبغمجتها ووكغها.

  المُت و ت الخٗبحر و الخ٨ٟحر  التي ج٣٘ بحن مضًغي ألاحهؼة ؤلٖا ًبضي الغؤي في الجزاٖاث اإلاخٗل٣ت بدٍغ

 مؿاٖضيهم ٢هض الخد٨ُم ٞحها بالتراض ي.

  ت الخٗبحر و خ٤ اإلاىاَىحن ًماعؽ نالخُاث اإلاهالحت بُلب مً اإلاٗىُحن في خاالث الجزإ اإلاخٗل٣ت بدٍغ

حن بإي بحغاء ؤمام الجهاث ال٣ًاثُت اإلاسخهت. حن اإلاخىاٖػ الم و طل٪ ٢بل ٢ُام ؤخض الُٞغ  في ؤلٖا

                                                           
1
ل  3اإلاىا٤ٞ ٫  1410عمًان  8اإلااعر في  07-٢90اهىن ع٢م  -   الم، اإلااصة اإلا 1990ؤٍٞغ  .59خٗل٤ باإٖل
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  المُت التي جسىلها اهاث اإلادخملت و اإلاؿاٖضاث التي جمىدها الضولت لؤلحهؼة ؤلٖا ًدضص ٢ىاٖض ؤلٖا

 ٖلى جىػَٗها الٗاص٫.نالخُاث الخضمت الٗمىمُت و الؿهغ 

  الم ؤلاقهاعي الظي جبثه و جيكغه ألاحهؼة ٌؿهغ ٖلى اخترام م٣اًِـ ؤلاقهاع الخجاعي و ًغا٢ب هضٝ ؤلٖا

المُت و مدخىاه و ٦ُُٟاث بغمجخه.  ؤلٖا

 .الم اإلا٨خىب و اإلاىُى١ و اإلاخلٟؼ ٖبر مسخل٠ حهاث البالص و ٖلى جىػَٗه  ٌؿهغ ٖلى وكغ ؤلٖا

 ًت مً ؤلاصاعاث و ألاحهؼة اإلا٩لٟت بالخضمت الٗمىمُت في ؤلاٖالم ؤو مً حهاػ ًجم٘ ٧ل اإلاٗلىماث ال غوٍع

بٖالمي ؤو ماؾؿت صحُٟت لخإ٦ُض اخترام بلتزاماث ٧ل مجها، و ال ًم٨ً ؤن حؿخٗمل اإلاٗلىماث التي 

٣ت في ؤٚغاى ؤزغي ٚحر آصاء اإلاهام التي ٌؿىضها بلُه هظا ال٣اهىن.  ًجمٗها اإلاجلـ بهظه الٍُغ

لى لئلٖالم الغزو و ٌٗض صٞاجغ الكغوٍ اإلاخٗل٣ت باؾخٗما٫ الخىجغاث ؤلاطاُٖت ال٨هغباثُت و ٌؿل م اإلاجلـ ألٖا

حن و ًغؾل مالخٓاجه و  ت ٦ما ًبضي عؤًه في لاجٟا٢ُاث التي جخم بحن اإلاال٥ و الصحُٟحن اإلادتٞر و الخلٍٟؼ

 لازغي اإلاىهىم ٖلحها في ال٣اهىن.جىنُاجه الٗلىُت بطا و٢٘ بزال٫ ببىىص صٞاجغ الكغوٍ و ؤلالتزاماث 

ني و عثِـ  ا بلى عثِـ الجمهىعٍت و عثِـ اإلاجلـ الكٗبي الَى غا ؾىٍى لى لئلٖالم ج٣ٍغ ٘ اإلاجلـ ألٖا ٞغ ٍو

الح٩ىمت ًبحن ُٞه وكاَه و مضي جىُٟظ ال٣اهىن و اخترام صٞاجغ الكغوٍ، ٦ما ًم٨ً للمجلـ بنضاع وكغة 

ماله و ًم٨ىه ؤًًا ؤن ٌٗغى  ٘ الىهىم التي جضزل في مجا٫ وكاَه، وفي صوعٍت أٖل ٖلى الح٩ىمت مكاَع

لى لئلٖالم ان ٣ًاض ي هظه الهُئت.  خالت ٖهُان ؤو ٖضم اخترام ال٣اهىن مً َٝغ ؤي هُئت ًم٨ً للمجلـ ألٖا

ُما ًخٗل٤ بالخىُٓم الضازلي للمجلـ ٣ٞض ههذ اإلااصة  الم  67ٞو ٖلى ؤن ًدضر  07-90مً ٢اهىن ؤلٖا

لى لئل   ٖالم لجاها مخسههت جدذ ؾلُخه الؾُما "لجىت الخىُٓم اإلانهي " و "لجىت ؤزال٢ُاث اإلاهىت".اإلاجلـ لٖا

لى لئلٖالم ؤن ًخسظوا، زال٫ ٞترة ٢ُامهم بمهامهم مى٢ٟا ٖلىُا بػاء اإلاؿاثل التي  ًاء اإلاجلـ ألٖا وال ًجىػ أٖل

لى ؤو ًدكاوع خىلها. ٦ما ٧اهذ ؤو ًدخمل ؤن ج٩ىن مىيٕى بحغاءاث ؤو ٢غاعاث ؤو جىنُاث ًهضعها اإلاج لـ ألٖا

ما٫ و اإلاٗلىماث التي ٢ض ًُلٗىن ٖلحها في بَاع  ًجب ؤن ًخ٣ُض ؤًٖاء اإلاجلـ بالؿغ اإلانهي في الى٢اج٘ و ألٖا

 ٢ُامهم بمهامهم .

ومً ؤحل يمان خُاص اإلاجلـ و الٟهل بحن مهامه و مهالح اإلااؾؿاث ألازغي الٗمىمُت و الخانت، ٣ٞض 

طاث ال٣اهىن ٖلى اهه ال ًم٨ً ان ٌكاع٥ ٖما٫ اإلاهالح التي جىضح جدذ ؾُُغة اإلاجلـ مً  70ههذ اإلااصة 

ىن و الصحاٞت اإلا٨خىبت و ؤلانضاع و  ، مكاع٦ت مباقغة او ٚحر مباقغة مخهلت ب٣ُاٖاث ؤلاطاٖت و الخلٍٟؼ

 ؤلاقهاع.
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عثِـ الجمهىعٍت مً ًٖىا زالزت مجهم ٌُٗجهم  12ؤما ًٖ حك٨ُلت هظه الهُئت الخىُٓمُت، ٞهي جخ٩ىن مً 

لبُت  ً ًيخسبىن باأٚل ني و ؾخت ؤًٖاء آزٍغ بُجهم عثِـ اإلاجلـ و زالزت ٌُٗجهم عثِـ اإلاجلـ الكٗبي الَى

ىن  و الصحاٞت اإلا٨خىبت ممً ٢ًىا  حن في ٢ُاٖاث ؤلاطاٖت و الخلٍٟؼ  15اإلاُل٣ت مً بحن الصحُٟحن اإلادتٞر

ت في اإلاجلـ ؾىت زبرة في اإلاهىت ٖلى ألا٢ل. في خحن جبلٜ مضة ا ؾىىاث ٚحر ٢ابلت لئللٛاء ؤو الخجضًض،  6لًٍٗى

خه َىا٫ الٟترة ٧لها،  ٖلى ؤن ًجضص اإلاجلـ ٧ل ؾيخحن بيؿبت الثلث ما ٖضا عثِـ اإلاجلـ الظي حؿخمغ ًٍٖى

و ًهغح اإلاجلـ ؤلاؾخ٣الت الخل٣اثُت ل٩ل ًٖى ُٞه ًسل بالتزاماجه اإلادضصة ٢اهىها ؤو ًهضع في خ٣ه خ٨م 

. وفي خالت الكٛىع ألي ؾبب، ًخم حُٗحن ًٖى حضًض الؾخ٨ما٫ الٟترة البا٢ُت ب٣ٗىبت مكِى ت و مسلت بالكٝغ

ت التي ٖحن ٞحها  ُت ان ال جخجاوػ مضة الًٍٗى و لضي اه٣ًاء هظه الٟترة ًم٨ً حُِٗىه ًٖىا  في اإلاجلـ قٍغ

 ؾيخحن .

ُٟت ٖمىمُت  ت بهخسابُت و ٧ل ْو و ٧ل وكاٍ منهي،  ٦ما ال ًجىػ وجدىافي مهام اًٖاء اإلاجلـ م٘  ٧ل ًٍٖى

اث٠ ؤو ًدىػوا مؿاهمت ما في ماؾؿت مغجبُت  ًاء اإلاجلـ ؤن ًماعؾىا مماعؾت مباقغة او ٚحر مباقغة ْو أٖل

الم.  ب٣ُاٖاث ؤلٖا

لى لئلٖالم ٣ٞض جم بلٛاء وػاعة ؤلاجها٫ في خ٩ىمت  ،  1991وبالىٓغ بلى الهالخُاث التي مىدذ للمجلـ ألٖا

لى لا٢خضاء بالٗضًض مً الضو٫ الٛغبُت في جىُٓم ٢ُإ ؤلاٖالم في زًم ؤلانالخاث خُث اججهذ الؿلُت ب

 التي ٧اهذ ج٣ىم بها خ٩ىمت خمغوف بغثاؾت قاصلي بً حضًض.

حن، خُث جم جىػَ٘  لى لئلٖالم قٕغ في بخهاء ٖضص الصحُٟحن اإلادتٞر بُا٢ت  1300و ٞىع بوكاء اإلاجلـ لٖا

٤ مٗاًحر ناعمت، ٦ما قٕغ اإلاجلـ في ؤلاهخمام بمىيٕى ؤزال٢ُاث اإلاهىت، خُث جم الٟهل  صحٟي مدتٝر ٞو

في الٗضًض مً الجزاٖاث اإلاخٗل٣ت باإلاهىت، ختى ؤهه وحه جدظًغاث إلااؾؿاث بٖالمُت ٖمىمُت ألؾباب جخٗل٤ 

ش الجؼاثغ اإلاؿخ٣لت، ٦ما ؤن اإلاجلـ عبِ بحن الحهى٫ ٖلى  بإزال٢ُاث اإلاهىت و هى ما خضر ألو٫ مغة في جاٍع

  . 1ُا٢ت الصحٟي اإلادتٝر و بحن بخترام ؤزال٢ُاث اإلاهىتب

ت و جدًحر الىهىم  لى لئلٖالم في حسجُل َلباث بوكاء مدُاث بطاُٖت و جلٍٟؼ ٦ما قٕغ اإلاجلـ ألٖا

٘ ؤلاطاٖاث الخانت في الجؼاثغ والتي ًٞل ؤًٖاء اإلاجلـ ؤن ج٩ىن بطاٖاث مدلُت و  الخانت بدؿُحر مكاَع

ت ٦مغخلت ؤولى ٖل ى ان ًخم جىؾُ٘ مجاالث وكاٍ ؤلاطاٖاث الخانت م٘ الى٢ذ بٗض ا٦دؿاب الخبرة و حمٍٗى

ىهُت زانت و و٢ض سجل اإلاجلـ الخجغبت.  ٘ ل٣ىىاث جلٍٟؼ مكغوٕ ٢ىاة  20زال٫ ٞترة ٖمله، ؤعبٗت مكاَع

                                                           
1
لى لئلٖالم في ال -   ٗاث و ألازال٢ُاث" ٧لُت ٖلىم اخؿً حاب هللا، ججغبت اإلاجلـ ألٖا ني خى٫ " وؾاثل ؤلاٖالم بحن الدكَغ جؼاثغ، وع٢ت م٣ضمت بلى اإلالخ٣ى الَى

الم و ؤلاجها٫، حامٗت الجؼاثغ    2015ماي  2، الجؼاثغ،  3ؤلٖا
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٘ طهبذ ؾضي و لم ًخم ججؿُض ؤي مجها بل ٖاصث الجؼاثغ بلى ٖهغ  ؤلاو ٛال١ بطاُٖت ، بال ؤن ٧ل هظه اإلاكاَع

 .1بةعاصة ؾُاؾت ؤ٢ىي 

و صزى٫  1992ُٟٞغي  9و بٖالن خالت الُىاعت في  1992حاهٟي  11بال ؤن اؾخ٣الت الكاصلي بً حضًض في 

لى لئلٖالم  الم خُث جم بلٛاء اإلاجلـ ألٖا الجؼاثغ في مغخلت خؿاؾت او٨ٗؿذ بك٩ل مباقغ ٖلى ٢ُإ ؤلٖا

 . 1993ؤ٦خىبغ  26اإلااعر في  13-93بمىحب اإلاغؾىم ع٢م 

لى لئلٖالم هى  غي بٌٗ الباخثحن ؤن بلٛاء اإلاجلـ ألٖا الم ل٣اهىن  بلٛاءٍو  بلى بالىٓغ وطل٪ طاجه خض في ؤلٖا

 نضوع  م٘ زانت والخ٣ه٣غ ح٘االتر  لٟترة٢غاع ؤلالٛاء  صقً ٢ض ی٩ىن وبظل٪  له، اإلاى٧لت واإلاؿاولیاث اإلاهام

الم واإلاخٗل٤ 1994 حىان 7 في اعراإلا ولاجها٫ الضازلیت وػاعة بحن اإلاكتر٥ عي اػ غاع الى ال٣  ألامني باإٖل

 .2الضولت جمخل٨ها التي ألاعبٗت اإلاُاب٘ في اإلاؿب٣ت والغ٢ابت

لى لئلٖالم ؤهه بٗض ؾيخحن مً الؿحروعة  ٣ى٫ اخؿً حاب هللا الظي ٧ان ًٖىا )مُٗىا( في اإلاجلـ لٖا ٍو

إلاؿخىي الث٣افي بُجهم" ؤصي بلى جدى٫ هظه الحؿىت لٗمل اإلاجلـ ْهغ  هؼإ صازلي بحن ؤًٖاثه بؿبب " جباًً ا

الهُئت بلى هُئت بحرو٢غاَُت و بضؤ الصحُٟىن ٣ًٟضون ز٣تهم ٞحها، و جٟا٢م هظا الجزإ بلى صعحت ؤن الغثِـ 

ت صازل هظه  بىيُاٝ جضزل شخهُا آهظا٥ و اؾخ٣بل ٧ل ؤًٖاء اإلاجلـ للىٓغ في هظه الخالٞاث الجاٍع

زخاع ال٣غاع لاؾهل و هى ٢غاع خل اإلاجلـ، و ل٨ً هظا ال ٌٗني ؤن ٢غاع الحل الهُئت، بال ؤن بىيُاٝ، لؤلؾ٠ ا

٧ان بؿبب الخالٞاث الضازلُت بحن ؤًٖاء اإلاجلـ، بدُث جىحض ؤؾباب ؤزغي جخٗل٤ ؤؾاؽ بىحىص وػاعة 

الم" زال٫ ٞترة وػٍغ ؤلاجها٫ ألاؾب٤ ب لُٗض ؤلاجها٫، ٧اهذ حؿعى بلى اؾخٗاصة نالخُاتها و " ؾلُتها ٖلى ؤلٖا

 ٖبض الؿالم.

المُت البروِٞؿىع بغاهُم بغاهُمي ٞحري ان  ٗاث ؤلٖا لى اإلاجلـ بلٛاءؤما اإلاسخو في الدكَغ  لئلٖالم ألٖا

الم ٢اهىن  م٘ ٦بحرا جىا٢ًا في خُىه ٌٗخبر  13-93 ع٢م اإلاغؾىم بم٣خض ى  وػاعة ؤلغىالظي ٧ان ٢ض  1990 ؤلٖا

الم ىيها ؤلٖا لى اإلاجلـ بهُئت ٖو  .لئلٖالم ألٖا

لى اإلاجلـ خل م٨ً ا٦م  ؤو مىاًَ ؤي جم٨ً التي 1990 ٢اهىن  مً 14 اإلااصة جُب٤ُ ججمُض مً لئلٖالم ألٖا

ضة بوكاء مً صحُٟت ماؾؿت ؤي ؤو ؾُاس ي خؼب ؤي خماص مل٠ بًضإ بٗض حٍغ  .اإلاسخهت اإلاد٨مت لضي لٖا

 

 

                                                           
1
 هٟـ اإلاغح٘ -  

2
المُت في الجؼاثغ مً  -    .63 ، م :مغح٘ ؾب٤ ط٦غه، 2015بلى  1990نبُدت بسىف، جُىع الؿُاؾت ؤلٖا
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II. ( : 2222الصحافة ) أخالكيات ميثاق 

مً زاللها ؤزل٣ت اإلاماعؾت اإلاهىُت للصحاٞت و طل٪ مً زال٫ جدٟحز حٗض اإلاىاز٤ُ مً ؤبغػ آلالُاث التي ًخم 

ت  ٤ الغئٍت التي جدملها هٍٓغ ت مً اإلاباصت اإلاهىُت ٞو ُتهم بًغوعة ؤلالتزام الظاحي بمجمٖى الصحُٟحن و جٖى

الم.    اإلاؿاولُت ؤلاحخماُٖت لىؾاثل ؤلٖا

حن  ؤزال٢ُاثباليؿبت إلاُثا١  ٞال ًم٨ً الحضًث ٖىه ٦ألُت ٧ان  2000لؿىت و٢ىاٖض اإلاهىت للصحُٟحن الجؼاثٍغ

الهضٝ مً وعائها هى جىُٓم مهىت الصحاٞت بك٩ل طاحي ؤي مً َٝغ الصحُٟحن في خض طاتهم، بمٗؼ٫ ًٖ 

ٌٗض ؤو٫ مُثا١ آلصاب و  2000الؿُا١ اإلانهي و الى٣ابي الظي ؤصي بلى ْهىع هظا اإلاُثا١ زانت و ؤن مُثا١ ؾىت 

 لجؼاثغ وهى زمغة حهض هًالي و ه٣ابي ٦بحر.ؤزال٢ُاث مهىت الصحاٞت في ا

ٞبٗض هًا٫ مخىانل جغاوخذ هخاثجه بحن الىجاح و الٟكل في الضٞإ ٖلى خ٣ى١ الصحُٟحن، جإؾؿذ الى٣ابت 

ىُت للصحُٟحن ) ش SNJالَى  1990حىان  ٫02  14-90َب٣ا لل٣اهىن  1998حىان  4( بك٩ل عؾمي بخاٍع

 هظه الى٣ابت ٢ض ويٗذو . 1999ماعؽ  2ذ ٖلى اٖخماصها في اإلاخٗل٤ بمماعؾت الح٤ الى٣ابي،  و جدهل

ىُت ال زالزت ؤهضاٝ ؤؾاؾُت لٗملها جمثلذ في بٖضاص مُثا١ ألزال٢ُاث اإلاهىت و نُاٚت ال٣اهىن  ؿخ٣لتاإلاَى

 .1ألاؾاس ي للصحٟي و بٖضاص ؤلاجٟا٢ُت الجماُٖت

ي٘ مُثا١ ألزال٢ُاث اإلاهىت ًدضص و الٗمل ٖلى بضؤ و بدماؽ ٦بحر ًىحي بلى هطج ووعي الصحُٟحن آهظا٥، 

غ اإلاهىُت و ألازال٢ُت الىاحب اجباٖها، خُث هٓمذ  همو واحبات همخ٣ى٢ ىُت للصحُٟحن" في و ألَا الى٣ابت الَى

ا" يهضٝ بلى جدٟحز الصحُٟحن ٖلى وي٘ مُثا١  1999ُٟٞغي  22 " ًىما صعاؾُا في ٢هغ الث٣اٞت "مٟضي ػ٦ٍغ

الٗضًض  ى٣اف ؾاهم ُٞهب خٓيللمُثا١  مكغوٕ ؤولي الُىم الضعاس ي ج٣ضًم جم زال٫ هظا وألزال٢ُاث اإلاهىت، 

في لاجها٫ و ال٣اهىن و ٢ض ؤ٦ضث مضازالتهم ٖلى يغوعة وي٘ مُثا١ ألزال٢ُاث  اإلاسخهحنمً الصحُٟحن و 

ت.  اإلاهىت اٖخماصا ٖلى الخجاعب ألاوعوبُت م٘ اخترام الخهىنُاث الجؼاثٍغ

ل ؤ 13في  ىُت إلاىا٢كت مكغوٕ اإلاُثا١، بٗض حهض ٦بحر ، مً جىُٓم  ،بتالى٣اجم٨ىذ  2000ٍٞغ قاع٥ هضوة َو

باإلاهاص٢ت ٖلى ؤو٫  جىحذؾاٖاث  صامذ هدى ؾب٘و  الخامصحٟي مً ال٣ُاٖحن الٗام و  350 ٞحها خىالي

ت مُثا١ حؼاثغي ألزال٢ُاث اإلاهىت الصحُٟت ، و وكحرا هىا بلى ؤن ؤٚلب الصحُٟحن ٧اهىا ٢ض ؤُٖىا ألاولٍى

مىع ؤلاحخماُٖت الخانت بهم و في م٣ضمتها الؿ٨ً هٓغا للىي٘ اإلاؼعي الظي ٧ان ٌٗاوي مىه مٗٓم لؤل 

                                                           
1
ت لالج -   ىُت للصحُٟحن، اإلاجلت الجؼاثٍغ ضون، حظوع الحغ٦ت الى٣ابُت الصحُٟت في الجؼاثغ مً اجداص الصحُٟحن بلى الى٣ابت الَى ، 150-110ها٫ ، حمُلت بً ٍػ

 .138، م : 3، حامٗت الجؼاثغ2015، 25الٗضص 
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ىُت للصحُٟحن جم٨ىذ مً ا٢ىاٖهم بًغوعة وي٘ مُثا١ ألزال٢ُاث اإلاهىت و  الصحُٟحن، بال ؤن الى٣ابت الَى

ُت بها، في خحن جب٣ى اإلاؿاهمت في الى٣اف خىلهم ألن طل٪ ًا٦ض جمؿ٨هم بمهىتهم ووٖحهم باألزُاع اإلادُ

ٗها بلى الؿلُاث اإلاسخهت في الى٢ذ اإلاىاؾب   .1 اإلاُالب ؤلاحخماُٖت ٢اثمت ٖلى ؤن ًخم ٞع

لى هظا ألاؾاؽ  ٟا البضاًت فيمًمىن اإلاُثا١ الظي ٢ضم  ٖلى الجمُ٘ اج٤ٟ ٖو ٖلى ؤهه :"  اإلادتٝر للصحٟي حٍٗغ

٣ت مىخٓمت وم٣ابل ؤحغ ف ي وؾُلت ؤو ٖضة وؾاثل بٖالمُت ، و مجها مً ًماعؽ بهٟت ؤؾاؾُت مهىخه بٍُغ

ٌؿخمض مىاعصه ألاؾاؾُت". ٦ما جًمىذ صًباحت اإلاُثا١ جىيُدا لؤلبٗاص الٟلؿُٟت التي ٣ًىم ٖلحها، خُث 

اث ألاؾاؾُت التي حؿاهم في الضٞإ ًٖ  ت الخٗبحر و الى٣ض ، هي مً الحٍغ الم و خٍغ ؤوعصث ؤن :" الح٤ في ؤلٖا

ت خ٣ى١ الضًم٣غاَُت و الخٗضصًت ؤلا  ت الى٢اج٘ و ألاخضار جىبث٤ مجمٖى ٖالمُت، و مً هظا الح٤ في مٗٞغ

 وواحباث الصحُٟحن". 

٦ما ًغ٦ؼ اإلاُثا١ ٖلى اإلاؿاولُت ؤلاحخماُٖت للصحٟي ، خُث ًا٦ض في طاث الضًباحت ٖلى ؤن "مؿاولُت 

ُاث الٗمىمُت، ٦ما الصحٟي بػاء الجمهىع حٗلى ٖلى ٧ل مؿاولُت ؤزغي وزانت بػاء مؿخسضمه و بػاء الؿل

ت " وهى الخىحه  ُب٣ىنها بدٍغ الم جخًمً بالًغوعة خضوصا ًٟغيها الصحُٟىن ٖلى ؤهٟؿهم ٍو ؤن " مهمت ؤلٖا

الم الجؼاثغي. ُت في اإلاؿخىي ؤلٖا  الظي ٌٗض ه٣لت هٖى

بها في بُاهُحن ؤؾاؾُحبالح٣ى١  7زام بالىاحباث و  18ماصة ،  26جًمً اإلاُثا١ ٖلى الٗمىم، و  ن ،جم جبٍى

 ناص٢ت بٖالمُت لخضمت يماها بها ال٣ُام الصحٟي ٖلى ًخٗحنبُان واحباث الصحُٟحن و هي الىاحباث التي هما 

ُت اإلاخًمً اإلاٗاًحر  1971و هي ٖباعة ًٖ مباصت ؤزال٢ُت مؿخىخاه مً مُثا١ مُىهش لؿىت  ومىيٖى

 الح٣ُ٣ت و ختراماىضا ٖلى ٚغاع  ب 18الصحُٟت و لازال٢ُت اإلاخٗاٝع ٖلحها صولُا، خُث جًمً بُان الىاحباث 

ت ًٖ الضٞإ الم و اخترام خٍغ حرها اإلاٗلىماث جدٍغ٠ ًٖ مخىإلا لؤلٞغاص و  الخانت الحُاة ؤلٖا الىاحباث  مً ٚو

 و اخترام اٞتراى البراءة و ٚحرها مً اإلاباصت ألازال٢ُت.

دا الصحٟي خ٤ ٨ًٟل للح٣ى١  بُان ؤًًا الىز٣ُت هظه في وعص اإلا٣ابل وفي   هظ٦غ الح٣ى١  هظه ومً ، ٖلُه ٍٞٔو

ً مهاصع بلى الىنى٫  في الح٤ تراٝ بَاع في والتر٢ُت اإلاخىانل ألازباع و الخ٩ٍى  بد٣ى١  للصحٟي ٖمله و لٖا

حرها، ٦ما ؤ٦ضث منهي ؤؾاس ي ٢اهىن  ٖلى اإلاال٠ و الحهى٫   لِـ مُالب مً اخخىجه ما ؤن ٖلى الىز٣ُت هظه ٚو

،  ٖاإلاُا ٖلحها اإلاخ٤ٟ الؿلى٥ ٢ىاٖض مجمٕى ًىضح وؤصبُاث ؤزال٢ُاث مُثا١ هى اوبهم ، الغاصٕ ؤو اإلاجبر بال٣اهىن 

ال٢تهم بُجهم ُٞما الصحُٟحن ٖال٢ت ًًبِ ؤهه ٦ما  ؤٖلى مجلـ جىهِب ٖلى لاجٟا١ جم و٢ض ، الجمهىع  م٘ ٖو

 .2جُب٣ُها مغا٢بت و اإلاباصت هظه اخترام ٖلى الؿهغ في ج٨مً مهامه ، اإلاهىت ألزال٢ُاث

                                                           
1
لى ألزال٢ُاث الصحاٞت -   ىاه م٘ الغثِـ الؿاب٤ إلاجلـ ألٖا ش  خىاع ؤحٍغ الم )الجؼاثغ( بخاٍع لىم لٖا ىُت الٗلُا للصحاٞت ٖو س ي  باإلاضعؾت الَى الؿُض ػوبحر الؿَى

 . 11:30ٖلى الؿاٖت  12.05.2011
2
حن، الجؼاثغ،  اإلاهىت و ٢ىاٖض مُثا١ ؤزال٢ُاث -    . 3، م : 2000للصحُٟحن الجؼاثٍغ
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بضاًت مً اإلا٣ضمت و التي عؤي الصحُٟحن انها اص ه٣اف خاص ٢بل اإلاهاص٢ت ٖلى الهُٛت الجهاثُت للمُثا١ و٢ض ؾ

٠  و اإلاخ٣اٖضًً، غاؾلحن و الصحُٟحن اإلابخضثحن واٟٚلذ الحضًث ًٖ اإلا الصحٟي اإلادتٝر ا٦خٟائها بخٍٗغ

 .1في الهُٛت الجهاثُت الىاعصة في م٣ضمت اإلاُثا١ حٗضًلها لُخم في ما بٗض

ذ اإلاىاص  " التي ٧اهذ مدل حض٫ بحن ؤصحاب 4ٞاإلااصة " ،زال٫ ؤلاحخمإ ه٣اقا خاصا 12، 11 ،7، ٦4ما ٖٞغ

صون خضوص و بحن ؤصحاب الخىحه الٟغه٨ٟىوي الظًً  بالٗمل الصحٟيالخىحه لاهجلىؾا٦ؿىوي الظًً َالبىا 

لُخم٨ً ؤههاع بدظٝ اإلااصة نهاثُا زغون آام هظا لازخالٝ َالب مؤبٗضم الخُغ١ للحُاة الخانت، و  َالبىا

ىوي في ألازحر مً ٞغى اإلااصة بالهُٛت اإلاٗضلت ا ٦ما ًلي :" ًلتزم الصحٟي  إلاىحىصة في اإلاُثا١الخىحه الٟغه٩ٞى

٤ الهىعة" ٌ الدكهحر بهم ًٖ ٍَغ  .2بىاحب اخترام الحُاة الخانت لؤلشخام و خ٣هم في ٞع

خصحُذ ٧ل مٗلىمت ميكىعة ًخطح ٞحها با ًلي "ًلتزم الصحٟي " ٞجاءث في نُٛتها  لاولُت ٦م7ؤما اإلااصة "

الم الجؼاثغي جُغ١ في ٖضة مىاص  بٗض انها ٚحر صحُدت " و ٢ض َالب البٌٗ بدظٞها باٖخباع ان ٢اهىن لٖا

لح٤ الغص، لُخم حٗضًلها في الجهاًت الى نُٛتها الجهاثُت ٦ما ًلي : " ًلتزم الصحٟي بخصحُذ ٧ل مٗلىمت ًدبحن 

 .3كغها ؤنها زاَئت"بٗض و

غ ؾىي مً مؿاولي ٦11ما ان اإلااصة "  " ٧اهذ نُٛتها ألاولُت جىو ٖلى "ٖضم ٢بى٫ جىححهاث في الخدٍغ

غ " و ؤزاعث هظه اإلااصة جدٟٔ صحٟيي ال٣ُإ الٗام زانت بٗضما اقاعث صحُٟت في و٧الت لاهباء  الخدٍغ

ت في ال٣ُإ الٗام ٖاصة  ٍغ ت ان الخٗلُمت الخدٍغ غ ًسغ٢الجؼاثٍغ ىن بإهٟؿهم مبضؤ ما جهضع مً مؿاولي جدٍغ

، ل٠ًُُ في ما بٗض ٖباعة " وفي الحضوص اإلالؼمت لىإػ الًمحر ". وبٗض ؾاٖاث مً الى٣اف الخضمت الٗمىمُت

 .4جمذ اإلاىا٣ٞت ٖلى ؤو٫ مُثا١ ألزال٢ُاث الصحاٞت في الجؼاثغ 

حن لؿىت  للصحُٟحن اإلاهىت ٢ىاٖض و ؤزال٢ُاث مُثا١ووكحر في هظا الهضص بلى ؤن  هى ؤو٫  2000الجؼاثٍغ

مُثا١ منهي في الجؼاثغ هاب٘ مً بعاصة الصحُٟحن و ؤهٟؿهم، وجىضح هظه اإلاباصعة نٗىبت ب٢ىإ الصحُٟحن 

اث اإلاهىُت التي ٧اهىا ٌٗاهىن مجها، بدُث ؤهه جم زغ١ هظا  م مً الًَٛى حن بالخىُٓم الظاحي ٖلى الٚغ الجؼاثٍغ

 غاث مً َغ١ الصحُٟحن الظي ؾاهمىا في اإلاهاص٢ت ٖلُه بدض طاتهم.اإلاُثا١ في ال٨ثحر مً اإلا

                                                           
1
لى ألزال٢ُاث الص  -   ىاه م٘ الغثِـ الؿاب٤ إلاجلـ ألٖا ش خىاع ؤحٍغ الم )الجؼاثغ( بخاٍع لىم لٖا ىُت الٗلُا للصحاٞت ٖو س ي  باإلاضعؾت الَى حاٞت الؿُض ػوبحر الؿَى

 . 11:30ٖلى الؿاٖت  12.05.2011
2
ت في الجؼاثغ ، صاع الخلضوهُت ، الجؼاثغ ، ،هىع الضًً جىاحي -    . 211، 210، م،م : 2009الصحاٞت اإلا٨خىبت و الؿمُٗت البهٍغ

3
 . 211: هٟـ اإلاغح٘، م  -  

4
ال  -   لىم لٖا ىُت الٗلُا للصحاٞت ٖو س ي  باإلاضعؾت الَى لى ألزال٢ُاث الصحاٞت الؿُض ػوبحر الؿَى ىاه م٘ الغثِـ الؿاب٤ إلاجلـ ألٖا ش خىاع ؤحٍغ م )الجؼاثغ( بخاٍع

 . 11:30ٖلى الؿاٖت  12.05.2011
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حن مُثا٢ا حضًضا ألزال٢ُاث اإلاهىت، بال ؤهه لم ًخم جبنى  و٢ض خاولذ الؿلُت ؤن جٟغى ٖلى الصحُٟحن الجؼاثٍغ

م٣ترخاث الؿلُت ٖلى ؤؾاؽ ؤن مُثا١ ؤزال٢ُاث اإلاهىت ًجب ؤن ًيب٘ مً بعاصة زانت بالصحُٟحن و ال ًملى 

 ٖلحهم.

 

III.  املهىةاملجلس لاعلى أخالكيات  : 

لى  حن هو في م٣ضمخه ٖلى بوكاء اإلاجلـ ألٖا بما ؤن مُثا١ ؤزال٢ُاث و ٢ىاٖض اإلاهىت للصحُٟحن الجؼاثٍغ

ألزال٢ُاث اإلاهىت لًمان اخترام اإلاباصت التي جًمجها اإلاُثا١، و مً ؤحل اإلاض ي ٢ضما في حهىص الخىُٓم الظاحي 

ىُت للصحُٟحنإلاهىت الصحاٞت في ال بوكاء لجىت ما٢خت ؤَل٤ ٖلحها اؾم لجىت  جؼاثغ، ٢غعث الى٣ابت الَى

لى ألزال٢ُاث اإلاهىت اإلاجلـمكغوٕ صحٟي لضعاؾت نالخُاث  11الٗمل و الخ٨ٟحر جخ٩ىن مً  و قغوٍ  ألٖا

ٍت ال لجىت الٗمل ؤن ج٩ىن له ؾلُت مٗىى ؤزال٢ُاث اإلاهىت، خُث عؤث  شح للمجلـ و آلُاث جُٟٗل مُثا١التر 

ت مً احل يمان اؾخ٣ال الم في الضولت٢اهىهُت و ان ٧اهذ ًجب ؤن ج٩ىن ٢ٍى  .لُت اإلاجلـ و ؤلٖا

ش في ماي  ىُت للصحٟحن، بحخم٘ الصحُٟىن مغة ؤزغي بخاٍع  2000وزال٫ حمُٗت ٖامت صٖذ بلحها الى٣ابت الَى

ً  شخها جغشحىا 18الهخساب ؤًٖاء اإلاجلـ مً بحن  مجهم ًٖى  11 ازخباع مًخم مً بحن صحُٟحن و هاقٍغ

 .ؾىىاث ٚحر ٢ابلت للخجضًض 4 ٗهضة مضتهال

ُا و الصحٟي اإلاٛخا٫ الُاهغ   ً عثِؿا قٞغ و جم باإلحمإ حُٗحن الصحٟي اإلاخ٣اٖض آهظا٥ ٖبض الحمُض بً ٍػ

ًاء ٣ٞض جم اهخسابهم ٦ما ًلي خؿب ٖضص لانىاث : لحؿً ًىعبُ٘ "  ُا ؤما ب٣ُت لٖا حاٍٖى ًٖىا قٞغ

ضة الخ نىث، قلىف مدمض "لاطاٖت  130" ًىمُت "آزغ ؾاٖتنىث ، لؼهاعي لبتر  148بر الُىمي" حٍغ

ىُت" س ي  116الَى ىن  le Soir D’Algerie "112 "ًىمُت نىث، ػوبحر ؾَى نىث، عاخم خؿحن " الخلٍٟؼ

ت"ب" و٧الت لاه الؿُضة بلٗؼو١ ٞاَمت الؼهغاء زلٟي نىث ،  106الجؼاثغي"  ًىوـ  نىث ، بً 97اء الجؼاثٍغ

نىث ، بىقىقت خمُض " الىهغ  88نىث، خمُضة الُٗاش ي " الخبر لاؾبىعى" 94مى٢ٟت( )" le matinاًضًغ " 

 .1نىث 75نىث، ؾدُلي  مدمض " الخبر الُىمي "   l’expression  "80نىث ، ػوبحر ٞغودى "  82" 

 ؤنىاث 08 مجهماقغا صحُٟا و ه 193 نىث مً بُجهم ا و هاقغا،صحُٟ 280 هخسابلا  ٖملُتخًغ  ٢ض و

ت  .2ٞاٚع

                                                           
1
لى ألزال -    ُاث اإلاهىت. ٢وزاث٤ زانت باإلاجلـ ألٖا

2
ضة الخبر ا -   ضة حٍغ ضاص الهاصعة ًىم  ELWATTANلُىمي و حٍغ  .2000ماي  13، ألٖا
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مبر 16 في  ؤًً" حاووث الُاهغ" الصحاٞت بضاع الصحُٟت اإلاهىت ؤزال٢ُاث مجلـ ؤًٖاء بحخم٘ 2000 هٞى

س ي ػوبحر  مً اإلا٩ىن  اإلاجلـ م٨خب اهخساب جم  ٞاَمت بلٗؼو١ له هاثبا لبتر لؼهاعي  ; للمجلـ عثِؿا ؾَى

ىت ام٩لٟ ٞغودى ػوبحرالهُئت و  بةؾم ها٣َت الؼهغاء ًاء اإلاجلـ لم جخًمً  .1بالخٍؼ بال ؤن ال٣اثمت الجهاثُت أٖل

ًاء باإلياٞت  الٗضًض مً لاشخام الظًً جم اهخسابهم مً َٝغ الجمُٗت الٗامت، خُث جًمىذ وز٣ُت ألٖا

ىن الجؼاثغي و مدمض  بلى م٨خب اإلاجلـ ٧ل مً خمُض بىقىقت مً ًىمُت الىهغ و خؿحن عخُم مً الخلٍٟؼ

ىُت و مهُٟي مدمضي مً ًىمُت  ؾدُلي مً ًىمُت و مدمض   libertéالخبر و مدمض قلىف مً ؤلاطاٖت الَى

ذ مً ًىمُت الكٗب و الٗغبي ػوا١ مً ًىمُت الخبر  .2الؿُٗض ٍٚغ

ت هظه الهُئت و اإلاخٗل٣ت  وجٓهغ ٖملُت بهخساب ؤًٖاء اإلاجلـ َبُٗت الهغاٖاث التي ٧اهذ جضوع خى٫ ًٍٖى

المُت )ٖمىمي و زام(، ؤؾاؾا بالخىاػهاث اإلاغجبُت ب ت و اللٛت )ٖغبُت و ٞغوؿُت( و َبُٗت اإلااؾؿت ؤلٖا الجهٍى

ًاء اإلاجلـ ٧اهذ مً بحن ألاؾباب التي عجلذ بانهُاع هظه الهُئت بدُث جسلى  لُه ٞةن ال٣اثمت الجهاثُت أٖل ٖو

هم لخىححهاته المُت ًٖ هظه الهُئت و ؤ٦ضوا ٖضم زًٖى ا و طل٪ بٗض الٗضًض مً الصحُٟحن و اإلااؾؿاث ؤلٖا

 .3قهغ واخض ٣ِٞ مً جإؾِؿها

لى ألزال٢ُاث اإلاهىت ؤهه ٌٗخبر   مً اإلاىخسبىن  ؤًٖائها ًًُل٘ جد٨ُم و يبِ ٦هُئتوحكحر وزاث٤ اإلاجلـ ألٖا

حن للصحاُٞحن ألازال٢ُاث مباصت ٖلى الؿهغ بمهمت ػمالئهم َٝغ  َاب٘ ؤي للمجلـ ٩ًىن  ؤن صون  الجؼاثٍغ

 التي ألازال٢ُت ؾلُخه في ج٨مً الىخُضة ٢ىجه ، ًدض ؤو ًٟغى ؤو ٌٗا٢ب او مًلؼ  ان بةم٩اهه لِـ ؤي ٢ًاجي

 .4 الجمهىع  بًاه ًىلُه الظي لاهخمام و حهت مً الصحاٞت بًاه زىلتها

ت جخٗل٤ زال٢ُتؤ و ج٣ىُت مجاالث في جضزل اإلاجلـ مجاالث خضصث و   خ٤ و الخٗبحر و الصحاٞت بدٍغ

الم في الجمهىع   بحن الٟهل و ألازباع مٗالجت في والحُاص الخبر ص٢ت و الخانت الحُاة ترامبخ ٖلى الؿهغ و لٖا

ت لاهىإ  لاؾخ٣اللُت و الخبر مهاصع خماًت ٖلى والٗمل لاهخدا٫ و ولاٞتراء الخدٍغ٠ ًٖ لامخىإ و الخبًر

تللٗ التروٍج ًٖ ولامخىإ اإلانهي الًمحر بىإػ الخدلي ٖلى الدصجُ٘ ًٖ ًٞال اإلاٗلىحن بػاء  لاحغام و ىهٍغ

ضم ؤق٩الهما ب٩ل  نٟت اؾخٛال٫ ًٖ لامخىإ و ٚحره مؤ ٧ان خ٩ىمُا في مماعؾت اإلاهىت جضزل ؤي ٢بى٫  ٖو

غاى الصحٟي المُت اإلاٗالجت في البراءة اٞتراى واخترام شخهُت أٚل ضم ؤلٖا  ٚحر الىؾاثل اؾخٛال٫ ٖو

                                                           
1
مبر  16ناصع في  03بُان ع٢م  -   لى ألزال٢ُاث اإلاهىت 2000هٞى  ًٖ اإلاجلـ ألٖا

2
لى ألزال٢ُاث اإلاهىت -    وزاث٤ زانت باإلاجلـ ألٖا

3
لى ألزال٢ُاث الصحاٞت الؿُض ػوبح -   ىاه م٘ الغثِـ الؿاب٤ إلاجلـ ألٖا ش خىاع ؤحٍغ الم )الجؼاثغ( بخاٍع لىم لٖا ىُت الٗلُا للصحاٞت ٖو س ي  باإلاضعؾت الَى ر الؿَى

 . 11:30ٖلى الؿاٖت  12.05.2011
4
لى ألزال٢ُاث اإلاهىت. -    وزاث٤ زانت باإلاجلـ ألٖا
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ٟت  ؤنها وكغها بٗض ًدبحن التي اإلاٗلىمت صحُذج و الغص خ٤ واخترام الهىعة وؤ اإلاٗلىمت ٖلى للحهى٫  الكٍغ

 .1زاَئت

، زانت ، مغجبُت او ٚحر مغجبُت باإلاهىت ٧اهذ ؤم ماؾؿت ٖمىمُت ؤو  هُئت ؤو  جىُٓمؤو  هظا و ًم٨ً ألي ٞغص

بزُاع اإلاجلـ ٦خابُا بطا عؤي بإن هىا٥ ججاوػا لؤلزال٢ُت الصحُٟت في الصحاٞت اإلا٨خىبت بما ٞحها و٧االث 

ت او لال٨تروهُت في هٟـ اإلاجاالث اإلاظ٧ىعة آهٟالاهباء و ال  . 2صحاٞت الؿمُٗت البهٍغ

   : الىظام الداخلي للمجلس 

حنًٟغى مجلـ ؤزال٢ُاث اإلاهىت ٖلى ؤًٖاثه اخترام مُثا١ ؤزال٢ ، ٦ما ُاث اإلاهىت للصحاُٞحن الجؼاثٍغ

خالت ما بطا َلب ، ؤما في ال٩املتبغوح لاؾخ٣اللُت و ًخدلىن ًخجغصون مً ٧ل الىالءاث الؿُاؾُت و الحؼبُت 

، ٌؿمذ اإلاجلـ للًٗى اإلاٗنى ماؾؿت بٖالمُت ألخض ؤًٖاء اإلاجلـمً اإلاجلـ الٟهل في ٢ًُت جخٗل٤ ب

ذخًىع اإلاضاوالث  ًجب ؤن ٌؿخىفي ٧ل ًٖى مً ؤًٖاء اإلاجلـ ، و صون ؤن ٩ًىن له الح٤ في الخهٍى

 الكغوٍ الخالُت: 

 10 مُضان الصحاٞت. ؾىحن ٖلى ألا٢ل مً ألا٢ضمُت في 

 35 . ؾىت ٖلى ألا٢ل 

 ت الغؤي و الخٗبحر .ؤن ال ٩ًىن ٢ض مدل بصاهت ٢ًاثُت  ، بال ما حٗل٤ مجها بالضٞإ ًٖ خٍغ

 يمً خؼب ؾُاس ي مهما ٧ان بغهامجه ؤن ال ًماعؽ وكاَاث ؾُاؾُت. 

  ًٍاء الكغو ذ ملٟاث ألٖا جضعؽ لجىت اإلاهاص٢ت ٧ل مل٠ ٖلى خضي ، و جٟهل ُٞما بطا اؾخٞى

ت اإلاجلـ. ت لًٍٗى  الًغوٍع

  ت اإلاجلـ و ت، و الظًً ٌؿخ٣ُلىن مً ًٍٖى ىا قغوٍ الًٍٗى ًاء اللظًً لم ٌؿخٞى ٌ ألٖا ًخم حٍٗى

 .اللظًً ٌُٛبىن إلاسخل٠ ألاؾباب باألؾماء الخالُت في ٢اثمت اإلاىخسبحن خؿب ٖضص ألانىاث 

 ًاء ا ت مً ألٖا لظًً ًثبذ ؤنهم ًم٨ً للمجلـ ؤن ًهضع ٢غاعا الٟهل في خ٤ ًٖى او مجمٖى

ىا بك٩ل مىافي لؤلزال٢ُاث .  جهٞغ

  في خالت ج٨غاع الُٛاباث مً َٝغ ؤخض ؤًٖاء اإلاجلـ بك٩ل ٚحر مبرع و مؿخمغ ًمثل اإلاٗنى امام

ُٚاباث ، خُث ًخسظ ٢غاع الٟهل بٗض  5ُٚاباث ، ُٞما ًم٨ً ٞهله نهاثُا ٖىض  3صًبُت ٖىض إلجىت ج

ذ بإٚلبُت ؤًٖاء اإلاجلـ ٖلى ٢غ   اع الٟهل.الخهٍى

                                                           
1
 هٟـ اإلاهضع  -  

2
لى ألزال٢ُاث اإلاهىت في ماي  -    .2000بُان ناصع ًٖ اإلاجلـ ألٖا
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  في خالت ما بطا ٚاصع ًٖى مً اًٖاء اإلاجلـ مُضان الصحاٞت بك٩ل نهاجي ، ًجغص اإلاٗنى مً نٟت

٣ت اإلاظ٧ىعة اٖاله . ت باإلاجلـ و ًخم اؾدبضاله بىٟـ الٍُغ  1الًٍٗى

 : هظام عمل املجلس 

  ًة واخضة ، لٗهضى  مىخسبىن مً ػمالئهم في اإلاهىتًٖ 11ًخ٩ىن مجلـ ؤزال٢ُاث اإلاهىت الصحُٟت م

الٟهل في ، و جخىلى الجمُٗت الٗامت للمجلـ بك٩ل ؾُاصي ؾىىاث 4حر ٢ابلت للخجضًض مضتها ٚ

 مً عثِـ و هاثب له ، و ، هظا و ًيخسب ؤًٖاء اإلاجلـ م٨خبا مك٨ال الك٩اوي اإلا٣ضمت للمجلـ

ىت . اها٣َا ب  ؾم اإلا٨خب و اإلاجلـ و مؿاو٫ الخٍؼ

 لـ ؤو هاثبه في خالت ُٚاب الغثِـغثاؾت عثِـ اإلاجاحخماٖاث م٨خب اإلاجلـ و اإلاجلـ ج٩ىن ب ،

ا ٦ما ًم٨ً ؤن ًجخم٘  بك٩ل ٚحر ٖاصي بن اؾخضٖذ الًغوعة مغة ٧ل ؤؾبٕى  ًجخم٘ اإلاجلـ قهٍغ

 بُلب مً الغثِـ ؤو ؤٚلبُت ؤًٖاء اإلاجلـ .

  ًىم ٦ما ًم٨ً ؤن ًجخم٘ بك٩ل ٚحر ٖاصي بُلب مً الغثِـ. 15بِىما ًجخم٘ اإلا٨خب ٧ل 

  لبُت ًخم البض ؤن جخم صعاؾت الك٩اوي بدًىع اٚلبُه ؤًٖاء اإلاجلـ ، في خالت ٖضم خًىع ألٚا

جإحُل الجلؿت الى ألاؾبٕى الخالي و حٗخبر مضاوالث اإلاجلـ مكغوٖت ختى في خالت ٖضم خًىع 

لبُت.  ألٚا

 . غا مالُا في ٧ل حمُٗت ٖامت للمجلـ ىت ؤن ٣ًضم ج٣ٍغ  2ًجب ٖلى اإلا٩ل٠ بالخٍؼ

ض مجلـ ؤزال٢ُاث 2001ماي  09في  اعة اإلاهىت الى والًت بكاع و ٢ض جى٣ل ٞو ٨ٞغة حك٨ُل  ؤزحرث زال٫ الٍؼ

ت جخٟٕغ ٖ لى ؤزال٢ُاث اإلاهىتمجالـ حهٍى ها اإلاجلـ ً اإلاجلـ لٖا ، ل٨ً الىيُٗت الهٗبت الخب ٧ان ٌٗٞغ

 3خالذ صون ججؿُض هظه ال٨ٟغة التي ب٣ُذ خبرا ٖلى وع١ الى ًىمىا هظا.

   ى على مسحوى مجلس أخالكيات املهىة الصحفية :كيفيات إًداع شكو 

ش وكغ ؤو بث اإلاٗلىمت مدل الك٩ىي ٦ُٟما ٧ان  03ًجب ؤن جىصٕ الك٩ىي في ؤحل ؤ٢هاه زالزت  ؤقهغ مً جاٍع

ىهُت و ختى ال٨تروهُت ( ق٩لها )م٨خىبت ، مهىعة ،خهو بطاُٖت ًجب ٖلى م٣ضم الك٩ىي ؤن ، و او جلٍٟؼ

ض لال٨ترووي( ًىضح مٗلىماجه الخانت ) لاؾ  م و الل٣ب ، ع٢م الهاج٠ الٟا٦ـ ؤو البًر

لى ألزال٢ُاث  اإلاهىت ، صاع الصحاٞت الك٩ىي ًجب ؤن جىحه ٖلى ق٩ل عؾالت الى الٗىىان الخالى : اإلاجلـ ألٖا

٤ بكحر ُٖاع ، الجؼاثغ  1، َاهغ حاووث ؾم الىؾُلت اًجب ؤن ًخًمً مل٠ الك٩ىي و ،  16000ٍَغ

                                                           
1
 لـ   الىٓام الضازلي للمج -  

2
 

-
 الىٓام الضازلي للمجلـ   

3
لى ألزال٢ُاث اإلاهىت . 2001 يما 09ناصع في بُان  -    ًٖ اإلاجلـ ألٖا
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المُت  المبؾم الصو لٖا المو مدل الك٩ىي  يحٟي ناخب الٗمل لٖا ش اليكغ و  يٖىىان الٗمل لٖا جاٍع

ت و لال٨تروهُت .ؤو  باليؿبت للصحاٞت اإلا٨خىبت ش و ؾاٖت البث ُٞما ًسو الصحاٞت الؿمُٗت بهٍغ  جاٍع

 ٤  يي الؿمعقٍغِ مسجل للٗمل الصحٟؤو يسخت ًٖ الٗمل الصحٟي اإلا٨خىب ب٦ما ان الغؾالت البض ان جٞغ

ِ اإلاسجل ًم٨ً للمجلـ َلب الٗمل مىيٕى  يفي خالت ما بطا لم ٌؿخُ٘ الكا٧، و بهغي ال ج٣ضًم  الكٍغ

المُت ناخبت الٗمل. ٧ل اإلاٗلىماث ؤلاياُٞت التي حٗخبر ٦ما ًم٨ً ؤن ًخم اعؾا٫  الك٩ىي مً الىؾُلت ؤلٖا

٣ت مل٠ الك٩ىي. ت للٟهل في ال٣ًُت  ٦مالخ٤ ٞع  يغوٍع

ؤن ًغاؾل ، ال٢ت بالك٩ىي بك٩ل صاٖم ؤو مٗاعىله ٖ و مٗىىي ًغي انؤي ٩ل شخو ماصهظا و ًم٨ً ل

 اإلاجلـ مدضصا بَاع و الهضٝ مً جضزله بك٩ل واضح و ص٤ُ٢ زال٫ مغاؾلخه .

 : فحص الشكوى 

  جلـ ًىم الالخ٣ت و ٣ًضم اإلا 15بٗض حسجُل الك٩ىي في سجل الك٩اوي للمجلـ، ًجخم٘ اإلاجلـ في

ًىم التي ح٣ٗب  15، و ٣ًضم هظا لازحر وحهت هٓغة في ال٣ًُت في وسخت ًٖ الك٩ىي للُٝغ اإلاتهم

 اؾخالمه للك٩ىي .

 .٧ل الك٩اوي اإلا٣ضمت للٗضالت ال ًخم اؾخ٣بالها وال ًخم البدث ٞحها 

  ًم٨ً للمجلـ لاؾخمإ بلى َٝغ او آزغ ؤو ل٩لحهما بطا عؤي ؤًٖاء اللجىت ان طل٪ يغوعي 

 ٌ غ ، بٗض طل٪ ًخم بباٙل َغفي ٖىضما ًخم ٢بى٫ الك٩ىي بك٩ل عؾمي كٕغ اإلاجلـ في الٟهل و الخ٣ٍغ

 الجزإ ب٣غاع اإلاجلـ الظي ًخىحب اخترامه مً َٝغ الجمُ٘ ، ٦ما ًخم وكغه للغؤي الٗام .

 . ا بيكغ مسخهغ ل٣غاع اإلاجلـ  اإلااؾؿاث الصحُٟت جلتزم مٗىٍى

  ام اإلاٗىىي اخترامها و ٣ًضم اإلاجلـ حملت مً الخىنُاث للُٝغ اإلاضان ًجب ٖلُه بمىحب لالتز

 الٗمل بها .

  غا ؾضاؾُا مٟهال ًخًمً حملت الك٩اوي التي جم ًيكغ مجلـ ؤزال٢ُاث اإلاهىُت الصحُٟت ج٣ٍغ

غاٝ الجزإ  1. اؾخ٣بالها و ال٣غاعاث التي جم اجساطها و ٦ظا الخىنُاث التي جم ج٣ضًمها أَل

 

 

 

                                                           
1
ش . -   لى ألزال٢ُاث اإلاهىت ، ناصع ًٖ اإلاجلـ بضون جاٍع  هو ناصع ًٖ اإلاجلـ ًىضح ٦ُُٟاث ج٣ضًم ق٩ىي لضي مجلـ ألٖا
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   مواكف مجلس أخالكيات املهىة في الجزائسبعض  : 

جلـ ؤزال٢ُاث اإلاهىت بلى الى٣اف الظي ٞخذ خى٫ مؿخ٣بل الصحاٞت و لاجها٫ ٣ٖب وكغ الىو اهٓم م

الم ٖلى قب٨ت لاهترهذ  ، 2002ؾىت الخمهُضي إلاكغوٕ ٢اهىن ًٖىي خى٫ ؤلاٖالم وكغجه وػاعة الث٣اٞت و لٖا

ؾخعجالي ٖلى ٚغاع هم الى٣اٍ التي ق٩لذ مى٠٢ اإلاجلـ ؤهه عؤي ؤن هظا اإلاكغوٕ ًدؿم بالُاب٘ لا ؤو مً 

ًا قبه مُل٤ للمكغوٕ  صٖىة الىناًت للمكاع٦ت في ًىم صعاس ي إلزغاء مًمىن الىز٣ُت اإلا٣ترخت ، مما ؤزاع ٞع

 الخمهُضي الظي ج٣ضمذ به الىػاعة .

عي ٞةن اإلاجل لى ألزال٢ُاث اإلاهىت عؤي بو ُٞما ًسو الجاهب الدكَغ ن ال٣اهىن الًٗىي لئلٖالم ًيبغي إـ ألٖا

ؤن ًىو ٖلى اإلاباصت  يًيبغ يُت التي ججٗل مىه م٨مال للضؾخىع و بالخالي مًمىهه الخهىنؤن ٨ٌٗـ ف

الم و  ت الغؤي و الخٗبحر بُٗضا ًٖ  الٗامت التي جًمً الح٤ في لٖا اث، ألن ال٣اهىن  ؤيخٍغ زلُٟت ؤو يَٛى

 لئلٖالم وؾُلت حمُ٘ م٩ىهاث اإلاجخم٘ اٞغاصا و ماؾؿاث . ي الًٗى 

زال٢ُاث اإلاهىت مً زال٫ ؤهً اإلاغجبُت بها ٣ٞض عؤي اإلاجلـ ماعؾت الصحُٟت و مسخل٠ اإلاما ًخٗل٤ باإلاُٞما ؤ

 .ن لاقهاع و ٢اهىن جىػَ٘ الصحاٞت، ٢اهى لها ٢ىاهحن ٢ُاُٖت ٣٦اهىن الصحٟيمىا٢ٟه ؤهه ًيبغي ؤن جسهو 

البهغي ٫ الؿمعي ؤزال٢ُاث اإلاهىت ما بضي خُيئظ ٖلى اهه جىحه حضًض هدى ٞخذ مجا لـُٞما زمً مج

اإلاجلـ الى يغوعة جم٨حن ؤهل اإلاهىت الصحُٟت و طوي لازخهام اإلاماعؾحن مً  مىبها، للمباصعة الخانت

حن الى تي جإؾؿذ في ْلها الصحاٞت الخانتهٟـ الكغوٍ ال ، ًٞال ًٖ زهىنُت ال٣ُإ و خاحت اإلادتٞر

و٢ٗذ ُٞه ججغبت الصحاٞت اإلا٨خىبت و الىؾاثل الخ٨ىىلىحُت الحضًثت إلبٗاص ال٣ُإ ًٖ الُٟلُحن   جٟاصًا إلاا 

 التي ماػالذ حٗاوى مىه لحض آلان .

ٖخبر مجلـ ؤزال٢ُاث اإلاهىت مً زال٫ الٗضًض مً مىا٢ٟه ؤهه مً الحخمي و الًغوعي وحىص مجلـ ا٦ما 

ك٩ل خ٣ُ٣ي م٘ مغاٖاة مبضؤ الصحاٞت اإلا٨خىبت و مجلـ الؿمعي البهغي  ٦هُئخحن مؿخ٣لخحن و جمثُلُخحن ب

اعي اهخساب عثِـ ل٩ل هُئت ما مً قإهه جغجِب البِذ الصحٟي بك٩ل حضي ًغ في لاًٖاء و  ي و الدؿا

، ٦ما عؤي اإلاجلـ ؤهه مً الًغوعي في خالت وكإة هظًً اإلاجلؿحن البض ؤن الخهىنُاث اإلاهىُت و الخ٣ىُت

٣ا ل ي ت و مبضؤ الدؿاو ٣ىاٖض لاختراًُٞخمخ٘ ٧ل مجهما ب٩ل الهالخُاث التي مً قانها يبِ مهىت الصحاٞت ٞو

البهغي  ياإلاخٗل٣ت بةم٩اهُت اإلاجلـ الؿمع ومً اهم الهالخُاث التي ٌكضص ٖلحها اإلاجلـ جل٪ .في الٟغم

با ٖلى ٚغاع مجلـ الؿمعحُٗحن مضعاء اإلااؾؿاث الٗمىمُت في ال٣ُإ الؿمعي ال البهغي  يبهغي ج٣ٍغ

اث الضوعٍت. ازُور لصحاٞت اإلا٨خىبت في مىذ التالٟغوس ي ، و ٦ظا نالخُاث مجلـ ا  1باليؿبت لليكٍغ

                                                           
1
لى ألزال٢ُاث اإلاهى -    26.10.2002ت في بُان ناصع ًٖ اإلاجلـ ألٖا
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و ما ًم٨ً ٦ظل٪ خؿابه يمً مىا٠٢ مجلـ ازال٢ُاث اإلاهىت ؤهه شج٘ ٧ل الخُىاث التي جإحى في ؾبُل 

٦ما ؾعى في الٗضًض مً اإلاىاؾباث الى ججضًض الل٣اءاث بحن  الحىاع خى٫ مؿخ٣بل مهىت الصحاٞت حٗم٤ُ

 هُئاث الصحاٞت في الجؼاثغ.

اإلااعر في  66-159ال٢ُاث مهىت الصحاٞت ؤن مكغوٕ ال٣اهىن اإلاٗض٫ و اإلاخمم لؤلمغ ع٢م ٦ما ؤٖخبر مجلـ ؤز

ًمً هاهت و الكخم و ال٣ظٝ، ؤهه ًخىن ال٣ٗىباث في مىاصه الخانت باإل و اإلاخٗل٤ ب٣اه 1966حىان  08

ت الغ  ا٫ اإلاهاص٢ت جلـ ؤهه في خاإلاجخم٘ ٦ما ؤقاع الخٗبحر و يض الصحُٟحن و اإلا ؤياهؼال٢اث زُحرة يض خٍغ

 ٖلى هظه الترجِباث ًم٨ً ؤن جاصي الى او٩ٗاؾاث زُحرة مىٗا :

 ت الغ الٗىصة الى الغ٢ابت و الغ٢ابت الظاجُت و هى ا و الخٗبحر و الصحاٞت و  ؤيإلاماعؾت التي جدىافي و خٍغ

 جًغ بالضًم٣غاَُت الخٗضصًت 

 ا٫ للبُالت ٚل٤ ماؾؿاث بٖالمُت م٘ ما ًترجب ٖلى طل٪ مً بخالت للصحُٟحن و ؤٖم 

ن الصحاٞت ال جخجغص مً اإلاؿاولُت لاحخماُٖت و ؤهه ؤ ًامً ب٨ٟغة ؤو ٖلى هظا ألاؾاؽ ٞةن اإلاجلـ ًخطح 

البض مً الخىنل بلى جىا٤ٞ بحن اإلاماعؾت الصحُٟت و ألازال٢ُاث ؾىاء لضي الصحٟي ؤو لضي اإلااؾؿت 

المُت و مىه صٖا اإلاجلـ مكغع  لامت الى : يؤلٖا

 ٧ل مغحُٗت ٌ ، بط ؤن هظه اإلاماعؾت لم حٗض ٢اثمت في الضو٫ سجً الصحُٟحن في ٢اهىن ال٣ٗىباث ٞع

 ٓمت لاؾدبضاصًت .همض او جُب٤ بال في الضو٫ طاث لا حٗخ اإلاخ٣ضمت و ال

  جدضًض مٟاهُم لاهاهت و الكخم و ال٣ظٝ بض٢ت بٛغى ججىب الخٗؿ٠ و اؾخٛال٫ الؿلُت 

  تجس٠ُٟ الٛغاماث اإلادضصة بكان لاهاهت و اث عمٍؼ لها الى مؿخٍى  .الكخم و ال٣ظٝ و ججًز

 ت الم مً الُاب٘ ال٣ٗابي ختى ٩ًىن ٢اهىها ًدمى خٍغ ض ٢اهىن لٖا الصحاٞت و الخٗبحر و ًضاٞ٘  ججٍغ

 ، ٖىى ان ٩ًىن ٢اهىها عصُٖا.ٖجها

  اصي الى ت و اإلاغثُت مٟخىخا ٍو الٗمل مً ؤحل ؤن ٩ًىن ال٣ُإ الٗمىمي للصحاٞت اإلا٨خىبت و اإلاؿمٖى

 1/2ٚحر. ٞٗال صوع الخضمت الٗمىمُت ، و ٩ًىن في زضمت اإلاجخم٘ ال

لى ألزال٢ُاث اإلاهىت الصحُٟت الٗضو٫ ًٖ حُٗحن ًٖى مىه لخمثُله في اللجىت  هظا و ٢غع اإلاجلـ لٖا

ت لح٣ى١ لاوؿان و طل٪ بٗض ان  خحر بياٞت الهظا٥ الٗغبي بآَلب مضًغ صًىان عثاؾت الجمهىعٍت لاؾدكاٍع

، خُث بٗث عثِـ ًاء اإلاجلـ و هى الؿُض مدمض قلىفالظي و٢٘ ٖلُه بحمإ ؤٖ ى ًٍ الى الًٗزغ آاؾمحن 

                                                           
1
لى ألزال٢ُاث اإلاهىت في  -   21.04.2001بُان ناصع ًٖ اإلاجلـ ألٖا

2
ىُت الٗلُا للصحاٞت ٖو -  س ي ، ؤحغي الحىاع باإلاضعؾت الَى لى ألزال٢ُاث اإلاهىت الصحُٟت الؿُض ػوبحر الؿَى ش خىاع الغثِـ الؿاب٤ إلاجلـ ألٖا لىم لاٖالم ، بخاٍع

 . 11:30ٖلى الؿاٖت   12.05.2011
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ت لح٣ى١  اإلاجلـ بغؾالت الى صًىان عثاؾت الجمهىعٍت ًسبره ٞحها بالٗضو٫ ًٖ اإلاكاع٦ت في اللجىت لاؾدكاٍع

 1ؤلاوؿان لؤلؾباب اإلاظ٧ىعة.

 اب فشل املجلسبأس  : 

إل ٖلى حملت اإلاغامً زال٫  لؤلَا ألزال٢ُاث اإلاهىت  ىؾالث و البُاهاث التي ٧اهذ جهضع ًٖ اإلاجلـ لٖا

خُث ؤن الٗضًض مً  هالتي ٧ان ًماعؽ ٞحها هظا اإلاجلـ وكاَالٓغوٝ  ًٖ م٣غبتت ٌُُٗىا هٓغة الصحُٟ

البُاهاث و الغؾاثل اإلاىحهت الى الٗضًض مً الهُئاث و اإلااؾؿاث ٖلى ٚغاع الىػاعة الىنُت و ٖضص مً الجغاثض 

ىُت ، ًُلب ٞحها اإلاجلـ اإلاؿاٖضاث اإلااصًت   .الَى

ا٦ض مضًغ ًىمُت  لى ألزال٢ُت الصحاٞت   ELWATTANٍو الهاصعة بالٟغوؿُت ٖمغ بلهىقاث ؤن اإلاجلـ ألٖا

الم  ًذ وحىص جىُٓم طاحي ل٣ُإ ؤلٖا ٌ وحىصه، خُث ؤن الؿلُت الؿُاؾُت ٞع انُضم بةعاصة ؾُاؾُت جٞغ

ذ الؿلُت ؾىت  بةقغاٝ مً هظا اإلاجلـ الظي لم ، ؤي ؤ٢ل مً  ٨ً2001ً جدذ ؾُُغتها. باإلا٣بل ؾاٖع

ؾىت واخضة بٗض بوكاء اإلاجلـ، بلى بنضاع ٢اهىن ال٣ٗىباث الظي جًمً ٣ٖىباث ز٣ُلت حكمل الصحُٟحن، 

خُث ًم٨ً لصحٟي ؤن ٣ًب٘ في السجً زالر ؾىىاث مً ؤحل م٣ا٫ ٦خبه، و ًم٨ً إلاضًغ وكغ ؤن ٣ًب٘ زمـ 

لى ألزال٢ُاث ؾىىاث لىٟـ الؿب ب، و هظا ٨ًك٠ لىا ٠ُ٦ ان الؿلُت ٢غعث بحهاى مؿعى اإلاجـ ألٖا

الصحاٞت لخىُٓم اإلاهىت و ًٞلذ الخٗامل م٘ الصحاٞت و الصحُٟحن مً زال٫ ٢اهىن ال٣ٗىباث، ٖلى بٖخباع 

الم   ٧ان مكلىال بمىحب ٢اهىن الُىاعت. 07-90ؤن ٢اهىن ؤلٖا

م مً طل٪ ، ٣ٞض جم٨ً اإلاجلـ في الٟترة التي اقخٛل ٞحها مً ال٣ُام بدهىص مٗخبرة في جىُٓم اإلاهىت  و ٖلى الٚغ

المُت ؤو بحن مىاَىحن و ماؾؿاث بٖالمُت، ولهظا ٞةن  مً زال٫ الٟهل في بٌٗ الجزاٖاث بحن اإلااؾؿاث ؤلٖا

المُت لى ؤهه خٓي بضٖم الؿلُاث الٗمىمُت  هظا اإلاجلـ ٧ان ًم٨ً ؤن ًهبذ هُئت حض مهمت في الؿاخت ؤلٖا

 .2و ل٨ً صون ان جخضزل في ٖمله 

٤ مؿضوص ،  س ي ؤن الؿلُاث صٞٗذ اإلاجلـ بلى ٍَغ لى لؤلزال٢ُاث ػوبحر ؾَى مً حاهب ؤ٦ض عثِـ اإلاجلـ ألٖا

ت لٗمل اإلاجلـ في ْغوٝ مالثمت، بلى صعحت ؤهىا لم  حر ؤلام٩اهُاث الالػمت و الًغوٍع ًذ جٞى بدُث ؤنها ٞع

٘ حضا في صاع الصحاٞت َاهغ حاووث بإو٫ ماي بال بٗض ؾىت هخم٨ً مً الحهى٫ ٖلى م٣غ بؿُِ و مخىاي

لت مً الؿلُاث الىنُت. باإلياٞت بلى طل٪ ٧ان  ٧املت مً جإؾِـ اإلاجلـ، و جم طل٪ بٗض مٟاوياث ٍَى

اإلاجلـ ٌٗاوي مً ٢لت ؤلام٩اهُاث اإلاالُت، ٣ٞض ٧ان مً الهٗب جم٨حن ؤًٖاء اإلاجلـ الؿا٦ىحن في قغ١ ؤو 

                                                           
1
لى ألزال٢ُاث اإلاهىت الصحُٟت الى صًىان عثاؾت -    14.04.2011الجمهىعٍت ماعزت في  عؾالت عثِـ اإلاجلـ لٖا
2
ش   ELWATTANخىاع م٘ ٖمغ بلهىقاث مضًغ وكغ ًىمُت  -   الم، بخاٍع ىُت الٗلُا للصحاٞت و ٖلىم ؤلٖا  .00: 13ٖلى الؿاٖت  2011-05-12باإلاضعؾت الَى
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ً لحًىع اح خماٖاث اإلاجلـ، بل ايُغعها في ال٨ثحر مً اإلاغاث بلى حؿضًض ج٩ال٠ُ الؿٟغ مً ٚغب الَى

 خؿاباجىا الخانت، و هظا ما ؤصي بلى بيٗاٝ صوع اإلاجلـ بك٩ل بُئ. 

خباع ، زانت مجها بٌٗ  المُت ؤزظ جىنُاث اإلاجلـ بٗحن لٖا ًذ بٌٗ اإلااؾؿاث ؤلٖا ًٞال ًٖ طل٪، ٞع

المي ووحه لها جدظًغاث و جىححهاث مهىُت، بل ؤن اإلااؾؿاث التي ؤ٦ض اإلاجلـ زغ٢ها أل  زال٢ُاث الٗمل ؤلٖا

الم في الجؼاثغ ألن ٢غاعاث و مىا٠٢  بٌٗ اإلااؾؿاث سحبذ اٖتراٞها باإلاجلـ ٦هُئت مىٓمت ل٣ُإ ؤلٖا

 اإلاجلـ ٧ان ال جخىا٤ٞ م٘ مهالحها ٦ماؾؿت.

ني،  غ الَى ٢اس ى ِٖس ي ؤن ه٣ُت ي٠ٗ اإلاجلـ  مً حاهبه ٢ا٫ اإلا٩ل٠ باالجها٫ ألاؾب٤ لحؼب حبهت الخدٍغ

ل جًمً ٢ُام هظا  ل، بدُث ؤهه ال٣اثمحن ٖلى هظه الهُئت لم ٨ًٟغوا في آلُاث جمٍى ٧اهذ مهاصع الخمٍى

المُت، مكحرا  لُه ايُغوا في مغخلت مُٗىت بلى َلب اإلاىاعص اإلاالُت مً بٌٗ اإلااؾؿاث ؤلٖا اإلاجلـ بٗمله، ٖو

خُاصه في مثل هظه الٓغوٝ، ٞلم ٨ًً مً اإلام٨ً بنضاع جىححهاث  بلى ؤهه مً الهٗب ؤن ًًمً هظا اإلاجلـ

ؤو مٗاجبت ماؾؿت بٖالمُت هي التي جمى٫ هظا اإلاجلـ. باإلياٞت بلى طل٪ اٖخبر الؿُض ٢اس ى ِٖس ى ؤن 

ت ٣ِٞ و لم ٨ًً للمجلـ ؤًت ٢ىة بلؼامُت ال  ال٣غاعاث التي ٧ان ًخسظها اإلاجلـ ٧اهذ طاث َبُٗت اؾدكاٍع

ن و ال بمىحب الٗٝغ و ال بمىحب ج٣الُض اإلاهىت لٟغى هظه ال٣غاعاث طاث الُبُٗت اإلاهىُت وهى بمىحب ال٣اهى 

ما حٗل هظه الخجغبت جسخل٠ ًٖ ججاعب بٌٗ الضو٫ ألاوعبُت، و ٖلُه ٧ان مً قبه اإلاؿخدُل اخترام هظه 

لتي ٧ان ًهضعها اإلاجلـ الخىححهاث في جل٪ الٟترة، ٞالصحُٟىن اهٟؿهم ٧اهىا ال ًدترمىن الخىححهاث اإلاهىُت ا

 ٢ًُت. 35في مٗٓم ال٣ًاًا التي صعؾها اإلاجلـ و البالٜ ٖضصها خىالي 

  اصة  اإلاجلـ :  بٗثالحلى٫ اإلام٨ىت إٖل

ٖمغ بلهىقاث ؤهىا في الجؼاثغ مً بحن الضو٫ ألا٦ثر جإزغا في مجا٫   ELWATTANاٖخبر مضًغ وكغ ًىمُت 

لحها البض م لى ألزال٢ُاث اإلاهىت جىُٓم و ؤزل٣ت مهىت الصحاٞت، ٖو ً الخ٨ٟحر في بٖاصة بٌٗ اإلاجلـ ألٖا

الم. و مً ؤحل  حر الٓغوٝ اإلاالثمت لٗمل الصحُٟحن و ٧ل الٟاٖلحن في خ٣ل ؤلٖا ٦هُئت مُٟضة حضا لخٞى

س ي بلى ٣ٖض حمُٗت ٖامت للصحُٟحن  بٖاصة بٗث هظا اإلاجلـ، صٖا الغثِـ الؿاب٤ للمجلـ ػوبحر ؾَى

م ٖام لٗهضجه لاولى التي صامذ اعب٘ ؾىىاث و الى٢ىٝ ٖلى الى٣اثو التي ٖاوى ًخم زاللها ال٣ُام بخ٣ُُ

ؼ هظه الخجغبت التي ًم٨ً ان جخدؿً بلى  مجها اإلاجلـ و ا٢تراح ؾبل ججاوػ هظه الى٣اثو و حٍٗؼ

 ألاًٞل لخ٣ىم بضوعها ٦ما ًيبغى.
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IV.  : سلطة ضبط السمعي البصسي 

الم  جإؾِـ هُئت حٗنى ب"يبِ" اليكاٍ الؿمعي البهغي في  ٖلى 64في ماصجه ا٫ 05-12هو ٢اهىن ؤلٖا

ت و ؤلاؾخ٣ال٫ اإلاالي".  الجؼاثغ ، خُث خضص اإلاكٕغ َبُٗتها ٖلى ؤنها " ؾلُت مؿخ٣لت جخمخ٘ بالصخهُت اإلاٗىٍى

ٍت ٖلى الؿهغمهام ؾلُت الًبِ ب 04-14و ٖلى هظا ألاؾاؽ، خضص ٢اهىن اليكاٍ الؿمعي البهغي   خغ 

حن اللظًً ٌؿخٛلىن ز ألاشخام جدحز ٖضم ٖلى الؿهغ و البهغي  يالؿمع اليكاٍ اعؾتمم  ضماثاإلاٗىٍى

 ٖلىو الٗمل  والكٟاُٞت ُٖتيى ى إلاا يمان ٖلى الؿهغ و الٗام لل٣ُإ الخابٗت البهغي  الؿمعي لاجها٫

ىُت اللٛاث جغ٢ُت ىُت والث٣اٞت الَى  ٨غالٟ لخُاعاث الخٗضصي الخٗبحر اخترام ٖلى الؿهغو ٦ظا  وصٖمها الَى

ىوي ؤلاطاعي البث زضماث بغامج في الثمتإلاا الىؾاثل ب٩ل والغؤي الم خهو زال٫ الؾُما والخلٍٟؼ  ؤلٖا

 الؿمعي لاجها٫ زضماث هاقغو  ٣ًضمها التي البرامج ؤنىاٝ ح٨ٗـ ؤن ٖلى الؿهغو الٗام، و  الؿُاس ي

ني الث٣افي  الخىٕى البهغي    حؿهُل إلاغاه٤ و ا و الُٟل اًتخمو  ؤلاوؿاهُت ال٨غامت اخترام ٖلى الؿهغ و الَى

ت الٗاهاث طوي  ألاشخام ونى٫   الؿهغو ٦ظل٪  للجمهىع  حهتاإلاى  البرامج بلى الؿمُٗت الٗاهاث ؤو البهٍغ

 ًاصي ؤال ٖلى الؿهغو  الؿ٩ان صحت ٖلى واإلاداٞٓت البُئُت الث٣اٞت وجغ٢ُت البِئت خماًتجثمحن و   ٖلى الضاثم

ىُت لؤلخضار الحهغي  البث ٤ ًٖ اإلادضصة ال٣هىي  ألاهمُت طاث الَى  مٗخبر حؼء خغمان لىب  الخىُٓم ٍَغ

٤ ًٖ اقغإلابا  ٚحر ؤو  اقغاإلاب ٖلى  مخابٗتها بم٩اهُت مً الجمهىع  مً ىهُت زضمت ٍَغ  .مجاهُت جلٍٟؼ

ت  وجخمخ٘ هظه الؿلُت بهالخُاث مسخلٟت في زالزت مجاالث هي مجا٫ الًبِ و مجا٫ اإلاغا٢بت و مجا٫ حؿٍى

 اإلاجا٫ ؤلاؾدكاعي. الجزاٖاث و 

 جسهو و  ٞحها  وجبذ  البهغي الؿمعي   لاجها٫  زضماث  بوكاء  َلباث  عؽؤما في مجا٫ الًبِ ٞهي جض 

تاإلا الترصصاث ها جدذ ىيٖى   بوكاء ؤحل مً والخلٟؼي  ؤلاطاعي بالبث ٩لٟتاإلا الٗمىمُت الهُئت َٝغ مً جهٞغ

 بثو  والبرمجت ؤلاهخاج بكغوٍ خٗل٣تإلاا ال٣ىاٖض ب٤جُ ، ٦ما ؤنهاعض يألا  البهغي  الؿمعي لاجها٫ زضماث

ت الؿمُٗت الىؾاثِ خهو بلى باإلياٞت باقغاإلا الخٗبحر خهو .٦ما  لاهخسابُت الحمالث زال٫  البهٍغ

ىُت ٓماثواإلاى الؿُاؾُت للدك٨ُالث نهتلمسا البرامج بث ٦ُُٟاث جُب٤ هظه الهُئت  هىُتواإلا الى٣ابُت الَى

 بث  ؤو للمىخىحاث ؤلاقهاع باؾخسضام البهغي  الؿمعي لاجها٫ لبرامج حؿمذ التي ٍالكغو  دضصو ج ٗخمضةاإلا

ىن  ٖبر لا٢خىاء خهو   لٗامتاإلاىٟٗت ا طاث  البُاهاث  ببث  ٗل٣تاإلاخ ال٣ىاٖض٦ما ؤنها جخ٨ٟل بخدضًض   الخلٍٟؼ

 .الٗمىمُت  الؿلُاث  ًٖ  الهاصعة

حن لل٣ىاه بثه وؾُلت ٧اهذ ٦ُٟما بهغي  ؾمعي بغهامج ؤي ٣تمُاب  اخترامؤما في مجا٫ اإلاغا٢بت ٞهي حؿهغ ٖلى 

ت والخىُٓماث  الترصصاث ٠َُ بدؿُحرالٗمىمُت اإلا٩لٟت  الهُئت م٘ بالخيؿ٤ُ، ٦ما ؤنها جغا٢ب،  ٟٗى٫ اإلا ؾاٍع
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ت   ؤلاحغاءاث  اجساط بٛغى ؤلاطاعي البث جغصصاث اؾخسضام والخلٟؼي  ؤلاطاعي بالبث ٩لٟتاإلا الهُئت وم٘ الغاصًٍى

تا  لئلقاعاث.  حُض  اؾخ٣با٫ لًمان لًغوٍع

ني البهغي  الؿمعي لئلهخاج نهتلمسا الضهُا الحهو اخترام مً ٦ما ج٣ىم هظه الهُئت بالخإ٦ض   الَى

ىُت و   والخٗبحر ت الحهو  بغمجت  و٦ُُٟاث  ومًمىن   مىيٕى ٖلى  الغ٢ابت جماعؽ باللٛاث الَى  و  ؤلاقهاٍع

 و الكغوٍ صٞاجغ  جُب٤ُ  و٦ظا  البهغي  الؿمعي اليكاٍ ٖلى ُب٣تاإلا ٖضوال٣ىا اإلاباصت اخترام ٖلى  حؿهغ

 مُٟضة مٗلىمت ؤًت البهغي  الؿمعي لاجها٫ زضماث ومىػعي هاقغي  مً الًغوعة ٖىض جُلببةم٩انها ؤن 

ت لىماثاإلاٗ ٧ل ججم٘، ٦ما بةم٩انها ؤن مهامها ألصاء   الخًٕى صون  ؾؿاثواإلاا  والهُئاث ؤلاصاعاث مً الًغوٍع

٘  في  ٖلحها ىهىماإلا جل٪  ٚحر  خضوص ًتأل  ي  والخىُٓم  الدكَغ   آعائها  بٖضاص  ؤحل  مً  وطل٪اإلاٟٗى٫   ؾاَع

 .و٢غاعاتها

ىُت لاؾتراجُجُت في وفي اإلاجا٫ ؤلاؾدكاعي ٞةن هظه الؿلُت جبضي عؤيها   الؿمعي اليكاٍ لخىمُت الَى

عي هو مكغوٕ  ٧ل  فيو  البهغي    مً  جىنُاث  ج٣ضم البهغي و  الؿمعي اليكاٍب ًخٗل٤ جىُٓمي ؤو حكَغ

ت الؿمُٗت ألاوكُت مجا٫ في ىاٞؿتاإلا  جغ٢ُت  ؤحل  لاؾدكاعاث بَاع في حكاع٥. ًٞال ًٖ طل٪ ٞهي  البهٍغ

ىُت ىوي ؤلاطاعي البث زضماث خى٫  الضولُت اوياثاإلاٟ في الجؼاثغ مى٠٢ جدضًض في، الَى  خٗل٣تاإلا والخلٍٟؼ

 .لترصصاثا ىذإلا الٗامت بال٣ىاٖض

ىُت الهُئاث ؤو الؿلُاث م٘ خٗاون ٦ما ؤنها ج   ؤو عاءآلا  جبضيو   اإلاجا٫ هٟـ في جيكِ  التي  ألاحىبُت ؤو الَى

ت الترصصاث اؾخسضام ؤجاواث جدضًض خى٫  ٢تراخاثلا ج٣ضم   البث لخضمت ىىختالحؼماث اإلام في الغاصًٍى

  الؿمعي اليكاٍ ماعؾتبم� ًخٗل٤  هؼإ ٧ل في اجي٢ً حهت ؤًت مً بُلب عؤيها جبضي، ٦ما ًم٨جها ؤن  ؤلاطاعي

 .البهغي 

ت الجزاٖاث خُث حكمل نالخُاتها    في الخد٨ُم٦ما ؤن لؿلُت اليكاٍ الؿمعي البهغي صوع في حؿٍى

حن  األشخامب الجزاٖاث   م٘ ؤو بُجهم ُٞما ؾىاء بهغي  ؾمعي اجها٫ زضمت ٌؿخٛلىن  الظًًاإلاٗىٍى

  ؤو/و الى٣ابُت والخىُٓماث الؿُاؾُت ألاخؼاب ًٖ الهاصعة الك٩اوي اإلاؿخٗملحن. وج٣ىم بالخد٤٣ مً 

  ٌؿخٛل  مٗىىي  شخو  َٝغ  مً  ال٣اهىن  باهتها٥  ًسُغها آزغ  مٗىىي  ؤو َبُعي شخو و٧ل  الجمُٗاث

نالخُاث ؾلُت اليكاٍ الؿمعي  56، في خحن مضص اإلاكٕغ بمىحب اإلااصة البهغي   الؿمعي لالجها٫  زضمت

 يكاٍ الؿمعي البهغي ٖبر ؤلاهترهذ.البهغي بلى ال

  ؤًٖاء زمؿت ، عثاس ي  غؾىمبم� ٌُٗىىن   ؤًٖاء (9)  حؿٗت  مً البهغي   الؿمعي  يبِ  ؾلُت  جدك٩لو 

، و ألامت  مجلـ عثِـ ٣ًترخهماٚحر بغإلااهُحن  ًٖىان، و  الجمهىعٍت عثِـ ًسخاعهمالؿلُت   الغثِـ بُجهم مً
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ني الكٗبي لـلمجا ثِـع  ٣ًترخهماٚحر بغإلااهُحن  ًٖىان  وال جصح مضاوالث ؾلُت الًبِ بال بدًىع  . الَى

ً  و في خالت حؿاوي ٖضص  لبُت اإلاُل٣ت لؤلًٖاء الحايٍغ زمؿت مً ؤًٖائها ٖلى ألا٢ل، و جخسظ ٢غاعاتها باأٚل

 ألانىاث ٩ًىن نىث الغثِـ مغجحا.

  مً  ًٖى  ؤي ًٟهل  ال، ٖلى ؤن ضللخجضً  ٢ابلت  ٚحر  ؾىىاث بؿذهظه الهُئت   ؤًٖاء  ٖهضة  جدضصو  

 ٧ان  ؾبب  ألي  ًٗىال  مىهب  قٛىع  مُٗىت مثل  الحاالث  في بال البهغي  الؿمعي يبِ  ؾلُت ؤًٖاء

ُٟت ٖمىمُت ؤزغي ؤو وكاٍ منهي ؤو مؿاولُت جىُٟظًت في خؼب  ؤو مكاع٦ت الًٗى في ٖهضة اهخسابُت ؤو ْو

 .بالكٝغ  ومسلت  مكِىت ب٣ٗىبت  نهاجي  خ٨م  نضوع   خالت  يؾُاس ي.  ٦ما ًم٨ً ٞهل ًٖى الهُئت ف

ًاء مً ج٣اض ي ت في هظه الهُئت، ًمى٘ ألٖا  مباقغة  ٚحر  ؤو  مباقغة بهٟت  م٣ابل  ؤي وزال٫ ٞترة الًٍٗى

مه ٢بلالخضماث  م٣ابل باؾخثىاء
 
  خل٪ًم  � ؤن  البهغي  الؿمعي  يبِ  ؾلُت ًٗى٦ما ال ًم٨ً ل امهمه حؿل

ت ؾمُٗت ماؾؿت في مهالح مباقغة حرٚ ؤو مباقغة بهٟت   ؤو لليكغ ماؾؿت في ؤو ؾِىماثُت ؤو بهٍغ

  وكاٍ  ؾتمماع  البهغي   الؿمعي يبِ  ؾلُت  في ًٖى ٧ل ٖلىو ًمى٘  لالجهاالث ؤو لئلقهاع ؤو للصحاٞت

 في ؾلُت الًبِ. ٖهضجه  لجهاًتحن اإلاىالُخحن الؿيخ زال٫ بهغي   ؾمعي وكاٍ  بإي  ٖال٢ت  له

ٟغى ٢ غاهىن اليكاٍ الؿمعي البهغي ٖلى ؤًٖاء ؾلُت الًبِ لالتزام ٍو و لامخىإ ًٖ اجساط   ياإلانه بالؿ 

ؤي مى٠٢ ٖلني خى٫ اإلاؿاثل التي جم جضاولها صازل ؾلُت الًبِ و طل٪ َُلت الٗهضة و زال٫ الؿيخحن 

 اإلاىالُخحن للٗهضة.

ت و الخ٣ىُت جدذ و ٌٗحن ؤمحن ٖام لؿلُت الًبِ بىاء ٖلى ا٢تراح مً عثِؿها ال ظي جىي٘ اإلاهالح ؤلاصاٍع

مثل  ؾلُخه بِىما ٣ًىم ألامحن الٗام بدؿُحرها ٣ِٞ. و ًخمخ٘ عثِـ الؿلُت بهٟت الخ٣اض ي باؾم الضولت ٍو

ما٫ اإلاضهُت.  ؾلُت الًبِ في حمُ٘ ألٖا

غ ؾىىي زام بلى  البهغي   الؿمعي  يبِ  ؾلُت وج٣ىم    يعثِس   وبلى  الجمهىعٍت  عثِـباعؾا٫ ج٣ٍغ

تي غهظا  ًيكغالبهغي، ٖلى ان   الؿمعي باليكاٍاإلاخٗل٤  ال٣اهىن  جُب٤ُ بىيُٗت البرإلاان ًخٗل٤  ٚٞغ   الخ٣ٍغ

غا ؤقهغ الزتز ٧ل ًبِال ؾلُت جغؾل٦ما . لدؿلُمه ىالُتحن ًىما اإلازالز زال٫   ؾبُل  ٖلى  وكاَها  ًٖ ج٣ٍغ

الم  حن.بالخُٗ  ولتلمسا  الؿلُت  بلى ؤلٖا

، ب٣ُذ الهُئت 2014ؾبخمبر  21ت يبِ الؿمعي البهغي و حُٗحن مُلىص قغفي ٖلى عؤؾها في ومىظ بوكاء ؾلُ

حٗمل بغثِؿها ٣ِٞ صون مجلـ مثلما ًىو ٖله ال٣اهىن، و اؾخمغ الىي٘ ٖلى خاله ٢غابت الؿيخحن بلى ٚاًت  

ش   . 2016حاهٟي  31بنهاء مهام الؿُض قغفي و حُِٗىه ًٖىا في مجلـ ألامت ممثال للثلث الغثاس ي بخاٍع
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ش  ؼ  2016حىان  19وبخاٍع ، ٖحن عثِـ الىػعاء ٖبض اإلاال٪ ؾال٫ هُابت ًٖ عثِـ الجمهىعٍت ٖبض الٍٗؼ

 بً ػواوي  الؿُضو التي يمذ ٦ال مً  البهغي  الؿمعي يبِ للؿلُت حك٨ُلت ؤو٫  ؤًٖاءبىجٟل٣ُت، 

ت ٧ل مً البروِٞؿىع  عثِؿا خماصي، ُم الؿُضو  بخضاصن ػهحر و ًٍٖى  اإلاال٪ ٖبض الؿُضو  وي،زيكال  ٖػ

ى، و  م٩امكت، ٚىحي الؿُضو  ػوٍىت، الغػا١ ٖبض الؿُض٢ؿى٫ و  ٖاجكت الؿُضةو  بُىى، ؤخمض الؿُضو  خٍى

ِ لُٟي الؿُض  .قٍغ

بال ؤن هظه الدك٨ُلت ل٣ُذ اهخ٣اصاث واؾٗت مً َٝغ اإلاهىُحن بدُث ؤنها لم جخًمً ممثلحن ًٖ صحٟيي 

الم الؿمعي البهغي الخام ٦ما ؤهه  لم ًخم جدضًض مٗاًحر لازخُاع لخُٗحن ؤًٖاء هظه الهُئت. ؤلٖا

لم جخم٨ً مً الخدًحر  2014ووكحر في هظا الؿُا١ بلى ؤهه مىظ بوكاء هُئت يبِ الؿمعي البهغي ؾىت 

ىهُت زانت في الجؼاثغ  لحض آلان ) ىهُت 2017إلوكاء ٢ىىاث جلٍٟؼ ( ، بدُث ب٣ُذ مٗٓم ال٣ىىاث الخلٍٟؼ

 حٗمل بهٟتها ماؾؿاث ؤحىبُت مٗخمضة للٗمل في الجؼاثغ. الىاقُت في الجؼاثغ 

 

I.  : املجلس لاعلى آلداب و أخالكيات مهىة الصحافة 

لى آلصاب و ؤزال٢ُاث مهىت الصحاٞت في  04-٦12ما هو ال٣اهىن الًٗىي لئلٖالم  - ٖلى بوكاء اإلاجلـ ألٖا

حن ، ٖلى ؤن ٌؿخُٟض التي ؤوضحذ ؤن هظا اإلاجلـ ًيخسب ؤًٖائه مً َٝغ الصحُٟح 94ماصجه  ن اإلادتٞر

ل الح٩ىمي .  هظا اإلاجلـ مً الخمٍى

الم  ، ؤن اإلاجلـ ًًُله 05-12وؤوضح اإلاكٕغ في اإلاىاص ال٣لُلت التي زههها لهُا اإلاجلـ يمً ٢اهىن ؤلٖا

 (.96إلاهما بٖضاص مُثا١ قٝغ اإلاهىت و ًهاص١ ٖلُه )اإلااصة 

خطح مً زال٫ اإلااصة  ت ٣ِٞ، بل لضًه نالخُت جُب٤ُ ال٣ٗىباث التي ؤن اإلاجلـ لِـ هُئت بؾد 97ٍو كاٍع

 ًغاها مىاؾبت يض ٧ل زغ١ ألزال٢ُاث اإلاهىت.

م مً ؤن اإلااصة  الم جىو ٖلى جىهِب اإلاجلـ في ؤحل ؤ٢هاه ؾىت  99بال ؤهىا هجض ؤهه ٖلى الٚغ مً ٢اهىن ؤلٖا

الم اإلااعر في  ش نضوع ٢اهىن ؤلٖا ئت لم جغ الىىع لحض آلان بٗض ، ٞةن هظه اله2012ُحاهٟي  12واخضة مً جاٍع

المُت زانت  الم، و ب٣ُذ ؤزال٢ُاث اإلاهىت ياجٗت في الؿاخت ؤلٖا مغوع ؾذ ؾىىاث ٖلى نضوع ٢اهىن ؤلٖا

الم الؿمعي البهغي.  ُٞما ًخٗل٤ باإٖل
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لى ألزال٢ُاث اإلاهىت لؿىت  ، 2000و هالخٔ في هظا الؿُا١ ؤن اإلاكٕغ الجؼاثغي اؾخٟاص مً ججغبت اإلاجلـ ألٖا

حر الضٖم اإلاالي الح٩ىمي و جغ٥ و  خاو٫ ؤن ًخجاوػ بٌٗ ألازُاء التي و٢ٗذ ٞحها جل٪ الخجغبت مً زال٫ جٞى

حن ٌؿحرون هظه الهُئت ألازال٢ُت م٘ مىدها ؾلُت عصُٖت جًمً جُب٤ُ ٢غاعاتها.  الصحُٟحن اإلادتٞر

الم  لصحاٞت و هي ؾلُت يبِ جًمً ؤًًا آلُت ؤزغي مغجبُت بدىُٓم مهىت ا 05-12ووكحر بلى ؤن ٢اهىن ؤلٖا

الم الؿمعي البهغي و ؤزال٢ُاث اإلاهىت ٞةهىا الصحاٞت اإلا٨خىبت غوختها باإٖل ، و هٓغا لئلهخمام الخام أَل

 ه٨خٟى باآللُخحن الؿاب٣خحن.

ت مىظ  المُت الجؼاثٍغ و ٖلى الٗمىم، و مً زال٫ ما ؾب٤ هالخٔ ؤن آلالُاث الخىُٓمُت التي قهضتها الؿاخت ؤلٖا

بلى الُىم جسخل٠ بازخالٝ اإلاغاخل الؿُاؾُت التي مغث بها الجؼاثغ، ٞىجض ؤن بٌٗ جل٪ الهُئاث  ؤلاؾخ٣ال٫

الخىُٓمي و ٧اهذ جابٗت للضولت لها مهام ع٢ابُت ؤ٦ثر مجها جىُٓمُت و هي جٟغى ؾُُغة الضولت ٖلى ال٣ُإ 

ُت ؤو ججاعب ٢امذ بها بٌٗ بك٩ل مباقغ ، ٦ما هجض بٌٗ آلالُاث التي ْهغث بىاء ٖلى مباصعاث لى٣اباث مهى

المُت في بَاع الخىُٓم الظاحي.   اإلااؾؿاث ؤلٖا

 

                                                           
   الم الًٗىي إلاٗلىماث ؤ٦ثر إل ٖلى ٢اهىن ؤلٖا  الباب الثالث .  05-12خى٫ ؾلُت يبِ الصحاٞت اإلا٨خىبت ًغجى ؤلَا
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هؼالكاث و ألازُاء اإلاهىُت ؾىاء اإلاخٗللت مجها بملىُت وؾاثل ان الهضف مً اؾخٗغاى بٌٗ الازخالالث و الاا

ت، َى الخإهُض ٖلى ألاَمُت اللهىي التي جدٓى بها آلُاث ج الم ؤو باؾخسضاماث الهىعة ؤلازباٍع ىُٓم و ؤلٖا

المُت هؼالكاث ؤن جخىغع في ؤي ث ًمىً لهظٍ الازخالالث و الاال غُاب َظٍ آلالُا، ففي ْؤزللت اإلاماعؾت ؤلٖا

او جيىن لها اوٗياؾاث حض ؾلبُت ٖلى اإلاجخم٘ و وؿله.  صولت مً صٌو الٗالم و في ؤي ماؾؿت بٖالمُت

ًخًمً َظا الفهل زالزت مباخث ٌؿخٗغى ألاٌو مجها بٌٗ الخجاعب الضولُت اإلاخٗللت بملىُت وؾاثل  و

الم و هُف ؤزغث بٌٗ ؤ المُت بكيل ؾلبي اؾخضعى جضزل الؿلُاث ؤلٖا هىإ اإلالىُاث ٖلى اإلاماعؾت ؤلٖا

ؤو جضزل اإلاهىُحن ؤهفؿهم، ؤما الفهل الثاوي فىخُغق مً زالله بلى بٌٗ ألازُاء اإلاهىُت الىاحمت  الٗمىمُت

الم الؿمعي البهغي، ٖلى ؤن ه ت التي حٗض الٗىهغ ألاؾاس ي في ؤلٖا سهو ًٖ ؾىء اؾخغالٌ الهىعة ؤلازباٍع

الم الؿمعي البهغي و التي قهضث مىظ ؾىت  ت في ؤلٖا ٖضة اهؼالكاث  2012اإلابدث الثالث للخجغبت الجؼاثٍغ

مهىُت و ؤزالكُت قيلذ زُىعة ٖلى الخضمت الٗمىمُت و ٖلى الصحفُحن في خض طاتهم مما ًخىحب اؾخدضار 

اغبت الفخُت.آلُاث هفُلت بدىُٓم و ؤزللت كُإ الصحافت مً ؤحل يمان هجاح َظٍ الخج

ا

ا

ا

ا

إ: الثالثالفصل 

 بالظسوف املسجبطت املهىيت الاهحسافاث و الادخالالث 

إلاعالم بوسائل املحيطت

ا



عالملاإ بوسائل املحيطت بالظسوف املسجبطت املهىيت الاهحسافاث و الادخالالث:  الثالث الفصل  

 

 167 

إ

إاملبحث ألاول :

إاملهىيت املسجبطت بملكيت وسائل لاعالمدخالالث الاإ 

ا

المُت ٖلى مؿخىاَا اإلانهي و اخترافُتها، ولهظا ؾٗذ الٗضًض مً الضٌو  هثحرا ما جازغ ملىُت الىؾُلت ؤلٖا

مىمُت للهالح الٗام الضًملغاَُت بلى البدث ًٖ ؤهماٍ ملىُت جًمً الخىاػن اإلانهي و جًمً جلضًم زضمت ٖ

ت مُٗىت صون اَماٌ الجىاهب الغبدُت و ؤلاكخهاصًت للماؾؿت  بُٗضا ٖلى زضمت مهالح شخهُت ؤو فئٍى

المُت. اؤلٖا

الم مً صولت ألزغي، و هثحرا ما هجض في الضولت الىاخضة ؤهماٍ ملىُت مسخلفت و  وجسخلف ملىُت وؾاثل ؤلٖا

ت، بال ؤهه ًمىً ٖلى الٗمىم اخهاء هٖى  اللُإ ؤو الضولت ملىُت ؤي الٗامت اإلالىُت حن مً اإلالىُت َمامخىٖى

ا.اإلاؿخللت اإلالىُت ؤو الخانت وملىُت ، الٗام

 خاملحن فحها باالجهاٌ واللاثمحن ؤلاٖالمُت الىؾُلت َظٍ جبلى خُث اإلالىُت، بىٕى ؤلاٖالمُت الىؾُلت وجخإزغ 

الم ٖلى ٌؿُُغ مً ونىعة إلًضًىلىحُت ت لُمال خإزغ، هما جؤلٖا الم لىؾاثل ؤلازباٍع  بالؿلُت الٗمىمُت ؤلٖا

ٌا ألنها الؿُاؾُت الم بلى ًخىحه الضولت ماؾؿاث بقهاع ؤن هما الخامت، اإلالىُت وناخب الغثِـ اإلامى  ؤلٖا

الم وؾاثل ؤن بال ، قٗىبهم بعاصة ًٖ حٗبر - ٖخلاصَما خؿب -ألنها  للؿلُت اإلاؿاهض  إلقغاف الخايٗت ؤلٖا

 اإلاىاًَ ألن ، للمىاَىحن الصحُدت الخضماث جلضًم ًٖ كهىعَا ألاخُان مً هثحر في ذؤزبد مباقغة خيىمي

الم مهاصع في اإلاُلىب والخىٕى اإلاٗلىماث مً اليافي اللضع مً بداحت ا. ؤلٖا

الم وؾاثل ؤما ل ؤو اإلااؾؿت ناخب ؤو اإلاالً ؾىاء ٖلحها ٌؿُُغ بمً ؤًًا فخخإزغ اإلاؿخللت ؤلٖا  الخمٍى

المي ؤلاهخاج في ألاولى هي الؿىقا اٖخباعاث جهبذ خُث ، وؤلاقهاع ا ؤزٍغ لظلً ووان ، ؤلٖا
 
 ، ألازباع في ؤًًا

 صوما ألاخضار ؤزبدذ للض اإلامىلحن، عغباث ًىافم بهخاج بهجاػ َى واخض خم بال لهم لِـ الصحفُحن خُث ؤن

الم وؾاثل ؤن  َظٍ قغواء ٍمَغا ًٖ ؾىاء وحكىقها اإلاٗلىمت جسلِ ؤن ًمىً للىيا ًىمُا جخٗغى ؤلٖا

الهاث اللاثمحن ؤو الىؾُلت ا1.ؤمغائها ختى ؤو فحها باإٖل

                                                           
1
الم وجإزحرتها ٖلى  -   ت الصحافتمدمىص الىهضي، اإلالىُت الٗامت واإلالىُت الخانت لىؾاثل الٖا ، اإلالاٌ  2011ماي  19،  3370: اإلاخمضن، الٗضص ، ملجت الحىاعخٍغ

ش : http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=259712مخىفغ ٖلى الغابِ الخالي :  إل ٖلُه بخاٍع ا. 2017ؾبخمبر  10، جم ؤلَا

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=259712
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الم، و هي الحاالث التي ؾىلضم  وكض قهض الٗالم الىثحر مً الاهؼالكاث اإلاهىُت اإلاغجبُت بملىُت وؾاثل ؤلٖا

اؤبغػَا فُما ًلي : 

 الم ؤلاًُالي المؾُلفُى بغلؿيىوي و ؤلٖا ماٌ و ؤلٖا  :  ، عحل اإلااٌ و ألٖا

الم في ذٖاق ماٌ ؾُلفُى بغلؿيىوي  وؾاثل ؤلٖا غة م٘ عحل ألٖا  فىعبـ الظي نىفخه مجلتبًُالُا ججغبت مٍغ

بثروة كضعث  الٗالم في عحل 194 ؤغنى ومً بًُالُا في عحل ؾاب٘ إغنىه 2013 ٖام في) Forbes( ألامحرهُت

ا.1صوالع ملُاع 6.2 بىدى

 مً مسُُه لبى
 
الم حؼءا ىوي بلامً زالٌ الي 1973اء اإلاضًىت الجضًضة ٖام وحاء صزىله بلى ٖالم ؤلٖا  الخلفٍؼ

ى اإلاكغوٕ الظي جىلى جىفُظٍ المُت ألاولى "فُيىفِؿذ 1978. وفي ٖام َو خه ؤلٖا التي  Finenvest "ؤؾـ مجمٖى

لبال عبدذ مئاث اإلاالًحن مً الضوالعاث زالٌ زمـ ؤٖىام مً جإؾِؿها، غحر مٗغوفت  ماػالذ مهاصع الخمٍى

ٖضص مً اإلاضٖحن الٗامحن في بًُالُا ٖلى مضي ؾىىاث، بؿبب  َغف بالغغم مً الجهىص اإلابظولت مًختى آلان، 

ا  قغهت ؤؾؿذ ؤو ؾُُغث . وكضالكبىت اإلاٗلضة مً الكغواث اللابًت التي جم حم٘ ألامىاٌ ٖبَر

ا Fininvest" فُيىفؿذ"
 
جُا ىنا مدُاث مً هبحرة ؾلؿلت جضٍع  كبل دكابهت،م بغامج جلضم التي اإلادلُت الخلفٍؼ

ىنا قبىت زلم مما الفًاثُاث، ا كىمُت جلفٍؼ
 
 وكتها ؤلاًُالي اللاهىنا ووان. واخض شخو ٖلحها ٌؿُُغ ٖملُا

 زانت كىمُت مدُاث زالر ؤؾـ بغلؿيىوي ولىً. الضولت زالٌ مً بال اللىمُت اإلادُاث جإؾِـ ًمى٘

ا طلً لو ووان. ؤزغيا ٖاثلت مىه اقترتها عابٗت ، وؤؾـ1980 ٖام مً ابخضاء ا
 
لللاهىن، مما ؤصي بلى  مسالفا

 الىػعاء عثِـ م٘ الثماهِىاث في الخانت بغلؿيىوي ٖالكت ولىً اإلادُاث، جلً بةًلاف كًاجي نضوع خىم

ا ًهضع هغاهس ي حٗلذ هغاهس ي بخِىى ؤلاًُالي الاقتراوي الحؼب وعثِـ
 
ا مغؾىما

 
 عثاؾت مىخب مً ٖاحال

ىوي البث لكغواث بالؿماح الىػعاء ا.2بالبث ببرلؿيىوي الخانت الخلفٍؼ

الم، وؾاثل في بلىة بغلؿيىوي جىؾ٘ 1999 ٖام وفي ا ؤلٖا
 
ت ألاإلااهُت" هحرف" قغهت م٘ ماؾؿا  بٖالمُت مجمٖى

ت اؾمها ضخمت المُت" ؤبؿلىنا مجمٖى   فهي ألاؾاؾُت بغلؿيىوي قغهت "، ؤماEpsilon MediaGroup ؤلٖا

ت المُت  اإلاجمٖى ىهُت مدُاث زالر مً جخإلف و التي "Media Set" ؤلٖا  حمهىعا ههف ٌكاَضَا بًُالُت جلفٍؼ

ىنا الن وواالث ؤهبر مً واخضة مً جخإلف هما ؤلاًُالي، الخلفٍؼ  ،Publitalia واؾمها بًُالُا في والضٖاًت ؤلٖا

ا اإلاجالث ؤهثر مً واخضة جهضع وهي ،Arnoldo Mondadori واؾمها البالص في وكغ صاع ؤهبر وجًم
 
 في قٗبُت

                                                           
 

1
الم ؤلاًُالي، صحُفت الٗغب، «افاعؽ»ؾُلفُى بغلؿيىوي..  -  ش  http://alarab.qa/story، اإلالاٌ مخىفغ ٖلى الغابِ الخالي: 2017فُفغي  4ؤلٖا إل ٖلُه بخاٍع ، جم ؤلَا

ا. 2017ؾبخمبر  –ا10

 
2
الم.. -  اببغاَُم ٖلىف ، ملُاعصًغاث ؤلٖا

 
ش  http://alarab.qa/story، ملاٌ مخىفغ ٖلى الغابِ الخالي : .ؾلفُى بغلؿيىوي همىطحا إل ٖلُه بخاٍع ؾبخمبر  –ا10جم ؤلَا

ا. 2017

http://alarab.qa/story
http://alarab.qa/story
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 وفي واإلاؿلؿالث، ألافالم جىػَ٘ وقغواث الؿِىما نىاٖت في امخضاصاث ولبرلؿيىوي". باهىعاما" يوه البالص،

ا.الكغواث مً آزغ ٖضص وفي واإلاهاعف، الخإمحن قغواث

المُت لبرلؿيىوي ؤؾـ ً "بًُالُا بلى الامام" و طلً كبل خؼب وبٗض جىؾ٘ ؤلامبراَىعٍت ؤلٖا  مً قهٍغ

ا بٗضَا وؤنبذ فحها، خؼبه وعبذ ،1994 ٖام ؤلاًُالُت الاهخساباث
 
ا ًضم لم خىمه ولىً للىػعاء، عثِؿا

 
ال  ٍَى

ا حضًض، مً الاهخساباث بغلؿيىوي عبذ 2001 ٖام وفي. الاهخسابي اثخالفه جفىً بؿبب  2006 ٖام وزؿَغ

ا بؿُِ بفاعقا
 
ُاهُت "ؤلاًيىهىمِؿذ" مجلت كالذ وكض. حضا  2001 ٖامي بحن ما اإلامخضة خىمه فترة ًٖ البًر

الم مً باإلائت 90 ٖلى مباقغ بكيل زاللها ٌؿُُغ وان ؤهه 2006و  بهفخه ؤو همالً، ؾىاء ؤلاًُالي ؤلٖا

ا
 
ا.للىػعاء عثِؿا

المُت آلالت لىةو ب  و التي مىىخه مً جىلى مىهب عثاؾت الىػعاء زالر مغاث بغلؿيىوي ًمخلىهاؤنبذ  التي ؤلٖا

المُت " ؤبؿلىن " و "مُضًا  اجه ؤلٖا ا لخضمت مهالحه و ؤَضافه الخانت ٖلى مضٖىما بمجمٖى ؾاث" التي سخَغ

الم   بمٗؿىغ) 2011-2008( ألازحرة والًخه زالٌ بًُالُا بلحاق مً جمىً ،خؿاب خم الكٗب ؤلاًُالي في ؤلٖا

ُاهُا اإلاخدضة الىالًاث في الجضص اإلادافٓحن  مً للٗضًض  الخدًحر في ؾُاؾُا و بٖالمُا صٖمهم زالٌ مً وبٍغ

ا.الٗغاق ٖلى الحغب ؤَمها و لٗالما في الحغوب

الم في ؤلاًُالُحن بدم بغلؿيىوي جىخل ؤلحله الظي للمؿاؽ هٓغا و  في  جٓاَغ واإلاخٗضص، اإلاىيىعي ؤلٖا

ت تهضًض"  ؤهه ؤهضوا ما يض عوما في ؤلاًُالُحن مً آلاالف ٖكغاث خىالي 2009 ؤهخىبغ  مً الصحافت لحٍغ

ا".بغلؿيىوي َغف

ىظا ؤنبذ بغؾليىوي ه الم لخضمت مهالح َو الم و خالت مً خاالث حسخحر ؤلٖا مىطحا مً جضزل اإلااٌ في ؤلٖا

اؾُاؾُت زانت ٖلى خؿاب اإلاهالحت الٗامت. 

ا

  المُت عوبغث محرصوربمبراَىعٍت الخجؿـ : ا فًاثذ و  ؤلٖا

ُاهُا، في ؤما ماٌ عحل يض 2011 ؾىت الؿُاس ي و الكٗبي السخِ صف٘ فلض بٍغ  ببؿب - محرصور عوبغث ألٖا

" ووعلض طي ؤف هُىػا" صحُفت َغف مً ؾُاؾُحن و  مكاَحر و مىاَىحن بجهاالث ٖلى الخجؿـ فًُدت
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 جدىم بكإن  الخُغ هاكىؽ صق بلى الٗماٌ خؼب - الهضوعا مً ٖاما 168 بٗض ؤغللها كبل ًمخلىها وان لتيا

الم وؾاثل في ألامىاٌ عئوؽ ؤصحاب ا1 .اعاللغا نىاٖت مغاهؼ في الخإزحر بلى ؾٗحهم و ؤلٖا

ش نضوعَا بلى ؤهخىبغ  و جخٗلم الفًُدت بصحُفت " هُىػ ؤف طي ووعلض" التي ًمخلىها محرصور و التي ٌٗىص جاٍع

ازخُفذ  صاوهغا مُليو هي ؤن ؤخض صحفيي الصحُفت جىنل بلى عؾاثل َاجفُت لفخاة مغاَلت اؾمها  1843

ُاهُا وافت مهخمت بمهحر  َخه الفخاة 2002ؾىت  ُاء ، و بِىما واهذ بٍغ كام الصحفي بدظف بٌٗ الغؾاثل إٖل

لا ؤهبر و لِؿخمغ في الىخابت خىٌ اإلاىيٕى ؤٌَى فترة ممىىت ، و َى ما حٗل اؾغة الفخاة  ت حكٍى كههه الخبًر

حٗخلض ؤنها ٖلى كُض الحُاة. هما ؾبم لهظٍ الصحُفت ؤن ججؿؿذ ٖلى ؤكاعب ؤشخام كخلىا في الٗغاق و 

ُاهُا ؾىت ؤفغاوؿخان و ختى ٖلى الٗاثلت اإلا ، و كض هكفذ َظٍ الفًاثذ الخجاوػاث التي 2007الىت في بٍغ

المي و َى ما صف٘ محرصور ؤن ًلغع غلم َظٍ الصحُفت و طلً بٗض يغِ  ًمىً ؤن جدضر في اإلاجاٌ ؤلٖا

ا.2اإلاجخم٘ ٖلُه

وؾاثل  و ٌٗخبرما كامذ به الصحُفت اهتهاوا لخهىنُت الخدلُم في مثل َظٍ اللًاًا هما ٌكحر بلى حغلغل 

ا ٖلى الحُاة الٗامت بكيل  ُاهُت بكيل غحر ملبٌى ؤصي بلى جإزحَر الم التي ًملىها محرصور في اإلااؾؿاث البًر ؤلٖا

اؾلبي.

ُاهُت ؤلاهخساباث فيو ُاوي  الٗماٌ خؼب بتهم ،)ماي( 2010 لؿىت الٗامت البًر  اإلاملىهت بٖالم وؾاثل البًر

ت كً هُىػا" إلاجمٖى  طي ؤوف هُىػا"و"" الهً"و" جاًمؼ نىضاي" صحف فى إلاخمثلتا و مغصور لهاخبها" وىعبَغ

ُاوي الٗالم الغؤي حغلُِ و الحؼب يض بالخدحز" هُىػا ؾياي" وقبىت" ووعلض  الغغم ٖلى وطلً الٗالمي، و البًر

ا .اإلاخدضة اإلاملىت جمخلىها التي الهاعمت ؤلاهخسابُت الغكابُت آلالُاث ؤن مً

 الؿُاس ي الىفىط زانت اإلاجخم٘، ٖلى  مغصور هفىط لىكف خملت ٌالٗما خؼب كاص اإلاُُٗاث َظٍ وؤمام

المي ُاهُا، في وؤلٖا الم وؾاثل امخالن جىٓم حضًضة كىاهحن ؾً ٖلى خثِث بكيل الحؼب وعاف٘ بٍغ  و ؤلٖا

ا.ؤلاخخياع جمى٘

  : إفي الوالًاث املخحدة و فسوسا

 اإلاخدضة الىالًاث في ؤلاجهاٌ وؾاثل هٓم حبةنالا باإلاُالبت الحغواث بٌٗ بضؤث فلض ،ؤما في الىالًاث اإلاخدضة

ىُت ً اللغنا مً الدؿُٗيُاث مىخهف في ألامٍغ ٗخبر. الٗكٍغ  وؾاثل هٓام جُىعا في مهما ٖاما 2003 ٖام َو

ىُت، الاجهاٌ يي، الاجهاٌ هٓام بةنالح ناإلاُالبح نالىاقُح حهىص جىخضث خُث ألامٍغ  بجداص" حهىص م٘ ألامٍغ

                                                           
1
غة مخىفغة ٖلى الغابِ الخالي   -   ت للىاة الجٍؼ فًاثذ بمبراَىعٍت مغصور ؤلاٖالمُت، هضوة خىاٍع

:http://www.aljazeera.net/programs/revolutionrhetoric/2011/7/21  ": ش إل ٖلحها بخاٍع ا.2017ؾبخمبر  10، جم ؤلَا
2
ا.515، 514، م، 2013ٖبض الٗالي عػاقي، اإلاهىت صحفي مدترف، صاع َىمت، الجؼاثغ،  -  

http://www.aljazeera.net/programs/revolutionrhetoric/2011/7/21
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ٌاالىا مكغوٕ"و ،"اإلاؿتهلىحن  ًسللىا ؤن اؾخُاٖىا و ،"الغكمُت الضًملغاَُت مغهؼ"و الاجهاٌ، وؾاثل بلى نى

يي للكٗب الٗام الىحضان في ىُت، الاجهاٌ وؾاثل هٓام بنالح في الغغبت ألامٍغ  اإلاُالبت َظٍ وجدىلذ ألامٍغ

 غؽىوغبالي الخجاعة لجىت ؤًضث طاجه الٗام وفي. غؽاليىوغ بلي اللًُت صف٘ ؾخُاٖذا قٗبُت خغهت بلي

اصة الفُضعالُت، الاجهاٌ وؾاثل لجىت كغاع لخإًُض ؾخٗضاصَاا  في هضماجوالاا خخياعالاا ٖملُاث ٖلى اللُىص بٍؼ

ىُت الاجهاٌ وؾاثل  ٖلى ووافلىا الاجهاٌ وؾاثل بنالح كًُت غؽاليىوغ ؤًٖاء مً هبحر ٖضص وجبنى. ألامٍغ

، ًٖ الضفإ َضفها غؽاليىوغ صازل مسخلفت مباصعاث  والحُلىلت الىؾاثل، بحن الخىافـ بِئت ىفحروج الخىٕى

 جىُٓم بٖاصة ؤن البٌٗ ًغيا طلً عغم. الىبريا الكغواث ؾُُغة جدذ اإلادلُت الاجهاٌ وؾاثل وكٕى صونا

ىُت الاجهاٌ وؾاثل ت زضماث وحىص في ًىمً الٗالج وؤن الحل، َى لِـ ألامٍغ  الضولت مً ممىلت بزباٍع

ت، وغحر باليامل ا.1آزغ ألخض ولِـ لجمهىعَا الىالءوا بالفًل جضًً ججاٍع

المُت ًٖ ؤصحاب اإلااٌ، فةن اللاهىن الفغوس ي  وفي هفـ الخىحه الغامي بلى يمان بؾخلاللُت اإلااؾؿاث ؤلٖا

ت بكخهاصًت مً بمخالن ؤهثر مً   50 مً ؤهثر باإلائت مً عؤؽ ماٌ ؤي مدُت ؤعيُت، ؤو 49ًمى٘ ؤي مجمٖى

ً ًمىً هما ال ُت،فًاث ؤو مدلُت مدُت يؤ ؤؾهم مً باإلائت  ألاوعوبي الاجداص زاعج مً ألاحاهب للمؿدثمٍغ

اباإلائت. 20 مً ؤهثر امخالن

باإلائت في  5باإلائت مً ألاؾهم في كىاجحن مسخلفخحن و ال ؤهثر مً  15و ال ٌؿمذ اللاهىن الفغوس ي بةمخالن ؤهثر مً 

ُلت بٖالمُت بكيل وامل مً بحن مخالن ؤهثر مً وؾًدًغ اإلاكٕغ الفغوس ي ٖلى الخىام ازالر كىىاث، هما 

ىنا الم ألاعب٘ التي خضصَا هما ًلي "الخلفٍؼ ىنا الغاصًى ألاعيُت، ؤلاطاٖت ألاعض ي، وؾاثل ؤلٖا  الهىاجي والخلفٍؼ

االُىمُت". الصحف وؤزحرا

مً زالٌ ث الخانت والٗامت يمان الكفافُت وكض هو اللاهىن الفغوس ي ٖلى ؤهه ًيبغي ٖلى اإلادُاث واللىىا

م مبٖالم  ت مً جملً الجمهىع بكتى الُغق. ؤما فُما ًسو الاؾخلاللُت فُخم يمانها ًٖ ٍَغ ى٘ ؤي مجمٖى

مدُت مدلُت ؤو  يمً ؤؾهم ؤ باإلائت 50مدُت ؤعيُت، ؤو ؤهثر مً  ياٌ ؤمً عؤؽ م باإلائت 49ؤهثر مً 

ً ألاحاهب مً وال فًاثُت، ا.باإلائت 20الاجداص ألاوعوبي امخالن ؤهثر مً  زاعج ًمىً للمؿدثمٍغ

في َظا الؿُاق ٌٗخبر اللاهىن الفغوس ي ؤهثر حٗلُضا فُما ًسو مؿإلت اإلالىُت وبعؾاء مبضؤ الخٗضصًت بكإن  

الم. فًمان الخٗضصًت ًلىم ٖلى زالر كىاٖض مخياملت، ؤولها، ٌٗغف بلاٖضة "الازىحن ٖلى ألاعبٗت "  وؾاثل الٖا

ىن ألاعض  ىن الهىاجي وؤزحرا فاللاهىن ًدضص ؤعب٘ وؾاثل لإلٖالم (الخلفٍؼ ي، ؤلاطاٖت ألاعيُت، الغاصًى والخلفٍؼ

                                                           
1
الم الخام اإلاغجي واإلاؿمٕى في مهغ ما بٗض الثىعة ،  -   ىضوة ٖلضَا مىخضي البضاثل الٗغبي للضعاؾاث وعكت ملضمت لههى الحىاوي، عئي خٌى هُفُت جىُٓم ؤلٖا

ىفغ ٖلى ملاٌ مخ  2011هىفمبر  16باإلاكاعهت م٘ بغهامج جىمُت الجهىص الظاجُت الخاب٘ للىوالت الىىضًت للخىمُت الضولُت ، 

ش ،  http://www.afaegypt.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=113ااالغابِ: إل ٖلُه بخاٍع ا بخهغف). (2017ؾبخمبر  10جم ؤلَا

http://www.afaegypt.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=113
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دٓغ اللاهىن امخالن ازيخحن مً ؤنل ؤعب٘ مجها. ؤما اللاٖضة الثاهُت فخسو اإلاكاعهت في  الصحف الُىمُت ) ٍو

ىهُت، بط هثر كاعهت في كىاجحن، وال ؤمً ألاؾهم في خالت اإلاباإلائت  15ال ًمىً امخالن ؤهثر مً  ؤهثر مً كىاة جلفٍؼ

في خالت اإلاؿاَمت في زالر كىىاث. وؤزحرا، فةن اللاهىن ًدضص مٗضال جغاهمُا للمكاَضًً باإلائت  5مً 

ىن اإلادلي  6ملُىن مؿخم٘ مدخمل للغاصًى، و 150واإلاؿخمٗحن ال ًمىً جسُُه، ُخضص بـ  ملُىن مكاَض للخلفٍؼ

ىن ألاعض ي ىُت واخضة للخلفٍؼ ا.1وحغُُت َو

ا

  إالصين :  ملكيت وسائل لاعالم في

 التي الخُت اَاع في ،2003 ٖام ًىلُى مً الثالزحن في الهحن في ؤلاجهاٌ وؾاثل هٓام بنالح ٖملُت بضؤث

ت ؤلاصاعة ويٗتها اث، للصحافت اإلاغهٍؼ  ول ؤن ٖلى ههذ والتي الهُني، الكُىعي للحؼب الخابٗت واإلاُبٖى

اث ٘ حسجُلها ٌٗاص ؾىف اإلاُبٖى ت للجىت الخابٗت الىباع الخمـ حفالص ؾخثىاءبا كخهاصًت،ا همكاَع  اإلاغهٍؼ

 ،Guangming  Daily   الُىمُت غىاوغمىغ" وصحُفت ،People's Daily"الُىمُت الكٗب" صحُفت وهي للحؼب،

غ" وصحُفت  وصحُفت ،Economic Daily "الُىمُت الاكخهاصًت" وصحُفت ،Liberation Daily "الُىمُت الخدٍغ

ت الحيىمت ؤن طلً ومٗنى .Seeking Truth "الحلُلت ًٖ البدث"  الصحف ليل اإلاالي صٖمها جىهي ؾىف اإلاغهٍؼ

ا حٗمل ؤن ٖلحها وؤن الىباع، الخمـ َظٍ بةؾخثىاء
 
ا.الؿىقا للىاٖض َبلا

ىهُت، مدُت 3000 الهحن في ًىحض  وؤهثر صحُفت، 2200 مً وؤهثر عاصًى، مدُت 1000 مً ًلغب وما جلفٍؼ

 ٌٗغف فُما. الؿىقا للىاٖض َبلا حٗمل ولىجها للضولت، هتمملىا الىؾاثل َظٍ وول. مجلت 1000 مً

ا باالقتراهُت"
 
لها مً حؼء ٖلى جدهل خُث ،"الهِىُت للخهاثو وفلا  الجؼء ٖلى وجدهل الضولت، مً جمٍى

ا وؾُلت ول وجلضم. والخىػَ٘ ؤلاٖالن خهُلت مً آلازغ
 
ا بُاها

 
ا الن، مً صزلها ًٖ للحيىمت ؾىٍى ؿمذ ؤلٖا  لها َو

غ في ؾخسضامهاالا هفلاتها حغُُت بٗض ؤعباخها، فينا ؾترحإبا  مً الصحُفت صزل ػاص وولما. هفؿها جٍُى

الن ل مً صزلها كل ولما والخىػَ٘، ؤلٖا ا.الحيىمي الخمٍى

ا حٗمل التي الصحافت وماػالذ ؤلاجهاٌ، وؾاثل ٖلى مُلم بكيل حؿُُغ الهِىُت الحيىمت ػالذ ال
 
 وفلا

 مباصثه ًٖ الخغوج حؿخُُ٘ وال الكُىعي، للحؼب الضٖاثُت لخىحهاثا يىء في حٗمل الحغ الؿىقا للىاٖض

                                                           
1
الم اإلاغجي واإلاؿمىا -   ا.2012ماعؽ-29و 28 عئي مؿخلبلُت ،اللاَغة ٕ في مهغ:ؤوعاق ٖمل ماجمغ ؤلٖا
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ت ؤلاجهاٌ وؾاثل زصخهت ؤن هما. الحيىمُت الخٗلُماث ًٖ الخغوج ؤو وجىحهاجه، وؾُاؾاجه  بدىم ممىٖى

ا.1الهحن في اللاهىنا

الم في بٌٗ صٌو الٗالم، و اوٗياؾاتها ٖلى ا إل ٖلى مسخلف هماطج ملىُت وؾاثل ؤلٖا إلاهىت و ٖلى وبٗض ؤلَا

اصةالهالح الٗام،   ٖلى اللُىص البض مً ؤلاقاعة بلى ؤن الٗضًض مً الضًملغاَُاث في الٗالم، جخجه هدى ٍػ

اث بحن ؤلاهضماج ٖملُاث المُت، للىؾاثل اإلاالىت ؤلاكخهاصًت اإلاجمٖى  الخٗاوهُت اإلالىُت وحصجُ٘ ؤهماٍ ؤلٖا

الم، في خحن حٗمل صٌو ؤزغي مثل فغوؿا ٖ لىؾاثل ؼؤلٖا الم مياهت وؾاثل لى  حٍٗؼ ا  ؤلٖا الٗمىمُت وحسخحَر

ت و اإلاهلحُت. خباعاث الخجاٍع الخلضًم زضمت ٖمىمُت مخدغعة بلى خض ما مً ؤلٖا

ؿدىض ت فىغة ٖلى الٗالمي الخىحه َظا َو ٍغ ت بدماًت جخٗلم حَى  في اإلاىاًَ خم يمان و  الخٗبحر و الغؤي خٍغ

المي ؤلاَخمام خهغ ٖضم و اإلاجخم٘ في حجمها وان مهما آلاعاء و الخىحهاث حمُ٘ ٌكمل مخٗضص بٖالم  في ؤلٖا

ا.بكخهاصًا اإلاضٖىمت الخىحها

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

                                                           
1
الم والخدٌى الضًملغاَي في الضٌو الٗغبُت ،  -   الم وجدضًث اإلاجخمٗاث الٗغبُت،وعكت ملضمت إلاعاؾم مدمض الجماٌ، وؾاثل الٖا حامٗت  ولُت الاٖالم، اجمغ الٖا

ا.2006اللاَغة، ماًى 



عالملاإ بوسائل املحيطت بالظسوف املسجبطت املهىيت الاهحسافاث و الادخالالث:  الثالث الفصل  

 

 174 

ا

إاملبحث الثاوي :

إألادطاء املهىيت املسجبطت باسخذداماث الصوزة لادبازيت 

إ

إ" لصوزإًلخقطون ا قد لكاذبينإال أن ا جكرب، ال قد الصوزإ ن"إ  

إهاًً لويس

إ

المُت اإلاخٗللت بخغُُت ألازباع طاث ألاَمُت الىبري باليؿبت للجمجضزل الهىعة في نلب  اهاث ؤلٖا اَحر الَغ

المُت و كضعتها ٖلى هلل ألاخضار بكيل الٍٗغًت و طلً ألنها جغجبِ ا عجباَا وزُلا بمضي هجاٖت اإلااؾؿت ؤلٖا

اٖخباع  حمالُاث الهىعة ؤو الٗىـ مً طلً ؾلبُاتها.آوي و هىعي ًإزظ بٗحن الاا

ُت  و بهظا ت، هما ؤنها جدٓى،حٗض الهىعة ؤخض ؤَم و ؤبغػ ألاٖو ُت ألازغي مثل  ؤو الضٖاثم ؤلازباٍع ملاعهت باألٖو

المي الؿمعي البهغي.، بلضعاتها ؤلااليلمت و الهىث اكىاُٖت و حمالُاتها التي ججٗل مجها ؤؾاؽ الٗمل ؤلٖا

ؤو ؾىء هدغافاث عة اإلاخدغهت، فةن الااثابخت و الهىاو ٖلى الغغم مً بٌٗ الفغوق الخلىُت بحن الهىعة ال 

في الهىعة الثابخت ٌ اؾخٗماٌ الهىعة لىلل الخبر ي، ًمىً ؤن ًدضر دهل زالالاؾخٗماٌ اإلانهي الظي كض ً

الم و ؤلاجهاٌ و التي جمىىىا مً اللُام ٖلى خض ؾىاء و اإلاخدغهت  هٓغا لللضعاث التي جمىدها جىىىلىحُاث ؤلٖا

اخت و اإلاخدغهت ٖلى خض ؾىاء.بخٗضًالث ٖلى الهىعة الثاب

لى َظا ألاؾاؽ اعجإًىا ان هلضم في َظا اإلابدث ٖضصا مً الحاالث التي جم زاللها اعجياب ازُاء مهىُت  ٖو

جخٗلم باؾخسضام الهىعة الثابخت و هي ألازُاء التي ًمىً ؤن جدضر باليؿبت للهىعة اإلاخدغهت لدكيل زُإ 

ظع الحهٌى ٖلى ؤمثلت مً ججاوػاث ممازلت خضزذ في اإلادُاث مهىُا في ولخا الحالخحن، و طلً هٓغا لخٗ

ىهُت.  ىهُت بال ؤن طلً  فالخلفٍؼ ٗلى الغغم مً ؤن صعاؾدىا َظٍ جخٗلم بالضعحت ألاولى بالهىعة الحُت ؤي الخلفٍؼ

ىا ال ًمىٗىا مً الخُغق بلى هماطج ؤلاهؼالكاث اإلاسجلت ٖلى مؿخىي الهىعة الفىجىغغافُت هىاكلت للخبر، بل ؤه

ىهُت و هٓحرتها الفىجىغغافُت جدكابه بلى خض هبحر  زانت بطا  اهاث ألازالكُت بحن الهىعة الخلفٍؼ هجؼم ؤن الَغ

ىهُت جدكابه بلى خض هبحر بفًل الخُىع  ٖلمىا ؤن بغامج اإلاٗالجت الغكمُت للهىعة فىجىغغافُت واهذ ؤم جلفٍؼ

. االخىىىلىجي اإلادؿإع
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ا

  6002الصوز و حغطيت "زويترش" ألحداث لبىان سىت  الحالت ألاولى : عمليت إسخيساخ :  

خضاء ؤلاؾغاثُلي ٖلى لبىان ؾىت  نىعجحن جٓهغان  2006ؤوث  7وكغث ووالت عوٍترػ لألهباء في  2006ؤزىاء ؤلٖا

آزاع صزان مخهاٖض مً اإلاباوي التي جم بللاء اللىابل ٖلحها في بحروث، وكض خهلذ عوٍترػ ٖلى الهىعجحن مً 

ى مهىع مؿخللهىع ٖضهاإلا اصة خضة الضزان اإلاىضل٘ مً ؤخض ألابيُت ان الحاج َو ، و كض كام اإلاهىع بٍؼ

خضاءاث ؤلاؾغاثُلُت التي واهذ هظلً بالفٗل ، و بٗض ؤؾبٕى مً طلً جىاكل هاقُىن  للخضلُل ٖلى فًاٖت ؤلٖا

ت و ٖلى بزغ طل فدو ؤٖماله ، خُث ً كغعث عوٍترػ ٖلى ؤلاهترهذ كًُت جالٖب َظا اإلاهىع بالهىعة الخبًر

ت بؾغاثُلُت ٖلى ؤخض ا هدكفذ بالفٗل ؤهه جالٖب بالهىعجحن بخضاَما جٓهغ وكاج٘ خضزذ بٗض يغبت حٍى

ألاخُاء اإلاإَىلت بالؿيان و ألازغي لُاثغة بؾغاثُلُت فىق مىُلت حىىب لبىان و في الهىعة ألاولى كام بةحغاء 

هاع جهاٖض الضزان مً ؤخض ألابيُ لِ زالر َللاث ت و في الثاهُت ْهغث الُاثغة و هي حؿبٌٗ الخٗضًالث إْل

امكٗت بضٌ مً واخضة.

الهىع و ؤهىغ اإلاهىع كُامه بكيل مخٗمض بالخالٖب بالهىع و كاٌ ؤهه وان ًداٌو بػالت الغباع مً  حهخهمً 

والت ؤن عجىب زُإ هٓغا لللت ؤلاياءة في الهىعة ، و كض هكف الخدلُم الظي ؤحغجه الىاحٗضًل ؤلىانها ولىىه ا

 920الهىعة كض جم بالفٗل حٗضًلها بةؾخسضام بغهامج "الفىجىقىب" و ٖلى بزغ طلً كغعث الىوالت سحب 

اخغل فحها لحؿاب عوٍترػ.نىعة مً ؤٖماله كام بها اإلاهىع زالٌ الؿىىاث اإلاايُت التي بق

غ اإلاهىع فةهه كض كام بالفٗل بخىغاع مكهض الضزان بةؾخسضام ؤصاة  ؤلاؾخيؿار في الفىجىقىب و مهما وان جبًر

ووان الخالٖب واضحا لدكابه هماطج جىغاع الضزان. و بٗض طلً كغعث ووالت عوٍترػ حكضًض ٖملُت خهىلها ٖلى 

لت الخٗامل مٗها ا.1الهىع التي جغصَا مً الكغق ألاوؾِ و ٍَغ

ا

 لحالت الثاهيت : جفخيح و حغميق الصوزة بمجلتي الخاًم و هيوشويك : ا 

ىُت بخغُحر مالمذ الالٖب اإلاكهىع "ؤوجي ؾُمبؿىن" بٗض اللبٌ  1994في ًىهُى   كامذ مجلت "الخاًم" ألامٍغ

ٖلُه بتهمت كخل ػوحخه و ٖكُلها ، خُث ْهغث الهىعة ؤهثر كخامت في صاللت ٖلى لىهه ألاؾىص و مداولت هلل 

مت. افىغة مفاصَا وحىص ٖالكت بحن اللىن ألاؾىص و الجزوٕ بلى الجٍغ

                                                           
1
ا. 247-246م.م . 2011صاع الىخاب الجامعي، ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة، ، ؤزالكُاث الٗمل الصحفيالؿُض بسُذ،  -  
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ىُت" بِىما ْهغث الهىعة هفؿها ٖلى مجلت وهخبذ جدذ اإلاج ً"لت ٖباعة "مإؾاة ؤمٍغ ىُتهُىػٍو بضون  " ألامٍغ

بالبىض الٍٗغٌ" مداهمت كخامت ؤو حٗخُم لىً هالم الهىعة وان ًىحي بلى مٗان ؾِئت  خُث هخبذ اإلاجلت 

اإلااؾؿخحن  نو كض ؤزاعث مٗالجت الهىعة في اإلاجلخحن الىثحر مً الخٗلُلاث خٌى مهضاكُت َخحالضم". 

المُخحن، و خٌى ا ما في حغُُت الحضر يض ؾُمبؿىن و طلً مً زالٌ ؤلااؤلٖا ًداء بإن اإلاتهم كض كام هدُاَػ

مت وؤن لىهه ألاؾىص لهعجيابالفٗل با ا. 1ي كُامه بلخل ػوحخه و ٖكُلهاصاللت ف ب الجٍغ

ت،  الم بما فحها الؿمُٗت البهٍغ َاحم الىلاص مجلت الخاًم وبٗض جضاٌو َظٍ الهىع في مسخلف وؾاثل ؤلٖا

خظاع للجمهىع في ٖضصا الخالي الهاصع  ت مما صفٗها بلى الٖا ا بالٗىهٍغ اواتهمَى

ا

إالصوزة املعدلت          إإإإإالصوزة الحقيقيت          

إ

  : الحالت الثالثت : الخالعب باإلضاءة في الصوزة 

ل و بِذ و اإلامثلت بهجُلُىا حىلي في ؤٖلاب " نىعة للممثل بغاص starوكغ غالف مجلت  " 2005في ؤفٍغ

فا خُث جم صمج نىعة لبرا اص الكاجٗاث التي ؤزحرث خٌى وحىص ٖالكت بُجهما ووان الغالف مثحرا ولىىه وان مٍؼ

بيي في ًىاًبِذ جم ا ،  2004لخلاَها لها في فغحُيُا ٖام ونىعة إلهجُلُىا حىلي جم ا 2005غ لخلاَها له في الياٍع

                                                           
1
ا251هفـ اإلاغح٘، م  -  
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صة هدكاف الخالٖب مً زالٌ ؤلاياءة فإويإ الهىعجحن و الٓالٌ اإلاىحىاللهىعجحن جم او بالفدو الضكُم 

لخلاَها في الخاعج و في حى مكمـ ولِـ هما بضث فًال ًٖ مىك٘ الكمـ في بها حكحر بلى ؤن الهىعجحن جم ا

ت الهىعة خُث ْهغ ْل بهجُلُىا ٖلى الغمل وجدذ طكجها هما ؤن اللمٗت التي بهدؿذ وحهها لم جى ً مدؿاٍو

ا، ول َخه الٗىامل بقاعث بلى انها جىاحه الكمـ.اللىوي لإلياءة خٌى ؾاكها الُمنيفي الضعحت وهظلً الخضعج 

م ًٓهغ هما ان الجاهب ألاًمً مً وحه بغاص بِذ لم ًىً المٗا بِىما ًفترى ؤهه في مىاحهت الكمـ في خحن ل

ُف الهىعة و بصٖاء وكاج٘ غحر ٖخباع ما كامذ به اإلاجلت غطلً في الهىعة و ٖلُه جم ا حر ؤزالقي للُامها بتًز

ا.1صحُدت مً زالٌ صمج الهىعا

ا 

  : إحالت الخجازب الصازوديت لاًساهيت

الق هاجحت ٖملُاث جىضح بهىعا الٗاإلاُت ألاهباء وواالث ؤلاًغاوى الثىعي الحغؽ ؤمض 2008 ًىلُى فى  إَل

شن فت، نىعا جلً واهذ ولىً بالِؿدُت، ىاٍع ُفها بلى بًغان حهاف ٖمضث مٍؼ  كىيا اهُبإ بُٖاء ؤحل مً جٍؼ

ا.ؤلاًغاهُت الهاعوزُت اللىة ًٖ

ت ٖبر الٗالم، جفًُ بٌٗ  فت في وؾاثل ؤلاٖالم اإلاىخىبت و الؿمُٗت البهٍغ وبٗض ؤن جم بث َظٍ الهىع اإلاٍؼ

فت و طلً بٗض فدهها بىاؾُت بغامج بلىتروهُت مُٗىت ا.2الخلىُحن بلى ؤن َظٍ الهىع مٍؼ

ا 

إالصوزة املصيفت                الصوزة الحقيقيت                                                      

إ

إ

                                                           
1
ا. 252، م : مغح٘ ؾبم طهٍغ ،ؤزالكُاث الٗمل الصحفيالؿُض بسُذ،  -  

2
تًاؾغ  -   ت،اللاَغة،بىغ، ؤزالكُاث الهىعة ؤلازباٍع ا 172،  م : 2012 ،1ٍ، صاع الىخب اإلاهٍغ
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  مبازك في جسيدة ألاهسام املصسيت : السئيس املصسي الاسبق حسني صوزة 

ضة  ت بتزوٍغ نىعة عؾمُت ْهغ فحها الغثِـ اإلاهغي ألاؾبم خؿنى مباعن زالكامذ حٍغ ٌ ألاَغام اإلاهٍغ

مكاعهخه في بحخمإ بالبِذ ألابٌُ خٌى اللًُت الفلؿُُيُت، و ْهغ مباعن في آزغ الهىعة وكبله ول مً 

يي الؿابم باعان ؤوباما و الغثِـ الفلؿُُني مدمىص ٖباؽ و ملً ألاعصن ٖبض هللا زاوي و عثِـ  الغثِـ ألامٍغ

اخيىمت ؤلاخخالٌ ؤلاؾغاثُلي بيُامحن هخاهُاَى.

غا ضة ألاَغام في الهىعة التي الخلُها  وجضزلذ َُئت جدٍغ يي  اإلاهىعاحٍغ  وكغا، خُث ؤٖاصث هُىضي حكانألامٍغ

فت  ش 45207 الٗضص فىنىعتها اإلاٍؼ  جفانُلها فى الخالٖب بٗض الهفدت ههف لىٖ 2010ؾبخمبر  14 بخاٍع

واهذ كض بال ؤن الهىعة الحلُلُت  .آزٍغ مً بضال اإلاكهض ملضمت فى مباعن بىي٘ الهىعا مٗالجت ببرهامج

ش  ٌا2010ؾبخمبر  1وكغث مً كبل ٖلى مىك٘ ألابٌُ بخاٍع ا.1،و وان فحها مباعن في ألازحر و ؤوباما في ألاو

إ 

إ

إ

إ

إالصوزة الحقيقيت                                                الصوزة املصيفت 

إ

ا

ا

ا

ا

ا

                                                           
1
ا.177، م : ٘ هفـ اإلاغح -  
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إاملبحث الثالث : 

إبت لاعالميت السمعيت البصسيت في الجصائسهصالقاث املهىيت و ألادالقيت في الخجسإبعض الاإ

إ

تقهضث  هؼالكاث ألازالكُت التي ؾدبلى مجاٌ الؿمعي البهغي الٗضًض مً الاافي  الحضًثت الخجغبت الجؼاثٍغ

ىوي الجؼاثغي ٖلى الغغم مً بزخالف اإلاىاكف و آلاعاء  الم الخلفٍؼ ش ؤلٖا ا "ؤزُاء بحن مسجلت في جاٍع مً ٌٗخبَر

ب و التربو"هاحمت ًٖ خضازت الخ و بحن مً ًغي ؤنها  1جغبت و التي ًجب الخٗامل مٗها بىيٗها في زاهت الخضٍع

ً فاصح لضي اللاثمحن ٖلى ؤلاٖالم الؿمعي البهغي في الجؼاثغ. احٗىـ يٗف جيٍى

الم الؿمعي البهغي في  و ؾيؿخٗغى زالٌ َظا اإلابدث بًٗا مً َظٍ ؤلاهؼالكاث التي وك٘ فحها ؤلٖا

 الجؼاثغي: 

I.  حصت "قابصت شمت" للخلفصيون الجصائسي " :قضيت 

ىن الجؼاثغي ؾىت   مغػاق التي ؤزغحها"كابؿت قمت" الهؼلي  بغهامج 1990جًمىذ الكبىت البرامجُت للخلفٍؼ

المُت حضال هبحرا في ألاوؾاٍ اإلاهىُت ثؤزاعا، و هي الحهت التي ٖلىاف ، و جخمثل الحهت في جمثُلُاث و ؤلٖا

لت هلضًت ؾازغة، هما ًلىمىن  فياَُىناممثلىن  ًلٗب فحها ؤصواعا خياثُت لصخهُاث ؾُاؾُت ؤو زلافُت بٍُغ

ابىلض بٌٗ ألاوؾاٍ اإلاهىُت بكيل فياهي ًغي اللاثمىن ٖلى َظٍ الحهت ؤهه مؿخمض مً الىاك٘.

ىن  بال ؤن َظا البرهامج ؤزاع مىحت سخِ و بؾدىياع  مً َغف الصحفُحن صازل اإلااؾؿت الٗمىمُت للخلفٍؼ

ىن الجؼاثغي بُاها في الصحافت اإلاىخىبت، ٖبروا مً زالله ًٖ  33، خُث وكغ الجؼاثغيا صحفي بالخلفٍؼ

ٌ"مؿخىاٍ الغصت و اإلاىدِ" هما اؾدىىغوا ٖضم اخترام الظوق الٗام عفًهم إلاًمىن َظا البرهامج و بصاهتهم 

افي مًمىن َظٍ الحهت الؿازغة.

ش  خمل ٖىىان " ال للغصاءة ... وال لؿُاؾت  ضًض و اؾدىياعاوك٘ ٖضص مً الصحفُحن بُان جى 1990حىان  5و بخاٍع

ىُت وحاء مًمىهه هما ًليخالٌ ٖلًُ و خغام ٖلي"  ا: ، جم وكٍغ في الصحافت الَى

                                                           
1
احي 2015ؤهخىبغ  17مُلىص قغفي عثِـ ؾلُت الًبِ للؿمعي البهغي ، الخبر  -   ا، خاوعٍ حماٌ بٖى
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ىن الجؼاثغي اإلاىكٗىن ٖلى ؤؾفله وٗبر ًٖ " ؾدُاثىا و جىضًضها الٗمُلحن بمدخىي اهدً صحفُى الخلفٍؼ

ىهُت "كابؿت قمت" التي بثذ  و التي جىاكٌ بمًمىنها الُاب٘ الٗمىمي  1990ماي  30ؤمؿُت الحهت الخلفٍؼ

ىن زانت في مثل َظٍ الفترة الحؿاؾت ، فترة الحمالث ؤلاهخسابُت . اإلااؾؿت الخلفٍؼ

بهىا بط هداٌو جُبُم الحُاص الهاعم ٖلى ؤهفؿىا هصحفُحن مدترفحن وبط وٗمل ٖلى جُبُم الخٗلُماث التي 

وٗلً بحر ًٖ مىاكفها كبُل ؤلاهخساباث. ول اللىي الؿُاؾُت في البالص للخٗ جُالب مىا بجاخت هفـ الفغم ؤمام

عفًىا للخىحُه غحر الٗاصٌ و للخمُحز ولؿُاؾت "خالٌ ٖلًُ و خغام ٖلي" ، و وٗلم الغؤي الٗام ؤهىا غحر 

مؿاولحن ًٖ بٌٗ اإلاىاكف الؿاطحت وغحر اإلاضعوؾت، هما َى الحاٌ في خهت "كابؿت قمت" التي خملذ 

ا و مٗالجت غحر ؤزالكُت ًىلىحُت مىحهت و مخُغفت و اؾلىبا اإليافت بلى الغصاءة الفىُت، مىاكف بًضبا ؾتهخاٍع

ني. اللًاًا فهل فحها الضؾخىع و اإلاىاًَ و لم ٌٗض ٌؿدؿُغها الغؤي الٗام الَى

ىن هماؾؿت ٖمىمُت في ب هخاج عصت وبهىا بط هىضص بمثل َظٍ الحهت، فةهىا هىضص ؤًًا بهضع ؤمىاٌ الخلفٍؼ

لى عحاٌ ؤلازخهام. ٖلى الغؤي الٗام بطن ؤن  ٌٗخمض ؤلاكخباؽ و الؿغكت الفىُت و الخداًل ٖلى اإلاكاَض ٖو

ىوي هدهت "كابؿت قمت" و ؤن ٌٗلم ؤن صفاٖىا ًٖ الضًملغاَُت ًفغى ٖلُىا  ٌعي مىكفىا مً مىخىج جلفٍؼ

لهُض في اإلاُاٍ الٗىغة ، فلماطا جفغى عفٌ الخُغف و اإلاىاكف والغصاءة و ؤلاؾاءة ألزالكُاث الٗمل و ا

ا".حغُي البراءة الؿاطحت بالىفاق الىبحر اإلااط "الكمت" ٖلى اإلاخفغج الجؼاثغي و

ىن الجؼاثغي َم بالترجِب : ٖماع قىاف ،  33ووك٘ ٖلى َظا البُان  صحفُا مً اإلااؾؿت الٗمىمُت للخلفٍؼ

ض مىاقي بىاوي، ٖبض اللاصع قِىىو ي، مغاص قبحن ، ٖبض اللاصع صٖمِل، زحرة ؾٗضي، ٖبض الحفُٔ قاًب، ًٍؼ

ضي، مدمض خىُبل، مدفّى بً  مامت، وُٗمت صٍع ُت بً ٖغوؽ، ٖاجكت خامض، نىعٍت بٖى م، َػ ؤخمض بىبٍغ

اححن، ػعوق ٖلي، اإلاٗتز باهلل  كت، مغاص بَى ً الٗابضًً بٖى خفغي، بكحر مؿِـ، مدمض بلٗكُت، ٍػ

ض ملٗاف، ؤخمض ٖغوس ي، ٖماع بسىف، مدغػ بكحري، نالح حُاللي،مضوي ٖامغ، ٖبض اللاصع مام، ؤخم

ضة، ملُىت لىقاي، مدمض هجُب ِٖؿاث، الُٗض بً ٖغوؽ، ًىؾف  م ؾياع، بؿٗت فٍغ كىامي، ٖبض الىٍغ

اػعاق.

ا 

ا

ا
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II.  : "قضيت "النهاز جيفي" و "هيوميدًا هيوش 

الم الؿمعي 2013قهضث ؾىت  با مً اهفخاح الجؼاثغ ٖلى ؤلٖا البهغي، مىاحهت ٖلىُت بحن ، ؤي بٗض ؾىت جلٍغ

ىهِخحن َما كىاة " الجهاع جُفي" و "هُىمُضًا هُىػ"، جباصٌ فحها الُغفان مسخلف ؤهىإ التهم و  كىاجحن جلفٍؼ

ىن الظي ًفترى ؤن جلضم زضمت ٖمىمُت لهالح اإلاجخم٘ و ؤن ال  الىٗىث و طلً مً زالٌ قاقاث الخلفٍؼ

اغاص ؤو اإلاهالح الًُلت للىاة ٖلى خؿاب ؤزغي.جىدِ بلى مؿخىي الخالفاث الصخهُت بحن ألاف

 َديىث.. الفؿاص ، جدلُلا بٗىىان "ؤباَغة2013وبضؤث َظٍ اللًُت بٗض بث كىاة "هُىمُضًا هُىػ" قهغ ماي 

ماٌ محي الضًً َديىث مالً  ؤؾغاع.. الضًً محي بي" لغحل ألٖا وخلاثم"، جم الخُغق فُه بلى "التهغب الًٍغ

ل الٗملت الٗضًض مً اإلااؾؿاث و  ؤَمها ماؾؿت َديىث للىلل الجامعي و  هظا "جىعٍ الغحل في جدٍى

ا الضولت"، خُث كضم فُه  الهٗبت بلى الخاعج" و " الخداًل مً ؤحل ؤلاؾخفاصة مً مؼاًا ؤلاؾدثماع التي جىفَغ

ماٌ في ول ما وؿب بلُه مً زالٌ الخدلُم الصحف اي.الصحفي وزاثم و ؤصلت كاٌ ؤهه جثبذ جىعٍ عحل ألٖا

ضة "الجهاع  ٖلى بزغ طلً، بثذ كىاة  "الجهاع جُفي" جدلُلا صحفُا خٌى كىاة "هُىمُضًا هُىػ" و وكغث حٍغ

ش  ب بإمىاٌ كىاة.. هُىػا بٗىىان " هىمُضًا 2013ماي  24الُىمي" جدلُلا مىخىبا بخاٍع الفِـ  و قياعة التهٍغ

ثم جلٌى الصحُفت انها جثبذ  الٗالكت بحن وكغث مً زاللها وزا ''(خؼب الجبهت ؤلاؾالمُت لإلهلاط اإلاىدل)

اإلااؾؿت مالىت كىاة هُىمُضًا هُىػ و بحن كُاصاث مً خؼب الجبهت ؤلاؾالمُت لإلهلاط اإلاىدل ، مكحرة بلى ؤن 

"َظٍ اللىاة جمهض لٗىصة كضامى الفِـ بلى الؿاخت الؿُاؾُت"، هما وحهذ لها تهما ؤزغي جخٗلم بسضمت 

ااإلاهالح ؤلاكخهاصًت مجها.مهالح ؤَغاف ؤحىبُت، زانت 

المُخحن ما ٌكبه الحغب الىالمُت، خُث جباصٌ مؿاولى اللىاجحن ؤلاتهاماث  بٗض طلً وكبذ بحن اإلااؾؿخحن ؤلٖا

داث التي ْهغ مً زاللها ؤن ألامغ ًخٗلم بمهالح زانت ليل مجهما جخٗلم باإلقهاع بالضعحت ألاولى،  و  الخهٍغ

المُت ه مً  بدُث واهذ َظٍ اإلاىاحهت ؤلٖا ا.َغف اللىاجحن للحهٌى ٖلى ؤلاقهاعمجغص واحهت للخىافـ غحر الجًز

جُا في قهغ حىان  ى الكهغ الظي حغي فُه الىٓغ ٖلى مؿخىي كؿم2013و جخطح ؤَىاع َظٍ اللًُت جضٍع  ، َو

ماٌ محي الغوٍبت مدىمت لضي الجىذ َديىث يض  الضًً بالجؼاثغ الٗانمت في اللًُت التي عفٗها عحل ألٖا

 ؤلُاوـ لكغهت الغغاًت ووالت لهاخبها خؿان زلُفاحي، و اإلاخٗللت ب"ويُٗت "للخإمُىاث ؤلُاوـ" تقغه

ش مً الًغاثب بصاعة ججاٍ للخإمُىاث ش بلى جإؾِؿها جاٍع اليكاٍ" و هي الىوالت التي وان مدل  ًٖ جىكفها جاٍع
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ى ما حؿبب للؿُض قغاهت بحن َديىث و زلُفاحي كبل ؤن ًلىم الؿُض زلُفاحي بغللها بكيل حٗؿ في َو

ا َديىث في ا.*ؾىدُم ملُاع 200 زؿاعجه كضَع

ماٌ محي الضًً َديىث و بن وان  و جبحن بٗض طلً ؤن الخدلُم الظي بثخه "هُىمُضًا هُىػ" خٌى عحل ألٖا

 "للخإمُىاث ؤلُاوـ"ًخًمً الٗضًض مً الحلاثم فهى جم باٌٗاػ ؤو بُلب مً الغثِـ اإلاضًغ الٗام لكغهت  

ُفاحي و طلً مً ؤحل الخإزحر ٖلى زهمه في الجزإ اللًاجي الظي بُجهما، باإلالابل فةن الخدلُلاث خؿان زل

ضة "الجهاع الُىمي" خٌى كىاة هُىمُضًا هُىػ واهذ بهضف خماًت قغهت "  التي بثتها "الجهاع جُفي" و وكغتها حٍغ

ضة كىاة ع، و َى ما ؤهضٍ مضًغؤلِؿاوـ للخإمُىاث" التي حٗض مً بحن ؤبغػ اإلاٗلىحن لضي ماؾؿت الجها  وحٍغ

ش  عخماوي "الجهاع" ؤهِـ ضة "الجؼاثغ هُىػ" بخاٍع ؤن ٌؿعى بلى  2013حىان  2الظي اٖترف في خىاع له م٘ حٍغ

ضجه مً زالٌ جدلُلاث صحفُت مًاصة.   اخماًت اإلاٗلىحن ٖلى كىاجه و حٍغ

غ الخىُٓمُت و و جىضح َظٍ اللًُت َبُٗت الاهؼالكاث التي ًمىً ؤن ًل٘ فحها لإلا ٖالم ، في ْل غُاب ألَا

ً مً ؤحل مهالح مُٗىت  خضاء اللفٓي ٖلى آزٍغ ذ و الٖا اإلاغحُٗاث ألازالكُت، هإن ًىسٍغ بؿهىلت في الخجٍغ

لِؿذ بالًغوعة مهالح الجمهىع الٗام، هما ؤن َظٍ اللًُت جبرػ هُف ًمىً لإلٖالم ؤن ًسغج ًٖ مؿاٍع 

مهىُت مثل البدث ًٖ ؤلاقهاع  بُغق غحر ؤزالكُت و الاهسغاٍ في جىخالث  اإلانهي و ألازالقي بؿبب ٖىامل غحرا

اكخهاصًت و مهلحُت ججٗل مً اإلااؾؿت ؤلاٖالمُت وؾُلت للضفإ ًٖ مهالح َغف مٗحن و الؿعي بلى يغب 

غ الغاي الٗام، و َى ما ًاهض يغوعة وحىص  مهالح ؤَغاف ازغي ألَضاف مهلحُت ال ٖالكت لها باإلاهىت و بدىٍى

المي و جدمُه مً مثل َظٍ الاهؼالكاث. غ الٗمل ؤلٖا اآلُاث جىُٓمُت جَا

ا 

ا

ا

ا

ا

ا

ا

                                                           
*
ىُت باللغخحن الٗغبُت و الفغوؿُت الهاصعة قهغ حىان    ا.2013لإلَإل ؤهثر ٖلى اإلاىيٕى ًغجى الٗىصة بلى اعقُف الصحافت الَى
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III.  الجصائسيت" : الوطً"قضيت قىاة 

ىهُا مُىال كام به الصحفُان ػوي ٖلُالث  و ولُض  2015في ؤهخىبغ  ت " خىاع جلفٍؼ ً الجؼاثٍغ بثذ كىاة "الَى

جُغكا فُه  1عاق، ؤمحر الجِل ؤلاؾالمي لإلهلاطؾلُم م٘ الؿُض هىع الضًً مؼعاق اإلاٗغوف بٖالمُا بمضوي مؼا

بلى ٖضص مً الىلاٍ مً بُجها عغبت الؿُض مؼعاق في الٗىصة بلى الؿاخت الؿُاؾُت بما ًىاكٌ مُثاق الؿلم و 

ت الؿىصاء مً بحن ٖىانغ الجِل  ىُت الظي جم بمىحبه الٗفى ٖلى اإلاخىعَحن في حغاثم الٗكٍغ اإلاهالحت الَى

و الجماٖت ؤلاؾالمُت اإلاؿلحت اإلاىخمحن بلى الجبهت ؤلاؾالمُت لإلهلاط اإلاىدلت، خُث ؤفصح ؤلاؾالمي لإلهلاط ؤ

الؿُض مؼعاق زالٌ الحىاع ًٖ عغبخه الجاصة في الٗىصة بلى الٗمل الؿُاس ي مً زالٌ بوكاء خؼب بىفـ 

األافياع و الخىحهاث التي كامذ ٖلحها الجبهت ؤلاؾالمُت لإلهلاط اإلاىدلت.

د اث مضوي مؼعاق بالٗىصة بلى الٗمل الؿُاس ي عصوص فٗل مىضصة مً َغف الٗضًض مً الفٗالُاث وؤزاعث جهٍغ

" يضلبلا ؽغحلا تًُلل تُىاإلاجخمُٗت ٖلى غغاع  ما ٌؿمى ب  باالحغهت الَى  "، خُث هٓموميافدت ؤلاَع

 قاعاؼام يوضم تمهادمب اهحف اىابلاَ ،تىجابب يوضإلاا ماثىالا تخاؿب تُحاجخخا تفكوا تًالاوا 26 ًم تهغاحلل ناىالثمم

 بؼاحلا ىالهؤ ىلٖ ضًضح بؼاخ ـِؾإج ةصاٖب ٍاججا يف تبَاظلا تُمالاؤلٖاا هجاحغاسب اضًضىج ،"بغاخ مغاجم"ن

 ")ءاصىاؿلا تٍغاكٗلا ٌالز نحٖىاُخإلاا( نحمواالإلاا قاىالخ ًٖ ٕافضلل تُىَىالا تمٓىإلاا" ذبلاَ امه ،2لدإلاا

 ةاؾإإلاا يف نحببؿدإلاا " ضخإب هخفنوا يظلا قاعاؼام يوضم ثادٍغاهج ىلٖ اصعا يمؾعا فكىام ىنبدب تمىايحلا

ا.3"ءاصىاؿلا تٍغاكٗلاوا تُىَىالا

ؼ  بال ؤن الىلُت التي ؤفايذ الىإؽ هي جهجم الؿُض مضوي مغػاق ٖلى شخو عثِـ الجمهىعٍت، ٖبض الٍٗؼ

بىجفلُلت  كاثال ان الغثِـ بىجفلُلت "ؾِؿم٘ مني هالما ال ؤًْ ؤهه ؾِؿمٗه مً ؤخض غحري" في خالت عفٌ 

ى ما صف٘ وػاعة ؤلاجهاٌ بلى عف٘ صٖىي كًاثُت يض الغحل بتهمت  الحيىمت مُلبه بخإؾِـ خؼب ؾُاس ي، َو

ا"اإلاؿاؽ بغمىػ الجمهىعٍت" ٖلى اٖخباع ؤن الغثِـ في اللاهىن الجؼاثغي ٌٗض ؤخض عمىػ البالص.

ً آهظان، مً والي الجؼاث  الٗانمت ٖبض اللاصع  غاهما َلبذ وػاعة الاجهاٌ ممثلت في وػٍغ الاجهاٌ خمُض كٍغ

ً حي ف) و حجؼ  ت الخايٗت للاهىن ؤحىبي واإلاٗغوفت بدؿمُت (الَى ً الجؼاثٍغ ػور "بغالق ملغاث كىاة الَى

لت غحر كاهىهُت وجبث مًامحن جدٍغًُت جمـ بغمىػ الضولت"، هما ؤقاعث  مٗضاتها"، وطلً ألنها " جيكِ بٍُغ

                                                           
1
ٗض جىُٓما مؿلحخا جابٗا لحؼب "الجبهت ؤلاؾالمُت لإلهلاط" اإلاىدل و جاهض الىثحر مً اإلاهاصع ؤن َظا الدكىُل  1993جإؾـ الجِل ؤلاؾالمي لإلهلاط ؾىت  -   َو

ت بحن ؤحهؼة ألامً و كُاصاث 1997بلى غاًت  1993اإلاؿلح اعجىب مجاػع مغوٖت في الجؼاثغ في الفترة مً   ؾىت بٖالن الهضهت التي جىحذ اإلافاوياث اإلاباقغة و الؿٍغ

االجِل ؤلاؾالمي لإلهلاط. 
2
ا.  20/08/5015الكغوق الُىمي  -  

3
داث مضوي مؼعاق، الكغوق الُىمي   -   ىث" ًُالبىن بمىكف عؾمي مً جهٍغ  .2015ؾبخمبر  1"الباجٍغ
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الؿمعي البهغي فةن وؾُلت ؤلاٖالم َظٍ جسالف ؤخيام اإلااصة  الىػاعة بلى ؤهه "وفلا لللاهىن اإلاخٗلم باليكاٍ

ا.1مً َظا اللاهىن الظي ٌكتٍر الحهٌى ٖلى جغزُو مؿبم ٌؿلم بمىحب مغؾىم إلاماعؾت اليكاٍ" 20

مً حاهبها ؾاهضث ؾلُت الًبِ للؿمعي البهغي كغاع الؿلُاث الٗمىمُت ووػاعة الاجهاٌ اللاض ي بغلم 

 .عاث جيبٗث مً ؤعيُت واخضة هي الحفاّ ٖلى ؤزالكُاث اإلاهىت وؾلُت اللاهىن"اللىاة،  مىضحت ؤنها "كغا

خُث ؤوضحذ ؾلُت الًبِ التي وان ًغؤؾها الغاخل مُلىص قغفي، في بُان لها "بن الخُىعاث التي ٌٗغفها 

هىت (...) اإلاكهض الؿمعي البهغي في بالصها جضٖىها مغة ؤزغي بلى الخفىحر بىحىب اخترام اللاهىن وؤزالكُاث اإلا

وبُٗضا ًٖ ول  مفاَُم الغكابت والًغِ والخًُِم، وسجل بًٗا مً الخجاوػاث اإلاهىُت في بٌٗ اللىىاث، 

وعغم ؤن َىان مً الخجاوػاث ما ًمىً جفهمه لحضازت الخجغبت، بال ؤن َىان جماصًا مً بٌٗ اإلاىابغ ال ًمىً 

ا."الؿماح به في صولت اللاهىنا

داجه في خم عثِـ الجمهىعٍت و اٖخظاٍع ٖجهاو ٖلى الغغم مً جغاح٘ مضو   ، بال ؤن 2ي مؼعاق ًٖ جهٍغ

ش  باؾخٗماٌ اللىة الٗمىمُت، خُث جم حجؼ  2015ؤهخىبغ  11الؿلُاث الٗمىمُت كامذ بغلم اللىاة بخاٍع

ماٌ اللىاة بلى جىُٓم وكفاث اخخجاحُت ؤمام ملغ اللىاة، ، و َى ما صف٘ صحفيي 3مٗضاث اللىاة و حكمُٗها ٖو

ا.4ؤمام وػاعة ؤلاجهاٌ وؾلُت يبِ اليكاٍ الؿمعي البهغيا وا

ل  30اإلااعر في  14-152 او هظهغ ؤن اإلاغؾىم الخىفُظي عكم ًدضص هُفُاث اٖخماص الصحفُحن  2014ؤبٍغ

اإلادترفحن الظًً ًماعؾىن اإلاهىت لحؿاب َُئت جسً٘ للاهىن ؤحىبي. و ٖلى ؤؾاؽ َظا اإلاغؾىم جمىذ وػاعة 

خماص خماصاث لصحافُحها"، بال  الاجهاٌ "الٖا بهفت ماكخت لخمثُل وؾُلت بٖالم ما زايٗت للاهىن ؤحىبي و الٖا

ى ما ًً٘ ول اللىىاث الخانت  ؤن َظا اإلاغؾىم ًخٗلم باإلاغاؾلحن و لِـ بفخذ كىىاث واملت الٗضة و الٗخاص، َو

افي ويُٗت خغحت و َكت ججاٍ اللاهىن بدُث ًمىً غللها في ؤي وكذ.

لى الهُٗض ال ؿُاس ي، ؤزاع كغاع الغلم سجاال ؾُاؾُا واؾٗا، خُث اؾدىىغث ؤخؼاب اإلاٗاعيت َظا اللغاع ٖو

ٖلى غغاع  خغهت خمـ التي عجحذ بلىة ؤهه حاء ألؾباب ؾُاؾُت ٖلى اٖخباع ؤن مالً اللىاة حٗفغ قلي 

اث ًٖ  " جُهحر ًيخمي بلى خغهت خمـ اإلاٗاعيت طاث الخىحه ؤلاؾالمي، في خحن جدضر خؼب َالج٘ الحٍغ

مً حهتها، اٖخبرث خغهت الجهًت، ؤن طلً ٌٗض "اٖخضاء ناعزا ٖلى مىبر مً مىابغ ؾُاس ي بتهمت الالمىالاة". 

ى بمثابت "عؾالت حض ؾلبُت مً َغف الؿلُت، جبحن ٖللُت ألاخاصًت والكمىلُت التي  ت" َو الم الجؼاثٍغ ؤلٖا

خبر ؤن َظا اللغاع "ًىضح حجم هفاق حؿببذ في جًُِ٘ هثحر مً الفغم"، ؤما خؼب "حُل حضًض" فلض ؤٖ

                                                           
1
ش  -   ت الهاصعة بخاٍع ا 2015ؤهخىبغ  11بغكُت ووالت ألاهباء الجؼاثٍغ

2
ا 2015ؤهخىبغ  15،  مؼعاق "ٌٗخظع" للغثِـ بىجفلُلت ، الخبرا -  

3
ا. 2015ؤهخىبغ  12ب مضوي مؼعاڤ، الكغوق الُىمي، غلم كىاة "الىًَ" وحجؼ ٖخاصَا بؿب -  

 
4
ماٌ كىاة "الىًَ" ًدخجىن، الخبر -  ا2015ؤهخىبغ   1 ،صحفُى ٖو
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ظا إلبلاء اإلاؿاومت ٖلى اللىىاث الخانت، وبهظٍ  الم خحز الخىفُظ، َو الؿلُت، فهي جغفٌ بصزاٌ كاهىن ؤلٖا

لت حؿمذ لىفؿها بغلم ؤي كىاة بلغاع بصاعي بؿُِ صون الغحٕى بلى الٗضالت" مٗغبا ًٖ اؾخغغابه خُاٌ  الٍُغ

ا. 1تهضًض و غلم اللىاة التي بثذ الحىاع الخغاض ي ًٖ مضوي مؼعاق ناخب ال

ا  ا بغغامت مالُت كضَع ملُىن ؾىدُم يض اللىاة، في  500وفي ؾُاق مخهل، ؤن ؤنضعث مدىمت الكغاكت خىم 

غ وبهجاػ مىخىج ؾمعي بهغي وبثه في كىاة  ً“كًُت الخهٍى صون الحهىٌ ٖلى عزهت، في خحن بغؤث ”االَى

ش مدىمت جِباػة مالً اللىاة حٗفغ قلي  ا الهاصع بخاٍع لُت  11ًٖ هفـ التهمت في كغاَع ا.  2015حٍى

ىهُت الخانت في الجؼاثغ في ْل   و جلفذ َظٍ اللًُت ؤلاهدباٍ بلى الىي٘ الهل الظي حِٗكه اللىىاث الخلفٍؼ

ٖضم جُبُم آلالُاث اللاهىهُت الىفُلت بدىُٓم اللُإ بكيل واضح و قفاف، بدُث ؤن ويُٗت اإلاياجب 

ٗخمضة التي حٗمل بمىحبها ؤغلب اللىىاث في الجؼاثغ حٗض نُغت غحر واضحت كاهىها و ًمىً ؤن ألاحىبُت اإلا

اًترجب ٖجها جًُِم ٖلى اللىاة و ٖلى الصحفُحن.

ذ يض شخو عثِـ الجمهىعٍت  مً حهت ؤزغي، فةن جمىحن شخو مثحر للجضٌ مثل مضوي مؼعاق مً الخهٍغ

غي ٌٗض اهتهاوا لللىاهحن و اهؼالكا بٖالمُا زُحرا ، بدُث ؤن هغمؼ مً عمؼو الجمهىعٍت وفلا لللاهىن الجؼاث

الم اإلاؿاوٌ و ألازالقي ال ًجب ؤن ًيىن مىبرا للتهضًض يض ؤي شخو وان ختى ولى لم ًىً عثِـ  ؤلٖا

الم الؿمعي البهغي الظي ؤزبذ مً زالٌ اهؼالكاجه اإلاخىغعة ؤهه  الجمهىعٍت، و َى ما ًبرػ ؤَمُت ؤزللت ؤلٖا

ت الغاي و الخٗبحر و ؤن ال ًىسٍغ في خؿاباث  بداحت بلى ُت ؤن ال ًىبذ َظا الخإَحر خٍغ جإَحر منهي و ؤزالقي قٍغ

اؾُاؾُت.

ا  

ا

ا

ا

ا

ا

ا

                                                           
1
  -  ،"ً   . 2015ؤهخىبغ  12الخبر، مىحت جىضًض واؾٗت بزغ غلم كىاة "الَى
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IV.  قضيت الخمثيل على الجمهوز في قىاة »beur TV«  : 

ش  اإلاىحهت للجمهىع الجؼاثغي، في بخضي خللاتها مً بغهامج  beur TV، بثذ كىاة 2015هىفمبر  07بخاٍع

، ما كضمخه ٖلى ؤنها كهت قاب حؼاثغي قاط حيؿُا بؾمه  خىان اإلايكُت جلّضمه الظي "تي"خياً غؿٌى

"فىػي" (بؾمه الحلُلي ؤمحن)، و كض جُغكذ َظٍ الحللت بلى "الكىاط حيؿُا"، خُث َالب َظا الكاب 

لؼواج مً هفـ يكُت بدلىق الكىاط حيؿُا في الجؼاثغ الؾُما "الحم في ااإلازالٌ اإلالابلت التي ؤحغاَا م٘ 

ت الخٗبحر و الحماًت مً الخدغف" هما جدضر ًٖ " اإلاٗاهاة الُىمُت التي ٌٗاوي مجها  الجيـ"، و الحم في "خٍغ

االكىاط حيؿُا في الجؼاثغ".

بال ؤهه اجطح فُما بٗض ؤن الحللت واهذ مجغص جمثُل ٖلى الجمهىع و ؤن الكاب ؤمحن لِـ قاطا حيؿُا بهما 

ضجه بإن ال جٓهغ  َى ممثل َاو و مثل صوعا ضجه بامخُاػاث مُٗىت، هما ٖو الكاط حيؿُا بُلب مً اللىاة التي ٖو

ْهاع وحه الكاب ؤمحن ًىفىا بىٖىصَم و بثىا الحللت م٘ بوحهه زالٌ ٖغى الحللت بال ؤن مؿاولي اللىاة لم 

ى ما ٖغيه للخُغ في اإلاضًىت التي ٌِٗل فحها و هي مضًىت الخمِـ بىالًت ٖحن الضفلى. اَو

إزالكُاث مهىت الصحافت و بٖضاص البرامج في اإلااؾؿاث بوؤزظث َظٍ اللًُت جضاُٖاث زُحرة جخٗلم 

المُت، خُث المي هكف ؤلٖا الظي ٌٗمل في هفـ اللىاة الظي وان الىؾُِ بحن اللىاة و بحن  "قاقى فااص" ؤلٖا

كاٌ ؤنهم "  الظًً" في حي بىعا" كىاة مؿاولي مً تهضًضاث جللى وهُف َظٍ اللًُت جفانُل الكاب ؤمحن،

الظي ٌٗض نضًله و ابً اإلاضًىت التي ًلًُ فحها و هي  "ؤمحن الكاب خلُلت بزفاء ؤحل مً بمؿاومخه كامىا

ازمِـ ملُاهت.

ضة الحُاة جفانُل َظٍ اللًُت و هُف جمذ ٖملُت الخمثُل ٖلى  1وعوي الؿُض قاقى في خىاع له م٘ حٍغ

ىوي، خُث ًلٌى ؤن "مضًغالجمهىع مً زالٌ اؾخغالٌ قاب ًُمذ للخم  بلىاة بىع جُفي ؤلاهخاج ثُل الخلفٍؼ

 خىان وؿاٖض ليي اإلاجاالث قتى في مسخلفت مىايُ٘ بلى جدخاج اللىاة بّنا الصحفُحن لجمُ٘ كاٌ مالح ٖضالن

ٌا  صازل امخُاػاث ؤو بيافُت محزة له جيىنا اإلاىايُ٘ مً هبحر ٖضص في ٌؿاَم صحفي وول بغهامجها، في غؿى

 ممثلحن ؤنضكاجي ٖىضي له وكلذ الخىفُظي اإلاضًغ َلباث ٖلى طلً" ، و ًًُف "وافلذ قابه ما ؤو اللىاة

 ؤنضكاجي م٘ والخلُذ الضفلى ٖحن في ملُاهت بسمِـ مجزلي بلى مٗهم(...)ٖضث وؾإجىانل ملُاهت بسمِـ

 مثل الظي (فىػي) ؤوفلحرا ؤمحن فحهم بمً آزغ، ش يء في ؤو الغىاء في ؾىاء ا الخمثُل في مىاَب ًمليىنا الظًً

هم" بزفاء بكٍغ الخمثُل ٖلى حمُٗا وافلىا هما حيؿُا، الكاط فىػي الكاب صوعا ا.وحَى

                                                           
1
ضصجني بطا هكفذ الحلُلت"،  "َىظا وعَذ كىاة "بىعا -   ضة الحُاة، الٗضص حي في" الكاب "ؤمحن" َو ا.23، م : 2015هىفمبر  23، 603حٍغ
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ىب في الخمثُل و ًُمذ  ىضح الصحفي قاقى  ؤن الكاب ؤمحن وافم ٖلى جمثُل صوع الكاط حيؿُا ألهه مَى ٍو

ىهُا، بال ؤن الكاب اقتٍر ؤن ًيىن ألامغ جمثُال ال  ؤهثر و ؤن ًخم حجب وحهه ؤو بزفاء ألن ًيىن ممثال جلفٍؼ

ٌا وخىان باللىاة مالمده مً الكاقت، بٗض طلً،" اجهلىا ضالن غؿى  م٘ ؾُمثل ؤمحن ؤن ٖلى واجفلىا مالح، ٖو

ه ً للممثلحن باليؿبت الحاٌ َى هما الىحه، نىعة جمٍى  في وسّجلىا ؤزغي، ؤصواع ٖضة بىناٗلؾُ الظًً آلازٍغ

ٌا الُىم  واهذ ولها لىً واليؿاء الغحاٌ حيؿُا ٖىض الكىاط مىيٕى بُجها ومً مسخلفت خللاث ؤعب٘ ألاّو

ا.جمثُلُاث"

 اللىاة، في بإخض ؤزم ؤهً لم ألوي اإلاىايُ٘ جغهُب ٖملُت ٖلى ُمكغفا بلُذ الدسجُل ؤهملىا و "ٖىضما

ل الخىفُظي ألن ؤمحن لم ًمثل صوع الكاط حيؿُا بكي اإلاضًغ ؤّن الحللت لم جىً خؿب جُلٗاث والىدُجت

ٌا خىان مً اإلايكُت الخىفُظي حُض، و ٖلُه َلب اإلاضًغ  بالؿُاؾت، جخٗلم ؤزغيا ؤؾئلت َغح حُٗض ؤن غؿى

ٌا هإن اب جداؾبىا ال إلااطا" ؤمحن ًلى ا مً ألاؾئلت اإلاثحرة مً ؤحل زلم !"هدً؟ وجداؾبىهىا ؤلاَع ، و غحَر

 ؤؾئلت ٖلى ؤمحن ًجُب ؤن ؤحل مً الجضٌ وجدلُم الكهغة لللىاة. و ٖلى َظا ألاؾاؽ جمذ بٖاصة الخمثُل

ضَا، ظا  واهذ اإلاضًغ الخىفُظي لللىاة ًٍغ  جمثُلُت، واهذ الحهت ؤّنا ٖلى كاَ٘ صلُل " -ًلٌى اإلاؿخجىب  –َو

ٌا ؤن مىه ًيخٓغون إلااطا حيؿُا قاط فٗال ؤمحن وان وبطا ضوهه ما ًلى ا.َم" ًٍغ

 نباخا، ًىمُا بالحًىعا ومُالبتي للىاةبا مكاول لي جٓهغ وبضؤث الحهت ًًُف اإلاؿخجىب كاثال :" ؤهملىا

ضم  كاٖت في مىحىصا ًىً الظي لم الىخُض َى به كمىا الظي الدسجُل ؤّنا هما الترهُب، للاٖت صزىلي ٖو

 لم الدسجُل ؤّنا اإلاهم مالح، ٖالن الخىفُظي اإلاضًغ ؤو مضًىت بىلحكِل اإلاضًغة جإزظٍ خُث واهذ الترهُب

، زم  بدظف ؤكىم ؤن مني الدسجُل وزاثفت فلضان مً زاثفت ةاللىا وواهذ الترهُب، كاٖت في ًىً اإلاىيٕى

عوي اللىاة صازل ػمالجي كبل مً ؤزباع جضوعا بضؤث
ّ
 ًىىنا اللىاة مؿاولي وؤن اللًُت، في جالٖب وكٕى مً جدظ

ا.اإلامثلحن " ؤوحه حغُُت صونا الدسجُل بث

مؿاولي  بلى ًلٌى ؤلاٖالمي قاقى ؤهه طَب الدسجُل ، إلحغاء جُّىٖىا الظًً الكباب و ليي ًضاف٘ ٖلى َاالء

ه ؤوحه اإلامثلحن ٌٗىُه، خؿب ؤكىاله،  ال ألامغ ؤّنا له بال ؤنهم كابلٍى بالغفٌ وكُل اللىاة و َلب مجهما جمٍى

 وؤّنا احخماُٖت كًُت مٗالجت ؤحل مً اللىاة جىاولخه الظي اإلاىيٕى خُث ًلٌى ؤهه كاٌ إلاضًغة اللىاة "بّنا

ل ؤمحن
ّ
 كىاة حٗالجها فلً خلُلُت ؤمحن كًُت واهذ وبطا الفُضًى، في ًٓهغ لً وحهه ؤّنا ؤؾاؽ ىٖل الضوعا مث

 خلُلُت"، بال ؤن اإلاضًغة عفًذ َلب الصحفي بٗضم واهذ بطا كًِخه بمٗالجت ؤولى َم وؤَله في، حي بىعا

ااإلامثلحن في البرهامج. ؤوحه بْهاع

 ٖىضما حضوي، صونا لىً بالجمُ٘ اجهلذ ؤن بٗض اةلللى "جىللذ  -ًًُف اإلاخدضر (قاقى) -اليفي الُىم الخ

ومضًىت  مالح بـٗضالن واحخمٗذ الباب وؤغللىا الثاوي الُابم في مٗؼولت كاٖت بلى ؤزظي جم اللىاة صزلذ
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ه صونا الكاب وحه جٓهغون هُف لهم كلذ مكيلخً، هي ما لي وكاال ولحكِل  بّنا لي كالىا الىحه، نىعة جمٍى

جب ٌٗىُني ال ألامغ ا.خُاصًا" جيىنا ؤن ٍو

لٌى الصحفي ؤهه حٗغى زالٌ ؤلاحخمإ بلى تهضًض مً َغف الؿُض مالح هما ٖغى َظا ألازحر بغغاءاث  ٍو

 مؿخٗض ٖلى الصحفي الكاب ملابل الدؿتر ٖلى اللًُت ، خُث ًىكف الصحفي ؤن الؿُض مالح كاٌ له "ؤها

 في َىا مجزال لً وؤؾخإحغ ؤغغايً ول لخدمل ؾُاعة لً ؤعؾل ليي ومؿخٗض اٖخضاء ؤي مً الكاب ؤخمي ليي

لى خض كٌى الصحفي في هفـ الحىاع فةهه كبل  حّٗغى الغوبىعجاج بث مً ؾاٖاث الجؼاثغ الٗانمت". ٖو

ا.الخمِـ مضًىت ٖلى الغحرة ؤزظتهم ملُاهت زمِـ مً مجهىلحن كبل مً اإلابرح للًغب

ض بث الحهت، ًلٌى الصحفي ؤن "اإلالاهي ا ٖلى اهخٓذ وكبل ؾاٖاث مً مٖى  مً بمضًىت الخمِـ آزَغ

 الىاؽ بحن ألانىاث جخٗالى وبضؤث الحللت، في ؤمحن وحه ٖغى ٖىضما الياعزت وواهذ الحهت، مكاَضة ؤحل

 مغهؼ ٖىه" ، وفي طلً الىكذ وان الصحفي في ًضاف٘ البٌٗ عاح فُما ؤمحن، جهغف ٌعجبهم لم الظًً

ت ىا والضٍ بىا ًلخدم ؤن "كبل ؤمحن م٘ هفؿه ٖلى زىفا الكَغ  بّنا ًضعيا ًىً ولم اللهت له (والض ؤمحن) وعٍو

ا.قاطا" فٗال وان بطا ولضي ؾإكخل كاٌ ؤهه صعحت بلى اللىاة مً غًب خالت في ووان جبث، الحللت

لبىا بىا، جالٖبذ اللىاة بإن (والض ؤمحن) وؤكىٗىاٍ لىلضٍ الخفانُل وافت بٗض طلً ًخاب٘ الصحفي " عوٍىا   َو

ى ، اإلاؿاٖضة مىه ًض ت" عحاٌ بمؿاٖضة الىالض ٖلُه وافم ما َو ا.الكَغ

و في زًم طلً، ًاهض الصحفي فااص قاقى ؤهه حٗغى للٗضًض مً التهضًضاث مً َغف ؾيان مضًىت 

الخمِـ بٗحن الضفلى ختى ؤن َىان مً ؤعؾلىا له عؾاثل تهضصٍ باللخل هما ؤهض ؤهه حٗغى لتهضًضاث مً 

ا اللىاة و اللًاء ٖلى مؿخلبله اإلانهي مؿاولي اللىاة باكهاثه مً ول اإلاكاعا ت التي جدًَغ ا. 1َ٘ الخلفٍؼ

ٌ ًٖ الًغع الىبحر الظي لحم   مً حاهبه، َالب والض الكاب "ؤمحن" مً بصاعة كىاة " بىع جُفي" الخٍٗى

بىه الظي ؤهض ؤهه ٌِٗل لحٓاث نٗبت بؿبب َظا الفُضًى الظي اهدكغ ابىه، و هظا جلضًم اٖخظاع عؾمي الاب

ا.2واؾٗت ٖلى مىاك٘ الخىانل ؤلاحخماعيبهىعة 

 اهظاعا قغفي، مُلىص آهظان عثِؿها في ممثلت البهغيا الؿمعي يبِ ؾلُت وؤمام ول َظٍ الخُىعاث، وحهذ

 جيبحها لخبلغُه 2015 هىفمبر 23 ؤلازىحن ًىم باؾخضٖاثه كام خُث ، مدُلني عيا" في حي بىعا" كىاة إلاضًغ قفهُا

 ٖلى بثها جم التي اإلااصة مدخىيا في اإلاسجلت الخجاوػاث"ب الًبِ ؾلُت ًٖ بُان ونفه ما بسهىم قفهُا

                                                           
1
ضة الحُاة، الٗضص  -   ش 604حٍغ ا.22،23، م،م : 2015هىفمبر  24، الهاصعة بخاٍع

2
ضة "الحُاة"، الٗضص  -   ا.23م :  2015 هىفمبر 22 ، 602والض ؤمحن ؤوفلحر ًُاٌ "بىعجُفي" بالخٗىٌٍ ، حٍغ
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ٌا خىان إلالضمخه" خياًتي"  خهت زالٌ مً اللىاة " الغحاٌ ٖىض الجيس ي الكظوط"  مىيٕى جىاولذ التي غؿى

ا.1"الجؼاثغيا للمجخم٘ الحُاء بسضف اإلاىيٕى َظا" ؤن مٗخبرا ،

ث ؤن اللىاة قاعهذ في الخمثُل ٖلى الجمهىع و َى زُإ منهي وحٗض َظٍ اللًُت اهؼالكا مهىُا زُحرا، بدُ

المُت ًفترى ؤن جىلل الحلُلت و ؤن ال جلىم بفبرهتها مً زالٌ الخمثُل ٖلى  فاصح بدُث ؤن الىؾُلت ؤلٖا

الجمهىع، هما ؤنها ٖغيذ خُاة الصحفي و الصخو الظي لٗب صوع الكاط حيؿُا للخُغ، َظا فًال بلى ؤنها 

إى ًسضف خُاء اإلاجخم٘ الجؼاثغي اإلادافٔ.جُغكذ بلى مىي

ا

ا
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ا

ا
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ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

 

                                                           
1
ضة الحُاة، الٗضص  -   ش 604حٍغ  23،  م :2015هىفمبر  24، الهاصعة بخاٍع
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V.  :)إقضيت السوائي زشيد بوجدزة و بسهامج الكاميرا الخفيت )جلفصيون النهاز

لُت  1438في عمًان ٖام  ىن الجهاع " بغهامج وامحرا 2017ٌ الظي جؼامً م٘ قهغي حىان و حٍى ، بث "جلفٍؼ

ى ٖباعة ٖ ً بغهامج ملالب فياهي ًبث ًىمُا بٗض ؤلافُاع ، و في الحللت عكم زفُت بٗىىان " عاها خىمىان " َو

ش  05 عقُض بىحضعة ضحُت َظٍ اليامحرا الخفُت  وان الغواجي اإلاثُل للجضٌ 2017ماي  31التي بثذ بخاٍع

ت جخُغق بلى اللًاًا آلاهُت في  ىهُت زلافُت و فىٍغ خُث جم اؾخضٖاٍئ ٖلى ؤؾاؽ ؤهه ؾِكاعن في خهت جلفٍؼ

ااإلاجاٌ.َظاٌ 

ؿتهل اإلايكِ الحهت بخلضًم الًُف بكيل مىحؼ زم ًباقغ بُغح ألاؾئلت لُبضو ألامغ و هإهه خهت  َو

ً بما  ت الخدلُلاث ألاؾخىصًى و ًباقغان اؾخجىاب الحايٍغ خلُلُت، وبكيل مفاجئ ًلخدم عحالن بؼي قَغ

خه زم اتهامه ب"الخ سابغ م٘ صٌو ؤوعوبُت" فحهم يُف الحهت عقُض بىحضعة، خُث ًخم الخدلُم في ٍَى

ت ٖلى عقُض بىحضعة زم ًمىٗه  ت في َغح ؤؾئلت اؾخفؼاٍػ لخىُلم مغخلت ؤلاؾخجىاب خُث ٌكٕغ مدلم الكَغ

ابكيل فٔ مً الطحً الظي اهخابه بٗض ؾمإ التهمت اإلاىحهت بلُه.

داث التي ؤصلى بها في  ٖلُضةمؿإلت  بٗض طلً جخم بزاعة خهت اإلادىمت عقُض بىحضعة و طلً بىاء ٖلى الخهٍغ

للىاة الكغوق مً كبل و التي كاٌ فحها ؤهه ملحض، خُث ًخٗغى الغحل زالٌ الحهت بلى اؾئلت حض زانت 

ت ؤن ًلٌى هللا ؤهبر زم  ى مظٖىع و زاثف ؤهه مؿلم، بٗض طلً ًُلب مىه مدلم الكَغ ًٖ صًىه لُجُب َو

َغف عقُض بىحضعة الظي بضث ٖلُه هُم قهاصة البله بال هللا مدمض عؾٌى هللا، و ول طلً وؾِ طٌَى مً 

لت الخدلُم مٗه في ؤمغ زام ًخٗلم باإلاٗخلض. اٖالماث الاعجبان و زىف مً التهم اإلاىحهت بلُه و ٍَغ

وفي غًىن طلً ًداٌو بىحضعة الضفإ ًٖ هفؿه مً التهم اإلاىحهت بلُه ماهضا ؤهه عحل زىعي و مجاَض 

ت و متزوج مً امغؤة فغو ٍغ غ الجؼاثغ ، بال ان مدلم قاعن في الثىعة الخدٍغ ؿُت مً اللىاحي ؾاَمً في جدٍغ

ت ًهغر مغة ؤزغي في وحه بىحضعة و ًُلب مىه كٌى الكهاصة زالر مغاث، لُخضزل ميكِ الحهت  الكَغ

غ الحهت، و َىا ًداٌو بىحضعة الخغوج مً ألاؾخىصًى  ت ان ًدُذ له بهماٌ جهٍى َالبا مً مدلم الكَغ

غ و ًضزل  ً زم ٌكدبً عافًا بهماٌ الخهٍى ت اإلاخىىٍغ في خالت غًب قضًض ناعزا في وحه مدللي الكَغ

ا.هغواجي بملامهمٗهم باألًضي و ًُلب مجهم ناعزا ؤن ًضٍٖى و قإهه، في نىعة ال جلُم 

                                                           
  و كض لظي واهذ جبثه كىاة الكغوق هُىػاكبل ؤقهغ مً مكاعهخه في بغهامج "عاها خىمىان" الفياهي، وان الغواجي عقُض بىحضعة كض قاعن في بغهامج "اإلادىمت" ا ،

داجه التي كاٌ فحها ت  ؤزاعث جهٍغ ؤهه " ملحض " و ال ًامً بالغؾٌى مدمض نلي هللا ٖلُه و ؾلم عؾىال، حضال واؾٗا في اإلاجخم٘ الجؼاثغي بحن مً ٌٗخبر طلً خٍغ

داث التي بنى ٖلى ؤؾاؾها بغهامج اليامحرا  ىمىان" الخفُت "عاها خشخهُت و مً ًغي ؤن في طلً كلت بخترام للمجخم٘ الجؼاثغ طي ألاغلبُت اإلاؿلمت ، و هي الخهٍغ

افىغة اؾخًافت بىحضعة و ازاعة مؿإلت مٗخلضاجه. 
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دت واؾٗت مً اإلاثلفحن اللظًً ؤنضعوا  وكض ؤزاع َظا اإلاىكف الظي حٗغى له عقُض بىحضعة اؾدىياعا لضي قٍغ

ش  اشخو حاء هماًلي :  1500جدذ ٖىىان " لم ٌٗض الهمذ ممىىا" وكٗه خىالي  2017 حىان 2بُاها بخاٍع

الم وؾاثل جماعؾها التي والخضإ الخًلُل خاالث جفاكم ألازحرة آلاوهت في سّجلىا للض "  جدذ الجمهىعا ٖلى ؤلٖا

ه الخدٍغف مً كهىيا صعحت بلغذ عمًان بكهغ الخانت الترفحهُت الحهو مؿمُاث  ماعؽاإلا الىعي وحكٍى

الم وؾاثل حمهىعا ٖلى  ألاؾغ ٖلى اإلاؿلِ الٗىف مً وهثحرا والظوقا والفىغ للثلافت ؤلاؾاءة جخًمً ؤلٖا

فاٌ ا .وألَا

خضاء الغًب مً بىثحر وسجلىا  ىوي بغهامج في بىحضعة عقُض الىبحر الغواجي ٖلى واإلالهىص الؿافغ الٖا  جلفٍؼ

 مىيٕى بؿبب ٖمىما اإلاضوي واإلاجخم٘ واإلاكاَضًً للمثلفحن نضمت البرهامج قيل وكض الجهاع، كىاة ٖلى

خه في والخضزل اؾدىُاكه في الّغواجي ٖلى مىعؽ الظي التروَ٘ وؤؾلىب ؤوال الحللت  زاهُا الصخهُت خٍغ

ذ ٖلى وبعغامه ا .وؤزحرا زالثا وبالتهضًض كؿغا بٗلُضجه الخهٍغ

ت في ؾافغا جضزال جمثل اإلاماعؾت َظٍ بن   يمحٍر ٖلى ووناًت اإلاكاَض وعي لىٖ يغُا وحكيل الياجب خٍغ

خه ومؿاؾا ا.بدٍغ

 ٖلى ٖىفا ًماعؽ وبظلً للمكاَضًً ضحاًا وجلضًمهم يُىفه ٖلى الٗىف مماعؾت ٖلى البرهامج اٖخاص وكض 

اؾـ الجمهىعا مـ ألاشخام في والدكىًُ الىىاًا مداهمت لٗملُت ٍو اث ٍو  وفي. للمىاًَ ألاؾاؾُت بالحٍغ

ابُت الجماٖاث إلاماعؾاث امخضاص هي بل جظهحر اإلاماعؾت َظٍ  ٖلحها اهخهغ التي الدؿُٗيُاث فترة في ؤلاَع

ا.حٗىص ؤن ًمىً وال الضولت وماؾؿاث الكٗب

ما للفىغ بؾاءة البرهامج جًمً ؤزغيا هاخُت ومً   زالٌ مً وهجه وجىؿحر اإلاثلف الياجب لهىعة وجلٍؼ

 الىاحهاث بخضي ومىاكفه ووكاَه اٖهبةبض ًمثل الظي بىحضعة عقُض الّغواجي نىعة مً الحِ مداولت

ت الثلافُت ا.الالمٗت الجؼاثٍغ

الم كىىاث ٖبر اإلاماعؾاث َظٍ يض الٗامت الىاُٖت الهبت باعجُاح وسجل وبط   الخىانل وقبياث اإلاسخلفت ؤلٖا

ا:فةهىا الاحخماعي

 إلاٗاكبت اللًاثُت الجهاث ؤمام بىحضعة عقُض الياجب بها ًلىم التي للخُىاث وصٖمىا جًامىىا ًٖ وٗبر - 1

خه اإلاؿاؽ ٖلى اللىاة خباع وعص خلىكه وخماًت ونىعجه وشخهه بدٍغ اواإلاثلف؛ الياجب لهىعة الٖا
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ت الجهاث هُالب - 2 لى الىنُّ  الؿمعي الًبِ وؾلُت الاجهاٌ ووػاعة الضازلُت ووػاعة الٗضٌ وػاعة عؤؾها ٖو

 لللاهىنا اإلاسالفحن لغصٕ والاهدغافاث اإلاسالفاث وعصٕ الخضَىعا لىكف مؿاولُاتها ججمل بلى البهغيا

ااإلاهىت؛ ؤزالكُاث للمباصت واإلاسالفحن

 في وخلهم اإلاجخم٘ في مياهتهم ًٖ الضفإ ؤحل مً للخدغن وؤلاٖالمُحن والىخاب اإلاضوي اإلاجخم٘ هضٖى - 3

ت وحٍٗغًهم بهم الدكهحر صونا عؤيهم ببضاء ذ للسخٍغ اومٗخلضاتهم. آعائهم بؿبب والخجٍغ

 الاؾخغالٌ لىكف اللًاء ؤمام والخدغن نالخُاتهما اؾخسضام بلى الٗضٌ ووػاعة الضازلُت ػاعةوا هضٖى  - 4

ماٌ زاعج واللاهىهُت ألامىُت ألحهؼتهما ًخم الظي ا.والّضعامُت الفىُت ألٖا

المُحن وألاواصًمُحن والحلىكُحن واإلاثلفحن اإلاضوي اإلاجخم٘ هضٖى - 5  احل مً خلُلُت مباصعاث بَالق بلى وؤلٖا

ُف والخضإ الخًلُل وعفٌ الانهُاع وكف ا.الىعي وجٍؼ

صج٘ الٗلل ًدترم خلُلي بٖالم في الجمهىعا خلىقا بكغاع ٖلى الٗمل بلى هضٖى - 6 يكغ اإلاىاَىت َو  في كُمها ٍو

ا.اإلاجخم٘

ً مدُت ملابل( مغاص بضًضوف البهغيا الؿمعي يبِ ؾلُت ملغ ؤمام اخخجاحُت وكفت بلى هضٖى - 7  البجًز

ا".12 الؿاٖت ٖلى 2017 حىان 3 الؿبذ ًىم) عاوىا ؾاهغيا

وبالفٗل فلض ججم٘ ٖكغاث اإلاثلفحن و ألاواصًمُحن و الصحفُحن و الىخاب و الغواثُحن و الؿُاؾُحن بلى قإع 

خخجاحُت جًامىا م٘ بىحضعة و ؾلُت يبِ الؿمعي البهغي في وكفت اصًضوف مغاص و ججمٗىا ؤمام ملغ 

اث ألافغاص و ؤزالكُاث مهىت حٗبحرا ًٖ سخُهم ٖلى مماعؾاث  الم و الضٖىة بلى بلؼامها باخترام خٍغ وؾاثل ؤلٖا

الظي جلضم مً  الجمهىعٍتوكض قهضث الىكفت خًىع الؿُٗض بىجفلُلت مؿدكاع و قلُم عثِـ  الصحافت.

ا.1و ٖبر له ًٖ جًامىه مٗه و عفًه إلاا خضربىحضعة 

ش  نضاع بلى ب ؾلُت يبِ الؿمعي البهغيا وكض صف٘ َظا اإلاىكف، باؾم عثِؿها  2017حىان  3بُان بخاٍع

"الخهغفاث ػواوي بً خماصي و طلً بالتزامً م٘ الىكفت الخًامىُت م٘ بىحضعة، و ؤصان بُان ؾلُت الًبِ 

حٗاَفه الخام م٘ الياجب عقُض بىحضعة بؿبب ما حٗغى له في  ااإلاىتهىت ألخيام مضوهت ؤزالكُاث اإلاهىت" مبضً

ٖلى "وحىب جفاصي اللظف والؿب والٗىف بكتى  طاث البُان قضصهما  ت بلىاة الجهاع.بغهامج اليامحرا الخفُ

                                                           
 

1
ش http://www.elbilad.netؾُٗض بىجفلُلت ًخًامً م٘ بىحضعة ؤمام ؾلُت يبِ الؿمعي البهغي،   -  ٖلى الؿاٖت  04/07/2017، جم جهفذ اإلاىك٘ بخاٍع

ا00: 02

http://www.elbilad.net/
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ا ، نفاجه في بغامج اليامحرا الخفُت التي ًل٘ اصحابها جدذ َاثلت جُبُم كىاهحن الجمهىعٍت " مظهغة بخدظًَغ

ا ا.1ألاولىٖكُت الكهغ الفًُل لللىىاث بًغوعة جفاصي مثل َظٍ اإلاماعؾاث و اخترام اإلاىاًَ بالضعحت 

 عفلت بىحضعة عقُض بلى اؾخلباٌ الغواجي خماصي، بً ػواويا البهغيا الؿمعي الًبِ ؾلُت عثِـهما ايُغ 

ت لت جىضًضٍ و ٖبر له ًٖ مٗه، اإلاخٗاَفحن مً مجمٖى  الىؾُلت َظٍ َغف مً للحها التي الخٗامل بٍُغ

المُت اب"ب ونفه الخفُت لليامحرا بغهامج زالٌ مً ؤلٖا  التي" ؤلاؾاءة" مً" نضمت خالت في" ههؤ وكاٌ" ؤلاَع

ا.لها حٗغى

 بً ػواويا البهغيا الؿمعي يبِ ؾلُت هٗىان عثِـ حماٌ الاجهاٌ ، اؾخلبل وػٍغفي ْل َظٍ الخُىعاثو

 جدمل البهغيا الؿمعي يبِ ؾلُت ٖلى ًخٗحن ؤهه )، خُث ؤهض له2017حىان  4خماصي في الُىم اإلاىالي (

 مهام و ؤصواع ٖلى الاَإل مً الىػٍغ مىً الللاء َظا" ان الىػاعة بُان ضحؤوافي خحن  .مهامها و مؿاولُاتها

 اؾخٗضاص زالله مً و ،الخام الاجهاٌ وػاعة باؾخٗضاص عثِؿها َمإهت و البهغيا الؿمعي يبِ ؾلُت

 اللىاهحن لىهىم وفلا واملت مؿاولُاجه جدمل مً جمىُىه كهض الضٖم و له اإلاؿاٖضة لخلضًم ،الحيىمت

ت ا2."الؿاٍع

المي الؿمعي البهغي، كضم  وفي زهم َظا الًغِ ؤلاحخماعي و الؿُاس ي الضاعي بلى ؤزللت الٗمل ؤلٖا

ًٖ جىكُف بث بغهامج اليامحرا هما ؤٖلً  بىحضعة، عقُض للغواجي اٖخظاٍع الجهاع إلاجم٘ الٗام اإلاضًغ الغثِـ

ضة له ٖبر ، خُث الخفُت "عاها خىمىان" ، في مىؾمه الثاوي تر" اخؿابه الغؾميهخب في حغٍغ كغعث  ٖلى جٍى

ا.ن"جىكُف وبكيل نهاجي بث بغهامج عاها خىمىا

ضة في عخماوي، ؤهِـ واٖخبر تر الغؾمي خؿابه ٖبر له حغٍغ  ماؾفا ججاوػا" بىحضعة م٘ خهل ما ؤن ،""جٍى

 اإلاىكف، ًحهاًلخ التي والخدغيا اإلاؿاءلت بحغاءاث اجساط ًٖ مٗلىا". الجهاع في اإلاٗخمض اإلاهىت ؤزالكُاث إلاُثاق

 عاها" بغهامج بلغاء بٗض"كاثال ؤهه  ًٖ اٖخظاٍع  جغاح٘ ؤهه بال 3.الحلُلت مٗغفت ؤحل مً اإلاٗىُحن يض

خظاع ؤسحب ؤوي عؾمُا ؤٖلً اخىمىان(...) خظاع بىحضعة اإلاضٖى مً ؤلٖا   4 ".فلِ لؼمالجي ًيىنا وؤلٖا

 كىاة يض امدمض بالٗانمت ؾُضي تمؿخىي مدىم ٖلى عؾمُت قيىيا بىحضعة، ؤوصٕ مدامى عقُض بٗض طلً

 وناضب شخو نىعة اؾخٗماٌ م٘ الخهىنُت، الحُاة ٖلى والخٗضي الىفس ي، "الخٗظًب الجهاع، بتهمت

                                                           
1
 2017حىان  3ص لؿلُت يبِ الؿمعي البهغي، الخبر ، كًُت بىحضعة : ؤٌو عا -  

 
2

ش  http://www.radioalgerie.dzوػٍغ الاجهاٌ ًضٖى ؾلُت يبِ الؿمعي البهغي لخدمل مؿاولُاتها ،  -   01 07:ٖلى الؿاٖت  04/07/2017، جم جهفذ اإلاىك٘ بخاٍع

 
3
ش https://www.ennaharonline.comع للغواجي عقُض بىحضعة ،  ؤهِـ عخماوي ٌٗخظ -  ا01 15:ٖلى الؿاٖت  04/07/2017، جم جهفذ اإلاىك٘ بخاٍع

4
ش https://www.ennaharonline.comؤهِـ عخماوي ٌسحب اٖخظاٍع مً عقُض بىحضعة،  -    30: 01ٖلى الؿاٖت  04/07/2017، جم جهفذ اإلاىك٘ بخاٍع

http://www.radioalgerie.dz/
https://www.ennaharonline.com/
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 نفاث ول جدمل "اللًُت  بىحضعة عقُض لهالح ؾحرافٗىنا ألاعب٘ الضًً اإلادامحن اخض مىافلخه" ، وخؿب

مت، ا.1فلِ" جلهحر ولِؿذ الجٍغ

ت، بدُث ؤن لى وحوجضٌ َظٍ اللًُت ٖ المُت الؿمُٗت البهٍغ ىص زلل في آلُاث جىُٓم و ؤزللت اإلاماعؾت ؤلٖا

ت الغؤي و الخٗبحر و بحن الخضزل في ؤمىع زانت باألفغاص ختى ؤن بٌٗ  الم ؤضحذ ال جفغق بحن خٍغ وؾاثل ؤلٖا

ألافغاص هما ؤنها ألافغاص حٗغيىا ألزُاع خلُلُت حغاء بغامج اليامحرا الخفُت التي انبدذ ال جغاعي زهىنُاث 

اال جغاعي كضعتهم ٖلى جدمل اإلالالب التي ًلٗىن فحها.

غ  الم مً زالٌ جٍُى غ مىٓىمت الخىُٓم الظاحي لىؾاثل ؤلٖا وجضٌ َظٍ اللًُت اًًا ٖلى الًغوعة اإلالحت لخٍُى

ت الم و بما ًًمً خٍغ ت اإلاؿاولُت ؤلاحخماُٖت لىؾاثل ؤلٖا وؾاثل  آلُاث الخىُٓم و ألازللت وفم مباصت هٍٓغ

الم و بخترام كُم اإلاجخم٘ و مهالحه. اؤلٖا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

 

                                                           
 

1
ش http://aljazair1.comبىحضعة ًغف٘ صٖىي كًاثُت بإعب٘ مدامحن يض الجهاع،  -  ا01 50:ٖلى الؿاٖت  04/07/2017، جم جهفذ اإلاىك٘ بخاٍع

http://aljazair1.com/
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VI.  إزبساب :  -قضيت الخبر

ل 3 في باإلائت مً  80بغوص" فٕغ "ؾُفُخاٌ" إلاالىها ٌؿٗض عبغاب نفلت قغاء  -ٖلضث قغهت " هاؽ ،2016 ؤفٍغ

المي هكغهت مجم٘ ؤؾهم ضة طاث الخبر ؤلٖا ىُت و  مُاب٘ وزالر" س ي بي وا" وكىاة" الخبر" ؤؾهم جًم حٍغ َو

ملُاع  406ٖلى نفلت هلل ألانٌى بلُمت " الخبر" إلااؾؿت الٗامت قغهت جىػَ٘، خُث ناصكذ الجمُٗت

اؾىدُم.

ت اإلادىمت ؤمام اؾخعجالُت صٖىيا ؤلاجهاٌ وفىع ٖلض الهفلت عفٗذ وػاعة  بالٗانمت، عاٌـ مغاص ببئر ؤلاصاٍع

ل  27 في الم"، كاهىنا فتهاٌ"مسال  البُ٘ نفلت ببُاٌ ؤحل مً ،2016ؤفٍغ  25 خُث جمى٘ ؤخيام اإلااصجحن ؤلٖا

الم  اإلاخٗلم الًٗىيا اللاهىنا مً 40و واخض،  مالً ًض في واخضة بٖالمُت ماؾؿت جمغهؼ  ؤهثر مً 05-12باإٖل

ماٌ ٌؿٗض عبغاب ًملً ًىمُت  الهاصعة باللغت الفغوؿُت، و ٖلُه فال ًدم له   LIBERTEٖلما ؤن عحل ألٖا

اؿاَمت في ملىُت ماؾؿت بٖالمُت ؤزغي جسً٘ لللاهىن الجؼاثغي.بمىحب اللاهىن اإلا

ت لبئر مغاص عاٌـ اللًُت اإلادىمت وللىٓغ في َظا اإلالف، بغمجذ  بصاعة جللذ و ،2016 ماي 4 لجلؿت ؤلاصاٍع

 اإلادىمت هفـ ؤمام بالحًىعا زاهُا وجيلُفا الهفلت إلبُاٌ اؾخعجالُت صٖىيا ًسو بالحًىعا جيلُفا الخبر

ا.عبغاب ٌؿٗض بلى الخبر مجم٘ بُ٘ ُاٌبب ؤحل مً

ت اإلادىمت ٖلضث 2016 ماي 4 وفي  الاجهاٌ وػاعة قيىيا في للىٓغ ألاولى الجلؿت عاٌـ، مغاص لبئر ؤلاصاٍع

 11 وفي .الضفإ مً بُلب ماي 11 بلى اللًُت في الفهل جإحُل جم ؤهه غحر عبغاب، –االخبر نفلت إلبُاٌ

ت للمدىمت الثاهُت ؾخعجالُتالاا الغغفت ؤحلذ ماي مً هفـ الؿىت،  الٗانمت، بالجؼاثغ عاٌـ مغاص لبئر ؤلاصاٍع

ٌا نفلت كًُتمغة ؤزغي   جم هما ماي، 25 ًىم بلى ؾُفُخاٌ مجم٘ لفاثضة الخبر مجم٘ ؤؾهم ًٖ الخىاػ

 كاهىنا مً 127 للماصة َبلا مدؿً ٖماعة ألاؾخاط) الاجهاٌ وػاعة( اإلاضعي صفإ َُئت مدامي جإؾِـ سحب

ا.2016 حاهفي 16 في خله في ناصعة جإصًب كغاعاث 3 ٖلى وبىاء اةاإلادام

ماٌ عحل ؤٖلً ماي 16 و في  في ،"س ي بي وا" كىاة فحها بما ،"الخبر مجم٘" ؤؾهم ؤغلب وي٘ عبغاب، ٌؿٗض ألٖا

، هما ؤٖلً الىاقِ الؿُاس ي و عحل "الخلا اإلاجم٘ وحؿُحر الهفلت ٖلى الكفافُت إليفاء" الجؼاثغ، بىعنت

المي" الخبر" مجم٘ قغاء عغبخه في ماي، 16 الُىم هفـ ماٌ عقُض هياػ  فيالٖا  ٖضم الٗضالت ؤزبدذ خاٌ في ؤلٖا

ماٌ عحاٌ بها اكخنى التي الهفلت صحت  اؾخٗضاص ٖلى" بهه اإلاجم٘، خُث كاٌ الؿُض هياػ  عبغاب ٌؿٗض ألٖا

                                                           
   ًضة الخبر في هىفمبرًٖىا و ًًم اإلاؿاَمحن وألٖا 18جخيىن الجمُٗت الٗامت إلاجم٘ الخبر م ا.07-90اإلااؾؿت بمىحب كاهىن ؤلاٖالم  1990 ًاء اإلااؾؿحن لجٍغ
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 الاجهاٌ ووػاعة عبغاب بحن جىافم تؤعيُ بلى الخىنل ًخم ؤن مخمىُا ،"صحفي 100 ومٗه الخبر مجم٘ الكخىاء

ٌا ا.الجزإ خى

الب  مً الخبر، مجم٘ مً الخهىمت في ؤزغيا ؤَغاف بةصزاٌ ماي، 25 حلؿت زالٌ الاجهاٌ وػاعة صفإ َو

 كاهىنا مً 200و 199 اإلاىاص ألخيام َبلا ،)ؾُفُخاٌ مجم٘ فٕغ( بغوص -هاؽ قغهت هظا و فُه اإلاؿاَمحن

ت، اإلاضهُت ؤلاحغاءاث ا.حىان 8 ًىم بلى اللًُت في الفهل جإحُل لُخم وؤلاصاٍع

، و في َظا الؿُاق الخبر ومجم٘ الاجهاٌ وػاعة مً ولًٖ  الضفإ هُئتل مغافٗاث حىان، 8 حلؿت وقهضث

ت اإلادىمت ؤن مغافٗخه، في الاجهاٌ وػاعة مدامي بُُام هجُب ألاؾخاط طهغ  ول في بالىٓغ جسخو ؤلاصاٍع

 للضولت ًدم اإلاىخىبت الصحافت يبِ ؾلُت غُاب في بإهه مًُفا فحها، َغفا تالضول فحها جيىنا التي اللًاًا

 الٗلض ؤن بلى مكحرا ؤلاٖالم، للاهىنا اؾدىاصا اللُإ وكاَاث ول ٖلى ؤلاقغاف الاجهاٌ وػاعة في ممثلت

 ًضٖى لظيا ألامغ الٗام، وألامً الىٓام ٖلى ؾلبُت آزاع ٖىه ًترجب ؾُفُخاٌ لفٕغ" الخبر" مجم٘ ببُ٘ اإلاخٗلم

ا.الهفلت ججمُض بلى

ماٌ لغحل" الخبر" مجم٘ بُ٘ نفلت حىان نضع خىم اؾخعجالي بخجمُض 15وفي  وؤمام َظا  .عبغاب  ٌؿٗض ألٖا

الحىم اللًاجي عفٌ اإلاؿاَمىن الؿبٗت في مجم٘ الخبر اللظًً باٖىا اؾهمهم لغبغاب بٖاصة ألامىاٌ التي 

ا.  1حغيا هظان ٖلي"واي بي س ي" آ اللىاة  مضًغ بُجهم جدهلىا ٖلحها مً الهفلت و مً

ض  وكض قهضث ألاقهغ التي جمذ زاللها حلؿاث اإلاداهمت، حضال واؾٗا و جباًىا في اإلاىاكف و آلاعاء بحن مٍا

ضة الخبر و كىاة "واي بي س ي" مً الخٗافي مً  -لهفلت الخبر عبغاب ٖلى ؤؾاؽ ؤن َظٍ الهفلت ؾخمىً حٍغ

ا في ْل جًُِم الؿلُت ٖلحها و مىٗها مً ؤلاقهاع الٗمىمي، في خحن اٖخبر  آزغون ألاػمت اإلاالُت التي حٗاوي مجه

ضة و  الم بالىٓغ بلى اإلاؿاع الظي كُٗخه َظٍ الجٍغ ضة الخبر  لغحل ؤٖماٌ ٌٗض زؿاعة في كُإ ؤلٖا ؤن بُ٘ حٍغ

المي الجؼاثغي، زانت و انها حٗض مثاال للجغاثض الىاجحت في الج ؼاثغ و الٗالم الٗغبي، و مياهتها في اإلاكهض ؤلٖا

ماٌ بؿٗض عبغاب. ٖٗلُه فةن بُ لت ؾُجٗلها في زضمت اإلاهالح ؤلاكخهاصًت لغحل ألٖا اها بهظٍ الٍُغ

المُت مً ؾُىة   وما يهمىا في َظٍ اللًُت َى ؤَمُت وصوع اللاهىن هألُت بحغاثُت في خماًت اإلااؾؿاث ؤلٖا

ماٌ، بدُث ؤزبدذ الم وؾاثل ملىُت جإزحر جمغهؼ ٗالمال في الخجاعب عحاٌ اإلااٌ و الٖا  بمبضؤ ؾلبي حض بكيل ؤلٖا

الم في الحم ت و ؤلٖا ض جخجه هدى الٗالم في الضًملغاَُت الخجاعب الخٗبحر. هما ؤن ؤغلب و الغؤي خٍغ  مً مٍؼ

المُت للمىٓىماث ؤلانالح الم لىؾاثل اإلاخىامي الغؤؾمالي  ؤلاخخياع مً للحض ؤلٖا  الكغواث مً ٖضص ًض في ؤلٖا

                                                           
1
ا2016 - 06 - 15 ،الكغوق الُىمي، عبغاب.. جإحُالث جيخهي بالخجمُض"-"كًُت نفلت الخبر -  
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ماٌ عحاٌ ؤو المُت اإلااؾؿاث بلؼام بلى اإلاهىُت الىلاباث و الحيىماث حؿعى خُث ، ألٖا  في  ؤهبر بكفافُت ؤلٖا

المُت للماؾؿاث اإلالىُت مً مٗلىلت وؿب وجدضًض اإلاؿاَمت، و  الدؿُحر ؤهماٍ ا.ؤلٖا

لُه ، فة م في جهمُم آلالُاث ٖخباع َظٍ ألازُاع اإلادضكت بلُإ ؤلاٖالاهه مً الًغوعي حضا ألازظ بٗحن الااٖو

غاف التي  الهُيلُت و ؤلاحغاثُت اإلاٗىُت بدىُٓم و ؤزللت اللُإ، و لىً صون بكهاء ؤو تهمِل ألي هغف مً ألَا

ماٌ.   احِٗل في اإلاجخم٘ بما في طلً ألاصحاب اإلااٌ و ألٖا
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ُٗت ظؼءا ؤوال مً في هظا الٟهل الظي ٌٗض   اع الخُب٣ُي، ؾى٣ىم بضعاؾت و جدلُل الىهىم الدكَغ ؤلَا

ُٗت هي الم الؿمعي البهغي مً ٧ل ظىاهبه، و ٢ض ازترها زالر ههىم حكَغ ٢اهىن  اإلاٗىُت بك٩ل مباقغ باإٖل

الم الًٗىي  الم بدُض ال ًم٨ً ججاوػه في ؤي صعاؾت  ٖخباعه الىو ال٣اهىوي ألاو٫ في ٢ُإ، با 05-12ؤلٖا ؤلٖا

، بٗض طل٪ ؾى٣ىم بضعاؾت و جدلُل ٢اهىن اليكاٍ الؿمعي في الجؼاثغتهضٝ بلى ٞهم آلُاث الًبِ و الخىُٓم 

و هى ال٣اهىن الظي زههه اإلاكٕغ الجؼاثغي لئلٖالم الؿمعي البهغي بك٩ل مباقغ ، و ٖلُه  04-14البهغي 

 الكغوٍ اإلاخًمً 16-222ٞهي اإلاغؾىم الخىُٟظي  ألازغي ما الىز٣ُت جدلُل، ؤ مدل صعاؾت و  ٞالبض ؤن ٩ًىن 

الم زضماث ٖلى اإلاٟغويت ال٣ىاٖض و الٗامت البهغي، وهى مغؾىم مهم ظضا في صعاؾدىا، ألهه  الؿمعي ؤلٖا

جدلُلها  ؿاٖضهان بلى بظغاءاث ٖملُت و جُب٣ُُت، ًٌترظم آلالُاث الخىُٓمُت التي ظاء بها ال٣اهىهان الؿاب٣ا

 ٖلى ٞهم الخهىع الخ٣ُ٣ي للمكٕغ الظي ٌؿعى مً زالله جىُٓم ال٣ُإ.
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 اإلابدث ألاوى :

 50-21 ؤلاعالم العظىي  للقاهىن  هقدي جدليل

 

 22، بٗض  2012ًىاًغ  12اإلاىا٤ٞ ٫  1433نٟغ ٖام  18اإلااعر في  05-12ع٢م ئلٖالم الًٗىي ل٣اهىن الظاء 

الم الؿاب٤  اهه 07-90ؾىت مً ٢اهىن ؤلٖا ٗض زالض ٢اهىن  ،الظي لم ًُب٤ بك٩ل ٧امل َُلت ٞترة ؾٍغ َو

الم في الجؼاثغ اإلاؿخ٣لت بٗض ٢اهىن  ه في بَاع  07-90و  01-82ًٖىي مخٗل٤ باإٖل و زاوي ٢اهىن مً هٖى

المُت.  الخٗضصًت ؤلٖا

م مً ؤهه جًمً الجضًض ُٞما ًخٗل٤ بال٣ُإ الؿمعي البهغي بال ؤهه البض مً ؤلا  قاعة بلى ٢اهىن و ٖلى الٚغ

الم الؿاب٤ ) الم الؿمعي البهغي زانت في اإلااصة 07-90ؤلٖا غ ؤلٖا ه مى 4( ٢ض جًمً بقاعاث واضخت لخدٍغ

الم مً زال٫ ؤالتي جىو نغاخت ٖلى بم٩اهُت لا  جها٫ ٦خابي ؤو بطاعي ؤو ي ؾىض اؾخٟاصة مً الخ٤ في ؤلٖا

ىوي، و ل٨ً هٓغا للٓغوٝ التي مغث بها ا  ؤصثلجؼاثغ في ٞترة الدؿُٗيُاث و بٖالن خالت الُىاعت نىحي ؤو جلٍٟؼ

ضة في ٞاجدا نٟدت ظضً 05-12حُُٗل جُب٤ُ هظا ال٣اهىن بك٩ل قبه جام لُإحي ال٣اهىن الًٗىي الجضًض 

الم جدمل قٗاع لا   هٟخاح و الخٗضصًت لاٖالمُت الؾُما في اإلاجا٫ الؿمعي البهغي.٢ُإ ؤلٖا
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 50-21قي للقاهىن العظىي لإلعالم جدليل سيااإلاؼلب ألاوى : 

 

I. القاهىن :  هرا صدوز  ظسوف 

ت،  عي والصة ٢ُهٍغ ظملت الٓغوٝ الجُىاؾتراجُجُت التي ٖاقتها الجؼاثغ و التي خخمذ  ؾببتهاولض هظا الىو الدكَغ

ُٗت بنضاع هظا ال٣اهىن مً بحن ٖضًض ال٣ىاهحن التي خاولذ الؿلُت الؿُاؾُت  مىذ ها، مً زاللٖلى الؿلُاث الدكَغ

اث، زانت في ٞترة ما ٌؿمى ب"الغبُ٘ الٗغبي" التي ٞغيذ ٖلى الٗضًض مً الضو٫ مً بُجها  ًٞاء ؤوؾ٘ إلاماعؾت الخٍغ

اثالجؼاثغ الخجاوب م٘  ت  و الخ٣ى١ ألاؾاؾُت و مً بُجها اإلاُالب الكٗبُت اإلاىاصًت بالخٍغ الم و خٍغ الخ٤ في ؤلٖا

 .الخٗبحر

٘ خا ش لت الُىاعت ٦ما ظاء هظا ال٣اهىن بٗض ٞع وهى ألامغ  01-11 ع٢م الغثاس ي بمىظب ألامغ 2011 ٞبراًغ 22 بخاٍع

التي ٧اهذ حكهضها الجاعة لُبُا في جل٪ الٟترة و  ألاخضار زانت بٗض 2011 ٞبراًغ 24 الظي جم الٗمل به ٞىعا ؤي في

ذ الؿلُاث  ألاظىاء الهازبت التي ٧اهذ حِٗكها مهغ  و بضاًت الخضًض ًٖ خغا٥ بظخماعي في ؾىعٍا و ٖلُه ؾاٖع

ض مً لا الجؼاثٍغ ه٧اهذ الظي  الٟىض ىهٟخاح و الضًم٣غاَُت و جىاظه ت بلى بظغاءاث جًٟي اإلاٍؼ البالص خُيئظ  احٗٞغ

 الٗغبُت.

٣ت الجضًضة التي نُٜ بها هظا ال٣اهىن مهاصع ال٣ل٤ التي اهخابذ الؿلُت، خُض ؤن الؿلُت الخىُٟظًت  و ج٨ك٠ الٍُغ

٘ ؤظ ذ بلى ٞع ٘ في ببغامىع الصخُٟحن مً ؾاٖع جم  و هي ؤلاجٟا٢ُت التي   c/2012/146جٟا٢ُت الجماُٖت ع٢م لا الدؿَغ

 التراظ٘ ٖجها ُٞما بٗض و جم خهغها في ال٣ُإ الٗمىمي صون ال٣ُإ الخام صون مبرع واضر.

٘ قٗاع اإلاؿاولُت ل خدمُل الصخٟي ٖبء وباإلا٣ابل ٖمضث الؿلُت بلى جدضًض اإلاؿاولُاث اإلاهىُت للصخُٟحن و ٞع

الم بٗض  ً يض ماامغاث البُ٘ الٗغبي"، خُض ؤهىا هجض ٧ل وػعاء ؤلٖا ٌكضصون ٖلى انبدىا  2012"الضٞإ ًٖ الَى

لى يغوعة وي٘ بغامج  اإلاؿاولُت اإلاهىُت و لاظخماُٖت للصخٟي و ؾاص الخضًض ًٖ ؤزال٢ُاث اإلاهىت و آصابها ٖو

يُت للصخُٟحن و هي ألامىع التي لم ًخ ٞترة الُىاعت، ٣ٖضًً مً الؼمً ؤي زال٫ دضر ٖجها وػعاء ال٣ُإ َُلت ج٩ٍى

دا لىػٍغ  بٖالم في الٟترة ما بحن  ًخُغ١ ُٞه ًٖ ؤزال٢ُاث اإلاهىت ؤو ًٖ   2011- 1992خُض ؤهىا بال٩اص هجض جهٍغ

ً الصخُٟحن .  ج٩ٍى

المُت ؾىاء الٗمىمُت ؤو  الخانت لم ًغ٦ؼوا ٖلى ٖال٢اث ٦ما ؤن مؿاولي ال٣ُإ و ٦ظل٪ مؿاولي اإلااؾؿاث ؤلٖا

الٗمل بحن اإلاهىُحن و ؤلاصاعة ٖلى اٖخباع ؤن ؤلاصاعة هي الضٕع الىا٢ُت باليؿبت للمؿاولحن مً اإلاُالب اإلاهىُت 

ً الىاظ٘  للصخُٟحن و التي جضزل في بَاع اإلاٟهىم الٗام للخ٤ في بِئت مهىُت مالثمت و مً بُجها التر٢ُت الٗاصلت و الخ٩ٍى

 و اإلاضعوؽ.
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ت ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ ال الخهغ ، لم جدضص الكغوٍ الخ٣ُ٣ُت الزخُاع مغاؾلي الى٧الت في  ش و٧الت ألاهباء الجؼاثٍغ ٟٞي جاٍع

م٩اجبها بالخاعط و ب٣ُذ جمىذ هظه اإلا٩اجب ٦مجامالث للصخُٟحن ٖلى خؿاب مهىُت الى٧الت و ٦ٟاءة صخُٟحها، و لِـ 

ج٣لضوا مىانب ٢ُاصًت في ه٣ابت الى٧الت جم بعؾالهم بلى م٩اجب مً الهضٞت ؤن هجض ؤن مٗٓم الصخُٟحن الظًً 

مىظ بوكاء هظه –بالخاعط ٞىع اه٣ًاء ٖهضتهم الى٣ابُت، ٦ما ؤهه لِـ مً البرت ؤن اٚلب مغاؾلي الى٧الت بالخاعط 

 بالخاعط.ؾىت ؤي ؤجهم ؾُدالىن ٖلى الخ٣اٖض ٞىع ٖىصتهم مً والًتهم في اإلا٩اجب  55جخجاوػ اٖماعهم ا٫ -اإلا٩اجب 

ت ، و ٖلُه ْلذ  ىُت ٦ظل٪ ال حٗٝغ قغوٍ الخهى٫ جغ٢ُت او الخُٗحن ٦مضًغ بطاٖت مدلُت ؤو ظهٍى في ؤلاطاٖت الَى

 في ؤٚلبها ٚحر مهىُت و ال ٖال٢ت لها بكٍغ ال٨ٟاءة.هي ٖخباعاث ٦شحرة ال  ٘هظه التر٢ُاث و الخُِٗىاث جسً

اػاث للصخُٟحن الظي ٣ًضمىن زضماث لهالر ؤلاصاعة ٖلى هٟـ ألامغ  في ؤٚلب ال٣ىىاث الخانت التي جمىذ امخُ

ىاث بالخاعط و ًدٓىن بخ٣ضًم اليكغاث الغثِؿُت  خؿاب اإلاهىت و ٖلى خؿاب خ٣ى١ ػمالئهم في اإلاهىت، جمىذ لهم ج٩ٍى

و الخهو ألا٦ثر  مكاهضة . َبٗا جب٣ى هظه اإلاماعؾاث ؤ٢ل خًىعا في ال٣ُإ الخام اإلاجبر ٖلى الخًٕى إلاى٤ُ 

ىاٞؿت لًمان خٓه مً اإلاكاهضة و الب٣اء، و ل٨ً هظا ال ٌٗني اوٗضام مشل هظه اإلاماعؾاث في ال٣ُإ الخام ، اإلا

 ٞاإلادؿىبُت وظضث لها امخضاصاث في هظا ال٣ُإ ٖلى خؿاب اإلاهىُت في ال٨شحر مً ال٣ىىاث الخانت.

ُٗت، ٞةهه مشلما ج٣خًُه ؤلا  ُٗت ٫ بها في اظغاءاث الك٩لُت اإلاٗمى ؤما مً الىاخُت الدكَغ ٣ٞض ٖخماص الىهىم الدكَغ

ني بٗض ؤزظ عؤي مجلـ الضولت َب٣ا للماصة  ؤوصٕ الىػٍغ ألاو٫ مكغوٕ هظا ال٣اهىن لضي م٨خب اإلاجلـ الكٗبي الَى

 ( مً الضؾخىع الجؼاثغي.3)ال٣ٟغة 119

ني ٖلى مكغوٕ هظا ال٣اهىن في الجلؿت اإلاى٣ٗضة ًىم  ُٞما  2011صٌؿمبر  14و٢ض ناص١ ؤًٖاء اإلاجلـ الكٗبي الَى

ش  ، و ٖلُه ٣ٞض ؤزُغ عثِـ  2011صٌؿمبر  22ناص١ مجلـ ألامت ٖلى هظا اإلاكغوٕ في ظلؿت ٣ٖضث بخاٍع

الجمهىعٍت اإلاجلـ الضؾخىعي للىٓغ في مُاب٣ت ؤخ٩ام هظا ال٣اهىن الًٗىي للضؾخىع ، و بالٟٗل ٣ٞض جضاو٫ اإلاجلـ 

 و٧اهذ آعائه ٖمىما ٦ما ًلي:  2012ظاهٟي  7و  5،6، 4ة في الضؾخىعي مكغوٕ هظا ال٣اهىن في ظلؿاجه اإلاى٣ٗض

جدٟٔ اإلاجلـ الضؾخىعي ٖلى بٌٗ الى٣اٍ في مكغوٕ هظا ال٣اهىن الؾُما ُٞما ًسو جإقحراث )ظملت ال٣ىاهحن و 

ُٗت ال ي ًجب ؤلاقاعة بلحها ٢بل اإلااصة ألاولى مً ؤي ٢اهىن( ال٣اهىن الًٗىي مدل ؤلازُاع، خُض تالىهىم الدكَغ

  الشاهُت  ٣ٞغتها  في الضؾخىع  مً 165  الخإقحراث، اإلااصة  يمً ًظ٦غ  لم ٞةن اإلاكٕغ  -مً الىاخُت الك٩لُت –ؤهه 

ت، و ٖلُه وظه اإلاجلـ الضؾخىعي بًغوعة جضاع٥ هظا الخُإ و ؤلاقاعة بلى  ال٣ٟغة الخانت وهي بال٣ىاهحن الًٍٗى

 الشاهُت.  ٣ٞغتها  في الضؾخىع  مً 165  اإلااصة

٣ت جغجِب جإقحراث هظا ال٣اهىن الًٗىي، خُض صاثم ا في مجا٫ الخإقحراث، ٞةن اإلاجلـ الضؾخىعي جدٟٔ ٖلى ٍَغ

ؤن اإلاكٕغ عجب ال٣ىاهحن التي اؾدىض ٖلحها في بٖضاص هظا اإلاكغوٕ ٖلى ؤؾاؽ ػمني صون مغاٖاة مبضؤ جضعط ال٣ىاٖض 

ش ال٣اهىهُت، و ٖلُه وظه اإلاجلـ الضؾخىعي اإلاكٕغ بخضاع٥ هظا ال خلل و جغجِب ال٣ىاهحن مً هٟـ الٟئت بىاء ٖلى جاٍع
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ت، ٢ىاهحن ٖاصًت و اوامغ عثاؾُت( ُٞجب جغجُبها  نضوعها، ؤما الىهىم ال٣اهىهُت مً مسخل٠ الٟئاث )٢ىاهحن ًٍٖى

٤ مبضؤ جضعط ال٣ىاٖض ال٣اهىهُت في الترجِب الٗام.   ٞو

لى قٍغ "ؤلا٢امت اإلاىخٓمت في الجؼاثغ" باليؿبت ؤما في ما ًسو مًمىن مىاص هظا ال٣اهىن ٞةن اإلاجلـ جدٟٔ ٖ

ت ؤو صوعٍت، الظي جًمىخه اإلااصة  مً مكغوٕ ال٣اهىن، و بغع اإلاجلـ جدٟٓه بإهه  23للمضًغ اإلاؿاو٫ ًٖ ؤًت وكٍغ

ش  01ع٢م )ؾب٤ و ؤن ؤنضع  عؤًه  لضي مغا٢بت مضي مُاب٣ت ال٣اهىن الًٗىي  (1997ماعؽ  6ع.ؤ.١ ٌٖ/ م.ص بخاٍع

قتراٍ ؤلا٢امت اإلاىخٓمت بالجؼاثغ  مً ٢بل اإلاكٕغ ؾخىع الجؼاثغي، جىنل ُٞه بلى ؤن األخؼاب الؿُاؾُت للضاإلاخٗل٤ با

لُه ٣ٞض جم خظٝ هظا الكٍغ مً اإلااصة  44ٚحر مُاب٤ للضؾخىع بالىٓغ بلى اإلااصة  مً ال٣اهىن الًٗىي  23مىه، ٖو

 لئلٖالم.

ا مً ؤخ٩ام  45مً الًبِ و الخض٤ُ٢ ٖلى ٞدىي اإلااصة  صاثما مً خُض اإلاًمىن، ؤيٟى اإلاجلـ الضؾخىعي هٖى

 مكغوٕ هظا ال٣اهىن، و٢ض ظاء عؤًه في هظه اإلااصة ٦ما ًلي:

ت مؿخ٣لت ٦ؿلُت اإلا٨خىبت الصخاٞت يبِ نالخُاث ؾلُت خّضص ؤن اإلاكّغٕ اٖخباعا  - ٤ جخمخ٘ بالصخهُت اإلاٗىٍى  ٞو

 في جدضًض الخ٤ الصخاٞت اإلا٨خىبت يبِ ؾلُت  زّى٫  ههؤ  الًٗىي، و اٖخباعا  هظا ال٣اهىن  مً 40 اإلاضة ؤخ٩ام

 بظل٪ ٣ًهض اإلاكّغٕ ٧ان بطا و ألاخ٩ام،  هظه َبُٗت جىيُذ صون  صازلُت ؤخ٩ام و جىُٓمها بمىظب ؾحرها ٢ىاٖض

ـّ  ؤخ٩اما بٖضاصه  ٖىض  ًخًمً  ال  صازلي في هٓام اإلا٨خىبت الصخاٞت يبِ ؾلُت وجىُٓم ؾحر جدضًض ٢ىاٖض جم

 الخالت وبالىٓغ هظه  ٟٞي جضزلها ألازحرة ؤو هظه ب٢دام ًخُلب جُب٣ُه وال  ؤزغي  ؾلُاث ؤو ماؾؿاث  بهالخُاث

ُت مغاٖاة  مُاب٣ت للضؾخىع  اإلااصة هظه بخىػَ٘ لازخهاناث، حّٗض  ال٣اض ي الضؾخىعي اإلابضؤ  بلى  الخدٟٔ. هظا قٍغ

 ًٗىي مُاب٣ت للضؾخىع الجؼاثغي.ماٖضا هظا، ؤ٦ض اإلاجلـ الضؾخىعي ؤن باقي ؤخ٩ام هظا ال٣اهىن ال 

 

II.   مً خيث الشهل : 50-21قاهىن ؤلاعالم 

و  41و  39و  38و  36و  35و  34م٨غع و  3و  3ماصة مً الضؾخىع وهي  15اٖخمض اإلاكٕغ في بٖضاص هظا ال٣اهىن ٖلى 

ت جخٗ(، و٦ظل٪ زالز2)ال٣ٟغة  165و  126( و 2)ال٣ٟغة  125( و و 4)ال٣ٟغة  123و  120و  119و  63 ل٤ ت ٢ىاهحن ًٍٖى

 ( .04-12( و باألخؼاب الؿُاؾُت )01-12هخساباث )و بىٓام لا  (01-98زخهاناث مجلـ الضولت و جىُٓم ٖمله )با

، ؤما ال٣ىاهحن الٗاصًً ٞخخٗل٤ ب٣اهىن اإلاالُت ؤوامغ عثاؾُت ٢8اهىن ٖاصي و  14 ٦ما ا٢خط ى مً اإلاكٕغ الغظٕى بلى

و ال٣اهىن  01-٢88خهاصًت اإلاٗض٫ ع٢م ماؾؿاث الٗمىمُت لال٣اهىن الخىظُهي للو ا 17-84اإلاٗض٫ و اإلاخمم ع٢م 

ني ع٢م  الم ع٢م  09-88اإلاخٗل٤ باألعق٠ُ الَى  11-90و ٢اهىن ٖال٢اث الٗمل اإلاٗض٫ و اإلاخمم ع٢م  07-90و ٢اهىن ؤلٖا

ىُت اإلاٗض٫ و اإلاخمم ع٢م  ؾخٗما٫ م ا٣اهىن اإلاخًمً حٗمُو ال 31-90و ٢اهىن الجمُٗاث  30-90و ٢اهىن ألامال٥ الَى
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و ٢اهىن خماًت  1998اإلاخٗل٤ ب٣اهىن اإلاالُت لؿىت  02-91و ال٣اهىن ع٢م  05-91اللٛت الٗغبُت اإلاٗض٫ و اإلاخمم ع٢م 

ض و اإلاىانالث الؿل٨ُت و  03-2000و ال٣اهىن ع٢م  04-98الترار الش٣افي ع٢م  اإلادضص لل٣ىاٖض الٗامت اإلاخٗل٣ت بالبًر

ت ع٢م  11-07ٗض٫ و اإلاخمم و ٢اهىن الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي ع٢م الالؾل٨ُت اإلا  09-08و ٢اهىن ؤلاظغاءاث اإلاضهُت و ؤلاصاٍع

الم و لا 04-09و ال٣اهىن ع٢م  جها٫ و اإلاخًمً ال٣ىاٖض الخانت للى٢اًت مً الجغاثم اإلاخهلت بخ٨ىىلىظُاث ؤلٖا

 م٩اٞدتها.

غ الىو ٞىجض ألامغ  ما ألاوامغ الغثاؾُت الشماهُت التي صزلذ في ؤ اإلاخًمً ٢اهىن ؤلاظغاءاث الجؼاثُت  155-66جدٍغ

و اإلاخًمً ال٣اهىن  58-75اإلاخًمً ٢اهىن ال٣ٗىباث اإلاٗض٫ و اإلاخمم وألامغ ع٢م  156-66اإلاٗض٫ و اإلاخمم و ألامغ ع٢م 

اإلاخٗل٤  20-95ألامغ ع٢م واإلاخًمً ال٣اهىن الخجاعي اإلاٗض٫ و اإلاخمم و  59-75اإلاضوي اإلاٗض٫ و اإلاخمم و ألامغ ع٢م 

و اإلاخٗل٤ باإلاىاٞؿت  03-03اإلاخٗل٤ باإلًضإ ال٣اهىوي و ألامغ ع٢م  16-96بمجلـ اإلاداؾبت اإلاٗض٫ و اإلاخمم و ألامغ ع٢م 

 اإلاخٗل٤ بد٣ى١ اإلاال٠ و الخ٣ى١ اإلاجاوعة. 05-03اإلاٗض٫ و اإلاخمم و ألامغ ع٢م 

الم  الم و ٢ا 05-12وفي م٣اعهت بؿُُت بحن ٢اهىن ؤلٖا مً خُض اإلاغظُٗاث ال٣اهىهُت هجض ان هظا  07-90هىن ؤلٖا

مىاص مً الضؾخىع و زمـ  5( اؾدىض ٖلى 07-90( ؤ٦ثر زغاء مً خُض اإلاغظُٗاث خُض ؤن ؾاب٣ه )05-12ال٣اهىن )

ُٗت ظضًضة ؾاهمذ في زغاء  ٢اهىن  ٢ىاهحن ٖاصًت و ؤعبٗت ؤوامغ عثاؾُت، خُض ؤن اإلاكٕغ اٖخمض ٖلى ههىم حكَغ

عة و الظي مً زالله جُغ١ ال٣اهىن اإلاخٗل٤ بد٣ى١ اإلاال٠ و الخ٣ى١ اإلاجاو  05-03ألامغ ع٢م ٖالم الجضًض ٖلى ٚغاع  ؤلا 

ت للصخٟي ومماعس ي الصخاٞت. 12-05  للمغة ألاولى بلى الخ٣ى١ ال٨ٍٟغ

الم  م ٖامت ُٞما جًمً مىاص جخٗل٤ بإخ٩ا 5بابا ظاء الباب ألاو٫ مجها ب  12، مبىبا ٖلى 05-12و ظاء ال٣اهىن ؤلٖا

٤ الصخاٞت اإلا٨خىبت،  الم ًٖ ٍَغ ماصة في ٞهلحن ًخٗل٤ ألاو٫ مجهما بةنضاع  33الباب الشاوي اإلاسهو ليكاٍ ؤلٖا

٤ الٗام، في خحن زهو الباب الشالض  اث الضوعٍت و الٟهل الشاوي ًخٗل٤ بالخىػَ٘ و البُ٘ في الٍُغ ماصة  37اليكٍغ

مىاص لليكاٍ  8إلا٨خىبت، في خحن جم جسهُو الباب الغاب٘ اإلا٩ىن مً لكغح آلُاث ٖمل ؾلُت يبِ الصخاٞت ا

الؿمعي البهغي ظاءث في ٞهلحن ألاو٫ ًخٗل٤ بمماعؾت اليكاٍ الؿمعي البهغي و الشاوي ًخٗل٤ بؿلُت يبِ 

الم ؤلال٨تروهُت، ؤما مهىت الصخٟ الوة ٖلى طل٪ جُغ١ الباب الخامـ بلى وؾاثل ؤلٖا ي و اليكاٍ الؿمعي البهغي .ٖو

 ماصة ألاو٫ زام بمهىت الصخٟي و الشاوي بأصاب و ؤزال٢ُاث اإلاهىت . 26ؤزال٢ُاتها ٣ٞض ظاءث في ٞهلحن مً 

ماصة في خحن ظاء الباب الشامً في  14الباب الؿاب٘ مً هظا ال٣اهىن ٞهل في مؿإلت خ٤ الغص و خ٤ الخصخُذ في 

المي ، و ٖلى ق٩ل ٣ٖىباث جًمً الباب الخاؾ٘ ماصة واخضة خى٫ اإلاؿاولُت اإلاهىُت اإلاترجبت ًٖ مماعؾت ال يكاٍ ؤلٖا

المي. ؤما البابان الٗاقغ و الخاصي ٖكغ  ٞخُغ٢ا، ٖلى  10 مىاص جخٗل٤ باإلاسالٟاث اإلاغج٨بت في بَاع مماعؾت اليكاٍ ؤلٖا

ي ٖكغ ؤخ٩اما الخىالي، بلى صٖم الصخاٞت و جغ٢ُتها و  وكاٍ و٧االث لاؾدكاعة في لاجها٫ في خحن جًمً الباب الشاو

 بهخ٣الُت و زخامُت.
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III.  مً خيث اإلاظمىن :  50-21قاهىن ؤلاعالم 

المُت و  ؿمعي الظاهب هٓغا بلى َبُٗت ؤَغوخخىا التي ج٣ىم ٖلى ظاهبحن ؤؾاؾُحن هما الجاهب ألازالقي للمماعؾت ؤلٖا

ل ٦ىه ؤلاق٩الُت اإلاُغوخت في ل٩ىجها حك٩ 8و  7،  6، 4ٞةهىا ؾجر٦ؼ زال٫ هظا الخدلُل الى٣ضي ٖلى ألابىاب  البهغي،

ت" ٦إخض ؤهم اإلاٟاهُم  هظه الضعاؾت ٦ما ؤهىا ؾىدىاو٫ بالخدلُل الٗىانغ اإلاغجبُت بمٟهىم "الخ٤ في بِئت مهىُت مدتٞر

الم  هى   05-12اإلاغجبُت بٟلؿٟت ؤزال٢ُاث اإلاهىت، و هىا وكحر ؤهه لِـ الهضٝ مً هظا الخدلُل الى٣ضي ل٣اهىن ؤلٖا

ىاصه بالى٣اف والخٗل٤ُ بل ؾى٣ىم بخدلُل م٩امً ٢ىجه و يٟٗه و ٢ُاؽ مضي اؾخجابخه لخُلٗاث الخُغ١ بلى ٧ل م

الم زانت في اإلاغخلت التي نضع ٞحها هظا ال٣اهىن و طل٪ بالتر٦حز ٖلى الى٣اٍ ألاؾاؾُت زانت  مجها اإلاخٗل٣ت ٢ُإ ؤلٖا

لُىا هٓغة ؤزال٢ُت ؤو جدلُال ه٣ضًا ؤزال٢ُا باليكاٍ الؿمعي البهغي. ٦ما ؤن الُبُٗت ألازال٢ُت لضعاؾدىا جٟغى ٖ

 لبىىص هظا ال٣اهىن ولِـ جدلُال ٢اهىهُا ج٣ىُا.

و التي جىضر ؤن هظا ال٣اهىن الًٗىي "حهضٝ لخدضًض اإلاباصت مىه في اإلااصة ألاولى  البٗض ألازالقي لهظا ال٣اهىن خجلى و ً

ت الصخاٞت الم و خٍغ ٘  و ال٣ىاٖض التي جد٨م مماعؾت الخ٤ في ؤلٖا " وهىا هلمـ الهضٝ لاو٫ مً زال٫ هظا الدكَغ

ش  ٘ خالت الُىاعت بخاٍع المُت و ؤزل٣تها و طل٪ بٗض ٞع با هٟـ   2011 ٞبراًغ 22وهى جىُٓم اإلاماعؾت ؤلٖا .وهى ج٣ٍغ

الم الؿاب٤  ض مشلما ههذ ٖلُه اإلااصة ألاولى مىه " ًدضص هظا ال٣اهىن ٢ىاٖ  07-90اإلاؿعى الظي ظاء ألظله ٢اهىن ؤلٖا

الم " زانت و ؤن ٢اهىن  لُه ٣ٞض ٧اهذ ؤهضاٞه  07-90و مباصت مماعؾت الخ٤ في ؤلٖا ظاء ٢بل بٖالن خالت الُىاعت ٖو

الم.  جىُٓمُت في ْل بخترام مبضؤ الخ٤ في ؤلٖا

حن لئلٖالم  قاعة البض مً  ؤلا   05-12و  07-90ولٟهم اإلاٛؼي لاؾتراجُجي مً هظه اإلااصجحن ألاولخحن مً ال٣اهىهحن الًٍٗى

ذ ٖلى مؿخىي مابٗض الخضعط ل٩لُت  بلى ظملت الٗىاث٤ التي ٖاقتها زال٫ ٞترة الُىاعت بالجؼاثغ ، ٟٞي صعاؾت ؤظٍغ

الم و ؤلاجها٫ بالجؼاثغ   ألاؾاؾُت لاوكٛاالث ؤن الٗغبُت، اللٛت مخٛحر خؿب اإلاُضاهُت بُاهاثال حكحر، 1ؤلٖا

  مٗٓم ؤن ٖلى ًا٦ضون  اإلابدىزحن مً%  13,15"  وؿبت ضٞىج ومخٗضصة، ٦شحرة باإلاهىت ًخٗل٤ ُٞما للصخُٟحن

إحي وا٢خهاصًت، واظخماُٖت مهىُت هي وكٛاالثلا  ٢اهىن  بٖضاص في اإلاخمشل ألاؾاس ي لاوكٛا٫ الشاهُت اإلاغجبت في ٍو

 اإلاهىت، ألزال٢ُاث ؤٖلى مجلـ وي٘ و٦ظل٪ اإلاٗلىمت بلى الىنى٫  هجض هظا، ماٖضا%  21,05 بيؿبت وطل٪ الصخٟي،

 مخٟاوجت وبيؿب ٖضًضة اوكٛاالث هىا٥ ٦ما ،% 9,21 اليؿبت بىٟـ ،والشاوي%  9,21 بيؿبت ألاو٫  يخط  خُض

ً، الخإَحر هجض و٦ظل٪ مشالُت بٖالم ٢ىاهحن ٦ةٖضاص حرها وألامً الخ٩ٍى   .ٚو

كحر الم، لهم ٖال٢ت ال الظًً اإلاهىت بَاعاث حُٛحر يغوعة ٖلى الٗمىمُت، الصخ٠ مً الصخُٟىن  َو  وجٟخِذ ؤلٖا

الم لىبُاث  بالصخُٟحن ًخٗل٤ ُٞما ؤماالصخُٟحن،  واؾخٛال٫ الكغاثُت، وال٣ضعة الؿ٨ً، مك٩ل ًٖ هاهُ٪ ؤلٖا

ا الٟغوؿُت، باللٛت ٌٗملىن  الظًً ًُ ب  الٗىامل خُٓذ خُض اإلاٗغبحن، الصخُٟحن ٖىض لاوكٛاالث ج٣اعب هجض ٞخ٣ٍغ

                                                           
1
حن للمهىت زال٫ ٞترة الُىاعت ، قبري مدمض  -   الم، ٢ؿم ٧لُت الٗلىم الؿُاؾُت و ؤلٖا ،ٚحر ميكىعة عؾالت ماظِؿخحر، 2004-1992مماعؾت الصخُٟحن الجؼاثٍغ

الم و   .221، 220، 219، 218، 217، م.م : 2006-2005، الجؼاثغ، ؤلاجها٫ ٖلىم ؤلٖا
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لحه % 23,88 بيؿبت اإلاهىُت ولا٢خهاصًت لاظخماُٖت  جا٦ض%  8,95 وؿبت هجض ٦ظل٪ ،% 23,88 ب الصخٟي ٢اهىن  اٍو

ً الىاظب مً ؤهه :  هظ٦غ مخٟاوجت، وبيؿب ؤزغي  ٖىامل هىا٥ ؤن ٦ما ، ًغام ما ؤخؿً ٖلى الصخُٟحن ج٩ٍى

ُت والى٣اباث، الجماُٖت لاجٟا٢ُاث  بُا٢ت ُٚاب ظاهب بلى ولاؾخ٣اللُت ألاظىع  ٦ظل٪ ألازباع، َغح في اإلاىيٖى

ىُت ا٦ض ولاختراُٞت، خُٟحنللص َو  بٖالم، ٢اهىن  وحٗضًل والكخم، ال٣ظٝ مٟهىم جدضًض ٖلى الصخُٟىن  ٦ظل٪ ٍو

خذ اث وب٣ًاٝ الخغ، الخٗبحر مجاالث ٞو %  16,41 وؿبت امخىٗذ ألازحر وفي يضهم ال٣ًاثُت واإلاماعؾاث الًَٛى

با ًخ٣ٟىن  والٟغوس ي الٗغبي ال٣ُاٖحن مً ٦ال ؤن ال٣ى٫  ًم٨ً ألاؾاؽ لهظا ؤلاظابت، ًٖ  لاوكٛاالث، هٟـ ٖلى ج٣ٍغ

 بالصخٟي زام ٢اهىن  بٖضاص و٦ظل٪ للصخُٟحن واإلاهىُت ولا٢خهاصًت لاظخماُٖت ألاويإ جدؿحن بُجها مً والتي

دضص ؤ٦ثر ٦غامخه ًًمً ختى  .اإلاهىت ؤصاء ٖىض ألاؾاؾُت وواظباجه خ٣ى٢ه له ٍو

الم ٖلى ٚغاع الخ٤ في الىنى٫ بلى اإلاٗلىمت و  ومً زال٫ هظه الضعاؾت هجض ؤن اإلاؿاثل اإلاخٗل٣ت بمبضؤ الخ٤ في ؤلٖا

ضة ؤو ماؾؿت بٖالمُت و ٖضم ويىح الخ٣ى١ و الىاظباث، ق٩لذ هاظؿا خ٣ُ٣ُا لضي الصخُٟحن  الخ٤ في بوكاء ظٍغ

الم الجضًض ) ( لُُٗض الخإ٦ُض ٖلى يغوعة جغؾُش مبضؤ الخ٤ في 05-12زال٫ ٞترة الُىاعت، و لهظا ظاء ٢اهىن ؤلٖا

الم بمىظب الىو ال٣اهىوي.  ؤلٖا

في ماصجه الشاهُت التي جًمىذ ظملت الى٣اٍ الىاظب بخترامها في  05-٦12ما ًخجلى الُاب٘ ألازالقي لل٣اهىن الًٗىي 

ىُت  ت الَى المُت و هي " الضؾخىع و ٢ىاهحن الجمهىعٍت و الضًً ؤلاؾالمي و باقي ألاصًان، الهٍى بَاع مماعؾت ألاوكُت ؤلٖا

ني، مخُلباث و ال٣ُم ا ىُت، مخُلباث ؤمً الضولت و الضٞإ الَى ىُت و الىخضة الَى لش٣اُٞت للمجخم٘، الؿُاصة الَى

الىٓام الٗام، اإلاهالر ؤلا٢خهاصًت للبالص، مهام و بلتزاماث الخضمت الٗمىمُت، خ٤ اإلاىاًَ في بٖالم ٧امل و مىيىعي، 

ت الخد٤ُ٣ ال٣ًاجي، الُاب٘ الخٗضصي لآلعاء و ألا٩ٞا اث الٟغصًت و الجماُٖت".ؾٍغ  ع  و ٦غامت ؤلاوؿان و الخٍغ

ىُت،  وهىا البض مً الخىيُذ ؤن اإلاهُلخاث اإلاؿخٗملت في هظه اإلااصة ىُت و الىخضة الَى ٖلى ٚغاع "الؿُاصة الَى

ني، مخُلباث الىٓام الٗام، اإلاهالر ؤلا٢خهاصًت للبالص، مهام و بلتزاماث الخ ضمت مخُلباث ؤمً الضولت و الضٞإ الَى

ه٣ى٫ ؤن و ٖلُه هخ٣اصاث ٦شحرة ٖلى ؤؾاؽ ؤجها ٚحر واضخت و ًٟٞايت، االٗمىمُت"، هي اإلاهُلخاث التي ٧اهذ مدل 

ُت و مُضاهُت جٟغيها الٓغوٝ و لاخضار، ٞٗلى ؾبُل اإلاشا٫ ال  هظه اإلاهُلخاث مغجبُت في جُب٣ُها بمُُٗاث ْٞغ

ني ب التي ال  قدبا٧اث و هي اإلاخُلباثاال في خالت خغب ؤو هؼإ ؤو ًم٨ىىا جدضًض مخُلباث ؤمً الضولت و الضٞإ الَى

لُه ٞةهه ٢ض ٩ًىن مً اإلاؿخدؿً قغح  ًم٨ً الخٗٝغ ٖلحها بال  في مغخلتها ؤو في و٢تها و ال ًم٨ً جدضًضها مؿب٣ا ٖو

ٟها جسً٘ إلاُُٗاث  هظه اإلاٟغصاث و اإلاهُلخاث ٢اهىهُا و ل٨ً لِـ بالًغوعة ؤن ًخم طل٪ مدخملت و ألن ٖملُت حٍٗغ

ل٨ً باإلا٣ابل ًجب يمان بؾخ٣اللُت الٗضالت و ٞهمها الض٤ُ٢ لل٣ًاًا اإلاغجبُت  .ل٨ً لِؿذ بالًغوعة مٗغوٞت

الم و ٖضم  إللها١ التهم بالصخُٟحن زانت وؤن اإلادا٦م  بك٩ل ًٟٞاى و ًٖىاجي ؾخٛال٫ هظه اإلاٟغصاثاباإٖل

الم  ت ال جدخىي ٖلى ٢ًاة مخسههحن في ٢ًاًا ؤلٖا و بالخالي ًم٨ً ٞهم هظه اإلاٟغصاث ٞهما ٢اهىهُا و جُب٣ُها الجؼاثٍغ

 بك٩ل مجخ٠ في خ٤ الصخُٟحن.
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٢خهاصًت للبالص ٢ض جسخل٠ مً مغخلت ألزغي و في ٖال٢ت الجؼاثغ م٘ صولت و ؤزغي و ٖلُه ال ًم٨ً ٦ما ؤن اإلاهالر لا

خ٣ضًغ ال٣اض ي و الؿلُاث اإلاٗىُت ُلباث بك٩ل ص٤ُ٢ في ٞدىي الىو ال٣اهىوي بل جغ٦ها لخللمكٕغ جدضًض هظه اإلا

ُت و اإلاُضاهُت َبُٗت هظه اإلاخُلباث.  التي جدضص بىاء ٖلى اإلاُُٗاث الٓٞغ

اإلاالخٔ ؤًًا مً زال٫ هظه اإلااصة ؤجها جخًمً مٗٓم اإلاؿاثل الٗلُا التي جىلي لها الؿلُاث الٗلُا ؤهمُت في اإلاغخلت 

ُا مً َغ  الم في بَاع  ٖام هى " الُاب٘ الخٗضصي لآلعاء التي نضع ٞحها ال٣اهىن، و التي حؿخىظب ٖو ٝ مهىيي ٢ُإ ؤلٖا

اث الٟغصًت و الجماُٖت" مشلما وعص في اإلااصة  مً هظا ال٣اهىن. 2و ألا٩ٞاع  و ٦غامت ؤلاوؿان و الخٍغ

المي في زمؿت ه٣اٍ هي "ؤلاؾخجابت لخاظاث  ٦5ما خضصث اإلااصة  مً هٟـ ال٣اهىن ؤهضاٝ مماعؾت اليكاٍ ؤلٖا

ُه و اإلاٗاٝع الٗلمُت و الخ٣ىُت ، و جغ٢ُت مباصت الىٓام الجمهىعي و اإلاىا الم و الش٣اٞت و التربُت و التٞر ًَ في مجا٫ ؤلٖا

ت، و جغ٢ُت عوح اإلاىاَىت و عوح الخىاع ، و جغ٢ُت  ٢ُم الضًم٣غاَُت و خ٣ى١ ؤلاوؿان و  الدؿامذ و هبظ الٗى٠ الٗىهٍغ

ىُت و بقٗاٖها في ْل  ام الخىٕى اللٛىي و الش٣افي الظي ًمحز اإلاجخم٘ الجؼاثغي و ٦ظا اإلاؿاهمت في ختر االش٣اٞت  الَى

 .الخىاع بحن ز٣اٞاث الٗالم ال٣اثمت ٖلى مباصت الغقي و الٗضالت و الؿلم"  

و ٖلُه هالخٔ ؤن هظه الى٣اٍ التي ع٦ؼ ٖلحها هظا ال٣اهىن هي في مٗٓمها اإلاباصت التي ًغج٨ؼ ٖلحها مٟهىم الخضمت  

ُاهُا بٗض بوكاء ماؾؿتالٗامت  الم و الظي ْهغ ألو٫ مغة في بٍغ . ًغج٨ؼ ؤؾاؾا ٖلى اإلاباصت 1926في  BBC في وؾاثل ؤلٖا

 :1الٗامت التي بطا اوٗضمذ ٣ٞض اإلاٟهىم صاللخه وهي ٧ىهه

ىُتامل٨ُت  - ت الَى  .إلاجمٖى

ت - ىُت بجمُ٘ م٣ىماتها وزانت اللٛت وال٣ُم الخًاٍع  .٨ٌٗـ الش٣اٞت الَى

ت  )ؤو ٦ما وؿمحها هدً الشىابذ ٨ٌٗـ ب - ىُا، لِـ ٖلى ٧ل ش يء وبهما ٖلى اإلاؿاثل ألاؾاؾُت والجىهٍغ ظماٖا َو

ىُت  .( الَى

ت -  .ًمى٫ هٟؿه بىٟؿه بٛغى الخماًت مً ؤي يٍٛى ؾُاؾُت ؤو ججاٍع

 .ًخجه بلى ظمُ٘ ؤٞغاص اإلاىاَىحن بٌٛ الىٓغ ًٖ مى٢ٗهم الجٛغافي ؤو لاظخماعي -

ُٟت ؤلا  - ُه٣ًىم بْى  .ٖالم والتربُت والتٞر

 والغوح اإلاهىُت لضي اإلابلٛحن.    -

                                                           
ت لالجها٫، الٗضص   -  1  .109، م 1992قخاء  8الؿُٗض بىمٗحزة، مٟهىم الخضمت الٗامت والصخاٞت اإلا٨خىبت،  اإلاجلت الجؼاثٍغ
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الم التي ع٦ؼث ٖلحها لجىت هاحكُيـ ؾىت  في  1947و جضزل هظه اإلاباصت في بَاع اإلاؿاولُت ؤلاظخماُٖت لىؾاثل ؤلٖا

ت الصخاٞت وبحن اإلا٣ابل الًغوعي له غها الظي ظاء ُٞه ان هىا٥ جىا٢ًا بحن ال٨ٟغة الخ٣لُضًت لخٍغ ا و هى ج٣ٍغ

 اإلاؿاولُت.

تها اإلاى٣ُت الٗغبُت في جل٪ الٟترة ه بالىٓغ بلىوالخ٣ُ٣ت ؤه ٞةن ال٣اهىن  ،ظملت الغهاهاث الجُىؾُاؾُت التي ٖٞغ

نى٘ جمحزا في حٗاَي الضولت م٘ اليكاٍ الؿمعي البهغي خُض زهو اإلاكٕغ الجؼاثغي  07-12الًٗىي لئلٖالم 

المُت  الىٕى الباب الغاب٘ مً طاث ال٣اهىن لهظا ش الجؼاثغ ، خُض ؤن ال٣اهىهحن مً ألاوكُت ؤلٖا و هي ؾاب٣ت في جاٍع

الم الؿمعي البهغي. ختى ؤن ال٨شحر مً الباخشحن 07-90و  01-82الؿاب٣حن لئلٖالم ) ( حٗامال بدظع  قضًض م٘ ؤلٖا

اث الان زانخاروا ؤن هظًً ال٣اهىهحن هما وز٣ُخٖخبا صعا٥ الخ٩ىماث اإلاخٗا٢بت ٚحر ، و هظا ال ٌٗنى ٖضم ب ن باإلاُبٖى

المُت .االؿمعي البهغي بل خغنا مجها ٖلى ألهمُت   خخ٩اع الضولت لهظا الجاهب الهام مً اإلاماعؾت ؤلٖا

بالجاهب  07-90و  01-82هخمام ال٣اهىهحن ابخضاصن ؤن هىا٥ جىا٢ًا في مضي   وفي هظه الى٣ُت ًغي الض٦خىع ػهحر 

الم، ٟٞي ال ى٢ذ الظي بال٩اص هجض مىاصا جخدضر ًٖ الؿمعي البهغي في هظًً الؿمعي البهغي مً ٢ُإ ؤلٖا

الم  اؾخدىط الؿمعي البهغي ٖلى وؿبت ٞا٢ذ  ال٣اهىهحن ٞةهه ٖلى نُٗض محزاهُاث الدكُٛل و الخجهحز  ل٣ُإ ؤلٖا

 .1َُلت ؾىىاث ما بٗض ؤلاؾخ٣ال٫  % 60

لُه ٞةن الجضًض في ٢اهىن   بت واضخت مً َٝغ ا 05-12ٖو لؿلُت في ٞخذ مجا٫ الؿمعي البهغي ؤهه ؤْهغ ٚع

ه اإلااصة  مً هظه الىز٣ُت ٖلى ؤهه " ٧ل ما ًىي٘ جدذ جهٝغ  58للمباصعة الخانت و جىُٓم هظا اليكاٍ الظي حٗٞغ

٤ لاؤو ٞ ع الجمهى  ، ؤو بض بقاعاث ؤو ٖالماث ؤو ؤق٩ا٫ مغؾىمت ؤو نىع ؤو ؤنىاث ؤو جها٫ الالؾل٩يئت مىه ًٖ ٍَغ

 لها َاب٘ اإلاغاؾلت الخانت". عؾاثل مسخلٟت ال ٩ًىن 

جها٫ مىظهت للجمهىع اهظا ال٣اهىن ٖلى اجها " ٧ل زضمت مً  60جها٫ الؿمعي البهغي ٞدضصتها اإلااصة ؤما زضمت لا

الؾخ٣بالها في آن واخض مً ٢بل الجمهىع ٧له ؤو ٞئت مىه، ًخًمً بغهامجها ألاؾاس ي خهها مخخابٗت و مىخٓمت 

بم٩اهُت مماعؾت اليكاٍ الؿمعي البهغي مً َٝغ  61اإلااصة  مىدذفي خحن  جدخىي ٖلى نىع و/ؤو ؤنىاث".

اإلااؾؿاث ؤو الكغ٧اث التي جسً٘ لل٣اهىن الجؼاثغي باإلياٞت بلى الهُئاث الٗمىمُت و ماؾؿاث ال٣ُإ الٗمىمي 

ذ بٟخذ هظا اليكاٍ ؤمام   .مباصع الغؤؾما٫ الخاموهى جهٍغ

ضر في الٟهل الشاوي مً الباب الغاب٘ و اإلاسهو لؿلُت يبِ الؿمعي عجبا٥ اإلاكٕغ الجؼاثغي بك٩ل واآًهغ و 

ؾخ٨ما٫ ب٣ُت ؤًٖاء الؿلُت، اصون ؤن ًخم  2014البهغي التي جم حُٗحن الؿُض مُلىص قغفي ٖلى عؤؾها في ؾبخمبر 

هظه الهُئت ( اللخحن زههخا ل65و 64ًٓهغ ٖضم جد٨م اإلاكٕغ في هظا اإلاجا٫ ؤوال مً زال٫ اإلااصجحن الىخُضجحن )خُض 

ت و لا ٦خٟى اإلاكٕغ بخبُان َبُٗتها ال٣اهىهُت "هي ؾلُت مؿخ٣اوالتي  ؾخ٣ال٫ اإلاالي" صوهما لت جخمخ٘ بالصخهُت اإلاٗىٍى

                                                           
الم و لاػهحر بخضا -  1 اث الجامُٗت، صن ، مضزل بلى ٖلىم ؤلٖا  .107،  106، م : 1991جها٫ ، صًىان اإلاُبٖى
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ت ؤم ع٢ابُت ، و ما مضي  هيمنهي ؤم ، ٞهل هي طاث َاب٘ ؤي جدضًض إلاٗاإلاها ألازغي  ت و هل هي هُئت بؾدكاٍع هُئت بصاٍع

٦ما لم ًدضص اإلاكٕغ مهام هظه الهُئت مشلما ٢ام به صازل هظه الهُئت.  اثجساط ال٣غاع ا بلؼامُت ٢غاعاتها و ٦ظا ؤؾـ

ُٞما ًخٗل٤ بؿلُت يبِ الصخاٞت اإلا٨خىبت ، بل جغ٥ ٧ل طل٪ بلى ال٣اهىن الخىُٓمي اإلاٗل٤ باليكاٍ الؿمعي 

 جاال ظضًضا ٖلُه.عجبا٥ اإلاكٕغ في الخٗامل م٘ اليكاٍ الؿمعي البهغي الظي ٌٗض ما البهغي وهى ما ًىضر

ت، ًخٗل٤ ألامغ  باليكاٍ الؿمعي  72و  71، 70اإلاىاص  و جىاولذ المُت الؿمُٗت البهٍغ ظاهبا مهما مً اإلاماعؾت ؤلٖا

ه اإلاكٕغ في اإلااصة  ٖملُت بهخاط مًمىن ؤنلي مىظه للهالر الٗام و "ٖلى ؤهه  70البهغي ٖبر ؤلاهترهذ الظي ٖٞغ

ٖلى ؤزباع طاث نلت باألخضار و ج٩ىن مىيٕى مٗالجت طاث َاب٘ صخٟي"  ًجضص بهٟت مىخٓمت، و ًدخىي زهىنا

ا ٖبر هٟـ زم جىضر  اإلااصة ؤهه " ال ًضزل يمً هظا الهى٠ بال زضماث الؿمعي البهغي التي جماعؽ وكاَها خهٍغ

ىهُت ال خًُاث هظه ي جبض ظؼءا مً مدخىاها ٖلى الىذ ال حٗض جضزل يمً م٣تؤلاهترهذ" بما ٌٗني ؤن ال٣ىىاث الخلٍٟؼ

ا ليكاٍ نىاعي او ججاعي" و طل٪ ألجها جضزل  72ؾخصىذ اإلااصة ااإلااصة. ٦ما  "ألازباع التي حك٩ل ؤصاة للتروٍج ؤو ٖٞغ

 يمً ٞئت ؤلاقهاع.

، التي وٗخبرها اإلااصة ألاؾاؾُت ُٞما ًخٗل٤ باليكاٍ الؿمعي البهغي ٖبر ؤلاهترهذ، ه٠٣ ؤمام يبِ 70في اإلااصة و 

ض ؤهم ؤهىإ اليكاٍ الؿمعي البهغي و الظي مىده اإلاكٕغ الجؼاثغي زانُت بًجابُت جخمشل في ص٤ُ٢ و مسبري ألخ

ذ الٗباعة بلى ؤن مماعؾت اليكاٍ  بم٩اهُت الخٗامل م٘ ألازباع و مٗاظلتها و بثها بك٩ل آوي ، خُض ؤقاع اإلاكٕغ  بهٍغ

ار"، ٣ٞىله "زهىنا ٖلى ؤزباع" ٌٗني الؿمعي البهغي ٖبر ؤلاهترهذ "جدخىي زهىنا ٖلى ؤزباع طاث نلت باألخض

الم الؿمعي البهغي ٖبر ؤلاهترهذ ٖلى زالٝ اليكاٍ الؿمعي  ؤن ألازباع ًم٨ً ؤن ج٩ىن اليكاٍ ألاؾاس ي إلاماعؾت ؤلٖا

ىوي الظي ظٗله اإلاكٕغ بمىظب ال٣اهىن  اجُا" ال ًم٨ً ؤن  04-14البهغي مً زال٫ البض ؤلاطاعي ؤو الخلٍٟؼ "مىيٖى

٤ حجم ؾاعي مدضص في عزهت لا ًخُغ١ بلى ألازب  ؾخٛال٫.اع آلاهُت بلى ٞو

الٟهل ألاو٫ مً الباب الؿاصؽ مً هظه الىز٣ُت ًخُغ١ بةؾهاب و ل٨ً ب٨شحر مً الؿُدُت بلى مهىت الصخٟي خُض 

و مىه الصخٟي اإلادتٝر ٖلى ؤهه " ٧ل مً ًخٟٙغ للبدض ًٖ ألازباع و ظمٗها و اهخ٣ائها و مٗالجتها و/ؤ 73حٗٝغ اإلااصة 

ت صوعٍت ؤو و٧الت ؤهباء ؤو زضمت  جها٫ ؾمعي بهغي ؤو وؾُلت بٖالم ٖبر ؤلاهترهذ ، اج٣ضًم الخبر لضي ؤو لخؿاب وكٍغ

 و ًخسظ مً هظا اليكاٍ مهىخه اإلاىخٓمت ومهضعا عثِؿُا لضزله".

م مً ؤهه بمىظب هظه اإلااصة ال ٌٗخبر صخُٟا بال مً ًماعؽ مهىت الصخاٞت مماعؾت ٞٗلُت ، لى الٚغ خُض ال ًم٨ً  ٖو

للخاثؼ ٖلى ؤي جإهُل ظامعي ؤو منهي بمماعؾت الصخاٞت ؤن ٩ًىن صخُٟا بال بطا ماعؽ هظه اإلاهىت و ٧اهذ له مهضع  

٣ت مً اإلاكٕغ الجؼاثغي ألجها هابٗت مً ٞهمه    لُبُٗت اإلاهىت. –بلى خض ما  –عػ٢ه , وهي هٓغة مٞى

هٟخاح ٖلى الخٗضصًت ، ؤي مىظ لا 26ب٣ُذ هٟؿها صون حٛحر  َُلت  وهىا البض مً ؤلاقاعة بلى الىٓغة بلى مهىت الصخاٞت

الم  المُت بمىظب ٢اهىن ؤلٖا م مً الخغ٦ُت الخانلت في هظا ال٣ُإ ٖلى اإلاؿخىي الٗالمي 07-90ؤلٖا ، وطل٪ ٖلى الٚغ
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الم  ختراُٞت افي  هُال٢ا مً بٖاصة الىٓغ او الجهىص الخشِشت التي جم بظلها َُلت هظه الٟترة لتر٢ُت مؿخىي ؤلٖا

 الصخٟي.

ؾخدضار مضوهت جدضص مسخل٠ ؤنىاٝ اهه هو ٖلى يغوعة ؤالجضًض في هظا ال٣اهىن باليؿبت إلاماعس ي اإلاهىت 

حن مشلما ظاءث به اإلااصة  مً هظا ال٣اهىن ، و بالٟٗل جم الخىا٤ٞ بحن ه٣اباث الصخُٟحن في  75الصخُٟحن اإلادتٞر

المُت الٗمىمُت و الىػاعة ا لىنُت و بٗض مٟاوياث ٖؿحرة م٘ الىػٍغ ألاؾب٤ هانغ مهل ، ؤًٞذ بلى اإلااؾؿاث ؤلٖا

ؾخضاللُت و الظي  ًدضص ٢اثمت مىانب الٗمل اإلاغظُٗت و الكب٨ت لا  2012/ص/146جٟا١ الجماعي ع٢م بنضاع لا

ط ي للصخُٟحن و قبه الصخُٟحن، خُض جًمً هظا لا  30ي جٟا١ الجماعاإلاغظُٗت لؤلظىع ال٣اٖضًت و الىٓام الخٍٗى

حن )لا  15نى٠ مً ؤنىاٝ الصخُٟحن و قبه الصخُٟحن مً بُجهم  ختراٝ مً نى٠ زام بالصخُٟحن اإلادتٞر

وظهت هٓغ هظا ال٣اهىن( بطا ما اؾخصىِىا الصخٟي اإلاتربو. بال ؤهه مً ؤهم ؾلبُاث هظه ؤلاجٟا٢ُت ؤجها عبُذ الخبرة 

جهبذ ؤ٢ضمُت في خالت ما بطا ٚحر الصخٟي اإلااؾؿت  ؤن هظه الخجغبت اإلاهىُت ياإلاهىُت بماؾؿت بٖالمُت واخضة ؤ

الم الٗمىمي َبٗا ألن هظه لا المُت التي ٌٗمل بها في بَاع ؤلٖا جٟا٢ُت ال جُب٤ ٖلى ال٣ُإ الخام، و ٖلُه ٞمً ؤلٖا

ت َٛذ ٖلى هظه لا ع ٦بحر في ٖخباع الخبرة اإلاهىُت التي لها صو جٟا٢ُت التي لم جإزظ بٗحن لا الىاضر ؤن الىٓغة ؤلاصاٍع

المُت زانت الٗمىمُت االغقي باإلاؿخىي اإلانهي لل٣ُإ، و هى ما حؿبب ُٞما بٗض في  زخال٫ ٖلى مؿخىي اإلااؾؿاث ؤلٖا

المُت  حن ٖلى خؿاب اإلاهىُحن الظًً ٌٗخبرون ؤصخاب الضوع ألاؾاس ي في اإلااؾؿت ؤلٖا و ؤنبدذ الخٓىة اإلااصًت لئلصاٍع

الصخُٟحن في ال٣ُإ الٗمىمي اللظًً جىظهىا بٗض طل٪ بلى ال٣ُإ الخام وهى ما حؿبب في بخباٍ لضي ال٨شحر مً 

ذ بػصهاعا في هظه الٟترة. ت التي ٖٞغ  وزانت ال٣ىىاث الؿمُٗت البهٍغ

"بمىظب بُا٢ت مهىُت للصخٟي اإلادتٝر  -مً هظا ال٣اهىن  76خؿب اإلااصة  –جشبذ نٟت الصخٟي اإلادتٝر و 

٤ الخىُٓم" ، بال ؤن ال٣ُإ  جهضعها لجىت جدضص حك٨ُلتها و جىُٓمها هخٓغ ؾيخحن ٧املخحن لدك٨ُل اوحؿُحرها ًٖ ٍَغ

اإلاخًمً بوكاء اللجىت اإلاا٢خت اإلا٩لٟت بخدضًض نٟت الصخٟي  2014ًىلُى  15هظه اللجىت بمىظب ال٣غاع اإلااعر في 

. وق٩لذ اللجىت خؿب اإلااصة  ً ؤخضهما في ؤلاجها٫ و آلا  2اإلادتٝر غ في ٖال٢اث الٗمل زمً طاث ال٣غاع مً زبحًر

يب  مهُٟاوي  الن 4، باإلياٞت بلى   وهما ٖلى الخىالي ؾٗضي قِباح الظي جم حُِٗىه عثِؿا للجىت و ٍػ ممشلحن ًٖ ؤلٖا

وممشلحن ًٖ و٧الت ألاهباء   و هجُت ٞىػاف و مدمض الُٗض قابي و ٞخُدت  قمالي  الؿمعي البهغي وهم صاوص  به٣غاقً

ت وهما ٞسغ الضًً  ب بصًغ  و   و مدمض ب٨حر  و زمؿت ممشلحن للصخاٞت اإلا٨خىبت وهم ٖبض الىهاب بى٦غوح  لضيالجؼاثٍغ

 ٖبض ال٣اصع َىابي و مدمض بً  ٖال٫. و صخماوي و هاصًت ٦غاػ

خُض جىو  79و  78جل٪ التي جًمىتها اإلااصجحن  05-12ومً بحن ؤلاًجابُاث التي ظاء بها ال٣اهىن الًٗىي لئلٖالم  

حن بوكاء قغ٧اث مدغعًٍ حؿاهم في عؤؾما٫ اإلااؾؿت الصخُٟت التي  لاولى ٖلى ؤهه " ًم٨ً للصخُٟحن اإلادتٞر

الم بالجؼاثغ مىظ لا  ٖخباع ؤجها اؾخ٣ال٫ ٖلى حكٛلهم و ٌكاع٧ىن في حؿُحرها " و هي اإلااصة ألا٦ثر خضازُت في ٢ُإ ؤلٖا

ضة لىمىهض اإلادغعًٍ التي جم ججؿُضها ألو٫ مغة ٦ألُت حؿُحر اإلا ماؾؿتججؿض ٨ٞغة  المُت في ظٍغ اؾؿاث ؤلٖا
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المُت و هي  .1951الٟغوؿُت ؾىت  م٨ً ال٣ى٫ ؤن هظه اإلااصة جضزل في بَاع زل٤ بِئت مهىُت صازل اإلااؾؿاث ؤلٖا ٍو

 البِئت التي البض ؤن حؿاهم في ججؿُضها الٗضًض مً الجىاهب زانت ألازال٢ُت مجها.

٠ بهٟت صاثمت ٖلى ؤهه " ًجب ٖلى ٧ل مضًغ م ٦79ما جىو اإلااصة  ت صوعٍت لئلٖالم الٗام ؤن ًْى ؿاو٫ وكٍغ

ىُت للصخٟي اإلادتٝر ( َا٢م 1/3ٖلى ؤن ٌؿاوي ٖضصهم ٖلى ألا٢ل زلض ) ،صخُٟحن خانلحن ٖلى البُا٢ت الَى

غ" وهى ؤمغ بًجابي ظضا هٓغا بلى ؤن الٗضًض مً الجغاثض ٧اهذ حٗمل بسمؿت صخُٟحن و ؤخُاها بشالر صخُٟحن  الخدٍغ

المُت ٖلى مؿخىي  م٣ابل ٖضة نٟداث مً ؤلاقهاع الٗمىمي، و ٖلُه ٞةن هظه اإلااصة ؾٗذ بلى جغ٢ُت اإلاماعؾت ؤلٖا

المُت في  المُت وهى ما ٧ان مىٗضما في ال٨شحر مً اإلااؾؿاث ؤلٖا اإلااؾؿاث و ٞغى حك٨ُلت مهىُت صازل اإلااؾؿت ؤلٖا

ً ال٨بحرة مً خُض السخب.االجؼاثغ بطا ما جم   ؾخصىاء الٗىاٍو

غ زضماث ؤلاجها٫ الؿمعي البهغي و ط 79طاث ال٣اهىن ٖلى ؤن جُب٤ ؤخ٩ام اإلااصة  وهو ٪ لخٟاصي لٖلى َا٢م جدٍغ

ذ الٗضًض مً الخداًل ؤلاصاعي ٖلى خؿاب  الخجغبت الؿِئت التي قهضتها الجؼاثغ في مجا٫ الصخاٞت اإلا٨خىبت و التي ٖٞغ

 .٢ُإ الؿمعي البهغي  اثغي بدىُٓماإلاهىت، و هظا ًىحى بلى بهخمام اإلاكٕغ الجؼ 

ت صوعٍت ؤو زضمت بجها٫ ؾمعي  82ؤن اإلااصة ؤًًا هجض  جىو ٖلى ؤهه " في خالت حُٛحر جىظه ؤو مًمىن ؤًت وكٍغ

بهغي ؤو ؤًت وؾُلت بٖالم ٖبر ؤلاهترهذ، و٦ظا جى٠٢ وكاَها ؤو الخىاػ٫ ٖجها ًم٨ً للصخٟي اإلادتٝر ٞسخ ال٣ٗض 

دا مً الٗمل ًسى٫ له ٘ و الخىُٓم الخ٤ في لا  وحٗخبر طل٪ حؿٍغ ًاث اإلاىهىم ٖلحها في الدكَغ ؾخٟاصة مً الخٍٗى

ت للماؾؿاث ، و هي اإلااصة التي حٗض م٨ؿبا باليؿبت إلاهىيي ال٣ُإ و جدمحهم مً الخالٖباث ؤلا ا"اإلاٗمى٫ بهم صاٍع

المُت الهكت هظا ما ًٟخذ باب ، بال ؤن اإلاكٕغ لم ًىضر ما اإلا٣هىص ب"خالت حُٛحر الخىظه" ؤو" اإلاًمىن" و ؤلٖا

الث التي حٗغ٢ل بلى خض ٦بحر   ؾخٟاصة الصخُٟحن مً اخ٩ام هظه اإلااصة، زانت و ؤهه ال ًم٨ً للصخٟي جإ٦ُض االخإٍو

ًٟاى ٣ٞض ٣ًهض به الخىظه احُٛحر اإلااؾؿت التي ٌٗملها بها لخىظهها ٖلى  ٖخباع ؤن الخىظه مهُلر مُاَي ٞو

٨ُت ؤو الؿُاس ي اإلاخٗاٝع ٖلُه بٖالمُا بالخِ الخ المُت ؤو الخىظه اإلانهي )مضعؾت ؤمٍغ غي ؤو ؤلاٞخخاحي للماؾؿت ؤلٖا دٍغ

٣ي مً زال٫ التر٦حز ٖلى ؤلازاعة لجظب اإلاٗلىحن ؤو الخىظه ؤلاؾتراجُجي اإلاخمشل في الخُاع  مضعؾت ٞغوؿُت( ؤو جىظه حؿٍى

اث و٧لها جضزل في مٟهىم الخىظه. هٟـ ألامغ ُٞم ًمىن" ٞهى ٚحر واضر ا ًسو "حُٛحر اإلاالبُٗض اإلاضي اإلاخٗل٤ باألولٍى

ت ؤو ٖلى ألا٢ل بما ًم٨ً الصخٟي مً اإلاداججت به ؤمام الٗضالت. ًب٣ى ؤن ه٣ى٫ ؤن اإلااصة في ٖمىما هي اًٟبما ُٞه ال٨

م ما ج  في هٓغها. ًمىخه مً ٚمىى وهى ٚمىى ٚحر مبرعم٨ؿب للصخُٟحن ٚع

با ُٞما ًخٗل٤ باإلااصة  خ٤ اإلاىاًَ في الخهى٫ ٖلى اإلاٗلىمت و خ٤ الصخٟي في الىنى٫  التي ج٨غؽ 83هٟـ ألامغ ج٣ٍغ

بلى مهضع الخبر ، وجىو ٖلى ؤهه "ًجب ٖلى ٧ل الهُئاث و ؤلاصاعاث و اإلااؾؿاث ؤن جؼوص الصخٟي باألزباع و 

الم" وهي م٨ؿب آزغ مً اإلا٩اؾب التي خاٞٔ ٖلحها هظا ال٣ اهىن اإلاٗلىماث التي ًُلبها بما ٨ًٟل خ٤ اإلاىاًَ في ؤلٖا

ألجها ظاءث ؤًًا في ال٣اهىن الؿاب٤ ، بال ؤهه ما ًالخٔ في هظه الى٣ُت هى ؤن اإلاكٕغ لم ًدضص ؤلاظغاءاث الىاظب 

ٌ الهُئاث و ؤلاصاعاث و اإلااؾؿاث جؼوٍض الصخٟي باألزباع و اإلاٗلىماث ٦ما ؤهه لم ًدضص مؿخىي ا جساطها في خا٫ ٞع

ت( التي  ًم٨ً للصخٟي الخهى٫ ٖلحها في بَاع ٖاصي و لهظا هجض ؤن هظه اإلااصة اإلاٗلىماث )مً خُض ألاهمُت و الؿٍغ
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م مً  ٣ٞض وانلذ الٗضًض مً ؤلاصاعاث ؾلى٧اتها  اًجابُاتها بال ؤن اإلاهىُحن في الجؼاثغ لم ٌؿخُٟضوا مجها ٦شحر اٖلى الٚغ

الم الخ٣لُضًت الخظعة و الغاًٞت في ال٨شحر مً ألاخُان في  ٌٗا٢ب ون ؤن ٌك٩ل طل٪ مسالٟت صالخٗاون و الخٗامل م٘ لٖا

 مغج٨بىها مً ؤلاصعاًحن.

ؾخصىاءاث التي ج٣ُض خ٤ الصخٟي في الىنى٫ بلى مهضع الخبر  و هي ( بجملت مً لا  84و ظاءث اإلااصة اإلاىالُت )

 ؾخصىاءاث ج٩ىن :ؾخصىاءاث م٣بىلت بلى خض ما و مٗمى٫ بها في ال٨شحر مً الضو٫ الٛغبُت و هظه لا ا

ني ٖىضما ًخٗل٤ ا -  لخبر  بؿغ الضٞإ الَى

ىُت مؿاؾا واضخا. -  ٖىضما ًمـ الخبر  بإمً الضولت و/ؤو الؿُاصة الَى

 ٖىضما ًخٗل٤ الخبر  بؿغ البدض ٢ًاجي و الخد٤ُ٣ ال٣ًاجي  -

 ٖىضما ًخٗل٤ الخبر بؿغ  ا٢خهاصي اؾتراجُجي  -

 لبالص.٢خهاصًت لٖىضما ٩ًىن مً قإن الخبر  اإلاؿاؽ بالؿُاؾت الخاعظُت و اإلاهالر لا -

لُاإلاا ٧اهذ مدل ظض٫ وه٣اف  – 07 -90( في ٢اهىن 36ؤو باألخغي هٓحرتها ) -والبض مً ؤلاقاعة هىا ؤن هظه اإلااصة 

ر مً ٣ٖضًً مً الؼمً في الجؼاثغ، خُض ؤهه ٦شحرا ما ًخم بلها١ التهم للصخُٟحن زانت مجهم ثمؿخٌُٟ َُلت ؤ٦

اصا بلى هظه اإلااصة، ٞالٗضًض مً الصخُٟحن جىبٗىا في ٢ًاًا جخٗل٤ ؾدىااإلاهخمحن بال٣ًاًا ألامىُت و خ٣ى١ ؤلاوؿان 

ني ؤو اإلاؿاؽ بإمً الضولت و الؿُاصة الىَىُت ؤو بٞكاء ؤؾغاع جخٗل٤ بالخد٤ُ٣ ال٣ًاجي و  بالخٗغى لؿغ الضٞإ الَى

ع ٢ل٤ باليؿبت طل٪ إلاجغص وكغهم لبٌٗ لازباع  التي ال جغقى بلى مؿخىي ألاؾغاع ، وهى ما ق٩ل لٗضة ؾىىاث مهض

 للصخُٟحن .

بضعظت ؤ٢ل، لم ًٟغ١ ظهاػ ال٣ًاء الجؼاثغي  2010بلى  2000بضعظت ؤ٦بر  و مً  2000بلى  1990ٟٞي الٟترة ما بحن 

بحن اإلاؿاؽ بؿُاصة الضولت و ؤمجها و بحن الخد٤ُ٣ في مماعؾاث ظهاػ   -مم٨ً ًٖ ٢هض  –زال٫ مدا٦مخه للصخُٟحن

ت، خُض ؤن الٗضًض مً الصخُٟحن الظًً ألامً في الجؼاثغ ؾىاء حٗل٤  ت ؤلاؾخٗالماث و ألامً  ؤو الكَغ لامغ  بمضًٍغ

ني او  ٦خبىا ًٖ مىايُ٘ جخٗل٤ بد٣ى١  ت و لامً الَى خ٣٣ىا في بٌٗ اإلاماعؾاث اإلاكبىهت لبٌٗ ٖىانغ الكَغ

 جم الخ٤ًُِ ٖلحهم.ؤلاوؿان ٌكدبه في جىعٍ ظهاػ ؤلاؾخٗالماث و ألامً ٞحها ، بما جمذ بصاهتهم ٢ًاثُا ؤو 

م مً ؤن اإلاكٕغ ؤقاع في هظه اإلااصة بلى ؤن اإلاؿاؽ بإمً الضولت و ىُت ًجب ؤن ٩ًىن "مؿاؾا  و بالٚغ الؿُاصة الَى

 ٌ واضخا" بال ؤهىا وٗخبر ؤن الٛمىى ال ًؼا٫ ٢اثما و ؤن هظه اإلااصة ًم٨ً ؤن ج٩ىن مدل مىاوعاث هاصٞت بلى ج٣ٍى

المي زانت في مج ا٫ الصخاٞت ؤلاؾخ٣هاثُت التي حٗٝغ جإزغا في الجؼاثغ. وطل٪ ال ًم٨ً جٟاصًه بال هجاٖت الٗمل ؤلٖا

ىُت " ني " و "ؤمً الضولت و الؿُاصة الَى ؾغ البدض و و "مً زال٫ جدضًض، وبىيىح، اإلا٣هىص ب" ؾغ الضٞإ الَى

اؾت الخاعظُت و اإلاهالر الخد٤ُ٣ ال٣ًاجي " و  "الؿغ لا٢خهاصي لاؾتراجُجي " و ٦ظا جدضًض ؤق٩ا٫ اإلاؿاؽ بالؿُ

٠ُ هظه اإلاٟاهُم في ٚحر م٣انضها الخ٣ُ٣ُت.  ؤلا٢خهاصًت للبالص، و طل٪ لخٟاصي جْى
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ؾم ا، بم٩اهُت ال٨خابت ب 86ب اإلااصة و مىذ الصخٟي، بمىظ 85وبٗض الخإ٦ُض ٖلى خ٤ الصخٟي في الؿغ اإلانهي في اإلااصة 

خه ال ت بهٍى ُت بباٙل اإلاضًغ مؿاو٫ اليكٍغ ٖلى ؤمغ مهم باليؿبت لليكاٍ  87خ٣ُ٣ُت ، ؤ٦ضث اإلااصة مؿخٗاع قٍغ

ٌ وكغ ؤو بض ؤي زبر  للجمهىع   المي ب٩ل ؤهىاٖه ؤال وهى البىض اإلاخٗل٤ بالًمحر اإلانهي ؤي خ٤ الصخٟي في ٞع ؤلٖا

ت صون مىا٣ٞخه، وحٗض هظه اإلااصة م٨ؿبا خ٣ُ٣ُا باليؿبت  ًدمل جى٢ُٗه بطا ؤصزلذ ٖلى هظا الخبر  حُٛحراث ظىهٍغ

للصخُٟحن ألجها جدترم يمحرهم اإلانهي و جمىدهم ال٣ضعة ٖلى الضٞإ ًٖ شخهُتهم اإلاهىُت و٦ظل٪ ًٖ ٖال٢تهم 

ت، وهي باإلياٞت بلى ٧ل طل٪ ماصة ؤزال٢ُت ب  مخُاػ .ابجمهىعهم و مهاصعهم الخبًر

سُت للمهىُحن في ٢ُإ الصخاٞت  88اإلااصة  في الجؼاثغ، ٞهي حٗتٝر هي ألازغي م٨ؿب ًًاٝ بلى ظملت اإلا٩اؾب الخاٍع

في الىهىم  –ٖلى ألا٢ل مً وظهت هٓغ ٢اهىهُت  –٨ً مم٨ىا م ًلهم باإلال٨ُت ألاصبُت و الٟىُت ٖلى ؤٖمالهم وهى ما ل

ُٗت الؿاب٣ت.  الدكَغ

بن هظه اإلااصة ظاءث لدؿض ٞغاٚا ٦بحرا ٧ان مىظىصا في ال٣ُإ، زانت و ؤن اإلاغؾىم اإلاخٗل٤ بد٣ى١ اإلاال٠ الهاصع 

ًدضص الٟغ١ بحن اإلا٣ا٫ الصخٟي و الخبر الٗاصي صون ؤي ٌُٗي للصخٟي الخ٤ في اإلال٨ُت ٖلى  2003و  1997ٖام 

م مً الجهىص التي بظلتها ه٣اباث ال٣ُإ في الخهى٫ ٖلى هظا الخ٤ مى حؿُٗيُاث ال٣غن  ظؤٖماله. و طل٪ ٖلى الٚغ

جداص الٗام للٗما٫ مشلحن في ٕٞغ الصخاٞت لالممشلى الصخُٟحن مً ال٣ُاٖحن الخام و الٗام، م ٣ٖضاإلااض ي ، خُض 

حن و  ىُت للصخُٟحن، ؾخت  الجؼاثٍغ الم ، االى٣ابت الَى  61مكغوٕ مغؾىم جًمً و٢ضمىا ظخماٖاث بم٣غ  وػاعة ؤلٖا

الم لم جىا٤ٞ بال ٖلى  5ماصة مً بُجها اإلااصة  ت للصخُٟحن بال ؤن وػاعة ؤلٖا مجها  22التي جخُغ١ بلى خ٤ اإلال٨ُت ال٨ٍٟغ

ت و الٟىُت ٖلى ؤٖماله.صون لا  ٣2008ِ وجم بنضاع ال٣اهىن ألاؾاس ي للصخٟي ؾىت ٞ  ٖتراٝ للصخٟي باإلال٨ُت ال٨ٍٟغ

المُت بطا  ما وعى الصخُٟىن ؤهمُتها  و ٖلُه ٞةن هظه اإلااصة مً قإجها ؤن جدضر مىٗغظا خ٣ُ٣ُا في وا٢٘ اإلاماعؾت ؤلٖا

الم ُت ٖلى ٚغاع  ظم٘ ؤهم و ؤبغػ م٣االث الصخُٟحن اإلاخسههحن و ، ٦ما ؤجها حؿاهم في زل٤ بٌٗ الخ٣الُض ؤلٖا

بنضاعها في ٦خاب ٦ما ًم٨ً لصخٟيي الؿمعي البهغي ؤن ًىجؼوا بىعجغحهاث خى٫ ؤهٟؿهم ؤو  وزاث٣ُاث ًٖ ْغوٝ 

سُت مُٗىت وهى ما ٩ًاص ًىٗضم في الجؼاثغ.  ٖملهم َُلت مكىاعهم اإلانهي ؤو ظؼء مىه ٢ض ٩ًىن مغجبُا بمغخلت جاٍع

ؾخٟاصة مً اإلال٨ُت ألاصبُت و الٟىُت و بال ؤهه ما ًازظ ٖلى اإلاكٕغ في هظه اإلااصة ؤهه لم ًىضر ال٨ُُٟاث ؤلاظغاثُت لال 

 َغ١ خماًتها.

حر الخماًت ال٣اهىهُت للصخٟي في االلخ 91و  90ن اهٟـ اإلاؿخىي مً ألاهمُت جدٓى به اإلااصج ن زهههما اإلاكٕغ لخٞى

ؾخٛال٫ ٢ض ًىصي بدُاجه صوهما مؿاولُاث مترجبت ًٖ طل٪ و ى ال ٩ًىن ٖغيت ال مىا٤َ الجزاٖاث و الخغوب خت

، ٦ما ؤجها  لضي قغ٧اث الخإمحن اإلا٣هىص هىا الهُئت اإلاؿخسضمت التي ًجب ؤن ج٨خدب جإمُىا زانا ٖلى خُاة الصخٟي

ٌ الخى٣ل بلى جل٪ ألاما٦ً في خا٫ 91)اإلااصة ٖلى الخُاة صون ؤن خهىله ٖلى الخإمحن ٖضم ( جمىذ الصخٟي خ٤ ٞع

 ٩ًىن طل٪ زُإ مهىُا ٌٗا٢ب ٖلُه .
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عي باليؿبت لضعاؾدىا هظه هى الٟهل اإلاخٗل٤ بأصاب و ؤزال٢ُاث اإلاهىت، وهى  الٟهل ألا٦ثر ؤهمُت في هظا الىو الدكَغ

الم  الم مىظ لا مسالٟا بظل٪ الخ٣الُض الد 05-12الٟهل الظي جًمىه ٢اهىن ؤلٖا ُٗت اإلاخٗل٣ت باإٖل ، خُض ؾخ٣ال٫كَغ

الؿاب٣ت  ال٣ىاهحنٞؤهه ألو٫ مغة حهخم اإلاكٕغ الجؼاثغي لهظه الضعظت بإزال٢ُاث اإلاهىت في بَاع ٢اهىن ًٖىي لئلٖالم، 

( جغ٦ذ هظا الجاهب لىهىم جىُٓمُت و ع٦ؼث ٖلى ال٣ٗىباث اإلاترجبت ًٖ اإلاسالٟاث التي ٧ان اإلاكٕغ 07-90و  82-01)

 ًغاها ٢اهىهُت ؤ٦ثر  مجها ؤزال٢ُت.

في بَاع ما ٌؿمى بٖالمُا ب"الغبُ٘  2011ي ؤن ظملت اإلاُُٗاث الجُىؾُاؾُت التي ؾاصث اإلاى٣ُت الٗغبُت مىظ وهغ 

٦ما ؤهه ٖمض مً زال٫ هظا  –ؤقغها بلحها ؾاب٣ا –الٗغبي" صٞٗذ اإلاكٕغ الجؼاثغي بلى مىذ الصخٟي ظاهبا مً خ٣ى٢ه 

َبُٗت اإلاهىت و ال ًم٨ً بإي خا٫ مً ألاخىا٫ ؤن جضزل في ؤزال٢ُت والتي ال جدىافي م٘  الٟهل بلى جدمُله مؿاولُاث

 بَاع الخ٤ًُِ ٖلى الصخُٟحن هٓغا ألجها مُلب منهي بالضعظت ألاولى و طاث َاب٘ صولي.

ومهما ٨ًً ٢هض اإلاكٕغ مً زال٫ بصعاظه لهظا الٟهل في وز٣ُت ال٣اهىن الًٗىي لئلٖالم، ٞةن اإلاُلب ألازالقي هى 

حن الٗمل ٖلى ججؿُضه ْماها ال مُلب منهي بالضعظت ألا  ختراُٞتهم و جغ٢ُت البِئت  اإلاهىُت ولى و ٖلى اإلاهىُحن ٢بل اإلاكٖغ

 الٗامت في الجؼاثغ . 

اصة ٖلى ألاخ٩ام الىاعصة في اإلااصة  لُه، ٞةهه ٍػ  92مً هٟـ ال٣اهىن )جم الخُغ١ بلحها ؾاب٣ا( ، ٣ٞض جًمىذ اإلااصة  2ٖو

جا مً اإلاباصت ألا  زال٫ آصاء مهامه  اخترامهاهاث الؿُاؾُت الىاظب ٖلى الصخٟي زال٢ُت  و الخىظحمً هظا الٟهل مٍؼ

 و هي : 

 بخترام قٗاعاث الضولت و عمىػها   -

ضاص زبر ٧امل و مىيىعيباال  يالخدل -  هخمام الضاثم إٖل

ُت -  ه٣ل الى٢اج٘ و ألاخضار بجزاهت و مىيٖى

 جصخُذ ٧ل زبر ٚحر صخُذ  -

 مخىإ ًٖ حٍٗغٌ ألاشخام للخُغلا  -

ني لا  - ش الَى  مخىإ ًٖ اإلاؿاؽ بالخاٍع

 ؾخٗماع مخىإ ًٖ جمجُض لا لا  -

ت و ٖضم الدؿامذ و الٗى٠لا  -  مخىإ ًٖ ؤلاقاصة بهٟت مباقغة ؤو ٚحر مباقغة بالٗىهٍغ

 مخىإ ًٖ الؿغ٢ت ألاصبُت و الىقاًت و ال٣ظٝلا  -

غاى شخهُت ؤو ماصًت امخىإ ًٖ لا  -  ؾخٗما٫ الخٓىة اإلاهىُت أٚل

 وكغ ؤو بض نىع ؤو ؤ٢ىا٫ جمـ بالخل٤ الٗام ؤو حؿخٟؼ مكاٖغ  اإلاىاًَ. مخىإ ًٖلا  -
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هم و امى٘  ٦93ما جًمىذ اإلااصة  هتها٥ الخُاة الخانت اٖخباعهم و٦ظا مى٘ اهتها٥ الخُاة الخانت لؤلشخام و قٞغ

 للصخهُاث الٗمىمُت "بهٟت مباقغة ؤو ٚحر مباقغة".

ظخماُٖت و اإلاضهُت ال جخٗاعى م٘ مباصت اإلاؿاولُت لا  93و  92ن ااصجهظه الى٣اٍ التي جًمىتها اإلا مً الىاضر ؤنو 

با التي جخًمجها مٗٓم مىاز٤ُ الكٝغ في الٗالم بطا ما  ؾخصىِىا ه٣ُتي اإلاؿاؽ اللصخٟي ٦ما ؤجها هٟـ اإلاباصت ج٣ٍغ

ني و جمجُض لا  ش الَى ت ببالخاٍع ني باليؿبت  مخُاػ  هٓغا بلى ؤهمُتاؾخٗماع  اللخان حٗضان زهىنُت ظؼاثٍغ ش الَى الخاٍع

حن .  للجؼاثٍغ

ني" خُض ؤن اإلاكٕغ لم ًىضر  ش الَى بال ؤهه البض مً ال٣ى٫ ؤن هىا٥ ٚمىيا ٨ًخى٠ ه٣ُت " ٖضم اإلاؿاؽ بالخاٍع

ش ٣ٞض ًىجم ًٖ طل٪ ج٤ًُِ  اإلا٣هىص بهظا اإلاؿاؽ، ٞةطا ٧ان اإلا٣هىص بظل٪ ٖضم مسالٟت الغواًت الغؾمُت للخاٍع

سُت ٖلى ٦بحر ٖلى الصخُٟحن زا ٖخباع ؤهه مً َبُٗت ؤي ٖمل صخٟي ظاص الخض٤ُ٢ انت مجهم اإلاهخمحن باإلاؿاثل الخاٍع

ش الجؼاثغ.  في ألامىع و البدض ًٖ الخلُٟاث و ال٨ك٠ ًٖ الخ٣اث٤ التي الػالذ ٚحر واضخت في جاٍع

ني هى ٖضم اإلاؿاؽ بغمىػ الشىعة مً قهضاء و ش ش الَى خهُاث و ماؾؿاث ؤما بطا ٧ان اإلا٣هىص باإلاؿاؽ بالخاٍع

ش ٦ماصة ٖلمُت و بٖالمُت ٢ابلت للى٣اف و البدض و الضعاؾت و بحن  ٞةهه مً الًغوعي ؤن ًٟهل اإلاكٕغ بحن الخاٍع

ً، له م٦غمىػ للكٗب الجؼاثغي في جطخُاته الصخهُاث الشىعٍت م٩اهت زانت في هٟىؽ ٧ل  ممً ؤظل الَى

حن و بالخال ه ؾمٗتها ًٖ ٢هض و بيُت مؿب٣ت. اي وظب بخترامها و ٖضم اإلاؿاؽ بهالجؼاثٍغ  و حكٍى

ني ًم٨ً ؤن جخضازل ٞتراجه بحن ما ٢بل لا  الظي ٦ما ؤن هظا الٛمىى ش الَى ؾخ٣ال٫ و ما بٗض ًُا٫ مٟهىم الخاٍع

حن. لا  ني ٧ىجها ظؼءا مً هًا٫ الجؼاثٍغ ش الَى ا في مٟهىم الخاٍع ت الؿىصاء التي جضزل هٍٓغ ؾخ٣ال٫ زانت ٞترة الٗكٍغ

وظب ٖلى اإلاكٕغ جىيُذ م٣انضه مً اإلاٟاهُم و اإلاهُلخاث اإلاؿخٗملت بما ٌؿمذ بخُب٤ُ واضر لل٣اهىن و و بالخالي 

٠ُ ْغفي ؤو ؾُاؾىي ألخ٩ام هظه اإلاىاص.  ًجىب الصخُٟحن ؤي جْى

الم الؿمعي البهغي بدُض ؤهه لم جخم  خطر ظلُا مً زال٫ هظا ال٣اهىن ٖضم جد٨م اإلاكٕغ في زهىنُاث ؤلٖا ٍو

الم الؿمعي البهغي ُٞما ًخٗل٤ باألزال٢ُاث، ٣ٞض جم لاؤلاقاعة بإ ٦خٟاء ي ق٩ل مً لاق٩ا٫ بلى زهىنُت ؤلٖا

الم الؿمعي البهغي  المُت صون الخىى في زهىنُاث ؤلٖا باألزال٢ُاث الٗامت التي حكمل ٧ل ؤهىإ اإلاماعؾاث ؤلٖا

غ  و لا ؤو جل٪ اإلاخ ٢غاءتهاٖلى ٚغاع ألازال٢ُاث اإلاخٗل٣ت بخ٣ضًم ألازباع و  ت و ٗل٣ت بالخهٍى ؾخسضاماث الؿُاؾٍى

غ  و ٚحرها .  ؤلاًضًىلىظُت لؿلم الل٣ُاث و ػواًا الخهٍى

ت ٖلى ٚغاع  المُت الؿمُٗت البهٍغ ٦ما لم حكغ هظه الىز٣ُت بلى ألازال٢ُاث اإلاخٗل٣ت بالجىاهب الخ٣ىُت للمماعؾت ؤلٖا

تاالتر٦ُب و الخىل٠ُ و  ت و ٦ُُٟت الخٗامل م٘ الهىع و اإلاكاهض  ؾخٗما٫ اإلاازغاث الؿمُٗت و البهٍغ في اإلاىاص ؤلازباٍع

ؾخسضام ج٣ىُاث بٖاصة جمشُل اؾخٗما٫ نىع الهىاة  و حسجُالتهم وخضوص االٗىُٟت و الهىع ألاعقُُٟت و ٦ُُٟت 

ت. غاى زبًر  ألاخضار أٚل
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بهٟت مباقغة ؤو ٚحر  هتها٥ الخُاة الخانت للصخهُاث الٗمىمُتاٖلى مى٘ " زامبال ؤن طاث اإلاكٕغ ع٦ؼ  بك٩ل 

مباقغة" صون ؤن ًىضر ما اإلا٣هىص ب"بهتها٥ الخُاة الخانت للصخهُاث الٗمىمُت بهٟت مباقغة" و " "بهتها٥ 

 الخُاةالخُاة الخانت للصخهُاث الٗمىمُت بهٟت ٚحر مباقغة" ٖلما ؤن الخضوص الٟانلت بحن الخُاة الخانت و 

ن مجهم هي خضوص هكت ظضا زانت في ْل الخلِ الىاضر في الٗمىمُت للصخهُاث الٗمىمُت زانت الؿُاؾُح

الهالخُاث الظي حكهضه الؿاخت الؿُاؾُت، ٣ٞض ًىظض الصخٟي هٟؿه في خحرة مً ؤمغه ؤمام جىاوله إلاىيٕى 

"جٟخِل وػٍغ ظؼاثغي في مُاعاث بخضي الضو٫ ٖىضما ٧ان ٖاثضا مً عخلت ٖاثلُت" ٞهل ًخم جىاو٫ اإلاىيٕى بةٖخباع 

٣ا لؤلٖغاٝ الضبلىماؾُت ؤم الصخو مدل  ت ٞو ا مً الالبخترام للضولت الجؼاثٍغ الخٟخِل وػٍغا لضولت ٌٗخبر جٟخِكه هٖى

بةٖخباع هظا الصخو مىاَىا ٖاصًا ٖلى بٖخباع ؤهه ٧ان زاعط بَاع ٖمله ٧ىػٍغ و بالخالي ًم٨ً جٟخِكه ٦إي مىاًَ 

٠ُ الؿُاؾىي و اإلاهلخي ظؼاثغي في الخاعط. ًب٣ى ألامغ ٚامًا لًُاٝ بلى ظملت الى٣اٍ باليؿبت  ال٣ابلت للخْى

المُت و الصخٟيل ت الخد٤ُ٣  لماؾؿت ؤلٖا وهى ما ًم٨ً ؤن ًاصي بلى اهؼال٢اث ازال٢ُاث ؤو ج٤ًُِ ٖلى خٍغ

 الصخٟي.

م مً ويىح الٟغ١ بحن الخُاة الخانت و اليكاٍ الٗمىمي للمؿاولحن في اإلاغاظ٘ و الىهىم ال٣اهىهُت  لى الٚغ ٖو

بال ؤن الك٩ل الظي نُٜ به هظا ال٣اهىن ًجٗل الخلِ ؤمغا ٢اثما و بما ًم٨ً ؤن ٌك٩ل زُغا ٖلى اليكاٍ الضولُت، 

المي ؤلاؾخ٣هاجي.  ؤلٖا

لى آلصاب و ؤزال٢ُاث اإلاهىت الظي ٣ٞض مً هظا الٟهل  99و  98، 97، 96، 95، 94اإلاىاص ؤما  زههذ للمجلـ ألٖا

م مً مغوع  ؤ٦ثر مً زالر ؾ التي جىو  99ىىاث مً نضوع هظا ال٣اهىن و هظا ما ًسال٠ اإلاضة لم ًىهب ٖلى الٚغ

ش نضوع هظا ال٣اهىن الًٗىي". لى آلصاب و ؤزال٢ُاث اإلاهىت في ؤظل ؤ٢هاه ؾىت مً جاٍع  ٖلى ؤن "ًىهب للمجلـ ألٖا

لى آلصاب و ؤزال٢ُاث اإلاهىت الظي ًخ٩ىن مً "الصخُٟحن اإلادتٞر حن" ؤي مً و جًمىذ هظه اإلاىاص حك٨ُلت اإلاجلـ ألٖا

ًاء مُٗىحن مً َٝغ الؿلُت ؤو اإلااؾؿاث الخ٩ىمُت  اإلاهىُحن ٣ِٞ صون ؤن حكحر مىاص هظا الٟهل بلى ؤي جىاظض أٖل

 وهى  ؤمغ  بًجابي ظضا باليؿبت لل٣ُإ ألن ٢ًُت ألازال٢ُاث مً ألاخؿً ؤن جىبش٤ مً اإلاهىُحن هٟؿهم .

زاعط ال٣ُإ )بغإلااهُحن ؤو ممشلحن ًٖ ماؾؿاث خ٩ىمُت ؤو  و جب٣ى هظه الى٣ُت ؤلاًجابُت مغهىهت بٗضم ٞغى ؤًٖاء

لى آلصاب و ؤزال٢ُاث  ممشلحن ًٖ الىػاعة الىنُت ؤو وػاعة الضازلُت( زال٫ الجمُٗت الٗامت الخإؾِؿُت للمجلـ ألٖا

  اإلاهىت.

لى ألزال٢ُاث اإلاهىت صون ؤن جخضزل في حك٨ُل 95جًمً الضولت بمىظب اإلااصة  و  ل اإلاجلـ ألٖا ه ؤو في وي٘ جهىع جمٍى

إلاُشا١ ؤزال٢ُاث اإلاهىت بل جغ٦ذ هظه ال٣ًُت للمهىُحن و هي ه٣ُت بًجابُت ؤزغي ججٗل مً الضولت يامىا إلخترام 

ؤزال٢ُاث اإلاهىت و لِـ مؿحرا ؤو ٞاعيا لها، زانت و ؤن اإلاكٕغ جغ٥ ٢ًُت مٗا٢بت الصخُٟحن اإلاغج٨بحن لخجاوػاث 

 إلاهىت و لِـ بلى ال٣ًاء مشلما ٧ان مٗمىال به مً ٢بل.مهىُت ازال٢ُت بلى مجلـ ؤزال٢ُاث ا

 وهالخٔ في هظا الٟهل اإلاخٗل٤ بأصاب و ؤزال٢ُاث اإلاهىت ه٣ُخحن مهمخحن هما : 
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ٖلى  92و  2ؤن اإلاكٕغ بضا مخىا٢ًا م٘ هٟؿه في ٢ًُت ألازال٢ُاث، ٟٞي الى٢ذ التي جىو ُٞه اإلاىاص  -

امها وظىبا بد٨م ال٣اهىن، ٞةهه ًتر٥ مؿإلت بٖضاص مُشا١ قٝغ ختر االٗضًض مً الخىظحهاث ألازال٢ُت الالػم 

لى آل  ( و ٦إهه بظل٪ ًٟغى الخض ألاصوى مً الى٣اٍ التي 96صاب و ؤزال٢ُاث اإلاهىت )اإلااصة منهي للمجلـ ألٖا

ًجب ٖلى ؤي مُشا١ قٝغ منهي ٢اصم ؤن ًخًمجها . ًٞال ًٖ طل٪ ٣ٞض زو اإلاكٕغ ٢ًُت الخُاة الخانت 

م مً ٧ىن ٢ًُت اإلاجا٫ الٗام و اإلاجا٫ الخام هي 93حن بماصة ٧املت )اإلااصة ُلخ٩ىمللمؿاولحن ا ( ٖل الٚغ

 مً هظا ال٣اهىن. 97و  ٢96ًُت ؤزال٢ُت مً اإلاٟغوى ؤن ًٟهل ٞحها اإلاهىُىن في بَاع اإلااصجحن 

لى آل   - وؤزال٢ُاث صاب ؤن اإلاكٕغ لم ٌكغ  بلى يغوعة ؤن ٌكمل مُشا١ قٝغ اإلاهىت الظي ٌٗضه اإلاجلـ ألٖا

الم اإلا٨خىب، خُض  ت التي جدؿم بال٨شحر مً الخهىنُت ًٖ ؤلٖا المُت الؿمُٗت البهٍغ اإلاهىت، اإلاماعؾت ؤلٖا

الم  اإلا٨خىب و الؿمعي البهغي،  الم ٖمىما بما في طل٪ ؤلٖا ؤهه بياٞت بلى ألازال٢ُاث الٗامت الخانت باإٖل

هىت جدضًضا واضخا لؤلزال٢ُاث الىاظب بخترامها في ٞةهه البض مً ؤن ًخًمً ؤي مكغوٕ مُشا١ ألزال٢ُاث اإلا

الم الؿمعي البهغي  وهىا البض مً الخإ٦ُض ٖلى ؤهمُت . الخٗامل اإلانهي م٘ الهىعة و الهىث ٦إهم صٖاثم ؤلٖا

ؤن ًخًمً ؤي مُشا١ مؿخ٣بلي ألصاب و ؤزال٢ُاث اإلاهىت في الجؼاثغ ٖضصا مً الى٣اٍ اإلاخٗل٤ باإلاماعؾت 

ت  .الؿمُٗت البهٍغ

 –٦ما ؤهه مً ٚحر اإلابرع ٖضم جىاو٫ اإلاكٕغ الجؼاثغي ؾلُت يبِ الصخاٞت اإلا٨خىبت بىٕى مً الخٟهُل   -

في خحن جغ٥ ٦ُُٟاث حك٨ُل و جىُٓم  -( 07-90ٖلما ؤن مٗٓم البىىص هي بٖاصة إلاا ظاء ال٣اهىن الؿاب٤) 

لى آلصاب و ؤزال٢ُاث اإلا هىت للىهىم الخىُٓمُت ٖمل ؾلُت يبِ اليكاٍ الؿمعي البهغي و اإلاجلـ ألٖا

ذ جإزغا ٦بحرا في ن بضو ؤن ضالتي ٖٞغ عاظ٘ بلى اعجبا٥ اإلاكٕغ الجؼاثغي في الخٗامل  طل٪وعها ُٞما بٗض ، ٍو

حن )الؿمعي البهغي و ألازال٢ُاث( لم ًخٗىص ٖلى الخىى ٞحها ٖلى اٖخباع ؤن ال٣ىاهحن الؿاب٣ت  م٘ مىيٖى

 لم جخٗغى لهما.

٦ُُٟاث  لخىيُذ( زهو 114بلى اإلااصة  100ماصة )مً اإلااصة  15ىن و الظي ًخ٩ىن مً الباب الؿاب٘ مً هظا ال٣اه

زىحن مً ؤهم الخ٣ى١ اإلا٨ٟىلت ألي شخو ًغي ؤهه حٗغى التهاماث الخ٤ في الغص و الخ٤ في الخصخُذ ٧مماعؾت ا

ىُت، ٦ما ًًمً ه ؤو بؿمٗخه ؤو  مً قإجها اإلاؿاؽ بال٣ُم الَى هظا ال٣اهىن للمٗىُحن،  ٧اطبت مً قإجها اإلاؿاؽ بكٞغ

. و ه٣هض هىا باإلاٗىُحن بمماعؾت خ٣ي الغص و الخصخُذ زالر 100مجاهُت مماعؾت هظًً الخ٣حن بمىظب اإلااصة 

 و هم : 102ؤشخام خضصتهم اإلااصة 

 الصخو ؤو الهُئت مىيٕى الخبر مدل الًُٗ. -

 باليؿبت لؤلَٟا٫ و ال٣هغ. اإلامشل ال٣اهىوي لهظا الصخو ؤو هظه الهُئت،  ٧اإلادامي ؤو  ولي ألامغ  -

 الؿلُت الُؿلِمُت ؤو الىناًت التي ًيخمي بلحها الصخو ؤو الهُئت اإلاُٗىت . -
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غ  عؾاثل زاعط بَاع اإلاىيٕى مدل لا او جٟاصًا إلم٩اهُت  ٖتراى ٣ٞض خضص اإلاكٕغ في اإلااصة ؾخٛال٫ هظا الخ٤ في جمٍغ

ض اإلاٗني الغص ٖلحها ( ٣ِٞ للغص ٖلى لا٦ُُٟت مماعؾت هظا الخ٤ مً زال٫ خهغه )خهغ خ٤ الغص  103 تهاماث التي ًٍغ

ب في جىاولها اؤو جصخُدها والتي جسهه هى ، صون ٚحرها مً اإلاىايُ٘ التي ٢ض ج٩ىن مدل  ؾدُاء اإلاٗني و التي ٢ض ًٚغ

لُه جىو هظه اإلااصة ) ؤو مباقغ زال٫ مماعؾخه لخ٤ الغص ؤو الخصخُذ. يبك٩ل يمن  ( ٖلى وظىب ؤن ًخًم109ًٖو

ب الُالب في الغص ٖلحها و ٞدىي الغص ؤو الخصخُذ الظي ٣ًترخه". خ٤ الغص ؤو الخصخُذ "لا  تهاماث التي ًٚغ

هٟـ اإلااصة   جىوو يماها لض٢ت بظغاءاث مماعؾت خ٤ الغص ؤو الخصخُذ بُٛت جدمُل ٧ل َٝغ مؿاولُاجه ؤلاظغاثُت ، 

٣ت بىنل  ٖلى ؤن ٤ اإلادًغ ال٣ًاجي، جدذ َاثلت ؾخال ا"ًغؾل الُلب بغؾالت مىص ى ٖلحها مٞغ م ، ؤو ًٖ ٍَغ

جها٫ ؾمعي بهغي ؤو ظهاػ ا( ًىما بطا حٗل٤ ألامغ بصخُٟت ًىمُت ؤو زضمت 30ؾ٣ٍى الخ٤، في ؤظل ؤ٢هاه زالزىن )

اث الضوعٍت ألازغي."60بٖالم بل٨ترووي، و ؾخىن )  ( ًىما ُٞما ًسو اليكٍغ

ت إلاماعؾت هظا مً الٟترة اإلاخاخ -(07-٣90اهىن الًٗىي الؿاب٤ )م٣اعهت م٘ هٓحراتها في ال -و٢ض ٢لهذ هظه اإلااصة 

ش نضوع الخبر مدل لا 30ة زالزحن )الخ٤ و خضصتها بمض ٖتراى و طل٪ باليؿبت للصخ٠ الُىمُت ؤو ( ًىما مً جاٍع

الم ؤلال٨ترووي، ُٞما مضصث هظه اإلاضة بلى ؾخحن ) ىهُت ؤو ؤلاطاُٖت ؤو ؤظهؼة ؤلٖا ما باليؿبت ( ًى 60ال٣ىىاث الخلٍٟؼ

ت (، في خحن ؤن ال٣اهىن الؿاب٤ ) ت او هه٠ قهٍغ ُاث، ؤو مجالث قهٍغ ( مىذ ٞترة 07-90للضوعٍاث ألازغي )ؤؾبٖى

الم ٖلى 60ؾخحن )  لىظُت .ى زخالٝ صٖاثمها الخ٨ىا( ًىما إلاماعؾت هظا الخ٤ ٖلى ٧ل ؤهىإ وؾاثل ؤلٖا

اإلاؿاو٫ ًخٗحن ٖلى (، وهى ألاظل الظي 02ُىمُاث بُىمحن )آظا٫ وكغ الغص ؤو الخصخُذ  باليؿبت لل 104وخضصث اإلااصة 

المُت ) اإلاضًغ ؤو الىاقغ( ؤن ًلتزم به ليكغ الغص ؤو الخصخُذ " مجاها و خؿب ألاق٩ا٫ هٟؿها"  ٢اهىها ٖلى اإلااؾؿت ؤلٖا

ت للُىمُاث ؤو ، ؾىاء باليؿب106ٖتراى، بال ؤهه جم ج٣لُو هظه اإلاضة، بمىظب اإلااصة ي وعص ٞحها الخبر  مدل لا تال

الم الؿمعي البهغي ؤو ؤلال٨ترووي، بلى  هخسابُت و طل٪ هٓغا لخؿاؾُت ؾاٖت زال٫ ٞتراث الخمالث لا  24ؤظهؼة ؤلٖا

 هظه الٟتراث و ؤهمُت ٖامل الى٢ذ باليؿبت للمترشخحن في ب٢ىإ الىازبحن.

بىٟـ الكغوٍ الك٩لُت، في الٗضص اإلاىالي ؤما باليؿبت للضوعٍاث ألازغي ُٞخم وكغ الغص، بىٟـ الضعظت مً ؤلالؼامُت و 

ش  ش الظي ًشبخه الخاٍع ش الخبلُٜ ونل لا  -في ٧ل الخاالث الؿاب٣ت  -ؾخالم الغص ، وهى الخاٍع ؾخالم اإلاىص ى ٖلُه ؤو جاٍع

٤ اإلادًغ ال٣ًاجي مشلما جىو ٖلُه اإلااصة  ٘ ٍٖغًت 105ًٖ ٍَغ ٌ وكغ  ًسى٫ ال٣اهىن للمٗنى ٞع . ؤما في خالت ٞع

 ؾاٖت. 24ؾخضٖاء بلى ،٦ما ٣ًلو ؤظل لا  يؾخعجال٣ًاء لا الؤمام 

الجضًض في هظا ال٣اهىن ؤن اإلاكٕغ الجؼاثغي زهو ظاهبا مً هظا الباب لخىيُذ ٦ُُٟاث مماعؾت خ٤ الغص ؤو 

ت ؤو ٦ما ٌؿمحها اإلاكٕغ ؤظهؼة زضماث لا الم الؿمُٗت البهٍغ جها٫ الؿمعي البهغي، و الخصخُذ في وؾاثل ؤلٖا

ًلي : "ًجب ٖلى مضًغ زضمت  ٖلى ما ٦107ثر ص٢ت مما ظاء به ال٣اهىن الًٗىي الؿاب٤، خُض جىو اإلااصة بك٩ل ؤ

جها٫ الؿمعي البهغي بض الغص مجاها خؿب الكغوٍ الخ٣ىُت، و بىٟـ قغوٍ ؤو٢اث البض التي بض ٞحها البرهامج لا

الن ٖلى ؤن الغص ًىضعط في بَا تهام اإلايؿىب.اإلاخًمً لا خم ؤلٖا ع مماعؾت خ٤ الغص م٘ ؤلاقاعة بلى ٖىىان البرهامج ٍو
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ش ؤو ٞترة البض.اإلاخًمً لا ال ًم٨ً ؤن جخجاوػ اإلاضة ال٣ىي للغؾالت اإلاخًمىت الغص ص٣ُ٢خحن  تهام اإلايؿىب بظ٦غ جاٍع

 حؿدشنى مً مماعؾت خ٤ الغص الخهو التي ٌكاع٥ ٞحها الصخو مدل الجض٫.". و ( بزيخحن2)

بضو ظلُا مً زال٫ هظ ه اإلااصة خغم اإلاكٕغ ٖلى الخض٤ُ٢ في ٦ُُٟاث الغص و قغوَه الخ٣ىُت و اؾخصىاءاجه الٗملُت، ٍو

ت الخضًشت في الجؼاثغ ٖلى مؿخىي اإلاماعؾت ، و  جهاخبالتي للغهاهاث و طل٪ بصعا٧ا مىه  الخجغبت الؿمُٗت البهٍغ

الم الؿمعي البهغي في الجؼاثغ مىظ  هؼال٢اث التي قهضهالى ظملت لا بالىٓغ ب ايغوٍع ٌٗضوؿخُُ٘ ال٣ى٫ ؤن طل٪  ؤلٖا

 . 2016بلى  2011

يمان خ٤ ٧ل اإلاىاَىحن و  اهٟخاح ٖلى الؿمعي البهغي زانت و ؤهه مً قإجهوجإحى هظه اإلااصة لخ٩ىن في مؿخىي لا 

ا ؤن اإلااؾؿاث في الغص ؤو جصخُذ ؤزباع مخٗل٣ت بدُاتهم ؤو بٗملهم ؤو بإي وكاٍ مً اليكاَاث التي ٣ًىمىن بها، ٦م

المُت هدى  ض مً لاختراُٞت مً زال٫ هظه اإلااصة حؿاهم في صٞ٘ اإلااؾؿاث ؤلٖا جدغي الض٢ت و الهض١ في ه٣ل  مٍؼ

غ زضمت ٖمىمُت خ٣ُ٣ُت ٢اثمت ٖلى اإلاهلخت الٗامت  ه ؾمٗت  بُٗضا ًٖألازباع بما ًٞى جهُٟت الخؿاباث و حكٍى

.ً  آلازٍغ

الم الؿمعي البهغي ًم٨ً بياٞتها بلى ه٣ُت مهمت ظضا باليؿبت ل ٦110ما جًمىذ اإلااصة  لغص ؤو الخصخُذ في ؤلٖا

ظملت الى٣اٍ ؤلاًجابُت لهظا ال٣اهىن، خُض ؤجها جمىذ للصخو الظي اؾخٟاص مً خ٤ الغص ؤو الخصخُذ ؤن ًماعؽ 

٤ عصه ألاو٫ بخٗال٤ُ ظضًضة، مكضصة ٖلى ان ٩ًىن بض الغص ؤو الخصخُذ زالُا مً ؤ ًت هظا الخ٤ مغة زاهُت بطا ؤٞع

 حٗال٤ُ بياُٞت.

اع جخُغ١ اإلااصة  ُا ؤو بلى الخاالث التي ٩ًىن ٞحها الصخو اإلاظ٧ىع اؾمه في الخبر مدل لا  111في هٟـ ؤلَا ٖتراى مخٞى

ٖاظؼا ؤو مىٗه ٖاث٤ مكغوٕ مً مماعؾت خ٣ه في الغص ؤو الخصخُذ، ُٞدل مدله ؤو ًىىب ٖىه بمىظب هظه اإلااصة 

ىه ؤو ؤخض   ؤ٢اعبه ألانى٫ ؤو الٟغوٕ ؤو الخىاش ي مً الضعظت ألاولى.ممشله ال٣اهىوي ؤو ٢ٍغ

سُت التي ٖاصة ما ًخم ط٦غها في بَاع   وهىا جُغح بق٩الُت ؤزغي جخٗل٤ بالصخهُاث الٗمىمُت ؤو الصخهُاث الخاٍع

المي لا  غ ؤو جد٣ؾخ٣هاجي ؤو لا الخىاو٫ ؤلٖا سُت، ٞٗلى ؾبُل اإلاشا٫ بطا جىاو٫ ج٣ٍغ ٤ُ ؾخٗغاض ي للمىايُ٘ الخاٍع

ىوي  ش  -جلٍٟؼ سُت  -في بَاع البدض في الخاٍع سُت جخًمً ؾىء جهٝغ مً َٝغ ؤخض الصخهُاث الخاٍع خاصزت جاٍع

ُت و ًخم زال٫ الخد٤ُ٣ ؤزباث هظا الخهٝغ الؿيئ بىاء ٖلى قهاصاث مىزى٢ت ، هل ًم٨ً ؤن ًماعؽ ألاشخام  اإلاخٞى

و اإلاخىفي ٖلما ؤجهم لم ٌٗاٌكىا هظه ألاخضار ، خ٤ الغص ؤو الخصخُذ لهالر الصخ111اللظًً جدضصهم اإلااصة 

ُت إلاماعؾت خ٤ الغص. سُت و ال ًمخل٩ىن اإلاُُٗاث اإلاىيٖى  الخاٍع

لُه ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن اإلاكٕغ الجؼاثغي لم ًٟهل بك٩ل واضر بحن اإلاجا٫ الخام و اإلاجا٫ الٗام في بَاع هظا  ٖو

ُٗت ٢ض جىجغ ٖجها ؤخ٩ام ظاثغة في خ٤ ؤخض ال٣اهىن وهى ما ًم٨ً ؤن ًمشل ه٣ُت ي٠ٗ باليؿبت لهظه الىز٣ُ ت الدكَغ

المي ؤو ألاشخام و/ؤو اإلااؾؿاث. غاٝ ؾىاء مؿاولي الجهاػ ؤلٖا  ألَا
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باليؿبت لئلٖالم ؤلال٨ترووي ٞةن اإلاكٕغ ؤلؼم اإلاؿاو٫ ٢اهىها ٖلى هظا الجهاػ  بيكغ الغص ؤو الخصخُذ ٞىع بزُاعه مً 

٤ ؤلاظغاء113َٝغ ناخب الغص )اإلااصة  . بال ؤن اإلاكٕغ جغ٥ ٦ُُٟاث جُب٤ُ خ٤ الغص ؤو 103اث الىاعصة في اإلااصة ( ٞو

الم ؤلال٨تروهُت بلى جىُٓم لم ًغ الىىع لخض آلان اي بٗض ؤ٦ثر مً زالر ؾىىاث مً نضوع  الخصخُذ ٖلى وؾاثل ؤلٖا

 هظا ال٣اهىن.

ٌ وكغ ؤو  114اإلااصة  بض الغص و هي ؤن ٩ًىن مًمىن هظا و ألازحرة في هظا الباب جًمىذ ؤعب٘ خاالث ًم٨ً ٞحها ٞع

الغص مىُٟا لل٣اهىن ؤو مىاُٞا لآلصاب الٗامت ؤو ًخٗغى هظا الغص للمىٟٗت اإلاكغوٖت للٛحر ؤو ؤن ًخٗغى لكٝغ 

 الصخٟي.

م مً ؤهمُت هظه الى٣اٍ التي جًمىتها هظه اإلااصة ٖلى  لى الٚغ ٖخباع ؤن مماعؾت خ٤ الغص ال ًجب ؤن ج٩ىن مُل٣ت اٖو

هلخت الٗامت ؤو اإلاباصت الٗلُا إلاهىت الصخاٞت، بال ؤن اإلاكٕغ لم ًخُغ١ بلى بٌٗ الى٣اٍ التي ال ج٣ل ٖلى خؿاب اإلا

و جخٗل٤ زهىنا باإلاًمىن و بالجاهب الك٨لي و ؤلاظغاجي لل٣بى٫ مماعؾت خ٤  114ؤهمُت ًٖ جل٪ اإلاظ٧ىعة في اإلااصة 

 : 114ؾخ٨ما٫ هجاٖت اإلااصة الُت ال الغص، و ٖلُه هغي ؤهه مً ألاًٞل لى ؤياٝ اإلاكٕغ الى٣اٍ الخ

-   ً ً زسالخه ما ًثبذ صحت ؤقىاله سىاء بالحجت اإلاىؼقيت ؤو ظم  البد على ػالب السد ؤو الخصحيذ ؤن 

 القاهىهيت ؤو العلميت، فال ًجب ؤن ًنىن السد مجسد زسالت عاػفيت جخاػب مشاعس الجمهىز. 

دا - ألي ػسف آخس مً ؤػساف اإلاىطىع مدل  ًمنً زفع وشس ؤو بث السد ؤو الخصحيذ إذا جظمً ججٍس

 عتراض.لا 

ًمنً زفع وشس ؤو بث السد ؤو الخصحيذ إذا جظمً السد جقليال مً قيمت الصحفي ؤو اإلاؤسست ؤلاعالميت  -

ذ ؤو طمني. و هىا ًمنً ؤن ًدزج اإلاشسع إمهاهيت حعدًل  التي ًيخمى إليها سىاء مان ذلو بشهل صٍس

قي بحن اإلاسؤوى عً اإلاؤسست ؤلاعالميت )ؤو ممً ًفىطهم للقيام مظمىن السد ؤو الخصحيذ بشهل جىاف

 برلو( و بحن الشخص صاخب السد ؤو الخصحيذ.

ًمنً زفع وشس ؤو بث السد ؤو الخصحيذ إذا مان مظمىن السد مىافيا ألخد اإلابادا اإلاهىيت ؤو لاخالقيت  -

 إلاهىت الصحافت.

الخدمت ؤلاعالميت ؤن صحح جلقابيا ؤو ػىعا و   ًمنً زفع وشس ؤو بث السد ؤو الخصحيذ إذا سبق لجهاش  -

ت التي حشخمل عليها زسالت ػلب السد ؤو الخصحيذ مع الخإليد على ؤن ، بىفس اإلاعنى العىاصس الخبًر

ده ػالب السد او الخصحيذ.  الخصحيذ الخلقاةي ًجب ؤن ًنىن بىفس اإلاعنى الري ًٍس

سم ؤلثر مً شخص بما في اؤو الخصحيذ مىقعا بًمنً زفع وشس ؤو بث السد ؤو الخصحيذ إذا مان السد  -

ذلو مً لهم خق ممازست خق السد ؤو الخصحيذ و مً ليس لهم هرا الحق بمىحب هرا القاهىن ال سيما 

 مىه. 222اإلاادة 

ًمنً زفع وشس ؤو بث السد ؤو الخصحيذ إذا مان السد ؤو الخصحيذ منخىبا بغحر اللغت التي وشس بها الخبر   -

  عتراض.مدل لا 

الم اهلمـ في هظا الباب و   ظتهاص اإلاكٕغ الجؼاثغي في جىيُذ ٦ُُٟاث مماعؾت خ٤ الغص و خ٤ الخصخُذ في ؤلٖا

م مً ٖضم جد٨مه في اإلاؿاثل اإلاخٗل٣ت باليكاٍ الؿمعي البهغي مشلما ؤقغها بلُه  الؿمعي البهغي و طل٪ ٖلى الٚغ

 في جدلُل الباب الغاب٘ مً هظا ال٣اهىن.  
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غاٝ التي  115ً هو ال٣اهىن خمل ٖىىان اإلاؿاولُت وجًمً ماصة واخضة هي اإلااصة الباب الشامً م و التي جىضر ألَا

الم، و خضصهما ال٣اهىن ب"ناخب الخبر" ؤي  جدمل مؿاولُت ال٨خابت الصخُٟت ؤو الغؾم اإلايكىع ٖبر وؾاثل ؤلٖا

المُت ؤو ٦ما ؤؾماه اإلاكٕغ "  جها٫ الؿمعي البهغي ؤو مضًغ زضمت لاالصخٟي و  اإلاؿاو٫ ألاو٫ ٖلى اإلااؾؿت ؤلٖا

 ٖبر ؤلاهترهذ"، وهى مؿاولُت مكغوٖت بلى خض ٦بحر.

الم الؿمعي ٨و بٗض جدضًض ألاشخام اللظًً ًخدملىن مؿاولت ألازُاء او الخجاوػاث اإلاهىُت اإلاغجب ت بمماعؾت ؤلٖا

في باب اإلاؿاولُت الؿاب٤، خُض البهغي، ؤوعص اإلاكٕغ ظملت ال٣ٗىباث اإلاؿلُت ٖلى ؤصخاب اإلاؿاولُت اإلادضصًً 

ماصة جًمىذ ال٣ٗىباث التي ًخٗغى لها اإلاسالٟىن ألخ٩ام هظا ال٣اهىن، وهى الباب الظي  11 الشامًباب الجًمً 

ت في خ٤ الصخُٟحن إلاا ٧ان ٌٗخبره  م اإلاماعؾت الصخُٟت ٦ما جسلى ًٖ ال٣ٗىباث الؿالبت للخٍغ جسلى ًٖ ٨ٞغة ججٍغ

ا ما ؾخجاب ٞةن هظا ال٣اهىن اظىدا للصخاٞت، و ٖلُه  اإلاكٕغ في ال٣اهىن الؿاب٤ وكٛاالث الصخُٟحن اللظًً الهٖى

، زانت 2012ؾخ٣ال٫ بلى ٚاًت نضوع هظا ال٣اهىن ؾىت ٦شحرا ما حٗغيىا للخبـ بؿبب اإلا٣االث التي ٨ًخبىجها مىظ لا 

خُٟىن و مجها ما جًمىه باب ألاخ٩ام و ؤن الٗضًض مً اإلاىٓماث الخ٣ى٢ُت ؤقاعث بلى اإلاًا٣ًاث التي ٌٗاوي مجها الص

الم   . 07-90الجؼاثُت في ٢اهىن ؤلٖا

 ْغوٞهاو البض مً ال٣ى٫ ؤن هظه الى٣ُت هي زُىة ظض بًجابُت باليؿبت لل٣ُإ ٞهي حٗىص باإلاماعؾت الصخُٟت بلى 

اإلاداماة مً الصخُت ؤو خالتها الُبُُٗت، ٞالصخٟي مً خُض اإلابضؤ ٣ًىم بٗمل هبُل، ٞالصخاٞت مشل الُب ؤو 

ت مً الصخٟي بسجىه بطا ؤزُإ  ت و ٖلُه ال ًم٨ً ؤن وؿلب الخٍغ ما٫ الىبُلت التي جهىن الىٟـ البكٍغ ًٖ صون ألٖا

ت و الضًم٣غاَُت٢هض  .، ٞهظا ال ًٟترى ؤن ًدضر في مجخمٗاث جامً بالخٍغ

ً ٞةهه مً اإلاى٣ُي مٗا ٢بت الصخٟي، و ل٨ً ب٣ٗىباث و بما ؤن زُإ الصخٟي ٢ض ج٩ىن له جضاُٖاث ؾلبُت ٖلى آلازٍغ

خه و ال جمىٗه مً مماعؾت مهىخه، بل ج٩ىن ٚغاماث مالُت جا٦ض له َبُٗت الخُإ، مشلما ظاءث به  ٚحر ؾالبت لخٍغ

 ؤخ٩ام هظا ال٣اهىن.

ًٞال ًٖ طل٪، ٣ٞض ظٗل اإلاكٕغ مً الضٖىي الٗمىمُت و الضٖىي اإلاضهُت اإلاخٗل٣خان بجىذ الصخاٞت ب٩ل ؤهىاٖها 

ش 6اصم وطل٪ بٗض ؾخت )٢ابلت للخ٣  عج٩ابها. ا( ؤقهغ مً جاٍع

ؤل٠ صًىاع ظؼاثغي، خُض  500ؤل٠ صًىاع بلى  25ٚغاماث جتراوح ما بحن ٖباعة ًٖو ٢ض ظٗل اإلاكٕغ مً ٧ل ال٣ٗىباث 

ؤل٠ صًىاع ظؼاثغي، بيكغ ؤو بض نىع ؤو عؾىم ؤو ؤًت  100ؤل٠ بلى  25جخٗل٤ ؤز٠ ٚغامت مالُت و التي خضصث ما بحن 

م٨غع  و  263بلى  255هاث جىيُدُت حُٗض جمشُل ٧ل ؤو ظؼء مً ْغوٝ الجىاًاث ؤو الجىذ اإلاظ٧ىعة في اإلاىاص مً بُا

 مً ٢اهىن ال٣ٗىباث.  342 341باإلياٞت بلى اإلااصجحن  339بلى  333مً 

ال  100ؤل٠ بلى  25هٟـ الٛغامت )مً  م اإلاىهىم ؤل٠ صًىاع ظؼاثغي( ٌٗا٢ب بها ٧ل مً ؤهان مً زال٫ ؤظهؼة ؤلٖا

 ٖلحها في ٞدىي هظا ال٣اهىن، عئؾاء الضو٫ ألاظىبُت و ؤًٖاء البٗشاث الضبلىماؾُت اإلاٗخمضًً بالجؼاثغ .
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ؾمه ألي اؤل٠ صًىاع ظؼاثغي و ٌٗا٢ب بها ٧ل مً ٣ًىم ًٖ ٢هض بةٖاعة  500ؤما ؤ٦بر ٚغامت مالُت ٞدضصها اإلاكٕغ ب 

ت وال ؾُما  ٤ شخو َبُعي ؤو مٗىىي بٛغى بوكاء وكٍغ  ٦خخاب ؾهم ؤو خهت في ماؾؿت لليكغ.اًٖ ٍَغ

ؤل٠ صًىاع ظؼاثغي( ٧ل مً ج٣اض ى بةؾمه ؤو لخؿاب وؾُلت بٖالم  400ؤل٠ بلى  ٦100ما ٌٗا٢ب بٛغامت مٗخبرة )مً 

ؾىاء بهٟت مباقغة ؤو ٚحر مباقغة ؤمىلا ، ؤو ٢بل مؼاًا مً َٝغ ماؾؿت ٖمىمُت ؤو زانت ؤظىبُت ، ما ٖضا 

٣ا لؤلؾٗاع و الخىُٓماث اإلاٗمى٫ بها و هي اإلااصة التي حؿعى بلى ال٣ًاء ٖلى ما ٌٗٝغ "باإلاا٫ قترا٥ و ؤلاقهلا  اع ٞو

٣ت التي ٦شحرا ما ٖاهذ مجها الصخاٞت  الم و هي الٍُغ ل وكاَاث الصخاٞت و ؤلٖا الىسخ" ؤو "اإلاا٫ اإلاكبىه" في جمٍى

ت.  الجؼاثٍغ

اثبالىٓغ بلى البابحن الشامً و الخاؾ٘ هجض ؤن اإلاو  ل٣ٗىباث اإلاٟغويت في خالت الخجاوػ و ل مسخلٟت كٕغ وي٘ مؿخٍى

ال٣اثمت ٖلى خ٣ه في اإلال٨ُت  -مخُاػاث خضص ؤصخاب اإلاؿاولُت اللظًً جُب٤ ٖلحهم ال٣ٗىباث بال ؤهه لم ًىضر لا 

ت و الٟىُت ٖلى م٣االجه ؤن اإلاكٕغ  و التي  البض ؤن ٌؿخُٟض مجها الصخٟي ل٩ىهه مؿاوال ٖما ٨ًخب زانت و   -ال٨ٍٟغ

ُٗت مهمت وهي ألامغ الغثاس ي ع٢م  غ هو هظا ال٣اهىن ٖلى وز٣ُت حكَغ  2003ًىلُى  19اإلااعر في  03-03اٖخمض في  جدٍغ

و اإلاخٗل٤ بد٣ى١ اإلاال٠ و الخ٣ى١ اإلاجاوعة، و ٖلُه ًٟترى ؤن ٩ًىن اإلاكٕغ ٖلى ٖلم ووعي بإهه للصخٟي الخ٤ في 

 عج٩اب زُإ ما.اٖالمُت و طل٪ ألهه مؿاو٫ ؤمام ال٣اهىن في خالت لاؾخٟاصة اإلااصًت مً ؤعباح اإلااؾؿت ؤلا 

ت في الٗال٢ت اإلاهىُت ٢خهاصًت لا-ولخدلُل هظًً البابحن جدلُال واضخا، ؾجر٦ؼ  في هظه اإلاغخلت ٖلى ه٣ُت وٗخبرها مغ٦ٍؼ

المُت و هي الى٣ُت اإلاخٗل٣ت بك٩ل مباقغ بمحزان الىاظباث و ال خ٣ى١ و ل٨ً بىٓغة بحن الصخٟي و اإلااؾؿت ؤلٖا

جخجاوػ الخٗاَي الىمُي م٘ هظه الخ٣ى١ و الىاظباث التي ٦شحرا ما ًخم خهغها في الك٤ اإلانهي ٣ِٞ و بن َالذ 

 الجاهب لا٢خهاصي ٞب٨شحر مً الخدٟٔ.

المُت –٢ض جبضو هظه ال٨ٟغة  ئت ؤو ختى  –زانت باليؿبت ألصخاب اإلااؾؿاث ؤلٖا ت ؤ٦ثر مجها مهىُت زانت اظٍغ هخداٍع

٢خهاصًت هى مدغ٦ها ألاؾاس ي، ولهظا ٞةن افي بِئت بٖالمُت حٗىصث ؤن ججٗل مً الصخٟي الخل٣ت ألاي٠ٗ في صوعة 

م مً ؤهمُخه ال٣هىي  الم ٖلى الٚغ ا مً هظا الىٕى لُاإلاا ٧ان مدل حٗخُم جام في ٧ل الى٣اقاث اإلاخٗل٣ت باإٖل مىيٖى

ت التي ؤزبدذ ال المُت الجؼاثٍغ  .خجاعب زللهافي بنالح اإلاىٓىمت ؤلٖا

ُت ؤو و  ًخطر ظلُا مً زال٫ هظا ال٣اهىن ؤن هظه اإلاؿاولُت التي ًخدملها الصخٟي بمىظب ال٣اهىن لِؿذ قٞغ

مهىُت ٣ِٞ، بل هي مؿاولُت ظؼاثُت جترجب ٖلحها ٣ٖىباث ًخدملها الصخٟي و هي ال٣ٗىباث التي هو ٖلحها الباب 

خٟهُل ظملت الٛغاماث اإلاالُت اإلاترجبت ٖلى ؤي زُإ ؤو ججاوػ و الظي ًدىاو٫ بال 05-12الخاؾ٘ مً ال٣اهىن الًٗىي 

الم الؿاب٤   .07-90طل٪ بٗض بلٛاء ٣ٖىبت خبـ الصخُٟحن التي جًمجها ٢اهىن ؤلٖا

ًال ًٖ ؤن مٗٓم ألاخ٩ام ال٣ٗابُت اإلاؿلُت ٖلى الصخٟي في خا٫  عج٩ابه إلاسالٟاث مُٗىت، هي ؤخ٩ام م٣ٗىلت بلى اٞو

ت لخىُٓم ال٣ُإ الظي قهض َُلت ٞترة خض ما، ألجها لِؿذ ؾا ت الصخٟي مً ظهت، ٦ما ؤجها ٢ض ج٩ىن يغوٍع لبت لخٍغ
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الُىاعت ٞىض ى ٖاعمت جًغع بؿببها الصخُٟىن ؤهٟؿهم و٧اهىا الؿبب ٞحها في ال٨شحر  مً ألاخُان، ٞهي جشبذ 

المُت   .مؿاولُت الصخٟي خُا٫  بهخاظاجه ؤلٖا

ؤل٠  300ؤل٠ صط  بلى  25اماث اإلاٟغويت ٖلى الصخُٟحن والتي جتراوح ما بحن بال ؤهىا البض ؤن هخدضر ًٖ ٢ُمت الٛغ 

الصخٟي و هي اإلاؿاولُت التي ًخدملها ظخماُٖت و اإلاضهُت التي ؾدىاصا بلى اإلاؿاولُت لا املُىن ؾىدُم( وهظا  30صط )

المُت التي ًيخمي بلمً اإلاٟغوى ؤن جمىده الخ٤ في لا  ٖخباع ؤن الصخٟي هى احها، ٖلى ؾخٟاصة مً ؤعباح اإلااؾؿت ؤلٖا

ُت مجهىصه ال٨ٟغي هي التي اإلادغ٥ ألاؾاس ي للضوعة لا المُت بدُض ؤن هٖى ٢خهاصًت التي حِٗل ٞحها اإلااؾؿت ؤلٖا

المُت التي ًاصحها هظه اإلااؾؿت و بالخالي مضي ب٢با٫ اإلاٗلىحن ٖلى هظه اإلااؾؿت صون ؤزغي   .جدضص مؿخىي الخضمت ؤلٖا

المُت بمٗنى ؤوضر، ٞةن اإلا هى  -زانت ٖلى مؿخىي الى٣ٟاث واإلاضازُل -دضص ألاؾاس ي ال٢خهاصًاث اإلااؾؿت ؤلٖا

المُت و  ت التي ٣ًضمها الصخُٟىن و هي الخضمت التي جهى٘ الٟاع١ بحن اإلااؾؿت ؤلٖا المُت ؤو ؤلازباٍع ُت الخضمت ؤلٖا هٖى

ؾخٟاصة، لخض ى الصخٟي الظي لِـ بةم٩اهه لا ٢خهاصًت هؤزغي ، و بالخالي ٞةن اإلاخٛحر ألاؾاس ي في هظه اإلاٗاصلت لا

 .٢خهاصي ٚحر مبرعاآلان ، مً ؤعباح هظه الٗملُت بد٨م ج٣لُض 

المُت ولُض ٨ٞغة مٟاصها ؤن ألاظغ اإلا٣ضم و٢ض ٩ًىن هظا الخ٣لُض لا ٢خهاصي الظي ًخبىاه مؿحرو اإلااؾؿاث ؤلٖا

ًه ًٖ الجهض ال٨ٟغي و الًٗلي الظي بظله في ؾبُل الخهى٫ ٖلى اإلاٗلىمت و مٗالجتها و  للصخٟي ٦ُٟل بخٍٗى

ٖخباع ؤن مهىت الصخاٞت لِؿذ ٦ٛحرها مً اإلاهً اج٣ضًمها للجمهىع الٍٗغٌ، بال ؤجها ٨ٞغة مجاهبت للخ٣ُ٣ت ٖلى 

ٟا مىٟظا أل٩ٞاع ٚحره و ج٣ضع ٦ٟاءجه اإلاهىُت بمضي جم٨ىه مً جىُٟظ هظه ألا٩ٞاع في  آلالُت التي ٩ًىن الٗامل ٞحها مْى

هاج٠ ه٣ا٫ مشال، ٞاإلاٟاع٢ت ج٨مً في ؤن ناخب ال٨ٟغة ألانُلت إلهخاط ٖالمت الهاج٠ الى٣ا٫ البض ؤن ٌؿخُٟض بهخاط 

مً مبُٗاث هظا اإلاىخىط ختى ولى لم ٨ًً مال٩ا ؤو مؿاهما في الكغ٦ت التي جيخج هظا الهاج٠ بال بطا جىاػ٫ ناخب 

ت وهى اخٗل٣ت بال٨ٟغة بك٩ل ٧امل و بمدٌ بعاصجه ًٖ ٧ل خ٣ى٢ه اإلااصًت اإلا غاى ججاٍع ؾخٛال٫ ظهضه ال٨ٟغي أٚل

 .الخىاػ٫ الظي البض ؤن ٩ًىن مدل جىا٤ٞ مىز٤

ٌؿخُٟض مً مبُٗاث ٦خابه ؤو لىخخه ٦د٤ مً خ٣ى٢ه  –ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ ال الخهغ  –٦ما ان ال٩اجب ؤو الغؾام

ت و الٟىُت وج٩ىن وؿبت لا  ب ٦غة اال٨ٍٟغ ل٣ضم اإلادتٝر ٌؿخُٟض مً مىذ مٗخبرة ؾخٟاصة ب٣ضع حجم اإلابُٗاث. وختى اٖل

ٖخباعا في خاالث الٟىػ ب٨إؽ ؤو صوعة جىاٞؿُت وج٩ىن اإلاىذ اجمىدها بًاه بصاعة الىاصي م٣ابل ٧ل ٞىػ و مىذ ؤزغي ؤ٦ثر 

 .ٖلى ٢ضع ؤهمُت الضوعة و الٟغ١ اإلاىاٞؿت

م مً ب٢غاع ٢اهىن  لى الٚغ ش الصخاٞت  - 05-12بال ؤهىا هجض، وب٨شحر مً الٛغابت، ؤن الصخٟي ٖو و ألو٫ مغة في جاٍع

ت و الٟىُت ٖلى بٖماله، بال ؤن هظه اإلال٨ُت ال جترجب ٖلحها ؤًت مؿخد٣اث  88في اإلااصة  -بالجؼاثغ بد٣ه في اإلال٨ُت ال٨ٍٟغ

ت، وهظا  ٣ت ٌٗخبر ٖامال مىٟظا ه٣و لا ٨ٌٗـ ماصًت ولى ختى عمٍؼ ٖخباع  الظي ٌٗاوي مىه الصخٟي، ألهه بهظه الٍُغ

الم الؿاعي  88امال مبضٖا وهى ما ًسخل٠ مبضثُا م٘ َبُٗت الٗمل الصخٟي و ٢اهىهُا م٘ اإلااصة ولِـ ٖ مً ٢اهىن ؤلٖا

 . اإلاٟٗى٫ 
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ظخماُٖت و اؤ٦ثر مً طل٪، ٞةن اإلاؿاولُت اإلال٣اة ٖلى ٖاج٤ الصخٟي لِؿذ ٢اهىهُت و ظؼاثُت ٞدؿب ، بل هي  

المُت و مهىُتها و بالخالي ز٣ت الجمهىع ٞحها و ؤزال٢ُت ؤًًا، وهي مؿاولُاث جدضص بلى خض ٦بحر مؿخى  ي اإلااؾؿت ؤلٖا

ت صازل اإلاجخم٘، بجها اإلاؿاهماث الىابٗت مً ظهض ؤنُل للصخٟي الظي البض ؤن ًخمخ٘ بد٣ه في  مؿاهماتها الخًاٍع

المُت وبال ٞةهىا ؾىً٘ الصخٟي ؤمام زُاع نٗبؾخٟاصة اإلااصًت مً اإلا٩اهت لا لا  ٞةما وا٢٘  ،ظخماُٖت إلااؾؿخه ؤلٖا

ماصي مؼع هاجج ًٖ اإلاهىُت ال٣اثمت ٖلى لازال٢ُاث ؤو الثراء الىاجج ًٖ الخجاوػاث الالؤزال٢ُت، و هى الخُاع الظي ٢ض ال 

 .ًهمض ؤمامه ال٨شحر مً الصخُٟحن و لىا في طل٪ ؤمشلت ٖضًضة و مخٗضصة في الجؼاثغ

جًمىه الباب الٗاقغ اإلاخٗل٤ بضٖم الصخاٞت و جغ٢ُتها،  مً ؤهم البىىص التي ظاء بها هظا ال٣اهىن ماؤهه هجض ٦ظل٪  

ت الخٗبحر مً زال٫ ج٣ضًم بٖاهاث زانت ا و جىو ٖلى( 127وهي زالر مىاص حٗبر ألاولى ) لتزام الضولت بضٖم خٍغ

ا  ان اللظان لم ٌٗٞغ ت و الصخاٞت اإلاخسههت و هما الىٖى م ألامىا٫ الُاثلتاللصخاٞت الجىاٍع التي  ػصهاعا في الجؼاثغ ٚع

م  ت في الجؼاثغ ج٩اص ج٩ىن هاصعة ٖلى الٚغ ٤ الصخ٠، خُض هجض ؤن الصخ٠ الجىاٍع جسههها الضولت لئلقهاع ًٖ ٍَغ

ب للمىاَىحن و لا  وكٛاالتهم اإلاباقغ و الُىمُت زانت في ْل البحرو٢غاَُت اهخمام بمً ؤهمُتها في جغ٢ُت اإلادُِ ال٣ٍغ

تها الجؼاثغ َُلت الٟترة ا  لتي ظاء ٞحها هظا ال٣اهىن وما ٢بلها.الكضًضة التي ٖٞغ

لُه ٞةن هظه اإلااصة مً قإجها ؤن جضٞ٘ هدى جغ٢ُت الجغاثض و ؤلاطاٖاث طاث الُاب٘ الجىاعي ول٩ي ال جىدهغ  ٖو

ضة ٖلى ؤمل ؤن ولا ىهُت ؤو ؤلاطاُٖت ؤو نٟدت في ظٍغ ت في مجغص ظاهب ٢هحر مً اليكغاث الخلٍٟؼ كٛاالث الجىاٍع

ت.جىبش٤ ظغاثض ؤو بطاٖ  اث ظىاٍع

هٟـ ألامغ باليؿبت للصخاٞت اإلاخسههت التي ًدخاط ال٣ُإ بلحها ، زانت في ْل جىظه ٖام لضي الصخُٟحن هدى 

ىُت ؤو الجزاٖاث الضولُت و  الخسهو و بن ٧ان هظا الخىظه مغ٦ؼا  في ال٨شحر مً ألاخُان ٖلى ال٣ًاًا الؿُاؾُت الَى

ايت و لا  .٢خهاص و ال٣ًاًا الش٣اُٞت٦ظا الٍغ

ا مً ؤلاهما٫ لخسههاث ؤزغي ال ج٣ل ؤهمُت ًٖ  المُت بال ؤن هىا٥ هٖى م مً ؤهمُت هظه الخسههاث ؤلٖا لى الٚغ ٖو

هظه اإلاظ٧ىعة ٖلى ٚغاع الخسهو في البِئت ؤو ألازُاع البِئت في الجؼاثغ ٞهى جسهو بٖالمي قبه مهمل في الجؼاثغ 

م مً ؤن ظامٗت الجؼاثغ و بٌٗ الجامٗاث ٖبر ا يُت ٖلى ٖلى الٚغ ً ؤصعظذ جسهو بٖالم بُئي في بغامجها الخ٩ٍى لَى

الم. مؿخىي اإلااؾتر و  هى ما مً قإهه جغ٢ُت هظا الخسهو و صٖمه في ٢ُإ ؤلٖا

المي ؤن ًخجه ٦ظل٪ هدى ظىاهب  م٨ً للخسهو ؤلٖا ظخماُٖت ؤ٦ثر ٢غبا مً الجمهىع مشل الخسهو في ال٣ًاًا اٍو

ٟا٫ و ظخماُٖت وهى ما ًخُلب صخُٟحن ٖلى ٢لا  ت و ٢ًاًا ألَا ضع ٦بحر مً الخبرة في الخٗامل م٘ ال٣ًاًا ألاؾٍغ

ظخماُٖت صون ؤن ًخجهىا هدى ؤلازاعة ٖلى خؿاب اإلاهالر الٗلُا للمجخم٘ و التي ج٣ىم ٖلى اإلاغاه٣حن و اإلاكا٧ل لا 

ىهُت و الجغاثض في الجؼاثغ  ال جىلى ؤًت زهىنُت لهظا ألاؾغة ٦ىىاة ؤؾاؾُت ، و لؤلؾ٠ ٞةن ال٨شحر مً البرامج الخلٍٟؼ

ٟا٫ في اظتهاص ٖلمي في جىاو٫ هظه ال٣ًاًا و هى ما ْهغ ظلُا في ٢ًاًا االىٕى مً ال٣ًاًا و ال  جبضي ؤًت  زخُاٝ ألَا
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عج٩اب ججاوػاث ؤزال٢ُت ٦شحرة ٖلى مؿخىي الصخاٞت اإلا٨خىبت و الؿمُٗت اخُض جم  2015و  2014الجؼاثغ مىظ ؾىتي 

ت ولٗل ؤبؿُها ب ٟا٫ اإلاسخُٟحن و ؾغص ٢هههم صون جدٟٔ وهى ما ٢ض ًازغ ٖلحهم هٟؿُا.البهٍغ  ض نىع ألَا

ً الظي ٌٗض خ٣ا مً الخ٣ى١ ألاؾاؾُت للصخٟي الظي ًيخمى بلى  129و  128وقضص اإلاكٕغ في اإلااصة  ٖلى ٖىهغ الخ٩ٍى

ت، خُض ٢ضمذ الضولت  ماؾؿت بٖالمُت جيكض ؤلاختراُٞت و ٌٗض ؤخض ؤهم الٗىانغ اإلا٩ىهت للخ٤ في بِئت بٖالمُت مدتٞر

ً، في خحن خملذ اإلااصة  128لتزاما مً زال٫ اإلااصة ا ٘ مً اإلاؿخىي اإلانهي للصخُٟحن مً زال٫ الخ٩ٍى باإلاؿاهمت في الٞغ

المُت" مؿاولُت ج٩ىهحن صخُٟحها مً زال٫ بلؼامها ٢اهىها بخسهُو  129 ت  2"اإلااؾؿت ؤلٖا باإلائت مً ؤعباخها الؿىٍى

ً الصخُٟحن و   جغ٢ُت آصائهم. لخ٩ٍى

ً اإلاخىانل بياٞت بلى الخ٣ى١ التي جًمىتها اال ًسخل٠  زىان في ؤهمُت هخحن اإلااصجحن في يمان خ٤ الصخٟي الخ٩ٍى

اإلادضص للىٓام الىىعي لٗال٢اث الٗمل اإلاخٗل٣ت بالصخٟي ، و هي اإلااصة التي  140-08مً اإلاغؾىم الخىُٟظي  5اإلااصة 

ً، بال ؤهه و ٦ما ؾيكحر بلُه في جدلُل هظا اإلاغؾىم ٞةن اإلاك٩لت جخًمً ظملت مً خ٣ى١ الصخٟي مً بُ جها الخ٩ٍى

ً و مضي ٞهله ًٖ اإلاؿاوماث التي ًم٨ً ؤن ج٣ىم بها ؤلاصاعة ٖلى خؿاب الهضٝ  ج٨مل في يمان هجاٖت الخ٩ٍى

  .ً  ألاؾاس ي للخ٩ٍى

المُت، هي ٢ًُت َبُٗت مل٨ُت مً ؤهم اإلاداوع الظي ًى٨ٗـ مً زاللها الخىظه ؤلانالحي الٗالمي للمىٓىماو   ث ؤلٖا

حر البِئت اإلاهىُت اإلاالثمت ، بدُض ؤن َبُٗت اإلال٨ُت هي التي جدضص بلى خض ٦بحر  الم إلاا لها مً صوع ٦بحر في جٞى وؾاثل ؤلٖا

ت و ٦ظا مضي ج٣ضًمهم لخضمت  اث التي ًخمخٗىن بها في اإلاٗالجت الخبًر َبُٗت الخٗامل م٘ الصخُٟحن و مؿخىي الخٍغ

لُه مً الًغوعي ،في زًم جدلُلىا إلاىاص هظا ال٣اهىن، ؤن هخٟدو ٠ُ٦  ٚحر. ُت جسضم الهالر الٗام الٖمىم ٖو

الم  زانت و ؤجها جى٨ٗـ ؾلبا و بًجابا ٖلى الجاهب ألازالقي  حٗامل اإلاكٕغ الجؼاثغي م٘ ٢ًُت اإلال٨ُت لىؾاثل ؤلٖا

المُت.  للمماعؾت ؤلٖا

الم و  م مً ؤن ٢اهىن ؤلٖا لِـ مشالُا في يمان بٖالم مخٗضص في اؾمى ججلُاجه، بال ؤن اإلاكٕغ  05-12ٖلى الٚغ

المُت ، بدُض ؤهه اجسظ ال٨شحر مً  الجؼاثغي اهسٍغ بك٩ل ملخّى في هظا الخىظه ؤلانالحي الٗالمي للمىٓماث ؤلٖا

٘ مً مماعؾت الًماهاث ال٨ُٟلت بخجؿُض حٗضصًت اٖالمُت جىاهٌ الخمغ٦ؼ و لاخخ٩اع و  جم٨ً ظمُ٘ م٩ىهاث اإلاجخم

الم.وكٛاالث ٧ل الٟئاث لا اخ٣ها في اٖالم ًغاعي   ظخماُٖت ٖلى ٢ضع مً اإلاؿاواة م٘ ؤهضاٝ مال٥ وؾاثل ؤلٖا

خطر لىا مً زال٫ مىاص هظا ال٣اهىن، وعي اإلاكٕغ الجؼاثغي باألهمُت لا  المُت، ٍو ؾتراجُجُت إلال٨ُت اإلااؾؿاث ؤلٖا

و٩ٗاؾا مباقغا للخغ٦ُت ؤلانالخُت للمىٓىمت ا 25، خُض حك٩ل اإلااصة  31و  25، 16،17،23الؾُما مً زال٫ اإلاىاص 

المُت في الٗالم و التي جىاهٌ لا  مخال٥ ؤو مغا٢بت ؤو حؿُحر ؤ٦ثر مً اخخ٩اع، ٞهي جىو نغاخت ٖلى ٖضم بم٩اهُت ؤلٖا

ت بٖالمُت واخضة مً َٝغ الصخو اإلاٗىىي الخاي٘ لل٣اهىن الجؼاثغي، وجضٖمها في طل٪ اإلااص التي جمى٘  31ة وكٍغ

مخال٥ ؤو جإظحر بالى٧الت إلادل ججاعي ؤو ا٦خخاب ألاؾهم ؤو الخهو، ؤو اؾم )الٗىىان( "ؾىاء بالخٓاهغ  ببٖاعة لا 
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ؾخدىاط ٖلى ؾىض"، وهى ما ًىضر وعي اإلاكٕغ الجؼاثغي بجملت اإلاىاوعاث ال٣اهىهُت التي ًم٨ً ؤن ًخم اللجىء بلحها لال 

المُت.  ً ؤلٖا  الٗىاٍو

المُت مدل مخاظغة، ٣ٞض جم الخإ٦ُض في اإلااصة  وختى ال  ً ؤلٖا مً طاث ال٣اهىن ؤهه ال مجا٫ للخىاػ٫  16جهبذ الٗىاٍو

المُت،  خماص الظي جيكِ بمىظبه اإلااؾؿت ؤلٖا ت  وفيًٖ ؤلٖا ًجب ٖلى اإلاال٪  ؤهه 17جىضر اإلااصة خا٫ بُ٘ اليكٍغ

المُت ا ٖخباع ؤناٖخماص مً ظضًض ٖلى االجضًض مباقغة بظغاءاث َلب  ٖخماصا مً هظا الىٕى ًمىذ إلاال٪ اإلااؾؿت ؤلٖا

 .اإلاجخم٘اإلاهىت و بىاء ٖلى مٗاًحر مهىُت و ؤزال٢ُت ًًمً بها اإلاكٕغ مؿاولُت اإلاٗني ؤمام 

غ الخبرة اإلاهىُت التي ال ًجب ؤن ج٣ل ًٖ  23ولٗل ؤهم اإلاٗاًحر التي جدضصها اإلااصة  ؾىىاث  10بهظا الكإن جخٗل٤ بخٞى

.باليؿبت لل اث الضوعٍت و ؤن ًدىػ ٖلى قهاصة ظامُٗت و ؤن ال ٩ًىن مؿبى٢ا ٢ًاثُا في ٢ًاًا جخٗل٤ بالكٝغ  يكٍغ

الم مدل  المُت مً اول٩ي ال ج٩ىن وؾاثل ؤلٖا بتزاػ مً َٝغ ؤصخاب ألامىا٫ ،٣ٞض مى٘ ال٣اهىن الجؼاثغي اإلااؾؿت ؤلٖا

ت، ٦ ا باليكٍغ ما مىٗها البخت مً جل٣ى الضٖم اإلاالي مً ؤًت ظهت جل٣ى الضٖم اإلاالي مً هُئت ماهدت ال جغجبِ ًٍٖى

ؼ ه٨ُلي لخُٟٗلها و ل٩ي جخطر مٗاهحها و جخجىب الخٟؿحراث  ُٗت جدخاط بلى حٍٗؼ ؤظىبُت. بال ؤن هظه آلالُاث الدكَغ

ُت و اإلاهلخُت مً ؤي َٝغ ٧ان.  الٓٞغ

ت التي ٌؿعى اإلاكٕغ الجؼاثغي بلى صٞٗن هظه اإلاساٝو لا او الخ٣ُ٣ت،  ت ؤو خخ٩اٍع ها لِؿذ مجغص هىاظـ بصاٍع

الم  ٢اهىهُت، بل هي وا٢٘ ٖاقخه الٗضًض مً الضو٫  ٖبر الٗالم والتي ٖاهذ قٗىبها مً ْاهغة جمغ٦ؼ مل٨ُت وؾاثل ؤلٖا

ت ؤو  ض بلى ؤن ٢خهاصًت ؤو ؾُاؾُت مُٗىت وهى ما صٞ٘ الخجاعب الضًم٣غاَُت في الٗالم افي ًض صواثغ ٞئٍى جخجه هدى مٍؼ

الم في ًض ٖضص مً الكغ٧اث مً ؤلانالح ل المُت بهضٝ الخض مً ؤلاخخ٩اع  الغؤؾمالي اإلاخىامي لىؾاثل ؤلٖا لمىٓىماث ؤلٖا

المُت بكٟاُٞت ؤ٦بر في ؤهماٍ  ما٫، خُض حؿعى الخ٩ىماث و الى٣اباث اإلاهىُت بلى بلؼام اإلااؾؿاث ؤلٖا ؤو عظا٫ ألٖا

لُه ًب٣ى الدؿُحر و اإلاؿاهمت، وجدضًض وؿب م٣ٗىلت مً اإلال٨ُت للماؾ المُت. ٖو ٧اصًمُحن ألاهىُحن و ٖلى اإلاؿاث ؤلٖا

ُت ٢ض ال ج٩ىن في مهلخت  ىاؿبدٌفي مؿخىي هظه الغهاهاث و ان ال  ىا٩ىهًان  غاى مهلخُت ْٞغ ٨ٖـ الخُاع أٚل

الم في الجؼاثغ و ٢ض جى٢ٗه في هٟـ ألازُاء التي و٢ٗذ ٞحها   .الٗالمٖضًض الضو٫ ٖبر ؤلٖا
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 لخدليل ؤلاحساةي ااإلاؼلب الثاوي : 

 )الخدليل النمي و النيفي خسب الفئاث( 

ب مىاص ال٣اهىن مىيٕى الضعاؾت في ٞئاث الخدلُل الخمـ الٓاهغة ٖلى الجضو٫  ه٣ىم في هظا اإلاُلب بدبٍى

ججاهاث الٗامت التي ٞئت وطل٪ ختى جخطر لىا مبضثُا لاع٢م )**( بدُض ؤهىا هً٘ ٧ل ماصة ُٞما ًىاؾبها مً 

اإلاكٕغ في نُاٚخه لىو هظا ال٣اهىن، و في مغخلت زاهُت ؾى٣ىم بالخدلُل ال٨ُٟي مً زال٫ ببغاػ ع٦ؼ ٖلحها 

ُٗت و الى٣اثو التي ًم٨ً ؤن حٗاوي مجها و طل٪ بُٛت نُاٚت  ه٣اٍ ال٣ىة و ال٠ًٗ في هظه الىز٣ُت الدكَغ

ت ُٖىت الخبراء اإلا٣هىصًً صلُل اإلا٣ابلت الٗلمُت في اإلاغخلت الشاهُت مً هظا البدض بك٩ل ٌؿمذ لىا بم٣ابل

 بالضعاؾت بىاء ٖلى ٢اٖضة الخدلُالث التي ه٣ىم بها في هظه اإلاغخلت مً البدض.

I.  : الخدليل النمي 

   50-21: ًىضح الخدليل النمي إلاىاد قاهىن ؤلاعالم ( 50الجدوى زقم )

 اإلاسجبؼت الجىاهب 

 على باالهفخاح

 البصسي  السمعي

الجىاهب اإلاخعلقت 

ياث بأداب و ؤخالق

 اإلاهىت

ذاث الجىاهب 

باإلامازست  العالقت

 اإلاهىيت اإلادترفت

 الخاصتالجىاهب 

بألياث الظبؽ و 

 الخىظيم

اإلاساعدة على الجىاهب 

 جىفحر بيئت مهىيت مدترفت

 ، 58 ،5 ،4، 3  اإلاىاد

59، 60، 61، 62، 

63 ،69 ، 70، 71 

1 ، 2 ، 5 ،83، 

84، 85، 86، 87، 

88، 89، 92، 93، 

100، 101، 102، 

103، 104، 105، 

106، 107، 108، 

109، 110، 111، 

112، 113، 114، 

115 

69 ،70،71 ،72 ،

73 ،74 ،75 ،76 ،

77 ،78 ،87، 

1 ،63 ،64 ،65 ،

66 ،81 ،94 ،95 ،

96 ،97 ،98 ،99    

1،62 ،75 ،78  ،79 ،80 ،

81 ،82  ،83 ،84 ،88  ،

90 ،91 ، 115 ،

116،117 ،

118،119،120،121،122 ،

123 ،124، 125 ،126 ،

127 ،128 ،129    

 ولهظا ٞةهه هظه اإلاىاص جخ٨غع في جدلُل ؤ٦ثر مً ٞئت.  بٌٗ اإلاىاص جضزل في ؤ٦ثر مً ٞئت مً ٞئاث الخدلُلمالخظت :  -
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الم الؿمعي البهغي و ٞخذ هظا اإلاجا٫ ٖلى ماصة جهب في بَاع لا  12جًمً هظا ال٣اهىن خىالي  هٟخاح ٖلى ؤلٖا

وهي اإلاىاص التي حك٩ل ؤؾاؽ هظا ال٣اهىن و الجضًض الىىعي الظي ظاء به زالٞا ل٩ل الخام، الغؤؾما٫  اؾدشماع 

ت ألازغي،  ُٗتال٣ىاهحن الًٍٗى و هي حٗخبر مىاص ؤؾاؾُت في  وجخىػٕ هظه اإلاىاص ٖلى مسخل٠ ٞهى٫ هظه الىز٣ُت الدكَغ

 هظه الىز٣ُت.

ت" ؤي و حؿاهم الٗضًض مً اإلاىاص التي جًمجها هظا ال٣اهىن في ال خإؾِـ إلاا وؿمُه في صعاؾدىا ب"البِئت اإلاهىُت اإلادتٞر

غ ٖلى الكغوٍ الالػمت باليؿبت للصخٟي ختى ٣ًىم بٗمله صون يٍٛى صازلُت ؤو زاعظُت  في الخإؾِـ لبِئت جخٞى

ُٗت جضزل في هظا  وجدضص ٖال٢اث الٗمل بك٩ل ًغاعي الخهىنُاث اإلاهىُت، وهجض ؤن ؤٚلب مىاص هظه الىز٣ُت الدكَغ

ا ختى ال ٣ً٘ في ججغبت الصخاٞت اإلا٨خىبت التي احؿمذ بالٟىض ى و  الخىظه التي خغم ٖلُه اإلاكٕغ خغنا ملخْى

 الالمهىُت في ال٨شحر مً ألاخُان.

، ألن ٧ل الٟئاث و الجىاهب وهىا البض ؤن وكحر بلى ؤن ٧ل الٟئاث ألازغي جغجبِ بك٩ل مباقغ ؤو ٚحر مباقغ بهظه الٟئت

 افي اإلاؿخىي ٢اثم اؤن حؿاهم في زل٤ هظه البِئت التي ًم٨ً للصخٟي مً زاللها ؤن ٣ًضم بٖالم ألازغي ًخٗحن ٖلحها

ظخماُٖت و اإلاهىُت و ألازال٢ُت. وجخىػٕ مىاص هظه الٟئت الخدلُلُت ٖلى مسخل٠ ٞهى٫ هظا ال٣اهىن ٖلى اإلاؿاولُت لا 

باإلياٞت بلى البابحن الخاؾ٘   115 ، 91، 90،  88، 84، 83،  82، 81، 80، 79،  78، 75، 1،62الًٗىي و هي اإلاىاص 

 129بلى  116و الٗاقغ مً هظا ال٣اهىن واإلاخٗل٣حن باإلاسالٟاث و صٖم و جغ٢ُت الصخاٞت واللظان ًخًمىان اإلاىاص مً 

 .مً مىاص هظا ال٣اهىن 

مً مىاص ال٣اهىن  ٦28ما ؤولى اإلاكٕغ الجؼاثغي ٢ضعا ٦بحرا مً لاهخمام إلاؿإلت ؤزال٢ُاث اإلاهىت، خُض ؤهه زهو 

بأصاب و ؤزال٢ُاث مهىت الصخاٞت ٖمىما و الؿمعي البهغي زهىنا، وجخىػٕ هظه لٗضة ظىاهب مغجبُت  12-05

ُٗت ت اإلاؿاولُت لاظخماُٖت اإلاىاص ٖلى مسخل٠ ٞهى٫ هظه الىز٣ُت الدكَغ ، و هى ما ًا٦ض جبنى اإلاكٕغ الجؼاثغي هٍٓغ

المُت، بدُض ؤهه خ مل اإلاهىُحن مؿاولُت ٖملهم وطل٪ بٗض الخسلي ًٖ الٗضًض مً ألاهماٍ للصخٟي و اإلااؾؿت ؤلٖا

 ال٣ٗابُت و زانت الخبـ بما ًخىا٤ٞ م٘ الضؾخىع الجؼاثغي الجضًض. 

ت و  تٞئخا اإلاماعؾت اإلاهىُت اإلادتٞر المُت الؿمُٗت البهٍغ با  آلُاث يبِ و جىُٓم و ؤزل٣ت اإلاماعؾت ؤلٖا خُٓخا ج٣ٍغ

عجباَا مباقغا ؤو ٚحر مباقغ باإلاماعؾت اماصة جغجبِ  11خىالي ، خُض جًمً هظا ال٣اهىن بىٟـ اإلاؿخىي مً لاهخمام

ت المُت الؿمُٗت  12خىالي ، و اإلاهىُت اإلادتٞر ماصة لها ٖال٢ت مباقغة بألُاث يبِ و جىُٓم و ؤزل٣ت اإلاماعؾت ؤلٖا

ت بَاع اإلاؿاولُت لاظخماُٖت و اإلاهىُت  وهما مجاالن ًضزالن يمً الخىظه الٗام الظي ْهغ به هظا ال٣اهىن في البهٍغ

ت. المُت الؿمُٗت البهٍغ  و ألازال٢ُت للصخٟي في ٖال٢خه م٘ باقي ٖىانغ الٗملُت ؤلٖا
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II.   : الخدليل النيفي 

الم  في هظا اإلاؿخىي مً الخدلُل مً مىٓىع ٞئىي ؤي في بَاع  05-12ؾى٠٨ٗ ٖلى جدلُل مًمىن ٢اهىن ؤلٖا

اإلاٟهل الىاعص ؤٖاله،  الؿُاقيوطل٪ اٖخماصا ٖلى الخدلُل  ،03في الجضو٫ ع٢م اإلاىضخت  ٞئاث الخدلُل الخمـ

ضاص إلؾخماعة اإلا٣ابلت بىاء ٖلى ٧ل ما وعص ب اإلياٞت بلى الى٣اثو التي ٌٗاوي مجها هظا ال٣اهىن وطل٪ مً ؤظل ؤلٖا

 في هظا اإلاؿخىي مً الخدلُل.

  :  الجىاهب اإلاسجبؼت باالهفخاح على السمعي البصسي  - 2

بت واضخت مً َٝغ الؿلُت في ٞخذ مجا٫ الؿمعي البهغي ٞهى ؤو٫ ٢اهىن بٖالم ظؼاثغي  جًمً هظا ال٣اهىن ٚع

المي الؿمعي البهغي مً َٝغ الخىام وهظا في خض  ذ ٖلى بم٩اهُت مماعؾت اليكاٍ ؤلٖا ًىو بك٩ل واضر و نٍغ

الم في الجؼاثغ الظي قهض جإزغا ٦بحرا م٣اعهت م  ٘ الٗضًض مً الضو٫ الىامُت.طاجه م٨ؿب ل٣ُإ ؤلٖا

المي في زمؿت ه٣اٍ وهي في مٗٓمها اإلاباصت التي ًغج٨ؼ ٖلحها مٟهىم  - وخضص اإلاكٕغ ؤهضاٝ مماعؾت اليكاٍ ؤلٖا

الم و التي جغج٨ؼ بضوعها ٖلى الهالر الٗام ٦ما ؤن هظه اإلاباصت جضزل في بَاع ٞلؿٟت  الخضمت الٗمىمُت لىؾاثل ؤلٖا

الم وهى ما ظخماُٖت لاإلاؿاولُت لا  الخىظه الجضًض لضي اإلاكٕغ الجؼاثغي في حٗامله م٘ ٢ُإ  ٨ٌٗـىؾاثل ؤلٖا

الم  .ؤلٖا

بال ؤهىا هلمـ مً زال٫ جدلُل اإلاىاص اإلاظ٧ىعة ؾاب٣ا ٖضم جد٨م اإلاكٕغ الجؼاثغي في الخٗامل م٘ اإلاجا٫ الؿمعي  -

ة واإلاىٓمت لليكاٍ الؿمعي البهغي بلى البهغي بدُض ؤهه جغ٥ الخٟهُل في ألاخ٩ام ألاؾاؾُت اإلااؾؿت و اإلاؿحر 

ههىم جىُٓمُت ؤزغي ٖلى زالٝ ؾلُت يبِ الصخاٞت اإلا٨خىبت التي ٞهل ٞحها اإلاكٕغ بك٩ل ؤوضر في ٞدىي 

 هظا ال٣اهىن الًٗىي صون ؤن ًتر٦ها للىهىم الخىُٓمُت.

لؿمعي البهغي و جغ٦ها ل٣اهىن ٦ما ؤن اإلاكٕغ حٗامل بؿُدُت م٘ مجمل ال٣ًاًا اإلاخٗل٣ت بدىُٓم و حؿُحر ال٣ُإ ا -

م مً  04-14آزغ هى ٢اهىن اليكاٍ الؿمعي البهغي  الظي لم ًهضع بال بٗض ؾيخحن مً نضوع هظا ال٣اهىن ٖلى الٚغ

ت جخُلب ؾىت واخضة لخىهُبها ٖلى ٚغاع ؾلُت  المُت الؿمُٗت البهٍغ ؤن الٗضًض مً آلالُاث الخىُٓمُت للمماعؾت ؤلٖا

و عليه فئن هرا القاهىن عسف بؼئا لبحرا في جؼبيقه على اإلايدان و ًمنً ؤن ٌعىد ث، الًبِ و مُشا١ ألازال٢ُا

 ذلو إلى الدسسع الري احسم به إعداد هرا القاهىن و هى ما ًظهس لرلو مً خالى ظسوف صدوزه اإلاىضحت ؤعاله.

المُت وخمله ٧ل اإلاؿاول - ُاث و لم ًخُغ١ بما ٨ًٟي ع٦ؼ هظا ال٣اهىن ٖلى الصخٟي مً بحن ٧ل ٖىانغ اإلاماعؾت ؤلٖا

ؾىىاث مً  3بلى الٗىانغ ألازغي التي حؿاهم بضوعها في جغ٢ُت الٗمل الصخٟي و الضلُل ٖلى طل٪ ؤهه وبٗض ؤ٦ثر مً 

ىهُت الخانت  و ب٣ُذ ؾلُت يبِ نضوع هظا ال٣اهىن لم ًهضع ؤي مغؾىم خى٫ ٦ُُٟت بوكاء ال٣ىىاث الخلٍٟؼ

ُغثِؿها الؿاب٤ ابحٗمل الؿمعي البهغي  ٤ ٖمل إلالؿُض مُلىص قٞغ ؾىىاث( ٢بل ؤن  3ضة مٗخبرة )ؤ٦ثر مً ى بضون ٍٞغ
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ش  ؤي بٗض اعب٘ ؾىىاث  2016ظىان 21ًخم حُٗحن الؿُض ػواوي بً خماصي عثِؿا ظضًضا لها م٘ حُٗحن ؤًٖائها بخاٍع

الم،  ت.حقيقي في الخعامل مع هره الخجسبت السمعيت اًىضح ؤلازجباك الوهى ما مً نضوع ٢اهىن ؤلٖا  لبصٍس

الم باليؿبت  - ت ٢ُإ ؤلٖا ٦ما ًم٨ً ؤن ٨ٌٗـ الخإزغ الخانل في جُب٤ُ الٗضًض مً بىىص هظا ال٣اهىن ٖضم ؤولٍى

للؿلُت، ٞمً وظهت هٓغ ٢اهىهُت ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن هظا ال٣اهىن ٣ٞض مهضا٢ُخه بٗض الؿىت ألاولى مً نضوعه ألهه لم 

لى آلصاب و ؤزال٢ُاث اإلاهىت و ؾلُت يبِ  ًخم جىُٟظ ؤي بىض مً البىىص التي جىو ٖلى جإؾِـ ٧ل مً اإلاجلـ ألٖا

جىو ٖلى جىهِب اإلاجلـ  99ٖلما ؤن اإلااصة  ه،الصخاٞت اإلا٨خىبت وطل٪ بٗض مغوع ؤ٦ثر  مً ؤعب٘ ؾىىاث ٖلى نضوع 

ش نضوع هظا ال٣اهىن  لى ألزال٢ُاث اإلاهىت في ؤظل ؤ٢هاه ؾىت واخضة مً جاٍع  .ألٖا

ىهيتفشل هرا القاهىن في حص ٦ما  ت الك٩ل و  ؤزة القىىاث الخلفٍص التي ٧اهذ جيكِ في الجؼاثغ و حٗخبر  ظؼاثٍغ

ٖخباعها ماؾؿاث ؤظىبُت لها م٩اجب في الجؼاثغ، خُض ب٣ُذ جل٪ ااإلاًمىن بال ؤجها ب٣ُذ جابٗت ل٣ىاهحن ؤظىبُت ب

خُان للمًا٣ًاث مً ٖضة ال٣ىىاث حٗمل في ال٨شحر مً ألاخُان بك٩ل ٚحر ٢اهىوي وهى ما ٖغيها في ال٨شحر مً ألا 

هي  05-12ظىاهب، في خحن ؤهىا هجض ؤن ؤ٦ثر ال٣ىىاث خٓا مً خُض اإلاُاب٣ت لل٣اهىن في ٞترة ما بٗض نضوع ٢اهىن 

الم ٦ماؾؿاث بٖالمُت ؤظىبُت لها م٩اجب بالجؼاثغ  و هي اعب٘ ماؾؿاث  جل٪ التي ٧اهذ مٗخمضة مً َٝغ وػاعة ؤلٖا

ت في الجؼاثغالتي اهُل٣ذ بها صخُت الُت ٚحر ىيٗالوهى ما ٨ٌٗـ ٖلى ألا٦ثر ،    .الخجغبت الؿمُٗت البهٍغ

و ٖلُه، و في هظه الى٣ُت، بالًبِ ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن الهضٝ ألاو٫ الظي ظاء مً ؤظله هظا ال٣اهىن وهى جىُٓم ٢ُإ 

الم في الجؼاثغ، لم ًخم٨ً مً جد٣ُ٣ه َُلت ؾىىاث ٖضًضة بٗض نضوعه، هٓغا ألن ظؼءا ٦بحرا  مً هظا ال٣اهىن لم ؤلٖا

 ًُب٤ ٖلى ؤعى الىا٢٘ و ب٣ي خبرا ٖلى وع١.

  الجىاهب اإلاخعلقت بأداب و ؤخالقياث اإلاهىت : -1

هالخٔ مً زال٫ هٓغة ٖغيُت لهظا ال٣اهىن ؤهه و ألو٫ مغة حهخم اإلاكٕغ الجؼاثغي لهظه الضعظت بإزال٢ُاث اإلاهىت في  -

حن الؿاب٣ت )بَاع ٢اهىن ًٖىي لئلٖالم، خُض ؤن ال٣اهىهحن ا ( جغ٧ا هظا الجاهب للىهىم 07-90و  01-82لًٍٗى

جىُٓمُت وا٦خُٟا بخدضًض اإلاٗالم ال٨بري ألزال٢ُاث اإلاهىت و التي جخٗل٤ ٖمىما بدماًت الصخهُاث الٗمىمُت مً 

 ا ؤزال٢ُت.ال٣ظٝ و الدكهحر ٦ما ع٦ؼث ٖلى ال٣ٗىباث اإلاترجبت ًٖ اإلاسالٟاث التي ٧ان اإلاكٕغ ًغاها ٢اهىهُت ؤ٦ثر  مجه

الم او ًخجلى  هخمام اإلاكٕغ الجؼاثغي بالجاهب ألازالقي إلاماعؾت مهىت الصخاٞت في ؤ٦ثر مً ماصة مً مىاص ٢اهىن ؤلٖا

زغبت اإلاشسع في جدميل الصحفي مسؤوليت ؤخؼابه مسؤوليت ماملت و طل٪ لؿببحن ؤؾاؾُحن في هٓغها ؤولهما  12-05

خترام القاهىن، و بالخالي الخخلي عً فنسة العقىباث اإلى  فترطتاإلاخاصت بعد زفع خالت الؼىازا و العىدة 

للمشسع الجصابسي بالخىحهاث العاإلايت  اإلافسوضؤما السبب الثاوي فهى الخإزس ، اإلاباشسة إلى عقىباث غحر مباشسة

ٕ هى جىظه و بالخالي ٞةهه ًم٨ىىا ال٣ى٫ ؤن هظا الخىظه الجضًض لضي اإلاكغ ، النبري في مجاى جىظيم قؼاع ؤلاعالم

ظخماُٖت الجىاهب التي جسضم مدترم وظض بًجابي بال ؤهه ظاء مى٣ىنا ألهه لم ًإزظ مً ٞلؿٟت اإلاؿاولُت لا 
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غاٝ  الصخُٟحن واإلاهىُحن بك٩ل خ٣ُ٣ي بل ؾعى مً زال٫ هظا الخىظه اإلاؿاولُاحي بلى خماًت ؤَغاٝ ؤزغي ٚحر ألَا

 اإلاهىُت.

خطر هظا لا  ُٗت آلصاب و هخمام باألزال٢ُاث مً زال٫ ٍو جسهُو ٞهل ٧امل مً مًمىن هظه الىز٣ُت الدكَغ

الم في الجؼاثغ مىظ لا  ُٗت اإلاخٗل٣ت باإٖل ؾخ٣ال٫، خُض ؤن اإلاكٕغ ؤزال٢ُاث اإلاهىت، مسالٟا بظل٪ الخ٣الُض الدكَغ

هل في الخ٣ى١ و الىاظباث ؤ٦ثر مً آلاصاب وألازال٢ُاث، وع  ٚم ؤن هظا الجؼاثغي لُاإلاا ع٦ؼ ٖلى الجىاهب الغصُٖت ٞو

ٖخباع ؤن اإلاُلب ألازالقي هى مُلب منهي بالضعظت ألاولى و ٖلى اإلاهىُحن االخىظه ظاء مخإزغا بال ؤهه طو َاب٘ بًجابي ٖلى 

حن الٗمل ٖلى ججؿُضه يماها ال  ت و ٢بل اإلاكٖغ المُت بُٗضا ًٖ جضزالث الؿُاؾٍى ختراُٞتهم و جغ٢ُت البِئت ؤلٖا

 لُاب٘ اإلاهلخي.٢خهاصًت طاث اؤلاًضًىلىظُت و لا

ٓهغ الُاب٘ ألازالقي في هظه الىز٣ُت مىظ اإلااصة الشاهُت مىه و التي جخًمً مٗٓم اإلاؿاثل التي جىلي لها الؿلُاث  ٍو

الم في بَاع " الُاب٘  ُا مً َٝغ مهىيي ٢ُإ ؤلٖا الٗلُا ؤهمُت في اإلاغخلت التي نضع ٞحها ال٣اهىن، و التي حؿخىظب ٖو

اث الٟغصًت و الجماُٖت" مشلما وعص في هٟـ اإلااصة.  الخٗضصي لآلعاء و ألا٩ٞاع   و ٦غامت ؤلاوؿان و الخٍغ

اع اًًا خماًت اإلاكٕغ للًمحر اإلانهي للصخٟي ؤو ما ٌؿمي بد٤ الًمحر اإلانهي ؤي ؤن ًدىػ  - وسجل في هظا ؤلَا

ىا٣ٞخه، وهظا خ٤ الصخٟي ٖلى الخ٤ في وكغ ؤو بض زبر ًدمل بؾمه بٗض ؤن ؤصزلذ ٖلُه حُٛحراث في مٗىاه صون م

ؤزالقي لُاإلاا ق٩ل مُلبا ملخا للصخُٟحن في ال٣ٗىص اإلاايُت، و مً قإن هظا البىض ؤن ًداٞٔ ٖلى شخهُت 

ٌ 88( بماصة ؤزغي )87الصخُٟت و ٖال٢خه م٘ مهضع الخبر، ٦ما ؤؾىض اإلاكٕغ هظه اإلااصة ) ( جمىذ الصخٟي خ٤ ٞع

ت ٖلى ى ما ًم٨ً الصخٟي مً لا بض ٖمل الصخٟي مً َٝغ ؤًت وؾُلت بٖالمُت ؤزغي وه ؾخٟاصة مً خ٣ى٢ه ال٨ٍٟغ

.٘  ٖمله و هي ه٣اٍ بًجابُت جدؿب لهالر الصخٟي في مًمىن هظا الدكَغ

ٖلى يغوعة خماًت ؤصاب و ؤزال٢ُاث اإلاهىت مً زال٫ جىهِب  ههههى  مً ؤهم ه٣اٍ ال٣ىة باليؿبت لهظا ال٣اهىن  -

 ٤ لى ألصاب وؤزال٢ُاث اإلاهىت ٞو ما جًمىه الٟهل الشاوي مً الباب الؿاصؽ ٖلى ؤن ًىهب هظا اإلاجلـ اإلاجلـ ألٖا

ش نضوع هظا ال٣اهىن الًٗىي )  (.2012في ؤظل ؤ٢هاه ؾىت مً جاٍع

بال ؤهىا وسجل ؤهه لم ًغص في مًمىن هظا ال٣اهىن ؤي زهىنُت لئلٖالم الؿمعي البهغي في ما ًخٗل٤ بإزال٢ُاث 

ت ٖلما  اإلاهىت، بدُض ؤن اإلاكٕغ حٗامل م٘ مؿإلت ألازال٢ُاث بك٩ل ٖام ٌكمل الصخاٞت اإلا٨خىبت و الؿمُٗت البهٍغ

الم الؿمعي البهغي له ؤزال٢ُاث جخٗل٤ بالهىث و الهىعة جًاٝ بلى ألازال٢ُاث ال٨الؾ٨ُُت اإلاغجبُت  ؤن ؤلٖا

ت في المُت في مجملها، و عبما ٌٗىص طل٪ بلى خضازت الخجغبت الؿمُٗت البهٍغ لخ٩ىن بظل٪  الجؼاثغ  باإلاماعؾت ؤلٖا

حن لم ًخم الخد٨م في زهىنُاجه بك٩ل ٧امل. حن الجؼاثٍغ ا ظضًضا باليؿبت للمكٖغ  مىيٖى

٦ما جًمً ٞدىي هظا ال٣اهىن ٚمىى في الٗضًض مً اإلاٟاهُم و اإلاهُلخاث الهامت ٖلى ٚغاع " ٖضم اإلاؿاؽ  -

ني" خُض ؤن اإلاكٕغ لم ًىضر اإلا٣هىص بهظا اإلاؿاؽ ، ٞةطا ٧ان  ش الَى اإلا٣هىص بظل٪ ٖضم مسالٟت الغواًت بالخاٍع

سُت ٖلى  ش ٣ٞض ًىجم ًٖ طل٪ ج٤ًُِ ٦بحر ٖلى الصخُٟحن زانت مجهم اإلاهخمحن باإلاؿاثل الخاٍع ٖخباع االغؾمُت للخاٍع
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ؤهه مً َبُٗت ؤي ٖمل صخٟي ظاص الخض٤ُ٢ في ألامىع و البدض ًٖ الخلُٟاث و ال٨ك٠ ًٖ الخ٣اث٤ التي الػالذ ٚحر 

ش ال  .جؼاثغواضخت في جاٍع

ني هى ٖضم اإلاؿاؽ بغمىػ الشىعة مً قهضاء و شخهُاث و ماؾؿاث  ش الَى ؤما بطا ٧ان اإلا٣هىص باإلاؿاؽ بالخاٍع

ش ٦ماصة ٖلمُت و بٖالمُت ٢ابلت للى٣اف و البدض و الضعاؾت و بحن  ٞةهه مً الًغوعي ؤن ًٟهل اإلاكٕغ بحن الخاٍع

حن و بالخالي وظب الغمىػ ٦غمىػ للكٗب الجؼاثغي في جطخُاجه مً ؤظل الى  ًَ، لها م٩اهت زانت في هٟىؽ ٧ل الجؼاثٍغ

 .بخترامها و ٖضم اإلاؿاؽ بها

ني الظي ًم٨ً ؤن جخضازل ٞتراجه بحن ما ٢بل ؤلاؾخ٣ال٫ وما بٗض ؤلاؾخ٣ال٫  ش الَى ُا٫ هظا الٛمىى مٟهىم الخاٍع ٍو

ني ٧ىجه ش الَى ا في مٟهىم الخاٍع ت الؿىصاء التي جضزل هٍٓغ حن. و بالخالي زانت ٞترة الٗكٍغ ا ظؼءا مً هًا٫ الجؼاثٍغ

ًخٗحن ٖلى اإلاكٕغ جىيُذ م٣انضه مً اإلاٟاهُم و اإلاهُلخاث اإلاؿخٗملت بما ٌؿمذ بخُب٤ُ واضر لل٣اهىن و ًجىب 

٠ُ ْغفي ؤو ؾُاؾىي ألخ٩ام هظه اإلاىاص.  الصخُٟحن ؤي جْى

لُه ًم٨ً ال٣ى٫ في هظه الى٣ُت بالخدضًض بن ٖضم ويىح هظا ال٣اهىن في  ال٨شحر مً الى٣اٍ طاث ألاهمُت ال٨بحرة ، ٖو

المي لا  ؾخ٣هاجي وهى  الىٕى الصخٟي الظي ٌٗٝغ جإزغا مً خُض الخد٨م و اإلاماعؾت في ٢ض ٣ًىى اليكاٍ ؤلٖا

الجؼاثغ  هٓغا لجملت ال٣ُىص التي جمذ مماعؾتها مً ٢بل ؾىاء مً زال٫ ال٣ىاهحن و الىهىم الخىُٓمُت ؤو مً زال٫ 

 وٛال١ ٖلى اإلاٗلىمت في الجؼاثغ.البحرو٢غاَُت و لا

ؾخسضام اإلاهُلخاث و الٗباعاث و اإلاٟغصاث طاث الٗال٢ت بالجىاهب ألازال٢ُت، خُض مى٘ اٚمىى آزغ وسجله في  -

هتها٥ الخُاة الخانت للصخهُاث الٗمىمُت بهٟت مباقغة ؤو ٚحر مباقغة" صون ؤن ًىضر ما اإلا٣هىص ااإلاكٕغ "

مباقغة" ٖلما ؤن الخضوص الٟانلت بحن الخُاة الخانت و الُبُُٗت الٗمىمُت ب"بهٟت مباقغة" و "نٟت ٚحر 

 هي خضوص ص٣ُ٢ت ظضا زانت وهى ما ٢ض ٣ًىى الٗمل الصخٟي. ،للصخهُاث الٗمىمُت زانت الؿُاؾُحن مجهم

م مً ويىح الٟغ١ بحن الخُاة الخانت و اليكاٍ الٗمىمي للمؿاولحن في اإلاغاظ٘ و الىهىم ال٣اهى  لى الٚغ هُت ٖو

الضولُت و ٦ظل٪ في اإلاغاظ٘ ألا٧اصًمُت، بال ؤن الك٩ل الظي نُٜ به هظا ال٣اهىن ًجٗل الخلِ ؤمغا ٢اثما و بما ًم٨ً 

المي لا   ؾخ٣هاجي.ؤن ٌك٩ل زُغا ٖلى اليكاٍ ؤلٖا

ىظحهاث ٖلى الٗضًض مً الخ 92و  2ل٣ض بضا اإلاكٕغ مخىا٢ًا في ٢ًُت ألازال٢ُاث، ٟٞي الى٢ذ التي جىو ُٞه اإلاىاص  -

لى آل األازال٢ُت الالػم  صاب و خترامها وظىبا بد٨م ال٣اهىن، ٞةهه ًتر٥ مؿإلت بٖضاص مُشا١ قٝغ منهي للمجلـ ألٖا

و ٦إهه بظل٪ ًٟغى الخض ألاصوى مً الى٣اٍ التي ًجب ٖلى ؤي مُشا١ قٝغ منهي ٢اصم  ،(96ؤزال٢ُاث اإلاهىت )اإلااصة 

ن بماصة ٧املت حو اإلاكٕغ ٢ًُت الخُاة الخانت للمؿاولحن الخ٩ىمُؤن ًخًمجها، ٞٗلى ؾبُل اإلاشا٫ ال الخهغ، ز

م مً ٧ىن ٢ًُت اإلاجا٫ الٗام و اإلاجا٫ الخام هي ٢ًُت ؤزال٢ُت مً اإلاٟغوى ؤن ًٟهل ٞحها 93)اإلااصة  ( ٖل الٚغ

 مً هظا ال٣اهىن. 97و  96اإلاهىُىن في بَاع اإلااصجحن 
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زىحن مً ؤهم الخ٣ى١ اإلا٨ٟىلت ألي شخو ًغي ؤهه الخصخُذ ٧و٢ض وضر اإلاكٕغ ٦ُُٟاث مماعؾت خ٤ الغص و في ا -

ىُت ه ؤو بؿمٗخه ؤو مً قإجها اإلاؿاؽ بال٣ُم الَى م مً ؤهمُت . حٗغى التهاماث ٧اطبت مً قإجها اإلاؿاؽ بكٞغ و بالٚغ

٢خهغث ٖلى الصخاٞت اإلا٨خىبت صون اجىيُذ بظغاءاث مماعؾت هظًً الخ٣حن ألازال٢ُحن بال ؤهه هظه الخىيُداث 

الم الؿمعي البهغي  ٣ت مماعؾت خ٤ الغص باليؿبت لهخحن الىؾُلخحن و هظا ما ج٣ىُا زخالٞا اؤن هىا٥ ، ٖلما ؤلٖا في ٍَغ

ٖلى ؤن ًبض مضًغ  ٢107خهغث اإلااصة اًا٦ض مغة ؤزغي ٖضم جد٨م اإلاكٕغ في اليكاٍ الؿمعي البهغي، خُض 

المُت الؿمعي البهغي الغص مجاها خؿب الكغوٍ ا لخ٣ىُت، و بىٟـ قغوٍ ؤو٢اث البض التي بض ٞحها اإلااؾؿت ؤلٖا

تهام اإلايؿىب صون ؤن ًىضر هظه الكغوٍ الخ٣ىُت مشلما قغخها بك٩ل مٟهل باليؿبت البرهامج اإلاخًمً لا

 للصخاٞت اإلا٨خىبت.

في  باإلياٞت بلى طل٪ ٞةهه مً ٚحر اإلابرع ؤن ًخم جىيُذ بظغاءاث مماعؾت خ٤ الغص و الخصخُذ في خحن ؤن طل٪ ًضزل

نالخُاث ؾلُاث الًبِ )الصخاٞت اإلا٨خىبت و الؿمعي البهغي( التي مً واظبها جىيُذ ٦ُُٟاث و بظغاءاث 

ؾخٟاصة مً ٧ل الخ٣ى١ ألازال٢ُت اإلا٨ٟىلت ٢اهىها، زانت و ؤن اإلاكٕغ مىذ آللُاث الخىُٓم و الًبِ التي ظاء بها لا 

٣ت ٖملها و ٖلُه ٞةن بظغاءاث خ٤ الغص و الخصخُذ مً اإلاؿخدؿً ؤن  هظا ال٣اهىن نالخُاث جىُٓم هٟؿها و ٍَغ

 زخهام آلُاث الخىُٓم و الًبِ و لِـ في مجا٫ هظا ال٣اهىن الًٗىي.اجضزل في مجا٫ 

اع، وسجل  ٌ وكغ ؤو بض وفي هظا ؤلَا ه٣ُت بًجابُت جخٗل٤ بالخاالث ألاعب٘ التي وضخها اإلاكٕغ و التي ًم٨ً ٞحها ٞع

لغص مىُٟا لل٣اهىن ؤو مىاُٞا لآلصاب الٗامت ؤو ًخٗغى هظا الغص للمىٟٗت اإلاكغوٖت الغص و هي ؤن ٩ًىن مًمىن هظا ا

 للٛحر ؤو ؤن ًخٗغى لكٝغ الصخٟي.

ُا  111في هٟـ الؿُا١ جخُغ١ اإلااصة  تراى مخٞى بلى الخاالث التي ٩ًىن ٞحها الصخو اإلاظ٧ىع اؾمه في الخبر مدل ؤلٖا

في الغص ؤو الخصخُذ، ُٞدل مدله ؤو ًىىب ٖىه بمىظب هظه اإلااصة ؤو ٖاظؼا ؤو مىٗه ٖاث٤ مكغوٕ مً مماعؾت خ٣ه 

ىه ؤو ؤخض ؤ٢اعبه ألانى٫ ؤو الٟغوٕ ؤو الخىاش ي مً الضعظت ألاولى  .ممشله ال٣اهىوي ؤو ٢ٍغ

سُت التي ٖاصة ما ًخم ط٦غها في بَاع   وهىا جُغح بق٩الُت ؤزغي جخٗل٤ بالصخهُاث الٗمىمُت ؤو الصخهُاث الخاٍع

سُت، ؾخ٣هاجي ؤو لا ٖالمي لا الخىاو٫ ؤلا  ،م : مشلما هى مىضر في الخدلُل الؿُاقي م)ؾخٗغاض ي للمىايُ٘ الخاٍع

لُه ها٦ض مغة ؤزغي ؤن اإلاكٕغ الجؼاثغي لم ًٟهل بك٩ل واضر بحن اإلاجا٫ الخام و اإلاجا٫ الٗام في  (،216، 215 ٖو

ُٗت ٢ض جىجغ ٖجها ؤخ٩ام ظاثغة في بَاع هظا ال٣اهىن وهى ما ًم٨ً ؤن ًمشل ه٣ُت ي٠ٗ باليؿبت لهظه الى  ز٣ُت الدكَغ

المي ؤو ألاشخام و/ؤو اإلااؾؿاث. غاٝ ؾىاء مؿاولي الجهاػ ؤلٖا  خ٤ ؤخض ألَا

ظتهاص اإلاكٕغ الجؼاثغي في جىيُذ ٦ُُٟاث مماعؾت هظًً الخ٣حن اهلمـ في باب خ٤ الغص و الخصخُذ  ٖمىما

م مً ٖضم جد٨مه في اإلاؿاثل اإلاخٗل٣ت باليكاٍ الؿمعي البهغي مشلما ؤقغها بلُه في  ألازال٢ُحن و طل٪ ٖلى الٚغ

 جدلُل الباب الغاب٘ مً هظا ال٣اهىن.  
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 الجىاهب اإلاسجبؼت باإلامازست اإلاهىيت اإلادترفت :  - 0

ٟه للصخٟي تبن مً ؤهم الى٣اثو ال-  ت الؿاب٣ت، هي حٍٗغ الم الجؼاثٍغ ي جًمجها هظا ال٣اهىن، ٖلى ٚغاع ٧ل ٢ىاهحن ؤلٖا

 اختراُٞت الصخٟي ٖلى ٢هىع ٦بحر في حٍٗغ٠ الصخٟي اإلادتٝر بدُض ؤجها عبُذ 73خُض ظاءث اإلااصة  اإلادتٝر

حن ٌٗملىن ٦مؿخ٣لحن و  المُت، وهظا مٟهىم ججاوػه الؼمً ٖلى بٖخباع ؤن الٗضًض مً الصخُٟحن اإلادتٞر باإلااؾؿت ؤلٖا

ا بإي ماؾؿت بٖالمُت، ٦ما ؤن هظه اإلااصة عبُذ ال صخٟي اإلادتٝر بالجاهب اإلااصي الغبخي اإلاترجب ال ًغجبُىن بصاٍع

زانت بطا ٖلمىا ان الخٗاٍع٠  للمهىتبالجاهب اإلانهي و ألازالقي  اإلاهىُت و ؤلاختراُٞت صون ؤن ًخم عبِ ت اإلاهىتًٖ مماعؾ

ل الخضًشت للصخٟي اإلادتٝر جغبُه بالجاهب اإلانهي و ألازالقي بدُض ٩ًىن الصخٟي اإلادتٝر هى اإلانهي في مجا٫ ه٣

ا ٞحها، ملتزما في طل٪ بجملت مً ال٣ُم التي جىظه  اإلاٗلىمت طاث الُاب٘ الخبري مشلما هي في الىا٢٘ صون ؤن ٩ًىن َٞغ

 .ؾلى٦ه اإلانهي في الخٗامل م٘ الخبر ٦مُٗى مىيىعي

الخٗضصًت هٟخاح ٖلى ، ؤي مىظ لا 26وهىا البض مً ؤلاقاعة بلى الىٓغة بلى مهىت الصخاٞت ب٣ُذ هٟؿها صون حٛحر  َُلت 

الم  المُت بمىظب ٢اهىن ؤلٖا م مً الخغ٦ُت الخانلت في هظا ال٣ُإ ٖلى اإلاؿخىي الٗالمي 07-90ؤلٖا ، وطل٪ ٖلى الٚغ

الم  .و الجهىص الخشِشت التي جم بظلها َُلت هظه الٟترة لتر٢ُت ؤلٖا

حن "بُا٢ت الصخٟي في هٟـ الؿُا١، لم ٌكتٍر هظا ال٣اهىن ؤي قغوٍ مهىُت ؤو ؤزال٢ُت م٣ابل مىذ الصخُٟ -

الم، م٣ابل مل٠ بصاعي  " بل جم ج٣ضًم هظه البُا٢ت، التي جخُلب جد٨ما مهىُا و ؤزال٢ُا في مماعؾت ؤلٖا اإلادتٝر

 بؿُِ وهى ما ؤزغ ؾلبا ٖلى ال٣ُإ الصخاٞت التي انبدذ مهىت مً ال مهىت له.

٣ت حٗاملها م٘ م - ماعؾت اليكاٍ الؿمعي البهغي مً زال٫ مً الى٣اٍ ؤلاًجابُت التي جًمىتها هظه الىز٣ُت، ٍَغ

الم الؿمعي مهىُا بحن الٟهل ٖلى اإلاكٕغ  جغ٦حز ؤلاهترهذ و  اليكاٍ الؿمعي البهغي مً زال٫ ؤلاهترهذ و بحن ؤلٖا

البهغي مً زال٫ ال٣ىىاث و الًٟاثُاث و الظي مىده اإلاكٕغ زانُت الخٗامل آلاوي م٘ ألاخضار و لازباع بك٩ل ؤ٦ثر 

ال  ت مً ؤلٖا   م مً زال٫ ال٣ىىاث.خٍغ

، التي وٗخبرها اإلااصة ألاؾاؾُت ُٞما ًخٗل٤ باليكاٍ الؿمعي البهغي ٖبر ؤلاهترهذ، ه٠٣ ؤمام يبِ 70ٟي اإلااصة ٞ

ص٤ُ٢ ألخض ؤهم ؤهىإ اليكاٍ الؿمعي البهغي و الظي مىده اإلاكٕغ الجؼاثغي زانُت بًجابُت جخمشل في بم٩اهُت 

 بثها بك٩ل آوي. الخٗامل م٘ ألازباع و مٗاظلتها و 

الم الؿمعي البهغي ٖبر ؤلاهترهذ ٖلى زالٝ  و٢ض مىذ اإلاكٕغ بم٩اهُت ؤن ج٩ىن ألازباع اليكاٍ ألاؾاس ي إلاماعؾت ؤلٖا

ىوي الظي ظٗله اإلاكٕغ بمىظب ال٣اهىن   04-14اليكاٍ الؿمعي البهغي مً زال٫ البض ؤلاطاعي ؤو الخلٍٟؼ

اجُا" ال ًم٨ً ؤن ًخُغ١ بلى ألازباع  ٤ حجم ؾاعي مدضص في عزهت ؤلاؾخٛال٫."مىيٖى  آلاهُت بلى ٞو

ؿا للًمحر اإلانهي باليؿبت للصخٟي و طل٪ مً زال٫ ٦ما  - التي مىدذ الصخٟي  87اإلااصة جًمً هظا ال٣اهىن ج٨َغ

ت صون  ٌ وكغ ؤو بض ؤي زبر  للجمهىع  ًدمل جى٢ُٗه بطا ؤصزلذ ٖلى هظا الخبر  حُٛحراث ظىهٍغ الخ٤ في ٞع
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هظه اإلااصة م٨ؿبا خ٣ُ٣ُا باليؿبت للصخُٟحن ألجها جدترم يمحرهم اإلانهي و جمىدهم ال٣ضعة ٖلى الضٞإ  مىا٣ٞخه، وحٗض

ت ، وهي باإلياٞت بلى ٧ل طل٪ ماصة ؤزال٢ُت  ًٖ شخهُتهم اإلاهىُت و٦ظل٪ ًٖ ٖال٢تهم بجمهىعهم و مهاصعهم الخبًر

 . مخُاػاب

الم الؿمعي البهغي  بال اهه ًخطر ظلُا مً زال٫ مًمىن هظا ال٣اهىن ٖضم - جد٨م اإلاكٕغ في زهىنُاث ؤلٖا

ت ٖلى ٚغاع ألازال٢ُاث اإلاخٗل٣ت بخ٣ضًم ألازباع  و  المُت اإلادتٞر ؤو جل٪  ٢غاءتهازانت ُٞما حٗل٤ بإؾالُب اإلاماعؾت ؤلٖا

غ و  غ و ٚحرها لاؾخسضاماث ٦ظا اإلاخٗل٣ت بالخهٍى ت و ؤلاًضًىلىظُت لؿلم الل٣ُاث و ػواًا الخهٍى  . الؿُاؾٍى

ت ٖلى ٚغاع  المُت الؿمُٗت البهٍغ ٦ما لم حكغ هظه الىز٣ُت بلى ألازال٢ُاث اإلاخٗل٣ت بالجىاهب الخ٣ىُت للمماعؾت ؤلٖا

ت و ٦ُُٟت الخٗامل م٘ الهىع و اإلاكاهض االتر٦ُب و الخىل٠ُ و  ت في اإلاىاص ؤلازباٍع ؾخٗما٫ اإلاازغاث الؿمُٗت و البهٍغ

ت ؾخٗما٫ نىع الهىاة و حسجُالتهم االٗىُٟت و الهىع ألاعقُُٟت و ٦ُُٟت  ؾخسضام ج٣ىُاث اوخضوص في اإلاىاص ؤلازباٍع

ت. غاى زبًر  بٖاصة جمشُل ألاخضار أٚل
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ُٗت لخىُٓم اإلاهىت ألن ال٣اهىن هى ؤخض آلُاث جىُٓ - م الخُاة بضاًت باإلااصة ألاولى التي حٗخبر هظا ال٣اهىن ٦ألُت حكَغ

المُت ٖمىما و  ا في جىُٓم ؤهماٍ الٗمل بما في طل٪ اإلاماعؾت ؤلٖا الٗامت لؤلٞغاص و اإلااؾؿاث وهى آلالُت ألا٦ثر قُٖى

ت.  الؿمُٗت البهٍغ

المُت ٖمىما و  ُٗت ٖضة آلُاث مً ؤظل يبِ و جىُٓم اإلاماعؾت ؤلٖا باإلياٞت بلى طل٪، جًمىذ هظه الىز٣ُت الدكَغ

ت ٖلى وظه الخهىم ٖلى ٚغاع ؾلُت يبِ الصخاٞت اإلا٨خىبت و ؾلُت يبِ اليكاٍ الؿمعي  الؿمُٗت البهٍغ

لى آلصاب و ؤزال٢ُاث الصخاٞت و٦ظا مُشا١ قٝغ مهىت الصخاٞت، وما حهمىا مً بحن هظه  البهغي و اإلاجلـ لٖا

لى آلصاب و ؤزال٢ُاث الصخاٞت و ؾلُت يبِ اليكاٍ الؿمعي البهغي و مُ شا١ قٝغ مهىت آلالُاث هى اإلاجلـ لٖا

 الصخاٞت العجباَهم اإلاباقغ بةق٩الُت صعاؾدىا.

وهىا البض مً الخىيُذ ؤهىا ؾجهخم ٣ِٞ باآللُاث اله٩ُلُت اإلاىظىصة في هظا ال٣اهىن صون آلالُاث ؤلاظغاثُت، وطل٪ ألن 

 .04-14آلالُاث ؤلاظغاثُت التي تهمىا في هظه الضعاؾت جىظض في ٢اهىن اليكاٍ الؿمعي البهغي 

٣ت ظضًضة لم ٨ًً ٌٗخمض ٖلحهابلى ؤن اإلاكٕغ  وكحر في البضاًتٖلُه  و  - بك٩ل ٦بحر مً طي ٢بل و هي  اٖخمض ٖلى ٍَغ

٣ت آلالُاث الخىُٓمُت طاث  ٧ان مٗمىال به ؾاب٣ا بدُض ٧ان اإلاكٕغ ٌٗى٫  ، ٖلى زالٝ ما(بلى خض ما)نهي اإلاُاب٘ الٍَغ

 ٣ُإ.ٖلى ال٣ًاء و الؿلُاث الخىُٟظًت مً ؤظل جىُٓم ال
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لى آلصاب و ؤزال٢ُاث الصخاٞت ٣ٞض جًمً هظا ال٣اهىن الًٗىي و ألو٫ مغة آلُت مً هظا  ُٟٞما ًخٗل٤ اإلاجلـ ألٖا

ض مً الخىُٓم الىٕى ًخم جىهُبها بمىظب ال٣اهىن  ، و ٖلُه ٞةن وي٘ هظه آلالُت ه٣ُت بًجابُت بةم٩اجها بيٟاء اإلاٍؼ

المُت و جغ٢ُتها، زانت و ؤن ؤًٖ حن ؤي مً بحن مهىيي ال٣ُإ للمماعؾت ؤلٖا اءه ًيخسبىن مً بحن الصخُٟحن اإلادتٞر

ىت الٗمىمُت وهي ه٣ُت ظض بًجابُت جًمجها هظا ال٣اهىن بدُض ؤهه ؤن ٖلى  ل هظه آلالُت مً الخٍؼ جًمً الضولت جمٍى

ت، وهظا جغ٥ للصخُٟحن جىُٓم و خماًت ؤزال٢ُاث و آصاب اإلاهىت بُٗضا ًٖ الخضزالث الؿُاؾُت و الخؼبُت  و ا لؿلٍُى

الم. ٣ت في مجا٫ جىُٓم ٢ُإ ؤلٖا  ما هى مٗمى٫ به في ٧ل الضًم٣غاَُاث الٍٗغ

و جب٣ى هظه الى٣ُت ؤلاًجابُت مغهىهت بٗضم ٞغى ؤًٖاء زاعط ال٣ُإ )بغإلااهُحن ؤو ممشلحن ًٖ ماؾؿاث خ٩ىمُت ؤو 

لى آلصاب و ؤزال٢ُاث ممشلحن ًٖ الىػاعة الىنُت ؤو وػاعة الضازلُت( زال٫ الجمُٗت الٗامت الخإؾ ِؿُت للمجلـ ألٖا

 اإلاهىت.

ًاء اإلاجلـ مً اإلاىخسبحن و  جساط ال٣غاعاث و امً بحن ألامىع ؤلاًجابُت في هظه الى٣ُت هى ان اإلاكٕغ جغ٥ أٖل

ؤلاظغاءاث الخىُٓمُت اإلاخٗل٣ت باإلاجلـ مً ٦ُُٟت جىُٓمه و حؿُحره بلى ٚاًت َبُٗت ال٣ٗىباث اإلاٟغويت ٖلى اإلاسالٟحن 

 زال٢ُاث اإلاهىُت مً الصخُٟحن و ٚحرهم.مىته٩ي ألا و 

م مً ؤن اإلااصة  جىو ٖلى يغوعة جىهُبها في ؤظل  99بال ؤهىا هالخٔ جإزغا ٦بحرا في جىهِب هظه الهُئت ٖلى الٚغ

غ  ؤ٢هاه ؾىت مً نضوع هظا ال٣اهىن بال ؤن طل٪ لم ًخم ٖلى ؤعى الىا٢٘ بٗض مغوع ؤ٦ثر مً ؤعب٘ ؾىىاث وهى ما ٞو

ت التي قهضث هي ألازغي لل٨شحر مً لا  ٝالٓغو  ها ال٣ُإ ٖمىما و زانت اإلاماعؾت الؿمُٗت البهٍغ هدغاٞاث التي ٖٞغ

 هؼال٢اث ٦بحرة.ا

الم الؿمعي البهغي هي آلُت  - مُشا١ قٝغ اإلاهىت الظي مً بحن آلالُاث التي جًمجها هظا ال٣اهىن لخىُٓم و ؤزل٣ت ؤلٖا

لى آلصاب و ؤزال٢ُاث الصخاٞت.ٖلى يغوعة بٖضاصه و  96ههذ اإلااصة   اإلاهاص٢ت ٖلُه مً َٝغ اإلاجلـ ألٖا

ت التي جدؿم  المُت الؿمُٗت البهٍغ بال ؤن اإلاكٕغ لم ٌكغ  بلى يغوعة ؤن ٌكمل مُشا١ قٝغ اإلاهىت، اإلاماعؾت ؤلٖا

الم اإلا٨خىب، خُض ؤهه بياٞت بلى ألازال٢ُاث الٗامت الخانت  ، اإلا٨خىبتبالصخاٞت بال٨شحر مً الخهىنُت ًٖ ؤلٖا

خترامها في الخٗامل اٞةهه البض مً ؤن ًخًمً ؤي مكغوٕ مُشا١ ألزال٢ُاث اإلاهىت جدضًضا واضخا لؤلزال٢ُاث الىاظب 

الم الؿمعي البهغي.  اإلانهي م٘ الهىعة و الهىث ٦إهم صٖاثم ؤلٖا

الم في الجؼاثغ، ًخٗل٤ ألا  - ش ٢ُإ ؤلٖا مغ بؿلُت يبِ اليكاٍ آلُت ؤزغي جًمجها هظا ال٣اهىن ألو٫ مغة في جاٍع

الؿمعي البهغي التي ههذ ٖلحها اخ٩ام الٟهل الشاوي مً الباب الغاب٘ مً هظا ال٣اهىن الًٗىي، وه٣ى٫ في هظا 

م مً ؤن ٨ٞغة بوكاء ؾلُت يبِ لليكاٍ الؿمعي البهغي هي ٨ٞغة بًجابُت في خض طاتها ألجها  الباب ؤهه ٖلى الٚغ

 الضًم٣غاَُت بال ؤن اإلاكٕغ ب٣ي مخدٟٓا ٖلى َبُٗت هظه الؿلُت.آلُت مٗمى٫ بها في الٗضًض مً الضو٫ 
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ٓهغ مً زال٫ جٟصخىا للمىاص اإلاخٗل٣ت بؿلُت يبِ الؿمعي البهغي  عجبا٧ا واضخا لضي اإلاكٕغ الجؼاثغي، اٍو

اب٘ منهي خحن ا٦خٟخا بخبُان َبُٗتها ال٣اهىهُت صون ؤن ًدضص ما بطا ٧اهذ جدٓى بُلال 65و 64الؾُما مً زال٫ اإلااصجحن 

ت ؤم  ت ؤم ع٢ابُت، و ما مضي بلؼامُت ٢غاعاتها و ٦ظا ؤؾـ اؤم ؤجها هُئت بصاٍع جساط ال٣غاع ٖلى مؿخىي هظه اؾدكاٍع

 الهُئت.

ٌؿمى ب٣اهىن اليكاٍ الؿمعي  04-14وهالخٔ ؤهه بٗض ؾيخحن مً نضوع هظا ال٣اهىن الًٗىي، نضع ٢اهىن جىُٓمي 

جخٗل٤ بؿلُت يبِ اليكاٍ الؿمعي البهغي زانت ُٞما ًخٗل٤  البهغي ٦ك٠ الٗضًض مً الى٣اٍ الؿلبُت

خه ٖملُت جىهِب ؤًٖاء هظه الؿلُت و الظي لم ًخم جىهُبهم  ٣ت حُٗحن ؤًٖائها، هاهُ٪ ًٖ الخإزحر الظي ٖٞغ بٍُغ

الم الؿمعي البهغي في الجؼاثغ بال  .بٗض ؤعب٘ ؾىىاث مً نضوع هظا ال٣اهىن في و٢ذ ؾاصث ُٞه ٞىض ى ٖاعمت في ؤلٖا

 

 الجىاهب اإلاسجبؼت بخىفحر بيئت مهىيت مدترفت :  - 0

ت" ًىُل٤ ؤؾاؾا مً الىٓغة بلى الصخٟي ب المُت ، اوهٓغا ألهه مٟهىم " البِئت اإلاهىُت اإلادتٞر ٖخباعه ؤؾاؽ الٗملُت ؤلٖا

 ٞةن ٦ُُٟت حٍٗغ٠ الصخٟي اإلادتٝر ح٨ٗـ مضي وعي اإلاكٕغ بهظا اإلاٟهىم. 

المُت، 115إلااصة ل اإلاكٕغ مً زال٫ ام  ٦ما خ   ًٖ ٧ل ال٩املت اإلاؿاولُت  ،الصخٟي واإلاؿاو٫ ألاو٫ ٖلى اإلااؾؿت ؤلٖا

هظه اإلاؿاولُت، ٞةطا حٗل٤ ألامغ باإلاؿاولُت اإلاهىُت لما ًبض ؤو ًهضع، و هظا ًغجبِ بال٣هض مً وعاء جدمُل الصخٟي 

اولُت لاظخماُٖت و بالخالي ٞةن طل٪ ظخماُٖت ٞهظا يغوعي زانت و ؤن هظا ال٣اهىن ًضزل في بَاع ٞلؿٟت اإلاؿو لا 

المُت و زضمت الهالر الٗام، بال ؤهه في ال٨شحر مً الخاالث ًخم  ؾخٛال٫ هظه اإلااصة مً اؾِؿاهم في جغ٢ُت الخضمت ؤلٖا

المُت.  ؤظل الخ٤ًُِ ٖلى اإلاماعؾت ؤلٖا

اح التي جد٣٣ها اإلااؾؿت ؾخٟاصة مً وؿبت مُٗىت مً ألاعببال ؤن هظه اإلاؿاولُت لم ٣ًابها خ٤ الصخٟي في لا 

المُت التي ٌٗض الصخٟي مدغ٦ها الغثِس ي، بدُض ؤن اإلاؿاولُت اإلاهىُت و ؤلاظخماُٖت و اإلاضهُت التي ًخدملها جب٣ى  ؤلٖا

، وؤمام هظا الىا٢٘ ًب٣ى اإلاؿخُٟض ءٖبئا ٖلى الصخٟي ألجها ال جم٨ىه مً م٣ابل ماصي ٩ًىن ٦ُٟال بمىاػهت هظا الٗب

المُت ٖمىما و ألاو٫ و ألازحر هى  المُت ال ٚحر وهى ماال ًم٨ً ؤن ٌؿاهم في جغ٢ُت اإلاماعؾت ؤلٖا مال٪ اإلااؾؿت ؤلٖا

ت زهىنا   مٗاصلت ب٢خهاصًت مجخٟت في خ٤ الصخٟي. ٖلىحؿدىض و ؤجها الؿمُٗت البهٍغ

سُت للم 88هٟـ ألامغ باليؿبت للماصة  - هىُحن في ٢ُإ التي حٗخبر هي ألازغي م٨ؿبا ًًاٝ بلى ظملت اإلا٩اؾب الخاٍع

ٖلى  –٨ً مم٨ىا لم ً الصخاٞت في الجؼاثغ، ألجها حٗتٝر للصخُٟحن باإلال٨ُت ألاصبُت و الٟىُت ٖلى ؤٖمالهم وهى ما

ُٗت الؿاب٣ت، بال ؤهه ما ًازظ ٖلى اإلاكٕغ في هظه اإلااصة ؤهه لم  –ألا٢ل مً وظهت هٓغ ٢اهىهُت  في الىهىم الدكَغ

ة مً اإلال٨ُت ألاصبُت و الٟىُت و َغ١ خماًتها وهى ما خا٫ صون ؤن ٌؿخُٟض اإلاهىُىن ؾخٟاصًىضر ال٨ُُٟاث ؤلاظغاثُت لال 

 بك٩ل ٞٗلي مً ؤخ٩ام هظه اإلااصة. 
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ؾخدضار مضوهت جدضص مسخل٠ ؤنىاٝ االجضًض في هظا ال٣اهىن باليؿبت إلاماعس ي اإلاهىت ؤهه هو ٖلى يغوعة  -

حن مشلما ظاءث به اإلااصة  هٓاما خضًشا في حؿُحر  78ٖخمض اإلاكٕغ مً زال٫ اإلااصة ا، في خحن 75الصخُٟحن اإلادتٞر

المُت بطا  حر بِئت مهىُت صازل اإلااؾؿاث ؤلٖا المُت، ًخٗل٤ ألامغ بماؾؿت اإلادغعًٍ والتي مً قإجها جٞى اإلااؾؿاث ؤلٖا

 لتزاماتهم اإلاهىُت و ألازال٢ُت. اما خاٞٔ هاالء اإلادغعًٍ ٖلى 

المُت مً زال٫ ٞغى حك٨ُلت مهىُت لخى  79في هٟـ ؤلاججاه ظاءث اإلااصة  -  ٞغ ظىا مهىُت مالثما في اإلااؾؿاث ؤلٖا

المُت م٣ضاعها زلض ؤي ؤن ًخ٩ىن ) غ مً الصخُٟحن وهى ما ٧ان مىٗضما في 1/3صازل اإلااؾؿت ؤلٖا ( مً َا٢م الخدٍغ

المُت في الجؼاثغ ال حن و الخ٣تال٨شحر مً اإلااؾؿاث ؤلٖا ىُحن و ٖما٫ الهُاهت و ي ٧ان ٞحها الصخُٟىن ٢لت وؾِ ؤلاصاٍع

 .بٌٗ اإلااؾؿاث الصخُٟت ال٨بحرةؾخصىِىا ابطا ما  الىٓاٞت

خىيُداث بكإن بٌٗ اإلاؿاثل التي ْلذ مدل ظض٫ ٖلى مضي ٣ٖىص ل هاسجل لهالر هظه الىز٣ُت جًمج٦ما ؤهىا و -

ىُت التي ؤ٦ضث ؤن ٩ًىن "مؿ اؾا واضخا" وهظا ما مً بالجؼاثغ، ٖلى ٚغاع مؿإلت اإلاؿاؽ بإمً الضولت و الؿُاصة الَى

 ؾخ٣هاثُت التي ْلذ حٗٝغ الٗضًض مً الٗغا٢ُل في الجؼاثغ.قإهه صٖم الصخاٞت لا 

غان الخماًت ال٣اهىهُت للصخٟي في مىا٤َ الجزاٖاث و الخغوب  91و  ٦90ما جدٓى اإلااصجان  - بإهمُت بالٛت ألجهما جٞى

حر ْغوٝ مالثمت إلاماعؾت مهىُت وجدمل الهُئت اإلاؿخسضمت مؿاولُت جإمحن الصخٟي مً  اإلاسا َغ ما ٌؿاهم في جٞى

 مدترمت ،وهى ما ٧ان مىٗضما في ٞتراث ؾاب٣ت الؾُما ٞترة الدؿُٗىاث .  

م مً ؤن هظا ال٣اهىن خاٞٔ بلى خض ما ٖلى ؤهم اإلا٩اؾب التي جًمجها ال٣اهىن الؿاب٤ )و  - ( بلى ؤهه 07-90ٖلى الٚغ

ت في ز ت، خُض ؤهه ججاوػ ججاوػ الٗضًض مً ألامىع الًغوٍع و  32اإلااصجحن   -وبك٩ل ٚحر مبرع –ل٤ بِئت مهىُت مدتٞر

( ٖلى ؤهه " ًجب ٖلى الهُئت اإلاؿخسضمت ؤن جسُغ الجهت ال٣ًاثُت 32خُض جىو ألاولى ) 07-90مً ال٣اهىن  33

بعقاء ؤو جغهُب ٖخضاء ؤو مداولت ااإلاسخهت و جمشل الُٝغ اإلاضوي بطا حٗغى الصخٟي اإلادتٝر ؤزىاء مهمخه لٗى٠ ؤو 

م مً ؤهمُتها في خماًت 05-12ؤو يِٛ ؾاٞغ" وهي اإلااصة التي لم ًىظض لها ؤزغ في ال٣اهىن الجضًض ) ( ٖلى الٚغ

اث ؤو ألازُاع التي ًم٨ً ؤن ًخٗغى لها زال٫ آصاء مهامه، ٦ما ؤن هظه اإلااصة  الصخٟي مً ٖضة ؤهىإ مً الًَٛى

الصخٟي مً زال٫ جإؾِؿها ٦ُٝغ مضوي ؤمام ال٣ًاء بك٩ل  جدمل الهُئت اإلاؿخسضمت مؿاولُت الضٞإ ًٖ

 .بظباعي 

الم  ٦33ما ججاوػ اإلاكٕغ الجؼاثغي اإلااصة  و التي جىو ٖلى ؤن " ج٩ىن خ٣ى١ الصخُٟحن  07-90مً ٢اهىن ؤلٖا

المُت الٗمىمُت مؿخ٣لت ًٖ آلاعاء و لا  حن في ألاظهؼة ؤلٖا ن الخإهُل اإلانهي هخماءاث الى٣ابُت ؤو الؿُاؾُت. وؤن ٩ًى اإلادتٞر

المُت "،  ُت ؤن ًلتزم الصخٟي بالخِ الٗام للماؾؿت ؤلٖا ل، قٍغ ا ؤؾاؾُا للخُٗحن و التر٢ُت و الخدٍى اإلا٨دؿب قَغ

الم  خُض ؤجها جدمحهم مً  07-90و  هي ماصة م٨ؿب باليؿبت للصخُٟحن زانت في الٟترة التي ظاء ٞحها ٢اهىن ؤلٖا

لؿُاس ي ؤو ؤلاًضًىلىجي و جغسخ لظهىُت مهىُت مدًت حؿاهم بضوعها في زل٤ بِئت هخماء اؤلا٢هاء اإلانهي ٖلى ؤؾاؽ لا 

ت مً زال٫ الخإ٦ُض قٍغ الخإهُل اإلانهي للخهى٫ ٖلى جغ٢ُت ؤو حُٗحن ما، زانت بطا ٖلمىا ؤن  ٖلى مهىُت مدتٞر
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المُت  اػ  و جهُٟت خؿاباث بتز اخانت، مىيٕى الٗمىمُت و الالتر٢ُت ٖاصة ما ج٩ىن ، في ال٨شحر مً اإلااؾؿاث ؤلٖا

 .ال ٖال٢ت لها بالٗىهغ ال٨ٟاءة ؤو الخإهُل اإلانهي مُٗىت و ؤمىع ووالءاث 

الم الؿاعي اإلاٟٗى٫ لهظه اإلااصة هى ججاهل إلا٨ؿب هام مً اإلا٩اؾب التي ظاء به لُه ٞةن ججاوػ ٢اهىن ؤلٖا ال٣اهىن  اٖو

ُٗت اإلاىٓمت لل٣ُإ ال   جخٗغى إلاٗاًحر  التر٢ُت و الخُٗحن بما في الًٗىي الؿاب٤ زانت و ؤن ٧ل الىهىم الدكَغ

٢تراح مً االظي ا٦خٟي باإلقاعة بلى ؤن التر٢ُت صازل اإلااؾؿت جخم بىاء ٖلى  2012/ص/146طل٪ ؤلاجٟا١ الجماعي ع٢م 

المُت، صون ؤن  غاٝ اإلاك٩لت ٖلى مؿخىي اإلااؾؿت ؤلٖا ت ألَا اإلاؿاو٫ اإلاباقغ للصخٟي وجخم ب٣غاع مً اللجىت اإلادؿاٍو

هخماء ؾُاس ي ؤو اضم ؤًت يماهاث ٢اهىهُت جدمي الصخٟي مً جهُٟت خؿاباث جخٗل٤ بسلُٟاث ٚحر مهىُت )ج٣

الم  33بًضًىلىجي ؤو ظهىي ؤو بزني( زال٫ التر٢ُت الضازلُت ؤو الخُٗحن, ٖلى ألا٢ل مشلما ظاءث به اإلااصة  مً ٢اهىن ؤلٖا

90-07. 

الم ٚحر ؤهه لم ًجتهض في جدضًض اإلاؿاولُاث  –بلى خض ما  –اإلاكٕغ الجؼاثغي  خضص  لاظخماُٖت اإلاترجبت ٖلى وؾاثل ؤلٖا

مهىُت مالثمت  آلالُاث ال٨ُٟلت بًمان هظه اإلاؿاولُت لاظخماُٖت ٦ما ؤهه ججاهل بلى خض ٦بحر  خ٤ الصخٟي في بِئت

   . حؿمذ له بمماعؾت وكاَه في ظى منهي نخي و زانت في ٖال٢خه م٘ ؤلاصاعة

م مً ؤن و  الم بال ؤن اإلاكٕغ الجؼاثغي لم ٖلى الٚغ هظا ال٣اهىن هاب٘ مً ٞلؿٟت اإلاؿاولُت ؤلاظخماُٖت لىؾاثل ؤلٖا

 .لُاث ؤو وؾاثل يمان هظه اإلاؿاولُت ؤلاظخماُٖتًجتهض في وي٘ جهىعاث مخٗضصة آل

المُت مً جإزحر الجباإلياٞت بلى ما ؾب٤،  - هاث ٚحر هجض ؤن اإلاكٕغ اهسٍغ بك٩ل ملمىؽ في خماًت اإلااؾؿاث ؤلٖا

المُت و الخإزحر ٖلحها، و جىظه اإلاكٕغ هدى خماًت الصخٟي  اإلاهىُت ؤو مً الخالٖباث بالىظهاث الٗامت للماؾؿاث ؤلٖا

التي حٗض م٨ؿبا لل٣ُإ زانت و ؤهه  82بالضعظت لاولى مً هظه اإلآاهغ الؿلبُت، و ًخطر طل٪ مً زال٫ اإلااصة 

المُت في الضو٫ اإلاخ٣ضمت الؿاُٖت بلى الخض مً  ًم٨ً بصعاظها يمً الخىظهاث ؤلانالخُت الٗا إلاُت للمىٓىماث ؤلٖا

المُت و الخإزحر ٖلحها بؿلُت اإلاا٫.  الخضزل الغؤؾمالي اإلاخىامي في اإلااؾؿاث ؤلٖا

زهذ "الصخاٞت اإلا٨خىبت" ألن مجمل الخضابحر في هظا الكإن  -باليؿبت لل٣اهىن الجؼاثغي –بال ؤن هظه الخماًت  

الم الؿمعي البهغي ظاءث في الباب  الم مً زال٫ الصخاٞت اإلا٨خىبت" ولم حكمل ؤلٖا الشاوي اإلاخٗل٤ ب"وكاٍ ؤلٖا

الظي ًدخاط بضوعه بلى خماًت مً هظه الٓىاهغ، زانت و اهىا ال هجض ؤي ماصة جمى٘ حؿُحر ؤو مل٨ُت ؤو مغا٢بت ؤ٦ثر مً 

ت في الجؼاثغ مشلما هى مىهىم ٖلُه في اإلا مً هظا ال٣اهىن باليؿبت للصخاٞت  25اصة وؾُلت بٖالم ؾمُٗت بهٍغ

خخ٩اع مً َٝغ الخ٨خالث اإلا٨خىبت، وهظا ما ٢ض ًجٗل ؤظهؼة اليكاٍ الؿمعي البهغي ٖغيت للخمغ٦ؼ و لا 

باإلياٞت بلى هظا مً اإلاؿخدؿً ؤن ًىضر اإلاكٕغ ما اإلا٣هىص ب"خالت حُٛحر  ٢خهاصًت و ؤصخاب عؤؽ اإلاا٫.لا

الث التي ًم٨ً جدى٫ صون  الخىظه" ؤو" اإلاًمىن" لخٟاصي  ؾخٟاصة الصخُٟحن مً اخ٩ام هظه اإلااصة. االخإٍو

( 83ل٣ض ٦غؽ هظا ال٣اهىن خ٤ اإلاىاًَ في الخهى٫ ٖلى اإلاٗلىمت و خ٤ الصخٟي في الىنى٫ بلى مهضع الخبر )اإلااصة -

ٌ الهُئاث و ؤلاصاعاث و اإلااؾؿاث جابال ؤهه لم ًدضص ؤلاظغاءاث الىاظب  ؼوٍض الصخٟي باألزباع و جساطها في خا٫ ٞع
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ت( التي ًم٨ً للصخٟي الخهى٫ في بَاع  اإلاٗلىماث ٦ما ؤهه لم ًدضص مؿخىي اإلاٗلىماث )مً خُض ألاهمُت و الؿٍغ

ؾخصىاءاث التي ج٣ُض خ٤ الصخٟي في الىنى٫ بلى مهضع الخبر وهي الخد٤ُ٣ الصخٟي، ٦ما ؤوعص اإلاكٕغ ظملت مً لا 

 ى٫ بها في ال٨شحر مً الضو٫ الٛغبُت.ؾخصىاءاث م٣بىلت بلى خض ما و مٗما

المُت زانت الؿمُٗت  -  مً ؤهم الى٣اٍ ؤلاًجابُت التي مً قإجها اإلاؿاهمت بك٩ل ٞٗا٫ في جغ٢ُت اإلاماعؾت ؤلٖا

م اإلاماعؾت الصخُٟت  ت، هي جسلى اإلاكٕغ ًٖ ٨ٞغة ججٍغ حر بِئت بٖالمُت مدتٞر ت مجها و جٞى ًٖ  يخسلو ٦ظا الالبهٍغ

ت في خ٤ الصخُٟحن إلاا ٧ان ٌٗخبره اإلاكٕغ في ال٣اهىن الؿاب٤ ظىدا للصخاٞت. ال٣ٗىباث الؿالبت  للخٍغ

الما٦ما  -  ت و الصخاٞت اإلاخسههت و  مً زال٫ لتزم اإلاكٕغ بضٖم و جغ٢ُت ٢ُإ ؤلٖا بٖاهاث زانت للصخاٞت الجىاٍع

ا  ان اللظان لم ٌٗٞغ م ألامىا٫ الُاثلت التي جسهاهما الىٖى ٤ ػصهاعا في الجؼاثغ ٚع هها الضولت لئلقهاع ًٖ ٍَغ

لُه ٞةن هظه الخُىة مً قإجها ؤن جضٞ٘ هدى جغ٢ُت الجغاثض و ؤلاطاٖاث طاث الُاب٘ الجىاعي  ، و طل٪ الصخ٠، ٖو

ضة ول٩ي ال جىدهغ لا ىهُت ؤو ؤلاطاُٖت ؤو نٟدت في ظٍغ ت في مجغص ظاهب ٢هحر مً اليكغاث الخلٍٟؼ كٛاالث الجىاٍع

ت.ٖلى ؤمل ؤن جىبش٤ ظغاثض ؤو   بطاٖاث ظىاٍع

ه٣ُت مهمت ؤزغي في هظا ال٣اهىن لخخٗل٤ بضٖم اإلاكٕغ للصخاٞت اإلاخسههت التي ًدخاط ال٣ُإ بلحها زانت و ؤجها  -

ت صخاٞت اإلاخسههت جضزل يمً الخىظهاث ال٨بري لئلٖالم في الٗالم الظي انبذ ًغ٦ؼ ٖلى ال و الصخاٞت الجىاٍع

 التر٦حز بك٩ل مبالٜ ُٞه في ال٣ًاًا الؿُاؾُتظخماُٖت و ٖضم التي تهم مسخل٠ الٟئاث لا 

دٓى هظا الخىظه بإهمُت بالٛت زانت في ْل جىظه ٖام لضي الصخُٟحن في الجؼاثغ هدى الخسهو و بن ٧ان هظا  ٍو

ايت و لا ٢خهاص و الخىظه مغ٦ؼا  في ال٨شحر مً ألاخُان ٖلى ال٣ًاًا الؿُاؾُت الىَىُت ؤو الجزاٖاث الضولُت و ٦ظا الٍغ

ؤ٦ثر  هخماماًا الش٣اُٞت، و ٖلُه ووٗخبر ؤن هظا الخىظه ظض بًجابي، زانت وؤهه ٢ض ًضٞ٘ الصخُٟحن هدى لا ال٣ً

ظخماُٖت وهى ما ًخُلب صخُٟحن ٖلى ظخماُٖت ألا٦ثر ٢غبا مً الجمهىع مشل الخسهو في ال٣ًاًا لا بالجىاهب لا 

ت و ٢ًاًا ألا  ظخماُٖت صون ؤن ًخجهىا َٟا٫ و اإلاغاه٣حن و اإلاكا٧ل لا ٢ضع ٦بحر مً الخبرة في الخٗامل م٘ ال٣ًاًا ألاؾٍغ

هدى ؤلازاعة ٖلى خؿاب اإلاهالر الٗلُا للمجخم٘ و التي ج٣ىم ٖلى ألاؾغة ٦ىىاة ؤؾاؾُت، و لؤلؾ٠ ٞةن ال٨شحر مً 

ىهُت و الجغاثض في الجؼاثغ ال جىلى ؤًت زهىنُت لهظا الىٕى مً ال٣ًاًا و ال  جبضي ؤي  هاص ٖلمي في ظتاالبرامج الخلٍٟؼ

ٟا٫ في الجؼاثغ مىظ ؾىتي اجىاو٫ هظه ال٣ًاًا و هى ما ْهغ ظلُا في ٢ًاًا  خُض جم  2015و  2014زخُاٝ ألَا

ٟا٫ ا ت ولٗل ؤبؿُها بض نىع ألَا عج٩اب ججاوػاث ؤزال٢ُت ٦شحرة ٖلى مؿخىي الصخاٞت اإلا٨خىبت و الؿمُٗت البهٍغ

 ٖلحهم هٟؿُا. اإلاسخُٟحن و ؾغص ٢هههم صون جدٟٔ وهى ما ٢ض ًازغ 

المُت اإلاؿاهمت في جغ٢ُت ال٣ُإ مً زال٫ جسهُو   هظا ال٣اهىن  وباإلا٣ابل ٞغى مً  %2ٖلى اإلااؾؿاث ؤلٖا

المي وهى ما ٌؿاهم بك٩ل ظض بًجابي في زل٤ بِئت بٖالمُت  ً الصخُٟحن و جغ٢ُت آلاصاء ؤلٖا ت لخ٩ٍى ؤعباخها الؿىٍى

ا ٞٗاال و م المُت َٞغ  ؿاهما ٞحها.مهىُت ج٩ىن اإلااؾؿت ؤلٖا
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 سخيخاحاثلا  ؤهم و الىخابج ؤبسش  اإلاؼلب الثالث :

 

الم  - ٣ت ج٨ٟحر اإلاكٕغ الجؼاثغي الظي اهخ٣ل مً  05-12ظاء ٢اهىن ؤلٖا ُت في ٍَغ بًجابُا ٖلى الٗمىم، و ق٩ل ه٣لت هٖى

٣ت ؤزغي ٢اثمت ٖلى اإلاؿاولُت ؤلاظخماُٖت. هظه اإلاؿا  ٣ت عصُٖت بلى الخ٨ٟحر بٍُغ ولُت التي خملها في الخ٨ٟحر بٍُغ

ت  غ  ما ٨ًٟي مً الكغوٍ التي جإؾـ لبِئت بٖالمُت مهىُت و مدتٞر المُت صون ؤن ًٞى مجملها للصخٟي و اإلااؾؿت ؤلٖا

 ٢اثمت ٖلى ج٩اٞا الٟغم في ال٣ُام بسضمت ٖمىمُت.

المي الؿمعي البهغي  - ، ٦ما ؤن هظه بضي اإلاكٕغ ٖلى ٦شحر مً لاعجبا٥ و الؿُدُت في الخٗامل م٘ اليكاٍ ؤلٖا

ت بدُض ؤجها  المُت الؿمُٗت البهٍغ الىز٣ُت ججاهلذ الٗضًض مً الجىاهب التي مً قإجها ؤزل٣ت و جىُٓم اإلاماعؾت ؤلٖا

ت ولم حكغ ختى بلى يغوعة الٗىاًت بها  المُت الؿمُٗت البهٍغ لم جخُغ١ بلى ألازال٢ُاث اإلاهىُت الخانت باإلاماعؾت ؤلٖا

لؿلُت الًبِ التي ؾخٗمل صوهما صلُل, بدُض ؤن هظه الهُئت ؾخٗخمض في ؤخ٩امها ٖلى في بَاع منهي و جغ٦ذ الخ٣ضًغ 

جسمُىاث زانت و شخهُت ٚحر مخٗاٝع ٖلحها بحن اإلاهىُحن، و ٖلُه ٞةن هظا ال٣اهىن لم ًاؾـ إلاُشا١ ؤزال٢ُاث 

الٗضالت في الجزاٖاث  اإلاهىت ٦ألُت مً آلُاث جىُٓم ال٣ُإ بل اٖخمض ظاهبا مً ألازال٢ُاث التي ًدخاظها ٢ُإ

الم و جغ٥ ب٣ُت ألازال٢ُاث صون اهخمام, و لهظا مً الًغوعي ظضا بلىعة مُشا١ زام بأصاب و ؤزال٢ُاث  اإلاغجبُت باإٖل

المُت م٣اعهت  ت هٓغا للخهىنُت التي ًخمحز بها هظا اإلاجا٫ مً اإلاماعؾت ؤلٖا المُت الؿمُٗت البهٍغ اإلاماعؾت ؤلٖا

 بالصخاٞت اإلا٨خىبت.

ت بَاع في -  ٖلى ال٣اهىن  هظا ع٦ؼ ال٣اهىن، هظا بٖضاص في اإلاكٕغ ٖلحها اٖخمض التي ؤلاظخماُٖت اإلاؿاولُت هٍٓغ

 ٨ًٟي بما حهخم لم و اإلاهىت ؤزال٢ُاث مً الؿُاس ي الُاب٘ طاث الجىاهب ٖلى ٣ِٞ ع٦ؼ ل٨ىه اإلاهىت ؤزال٢ُاث

 في ٌؿاهم ؤن ًم٨ً ما وهى اإلاهىت بإزال٢ُاث ُتاإلاغجب اإلاهُلخاث مً الٗضًض ٌكغح لم ؤهه ٦ما اإلاهىُت، بالجىاهب

الم اإلاغجبُت ال٣ًاًا حؿُِـ  .مٗىُت ؤَغاٝ لهالر الٓغفي و اإلاهلخي للخٟؿحر ٖغيت مجها ًجٗل و باإٖل

ش اإلاؿاؽ ٖضم"  ٚغاع ٖلى الهامت اإلاهُلخاث و اإلاٟاهُم مً الٗضًض في ٚامًا ال٣اهىن  هظا ٦ما ظاء -  بالخاٍع

ني  للمماعؾت الخُىعي اإلاؿاع مً ٣ًىى ؤن ًم٨ً ما وهى اإلاؿاؽ بهظا اإلا٣هىص ًىضر لم ٕغاإلاك ؤن خُض" الَى

المُت ت الؿمُٗت ؤلٖا   الجؼاثغ في اإلاماعؾت و الخد٨م خُض مً جإزغا ٌٗٝغ  الىٕى هظا ؤن و زانت الجؼاثغ، في البهٍغ

 زال٫ مً ؤو الخىُٓمُت ىمالىه و ال٣ىاهحن زال٫ مً ؾىاء ٢بل مً مماعؾتها جمذ التي ال٣ُىص لجملت هٓغا

 .الجؼاثغ في اإلاٗلىمت ٖلى لاوٛال١ و البحرو٢غاَُت

 ٚحر ؤو مباقغة بهٟت الٗمىمُت للصخهُاث الخانت الخُاة اهتها٥" اإلاكٕغ مى٘  في وعص الٛمىى مً ؤزغ ظاهب -

 الخُاة بحن انلتالٟ الخضوص ؤن ٖلما" مباقغة ٚحر نٟت" و" مباقغة بهٟت" ب اإلا٣هىص ما ًىضر ؤن صون " مباقغة
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 ما وهى زانت ظضا ص٣ُ٢ت خضوص هي مجهم الؿُاؾُحن زانت الٗمىمُت للصخهُاث الٗمىمُت الُبُُٗت و الخانت

 .الصخٟي الٗمل ٣ًىى ٢ض

 مجا٫ في ألازال٢ُت و اإلادمىصة اإلاماعؾاث ٦إخض الخصخُذ و الغص خ٤ جىيُذ في ملخّى بك٩ل اإلاكٕغ اظتهض -

الم  .ؤلٖا

المُت اإلاماعؾت لتر٢ُت ظضًضة ن آلُاثهظا ال٣اهى  جًمً -  ال٨ُٟلت آلالُاث خُض مً بًجابي ٢اهىن  ٞهى ٖلُه و ، ؤلٖا

المُت، اإلاماعؾت ازل٣ت و بدىُٓم  مً ًجٗل ما وهى اإلاُضاوي بٗملها مغهىن  اله٩ُلُت الهُئاث هظه هجاٖت ؤن بال ؤلٖا

 الجؼاثغي في حٗامله م٘ ؾلُت اإلاكٕغ لضي واضخا آلالُاث، بال ؤهىا الخٓىا اعجبا٧ا هظه ٖلى الخ٨م ألواهه الؿاب٤

 بطا ما ًدضص ؤن صون  ال٣اهىهُت البهغي ٦ةخضي آلُاث جىُٓم ال٣ُإ بدُض ؤهه ا٦خٟي بخبُان َبُٗتها الؿمعي يبِ

ت هُئت ؤجها ؤم منهي بُاب٘ جدٓى ٧اهذ ت ؤم بصاٍع  اجساط ؤؾـ ٦ظا و ٢غاعاتها بلؼامُت مضي ما و ، ع٢ابُت ؤم اؾدكاٍع

 .الهُئت هظه مؿخىي  ٖلى غاعال٣

، بل ؤن الخٍٗغ٠ الظي ظاء به هى حٍٗغ٠ ظض  -  ظاء هظا ال٣اهىن ٖلى ٢هىع ٦بحر في حٍٗغ٠ الصخٟي اإلادتٝر

المُت في الجؼاثغ، بدُض ؤن الخٍٗغ٠ الىاعص هى حٍٗغ٠ بصاعي ؤ٦ثر مىه  مى٣ىم و ٌٗغ٢ل ٖملُت بنالح اإلاىٓىمت ؤلٖا

 حٍٗغ٠ منهي للصخٟي.

الم زهىنُاث في اإلاكٕغ جد٨م ٖضم ًٓهغ ظلُا -  اإلاماعؾت بإؾالُب حٗل٤ ُٞما زانت البهغي  الؿمعي ؤلٖا

المُت ت ؤلٖا غ اإلاخٗل٣ت جل٪ ؤو ٢غاءتها و ألازباع بخ٣ضًم اإلاخٗل٣ت ألازال٢ُاث ٚغاع ٖلى اإلادتٞر  لاؾخسضاماث و بالخهٍى

ت غ ػواًا و الل٣ُاث لؿلم ؤلاًضًىلىظُت و الؿُاؾٍى  . ٚحرها و الخهٍى

م ٖلى - حر قإجها مً التي ألامىع  مً الٗضًض بلى جُغ١  ال٣اهىن  هظا ؤن مً الٚغ ت، مهىُت بٖالمُت بِئت جٞى  ٖلى مدتٞر

حن، الصخُٟحن ؤنىاٝ مسخل٠ جدضص مضوهت اؾخدضار ٚغاع  مجها حٗاوي ٧اهذ التي الى٣اثو بظل٪ مخضاع٧ا اإلادتٞر

ُٗت الىهىم  مؿخىي  يمان في ٢هىع  ٖلى آلازغ هى ظاء الًٗىي  اهىن ال٣ هظا ؤن هغي  ؤهىا بال الؿاب٣ت، الدكَغ

٤ لم و الٗمل ٖال٢اث مً عاقي منهي حر في ٦بحر خض بلى ًٞى المُت البِئت جل٪ جٞى ت ؤلٖا  ظمُ٘ ٞحها ًخمخ٘ التي اإلادتٞر

ت الخؿاباث ًٖ بُٗضا وواظباتهم بد٣ى٢هم ال٣ُإ في الٟاٖلحن  ٢ًُت طل٪ ؤمشلت مً و اإلاهلخُت و الؿُاؾٍى

ً الخمُض ٖبض ؤلاجها٫ وػٍغ لها جُغ١  التي ال٣ًاًا مً ٧ىاخضة ؤلاقهاع ٖاثضاث مً الصخُٟحن اصةاؾخٟ  في ٢ٍغ

داجه  .بخاجا ٖلحها ًخُغ١  لم ال٣اهىن  هظا ؤن بال جهٍغ

 مضي ٖلى ظض٫ مدل ْلذ التي اإلاؿاثل بٌٗ بكإن جىيُداث جًمىذ اجها هى الىز٣ُت هظه لهالر ٌسجل ما -

 وهظا" واضخا اإلاؿاؽ" ٩ًىن  ؤن ؤ٦ضث التي الىَىُت الؿُاصة و الضولت بإمً اإلاؿاؽ مؿإلت ٚغاع ٖلى بالجؼاثغ، ٣ٖىص

 .الجؼاثغ في الٗغا٢ُل مً الٗضًض حٗٝغ ْلذ التي لاؾخ٣هاثُت الصخاٞت صٖم قإهه مً ما
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ت للصخاٞت اإلاكٕغ بضٖم جخٗل٤ ال٣اهىن  هظا في ؤزغي  بًجابُت ه٣ُت -  ًدخاط لتيا اإلاخسههت و الصخاٞت الجىاٍع

 و لازخهام ٖلى ًغ٦ؼ انبذ الظي الٗالم في لئلٖالم ال٨بري  الخىظهاث يمً جضزل ؤجها و زانت بلحها ال٣ُإ

ت الصخاٞت  الؿُاؾُت.  ال٣ًاًا ٖلى ُٞه مبالٜ بك٩ل التر٦حز ٖضم و لاظخماُٖت الٟئاث مسخل٠ تهم التي الجىاٍع
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 اإلابدث الثاوي :

 اإلاخعلق باليشاغ السمعي البصسي  54-24هقدي للقاهىن زقم  جدليل 

و اإلاخٗل٤ باليكاٍ  2014ُٟٞغي  24اإلاىا٤ٞ ٫  1435عبُ٘ الشاوي ٖام  24اإلااعر في  04-14نضع ال٣اهىن ع٢م 

الم  الظي ؤقاع في مًمىهه، ال  05-12الؿمعي البهغي بٗض ؾيخحن مً نضوع ال٣اهىن الًٗىي اإلاخٗل٤ باإٖل

مً الباب الغاب٘ اإلاخٗل٤ باليكاٍ الؿمعي البهغي، بلى نضوع ههىم جىُٓمُت جدضص  61و  59جحن ؾُما اإلااص

 ٦ُُٟاث الخضمت الٗمىمُت مً زال٫ اليكاٍ الؿمعي البهغي.

ٗض ال٣اهىن  عي 04-14ع٢م  َو الم في الجؼاثغ، باٖخباعه ؤو٫ هو حكَغ ش ٢ُإ ؤلٖا ه في جاٍع ، ألاو٫ مً هٖى

اليكاٍ ؤلاٖالمي الؿمعي البهغي، ٟٞي الى٢ذ الظي لم ًخدضر ُٞه ٢اهىن  مسهو بال٩امل بلى جىُٓم

الم  ًٟاى، خاٞٔ اإلاكٕغ الجؼاثغي في ٢اهىن  01-82ؤلٖا الم الؿمعي البهغي بال بك٩ل ٖام ٞو ًٖ ؤلٖا

الم  ت وحٗامل بدظع قضًض م٘ هظا اإلاجا٫ مً  07-90ؤلٖا ٖلى جدٟٓه خى٫ الخٗضصًت الؿمُٗت البهٍغ

المي 04-14المُت، و ٖلُه ٨ًدس ي ٢اهىن اإلاماعؾت ؤلٖا ؤهمُت بالٛت ل٩ىهه ؤو٫ ٢اهىن ًدىاو٫ اليكاٍ ؤلٖا

الم في الجؼاثغ.   الؿمعي البهغي بىٕى مً الخٟهُل لُٟخذ بظل٪ مغخلت ظضًضة مً مغاخل ؤلٖا

ظاء  و٢بل الخىى في ٚماع الٓغوٝ التي ؾاهمذ في والصة هظا الىو ال٣اهىوي البض مً ال٣ى٫ ؤن هظا ألازحر 

اث، والضلُل ٖلى طل٪ ْهىع الٗضًض مً ال٣ىىاث  مخإزغا ظضا ًٖ خغ٦ُت اإلاجخم٘ الجؼاثغي ٖلى ٧ل اإلاؿخٍى

ت اإلادخىي و هظا  م مً ؤجها ظؼاثٍغ الًٟاثُت التي جبض مً الخاعط و الخايٗت ل٣ىاهحن صو٫ ؤزغي ٖلى الٚغ

ت في  المُت الؿمُٗت البهٍغ الجؼاثغ ، ي٠ بلى طل٪ حُٗل بؿبب ٖضم وظىص هو جىُٓمي للمماعؾت ؤلٖا

ت بٗض ؾىىاث مً الٛل٤ لِـ لها مبرع، خُض ًٓهغ  هظا الخُٗل مً زال٫  حن بلى ٢ىىاث ظؼاثٍغ الجؼاثٍغ

الٗضًض مً اإلآاهغ ؤبغػها ؤلا٢با٫ ال٨بحر ٖلى ال٣ىىاث الًٟاثُت ألاظىبُت و مدضوصًت مكاهضة ال٣ىىاث 

ضجه الٗضًض مً الضعاؾاث ؤلاخهاثُت الخانت بيؿب الٗمىمُت م٣اعهت بالًٟاثُاث ألاظىبُت خؿبما ؤ٦

ت بلى الخاعط مً ؤظل مماعؾت اإلاكاهضة المُت الجؼاثٍغ ٠ ال٨بحر للُا٢اث و ال٨ٟاءاث ؤلٖا ، باإلياٞت بلى الجًز

. ىوي مدتٝر  خلمها في بٖالم جلٍٟؼ

 

                                                           
   مً بحن الضعاؾاث في هظا الؿُا١، الضعاؾت التي ٢ام بها مٗهضIMMAR  خُض ؤ٦ضث الضعاؾت ؤن 2016في الجؼاثغ ل٣ُاؽ وؿب اإلاكاهضة في عمًان مً ٖام ،

ذ الضعاؾت ٖلى ُٖىت م٩ىهت  لل٣ىىاث الٗمىمُت. % 12م٣ابل  % 48وؿبت مكاهضة ال٣ىىاث الخانت بلٛذ   % 49و   عظا٫ %51شخو ) 2.480مً خُض ؤظٍغ

هم  ٟي )% 81ؾىت مىػٖحن ٖلى الىؾُحن الخًغي ) 15وؿاء( جخٗضي ؤٖماٖع  (.%19( و الٍغ
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  54-24اليشاغ السمعي البصسي  لقاهىن  سياقي جدليل:  ألاوى  اإلاؼلب

 

I. 54-24 هىن ظسوف صدوز القا  : 

المُت ؾاهمذ مجخمٗت في الضٞ٘ بهظا الىو  الق٪ ؤن ظملت مً الٓغوٝ الؿُاؾُت و لاظخماُٖت و ال٣اهىهُت و ؤلٖا

عي بلى الىظىص، و ختى و بن ازخلٟذ آلاعاء و الخدلُالث خى٫ ؤهمُت ٖامل ٖلى آزغ بال ؤن ل٩ل هظه الٗىامل صوع  الدكَغ

الم الؿ  معي البهغي اإلاخٗضص في الجؼاثغ. في ْهىع ؤو٫ ٢اهىن ًىٓم ؤلٖا

ومهما ٨ًً ٞةهه مً الىاضر ؤن هظا ال٣اهىن ظاء بةعاصة ؾُاؾُت صٞٗتها ظملت اإلاُُٗاث لاظخماُٖت و اإلاهىُت، وهى ما 

ت والؿُاخت ولاجها٫ الش٣اٞت لجىت ًخطر مً زال٫ ما نغخذ به عثِؿت َلخت  الؿٟلى للبرإلاان الؿُضة هضي بالٛٞغ

٤ ال٨بري  ؤلانالخاث مىانلت في بالبالص الٗلُا الؿلُاث بعاصة م٘ جماقُا ظاء ل٣اهىن هظا ا "مكغوٕ بن  اؾتراجُجُت ٞو

بال ؤن هظه ؤلاعاصة الؿُاؾُت هي هدُجت ظملت مً اإلاُُٗاث لاؾتراجُجُت اإلاسخلٟت ُٞما  1وألاهضاٝ" اإلاٗالم واضخت

 ى٣ُت الٗغبُت في جل٪ الٟترة.ٞحها جل٪ الؿُاؾُت ولاظخماُٖت و لا٢خهاصًت التي قهضتها اإلا

الم 2الؿُض ٖلى ظغي  KBCوفي هظا الهضص ٣ًى٫ اإلاضًغ الٗام الؿاب٤ ل٣ىاة  ، 2012، ؤهه "٢بل نضوع ٢اهىن ؤلٖا

ىهُت و  اجهلذ الؿلُت الؿُاؾُت ببٌٗ ألاشخام ؾىاء مضعاء ظغاثض ؤو عظا٫ ؤٖما٫ و خشتهم ٖلى ٞخذ ٢ىىاث جلٍٟؼ

ضتهم بخ٣ضًم اٖخماصاث لهم مً ؤظل اليكاٍ في الجؼاثغ "، ما٦ضا ؤن بوكاء هظه ال٣ىىاث لم ٨ًً بمباصعة مً  ٖو

اإلاهىُحن و ال ؤي َٝغ آزغ  ٚحر الؿلُت الؿُاؾُت، و الضلُل ٖلى طل٪ ؤن هظه ال٣ىىاث ْلذ حٗمل بك٩ل َبُعي في 

م مً ويٗها ال٣اهىوي ٚحر الٗاصي ختى ؤهه ونل ٖضص ال٣ىىاث في مغخلت مٗى ٢ىاة جيكِ في  43ُت الجؼاثغ ٖلى الٚغ

 ٣ِٞ مٗمضة بك٩ل عؾمي. 5الجؼاثغ مجها 

الم و ؤَُاٝ اإلاٗاعيت َُلت عب٘ ٢غن  -ومً الىاخُت الؿُاؾُت، نضع  هظا ال٣اهىن  الظي ْل مُلبا ملخا لغظا٫ ؤلٖا

باث و ظاء في ٖؼ  مغخلت محزتها ججاط ٢2014بل لاهخساباث الغثاؾُت لؿىت  -مً الخٗضصًت الؿُاؾُت في الجؼاثغ

المُت و بالخالي  ؾُاؾُت في ْل ما ؾمي بٖالمُا ب"نغإ ؤظىدت الؿلُت" و هي ألاظىدت التي ٧اهذ لها امخضاصاتها ؤلٖا

٣ت في  -في ظؼء ٦بحر مىه -ٞةن هظا الهغإ ظغي  ً الٍٗغ الم بلى صعظت ٣ٞضث ٞحها ال٨شحر مً الٗىاٍو ٖلى مؿخىي ؤلٖا

ذ بإزال٢ُاث اإلاهىت الصخُٟت. و الجؼاثغ مهضا٢ُتها و ؤباهذ ًٖ اهدُاػ جام ل جىاح يض آلازغ في بزال٫ واضر و نٍغ

المي الؿمعي البهغي مً زال٫ بنضاع هظا  ٖلُه ؤنبذ مً الًغوعي، ولى بٗض جإزغ ٦بحر، جىُٓم اليكاٍ ؤلٖا

ه في الجؼاثغ.  ال٣اهىن ألاو٫ مً هٖى

                                                           
1
ؼ -  باث اإلاكاهضًً وجُلٗاث الىسب ،  ،مجُض طبُذ ٍٖؼ ضة٢اهىن الؿمعي البهغي بحن ٚع  2013 - 11 - 26 ، نىث ألاخغاع  ظٍغ
2
ش ، جهغ KBCٖلى ظغي، مضًغ ٖام ٢ىاة  -    .2015ؤ٦خىبغ  12ٍذ ل٣ىاة "الٗغبي" بخاٍع
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لُه ٞةهه باإلياٞت ٖلى ؤن هظا ال٣اهىن ًىضعط في ْل "ؤلانالخاث ال ؼ ٖو ؿُاؾُت" التي ؤٖلً ٖجها الغثِـ ٖبض الٍٗؼ

الم في الجؼاثغ ؤن  2011بىجٟل٣ُت ؾىت  با، ٣ٞض ؤنبذ مً اإلالر باليؿبت ل٣ُإ ؤلٖا و التي قملذ ظمُ٘ ال٣ُاٖاث ج٣ٍغ

ت زانت و ؤن جل٪ الخجاطباث الؿُاؾُت التي قهضتها ٞترة  المُت الؿمُٗت البهٍغ ًدىػ ٖلى ٢اهىن ًىٓم اإلاماعؾت ؤلٖا

الم ؾاختها ألاؾاؾُت و في ال٨شحر مً ألاخُان ٖلى خؿاب الخضمت الٗمىمُت التي  2016بلى  2011حن ما ب ٧ان ؤلٖا

 ًٟترى ؤن جغاعي مهلخت الجمهىع و لِـ مهالر ألاٞغاص.

ُاٝ الؿُاؾُت صازل ٢بت  ذ مغخلت ما ٢بل اإلاهاص٢ت ٖلى هظا ال٣اهىن ه٣اقاث مؿخًُٟت مً َٝغ ألَا و٢ض ٖٞغ

ض و مٗاعى إلاا ظاء به مكغوٕ هظا ال٣اهىن، خُض عؤي البرإلااويالبرإلاان بحن   ظبهت خؼب ًٖ بىقاش ي مهُٟى مٍا

 مً الىٕى لاهٟخاح " وؤن هظا هدى الظهاب في الؿلُت لضي الىُت ُٚاب ًا٦ض ؤن " اإلاكغوٕ لاقترا٦ُت ال٣ىي 

ٗاث اث" ب"اإلا٣ُضة ونٟها التي الدكَغ ضم ٬ الىٓام حؿلِ "بب٣اء الهضٝ مجها للخٍغ حن جم٨حن ٖو  في خ٣هم مً الجؼاثٍغ

ت ال٣اهىن  ْل في صًم٣غاَُت صولت ب٢امت  .1”الخٗبحر وخٍغ

الم الش٣اٞت ؾاب٤ للجىت وهى م٣غع  –ببغاهُم  ٢اعة ٖلي  هىه البرإلااوي ٬ باإلا٣ابل  ٖلى بال٣اهىن   -بالبرإلاان  ؾاب٣ا وؤلٖا

عي، الهُٗض ال٣اهىن  بٗض زانت الجؼاثغ"، في الضًم٣غاَُت الٗملُت حٗؼػ  التي اإلا٩اؾب "ؤهم مً ٌٗض بهه و٢ا٫ الدكَغ

الم اإلاخٗل٤ الًٗىي  اع” بغؤًه ٌٗض الظي باإٖل المُت للمماعؾت اإلاغظعي ؤلَا  ًغي  ال ٞهى اإلاىُل٤ هظا الخغة" ، ومً ؤلٖا

غ مجا٫ في جغاظ٘ ؤي  ٢ىي جماعؾه  ؤن ًم٨ً الظي لاخخ٩اع بلى اإلا٣ابل في هبه ل٨ً البهغي  الؿمعي اليكاٍ جدٍغ

المي، اإلاجا٫ في الهاٖضة اإلاالُت هم الظي لاخخ٩اع مً "ؤزُغ ؾ٩ُىن  بهه و٢ا٫ ؤلٖا ت 
ُ
 .2بمماعؾخه" الضولت ج

المُت في مجا٫ الؿمعي البهغي بك٩ل ٢ؿغي،  :  مً الىاخيت ؤلاعالميت -  ل٣ض ظاء هظا لاهٟخاح ٖلى الخٗضصًت ؤلٖا

الكإن الجؼاثغي ب٨شحر مً ؤلاؾهاب و٧اهذ ٖباعة ًٖ ماؾؿاث  بٟٗل ْهىع الٗضًض مً ال٣ىىاث الًٟاثُت التي جدىاو٫ 

ت مً خُض اإلاًمىن وختى  بٖالمُت ؤظىبُت مً وظهت هٓغ ٢اهىهُت ؤي زايٗت لل٣اهىن ألاظىبي و ل٨جها ٢ىىاث ظؼاثٍغ

ُٗى الجضًض و ٖلى اإلاكٕغ
ُ
ؤن  مً خُض الُا٢م الصخٟي الٗامل بها، وهى ما خخم ٖلى الؿلُت ؤن جخماش ي م٘ هظا اإلا

 ٩ًىن في مؿخىي هظا الخ٣ضم لاظخماعي اإلاٟغوى ٖلُه بد٨م الىا٢٘.

  -٢بل نضوع ال٣اهىن –و اٖتٝر مُلىص قغفي الظي ٧ان ؤو٫ مً جىلى عثاؾت ؾلُت يبِ اليكاٍ الؿمعي البهغي 

 ٢اهىن  "مكغوٕ خى٫  بالُاب٘ الخخمي لهظا الىو الخىُٓمي لئلٖالم الؿمعي البهغي ، خُض ٢ا٫ زال٫ ًىم بغإلااوي

ني الكٗبي اإلاجلـ بم٣غ البهغي" جم جىُٓمه الؿمعي  يغوعة ٌٗض الُىم البهغي  الؿمعي ٢اهىن  ؤن "مكغوٕ  الَى

لُه ٢اثما، ؤنبذ الظي البهغي  الؿمعي خ٣ل مخٛحراث جملحها خخمُت ٘ مً البض ٖو  وخماًخه وجىُٓمه له الدكَغ

 .3اإلاكاهضًً" لُمىخاث ٌؿخجُب صًم٣غاَي حٗضصي ٦م٨ؿب

                                                           
1

ضة الغؾمُتؾامُت .م ،  - ضة البالص، الجؼاثغ،  :بٗض نضوع ال٣اهىن في الجٍغ  28.03.2014يىابِ ناعمت الهٟخاح خظع في الؿمعي البهغي، ظٍغ
2
 هٟـ اإلاغظ٘. -  

3
ؼ  -   باث اإلاكاهضًً وجُلٗاث ا٢اهىن الؿمعي البهغي بحن ، مجُض طبُذ ٍٖؼ ضة نىث، لىسب ٚع  2013 - 11 - 26 ، ألاخغاع  ظٍغ
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ت بن هظه مجها  ٢2015ىاة ؾىت  30ألاظىبُت والتي بلٛذ خىالي -الخ٣ُ٣ت الخخمُت جخمشل في ٖضص ال٣ىىاث الجؼاثٍغ

ت و اله٣اع  زمـ ٢ىىاث ٣ِٞ لها م٩اجب مٗخمضة بالجؼاثغ  و ًخٗل٤ ألامغ ب٩ل مً الكغو١ و الجهاع و صػاًغجُٟي و الجؼاثٍغ
ل عثِـ ؾلُت يبِ اليكاٍ الؿمعي ال1 بهغي آهظا٥ مُلىص قغفي ب"ؾلُت الخمُحز" مً ؤظل ، في خحن جم جسٍى

خماص بك٩ل واضر، و ٖلُه ٞةن ٧ان مً الهٗب ظضا جإَحر ٧ل  خماصاث صون ان ًخم جىيُذ مٗاًحر لٖا مىذ هظه لٖا

 هظه ال٣ىىاث ٢اهىهُا زانت و ؤن مٗٓمها ٧ان ًسً٘ لل٣اهىن ألاظىبي. 

عي  اإلاجا٫ في وبغع قغفي هظا الخإزغ اإلاسجل الث مً البالص ٖاهخه "ما بلى البهغي، لئلٖالم الؿمعيالدكَغ  ؤلاعهاب، ٍو

حن جهالر ؤن ؤوال ٖلحها "٧ان –٣ًى٫ الؿُض قغفي  – خُض  .2آلاٞت" هظه ٖلى ال٣ًاء بٗض بحن الجؼاثٍغ

ص٢ذ الٗضًض مً الضعاؾاث التي ؤهجؼث مً الدؿُٗيُاث بلى ٚاًت نضوع هظا ال٣اهىن، ، حخماعيتمً الىاخيت لا  -

ىهُت ألاظىبُت ٖبر ها تراب الىاججت ًٖ الخٗغى اإلاٍٟغ للبرامج الخلٍٟؼ ٢ىؽ الخُغ لاظخماعي الظي حؿببه خاالث لٚا

الًٟاثُاث ألاظىبُت، ختى ؤن اإلاكاهض الجؼاثغي ٧ان ًخاب٘ ؤزباع بالصه وهى ٌِٗل ٞحها مً زال٫ ال٣ىىاث الًٟاثُت 

لٗغبُت مجها و ٚحر الٗغبُت، ٦ما ؾاهمذ الخ٨ىىلىظُاث الخضًشت زال٫ ؾىاء جل٪ التي لضحها مغاؾلىن في الجؼاثغ ؤم ال، ا

هظه الٟترة في ججؿُض صخاٞت اإلاىاًَ و بالخالي ٧اهذ جل٪ ال٣ىىاث حٗخمض ٦شحرا ٖلى اإلاىاَىحن لخُُٛت ألاخضار في 

 الجؼاثغ  زانت ألاخضار طاث الُاب٘ الؿُاس ي و لاظخماعي.

الم و٢ض ماعؾذ الجبهت لاظخماُٖت َُلت ا ت التي ؾب٣ذ نضوع ٢اهىن ؤلٖا يُٛا ٦بحرا ٖلى الخ٩ىماث  2012لٗكٍغ

ت الغؤي و الخٗبحر، وطل٪  اث زانت جل٪ اإلاخٗل٣ت بدٍغ ض مً الخٍغ اإلاخٗا٢بت في الجؼاثغ مً ؤظل الخهى٫ ٖلى مٍؼ

 بالتزامً م٘ الخغا٥ ؤلاظخماعي الظي قهضجه الٗضًض مً الضو٫ الٗغبُت.

غي ألاؾخاط مغؾلي الم في الخ٤ مبضؤ ٨ًغؽ الجضًض ال٣اهىن  هظا بن وهغان ظامٗت ًم لٗغط ٍو  اوسجاما ولاجها٫ ؤلٖا

 ؤ٢غجه الظي والؿُاؾُت اإلاضهُت للخ٣ى١  الضولي والٗهض ؤلاوؿاوي الضولي وال٣اهىن  ؤلاوؿان وخ٣ى١  الضولُت اإلاباصت م٘

ت مٟهىمه في ًسخل٠ ال ال٣اهىن  هظا ؤن ٦ما 1966, ؾىت اإلاخدضة لؤلمم الٗامت الجمُٗت الم لخٍغ  ًٖ وظىهغه ؤلٖا

 ألامغ حٗل٤ ؾىاء لاؾ٨ىضًىاُٞت، الضو٫  و٢ىاهحن الٟغوس ي ال٣اهىن  ومجها الٛغبُت، والضًم٣غاَُاث اللُبرالُاث ٢ىاهحن

ت ؤو لاؾدكاعة ؤو اإلاغا٢بت ؤو بالًبِ  .3الجزاٖاث حؿٍى

ب ًٖ هظه الى٣اقاث التي صاعث خى٫ مكغوٕ و٢بل الخىى في جدلُل هظه الىز٣ُت البض مً ؤلاقاعة بلى ؤن ؤ٦بر ٚاث

٢اهىن اليكاٍ الؿمعي البهغي هم الصخُٟىن و مهىُى ال٣ُإ ؤهٟؿهم، اللظًً لم جٓهغ مجهم بال بٌٗ ألانىاث 

اإلاخٟغ٢ت و اإلاٗؼولت التي ٧اهذ حٗبر ًٖ وظهاث هٓغ شخهُت و زانت ؤ٦ثر مما ٧اهذ حٗبر ًٖ مى٠٢ الُٝغ اإلانهي 

ٗىص طل٪ ف ي هٓغها بلى اوٗضام جمشُل ه٣ابي ٞٗا٫ و٢اصع  ٖلى جبلُٜ نىث مهىيي ال٣ُإ في مشل هظه بإ٦مله، َو

اإلاىاؾباث و٦ظل٪ خالت الالبهخمام التي ؾاصث ألاوؾاٍ الصخُٟت في جل٪ الٟترة و بال ٠ُ٨ٞ ًم٨ً ؤن هٟؿغ ؤن 

                                                           
1
ش  -   ىُت بخاٍع ً , وػٍغ لاجها٫ زال٫ خلىله يُٟا ٖلى ال٣ىاة الشالشت لالطاٖت الَى  .2015ٞبراًغ  12خمُض ٢ٍغ

2
ؼ  -    باث اإلاكاهضًً وجُلٗاث الىسب٢اهىن الؿمعي البهغي بحن ، مجُض طبُذ ٍٖؼ  اب٤.ؿالغظ٘ اإلا، ٚع

3
 هٟـ اإلاغظ٘ -  
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ت الغؤي و الخٗبحر و ٞخذ ال٣ُإ الؿمعي البهغي ٧اهذ مُالب ؾُاؾُت جدملها اإلاٗاعيت ؤ٦ثر  اإلاُالب اإلاخٗل٣ت بدٍغ

 مما ًدملها الصخُٟىن. 

المُت ٖلى بزخالٞها ُٚابا عهُبا و ٚحر مبرع في هظا الهضص، ٞهي ٖاصة ما ج٩ىن   ًٞال ًٖ طل٪، سجلذ اإلااؾؿاث ؤلٖا

٘ ال٣ىاهحن في ال٣ُاٖاث ألازغي بال ؤجها  ٟي في لم حؿاهم بما ٨ً -في هٓغها –الؿبا٢ت بلى بزاعة الى٣اف خى٫ مكاَع

ها مً اجساط مىا٠٢ ٢ض حٗىص ٖلحها ؾلبا في اإلاؿخ٣بل.  الى٣اف خى٫ هظا ال٣اهىن و طل٪ ٢ض ٌٗىص بلى جسٞى

لبُت ًٖ هظا  ني باأٚل وبٗض ؾلؿلت الى٣اقاث التي جمذ خى٫ مكغوٕ هظا ال٣اهىن، ناص١ هىاب اإلاجلـ الكٗبي الَى

ًه مً َٝغ هىاب ج٨خل الجؼاثغ الخًغاء و  ت البرإلااهُت لخؼب الخىمُت و الٗضالت و ظبهت  ال٣اهىن ُٞما جم ٞع اإلاجمٖى

 ال٣ىي ؤلاقترا٦ُت.

ت : ٧ان مً الًغوعي ؤن جخجه الؿلُت الؿُاؾُت في الجؼاثغ هدى ٞخذ اليكاٍ  مً الىاخُت لا٢خهاصًت والخجاٍع

ت جٟغيها مىٓمت الخجاعة الٗاإلاُت المي الؿمعي البهغي ٖلى الخىام ألؾباب ا٢خهاصًت و ججاٍع التي ْلذ الجؼاثغ  ؤلٖا

و طل٪ مً ؤظل زل٤ بِئت جىاٞؿُت مٟخىخت زالُت مً ٧ل الًٍٛى و  1995جٟاوى مً ؤظل لاهًمام بلحها مىظ 

 الخضزالث الؿُاؾُت.

ض لاهًمام بلحها هى ٞخذ ظمُ٘ اإلاجاالث ؤمام  ومً بحن الكغوٍ التي جًٗها مىٓمت الخجاعة الٗاإلاُت ألي بلض ًٍغ

المي ٖمىما و الؿمعي البهغي بالخهىم، و ٢ض حُٗلذ لاؾدشماع لا٢خهاصي ص ون اؾخصىاء، بما في طل٪ اإلاجا٫ ؤلٖا

هظه اإلاٟاوياث لٗضة ٣ٖىص للٗضًض مً ألاؾباب مً بُجها جل٪ اإلاخٗل٣ت بمضي اهٟخاح الًٟاء لاؾدشماعي في الجؼاثغ ، 

با بلى ٞخذ الٗضًض مً ال٣ُاٖاث،  2000و ٖلُه اججهذ الجؼاثغ مً ؾىت  التي ٧اهذ حٗخبر في و٢ذ مط ى خ٨غا ٖلى ج٣ٍغ

الم الؿمعي البهغي.  الضولت، ٖلى الغؤؾما٫ الخام مشل ٢ُإ اإلادغو٢اث و الخجاعة الخاعظُت زم ؤلٖا

ت الغؤي و الخٗبحر ٖبر مسخل٠ الىؾاثل و طل٪  ٦ما ًخُلب الىمِ لا٢خهاصي اللُبرالي الظي جبيخه الجؼاثغ يمان خٍغ

حر ًٞاء قٟاٝ و صًم٣غ  الم لخٞى حر ؤظىاء جىاٞؿُت بحن اإلاخٗاملحن لا٢خهاصًحن، زانت و ؤن ؤلٖا اَي ٌؿاهم في جٞى

حر  المي اإلاؿاهم في جٞى ٌك٩ل خل٣ت ظض هامت في مىٓىمت الخٗامل لا٢خهاصي، وطل٪ مً زال٫ صوعها ؤلاقهاعي و ؤلٖا

ن الىي٘ الظي ٧اهذ حِٗكه مٗلىماث ٖمل مُٟضة باليؿبت للىاقُحن في الخ٣ل لا٢خهاصي و الخجاعي، و ٖلُه ٞة

المي لم ٨ًً لِؿخجُب بلى الكغوٍ 2012الجؼاثغ ٢بل  ، لم ٨ًً ًدٟؼ ٖلى لاؾدشماع لا٢خهاصي، ٦ما ان الًٟاء ؤلٖا

 التي جًٗها مىٓمت الخجاعة الٗاإلاُت، وهى ما صٞ٘ الؿلُت الؿُاؾُت بلى لاججاه هدى ٞخذ هظا اإلاجا٫.

الم ؾىت  ا" في الجىلت  ،2012و بٗض نضوع ٢اهىن ؤلٖا مً مٟاوياتها مً اظل  11خ٣٣ذ الجؼاثغ  "ج٣ضما ملخْى

ل  ، خؿب وػٍغ الخجاعة آهظا٥ مهُٟي بً باصة الظي  2013لاهًمام بلى مىٓمت الخجاعة الٗاإلاُت التي ظغث في ؤٍٞغ
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ا ٧ان الجؼاثغ مل٠"ؤ٦ض ؤن     اإلاٗلىماث ًم هاثل ٖلى ٦م ًدخىي  الدجم بهظا ملٟا ه٣ضم مغة ألو٫  ؤهىا بدُض زٍغ

 .1"الؿاب٣ت بالجىالث م٣اعهت اإلاُلىبت بالخٟانُل

ا بٟٗل الًِٛ الضولي الظي ماعؾخه الٗضًض مً الضو٫ و الهُئاث مً ؤظل  لُه ٞةن ٢اهىها مً هظا الىٕى ٧ان يغوٍع ٖو

 صٞ٘ مل٠ الجؼاثغ في ؤلاهًمام بلى مىٓمت الخجاعة الٗاإلاُت.

زانت  05-12ليكاٍ الؿمعي البهغي م٨مال لل٣اهىن الًٗىي لئلٖالم ٣ٞض ظاء ٢اهىن ا:  مً الىاخيت القاهىهيت

ت، بل ا٦خٟى باإلقاعة بلى  المُت الؿمُٗت البهٍغ وؤن هظا ألازحر لم ًخُغ١ بما ٨ًٟي بلى خُصُاث اإلاماعؾت ؤلٖا

اإلاباصعة  الخىظهاث الٗامت للؿلُت ُٞما ًخٗل٤ بهظا ال٣ُإ و التي ؤ٦ضث في مٗٓمها اؾخٗضاصها بلى لاهٟخاح ٖلى

٧ان ؤ٦ثر مً يغوعي مً الىاخُت  04-14الخانت وطل٪ جماقُا م٘ مخُلباث جل٪ اإلاغخلت، و ٖلُه ٞةن نضوع ٢اهىن 

 . 05-12ال٣اهىهُت و بال ٞال مٗنى لل٣اهىن الًٗىي 

 

II.  مً خيث الشهل :  54-24القاهىن 

لذ مبنى هظا ال٣اهىن )بىاء ٖلى( و هي ٖلى ؤعب٘ مىاص مً الضؾخىع، ق٩ 04-14اٖخمض اإلاكٕغ في بٖضاص هو ال٣اهىن 

ت هي ، 126و  122و  120و  119اإلاىاص  ُٗت بلى ؤعبٗت ٢ىاهحن ًٍٖى ٦ما ٖاص اإلاكٕغ زال٫ بٖضاص لهظه الىز٣ُت الدكَغ

مله، اإلاٗض٫ و اإلاخمم و ال٣اهىن  وجىُٓمه  الضولت مجلـ بازخهاناث  واإلاخٗل٤  98 -01  ع٢م  الًٗىي   ال٣اهىن  ٖو

الؿُاؾُت و   واإلاخٗل٤ باألخؼاب  12-04لاهخساباث و ال٣اهىن الًٗىي ع٢م  واإلاخٗل٤ بىٓام 12-01  ع٢م الًٗىي 

الم. 05-٦12ظل٪ ال٣اهىن الًٗىي ع٢م   اإلاخٗل٤ باإٖل

 اإلاخٗل٤ ب٣ىاهحن اإلاالُت اإلاٗض٫ و اإلاخمم،  84-17  ع٢م ٢اهىن ٖاصي هي ال٣اهىن  21وا٢خط ى مً اإلاكٕغ الىٓغ  في 

 ال٣اهىن  اإلاخًمً 88-01  ع٢م و اإلاخمم، و ال٣اهىن  اإلاٗض٫  وجغ٢ُتها الصخت بدماًت واإلاخٗل٤  85-05 مع٢ وال٣اهىن 

ني، و  و اإلاخٗل٤ باألعق٠ُ  88 -09 ع٢م الٗمىمُت لا٢خهاصًت اإلاٗض٫ و اإلاخمم، وال٣اهىن  للماؾؿاث الخىظُهي الَى

اإلاٗض٫ و   الخجاعي  اإلاخٗل٤ بالسجل  90-22 و ال٣اهىن ع٢م اإلاٗض٫ و اإلاخمم  الٗمل اإلاخٗل٤ بٗال٢اث 90-11 ع٢م ال٣اهىن 

 اإلاخٗل٤ بدماًت  98-04  ع٢م اإلاٗض٫ و اإلاخمم و ال٣اهىن   الٗغبُت اللٛت اؾخٗما٫ حٗمُم واإلاخًمً 91-05 ع٢م ال٣اهىن 

ض اإلادضص لل٣ىاٖض الٗامت اإلاخٗل٣ت 2000-03 الترار الش٣افي وال٣اهىن ع٢م والالؾل٨ُت  ٨ُتو باإلاىانالث الؿل بالبًر

 04-02 اإلاؿخضامت اإلاٗض٫ و ال٣اهىن ع٢م  الخىمُت بَاع في البِئت اإلاخٗل٤ بدماًت 03-10 ع٢م ال٣اهىن � اإلاٗض٫ و اإلاخمم و

ت اإلاُب٣ت ال٣ىاٖض ًدضص الظي اإلاخٗل٤ بالخ٣ُِـ و  04-04 اإلاٗض٫ و اإلاخمم و ال٣اهىن ع٢م ٖلى اإلاماعؾاث الخجاٍع

ت مماعؾت اليكاَاث ٤ بكغوٍاإلاخٗل 04-08 ال٣اهىن ع٢م  مً اإلاخٗل٤ بالى٢اًت اإلاٗض٫ و اإلاخمم و ال٣اهىن  الخجاٍع

                                                           
ت، ؤلازىحن  -  ل  8وػٍغ الخجاعة ألاؾب٤ مهُٟي بً باصة ، و٧الت ألاهباء الجؼاثٍغ .2013ؤٍٞغ 1 



 بالجصابس البصسي  السمعي ؤلاعالم ؤخلقت و جىظيم في اإلاعخمدة آلالياث:  ألاوى  صلالف

 

 
250 

ت و ال٣اهىن   ؤلاظغاءاث واإلاخًمً ٢اهىن   08-09  ع٢م اإلاٗض٫ و اإلاخمم و ال٣اهىن  وم٩اٞدخه الٟؿاص   ع٢م اإلاضهُت وؤلاصاٍع

 الجغاثم مً للى٢اًت الخانت  خًمً ال٣ىاٖضواإلا 09-04  ع٢م الٛل و ال٣اهىن  اإلاؿتهل٪ و٢م٘ اإلاخٗل٤ بدماًت 03-09

الم اإلاخهلت بخ٨ىىلىظُاث  11-10  ع٢م و ال٣اهىن   بالؿِىما  اإلاخٗل٤ 11-03  ع٢م ال٣اهىن  و وم٩اٞدتها ولاجها٫ ؤلٖا

 بالىالًت.  اإلاخٗل٤ 12-07 ع٢م و ال٣اهىن  اإلاخٗل٤ بالجمُٗاث 12-06  ع٢م و ال٣اهىن  واإلاخٗل٤ بالبلضًت

خماص ٖلحها مً َٝغ اإلاكٕغ لًبِ م٣خًُاث ٢اهىن اليكاٍ الؿمعي  10ى طل٪ هجض باإلياٞت بل ؤوامغ عثاؾُت جم لٖا

-156  ع٢م اإلاٗض٫ و اإلاخمم  و ألامغ  الجؼاثُت ٢اهىن ؤلاظغاءاث  اإلاخًمً  66-155 ع٢م البهغي وجخٗل٤ ٖمىما باألمغ

ألامغ  اإلاضوي اإلاٗض٫ و اإلاخمم و   ال٣اهىن   واإلاخًمً  75-58 ع٢م و اإلاخمم و ألامغ اإلاٗض٫  اإلاخًمً ٢اهىن ال٣ٗىباث 66

بمجلـ اإلاداؾبت اإلاٗض٫ واإلاخمم  اإلاخٗل٤  95-20  ع٢م اإلاٗض٫ و اإلاخمم و ألامغ الخجاعي  ال٣اهىن  اإلاخًمً  75-59  ع٢م

غ  اإلاخٗل٤  01-03  ع٢م باإلًضإ ال٣اهىوي و ألامغ اإلاخٗل٤  96-16  ع٢م و ألامغ  ألامغ اإلاٗض٫ و اإلاخمم و   علاؾدشما بخٍُى

اإلاجاوعة و ٦ظا  اإلاال٠  والخ٣ى١   اإلاخٗل٤ بد٣ى١  03-05  ع٢م  اإلاخٗل٤ باإلاىاٞؿت اإلاٗض٫ و اإلاخمم و ألامغ  03-03  ع٢م

اث٠. ببٌٗ  الخانت ولالتزاماث  اإلاخٗل٤ بداالث الخىافي  07-01 ع٢م ألامغ  اإلاىانب والْى

هظه الترؾاهت ال٣اهىهُت التي اٖخمض ٖلحها اإلاكٕغ في بىاء هظا الىو ًٞال ًٖ وجخطر ؤهمُت هظا ال٣اهىن مً زال٫ 

ت و ال٣ىاهحن الٗاصًت و ألاوامغ الغثاؾُت  مجمٕى ال٣ُاٖاث اإلاغجبُت به و التي جخطر مً زال٫ ال٣ىاهحن الًٍٗى

الك٤ الؿُاس ي مً ٖلى ٚغاع   04-14الؿاب٣ت الظ٦غ، خُض ؤهىا هجض مٗٓم ال٣ُاٖاث لها ٖال٢ت بٟدىي ال٣اهىن 

الم و لاجها٫ و الجغاثم اإلاخهلت  04-12زال٫ ال٣اهىن الًٗىي الخام ألاخؼاب الؿُاؾُت  و ٢ُإ ج٨ىىلىظُاث ؤلٖا

ت و ٢اهىن خماًت اإلاؿتهل٪ و ٢م٘ الٛل و ال٣ُإ  بها ٦ظل٪ ال٣ُإ الخجاعي مً زال٫ ٢اهىن اليكاَاث الخجاٍع

٣افي و ٢اهىن الؿِىما و ألامغ اإلاخٗل٤ بد٣ى١ اإلاال٠ و الخ٣ى١ اإلاجاوعة الش٣افي مً زال٫ ٢اهىن خماًت الترار الش

، هاهُ٪ ًٖ ال٣ُاٖاث 10-03و٦ظل٪ ٢ُإ البِئت مً زال٫ ال٣اهىن اإلاٗل٤ بالبِئت في بَاع الخىمُت اإلاؿخضامت ع٢م 

 الخ٣ىُت اإلاخٗل٣ت بالجمٗاث اإلادلُت و اإلاالُت و ٚحرها.

اءث في ؾبٗت ٞهى٫، جُغ١ الٟهل ألاو٫ بلى ألاخ٩ام الٗامت التي وعصث في ماصة ظ 113، 04-14وجًمً ال٣اهىن 

ًخٗل٤ باإلاىيٕى و مجا٫ الخُب٤ُ و الشاوي جًمً الخٗاٍع٠ الخانت بمىايُ٘ هظا ال٣اهىن، ؤما مجهما ٞهلحن ألاو٫ 

ا٫ الؿمعي الباب الشاوي الخام بسضماث لاجها٫ الؿمعي البهغي ٣ٞض جُغ١ في ٞهله ألاو٫ بلى زضماث لاجه

البهغي الخانت بال٣ُإ الٗمىمي بِىما جىاو٫ الٟهل الشاوي زضماث لاجها٫ الؿمعي البهغي اإلاغزهت ؤي جل٪ 

حن،  ت في ال٣ُإ الخام ٣ٞض زهها اإلاكٕغ بٟٖغ اإلاخٗل٣ت بال٣ُإ الخام، وهٓغا بلى خضازت الخجغبت الؿمُٗت البهٍغ

الؿمعي البهغي و الٟٕغ الشاوي بلى قغوٍ اؾخٗما٫ هظه  ألاو٫ جُغ١ بلى ٦ُُٟاث الخهى٫ ٖلى عزهت اليكاٍ

الغزهت. في خحن زهو الٟهل الشالض مً الباب الشاوي لبٌٗ ألاخ٩ام اإلاكتر٦ت بحن ٧اٞت زضماث لاجها٫ 

 الؿمعي البهغي .



 بالجصابس البصسي  السمعي ؤلاعالم ؤخلقت و جىظيم في اإلاعخمدة آلالياث:  ألاوى  صلالف

 

 
251 

ه الباب الشالض الظي ؤزظ ٖىىان "ؾلُت يبِ الؿمعي البهغي" جًمً ٞهلحن جُغ١ ألاو٫ بلى مهام و نالخُاث هظ

ت الجزاٖاث، ؤما الٟهل  الهُئت ال ؾُما في مجا٫ الًبِ و اإلاغا٢بت و في اإلاجا٫ لاؾدكاعي و ٦ظل٪ في مجا٫ حؿٍى

 الشاوي ٣ٞض قمل ٦ُُٟت حك٨ُل و جىُٓم و ؾحر ؾلُت يبِ الؿمعي البهغي .

ت وجًمً ٞهلحن، ؤما الباب ال خامـ ٣ٞض ٞهل في الباب الغاب٘ زهو لئلًضإ ال٣اهىوي و ألاعقٟت الؿمُٗت البهٍغ

ت و الباب الؿاصؽ في ألاخ٩ام الجؼاثُت ؤما الباب الؿاب٘ ُٞخٗل٤ باألخ٩ام ؤلاهخ٣الُت و الجهاثُت.  ال٣ٗىباث ؤلاصاٍع

 

III.  مً خيث اإلاظمىن :  54-24القاهىن 

ٍ الؿمعي ظاء في اإلااصة ألاولى مً هو الىز٣ُت ، ؤن هظا ال٣اهىن "حهضٝ بلى جدضًض ال٣ىاٖض اإلاخٗل٣ت بمماعؾت اليكا

الم  الؾُما اإلااصة ألاولى مىه  05-12البهغي و جىُٓمه "و  طل٪ بما ًخىا٤ٞ م٘ ؤخ٩ام ال٣اهىن الًٗىي اإلاخٗل٤ باإٖل

وهى ما ًىضر الهضٝ ألاو٫ مً ال٣اهىن الظي ظاء لُىٓم اإلاهىت مً زال٫ آلُاث ؾى٨دكٟها مً زال٫ الخدلُل اإلاٗم٤ 

 لهظه الىز٣ُت.

الجهاث التي بةم٩اجها  04 -14مً ال٣اهىن  3، خضصث اإلااصة 05-12مً ال٣اهىن الًٗىي  61وفي قبه بٖاصة للماصة 

 مماعؾت اليكاٍ الؿمعي البهغي و هي :

ت التي حؿخٛل زضمت لاجها٫ الؿمعي البهغي  -  الخابٗت لل٣ُإ الٗمىمي ألاشخام اإلاٗىٍى

 ماؾؿاث و هُئاث وؤظهؼة ال٣ُإ الٗمىمي اإلاغزو لها. -

 ئاث التي جسً٘ لل٣اهىن الجؼاثغي اإلاغزو لها.اإلااؾؿاث و الهُ -

وهى ما ًا٦ض مىظ البضاًت اٖخماص اإلاكٕغ الجؼاثغي ٖلى بظغاء "الترزُو اإلاؿب٤" إلاماعؾت اليكاٍ الؿمعي البهغي ، 

 ٖلى ؤن ًدضص ٦ُُٟاث مىذ هظا الترزُو في اإلاىاص الالخ٣ت.

الظي ٌؿخمض ال٣اهىن  05-٣12اهىن الًٗىي لئلٖالم وهىا ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن بظغاء الغزهت ًبضو مخىا٢ًا م٘ عوح ال

ذ في اإلااصة  05-12ؤخ٩امه مىه )مً ال٣اهىن الًٗىي(، خُض ًىو ال٣اهىن  14-04 مىه ٖلى ؤن وكاٍ  2بك٩ل نٍغ

ت بال ُٞما جخٗل٤ بجملت مً ألامىع خضصتها هظه اإلااصة وجخٗل٤ ٖمىما  الم ًماعؽ بدٍغ باخترام الؿُاصة و الىخضة  ؤلٖا

ني و ٚحرها مً ألامىع، ٦ما ههذ اإلااصة  ىُت و خغمت الضًً ؤلاؾالمي و باقي الَى مً  2ألاصًان ومخُلباث ألامً الَى

ت في ْل اخترام ما ههذ ٖلُه اإلااصة  04-14ال٣اهىن  مً  2ٖلى ؤن "اليكاٍ الؿمعي البهغي ًماعؽ ب٩ل خٍغ

الم ٖمىما و الؿمعي " ، و ٖلُه ٞةن ٧لخا اإلااصجحن ههخا بىيى 05-12ال٣اهىن الًٗىي  ت مماعؾت ؤلٖا ح ٖلى خٍغ

البهغي ٖلى وظه الخهىم، ولهظا ٞةن بظغاء الغزهت ًبضو مىا٢ًا م٘ ما ظاء به ال٣اهىهان، و طل٪ ألن هظا ؤلاظغاء 
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الم في ال٨شحر مً الخاالث، زانت و ؤهه ٢ض ٌؿخسضم في بٌٗ الخاالث ٦ذجت  ٢ض ٌك٩ل ٢ُضا ؤمام مماعؾت وكاٍ ؤلٖا

غ ٚل٤  ٢ىاة ؤو الخ٤ًُِ ٖلحها. لخبًر

ت ألصخاب عؤؽ اإلاا٫  5ما اإلااصة ؤ ؾىاء ٧اهىا ٖباعة ًٖ ؤشخام َبُُٗحن ؤو  –٣ٞض ويٗذ قٍغ الجيؿُت الجؼاثٍغ

حن اجُت" ؤي ؤهه  -مٗىٍى اإلاسهو إلوكاء "زضمت لاجها٫ الؿمعي البهغي" التي خهغها اإلاكٕغ في "٢ىىاث مىيٖى

اجُت و ال خضص بك٩ل مباقغ َبُٗت ال٣ىىاث التي  ًم٨ً للخىام ؤوكائها بمىظب هظا ال٣اهىن و التي ظٗلها مىيٖى

ت .  ًم٨ً ؤهه ج٩ىن ٖامت ؤو بزباٍع

خطر لىا مً زال٫ اإلااصجحن  ألاًٞلُت التي ًدٓى بها ال٣ُإ الٗمىمي ؤمام ال٣ُإ الخام خُض ؤن اإلااصة  5و  4ٍو

اجُت " بال ؤهه  الغابٗت جدُذ لل٣ُإ الٗمىمي مماعؾت اليكاٍ الؿمعي البهغي  "في ق٩ل ٢ىىاث ٖامت و٢ىىاث مىيٖى

اجُت ٣ِٞ، ٟٞي اإلااصة الخامؿت جٟاصي  جم خهغ ؤق٩ا٫ هظه اإلاماعؾت باليؿبت لل٣ُإ الخام في "ال٣ىىاث اإلاىيٖى

اإلاكٕغ بياٞت "ال٣ىىاث الٗامت" لضي خضًشه ٖلى ؤن زضماث لاجها٫ الؿمعي البهغي اإلاغزو لها جدك٩ل مً 

اجُت )٣ِٞ صون الٗامت( اإلايكإة مً ٢بل ماؾؿاث وهُئاث وؤظهؼة ال٣ُإ الٗمىمي ؤو ؤشخام ال٣ىىاث اإلاىي ٖى

ىن  مخل٪ عؤؾمالها ؤشخام َبُُٗىن ؤو مٗىٍى حن ًسًٗىن لل٣اهىن الجؼاثغي )ٌٗني بظل٪ الخىام( ٍو مٗىٍى

ت.  ًخمخٗىن بالجيؿُت الجؼاثٍغ

٣ت التي خغعث بها هخحن اإلااصجحن ٖلى الخظع ا المي وجض٫ الٍُغ ل٨بحر الظي ًخمل٪ اإلاكٕغ الجؼاثغي في ٞخده لليكاٍ ؤلٖا

اجُت لخٟاصي ؤلا٢با٫ اإلاتزاًض ٖلى الكإن الؿُاس ي  الؿمعي البهغي، خُض ؤن هظا الٟخذ ٧ان ظؼثُا و اججه بلى اإلاىيٖى

 م زضمت ٖمىمُت و ؤلازباعي والظي ظٗله اإلاكٕغ خ٨غا ٖلى ال٣ُإ الٗمىمي الظي ًغي اإلاكٕغ ؤهه ال٨ُٟل ٢اهىها بخ٣ضً

مً ٢اهىن الؿمعي البهغي الك٪ بال٣ُحن ُٞما ًخٗل٤ بالدجم الؿاعي الخام  18وبهظا الخهىم، ٢ُٗذ اإلااصة 

ت مدل جدضًض ٖلى ؤؾاؽ الدجم الؿاعي،  ت، خُض ظٗلذ مً ألازباع و الخهو ؤلازباٍع باألزباع والخهو ؤلازباٍع

اجُت الخانت اإلايكإة بمىظب  ت ؤي ؤن ال٣ىىاث اإلاىيٖى هظا ال٣اهىن ؾ٩ُىن بةم٩اجها بصعاط خهو وبغامج بزباٍع

٤ حجم ؾاعي ًدضص في عزهت لاؾخٛال٫ بك٩ل مؿب٤ صون بم٩اهُت حٗضًله مهما ٧اهذ الٓغوٝ.  ٞو

ت هدى  الُاب٘  المُت الؿمُٗت البهٍغ بضو مً زال٫ اإلاىاص الؿاب٣ت ؤن اإلاكٕغ الجؼاثغي ؤعاص الضٞ٘ بالخجغبت ؤلٖا ٍو

حر زضمت ٖمىمُت بٖالمُت تهخم بمسخل٠ لاظخماعي ؤ٦ثر  مىه الؿُاس ي ؤلازباعي وطل٪ عبما لؿببحن عثِؿحن ؤولها جٞى

اجُت و زاهُا  الخض مً  ٞئاث اإلاجخم٘ الجؼاثغي مً ؤَٟا٫ و وؿاء و طووي لاخخُاظاث الخانت مً زال٫ بغامج مىيٖى

الم الؿمعي البهغي الىاش ئ في الجؼاث غ باألزباع الؿُاؾُت و اإلاىايُ٘ آلاهُت و ؤخضار لاهخمام اإلاتزاًض مً ٢بل ؤلٖا

 ؤلازاعة طاث الٗال٢ت بالكإن الؿُاس ي، زانت في ألاويإ الؿُاؾُت التي محزث الٟترة التي نضع ٞحها هظا ال٣اهىن.

الم في ال٣اهىن 18و  5، 4وجٓهغ لىا ظلُا مً زال٫ هظه اإلاىاص ) ت اإلاؿاولُت لاظخماُٖت لىؾاثل ؤلٖا ( بهماث هٍٓغ

الم مؿاولُاتها لاظخماُٖت ٧املت مً زال٫ صٞٗها هدى الخُغ١  الجؼاثغي، خُض ؤن اإلاكٕغ ؤعاص ؤن ًدمل وؾاثل ؤلٖا

بلى اوكٛاالث ٧ل الٟئاث لاظخماُٖت و الخُغ١ بلى مسخل٠ اإلاىايُ٘ لاظخماُٖت و الش٣اُٞت وهي اإلاجاالث التي حٗاوي 
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لُه مً ٢لت لاهخمام م٣اعهت باإلاىايُ٘ الؿُاؾُت ال المي الؿمعي البهغي في الضو٫ الىامُت، ٖو تي جخهضع لاهخمام ؤلٖا

الم  ٞةهىا وسجل هىا ه٣ُت بًجابُت ٧ىن ؤجها جإحى بما ًخماش ى م٘ الخىظهاث الٗاإلاُت ال٨بري في مجا٫ جىُٓم ؤلٖا

 الؿمعي البهغي.

ت، خُض ( جُغح بق٩اال مهىُا ٦بحرا باليؿبت لل٣اثمحن ٖلى اإلااؾؿاث 18بال ؤن اإلااصة)  المُت الؿمُٗت البهٍغ ؤلٖا

ت في الخاالث لاؾخصىاثُت ؤو لاؾخجابت الٟىعٍت ألخضار جٟغى  ؾِخٗظع  جسهُو ؾاٖاث بياُٞت لبرامج بزباٍع

ت مدضص ؾلٟا.  هٟؿها ٖلى الكب٨ت البرامجُت وطل٪ ألن ال٣اثم ٖلى ال٣ىاة م٣ُض بذجم ؾاعي مً اإلاىاص ؤلازباٍع

المُحن و جُاعاث اإلاٗاعيت خُض اٖخبر  مدل 18و4،5و٧اهذ هظه اإلاىاص  اهخ٣اصاث قضًضة مً َٝغ بٌٗ اإلاهىُحن و ؤلٖا

المي ؾلُمان بسلُلي ؤن "ما ًشحر الدؿائالث هى بلؼام اإلااؾؿاث والكغ٧اث الخانت بةوكاء ٢ىىاث مخسههت  ؤلٖا

اث وؤظهؼة ال٣ُإ ٣ِٞ، صون بم٩اهُت بوكاء ٢ىىاث ٖامت، خُض ًجٗلها في هو اإلاكغوٕ خ٨غا ٖلى هُئاث وماؾؿ

حر مبرع ٢اهىهُا ومهىُا"  .1الٗمىمي وهى ؤمغ ٚحر مٟهىم ٚو

ىهُت التي ًٞلذ الٗمل  وبالٟٗل ٣ٞض ؤصي هظا اإلاُٗى الظي جًمىخه هظه اإلاىاص بلى حُُٗل ظؼؤعة ال٣ىىاث الخلٍٟؼ

ها بال٣اهىن ألاظىبي ٖلى الخًٕى لهظا ال٣اهىن و طل٪ ألن اهخمامها ؾُاس ي وبزباعي بالضعظت ألا  ولى و ٖلُه ٞةن زًٖى

لٟدىي هظا ال٣اهىن ؾُدض ٦شحرا مً مجا٫ وكاَها الظي حٗى٫ ٖلُه ٦شحرا في الخهى٫ ٖلى وؿب مكاهضة ٖالُت في 

حن.  ؤوؾاٍ الجؼاثٍغ

٦ما ؤهىا وسجل ؤن ال٣ىىاث الخانت التي جيكِ مً الخاعط وظضث نٗىبت في الخ٠ُ٨ م٘ هظا ال٣اهىن الجضًض  

م مً ؤن وكاَها الٟٗلي ًخم في الجؼاثغ. وب٣ُذ حٗمل مً الخاع   ط لؿىىاث ٖضًضة ٖلى الٚغ

عي، جًمىذ اإلااصة  مً الٟهل الشاوي اإلاسهو  7ولٟهم م٣انض هظا ال٣اهىن و مشلما هى مٗمى٫ به في الخ٣لُض الدكَغ

اجُت و للخٗاٍع٠، الٗضًض مً الخٗاٍع٠ طاث الٗال٢ت بىو هظا ال٣اهىن خُض ٖٝغ ال٣ىاة الٗامت و ال٣ىاة اإلا ىيٖى

ت ٖلى  الخضمت ؤلاطاُٖت ٦ما ٖٝغ بظغاء لاؾخمإ الٗلني و جىػَ٘ هُا١ الترصصاث بياٞت بلى بٌٗ ألاؾالُب ؤلاقهاٍع

الم و ؾيخُغ١ لها  ىن و هي ألاؾالُب التي لها ٖال٢ت بإزال٢ُاث ؤلٖا اًت و بْهاع اإلاىخىط و لا٢خىاء ٖبر الخلٍٟؼ ٚغاع الٖغ

 الخ٣ا.

الم الٗمىمي و الخام، هبضؤ بإهم الخٗاٍع٠ التي ظاء بها  وفي هٟـ ؾُا١ خضًصىا ًٖ ٢ًُت الخضمت الٗمىمُت و ؤلٖا

اجُت ، خُض ٌٗٝغ ال٣اهىن  ال٣ىاة الٗامت بإجها " ٢ىاة جدخىي   04-14اإلاكٕغ وهي ال٣ىاة الٗامت و ال٣ىاة اإلاىيٖى

ىهُت ؤو ؾمُٗت مىظهت بلى الجمهىع الىاؾ٘، ٦ما ت في مجاالث  حك٨ُلتها ٖلى بغامج جلٍٟؼ جدخىي ٖلى خهو مخىٖى

اجُت  اجُت ؤو زضمت مىيٖى ُه". ؤما ال٣ىاة اإلاىيٖى الم والش٣اٞت  والتربُت  والتٞر ٞهي ٖباعة  -٦ما ؾماها اإلاكٕغ –ؤلٖا

ىهُت ؤو ؾمُٗت جخمدىع خى٫ مىيٕى ؤو ٖضة مىايُ٘".  ًٖ "بغامج جلٍُٟؼ

                                                           
ؼ  -  1 باث اإلاكاهضًً وجُلٗاث الىسب ٢اهىن الؿمعي البهغي بحن، مجُض طبُذ ٍٖؼ  مغظ٘ ؾب٤ ط٦غه.، ٚع
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ٟحن  ٚحر ص٣ُ٢حن و ٌٗاهُان مً هكاقت واضخت مً الىاخُت و مً زال٫ اإلاالخٓت الى٣ضًت، هغي بإن هظًً الخٍٗغ

حن مً ال٣ىىاث بك٩ل  ت الٟغ١ بحن هظًً الىٖى لانُالخُت، بدُض ؤن اإلاُل٘ ٖلى هظا الىو ٢ض ال ًخم٨ً مً مٗٞغ

الم والش٣اٞت والتربُت  ت في مجاالث  ؤلٖا واضر، ٞٗىضما هجض ؤن ال٣ىاة الٗامت "هي التي جدخىي ٖلى خهو مخىٖى

ُه ايت ؤو اإلاغؤة والتٞر اجُت اإلاسههت لؤلَٟا٫ ؤو الٍغ  -ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ ال الخهغ–" ٞهل هظا ٌٗني ؤن ال٣ىاة اإلاىيٖى

ُه ومشل طل٪ ال٣ىىاث  الم والش٣اٞت  والتربُت والتٞر ت في مجاالث  ؤلٖا ال ًم٨ً ؤن جخًمً ٖلى خهو مخىٖى

ايت ٧لها ٢ىىاث مً اإلام٨ً ؤن ج ُه في بَاع اإلاسههت للمغؤة ؤو اإلاسههت للٍغ ٣ضم خهها في الش٣اٞت و التربُت و التٞر

احي.  َابٗها اإلاىيٖى

ٟحن ٨ًمً في ٢ًُت "الجمهىع الىاؾ٘" بدُض ؤن ال٣ىاة الٗامت مىظهت  بضو  ؤن لازخالٝ الىخُض بحن الخٍٗغ ٍو

اجُت ٞهي ل٩اٞتالكغاثذ لاظخماُٖت ٖلى ازخالٞها ٞهي بظل٪ مىظهت للجمهىع الىاؾ٘ ب٩ل م٩ىهاجه ؤما ال٣ىاة ا إلاىيٖى

ت مُٗىت.  مىظهت لجمهىع مٗحن ؤو َب٣ت اظخماُٖت ؤو ٖمٍغ

 ٠ ُت و الٗامت بال ؤن طل٪ ال ٨ًٟي للخٍٗغ وختى و بن ٧ان مىيٕى الجمهىع ٌك٩ل ه٣ُت ازخالٝ بحن ال٣ىاة اإلاىيٖى

لُه ًم٨ً الخإ٦ُض هىا ؤن هظًً الخٗ ٟحن ًخًمىان بهما خُض ؤن الخٍٗغ٠ ًخٗل٤ باإلاًمىن و بسهىنُت ٧ل ٢ىاة ٖو ٍغ

ل زاَئ ؤو ٌك٩ل سٛغة ٢اهىهُت ًم٨ً الخالٖب مً زاللها بٟدىي هظا  زالال بنُالخُا واضخا ٢ض ٩ًىن مدل جإٍو

 ال٣اهىن. 

ُٟت ج٨ك٠ بلى خض ما هٓغة  17جًمىذ  7اإلااصة  ٟا إلاٟاهُم و مهُلخاث جًمجها هو ال٣اهىن وهي ههىم حٍٗغ حٍٗغ

المي و وكا ٟاث ٦ما ًلي :اإلاكٕغ بلى هظا الًٟاء ؤلٖا  َاجه وعهاهاجه، وظاءث مجمل هظه الخٍٗغ

لاجهاالث : هي ٧ل بعؾا٫ ؤو بض ؤو اؾخ٣با٫ للٗالماث ؤو ؤلاقاعاث ؤو ال٨خاباث ؤو الهىع ؤو ألانىاث  ؤو  -

ت ؤو ٚحرها مً  ألاهٓمت   ت ؤو البهٍغ اإلاٗلىماث مهما ج٨ً َبُٗتها بىاؾُت ألاهٓمت  الؿل٨ُت ؤو الغاصًٍى

 ِؿُت .ال٨هغومٛىاَ

ت مهما ٧اهذ ٦ُُٟاث  بثها   - لاجها٫ الؿمعي البهغي : هى ٧ل ما ٣ًّضم للجمهىع مً زضماث بطاُٖت ؤو جلٍٟؼ

 بىاؾُت  الهغجؼ  ؤو  ال٩ابل ؤو الؿاجل.

غاُٞت والجغاثض  والخهو  - ما٫ الؿِىماجٚى ٖمل ؾمعي بهغي: هى ٧ل ٖمل ؾمعي بهغي ما ٖضا ألٖا

اث وألالٗاب وا المُت واإلاىٖى ىن. ؤلٖا ت ولا٢خىاء ٖبر  الخلٍٟؼ الهاث ؤلاقهاٍع ايُت اإلاٗاصة وؤلٖا  لبرامج الٍغ

و في هظا الخٍٗغ٠ ٧ان باألخغي ؤن ًىضر اإلاكٕغ ؤهه ٣ًهض ما ٌؿدشنى مً الٗمل الؿمعي البهغي و لِـ ما هى 

بهغي  الٗمل البهغي في خض طاجه، ٞمً ٚحر اإلا٣ٗى٫ ؤن وٗٝغ الٗمل الؿمعي البهغي بإهه "٧ل ٖمل ؾمعي

غاُٞت  والجغاثض   ما٫ الؿِىماجٚى باؾخصىاء ..."، و بن ٧ان الهضٝ مً هظا الخٍٗغ٠ هى اؾخصىاء ما جم اؾخصىائه )ألٖا
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ىن(  ت ولا٢خىاء  ٖبر  الخلٍٟؼ الهاث  ؤلاقهاٍع ايُت اإلاٗاصة وؤلٖا اث و ألالٗاب  والبرامج  الٍغ المُت واإلاىٖى والخهو ؤلٖا

 مباقغ ؤهه ٌؿدشني مً الٗمل البهغي ما ًلي. ٩ٞان مً ألاًٞل ؤن ٣ًى٫ اإلاكٕغ

ىوي ؤو ٢ىاة : هي  ٧ل زضمت اجها٫  مىظهت  للجمهىع  بىؾُلت  بل٨تروهُت  جلخ٣ِ   في آن  - زضمت البض الخلٍٟؼ

واخض مً َٝغ  ٖمىم  الجمهىع ؤو ٞئت  مىه و ٩ًىن بغهامجها  الغثِس ي  م٩ىها  مً  ؾلؿلت  مخخابٗت  مً 

 لى نىع  و ؤنىاث.الخهو التي  جدخىي  ٖ

زضمت البض ؤلاطاعي ؤو ٢ىاة :  هي ٧ل زضمت اجها٫  مىظهت  للجمهىع  بىؾُلت  بل٨تروهُت  جلخ٣ِ  في آن   -

٩ىن بغهامجها  الغثِس ي  م٩ىها  مً  ؾلؿلت  مخخابٗت  مً  واخض مً َٝغ  ٖمىم  الجمهىع ؤو ٞئت  مىه  ٍو

 الخهو التي  جدخىي  ٖلى  ؤنىاث.

للؿمعي البهغي : هي  وكاٍ لالجها٫  الؿمعي  البهغي  طاث  اإلاىٟٗت  الٗامت  التي الخضمت الٗمىمُت   -

ًًمجها ٧ل شخو مٗىىي  ٌؿخٛل زضمت  لالجها٫ الؿمعي  البهغي  في  ْل  اخترام  مباصت اإلاؿاواة 

ت  و الخ٠ُ٨. ُت  ولاؾخمغاٍع  واإلاىيٖى

ىهُت  ؤو  ؾمُٗت  مىظهت  بلى  الجمهىع  ال٣ىاة  الٗامت : هي  ٢ىاة  جدخىي في حك٨ُلتها ٖلى بغامج  - جلٍٟؼ

ُه . الم والش٣اٞت  والتربُت  والتٞر ت  في  مجاالث  ؤلٖا  الىاؾ٘  جدخىي  ٖلى  خهو مخىٖى

ىوي التي  ج٩ىن  بقاعتها  مغمؼة  ظؼثُا  ؤو  ٧لُا  بىاؾُت وؾُلت    - ال٣ىاة  اإلاكٟغة  :  هي  زضمت  البض  الخلٍٟؼ

 الىٟاط  بلى  مدخىي البض . جغ٢ُم  لٛغى الخد٨م  في 

ىهُت ؤو ؾمُٗت جخمدىع خى٫ مىيٕى ؤو ٖضة    - اجُت : هي بغامج جلٍٟؼ اجُت ؤو زضمت مىيٖى ٢ىاة مىيٖى

 مىايُ٘ . 

ت  ؤو  بثها  ؤو  اؾخ٣بالها  لٛاًاث زانت  زضمت  اجهاالث  - ت : هي زضمت ج٣خط ي بعؾا٫  مىظاث  عاصًٍى عاصًٍى

 باالجهاالث .

ت ج٩ىن  بعؾاالتها  مٗضة  لِؿخ٣بلها  ٖمىم   الجمهىع مباقغة.  ؤلاطاُٖت :الخضمت   - هي زضمت اجهاالث  عاصًٍى

ت  ؤو  ؤهىاٖا  ؤزغي  مً ؤلاعؾا٫.  و ًم٨ً ؤن حكمل هظه  الخضمت  بعؾاالث  نىجُت ؤو  جلٍٟؼ

مهما  للجمهىع  بىؾُلت  بل٨تروهُت :  هى وي٘  ٧ل  ما  ال  ًدمل  نٟت  مغاؾلت  زانت  جها٫ مىظهلا  -

مً  بقاعاث ؤو  ٖالماث ؤو  ٦خاباث  ؤو  نىع  ؤو ؤنىاث  ؤو  عؾاثل  جدذ  جهٝغ  الجمهىع   ٧اهذ َبُٗتها

٤  وؾُلت  اجها٫  بل٨ترووي  ؤو  ٞئاث  مىه ًٖ  ٍَغ
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خدمل  مؿاولُت اليكغ .  - ت  ٍو هاقغ  ؾمعي  بهغي  :  هى  ٧ل  شخو  مٗىىي ٌٗغى  بغامج  ؾمُٗت  بهٍغ

ا ه٣ى٫ بار اث و البض ًخٗل٤  )لٍٛى و لِـ هاقغ ؾمعي بهغي ٖلى اٖخباع ؤن اليكغ ًخٗل٤ باإلاُبٖى

اث(  بالؿمُٗاث البهٍغ

ت  و /ؤو بطاُٖت ٖلى هٟـ  ٢ىاة  البض  ألاعض ي ؤو  الؿاجلي. -  صمج ال٣ىىاث : هى  ججمُ٘  ٢ىىاث جلٍٟؼ

ضمت اجها٫ ؾمعي  ز وكاءالؿلُت اإلااهدت : هي الؿلُت الخىُٟظًت اإلاى٢ٗت ٖلى اإلاغؾىم اإلاخًمً عزهت إل -

 ًسً٘ لل٣اهىن  الجؼاثغي  . بهغي لهالر شخو  مٗىىي زام

لىُتهى  م٣ابلت جضًغها ؾلُت يبِ لاؾخمإ  الٗلني :  - ٤  الؿمعي  البهغي  في  ظلؿت  ٖامت  ٖو
ّ
، و جخٗل

خحن ب٣ضعاث  ا
ّ

ر الؾخٛال٫  زضمت  اجها٫  ؾمعي  بهغي  إلاغش
ّ

الن  الترش  . الظًً اؾخجابىا إٖل

ت : هى جغزُو جمىده هُئت ٖمىمُت بلى مدُت  - ت لدؿخٗمل  جغصصا  جسهُو جغصص عاصًىي ؤو ٢ىاة عاصًٍى عاصًٍى

ت عاص ا مدضصا ؤو  ٢ىاة عاصًٍى ٣ا لكغوٍ  مدضصةًٍى  . مُٗىتٞو

ً هُا١ جغصصاث مٗحن - ختى حؿخٗمله   صصاث،التر في ظضو٫ جىػَ٘ هُا٢اث  جىػَ٘ هُا١ الترصصاث : هى جضٍو

٤ قغوٍلاجهاال ؤو ؤ٦ثر  مً  زضماث مت واخضة زض ت ٞو ىُب٤ هظازانت،  ث الغاصًٍى هُلر ٦ظل٪  اإلا ٍو

 اإلاٗني . ٖلى  هُا١ الترصصاث

ت : ا - ت ؤو اإلاىظاث الهغجٍؼ  GHz  انُالخا ًٖ إلاىظاث ال٨هغومٛىاَِؿُت التي ٣ًل جغصصها هي ا إلاىظاث الغاصًٍى

 . وجىدكغ  في  الًٟاء  صون  مىظه انُىاعي  3000

جل٠ لمسام جهاجي للبض : هى  وؿ٤ ًم٨ً مً مٗالجت مسخل٠ بقاعاث الهىع و/ؤو ألانىاث اإلاُاب٣ت  هٓ -

ىهُت  بٛغى جد٤ُ٣  الترابِ الجهاجي  للبرامج  اإلاؼم٘  بثها  . البرامج  ؤلاطاُٖت  ؤو  الخلٍٟؼ

ت  ج٩ىن  ٞحها ؤلاقاعاث  التي - - جغؾلها  ؤو  حُٗض بعؾالها  الخضمت ؤلاطاُٖت الؿاجلُت : هي زضمت اجهاالث عاصًٍى

في خالت  " اإلادُاث الًٟاثُت مٗضة لِؿخ٣بلها ٖمىم الجمهىع مباقغة. وجُب٤  ٖباعة "ٌؿخ٣بلها  مباقغة

 زضمت البض ؤلاطاعي بىاؾُت الؿاجل ٖلى لاؾخ٣با٫ مً َٝغ ألاٞغاص  والجماٖاث.

لؿمعي  البهغي  ٖال٢اث  مىػٕ  مدخىي  :  هى  ٧ل  شخو َبُعي  ؤو  مٗىىي ٣ًُم  م٘  هاقغي  ا -

مسخل٠   �حٗا٢ضًت مً ؤظل  جغ٦ُب ٖغى زضماث  اجها٫  ؾمعي  بهغي  ًىي٘ جدذ  جهٝغ  ظمهىع 

وؾاثل  لاجها٫ وباؾخٗما٫ قب٨ت  اجها٫  بل٨تروهُت  مضٖمت  ب٣ؿم  بطاعي ؤعض ي  و /ؤو  ٢ؿم  بطاعي  

 بالؿاجل  و /ؤو  ٧ابل.

اًت  :  هي ٧ل مؿاهمت مً َٝغ شخو - َبُعي  ؤو  مٗىىي  ًسً٘  لل٣اهىن  الٗام  ؤو  ال٣اهىن  الٖغ

ت ؤو بغامج بهضٝ  جغ٢ُت  اؾمه  ؤو  ٖالمخه ؤو  الم الؿمُٗت البهٍغ ل زضماث وؾاثل ؤلٖا الخام في جمٍى
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ت التي حؿخٛل زضماث .  نىعجه ؤو  وكاَاجه ؤو مىخىظاجه ٌؿدشنى  مً  هظا  الخٍٗغ٠  ألاشخام  اإلاٗىٍى

المُتو  اجها٫ ؾمعي بهغي  ت . ، مؼوصو الخضماث  ؤلٖا ما٫ الؿمُٗت البهٍغ  ومىخجى  ألٖا

إلاىخىط  :  هى  ٖغى  مىخىظاث  ؤو  زضماث ؤو  ٖالماث  للمكاهضة  مً  زال٫  بض  ؤٖما٫  بْهاع  ا -

ت  زُالُت  ؤو جيكُُُت غاُٞت  ؤو  ؾمُٗت  بهٍغ  . ؾِىماجٚى

ت  جبض  م٣ابل  ؤظغ  ؤو  بقهاع  :  هى  ؤي  ق٩ل  مهمم  ؤو  عؾالت  مدغعة  ؤو ن - ىجُت  ؤو  ؾمُٗت  بهٍغ

ٌ، ؾىاء  مً  ؤظل  جغ٢ُت  ج٣ضًم ؾل٘  ؤو  زضماث  في  بَاع وكاٍ  ججاعي  ؤو  نىاعي  ؤو  خغفي  ؤو   حٍٗى

ت  . اإلااؾؿت مهىت  خغة  ؤو  مً ؤظل  يمان  جغ٢ُت  ججاٍع

ت خؿب الُلب  - ؤؾاؽ  ظضو٫  مىيٕى مً ٢بل     هي  ٖغى بغامج  ٖلى :زضماث الىؾاثل الؿمُٗت البهٍغ

 جاع  مً  ٢بل  اإلاؿخٗمل.لمسزضمت اجها٫ ؾمعي بهغي ٦ً مكاهضتها  في الى٢ذ ا

ىن : هى بض ٖغوى  مباقغة للجمهىع  بٛغى جؼوٍضه، م٣ابل  الدؿضًض، - بؿل٘  ؤو زضماث  ا٢خىاء ٖبر الخلٍٟؼ

ت وما ًترجب ٖجها مً خ٣ى١ و التزاماث.  بما ٞحها ؤمال٥ ٣ٖاٍع

مً هظه الىز٣ُت ٣ٞض نُٛذ بك٩ل ًشحر ال٨شحر مً الدؿائالث خى٫ مٟهىم الخضمت الٗمىمُت، خُض جىو  8اإلااصة ؤما 

ٖلى ؤهه " ًدك٩ل ال٣ُإ الٗمىمي الؿمعي البهغي مً الهُئاث واإلااؾؿاث ألازغي التي جمخل٪ ٞحها الضولت ٧اٞت 

 ت".ألاؾهم وجًُل٘ في بَاع اإلاىٟٗت الٗامت بمهام الخضمت الٗمىمُ

٣ت التي نُٛذ بها هظه اإلااصة ٦إجها ججٗل مً الخضمت الٗمىمُت و اإلاىٟٗت الٗامت  خ٨غا  -ؤو الهالر الٗام –بن الٍُغ

الم الخام ج٣ضًم زضمت ٖمىمُت و لِـ باؾخُاٖخه زضمت  المُت الٗمىمُت و ؤهه لِـ بةم٩ان ؤلٖا ٖلى اإلااؾؿاث ؤلٖا

المُت في ال٨شحر مً الضو٫ هى الهالر الٗام ، في خحن ؤهىا هجض ؤن ؤخض ؤبغػ  ألاؾباب التي صٞٗذ هدى الخٗضصًت ؤلٖا

الم الخام مً  الم الٗمىمي و ؤلٖا ججؿُض مبضؤ الخضمت الٗمىمُت و الهالر الٗام، وطل٪ ألن ألاصواع التي ٣ًىم بها ؤلٖا

لُه ٞال م برع ًجٗل اإلاكٕغ الجؼاثغي اإلاٟغوى ؤن ج٩ىن ؤصواع ج٩املُت في مىار مً اإلاىاٞؿت الجزحهت و الضًم٣غاَُت، ٖو

الم الخام في مؿإلت الخضمت الٗمىمُت. الم الٗمىمي و ؤلٖا  ًٟهل بحن ؤلٖا

ض  مً 04-14باإلياٞت بلى طل٪، ٞةن  بوكاء ال٣ىىاث ٖامت هى مً نلب الخضمت الٗمىمُت بال ؤن هظا ال٣اهىن ) ( خ 

٫ مىده بم٩اهُت ج٣ضًم زضمت ٖمىمُت مً مجا٫ ج٣ضًم هظه الخضمت ٦ما ؤهه ًدض مً زضمت الهالر الٗام مً زال

ت التي ًىو ٖلحها ٢اهىن  زال٫ ال٣ىىاث الٗامت لل٣ُإ الٗمىمي وخضة صون ال٣ُإ الخام، وهى ما ٣ًىى مً الخٍغ

الم و٢اهىن الؿمعي البهغي.  ؤلٖا

ي( لل٣ُإ الٗمىمي مما ًشحر ؤلاهدباه في مًمىن هظا ال٣اهىن هى ؤهه زهو ٞهال ٧امال )الٟهل ألاو٫ مً الباب الشاو

و ٞهال آزغ  )الٟهل الشاوي مً الباب الشاوي( لل٣ُإ الخام في خحن جًمً الٟهل الشالض مً هٟـ الباب ؤخ٩اما 

حن  مكتر٦ت بحن ال٣ُاٖحن، و ًبضو لىا ؤن الٟهل الىاضر بحن ما ٌؿمى في مًمىن هظه الىز٣ُت ب "ألاشخام اإلاٗىٍى
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المُت الؿمُٗت  اللظًً ٌؿخٛلىن زضماث ؤلاجها٫ الؿمعي البهغي الخابٗت لل٣ُإ الٗمىمي" ؤي اإلااؾؿاث ؤلٖا

ت  الم الؿمُٗت البهٍغ ت الٗمىمُت و بحن "زضمت ؤلاجها٫ الؿمعي البهغي اإلاغزو لها" ؤي وؾاثل ؤلٖا البهٍغ

المُت هى  ز الم الؿمعي البهغي امام الخٗضصًت ؤلٖا ضمت الخانت، ٚحر  مبرع بطا ما ٧ان ال٣هض مً ٞخذ مجا٫ ؤلٖا

الهالر الٗام و ججؿُض مبضؤ الخضمت الٗمىمُت، خُض ؤن هظا الٟهل بحن ال٣ُاٖحن ًبرػ صعظت الخمُحز بحن ظاهبحن 

 ًٟترى ؤن ٌٗمال بك٩ل مخ٩امل لخضمت اإلاىاًَ. 

جًمً الٟهل ألاو٫ مً الباب الشاوي اإلاٗىىن ب" زضماث لاجها٫ الؿمعي البهغي الخابٗت لل٣ُإ الٗمىمي" حؿٗت 

اث اإلاخاخت له و ؤلام٩اهُاث اإلاُغوخت مىاص ج الم الؿمعي البهغي و ألاولٍى خُغ١ ٖمىما لل٣ُإ الٗمىمي في مجا٫ ؤلٖا

ت الخانت.  المُت الؿمُٗت البهٍغ  ؤمامه للمكاع٦ت في الغؤؾما٫ لاظخماعي للماؾؿاث ؤلٖا

ذ ما ٣ًهض بال٣ُإ الٗمىمي للؿمعي البهغي الظي "ًدك 8وبضاًت باإلااصة  ٩ل مً الهُئاث و اإلااؾؿاث التي التي ٖٞغ

ت  9جمخل٪ ٞحها الضولت ٧اٞت ألاؾهم"، في خحن ٞخدذ اإلااصة  المُت الؿمُٗت البهٍغ بم٩اهُت مؿاهمت اإلااؾؿاث ؤلٖا

ت زانت مشلما هى مٗمى٫ به في الٗضًض مً الضو٫ ٢ضًمت الٗهض  الٗمىمُت في بوكاء ماؾؿاث بٖالمُت ؾمُٗت بهٍغ

 باليكاٍ الؿمعي البهغي. 

وهٓغا لخؿاؾُت هظا ألامغ  ؾىاء باليؿبت للمكٕغ او باليؿبت لل٣ُإ الؿمعي البهغي في خض طاجه ٣ٞض جغ٥ اإلاكٕغ 

 جٟانُل هظه اإلاكاع٦ت بلى ٢اهىن جىُٓمي آزغ.

الم الؿمعي البهغي الٗمىمي بالٗمل ٖلى بٖضاص بغامج مىظهت للمجخم٘ ب٩ل  10و جلؼم اإلااصة  ٖلى ال٣اثمحن ٖلى ؤلٖا

٤ طاث اإلااصة  –ه و طل٪ م٩ىهاج ُه.  –ٞو الم و التربُت و الش٣اٞت و التٞر للمؿاهمت في جلبُت خاظاث اإلاجخم٘ في مجا٫ ؤلٖا

الم الؿمعي البهغي  وهي ماصة ظض بًجابُت ًم٨ً ؤن حؿدىض ٖلحها الجمُٗاث و اإلاىٓماث اإلاٗىُت باإلاغا٢بت ٖمل ؤلٖا

مخدغعون مً ٧ل التزام مجخمعي، و ٖلُه ٞةن هظه اإلااصة جضزل في  الٗمىمي الظي ٦شحرا ما ٌٗخ٣ض ال٣اثمىن ٖلُه ؤجهم

ت اإلاؿاولُت لاظخماُٖت.   ٦ىه هٍٓغ

الم  11و جدمل اإلااصة  ل وؾاثل ؤلٖا م  ت اإلاؿاولُت لاظخماُٖت بدُض ؤن اإلاكغ ٕ خ  هي ألازغي مٗالم واضخت لىٍٓغ

ت مؿاولُت اظخماُٖت و ز٣اُٞت مُٗىت لخ٩ىن ًٞاء  ا صًم٣غاَُا مً ؤهم ؤهضاٞه جغ٢ُت ٢ُم الؿمُٗت البهٍغ خىاٍع

الؿلى٥ الخًاعي والدؿامذ و اإلاىاَىت .٦ما جًُل٘ هظه ال٣ىىاث بمؿاولُت بصماط ٧اٞت ٞئاث اإلاجخم٘ و الؿماح لها 

 بالخٗبحر ًٖ اوكٛاالتها بما ُٞما طل٪ طوو الخاظاث الخانت.

لُه ٞةن هظه الى٣اٍ جضزل في نلب الخىظه الجضًض الظي جبى اه اإلاكٕغ الجؼاثغي وجم ٖلى ؤؾاؾه بىاء هظا ال٣اهىن ٖو

لى عؤؾها ال٣اهىن الًٗىي   .05-12و ههىم ٢اهىهُت ؤزغي  ٖو

ت ٦ما جمىذ  12إلااصة ؤما ا ت في اؾخسضام اإلاىاعص الًغوٍع ذ، ألاولٍى ٞخمىذ ال٣ُإ الٗمىمي، بك٩ل واضر و نٍغ

المُت الٗمىمُت بم٩اهُت لاخخٟاّ باإلم٩ا  هُاث التي جدىػ ٖلحها زانت مجها الهُا٧ل ال٣اٖضًت.اإلااؾؿاث ؤلٖا
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ت لئلٖالم الٗمىمي، ٣ٞض  و جغجبِ نض٢ُت جدلُل هظه اإلااصة بيُت اإلاكٕغ الظي مىذ مجا٫ واؾ٘ مً ألاًٞلُت و ألاولٍى

الم الٗمىمي مً جضاع٥ الى٣اثو التي ًم٨ً  ؤن ًٓهغ ج٩ىن هظه اإلااصة بًجابُت بلى خض ما بطا ٧اهذ الىُت هي جم٨حن ؤلٖا

ً و لاهخمام باوكٛاالث ٧ل الٟئاث  الم الخام الىاش ئ، ُٞما ًخٗل٤ ب٣ضعجه ٖلى حُُٛت ٧ل مىا٤َ الَى ٖلحها ؤلٖا

الم الخام في مجا٫  الم الٗمىمي و ؤلٖا لاظخماُٖت، ؤما بطا ٧اهذ هُت اإلاكٕغ هي زل٤ مىاٞؿت ٚحر مخىاػهت بحن ؤلٖا

الم في الجؼاثغ  اليكاٍ الؿمعي البهغي و حٛلُب ما هى ٖمىمي ٖلى ما هى زام ٞةن طل٪ ال ًم٨ً ؤن ًسضم ؤلٖا

ىن الجؼاثغي مشال ْلذ مىظ لاؾخ٣ال٫ حؿخُٟض مً صٖم ضخم مً محزاهُت الضولت  زانت بطا ٖلمىا ؤن ماؾؿت الخلٍٟؼ

 الجؼاثغي. ًٞال ًٖ الهُا٧ل ال٣اٖضًت و ؤلام٩اهُاث اإلااصًت التي ؤجُدذ لها صون ان ج٩ىن في مؿخىي جُلٗاث الجمهىع 

ٟت و الخإؾِـ لًٟاء بٖالمي منهي ال ًخم مً زال٫ حٛلُب َٝغ ٖلى َٝغ  ًٞال ًٖ طل٪ ٞةن زل٤ اإلاىاٞؿت الكٍغ

آزغ، بل ًخم ٖبر ججؿُض مبضؤ اإلاؿاواة و ج٩اٞا الٟغم مً ؤظل زضمت الهالر الٗام و جد٤ُ٣ زضمت بٖالمُت ٌٗمل 

الم الخام بك٩ل مخ٩ا الم الٗمىمي و ؤلٖا لُه ٞةهه ًم٨ىىا ال٣ى٫ ؤن هظه اإلااصة ال ًم٨ً ؤن حؿاٖض ٖلى ٞحها ؤلٖا مل، ٖو

ت.  زل٤ بِئت بٖالمُت مدتٞر

المُت  11في ؾُا١ ما ظاءث به اإلااصة  15و  14جإحى اإلااصجان  مً ٢بل، بدُض ؤجهما جلؼمان ال٣اثمحن ٖلى اإلااؾؿاث ؤلٖا

ت الٗمىمُت و الخانت ٖلى يمان ج٣ضًم زضمت ٖمىمُ ٖلى  –ت للمىاًَ و هي اإلااصة التي ًم٨ً ج٩ىن الؿمُٗت البهٍغ

المُت ؤو جل٪ التي  -11ٚغاع اإلااصة  حجت ٢اهىهُت لضٖم ظهىص الجمُٗاث التي حؿهغ ٖلى مغا٢بت ٖمل اإلااؾؿاث ؤلٖا

المي الؿمعي البهغي بطا ما جم  الم، ٦ما ؤجهما حؿاهمان في جغ٢ُت اليكاٍ ؤلٖا جغاعي مهالر مكاهضي وؾاثل ؤلٖا

حر آلا  لُاث ال٨ُٟلت بًمان جُب٤ُ هظه اإلاىاص.جٞى

ل٩ل اإلااؾؿاث و الهُئاث الٗمىمُت ال٣ضعة ٖلى اإلاؿاهمت في الغؤؾما٫ لاظخماعي  16و في طاث الؿُا١، جمىذ اإلااصة 

بت اإلاكٕغ في جم٨حن ال٣ُإ الٗمىمي ٖلى خؿاب  ت الخانت، و هظا ما ًا٦ض ٚع المُت الؿمُٗت البهٍغ للماؾؿاث ؤلٖا

الم و زغوظه مً ؤًضي اإلاهىُحن بلى ال٣ُإ الخا م، ي٠ بلى طل٪ ؤن هظه ؤلام٩اهُت ٢ض حؿاهم في هلهلت ٢ُإ ؤلٖا

المي وهى ما ًاصي بلى ججاوػاث ٖلى   في ال٨شحر مً ألاخُان بسهىنُت اإلاماعؾت و اليكاٍ ؤلٖا
ىن  ِلمُّ ًُ ً ٢ض ال  مؿدشمٍغ

الم، ًد ضر هظا زانت و ؤن اإلاكٕغ لم ًدضص ؤًت قغوٍ لهظه خؿاب لاختراُٞت التي جيكضها الجؼاثغ في ٢ُإ ؤلٖا

 اإلاكاع٦ت بل جغ٥ طل٪ للىو الخىُٓمي الظي حٗىصها في الجؼاثغ ٖلى جإزغه لؿىىاث َىا٫. 

الٟهل الشاوي اإلاسهو لل٣ُإ الخام، ؤو ما ؤؾماه اإلاكٕغ ب"زضماث لاجها٫ الؿمعي البهغي اإلاغزو"، ظاء 

غة مً خُض اإلاىاص خُض جًمً  ل  ٞحها اإلاكٕغ في ٧ل ما ًخٗل٤ بةظغاءاث مىذ عزهت اليكاٍ  30ؤ٦ثر ٞو ه 
 
ماصة ٞ

 الؿمعي البهغي في الجؼاثغ و قغوٍ اؾخسضام هظه الغزهت.

التي ٢ضمذ الخٍٗغ٠ ال٣اهىوي ٫"زضماث لاجها٫ الؿمعي البهغي اإلاغزو لها" ٖلى ؤجها ٧ل  17و اهُال٢ا مً اإلااصة 

ىوي ؤو  ُت للبض الخلٍٟؼ  للبض ؤلاطاعي. زضمت مىيٖى
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و٢ض ؤزاعث هظه اإلااصة ظضال واؾٗا في الجؼاثغ زال٫ مىا٢كت مكغوٕ هظا ال٣اهىن ٖلى مؿخىي البرإلاان، بؿبب 

لازخالٝ الكضًض بحن اإلاٗاعيت ممشلت ؤؾاؾا في خؼب ال٣ىي لاقترا٦ُت و خغ٦ت "خمـ" و بحن ؤخؼاب اإلاىلاة ممشلت 

ني و الخجم٘  غ الَى ني الضًم٣غاَي، خُض َالبذ اإلاٗاعيت بةياٞت ٧لمت" ٖامت" بلى ظاهب ؤؾاؾا في ظبهت الخدٍغ الَى

اجُت و طل٪ مً ؤظل ٞخذ بم٩اهُت بوكاء ٢ىىاث ٖامت مشلما ٣ًخًُه مهلر "ٞخذ اإلاجا٫ الؿمعي  ال٣ىىاث اإلاىيٖى

اجُت التي ؾخجٗل مً هظه اإلا المي الؿمعي البهغي في ال٣ىىاث اإلاىيٖى ماعؾت البهغي" و ٖضم خهغ اليكاٍ ؤلٖا

ٟا٫ و الُبش و ٚحرها مً اإلاىايُ٘ صون اإلاىايُ٘ التي جغاها اإلاٗاعيت في  مدهىعة و ي٣ُت ٖلى مىايُ٘ اإلاغؤة و ألَا

نلب اهخمام اإلاىاًَ الجؼاثغي ؤال وهي الجىاهب الؿُاؾُت و ألامىُت و اإلاكا٧ل لاظخماُٖت و لا٢خهاصًت التي حٗاوي 

 مجها البالص.

ٖباعة " و ٢ىىاث  17اإلاهاصع ؤن مكغوٕ ٢اهىن الؿمعي البهغي جًمىذ في ماصجه  وبهظا الخهىم، ط٦غث بٌٗ

ٖامت"، بال ؤن وػٍغ لاجها٫ ألاؾب٤ ٖبض ال٣اصع مؿاهل جضزل شخهُا و ٣ٖض اظخماٖا م٘ بٌٗ ؤًٖاء اللجىت 

ج٣ضًم اإلاكغوٕ بضون البرإلااهُت للش٣اٞت و لاجها٫ و الؿُاخت، ٞغى ٖلحهم خظٝ ٖباعة " ال٣ىىاث الٗامت" و بظل٪ جم 

 .1ال٣ىىاث الٗامت للمهاص٢ت ٖلُه و هظا ما جم بالٟٗل

الم  المي الؿمعي البهغي في الجؼاثغ في ؤلٖا المي الجؼاثغي ٖلى ؤن خهغ اليكاٍ ؤلٖا جم٘ ؤٚلب اإلاٗىُحن بالكإن ؤلٖا ٍو

المُت في الجؼاثغ . احي هى جىظه ظض ؾلبي باليؿبت إلاؿخ٣بل الخجغبت ؤلٖا  اإلاىيٖى

ىهُت  18ل٪، حٗامل اإلاكٕغ مً زال٫ اإلااصة بلى ط ت بك٩ل ظض خظع بدُض ؤهه مىذ ال٣ىىاث الخلٍٟؼ  -م٘ اإلاىاص ؤلازباٍع

اجُت  ت مدضوصة ظضا ٖلى ؤن ًخم جىيُذ الدجم الؿاعي اإلاؿمىح به -التي اقتٍر ؤن ج٩ىن مىيٖى ، مؿاخاث بزباٍع

ت مً زال٫ جىُٓم آزغ ًىضر ٦ُُٟاث جُب٤ُ  هظه اإلااصة. مً اإلاىاص ؤلازباٍع

وهىا البض مً ؤلاقاعة بلى ؤن هظا الخٗامل الخظع  مً لضن اإلاكٕغ الجؼاثغي الظي ًىم ًٖ ٦شحر مً الخسٝى مً اإلاىاص 

الم الؿمعي البهغي في الجؼاثغ،  غ ٢ُإ ؤلٖا ت، ٢ض ؤزاع  خُٟٓت مهىيي ال٣ُإ ولم ٨ًً بًجابُا البخت في جٍُى ؤلازباٍع

المبل ؤن طل٪ ٖغ٢ل ٖملُت ظؼؤعة  ىهُت الجضًضة التي ْلذ، بٗض نضوع ٧ل مً ٢اهىن ؤلٖا و  04-12ال٣ىىاث الخلٍٟؼ

، حٗمل ٦ماؾؿاث بٖالمُت ؤظىبُت لضحها م٩اجب بالجؼاثغ ، و ٖلُه ٞةن هظه 04-٢14اهىن اليكاٍ الؿمعي البهغي 

الم  ُٗت التي ًٟترى بها ان حؿاهم بك٩ل ٞٗا٫ في جىُٓم ٢ُإ الصخاٞت و ؤلٖا ٖمىما و اإلاماعؾت الىهىم الدكَغ

ت زهىنا لم ج٨ً في مؿخىي جُلٗاث مهىيي ال٣ُإ و لم ج٨ً ٦ظل٪ في مؿخىي جُلٗاث  المُت الؿمُٗت البهٍغ ؤلٖا

ت  اإلاىاًَ الجؼاثغي التي ْل ًيخٓغ  بٖالما هؼحها ٣ًضم زضمت ٖمىمُت عا٢ُت بُٗضا ًٖ ٧ل الخؿاباث الؿُاؾٍى

 ال٣ًُت.

ُت التي هو ٖلحها وفي اهخٓاع الىو الخىُٓمي الظي ؾُدض ت في بغامج ال٣ىىاث اإلاىيٖى ص ٦ُُٟاث بصعاط خهو بزباٍع

الم الؿمعي البهغي  خالت مً الٟىض ى ٌكاع٥ ٞحها الجمُ٘. 04-14ال٣اهىن الًٗىي و ٢اهىن    ، ٌِٗل ٢ُإ ؤلٖا

                                                           
1
 .4102جانفي  01حصة الحدث المغاربي، قناة المغاربية،  -  
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غ في ألاشخام اإلاغشخحن للخهى٫ ٖلى عزو إلوكاء ماؾؿاث  19اإلااصة  بٖالمُت خضصث الكغوٍ التي ًجب ؤن جخٞى

ىهُت زانت في  ت ، ؤو بمٗني آزغ هي اإلااصة التي جه٠ اإلااهالث اإلاُلىبت في الغاٚبحن في بوكاء ٢ىىاث جلٍٟؼ ؾمُٗت بهٍغ

 الجؼاثغ ، و هي زماهُت الكغوٍ ظاءث ٦ما ًلي : 

ت  لل٣اهىن الجؼاثغي   -   ؤن  جشبذ  زًٕى  الصخهُت  اإلاٗىٍى

تل ؤن  جشبذ  خُاػة  ظمُ٘  اإلاؿاهمحن  -    لجيؿُت الجؼاثٍغ

 إلاؿاهمحن بالخ٣ى١  اإلاضهُت. ؤن  ًخمخ٘  ظمُ٘ ا - 

  ؤن  ال ٩ًىن اإلاؿاهمىن ٢ض خ٨م ٖلحهم ب٣ٗىبت مسلت بالكٝغ ؤو الىٓام  الٗام - 

ىُا  زالها -   ؤن  ٩ًىن  عؤؾمالها  لاظخماعي  َو

  ؤن  جشبذ  مهضع  ألامىا٫  اإلاؿدشمغة - 

ىن وؤشخام مهىُىن ص ؤن  ٩ًىن  يمً  اإلاؿاهمىن  -     خاُٞىن مدتٞر

مبر   1942ؤن  ًشبذ اإلاؿاهمىن اإلاىلىصون  ٢بل ًىلُى  -  ه لم ٨ًً لهم ؾلى٥ مٗاصي لشىعة ؤو٫  هٞى
ّ
ؤه

.1954 

الم الؿمعي البهغي  و هجض ٖمىما ؤن هظه الكغوٍ م٣ٗىلت ظضا و ًم٨ً ؤن حؿاهم بك٩ل ٦بحر في خماًت ؤلٖا

المُت مً مخُٟلحن ٖلى ال٣ُإ و الجؼاثغي مً جضزالث عؤؽ اإلاا٫ اإلا كبىه ؤو ألاظىبي ٦ما ؤجها جدمي اإلاماعؾت ؤلٖا

ت ج٩ىن مىظهت لخضمت الهالر الٗام و اخترام م٣ىماث الكٗب الجؼاثغي مً  حؿاهم بظل٪ في زل٤ بِئت مهىُت مدتٞر

ت مماعؾت اليكاٍ ؤلا  ش و ز٣اٞت، وها٦ض في هظا الؿُا١ ؤن هظه الكغوٍ ال جخٗاعى م٘ خٍغ ٖالمي الؿمعي جاٍع

غه و جًمً هؼاهخه.  البهغي بل هي جَا

خباع الجىاهب ألازال٢ُت مً وظهت هٓغ مضهُت بدُض ؤهه ؤلؼم اإلاترشر للخهى٫  هالخٔ ؤًًا ؤن اإلاكٕغ ؤزظ بٗحن لٖا

المي الؿمعي البهغي ؤن ٩ًىن هُٟٓا مً ٧ل قبهت ؤزال٢ُت ؤو جل٪ اإلاغجبُت  ٖلى عزهت مماعؾت اليكاٍ ؤلٖا

بالىٓام الٗام، وهىا البض ؤن وكحر بلى يغوعة هؼاهت الٗضالت و اخترامها لخ٣ى١ اإلاىاَىحن في الخٗبحر ًٖ آعائهم باإلاؿاؽ 

و اخترامها لخ٣هم في الخٓاهغ و ؤن ال ٩ًىن طل٪ ؾببا للخ٨م ٖلحهم بإخ٩ام ًم٨ً بصعاظها في بَاع ؤلازال٫ بالىٓام 

الشالض ، ًخم بنضاع ؤخ٩ام ظؼاُٞت ٖلى ألانىاث اإلاٗاعيت وطل٪ الٗام، بدُض ؤهىا هجض في ال٨شحر مً صو٫ الٗالم 

بةصعاط ؾلى٦ها الؿُاس ي اإلاٗاعى في بَاع اإلاؿاؽ بالىٓام الٗام و ؤخُاها " ؤلازال٫ باالؾخ٣غاع و ؤمً الضولت" و بالخالي 

المي ؤو وكاَاث ؤزغي بؿبب حٗؿ٠ ظهاػ ال٣ًاء.  ٣ًٟض اإلاٗني خ٣ه في مماعؾت اليكاٍ ؤلٖا

المي الؿمعي  وبٗض  الم الؿاعي اإلاٟٗى٫ ٖلى هٓام الغزهت لخىُٓم اليكاٍ ؤلٖا خماص بمىظب ٢اهىن ؤلٖا ؤن جم لٖا

بلى " الغزهت" ٦ألُت جىُٓم و حؿُحر  04-14البهغي، ٣ٞض جم جسهُو الٟٕغ ألاو٫ مً الٟهل الشاوي مً ال٣اهىن 
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ال٣اهىن في ٧ل ما ًخٗل٤ بااللتزاماث التي ًجب  ماصة مً مىاص هظا 26هظا ال٣ُإ، خُض ٞهل اإلاكٕغ بك٩ل ٦بحر في 

 ٖلى الخاثؼ ٖلى عزهت اليكاٍ الؿمعي البهغي اخترامها و ٦ظا الٗضًض مً الخٟانُل التي ؾيخٗغى لها بالخدلُل.

الُبُٗت ال٣اهىهُت لهظه الغزهت مٗخبرا ؤجها بمشابت ال٣ٗض ال٣اهىوي الظي ًجم٘  20ٞبٗض ؤن خضص اإلاكٕغ في اإلااصة 

دشمغ في مجا٫ اليكاٍ الؿمعي البهغي و ؾلُت الًبِ ًٖ الجاهب الخ٩ىمي، وخضص مجا٫ جُب٤ُ هٓام اإلاؿ

٤ الهحرجؼ و الؿاجل، ٣ٞض  ت ًٖ ٍَغ ٤ ال٩ىابل و اؾخسضام الترصصاث الغاصًٍى الغزهت الظي زو به هٓام البض ًٖ ٍَغ

ججخم٘ في هظه اإلااصة زالزت مً ؤهم  مىذ اإلاكٕغ ؾلُت الًبِ نالخُاث مىذ عزهت اليكاٍ الؿمعي البهغي و بهظا

اإلا٣ىماث ال٣اهىهُت آللُت الغزهت و هي الُبُٗت ال٣اهىهُت و مجا٫ الخُب٤ُ و الؿلُت الىنُت التي جمىدها لِكٕغ بٗض 

 طل٪ في مجا٫ آزغ مً مجاالث الًبِ و الخىُٓم.

ؤ٦ثر مً ماؾؿت بٖالمُت ؾمُٗت مى٘ اإلاكٕغ الصخو الُبُعي ؤو الصخو اإلاٗىىي مً اإلاؿاهمت في  23ٟٞي اإلااصة 

ت، وهي اإلااصة التي جخُاب٤ مً خُض اإلاًمىن مً اإلااصة  ، و جضٖمها في  05-12مً ال٣اهىن الًٗىي لئلٖالم  25بهٍغ

 مً هٟـ ال٣اهىن  التي ؾيخُغ١ لها بالخدلُل الخ٣ا. 25هظا الخىظه اإلااصة 

ًىي الظي اهخم ؤ٦ثر بمجا٫ الصخاٞت اإلا٨خىبت و مى٘ لدؿخضع٥ الى٣و الظي ْهغ ٖلى ال٣اهىن الٗ 23و ظاءث اإلااصة 

ت، صون ؤن ًمى٘  حن مً مغا٢بت ؤو حؿُحر ؤ٦ثر مً وكٍغ ألاشخام  -٣٦اهىن ًٖىي  –ألاشخام الُبُُٗحن ؤو اإلاٗىٍى

حن ؤو الُبُُٗحن مً مغا٢بت ؤو حؿُحر ؤ٦ثر مً ماؾؿت بٖالمُت ، و ٖلُه ٞةن اإلااصة    04-14مً ال٣اهىن  23اإلاٗىٍى

اع  و هي جهى٠ ظاء ٦ماصة ظض بًجابُت بدُض ؤجها  -مً ال٣اهىن الًٗىي  25مشلما نىٟىا اإلااصة  -ث في هظا ؤلَا

الم الؿمعي البهغي مً لاخخ٩اع  و الخمغ٦ؼ في ؤًضي الكغ٧اث لا٢خهاصًت و ؤصخاب  حؿاهم في خماًت ٢ُإ ؤلٖا

ت ٖلى خؿاب عئوؽ ألامىا٫ و هظا ما ٌك٩ل زُغا ٖلى ال٣ُإ ألهه ؾُاصي به بل ى زضمت مهالر شخهُت ؤو ٞئٍى

ت.  الهالر الٗام، و ٖلُه ٞةن هظه اإلااصة بًجابُت ظضا و حؿاهم في زل٤ بِئت بٖالمُت مدتٞر

ماصة بظغاثُت بدُض ؤجها جىضر ؤلاظغاءاث التي ًجب ؤن ًدبٗها اإلاترشر للخهى٫ ٖلى الغزهت، و  24و حٗخبر اإلااصة 

ىُت باإل٢با٫ ٖلى الترشر مً  جىو طاث اإلااصة ٖلى يغوعة ؤن ًخم الم الَى بباٙل الغؤي الٗام مً زال٫ وؾاثل ؤلٖا

 َٝغ اإلاٗني، ٦ما ؤجها جخًمً زماهُت جٟانُل جخٗل٤ بةٖالن الترشر وهي ؤن ًدضص بٖالن الترشر ما ًلي : 

غة لضي اإلاترشر ُٞما ًسو البض ألاعض ي  و /ؤو  ٖبر الؿاجل  و /ؤو  ٖبر  ال٩ابل -   ال٣ضعاث اإلاخٞى

 َبُٗت زضمت لاجها٫ الؿمعي البهغي اإلاؼم٘ بوكائها -

 اإلاى٣ُت الجٛغاُٞت اإلاُٛاة  -

   اللٛت ؤو  لٛاث البض -

التي  جًٗها الهُئت الٗمىمُت اإلا٩لٟت  بالبض ؤلاطاعي   إلا٨ملت إلاٗلىماث ألازغي واإلاىانٟاث الخ٣ىُت ا ٧ل ا -

 والخلٟؼي  جدذ جهٝغ ؾلُت يبِ الؿمعي البهغي 

 للبرمجت  ال٣ىاٖض الٗامت -

ىن  - اًت ولا٢خىاء ٖبر  الخلٍٟؼ    ال٣ىاٖض اإلاُب٣ت ٖلى ؤلاقهاع  والٖغ
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ما٫ الٟىُت والبرامج  الىَىُت   -  وؿب ألٖا

ت لًمان اختراُٞت ؤي ٢ىاة،  جبضو هظه اإلاٗلىماث التي جُلبها ؾلُت يبِ اليكاٍ الؿمعي البهغي ظض يغوٍع

غ لضي اإلاؿدشمغ في ال٣ُإ الؿمعي البهغي لًمان زانت ُٞما ًخٗل٤ باإلم٩اهُاث اإلااصًت و الخ٣ىُت ا لتي البض ؤن جخٞى

ُت ؤلاهخاط و البض، ٦ما ؤن اإلاكٕغ لم حهمل ؤمىعا ظض مهمت في جىُٓم ٢ُإ الؿمعي البهغي  مشل ال٣ىاٖض الٗامت  هٖى

ما٫  للبرمجت و ىن و ٦ظا وؿب ألٖا اًت ولا٢خىاء ٖبر الخلٍٟؼ الٟىُت والبرامج  ال٣ىاٖض اإلاُب٣ت ٖلى ؤلاقهاع والٖغ

ىُت، خُض ؤن يبِ هظه الجىاهب مً قإهه ؤن ًسل٤ ماؾؿاث بٖالمُت هؼحهت مهىُا و مالُا و بُٗضة ًٖ َغ١  الَى

ت ال جغ٦ؼ  ت، و هى ما مً  قإهه ؤن ٌؿاٖض ٖلى بلىعة بغامج زٍغ لابتزاػ و جهُٟت الخؿاباث مً زال٫ اله٣ٟاث ؤلاقهاٍع

 خُاة لاظخماُٖت و الؿُاؾُت ٖلى خؿاب ظىاهب ؤزغي.بك٩ل مبالٜ ُٞه ٖلى ظىاهب مُٗىت ال

وبىاء ٖلى طل٪ ٞةن هظه اإلااصة جًاٝ بلى ظملت اإلاىاص ؤلاًجابُت التي جًمجها هظا ال٣اهىن والتي حؿاهم في زل٤ بِئت 

ت و حؿاهم ؤًًا في صوعة  المُت اإلادتٞر ٟت و اإلاماعؾت ؤلٖا ا٢خهاصًت بٖالمُت مهىُت و هؼحهت جدخ٨م بلى اإلاىاٞؿت الكٍغ

الم.  قٟاٞت في مجا٫ لاؾدشماع لا٢خهاصي في ٢ُإ ؤلٖا

ت، و حٗض هظه اإلااصة ؤؾاؾُت في حؿُحر  25اإلااصة و جىًم  المُت الؿمُٗت البهٍغ غة للمماعؾت ؤلٖا بلى ظملت اإلاىاص اإلاَا

الم الؿمعي البهغي، وهى ما ً اث الخ٩ىمت ُٞما ًخٗل٤ باإٖل خطر مً زال٫ هظا اليكاٍ بدُض ؤجها جخًمً ؤولٍى

خباع في صعاؾت ملٟاث اإلاترشخحن لخُاػة عزهت مماعؾت اليكاٍ الؿمعي  ألامىع التي جإزظها ؾلُت الًبِ بٗحن لٖا

اث -البهغي ، و ٢ض خضص اإلاكٕغ هظه ألامىع   ٦ما ًلي :   -التي ًم٨ً اٖخباعها ؤولٍى

٘  اإلاخٗاملحن - واإلاماعؾاث  ألازغي  التي  ح٤ُٗ   إلاهُمىت م٘  يغوعة  الخُُت مً  حٗؿ٠ الىيُٗاث  ا جىَى

ت اإلاىاٞؿت.  خٍغ

ت  ججغبت اإلاترشر -    في ألاوكُت  الؿمُٗت البهٍغ

ل وآٞا١ همى اإلاىاعص لٟاثضة اليكاٍ الؿمعي البهغي  -  الخمٍى

ني  للبرامج  -  اإلاؿاهمت في ؤلاهخاط الَى

عي البهغي مهمت ظضا لؤلؾباب بن هظه ألامىع التي ًغاٖحها ال٣اثمىن ٖلى ؾلُت الًبِ إلاىذ عزهت اليكاٍ الؿم

 الخالُت : 

الم الؿمعي البهغي مً لاخخ٩اع و الخمغ٦ؼ في ًض ظهاث مُٗىت وهى ما ًم٨ً ان ًاصي بلى اهدغاٞاث  -  جدمي ٢ُإ ؤلٖا

الم، و ٖلُه ٞةن هظه الى٣ُت جإحى لدؿخ٨مل ظملت لاختراػاث التي ويٗها  ٚحر ؤزال٢ُاث في صًىام٨ُُت ٖمل وؾاثل ؤلٖا

الم )اإلااصة اإلاك الم الؿمعي البهغي 23( ؤو هظا ال٣اهىن )اإلااصة 25ٕغ ؾىاء في ٢اهىن ؤلٖا ( و التي مً قإجها خماًت ؤلٖا

 مً خغب اإلاهالر و الخؿاباث اإلاهلخُت ال٣ًُت التي ج٩ىن ٖلى خؿاب اإلاهىت.
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٤ الخُىع و الخ٣ضم و طل٪ مً زال٫ الخهى٫ ٖ - ٣ت ٖمل صًىام٨ُُت ؾاثغة في ٍَغ لى يماهاث مً ٢بل يمان ٍَغ

ني و ٖضم لا٦خٟاء  الم الؿمعي البهغي و صٞٗه بلى اإلاؿاهمت بٟٗالُت في ؤلاهخاط الَى غ ؤلٖا اإلاؿدشمغ بالٗمل ٖلى جٍُى

ت. غ اإلاىخجاث الؿمُٗت البهٍغ  بةٖاصة البض ؤو جضٍو

ً ٖلى الخ - ً اإلاخُٟلحن ٚحر الخاثٍؼ ً و الخبرة الالػمحن الخغم ٖلى خماًت اليكاٍ الؿمعي البهغي مً اإلاؿدشمٍغ ٩ٍى

ُا بالغهاهاث و الخؿاؾُاث، و ألا٦ثر مً طل٪ ال٣ضعة ٖلى  لئلقغاٝ ٖلى هظا الىٕى مً اليكاٍ الظي ًخُلب ٖو

سه. ت في اإلاجخم٘ الجؼاثغي الثري بش٣اٞخه و جاٍع ت و الجهٍى  مغاٖاث الخهىنُاث الٟئٍى

ظا ال٣اهىن بدُض ؤجها حؿاهم بضوعها في زل٤ بِئت بٖالمُت وجًاٝ هظه اإلااصة بلى ظملت اإلاىاص ؤلاًجابُت التي جًمجها ه

ت و خماًت ال٣ُإ ؤزال٢ُا و مهىُا.  مدتٞر

بلى ؤن الخهى٫ ٖلى عزهت مماعؾت اليكاٍ الؿمعي البهغي ًخم بضٞ٘ م٣ابل ماصي مً  26و بٗض ؤن ؤقاعث اإلااصة 

ىوي و ؾ 12اإلاجا٫ الؼمني لهظه الغزهت ب 27َٝغ اإلاؿدشمغ، ٣ٞض خضصث اإلااصة  ؾىىاث  6ىت لليكاٍ الخلٍٟؼ

ضجان ٢لُلخان باليؿبت الؾدشماع م٩ل٠ مً هظا الىٕى بال ؤن 
ُ
م مً ؤن هخحن اإلا باليؿبت لليكاٍ ؤلاطاعي، و ٖلى الٚغ

٤ "لاؾخمإ الٗلني" بل ًخم 28اإلاكٕغ ظٗل ، في اإلااصة  ، مً ٖملُت ججضًض الغزهت ؤ٦ثر مغوهت ٞهي ال جخم ًٖ ٍَغ

عؤي ؾلُت الًبِ، وهى الغؤي الظي اقتٍر اإلاكٕغ ؤن ٩ًىن مٗلال في مداولت مىه لخٟاصي  ججضًضها بٗض ؤزظ

 الخٗؿ٠ في ججضًض الغزو. 

 ً ىوي و ؾخت ؤقهغ باليؿبت للخاثٍؼ ً ٖلى عزهت البض الخلٍٟؼ في خحن ؤُٖى اإلاكٕغ مهلت ؾىت واخضة باليؿبت للخاثٍؼ

التي جضزل في بَاع   31ؿمعي البهغي، مشلما وعص في اإلااصة ٖلى عزهت البض ؤلاطاعي للكغوٕ في مؼاولت وكاَهم ال

اإلاىاص الخىُٓمُت و اإلاؿحرة لل٣ُإ، ؤما في خالت الخإزغ ًٖ مباقغة اليكاٍ الؿمعي البهغي في مضة جخجاوػ جل٪ 

 ٞةن اإلاؿدشمغ ٣ًٟض عزهت البض بمىظب هٟـ اإلااصة. 31اإلادضصة في اإلااصة 

ٖلى الخىالي ٖلى ؤن حُٗحن عزهت البض ًخم باؾم الصخو اإلاٗىىي الظي البض ؤن  ، اللخان جىهان 30و  29اإلااصجان 

٣ًىم باؾخٛال٫ هظه الغزهت صون ؾىاه، ؤي ؤهه ال ًم٨ىه ؤن ٣ًضم جى٦ُال ؤن ٣ًىم بخإظحر ؤو الخىاػ٫ ًٖ هظه 

بت اإلاكٕغ في خماًت لاؾدشماع ال - 33بال بم٣خًُاث اإلااصة  -الغزهت  ان في بَاع ٚع ؿمعي البهغي مً ، جىسَغ

لُه ٞهما ماصجان  -مشلما خضر باليؿبت للصخاٞت اإلا٨خىبت في ٞترة مُٗىت –اإلاخاظغة بغزو البض الؿمعي البهغي  ٖو

حر بِئت بٖالمُت قٟاٞت و جىاٞؿُت.   بًجابُان الهضٝ مجهما جٞى

عي اؾخٟاصوا ٦شحرا مً الخجغبت الجؼاثٍغ ت في مجا٫ الصخاٞت هالخٔ في هظا الؿُا١ ؤن مٗضي هظا الىو الدكَغ

ً الصخُٟت و ٦ظل٪  اإلا٨خىبت و التي ؤُٖذ اإلاكٕغ ٢ضعة ٖلى الى٢اًت و اؾدبا١ ٧ل ؤهىإ الخالٖب و اإلاخاظغة بالٗىاٍو

المُت بمى٤ُ ججاعي مدٔ زا٫ مً الخـ اإلانهي و ألازالقي  خماصاث الصخُٟت م٘ اإلااؾؿت ؤلٖا حٗامل بٌٗ مال٩ي لٖا

ت بك٩ل ٦بحر في مغخلت مُٗىت ، بال بٌٗ اإلااؾؿاث التي خاٞٓذ ٖلى الظي َاإلاا اٞخ٣ضجه الؿاخت ؤلا  ٖالمُت الجؼاثٍغ

٤ُ بحن اإلاى٤ُ الخجاعي و مى٤ُ الخضمت الٗمىمُت.   مؿخىي مٗحن مً الدؿُحر اإلاتزن ال٣اثم ٖلى الخٞى
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لُه ٞةهىا وسجل ؤن اإلاكٕغ ؤبضي ال٨شحر مً الٟهم لُبُٗت اليكاٍ الؿمعي البهغي و الىعي بسهى  نُت ٢ُإ ٖو

ذ اهؼال٢اث ٦بحرة ونلذ بلى  الم ًٖ باقي ال٣ُاٖاث ألازغي مؿخُٟضا بظل٪ مً ججغبت الصخاٞت اإلا٨خىبت التي ٖٞغ ؤلٖا

ت.   المُت ؤو اإلاؿاهمت في زل٤ بِئت مهىُت مدتٞر  خض الٟىض ى ؾىاء في مجا٫ حؿُحر اإلااؾؿاث ؤلٖا

ل الخ٣ى١ اإلاغجبُت بغزهت مماعؾت بظغاءاث ما ؤ 35و  34، 33و في طاث الخىظه، ٢ىيذ الـمىاص  ؾماه اإلاكٕغ ب"جدٍى

ل مل٨ُتها ؤو الخىاػ٫  المُت الخاثؼة ٖلى الغزهت ؤو جدٍى اليكاٍ الؿمعي البهغي" و طل٪ في خاالث بُ٘ اإلااؾؿت ؤلٖا

ٖلحها لٟاثضة شخو مٗىىي او َبُعي آزغ ٚحر طل٪ الظي ج٣ضم مترشخا للخهى٫ ٖلى هظه الغزهت و خًغ ظلؿت 

 ٕ.لاؾخما

ل الخ٣ى١ اإلاغجبُت بهظه الغزهت مً شخو مٗىىي ؤو َبُعي بلى  وهىا ال ًخٗل٤ ألامغ ببُ٘ عزهت البض بل بخدٍى

المُت ٦ماؾؿت  شخو مٗىىي ؤو َبُعي آزغ ، ؤما ٖملُت البُ٘ ؤو ه٣ل اإلال٨ُت ؤو الخىاو٫ ٞخسو اإلااؾؿت ؤلٖا

ٌكمل ٣ٖض البُ٘ ؤو الخىاػ٫ عزهت البض ألن هظه  ا٢خهاصًت مً خ٤ مال٨حها بُٗها ؤو الخىاػ٫ ٖجها و ل٨ً صون ؤن

ت و ال ل٣اهىن لاؾدشماع بل جسً٘ لل٣اهىن الًٗىي لئلٖالم و  ألازحرة ال جسً٘ ل٣اهىن اله٣ٟاث ؤو الخٗامالث الخجاٍع

 اإلاخٗل٤ باليكاٍ الؿمعي البهغي. 04-14ال٣اهىن 

لُه ٣ٞض مىدذ اإلااصة  ل الخ٣ 33ٖو ى١ اإلاغجبُت بغزهت اليكاٍ الؿمعي البهغي الؿلُت اإلااهدت بم٩اهُت جدٍى

ل  لٟاثضة مال٪ ظضًض صون ؤن ًمغ  هظا اإلاال٪ الجضًض بةظغاءاث الترشر و لاؾخمإ، ٖلى ؤن جسً٘ ٖملُت جدٍى

الؾُما جل٪ اإلاخٗل٣ت بالكغوٍ  04-14و ال٣اهىن  05-12خ٣ى١ الغزهت لؤلخ٩ام التي ًخًمجها ال٣اهىن الًٗىي 

المُت و٦ظا ألاخ٩ام الى٢اثُت مً ْىاهغ الخمغ٦ؼ و اإلاهىُت و ألازال٢ُت  غها في مال٪ ؤو مؿحر  اإلااؾؿت ؤلٖا الىاظب جٞى

لاخخ٩اع التي ع٦ؼ ٖلحها اإلاكٕغ في ٖضًض البىىص مً هظه الىز٣ُت، و لهظا ٞةن هظه اإلااصة لِؿذ مُل٣ت بل جسً٘ في 

المُت و حؿُح  رها.جُب٣ُها ألخ٩ام ؤزغي طاث نلت بمل٨ُت اإلااؾؿاث ؤلٖا

المي الجؼاثغي بدُض  ٘ ؤلٖا ش الدكَغ وهىا البض مً ال٣ى٫ ؤن هظه اإلااصة هي مً اإلاىاص الجضًضة مً خُض َبُٗتها في جاٍع

الم ٢بل  لم جخُغ١ بلى ٖملُت بُ٘ ؤو ه٣ل مل٨ُت اإلااؾؿاث  2014ؤن ٧ل الىهىم ال٣اهىهُت اإلاىٓمت ل٣ُإ ؤلٖا

المُت و هظا ما ٞخذ الباب، في اإلاغاخل ال ً الصخُٟت بك٩ل ٚحر ٢اهىوي، و لهظه ؤلٖا ؿاب٣ت، ؤمام اإلاخاظغة بالٗىاٍو

 ألاؾباب ٞةن بًجابُت هظه اإلااصة ج٨مً في مؿاهمتها في جىُٓم ال٣ُإ و ج٣ىِىه. 

ل الخ٣ى١ اإلاغجبُت  35و  34في هٟـ الؿُا١، وضخذ اإلااصجان  ؤلاظغاءاث و بٌٗ الخٟانُل اإلاخٗل٣ت بٗملُت جدٍى

ً بىاء ٖلى َلب اإلاٗني باألمغ  بالغزهت، خُض جًُل٘ ل في ًٚىن قهٍغ "الؿلُت الخىُٟظًت اإلااهدت" بٗملُت الخدٍى

٣ا بغؤحها في اإلال٠. إل بلى الؿلُت اإلااهدت مٞغ  ٣ًضم بلى ؾلُت الًبِ التي جىصٕ اإلال٠ بٗض لَا

ً بحن بًضإ َلب جدى  ل الخ٣ى١ بإ٦ملها ؤعبٗت ؤقهغ ٦إ٢ص ى خض، ؤي قهٍغ ٍل الخ٣ى١ لضي وحؿخٛغ١ ٖملُت جدٍى

له بلى الؿلُت اإلااهدت التي حؿخٛغ١ هي ألازغي ٞترة  ؾلُت الًبِ و ٢ُام هظه ألازحرة بخ٣ضًم عؤحها في اإلال٠ و جدٍى

ً ٦إ٢ص ى خض لئلظابت ٖلى الُلب.  قهٍغ
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بلى ٖال٢ت اإلاؿدشمغ في مجا٫ اليكاٍ الؿمعي البهغي م٘ الهُئت  39،  38،  37، 36بٗض طل٪، جخُغ١ اإلاىاص 

ىمُت اإلا٩لٟت بالبض ؤلاطاعي و الخلٟؼي، وهى مجا٫ ظضًض ٖلى اإلاكٕغ الجؼاثغي الظي ًخٗامل ألو٫ مغة م٘ ٖال٢ت الٗم

.  بٖالمُت مً هظا الىٕى

ًاث في خالت جًغعه مً ٖملُت حُٛحر  36وجًمً اإلااصة  خ٣ى١ اإلاؿدشمغ صخاب عزهت البض في الخهى٫ ٖلى حٍٗى

ت البض ؤلاطاعي و الخلٟؼي مً َٝغ الؿلُت اإلاسخهت ؤي الهُئت الٗمىمُت وظهت الترصص ؤو الترصصاث اإلاسههت لخضم

المي و التي البض  اإلا٩لٟت بالبض ؤلاطاعي و الخلٟؼي الىخُضة التي ًسى٫ لها ال٣اهىن حؿُحر الترصصاث اإلاسههت للبض ؤلٖا

ت ؤو الًٟاثُت مً ببغام ٣ٖض اؾخٛال٫ الترصصاث ال – 37بمىظب اإلااصة  –ٖلى ناخب عزهت البض ؤن ٣ًىم  هغجٍؼ

 للبض ؤلاطاعي ؤو الخلٟؼي.

و في مداولت إليٟاء الكٟاُٞت ٖلى الٗال٢ت بحن ؤصخاب الغزو و بحن الهُئت الٗمىمُت اإلا٩لٟت بالبض و جبرثت طمت 

ٖلى يغوعة ؤن ًخًمً ال٣ٗض اإلابرم بحن الجاهبحن  38هظه ألازحرة مً بٌٗ اإلاُُٗاث الخ٣ىُت، ٣ٞض ؤ٦ضث اإلااصة 

خ٩ام التي ًٟغيها اإلاخٗاملىن الضولُىن في مجا٫ البض الًٟاجي )الؿاجل( ٖلى هظه الهُئت الٗمىمُت، و حٗض ظملت ألا 

بدُض ؤن هظه ألاخ٩ام اإلاغجبُت باإلاخٗاملحن الضولُحن في مجا٫ البض الًٟاجي مً قإجها  36هظه اإلااصة م٨ملت للماصة 

ٌ ٖلى الًغع ؤم ال.ؤن جدضص مؿاولُت حُٛحر الترصصاث و بالخالي جدضص بم٩ا  هُت اؾخٟاصة ناخب الغزهت مً الخٍٗى

إل ٖلى مًمىن هظه ال٣ىىاث  39اإلااصة  ىهُت اإلاكٟغة بخم٨حن ؾلُت الًبِ مً لَا جلؼم ؤصخاب ال٣ىىاث الخلٍٟؼ

اتها في بَاع نالخُتها التي ًسىلها بًاها هظا ال٣اهىن الؾُما الباب الش الض مجاها و بك٩ل صاثم مً ؤظل ج٣ُُم مدخٍى

 مىه.  

ت لل٣ُإ  و ًخطر ظلُا مً زال٫ اإلاىاص التي ؾب٤ جدلُلها مً الٟهلحن الؿاب٣حن ؤن اإلاكٕغ الجؼاثغي ؤُٖى ألاولٍى

الم اإلاغزو له، ؤي ؤهه ؤُٖى له نٟت "اإلاا٢ذ" و خضص له  الٗمىمي و ًٞله ٖلى ال٣ُإ الخام الظي ؾماه باإٖل

عي البهغي وهظا ما ٢ض ٌؿاهم بك٩ل ٦بحر في هكاقت الخجغبت الخاالث التي ًخم ٞحها سخب عزهت اليكاٍ الؿم

ت في الجؼاثغ و ٌٗغ٢ل جُىعها.  الؿمُٗت البهٍغ

بلى قغوٍ  -46بلى  40مً  –جُغ٢ذ اإلاىاص الؿب٘ التي جًمجها الٟٕغ الشاوي مً الٟهل الشاوي مً الباب ألاو٫ 

ا ٖاوص اإلاكٕغ الخضًض ًٖ مل٨ُت الصخو اؾخٗما٫ عزهت البض الؿمعي البهغي و ؤلاخ٩ام اإلاخٗل٣ت بها، وهى

المُت( اإلاال٨ت لغزهت البض، ؤو حٗضًل اإلاؿاهمت ؤو حُٛحر  عؤؾمالها لاظخماعي، ٦ما يبُذ  اإلاٗىىي )اإلااؾؿت ؤلٖا

 الٗال٢اث بحن مىػٕ اإلادخىي و الىاقغ .

المُت الخاثؼة ٖلى ع  40وخضصث اإلااصة  زهت البض في الجؼاثغ ، و هي َبُٗت الٗال٢ت بحن ؾلُت الًبِ و اإلااؾؿت ؤلٖا

ت ب٣ٗض ٢اثم ٌؿدىض بلى ال٣اهىن  و صٞتر الكغوٍ الٗامت. ٦ما ًخٗحن ٖلى ؤًت ماؾؿت بٖالمُت،  04-14ٖال٢ت مًبَى
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و طل٪ بُٛت زل٤ ماؾؿاث بٖالمُت مدترمت ٢اثمت ٖلى مٗاًحر   1، ؤن ًدىػ ٖلى هٓام جهاجي للبض  41بمىظب اإلااصة 

  صولُت مً خُض ؤهٓمت البض.

ٖلى ؤن ٣ًضم الىاقغ الؿمعي  ٣ٞ42ض ههذ اإلااصة  3و هاقغ البرامج 2ؤما ُٞما ًسو الٗال٢ت بحن مىػٕ اإلادخىي 

البهغي الغزهت اإلامىىخت له بلى مىػٕ اإلادخىي و بال ٞةهه مً خ٤ مىػٕ اإلادخىي ؤن ًمخى٘ ًٖ ج٣ضًم زضماجه 

ؤن ٌؿدىض ٖلحها ٢اض ي الخد٤ُ٣ في خاالث ج٣ضًم اإلاىػٕ  للىاقغ، وحٗض هظه اإلااصة بظغاثُت ؤ٦ثر مجها جىُٓمُت، و ًم٨ً

المُت لم جدهل ٖلى عزهت البض ؤو لم ججضصها.  لخضماجه إلااؾؿت ؤلٖا

 44جخُغ١ مغة ؤزغي بلى مل٨ُت الصخو اإلاٗىىي اإلاغزو له بالبض في الجؼاثغ، خُض جىو اإلااصة  46، 45، 44اإلاىاص 

هغ واخض في خالت ؤي حُٛحر  ٢ض ًُا٫ الغؤؾما٫ لاظخماعي ٖلى يغوعة جبلُٜ ؾلُت الًبِ في ؤظل ؤ٢هاه ق

المُت الخاثغة ٖلى عزهت البض، في خحن خضصث اإلااصة  باإلااثت مً عؤؾما٫ ؤي  40ؾ٠٣ اإلال٨ُت ب 45للماؾؿت ؤلٖا

ت، ؤي ؤن ؤي شخو ال ًم٨ىه ؤن ًدىػ ٖلى ؤ٦ثر مً  باإلائت مً الغؤؾما٫ لاظخماعي  40ماؾؿت بٖالمُت ؾمُٗت بهٍغ

ت، و مً ؤظل جٟاصي مل٨ُت وؿبت ؤٖلى مً هظه ًٖ ٍَغ٤ ألا٢اعب ؤو ألانى٫ لل المُت الؿمُٗت البهٍغ ماؾؿت ؤلٖا

٣ٞض مىٗذ هظه اإلااصة ألانى٫ و الٟغوٕ مً الضعظت الغابٗت مً امخال٥ وؿبت مً الغؤؾما٫ لاظخماعي للماؾؿت ٢ض 

ب  40جهل ؤو جٟى١  ٣ٞض  46ؤو ؤنل مً الضعظت الغابٗت. ؤما اإلااصة باإلااثت في خا٫ ظمٗها بحن ؤ٦ثر مً شخو ٢ٍغ

خضصث مً ال٣ضعة ٖلى لاؾخٟاصة مً عزهت البض بمغة واخض ل٩ل شخو مٗىىي ؤي ؤهه ال ًم٨ً لصخو مٗىىي ؤن 

 ٌؿخُٟض مً عزهخحن ؤو ؤ٦ثر.

ٖلُه اإلااصة  ؤما ُٞما ًخٗل٤ بضٞتر الكغوٍ الٗامت الظي ًخم بنضاعه بمغؾىم بىاء ٖلى عاي ؾلُت الًبِ مشلما ههذ

ُٗت للخٟهُل في مىانٟاث و الُبُٗت 47 ، ٣ٞض زهو اإلاكٕغ الٟهل الشالض مً ٞدىي هظه الىز٣ُت الدكَغ

 ال٣اهىهُت لضٞتر الكغوٍ الٗامت الظي ًدضص ال٣ىاٖض الٗامت اإلاٟغويت ٖلى ٧ل زضمت للبض ؤلاطاعي ؤو الخلٟؼي.

و التي جىضر مىانٟاث صٞتر  48ىن، ؤال وهي اإلااصة وظاءث في هظا الٟهل واخضة مً بحن ؤَى٫ مىاص هظا ال٣اه

 الكغوٍ مً خُض اإلاًمىن ، ؤي البىىص التي ًجب ؤن ًخًمجها صٞتر الكغوٍ و التي خضصها اإلاكٕغ ٦ما ًلي : 

ني - ىُت  وألامً والضٞإ  الَى   اخترام  مخُلباث الىخضة  الَى

 اخترام اإلاهالر  لا٢خهاصًت والضبلىماؾُت للبالص - 

ت الخد٤ُ٣ ال٣ًاجيا -   خترام ؾٍغ

                                                           
 

1
ىهُت  بٛغى  خ٤ُ٣  الترابِ الجهاجي  لمسمً  مٗالجت مسخل٠  بقاعاث  الهىع  و /ؤو  ألانىاث  اإلاُاب٣ت  ًم٨ً  �هى  وؿ٤  -   جل٠ البرامج  ؤلاطاُٖت  ؤو الخلٍٟؼ

 للبرامج  اإلاؼم٘  بثها .
2
زضماث  اجها٫   ؾمعي  بهغي  ًىي٘  هى  ٧ل  شخو َبُعي  ؤو  مٗىىي ٣ًُم  م٘  هاقغي  الؿمعي  البهغي  ٖال٢اث  حٗا٢ضًت  مً ؤظل  جغ٦ُب ٖغى  -  

 بمسخل٠  وؾاثل  لاجها٫ وباؾخٗما٫  قب٨ت  اجها٫  بل٨تروهُت  مضٖمت  ب٣ؿم  بطاعي ؤعض ي  و  ؤو  ٢ؿم  بطاعي  بالؿاجل  و /ؤو  ٧ابل. �جدذ  جهٝغ  الجمهىع 
3
خدمل  مؿاولُت اليكغ .  -   ت  ٍو  هى  ٧ل  شخو  مٗىىي ٌٗغى  بغامج  ؾمُٗت  بهٍغ
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ىُت  واخترام اإلاغظُٗاث الضًيُت ألازغي  لالتزام با -  ضم  ا إلاغظُٗت الضًيُت الَى إلا٣ضؾاث والضًاهاث   إلاؿاؽ با ٖو

 ألازغي.

  جم٘لمجاخترام م٣ىماث ومباصت ا - 

ىُت وعمىػ  الضولت ٦ما هي مدضصة في  الضؾخىع  -    اخترام ال٣ُم الَى

  إلاىاَىت وز٣اٞت الخىاعجغ٢ُت عوح ا - 

  اخترام  مخُلباث آلاصاب  الٗامت والىٓام  الٗام - 

ت -    طاث  ظىصةو  ج٣ضًم بغامج  مخىٖى

ني -  غافي الَى غ  وجغ٢ُت  ؤلاهخاط وؤلابضإ  الؿمعي البهغي  والؿِىماجٚى ت جٍُى  مً  زال٫  آلُاث جدٟحًز

ىِخحن  -  ىُت  بجمُ٘  حٗابحرها في  البرامج   والخالخم  لاظخماعي و  جغ٢ُت  اللٛخحن الَى ني  والش٣اٞت  الَى الترار  الَى

 التي  ًخم  بثها.

 . إلابرمت الؿهغ  ٖلى اخترام  لالتزاماث  اإلاسجلت  في لاجٟا٢ُاث  ا - 

ىهُت -  ت  وآلاعاء  في  البرامج  ؤلاطاُٖت  والخلٍٟؼ   اخترام  الخٗضصًت  الخؼبُت  وحٗضصًت الخُاعاث ال٨ٍٟغ

مهما  ٧اهذ َبُٗخه    لامخشا٫  لل٣ىاٖض  اإلاهىُت  وآصاب  وؤزال٢ُاث  اإلاهىت  ٖىض مماعؾت  اليكاٍ  الؿمعي  البهغي  - 

  ووؾُلت و ٦ُُٟت بشه

اًت -    اخترام اإلا٣خًُاث  ال٣اهىهُت والخىُٓمُت اإلاخٗل٣ت باإلقهاع  والٖغ

ت مًللت -  اث بٖالمي ؤو بقهاٍع   لامخىإ ًٖ بض مدخٍى

  نهت  لئلقهاع مً  ؤظل  الضٖاًت  لاهخسابُتلمسمخىإ  ًٖ بُ٘ الًٟاءاث الا  - 

ٟا٫ ال٣هغ و اإلاغاه٣حن -    في البرامج  التي  ًخم  بثها وي٘ آلُاث  ووؾاثل ج٣ىُت لخماًت ألَا

٘ والخ -  ي   لامخشا٫ ل٣ىاٖض والتزاماث  بهخاط  وبض الخهو اإلاخٗل٣ت بالخمالث لاهخسابُت جُب٣ُا  للدكَغ ىُٓم  ؾاَع

 . اإلاٟٗى٫ 

  بهخاط وبض بُاهاث طاث اإلاىٟٗت الٗامت - 

ىِخحن جًُٟل اؾخٗما٫ اللٛخحن -  ما٫   الَى في خهو وعؾاثل ؤلاقهاع مهما ٧اهذ ٦ُُٟت البض ؤو الخىػَ٘ ما  ٖضا  ألٖا

ما٫ اإلاىؾ٣ُُت  التي  ٩ًىن   ت في  ههها  ألانلي  وألٖا غاُٞت  والؿمُٗت  البهٍغ ههها مدغعا  ٧لُا  ؤو  الؿِىماجٚى

ا ظؼثُا  بلٛت  ؤظىبُت  . . باؾخصىاء  هظه  الخاالث  ٩ًىن  اللجىء  بلى  الضبلجت ؤو  الٗىىهت  الؿٟلُت  بظباٍع

٠ُ  لضي  ماؾؿاث  اليكاٍ  الؿمعي  البهغي  -  ت  في الخْى ت  الجؼاثٍغ   . مىذ  ألاولُت للمىاعص  البكٍغ
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  : ج  اإلادضصة ٧اآلحيالخإ٦ض  مً  اخترام  خهو البرام - 

  ىُت مىخجت في الجؼاثغ %  ٖلى  ألا٢ل  مً  البرامج التي  جبض  60ؤن  ج٩ىن  وؿبت مً بُجها وؿبت  بغامج  َو

غاُٞت.  20 ت  والؿِىماجٚى ما٫ الؿمُٗت  البهٍغ ا  لبض  ألٖا  %   ٖلى  ألا٢ل  مسههت  ؾىٍى

 ىِخحن باللٛخحن  ؤن  ج٩ىن  وؿبت  البرامج  ألاظىبُت اإلاؿخىعصة اإلاضبلجت  % ٖلى ألا٦ثر. 20بيؿبت  الَى

  ٖلى  ألا٢ل  مً  البرامج الىا٣َت  باللٛاث  ألاظىبُت  في  وسخها  ألانلُت  و   20ؤن  ج٩ىن  وؿبت  %

ما٫  الىزاث٣ُت  وؤٖما٫ الخُا٫  مٗىىهت ؾٟلُا.  اإلاخٗل٣ت باأٖل

ن 60الخإ٦ض مً بلٙى  وؿبت  -  ي  لؤلٖما٫  اإلاىؾ٣ُُت  والش٣اُٞت  الىا٣َت ؤو  اإلااصاة  % ٖلى ألا٢ل  مً ؤلاهخاط  الَى

ىُت.  بلٛت َو

 حصجُ٘  ؤلابضإ  الش٣افي  والٟني  الجؼاثغي.  - 

 . الؿهغ  ٖلى  اخترام  خ٣ى١  اإلاال٠  والخ٣ى١ اإلاجاوعة  ؤزىاء بض  ؤلاهخاط  الش٣افي  والٟني - 

ُت ولامخىإ  ًٖ  زضمت مأ -  اث  مهلخُت  ؾىاء  ٧اهذ ؾُاؾُت  ؤو   التزام الخُاص واإلاىيٖى عب  وؤٚغاى مجمٖى

 ٖغ٢ُت ؤو ا٢خهاصًت  ؤو  مالُت ؤو صًيُت  ؤو بًضًىلىظُت.

غاى خؼبُت ولٛاًاث  مىاُٞت  ل٣ُم  الدؿامذ -  ٠ُ الضًً أٚل  . لامخىإ  ًٖ جْى

الٗى٠  يض  ٧ل  شخو بؿبب   لامخىإ ًٖ ؤلاقاصة  بالٗى٠ ؤو الخدٍغٌ ٖلى الخمُحز  الٗىهغي  وؤلاعهاب  ؤو  - 

 . ؤنله ؤو ظيؿه ؤو اهخماثه لٗغ١  ؤو  ظيـ  ؤو صًاهت  مُٗىت

  ٖضم  الخض  ٖلى الؿلى٥ اإلاًغ بالصخت  وؾالمت ألاشخام وخماًت البِئت. - 

 ٖضم  بَال١  بإي  ق٩ل  مً ألاق٩ا٫، بصٖاءاث ؤو بقاعاث ؤو ج٣ضًم ٖغوى ٧اطبت  مً  قإجها  جًلُل اإلاؿتهل٪. - 

 ٦ما  هي مدضصة في لاجٟا٢ُاث  الضولُت. ٖضم  بلخا١  الًغع  بد٣ى١ الُٟل -

 ٖضم  اإلاؿاؽ  بالخُاة الخانت وقٝغ وؾمٗت ألاشخام. - 

 ٖضم اإلاؿاؽ بالخُاة الخانت للصخهُاث الٗمىمُت. - 

ل ٖملي 13جًمىذ هظه اإلااصة  ت  بىضا ظاءث في مٗٓمها طاث َاب٘ منهي ؤزالقي و٧اهذ ٖباعة ًٖ ججًز و مُضاوي لىٍٓغ

ُٗت و ٢بلها في  الم التي جبىاها اإلاكٕغ الجؼاثغي بك٩ل واضر في هظه الىز٣ُت الدكَغ اإلاؿاولُت لاظخماُٖت لىؾاثل ؤلٖا

الم الًٗىي  ، و ٖلُه ٞةن هظه اإلااصة جؼزغ باإلًجابُت و بةم٩اجها ؤن حؿاهم بك٩ل ٦بحر في ؤزل٣ت 05-٢12اهىن ؤلٖا

المُت الؿمٗ ت وخماًت مهالر اإلاكاهضًً و اهخماءاتهم الٗغ٢ُت و الخؼبُت و ختى الضًيُت و اإلاماعؾت ؤلٖا ُت البهٍغ

 ال٣ٗاثضًت.
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جا مً اإلاباصت ألازال٢ُت إلاماعؾت مهىت الصخاٞت و بٌٗ الخىظحهاث الؿُاؾُت، بال ؤجها لم  وجًمىذ هظه اإلااصة مٍؼ

ُٗت الؿاب٣ت بل حٗضث طل٪ بلى يبِ الخٗامل ج٨ً مجغص بٖاصة للمىاص اإلاخٗل٣ت بإزال٢ُاث اإلاهىت في الىهىم ال دكَغ

م٘ الٗضًض مً اإلاجاالث الهامت و الخؿاؾت ٖلى ٚغاع الُٟىلت و البِئت و ٦ظل٪ اإلاجا٫ الؿِىماجي و الجاهب الضًني، و 

الم هي بظل٪ ج اؾـ إلاماعؾت مهىُت حؿاهم في بىاء مجخم٘ ظماهحري ٢اثم ٖلى اخترام آلازغ ج٣ىم ُٞه وؾاثل ؤلٖا

 ضمت الٗمىمُت ملتزمت في طل٪ بإ٢ص ى صعظاث اإلاهىُت و لاختراُٞت و اإلاؿاولُت.بالخ

م٨ً ال٣ى٫ ؤن هظه اإلااصة هي مً بحن ؤ٦ثر اإلاىاص بًجابُت في هظا ال٣اهىن و ؤ٦ثرها ػزما، بدُض ؤن ٧ل ال٣ىاهحن  ٍو

ا ألازال٢ُت ؤي ؤن اإلاكٕغ الؿاب٣ت لم جضعط مىايُ٘ الضًً و الش٣اٞت و الؿِىما و البِئت و الُٟىلت يمً بىىصه

الجؼاثغي في هظه اإلااصة عبِ بك٩ل ظُض بحن اإلاماعؾت اإلاهىُت و بحن ؤزال٢ُاث اإلاهىت لُىؾ٘ بظل٪ صاثغة الجىاهب التي 

 جمؿها ؤزال٢ُاث اإلاهىت.

غاء لهظا الىو، بل بهىا وؿدىض في طل٪ بلى مُُٗاث جخجاوػ ا إلاُٗي بن جدلُلىا لهظه اإلااصة لِـ يغبا مً يغوب ؤلَا

المي الؿمعي البهغي في ال٨شحر مً صو٫ الٗالم زانت مجها  ني، طل٪ ؤن مٗٓم ال٣ىاهحن اإلاىٓمت لليكاٍ ؤلٖا الَى

و التي اهدبه اإلاكٕغ مً زاللها بلى ٧ل لاهؼال٢اث  48اإلاخ٣ضمت حٗخمض ٖلى هٟـ اإلاٗاًحر و ألازال٢ُاث التي جًمىتها اإلااصة 

الم الؿمعي البهغي  التي مً اإلام٨ً ؤن جدضر، مٗخمضا في طل٪ ٖلى ججاعب الٗالم في مجا٫ جىُٓم و حؿُحر ٢ُإ ؤلٖا

با   5و ل٨ً اًًا ٖلى الخجغبت ال٣هحرة التي ٖاقتها الجؼاثغ في مجا٫ الؿمعي البهغي ٢بل نضوع هظا ال٣اهىن )ج٣ٍغ

 ؾىىاث( و التي قهضث الٗضًض مً لاهؼال٢اث.

ُت لهظه اإلااصة مً زال ش وجخطر الخهاثو الىٖى ٫ مغاٖاتها إلا٣ىماث اإلاجخم٘ والضولت ٖلى ٚغاع الضًً و اللٛت و الخاٍع

ه ؤو الخالٖب التي ٢ض  حن لهظا ٞةن اإلاكٕغ ٖمض بلى خماًتها مً مداوالث الدكٍى وهي م٣ىماث م٣ضؾت باليؿبت للجؼاثٍغ

الم.  جدضر مً زال٫ وؾاثل ؤلٖا

المُت الؿمُٗت ومً بحن ؤهم ألامىع التي جًمىتها هظه اإلااصة، جل٪ التي ج ٟغى ٖلى ال٣اثمحن ٖلى اإلااؾؿاث ؤلٖا

ت ؤن ج٩ىن وؿبت  باإلائت  20باإلائت ٖلى ألا٢ل مً البرامج التي ٣ًضمىجها هي بغامج مىخجت في الجؼاثغ  مً بُجها  60البهٍغ

غاُٞت، وهظا ما ؾُضٞ٘ بمجا٫ ؤلاهخاط  ت و الؿِىماجٚى ما٫ الؿمُٗت البهٍغ ٖلى ألا٢ل ج٩ىن مسههت لبض ألٖا

الؿِىماجي هدى ألاًٞل و ٌٗٝغ به لضي ٞئاث واؾٗت مً الجمهىع و ٌؿاهم ٦ظل٪ في زل٤ جىاٞؿُت ٖالُت في هظا 

اإلاجا٫ الظي ٖٝغ ع٧ىصا ٦بحرا مىظ ٞترة الدؿُٗىاث، زانت و ؤن هظا اإلاُلب ْل مُلب الٗضًض مً اإلاسغظحن و 

اث في ؤ٦ثر مً مغة ببض ألاٞالم و ؤلاهخاظاث الؿِىماثُحن و الجمُٗاث اإلاٗىُت بالًٟ الؿاب٘ التي هاقضث الؿلُ

ىن الجؼاثغي ال  ىن الجؼاثغي وهى ما ٧ان قبه مؿخدُل هٓغا ألن الُا٢ت البرامجُت للخلٍٟؼ الؿِىماثُت ٖلى الخلٍٟؼ

ىهاث الخانت، ٞةن هظه اإلااصة ؾخٟغى ٖلى هظه  ًم٨جها ؤن جخدمل ٦مُت ألاٞالم اإلاىخجت، ؤما و ٢ض ْهغث الخلٍٟؼ

ىوي الجؼاثغي ل٩ُىن مغآة ٖا٦ؿت للمجخم٘ الجؼاثغي ال٣ىىاث ا ما٫ الؿِىماثُت و صٖم ؤلاهخاط الخلٍٟؼ لجضًضة بض ألٖا

 ب٩ل اوكٛاالجه و جُلٗاجه.
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ىُت، اخترام ال٣ىىاث للمكاهض  وجٟغى بىىص هظه اإلااصة اإلاخٗل٣ت بيؿب ؤلاهخاط اإلادلي و يغوعة اؾخٗما٫ اللٛاث الَى

 م اٖخباعه مؿتهل٩ا ٣ِٞ.الجؼاثغي و مٗاملخه بىعي و ٖض

ت للمترشخحن للمىاُٖض لاهخسابُت وهظا ما ًم٨ً ؤن ًازظ  ٌسجل في هٟـ اإلااصة ؤن اإلاكٕغ مى٘ بُ٘ مؿاخاث بقهاٍع

المُت هي ماؾؿت ا٢خهاصًت و مً خ٣ها لاؾخٟاصة مً الضٖاًت  ٖلى هظا الىو، ٖلى اٖخباع ؤن اإلااؾؿت ؤلٖا

ت ألاظغ ٖلى ٚغاع ال ٣اهىن الٟغوس ي ألزال٢ُاث اإلاهىت الظي ًدُذ بم٩اهُت قغاء اإلاترشخحن إلاؿاخاث لاهخسابُت مضٖٞى

ػمىُت مً ؤظل الضٖاًت لاهخسابُت، و ٖلُه ٧ان ًجضع باإلاكٕغ ؤن ٌكضص ٖلى يغوعة مىذ اإلاترشخحن هٟـ الخّٓى في 

ىهاث مً الضٖاًت لاهخ سابُت ٢ض ًدغم الٗضًض مً قغاء مؿاخاث ػمىُت مً ؤظل الضٖاًت لاهخسابُت، ألن مى٘ الخلٍٟؼ

المُت  مً مىعص  اتهم و ًدغم اإلااؾؿت ؤلٖا اإلاىا٤َ اإلاٗؼولت في الجؼاثغ مً الخٗٝغ ٖلى بغامج اإلاترشخحن و ؤولٍى

 ا٢خهاصي هام.

٦ما ؤهه مً بحن اإلاأزظ التي ًم٨ً حسجُلها في هظه اإلااصة هى ؤن اإلاكٕغ لم ًدضص ٢اهىهُا ما ٣ًهض بالخُاة الخانت و 

الٗامت للصخهُاث الٗمىمُت وهى ما ٢ض ًىجم ٖىه زلِ و جٟؿحر ْغفي ؤو مهلخي بحن ما هى ٖام وما هى الخُاة 

ذ ما اإلا٣هىص بالخُاة الخانت للصخهُاث  زام، و في هٓغها ٞةهه ٧ان ًجضع باإلاكٕغ ؤن ٌٗٝغ بك٩ل واضر و نٍغ

 ر اإلاهلخي لهظه اإلااصة. الٗمىمُت ختى ال ٣ً٘ الصخُٟىن في ٞش الخٗؿ٠ ال٣ًاجي ال٣اثم ٖلى الخٟؿح

ُٗت بلى ؾلُت يبِ اليكاٍ الؿمعي البهغي ٦ألُت مً آلُاث يبِ و  ًخُغ١ الباب الشالض مً هظه الىز٣ُت الدكَغ

خًمً هظا الباب ٞهلحن ًخٗل٣ان بمهام و نالخُاث هظه الؿلُت و  ت ٍو المُت الؿمُٗت البهٍغ جىُٓم اإلاماعؾت ؤلٖا

 ي البهغي.٦ظل٪ بدىُٓم و ؾحر ؾلُت يبِ الؿمع

الم الؿمعي البهغي بال  وحٗض ؾلُت الًبِ مً بحن ؤبغػ آلالُاث في الٗالم التي ًخم مً زاللها جىُٓم و ؤزل٣ت ؤلٖا

لى للؿمعي  ؤن الخجاعب جسخل٠ في الٗالم بكإن َبُٗتها و حك٨ُلها و نالخُاتها، ٟٞي ٞغوؿا مشال هجض "اإلاجلـ ألٖا

ض ٦إ٢ضم هُئت لخىُٓم الصخاٞت في الٗالم ؤوكإث ؾىت ؤما في مجلـ الصخاٞت في الؿ CSAالبهغي   . 1916ٍى

الن اإلاكتر٥ الهاصع في ٖام  الم، ًىو ؤلٖا ًٖ اإلا٣غع الخام لؤلمم  2004و خى٫ اؾخ٣اللُت ؾلُاث جىُٓم ؤلٖا

الم و اإلا٣غع الخ ت ؤلٖا ت الغؤي و الخٗبحر و ممشل مىٓمت الضٞإ و الخٗاون ألاوعوبُت ًٖ خٍغ ام اإلاخدضة خى٫ خٍغ

ت الخٗبحر ٖلى ؤن " ٧اٞت الؿلُاث الٗمىمُت التي جماعؽ ؾلُاث جىُٓمُت عؾمُت  بمىٓمت الىالًاث اإلاخدضة خى٫ خٍغ

الم ًجب ؤن جخمخ٘ بالخماًت مً الخضزالث ، زانت الخضزالث الؿُاؾُت ؤو لا٢خهاصًت، بما في طل٪ آلُت  ٖلى ؤلٖا

  جسً٘ لؿُُغة خؼب ؾُاس ي مٗحن.قٟاٞت لخ٣ُُم ؤًٖائها حؿمذ بمكاع٦ت الغؤي الٗام وال 

الم  65في الجؼاثغ، ؤوضر اإلاكٕغ الُبُٗت ال٣اهىهُت لؿلُت يبِ الؿمعي البهغي في اإلااصة   05-12مً ٢اهىن ؤلٖا

ت و لاؾخ٣ال٫ اإلاالي وؤبغػ في اإلااصة  مً ٢اهىن اليكاٍ الؿمعي  56ٖلى ؤجها ؾلُت مؿخ٣لت جخمخ٘ بالصخهُت اإلاٗىٍى

مً  58الخُاث هظه الؿلُت جمخض بلى اليكاٍ الؿمعي البهغي ٖبر ؤلاهترهذ مكضصا في اإلااصة البهغي ؤن مهام و ن

طاث ال٣اهىن ٖلى ؤجها ؾلُت جماعؽ نالخُاتها باؾخ٣اللُت جامت ؤي ؤجها ٚحر مغجبُت في اجساط ال٣غاعاث و مماعؾت 
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الخ٩ىمت ؤو عثاؾت الجمهىعٍت ٦ما ؤجها  وكاَاتها بإي ماؾؿت ؤو هُئت خ٩ىمُت ٧اهذ ؤو ٚحر خ٩ىمُت بما في طل٪ عثاؾت

 ٚحر جابٗت بلى وػاعة لاجها٫ ال ه٩ُلُا و ال مهىُا، خؿب ما جض٫ ٖلى هظه اإلااصة.

التي جىو ٖلى ؤن   52و٢ض وعص زُإ في اإلااصة ألاولى مً هظا الٟهل ًم٨ً ؤن ٩ًىن زُإ ٖغيُا، ًخٗل٤ ألامغ باإلااصة 

مً  ال٣اهىن    64بِ  الؿمعي  البهغي  جدضص بمىظب ؤخ٩ام اإلااصة  "مهام  ونالخُاث  وحك٨ُلت ؾحر ؾلُت  ي

مً ال٣اهىن هي  65، ألن اإلااصة  64مً ال٣اهىن الًٗىي ولِـ اإلااصة  65( في خحن ٧ان ٣ًهض اإلااصة 05-12الًٗىي" )

ليكاٍ التي جىو ٖلى ؤن مهام و نالخُاث و ٦ظا حك٨ُلت وؾحر ؾلُت الًبِ جدضص بمىظب ال٣اهىن اإلاخٗل٤ با

٘ في هظه اإلاؿاثل.  الؿمعي البهغي وهي التي بمىظبها ًخم اؾخ٨ما٫ الدكَغ

ذ اإلااصة  53وبٗض ؤن خضصث اإلااصة  في جىيُذ اإلاهام ألاؾاؾُت لؿلُت  54م٣غ ؾلُت الًبِ بالجؼاثغ الٗانمت، قٖغ

 مهمت ؤؾاؾُت هي ٦ما ًلي :  11الًبِ و التي خضصتها في 

٘   الؿهغ ٖلى خّغٍت مماعؾت اليكاٍ - الؿمعي البهغي يمً الكغوٍ اإلادضصة في هظا ال٣اهىن والدكَغ

ي اإلاٟٗى٫.  الخىُٓم  ؾاَع

ت  التي حؿخٛل  زضماث  لاجها٫  الؿمعي  البهغي  الخابٗت  - - الؿهغ  ٖلى  ٖضم  جدحز  ألاشخام  اإلاٗىٍى

 لل٣ُإ   الٗام.

ُت  والكٟاُٞت. -  الؿهغ  ٖلى  يمان  اإلاىيٖى

ىِخحنالؿهغ  ٖلى  جغ٢ُت  ال - ىُت وصٖمها لٛخحن الَى  . والش٣اٞت الَى

الؿهغ  ٖلى  اخترام  الخٗبحر  الخٗضصي  لخُاعاث ال٨ٟغ  والغؤي ب٩ل  الىؾاثل  اإلاالثمت  في  بغامج  زضماث  -

ىوي الم الؿُاس ي والٗام. البض  ؤلاطاعي  والخلٍٟؼ  الؾُما  زال٫  خهو ؤلٖا

٣ضمها  هاقغو  زضماث  لاجها٫  الؿمعي  البهغي الخىٕى  الؿهغ  ٖلى  ؤن  ح٨ٗـ  ؤنىاٝ  البرامج  التي ً -

ني   الش٣افي  الَى

  الؿهغ  ٖلى  اخترام  ال٨غامت  ؤلاوؿاهُت -

 الؿهغ  ٖلى  خماًت  الُٟل  واإلاغاه٤ -

ت و /ؤو  الٗاهاث  الؿمُٗت  بلى  البرامج  اإلاىظهت    - حؿهُل  ونى٫  ألاشخام  طوي  الٗاهاث  البهٍغ

 ٧ل  شخو مٗىىي  ٌؿخٛل  زضمت  اجها٫ ؾمعي  بهغي للجمهىع مً   َٝغ  

 خماًت  البِئت  وجغ٢ُت الش٣اٞت  البُئُت  واإلاداٞٓت  ٖلى  صخت  الؿ٩ان ًً الؿهغ  الضاثم  ٖلى  جشم -

٤ الخىُٓم - ىُت طاث ألاهمُت  ال٣هىي اإلادضصة ًٖ ٍَغ    الؿهغ ٖلى ؤال ًاصي البض الخهغي لؤلخضار الَى

٤ زضمت  بلى خغمان ظؼء مٗخبر مً  الجمهىع مً بم٩اهُت مخابٗتها ٖلى اإلاباقغ ؤو  ٚحر اإلاباقغ  ًٖ ٍَغ

ىهُت مجاهُت.  جلٍٟؼ
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ُت و ؤلاًجابُت زانت مً زال٫ خغنها ٖلى مداعبت لاخخ٩اع  ًبضو ؤن اإلاهام ألاؾاؾُت لؿلُت الًبِ ٚاًت في اإلاىيٖى

المُت الؿمُٗت الب ت الٗمىمُت التي َاإلاا اقخ٩ى الؿُاؾُىن و يمان زضمت ٖمىمُت و ٖضم اهدُاػ اإلااؾؿاث ؤلٖا هٍغ

مً اهدُاػها زانت زاعط اإلاىاُٖض لاهخسابُت، ٖلى اٖخباع ؤن اإلاىاُٖض لاهخسابُت ج٩ىن مغا٢بت مً َٝغ الهُئاث و 

اإلاىٓماث ٚحر الخ٩ىمُت الضولُت، ي٠ بلى طل٪ صوعها في يمان جىٕى ز٣افي و يمان خ٣ى١ الٟئاث الهكت في اإلاجخم٘ 

ٟا٫ ، و٧ل هظا ٌُٗى اهُباٖا بًجابُا خى٫ َبُٗت هظه الهُئت التي ال جسخل٠ مهامها ًٖ ٖلى ٚغ  حن و ألَا اع اإلا٨ٟٞى

مهام ال٨شحر مً هُئاث الًبِ ألاوعوبُت، ًب٣ى ؤن ًخجؿض ٧ل هظا ٖلى ؤعى اإلاُضان وال ًب٣ى خبرا ٖلى وع١ وؤن ال 

 لى مهامها ألاؾاؾُت.جخٗغى ٖلى اإلاهام لخٟؿحراث مهلخُت ٢ض جدىع ؾلُت الًبِ ٖ

في ٧ل نالخُاث ؾلُت الًبِ و ٢ضمتها في زالر ٞئاث ألاولى  55ؤما ُٞما ًخٗل٤ بالهالخُاث ٣ٞض ٞهلذ اإلااصة 

جخٗل٤ بهالخُاث الؿلُت في مجا٫ الًبِ ونالخُاث ؤزغي جخٗل٤ بمجا٫ اإلاغا٢بت و ؤزغي في مجا٫ لاؾدكاعة 

ت الجزاٖاث، و ٢ض ظاءث ه  ظه الهالخُاث ما ًلي : و٦ظل٪ في مجا٫ حؿٍى

  : في مجاى الظبؽ 

 وجبذ ٞحها . جضعؽ َلباث بوكاء زضماث لاجها٫ الؿمعي البهغي  -

ها مً َٝغ الهُئت الٗمىمُت اإلا٩لٟت  بالبض  ؤلاطاعي  والخلٟؼي مً ؤظل   -  ت جدذ جهٞغ جسهو الترصصاث  اإلاىيٖى

 ظغاءاث اإلادضصة في هظا ال٣اهىن في  بَاع ؤلا   بوكاء زضماث لاجها٫ الؿمعي البهغي ألاعض ي

وبض خهو الخٗبحر اإلاباقغ باإلياٞت بلى خهو الىؾاثِ    جُب٤  ال٣ىاٖض اإلاخٗل٣ت بكغوٍ ؤلاهخاط والبرمجت - 

ت ي ا زال٫ الخمالث لاهخسابُت الؿمُٗت البهٍغ ٘ والخىُٓم ؾاَع  . إلاٟٗى٫  َب٣ا للدكَغ

ىُت الى٣ابُت واإلاهىُت اإلاٗخمضة.نهت للدك٨ُالث اللمسجُب٤  ٦ُُٟاث بض البرامج ا -   ؿُاؾُت واإلاىٓماث الَى

جدضص الكغوٍ التي حؿمذ  لبرامج لاجها٫ الؿمعي البهغي باؾخسضام ؤلاقهاع اإلا٣ى٘ للمىخىظاث ؤو  بض  خهو  -

ىن.  لا٢خىاء ٖبر الخلٍٟؼ

 مىمُتجدضص ال٣ىاٖض اإلاخٗل٣ت ببض البُاهاث طاث اإلاىٟٗت الٗامت الهاصعة ًٖ الؿلُاث الٗ - 

 حٗض وجهاص١  ٖلى  هٓامها  الضازلي. - 

ًاء ؾلُت الًبِ مؿاولُت جدضًض الٗضًض مً ال٣ىاٖض و اإلا٩ُاهحزماث التي ًخم مً  في هظا اإلاجا٫ مىذ اإلاكٕغ أٖل

ت ٖلى ٚغاع جسهُو الترصصاث و جدضًض قغوٍ  المُت الؿمُٗت البهٍغ زال٫ اؾخ٨ما٫ آلُاث يبِ اإلاماعؾت ؤلٖا

ت، و هي مجاالث جغ٦ها اإلاكٕغ للمسخهحن مً ؤًٖاء الهُئت التي ًٟترى ؤن ٩ًىن ؤًٖائها ٖلى ٢ضع البرامج ؤلاقهاٍع

مً ؤلاإلاام بهظه اإلاؿاثل مً ؤظل ال٣ضعة ٖلى جدضًض اؾخ٨ما٫ آلالُاث الًبُُت صون الجزوٕ بلى اإلاٛاالة في الًبِ و 

م مً ؤهه ٧ان مً اإلام٨ً ؤن الخٗؿ٠ في اؾخٛال٫ هظه الهالخُاث اإلامىىخت لهم بمىظب هظا ال٣اهى  ن. و ٖلى الٚغ
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٣ًىم اإلاكٕغ بخدضًض جل٪ ألامىع الًبُُت بك٩ل مؿب٤ بال ؤهىا هغي ؤن جغ٦ها للمسخهحن ؤمغ  بًجابي، و ًب٣ى مضي 

ا بمؿخىي ؤًٖائها و ٦ٟاءتهم اإلاهىُت.  ٢ضعة الؿلُت ٖلى ال٣ُام بهظا الضوع مىَى

 في  مجاى  اإلاساقبت :  

ت   ام  مُاب٣ت  ؤي  بغهامج  ؾمعي بهغي  ٦ُٟما  ٧اهذ  وؾُلت  بشه  لل٣ىاحؿهغ  ٖلى  اختر  -  ًً والخىُٓماث ؾاٍع

 اإلاٟٗى٫.

ت -  وم٘  الهُئت  اإلا٩لٟت بالبض  ؤلاطاعي   جغا٢ب بالخيؿ٤ُ م٘ الهُئت الٗمىمُت اإلا٩لٟت بدؿُحر ٠َُ الترصصاث الغاصًٍى

ت لًمان اؾخ٣با٫ ظُض لئلقاعاث. والخلٟؼي باؾخسضام  جغصصاث البض ؤلاطاعي  بٛغى اجس  اط ؤلاظغاءاث الًغوٍع

ىِخحنلمسجخإ٦ض مً اخترام الخهو الضهُا ا -  ني  والخٗبحر  باللٛخحن الَى  نهت لئلهخاط  الؿمعي  البهغي  الَى

ت. جماعؽ الغ٢ابت ب٩ل الىؾاثل ا -   إلاىاؾبت ٖلى مىيٕى و مًمىن و٦ُُٟاث بغمجت الخهو ؤلاقهاٍع

  خترام  اإلاباصت وال٣ىاٖض اإلاُب٣ت ٖلى اليكاٍ  الؿمعي  البهغي  و٦ظا  جُب٤ُ  صٞاجغ  الكغوٍحؿهغ  ٖلى  ا - 

  جُلب  ٖىض  الًغوعة  مً  هاقغي  ومىػعي زضماث لاجها٫ الؿمعي البهغي ؤًت مٗلىمت مُٟضة ألصاء مهامها - 

ت مً ؤلاصاعاث والهُئاث  واإلااؾؿاث صون  -  ٚحر  جل٪ اإلاىهىم  الخًٕى  ألًت خضوص ججم٘  ٧ل  اإلاٗلىماث الًغوٍع

ي اإلاٟٗى٫  ٘  والخىُٓم  ؾاَع  وطل٪  مً  ؤظل  بٖضاص  آعائها  و٢غاعاتها. ٖلحها  في  الدكَغ

الهالخُاث الغ٢ابُت اإلامىىخت لؿلُت الًبِ هي نالخُاث مكغوٖت بلى خض ما، ما لم جخٗضي بلى الخضزل في الدؿُحر 

المُت و الخ ٣ت ٖملها.الضازلي للماؾؿاث ؤلٖا  ضزل في زُها الؿُاس ي و ٍَغ

ت  المُت الؿمُٗت البهٍغ ومهما ًبضو مهُلر الغ٢ابت ؾلبُا باليؿبت للصخُٟحن بال ؤهه يغوعي لخىُٓم اإلاماعؾت ؤلٖا

ُت ؤن ج٩ىن هظه الغ٢ابت في بَاعها اإلا٣ٗى٫  و ؤن ال جخجه هدى الٗؿ٠ و اإلاٛاالة، بدُض  -٦ما ؾب٤ و ؤن ٢لىا–قٍغ

 و ألاظضع ؤن ج٩ىن ع٢ابت جىظحهُت و لِـ ع٢ابت عصُٖت. ؤهه مً لاهج٘

ووكحر هىا بلى ؤن ال٣اهىن الضولي ًمى٘ ؤن جخم مُالبت ماؾؿت بٖالمُت بخ٣ضًم مًمىن البض ؤو اليكغ لهُئت خ٩ىمُت 

الن الٗغبي لخ٣ى١ ؤلاوؿان ٖلى ؤن "مماعؾت الخ٤  ٢14بل وكغه ؤو بشه للغؤي الٗام، خُض ؤ٦ضث اإلااصة  في مً ؤلٖا

 ال٨ٟغ و الخٗبحر ال ًجىػ ؤن ًسً٘ ألي ع٢ابت مؿب٣ت".

   لاسدشازي   اإلاجاىفي :  

ىُت لخىمُت اليكاٍ الؿمعي البهغي. -    جبضي  آعاء  في لاؾتراجُجُت الَى

عي ؤو جىُٓمي ًخٗل٤ باليكاٍ الؿمعي البهغي  -    جبضي عؤحها في ٧ل مكغوٕ  هو حكَغ
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تج٣ضم جىنُاث مً ؤظل جغ٢ُت اإلاىا -    ٞؿت في  مجا٫ ألاوكُت  الؿمُٗت  البهٍغ

ىُت في جدضًض مى٠٢ الجؼاثغ في اإلاٟاوياث الضولُت خى٫ زضماث البض  ؤلاطاعي   -  حكاع٥ في  بَاع  لاؾدكاعاث الَى

ىوي اإلاخٗل٣ت زانت بال٣ىاٖض الٗامت إلاىذ الترصصاث.  والخلٍٟؼ

ىُت ؤو ألاظىبُت -  ا٫لمجالتي جيكِ في هٟـ ا جخٗاون  م٘ الؿلُاث ؤو  الهُئاث الَى

ت -  في الخؼماث اإلامىىخت لخضمت   جبضي  آعاء  ؤو  ج٣ضم  ا٢تراخاث خى٫  جدضًض ؤجاواث اؾخسضام الترصصاث الغاصًٍى

 . البض  ؤلاطاعي

 بمماعؾت اليكاٍ الؿمعي البهغي.�في  ٧ل هؼإ  ًخٗل٤  جبضي  عؤحها بُلب مً ؤًت  ظهت  ٢ًاثُت - 

ض مً ؤهمُتها باليؿبت ل٩ل الٟاٖلحن في الخ٣ل الؿمعي ؾدكاعي الُاب٘ لا بن  الظي مىده اإلاكٕغ لؿلُت الًبِ ًٍؼ

الم االبهغي الؾُما ُٞما ًخٗل٤ باإلاجا٫ ال٣ًاجي، ٖلى  ٖخباع ؤن عؤي ؾلُت الًبِ في الجزاٖاث اإلاغجبُت باإٖل

الم زانت و ؤن ؤٚلب ال٣ًاة  الؿمعي البهغي مً قإجها ؤن حؿاهم في جغ٢ُت ٢ُإ الٗضالت في ال٣ًاًا اإلاخٗل٣ت باإٖل

المُحن وهى ما زل٤  الم و ؤلٖا ت الكاملت و الض٣ُ٢ت بغهاهاث و جدضًاث ؤلٖا خخ٣اها و خالت مً ٖضم اًٟخ٣ضون بلى اإلاٗٞغ

ت الش٣ت بحن اإلاهىُحن و ٢ُإ ال٣ًاء، و هي الخالت التي ًم٨ً ؤن حؿاهم ؾلُت الًبِ مً زال٫ نالخُاتها لا  ؾدكاٍع

 مؿخ٣بال. في جصخُدها

  : ت الجزاعاث  في مجاى حسٍى

حن الظًً ٌؿخٛلىن زضمت اجها٫ ؾمعي بهغي ؾىاء ُٞما بُجهم ؤو  م٘   - الخد٨ُم في الجزاٖاث بحن ألاشخام اإلاٗىٍى

 اإلاؿخٗملحن.

و٧ل شخو َبُعي  ؤو    جد٤٣ في الك٩اوي الهاصعة ًٖ ألاخؼاب الؿُاؾُت والخىُٓماث الى٣ابُت و /ؤو الجمُٗاث - 

 ىي  آزغ  ًسُغها  باهتها٥ ال٣اهىن مً  َٝغ  شخو مٗىىي ٌؿخٛل زضمت لالجها٫ الؿمعي البهغي.مٗى

ت الجزاٖاث باٖخباعها ؾلُت ًٟترى ؤن جدؿم بالخُاص و ؤن جداٞٔ  مً اإلاهم ظضا مىذ ؾلُت الًبِ ال٣ضعة ٖلى حؿٍى

الم الؿمعي البهغي، زانت  المُت افي ْل ٖلى هٟـ اإلاؿاٞت بحن ٧ل الٟاٖلحن في مجا٫ ؤلٖا ٞخ٣اص الؿاخت ؤلٖا

ت لهُئت مهىُت ج٩ىن لها ال٣ضعة ٖلى ٞهم الجزاٖاث اإلاهىُت و اإلاؿاهمت في خلها، و ٖلُه ٞةن جضزلها في ٌٞ  الجؼاثٍغ

المُت مً قإهه ؤن ًداٞٔ ٖلى اإلاهالر الٗلُا للمجخم٘ الجؼاثغي و  الجزاٖاث بحن الجمهىع مشال وبحن اإلااؾؿاث ؤلٖا

 َغاٝ .ًًمً خ٣ى١ ٧ل لا 

ٖمىما جبضو نالخُاث ؾلُت ؾبِ الؿمعي البهغي مٗخضلت و ال جسغط ًٖ بَاع ما ًخهىعه اإلاهىُىن ٞال هي حٗؿُٟت 

ت جيب٘ مً مى٤ُ الجؼب الىاخض و ال هي ق٩لُت طاث َاب٘ او  ؾدكاعي ٣ِٞ لِـ بةم٩اهه ٞغى هٟؿه ٖلى اخخ٩اٍع
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المُت وا٢٘ اإلاماعؾت، ٦ما ًٓهغ ظلُا مغة ؤزغي الُاب٘ اإلاؿا  ولُاحي الظي ًداو٫ اإلاكٕغ جغؾُسه في وا٢٘ اإلاماعؾت ؤلٖا

ت.  الؿمُٗت البهٍغ

ومً اإلاُٟض ظضا ما ٢ام به اإلاكٕغ في هظه اإلااصة بدُض ؤهه ؤوضر نالخُاث هظه الؿلُت مً ٧ل الجىاهب اإلاخٗل٣ت 

ت التي ٧اهذ حٗخمبالًبِ و اإلاغا٢بت و لا  ت الجزاٖاث، هظه الدؿٍى ض ُٞما ؾب٤ ٖلى ال٣ًاء الظي ؾدكاعة و ٦ظا حؿٍى

المُت زانت مجها  بُُئتال ةظغاءاجه٧ان ًخمحز ب و ٌٗاوي مً ٖضم جسهو ال٣ًاة في اإلاؿاثل اإلاخٗل٣ت باإلاماعؾت ؤلٖا

المُت اإلاُغوخت ؤما ال٣ًاء هى  ت، و ٖلُه ٞةن بصعاط ؾلُت الًبِ ٦هُئت جضلي بغؤحها في ال٣ًاًا ؤلٖا الؿمُٗت البهٍغ

ؿاٖض ال٣ًاة ٖلى ٞهم هظه الجزاٖاث بك٩ل ؤًٞل و ج٣ص ى ؤ٢ص ى صعظاث الكٟاُٞت في بخ٩امهم، ؤمغ بًجابي ألهه ٌ

بال ؤن ٧ل هظا ًب٣ى مغهىها بمضي الخغم ٖلى جُب٤ُ ٧ل هظه الهالخُاث ٖلى ؤعى الىا٢٘ و جُب٣ُها بك٩ل وإ 

 صوهما حٗؿ٠ ؤو بٞغاٍ في مماعؾت هظه اإلاهام و الهالخُاث.

ب٣ى ؤن ٧ل هظه الهالخ ختراُٞت و الىعي الظي البض ؤن ًخدلى به ؤًٖاء ؾلُت ُاث مغهىهت بمؿخىي اإلاهىُت و لا ٍو

 ماصة. 32الًبِ التي جُغ١ الٟهل الشاوي بلى حك٨ُل و جىُٓم هظه الؿلُت في 

ؤًٖاء ٌُٗىىن بمغؾىم عثاس ي  9( حك٨ُلت ؾلُت الًبِ التي جخ٩ىن مً 57وجىضر ؤو٫ ماصة مً هظا الٟهل )اإلااصة 

 ىدى الخالي : ٖلى ال

  ًسخاعهم عثِـ الجمهىعٍت. ( ؤًٖاء مً بُجهم الغثِـ5زمؿت ) -

 ٣ًترخهما عثِـ مجلـ ألامت. ( ٚحر بغإلااهُحن2ًٖىان ) -

ني.لمج٣ًترخهما عثِـ ا ( ٚحر بغإلااهُحن2ًٖىان ) -  لـ الكٗبي الَى

ًاء ًخم ح ُُٗجهم مً َٝغ الؿلُت حٗض هظه التر٦ُبت مً ؤبغػ ه٣اٍ ال٠ًٗ في هظا ال٣اهىن، بدُض ؤن ٧ل ألٖا

خُه( و عثِـ الجمهىعٍت صون ؤن ٩ًىن للصخُٟحن و اإلاهىُحن صوع في حُٗحن ؤو  ُٗت )البرإلاان بٛٞغ هخساب مهىُحن االدكَغ

ي حُٗجهم بالضعظت ألاولى، ٞمً ٚحر اإلا٣ٗى٫ ؤن ال ٌؿاهم اإلاهىُىن في بىاء هظه الهُئت والتي مً تفي هظه الهُئت ال

غ في اإلاكاع٦ت في ٢غاعتها و مماعؾت مهمها و نالخُاتها ٖلى ؾبُل الكٟاُٞت.اإلاٟغوى ؤو ٩ًىن لهم   الخٔ ألاٞو

م مً ؤن اإلااصة  لى الٚغ ؾخ٣اللُت، بال ؤن مؿإلت اههذ ٖلى ؤن ؾلُت الًبِ البض ؤن جماعؽ مهامها ب٩ل  58ٖو

هدُاػ امً ألاخُان و جاصي بلى مُٗىت ٢ض ج٩ىن ؾلبُت في ال٨شحر و اؾخ٣ُاباث ؾُاؾُت الخُٗحن مم٨ً ؤن جسل٤ والءاث 

غاٝ مُٗىت ٖلى خؿاب ؤَغاٝ ؤزغي مما ؾ٣ُٟض خخما الهُئت خُاصها و ًسل بمهامها ألاؾاؾُت. بدُض ؤهىا وٗٝغ  أَل

ني  غ ؤو الخجم٘ الَى ني و عثِـ مجلـ ألامت ًيخمُان بلى ؤخؼاب اإلاىلاة )ظبهت الخدٍغ ؤن عثِـ اإلاجلـ الكٗبي الَى

 هه ٖىضما ٌُٗىان اؾمحن ٞؿ٩ُىن طل٪ خخما ٖلى ؤؾاؽ ؾُاس ي ؤ٦ثر مىه منهي. الضًم٣غاَي( و ٖلُه ٞة

ؤن وا٢٘ مماعؾت هظه الهُئت في الؿىىاث ألاولى ًٓهغ ظلُا ٖال٢ت الخبُٗت في جىُٟظ ال٣غاعاث بحن الؿلُت الخىُٟظًت ٦ما

عثِـ الجمهىعٍت، مشلما خضر في ماي و الهُئت، ٟٞي ال٨شحر مً ألاخُان حٗمل الهُئت بىاء ٖلى جىظحهاث الىػٍغ لاو٫ ؤو 
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ُٗت  ٖىضما صٖذ ؾلُت الًبِ، 2016 ىهُت الخانت بلى ؤلاؾغإ في الخ٠ُ٨ م٘ الىهىم الدكَغ ال٣ىىاث الخلٍٟؼ

داث التي ؤصلى بها الىػٍغ ألاو٫ ٖبض اإلاال٪ ؾال٫ ٢اثال بإن "الضولت ؾمدذ مىظ نضوع  الجضًضة و طل٪ بٗض الخهٍغ

يبِ طاحي لم ًدضر لؤلؾ٠", ٚحر ؤهه اٖخبر بإن  في اهخٓاع"طل٪ ٚحر مىٓمت" و "ًت البهغي ببضا-٢اهىن الؿمعي

قضص ، ٦ما الى٢ذ ٢ض خان الُىم "لُٗٝغ اإلاىاَىىن الخ٣ُ٣ت و لخُب٤ُ ال٣اهىن ٖلى الجمُ٘ بكٟاُٞت وبههاٝ"

ؿمذ بإي ججاوػ" ٢ض و ؤهه "مً الُىم ٞهاٖضا لً ٌ ,"مجضصا ٖلى ؤن اخترام مباصت اإلاجخم٘ الجؼاثغي هى "زِ ؤخمغ

 1ًدضر في هظا لاججاه.

م مً بًجابُت هظا ال٨الم, بال ؤهه بىظىص ؾلُت يبِ الؿمعي البهغي المجا٫ للؿلُت الخىُٟظًت في  لى الٚغ ٖو

داث جضزل في نالخُاث ؾلُت ؤزغي جخمخ٘ باال  ؾخ٣اللُت، و بىاء ٖلى هظه اإلاُُٗاث جب٣ى الخضزل و ؤلاصالء بخهٍغ

 مدل جغ٢ب. ؾخ٣اللُتمؿإلت لا 

ٟترى ؤن هخمامهم باليكاٍ الؿمعي اهم و زبرتهم و ءتزخُاع ؤًٖاء ؾلُت الًبِ هظه "ٖلى ؤؾاؽ ٦ٟاًخم ا ٍو

م مً ؤن مؿإلت ال٨ٟاءة و  59البهغي" خؿب اإلااصة  التي خاولذ حٗضًل ال٨ٟت ٢لُال بكإن مؿإلت الخُٗحن، وبالٚغ

ش الخبرة مُلىبت بك٩ل ٦بحر في هُئت مسخهت مً هظا الىى  ًاء جم حُُٗجها بخاٍع  19ٕ بال ؤن ؤو٫ حك٨ُلت مً ألٖا

ه٩اص  ، بدُض ؤهىا ال59ٖلُه اإلااصة ههذؾاصها َاب٘ الخُٗحن اإلاجامالحي ؤ٦ثر مً الخُٗحن لل٨ٟاءة مشلما  2016ظىان

ًاء لهم ٖال٢ت ؤؾماء ؤو ؤعبٗت هجض ؾىي زالر الم. مباقغة مً بحن ألٖا  و زبرة في مجا٫ الصخاٞت و ؤلٖا

ًاءوجًم ًاء ٦ال مً ػواوي بً خماصي عثِؿا و ألٖا ُم زيكالوي   ػهحر اخضاصن  صخافي و ماعر و  ىذ ٢اثمت ألٖا ٖػ

٠ ؾامي و مضًغ ؾاب٤ للماؾؿت الٗمىمُت للبض ؤلاطاعي -مسخو في ألاهتروبىلىظُا و باخض و  ى  مْى ٖبض اإلاال٪ خٍى

و ػوٍىت ٖبض الغػا١   خاطة ظامُٗت و صبلىماؾُتٖاجكت ٦ؿى٫ ؤؾ ( و ؤخمض بُىى ؤؾخاط ظامعي و TDAو الخلٟؼي )

ِ. ؤؾخاط ظامعي و  غ ٖض٫ ؾاب٤ و الصخٟي لُٟي قٍغ  الٛىسي م٩امكت  ؤؾخاط ظامعي ووٍػ

الم و هي عثِـ الؿلُت ػواوي بً  ومً بحن هظه ألاؾماء هجض زالزت ٣ِٞ لها ججغبت مٗخبرة في مماعؾت الصخاٞت و ؤلٖا

ضة "الجؼاثغ ألاخضار" جهاًت الؿبُٗيُاث زم مضًغا إلا٨خب و٧الت ألاهباء خماصي الظي بضؤ مؿاعه اإلانهي مض ًغا لجٍغ

ت بىاقىًُ، ؤؾـ صخُٟت المُت زم ؤنبذ مؿاو٫ لاجها٫ في خ٩ىمت "le journal" الجؼاثٍغ ، م٘ بضاًت الخٗضصًت ؤلٖا

وبٗضها  2006و 2002ت بحن عيا مال٪ زم مؿاوال ًٖ لاجها٫ في مجلـ ألامت ٢بل ؤن ًخم حُِٗىه مضًغا ٖاما لئلطاٖ

٘ ال٨بري ٢بل حُِٗىه عثِؿا لؿلُت يبِ الؿمعي البهغي  ىُت لدؿُحر واهجاػ اإلاكاَع  .مضًغا ٖاما للى٧الت الَى

ىن الجؼاثغي، ٖحن الخ٣ا ٖلى  هجض ٦ظل٪ الصخٟي لُٟي قٍغِ الظي قٛل مىهب مضًغ ل٣ؿم ألازباع في الخلٍٟؼ

ؼ بىجٟل٣ُت في ظملخه لاهخسابُت ٖام التي ؤوكئذ زهُ "الىثام حي في"عؤؽ ٢ىاة  ها لضٖم عثِـ الجمهىعٍت ٖبض الٍٗؼ

                                                           
1
ن -   ت، ٧لمت الىػٍغ ألاو٫ ٖبض اإلاال٪ ؾال٫ زال٫ بقغاٞه ٖلى مغاؾم جضمحر ملُىوي صٖامت م٣لضة هٓمها الضًىان الَى ي لخ٣ى١ اإلاال٠ و و٧الت ألاهباء الجؼاثٍغ

ش ,   . 2016ماًى  23الخ٣ى١ اإلاجاوعة، بالجؼاثغ الٗانمت بخاٍع
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الم ولاجها٫ وله الٗضًض مً اإلاالٟاث في ٦ما ، 2014 هجض ؤًًا الض٦خىع ػهحر اخضاصن و هى ؤؾخاط بمٗهض ٖلىم ؤلٖا

الم و لا ىُت.ؤلٖا ش الصخاٞت الَى  جها٫ و جاٍع

الم ًاء ٞةن ٖال٢تهم بمجا٫ ؤلٖا  جب٣ى بُٗضة بن لم ه٣ل ؤهه ال ٖال٢ت لهم بهظا اإلاجا٫. ؤما ب٣ُت ألٖا

ؾىىاث ٚحر  6ٞةهه مً ٚحر اإلام٨ً ٞهل ًٖى مً ؤًٖاء الؿلُت اللظًً خضصث ٖهضتهم ب 60وبمىظب اإلااصة  

ا مً لا  عجُاح باليؿبت لؤلًٖاء و ًدغعهم مً الًِٛ الظي ٢ض ًيكإ ٢ابلت للخجضًض ، وهى ما ًم٨ً ؤن ًسل٤ هٖى

لُه جًاٝ هظه اإلااصة بلى ظملت اإلاىاص ؤلاًجابُت التي حؿاٖض ٖلى لضحهم في خا لت وعوص بم٩اهُت ٞهلهم ًٖ الهُئت، ٖو

غهم مً ٧ل لا يجم٨حن ؤًٖاء الهُئت مً ال٣ُام بضوعهم ٦ما ًيبغ التي  ؾخٟؼاػاث، بال ؤهه ًجب في هٟـ الى٢ذ جدٍغ

و ٦ظا قب٨ت الىالءاث  لخهى٫ ٖلى جىاػالث مُٗىتمً اإلام٨ً ؤن ًخٗغيىا لها شخهُا ؤو ؤ٢اعبهم مً َٝغ ؤي ظهت ل

 التي ُٖىىا بمىظبها.

ض مً لا  ًاء الهُئت ٣ٞض ظاءث اإلاىاص ومً ؤظل جد٤ُ٣ اإلاٍؼ  65و  64و  63و  61ؾخ٣اللُت والكٟاُٞت باليؿبت أٖل

ل ٖلى ٦ةظغاءاث و٢اثُت إلاداعبت الٟؿاص ٖلى مؿخىي الهُئت و ألازظ بإؾباب الخُُت مً ٧ل ما مً قإهه الد كَى

ُٟت ٖمىمُت اؤًٖائها اللظًً مىٗهم اإلاكٕغ بمىظب هظه اإلاىاص ًٖ مماعؾت ؤي وكاٍ ؾُاس ي ؤو ٖهضة  هخسابُت ؤو ْو

ًاء الهُئت  ؤو وكاٍ منهي ماٖضا اإلاهام اإلاا٢خت في الخٗلُم الٗالي و ؤلاقغاٝ ٖلى البدىر الٗلمُت، ٦ما ال ًم٨ً أٖل

قغة ؤو ٚحر مباقغ ٦ما ال ًم٨ً ألي ًٖى مً ؤًٖاء الهُئت ؤن ًدىػ ٖلى ج٣اض ي م٣ابل ماصي ؤو ٚحر ماصي بهٟت مبا

ت ؤو ؾِىماثُت ؤو في ماؾؿاث اليكغ و الصخاٞت وؤلاقهاع و لا جهاالث لخٟاصي مهالر في ماؾؿت ؾمُٗت بهٍغ

 ؾخ٣اللُت اإلايكىصة.جضازل اإلاهالر و ٣ٞضان لا 

الم الؿمعي البهغي ؤًٖاء ؾلُت الًبِ مً مما 65ؤ٦ثر مً طل٪، مىٗذ اإلااصة  عؾت ؤي وكاٍ له ٖال٢ت باإٖل

زال٫ الؿيخحن اإلاىالُخحن لٗهضجه في ؾلُت الًبِ و طل٪ ٦ةظغاء و٢اجي لخٟاصي قغاء الظمم بك٩ل بٗضي ؤو 

 اإلادؿىبُت لخؿاب ٢ىاة مُٗىت.

ذ ب٩ل ممخل٩اتهم و مضازُلهم ٦ةظغاء للكٟاُٞت جم   62اإلااصة  ًاء بالخهٍغ الجؼاثغ مىظ ٖضة ٖخماصه في اؤلؼمذ ألٖا

ٚخىاء مً ؾىىاث باليؿبت للصخهُاث الؿُاؾُت و الىػعاء و اإلاؿاولىن الؿامىن في الضولت للى٢اًت مً الٟؿاص ولا 

 اإلاىهب.

ٖلى ؤن ًلتزم ؤًٖاء ؾلُت  66وفي بَاع الخإؾِـ لىمِ ٖمل صازلي زام بؿلُت الًبِ ٣ٞض ههذ اإلااصة 

والث و اإلاٗلىماث التي ًدهلىن ٖلحها بد٨م مهامهم َُلت ٖهضتهم في الهُئت، الًبِ بالؿغ اإلانهي بكإن الى٢اج٘ و اإلاضا

ًاء َُلت ٖهضتهم وفي الؿيخحن  اإلاىالُخحن الهتهاء مهامهم،  71و في هٟـ الؿُا١ ههذ اإلااصة  ٖلى ؤن ًلتزم ألٖا

ٖلحهم في بَاع مماعؾت  باالمخىإ ًٖ اجساط ؤي مى٠٢ ٖلني خى٫  اإلاؿاثل التي جضاولذ بكإجها الهُئت ؤو التي َغخذ

 مهامهم.
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ن في هٟـ الى٢ذ بدُض ؤجهما ظاءجا في بَاع مى٤ُ مً الهغامت في خان و ؾلبِخان بًجابِجان اإلااصاو ٢ض ج٩ىن هخ

ٟحن بالهُئت، بال ؤن ألاخ٩ام  الدؿُحر الضازلي للهُئت وهى ما ٌؿخلؼم مؿخىي مً اإلاؿاولُت باليؿبت لؤلًٖاء و اإلاْى

ٟحن في الخٗبحر ًٖ آعائهم ؤو الىاعصة في هخحن اإلا ًاء و اإلاْى ت ألٖا جساط مىا٠٢ في مؿاثل ااصجحن ٢ض ج٣ىيان مً خٍغ

ًغوجها ٚحر صًم٣غاَُت، ٦ما ؤهه لً ٩ًىن بةم٩ان ؤًٖاء الؿلُت بصاهت ؤي ججاوػ صازل الهُئت ألخ٩ام هظا ال٣اهىن ؤو 

ٟح اوٗضام ال٣اهىن الًٗىي، و هظا في ْل ٖترايهم ان ؤو ؤًٖاء الهُئت مً الخٗبحر ًٖ ؤي آلُت ؤزغي جم٨ً اإلاْى

 لخ٨م مٗحن ؤو عؤي مٗحن مً آلاعاء التي جهضعها الهُئت. 

لُه ٞةن هخحن اإلااصجحن ًم٨ً ؤن ج٩ىها مضزال للخٗؿ٠ في جُب٤ُ ال٣اهىن و مضزال للخهلب في همِ ٖمل الهُئت ،  ٖو

هُئت ٚحر صًم٣غاَُت في همِ ٖملها الضازلي و بالخالي ٚحر ( ًم٨ً ؤن جاصي بلى 71و  66ٞاألخ٩ام الىاعصة ٞحهما )اإلااصجان 

ُت في آعائها و ؤخ٩امها. و ٧ان مً ألاظضع ؤن ًٟخذ اإلاكٕغ خحزا مً ؤلاصالء بالغؤي و الخٗبحر ًٖ لا  ٖتراى ؤو مىيٖى

ؼ اإلا٩اؾب التي ظاء بها هظا ال٣اهىن في مجا٫  اإلاؿاولُت و الًُٗ في بٌٗ اإلاؿاثل التي جخضاولها ؾلُت الًبِ لخٍٗؼ

 ألازال٢ُاث.

ؾخسالٝ ًٖى م٩ان ًٖى آزغ، االخاالث التي ًم٨ً مً زاللها  70و  69،  68، 67في هٟـ الؿُا١، ؤبغػث اإلاىاص 

اة ؤو اإلاغى مشال ، زاهُا في خالت  خم طل٪ ٖمىما في ؤعب٘ خاالث وهي خالت قٛىع مىهب ألي ؾبب مً ألاؾباب ٧الٞى ٍو

ًاء ألخ ُٟت ٖمىمُت  61م اإلااصة ا٩مسالٟت ؤي ًٖى مً ألٖا التي جمى٘ ٖلى ؤًٖاء الهُئت مؼاولت ؤي وكاٍ منهي ؤو ْو

هخسابُت ؤو مؿاولُت جىُٟظًت في خؼب ؾُاس ي، ؤما في الخالت الشالشت ُٞخم ٞهل ًٖى الهُئت ألؾباب اؤو ٖهضة 

، وه هخمام اإلاكٕغ اىا هشمً ؤزال٢ُت وطل٪ بٗض ؤن ًهضع في خ٣ه خ٨م جهاجي ب٣ٗىبت مكِىت جخٗل٤ باإلزال٫ بالكٝغ

ظخماُٖت و مهىُت لهظه الهُئت اخترام وم٩اهت اٖخباع ؤن طل٪ ؾِؿاهم في زل٤ ابالؿمٗت ألازال٢ُت لؤلًٖاء ٖلى 

 اإلاهىُت.

إلاضة جٟى١ ؾخت ؤقهغ مخخالُت" ٖلى ؤن  ؤما الخالت الغابٗت ٞهي ؤن "جى٣ُ٘ ٖهضة ًٖى ؾلُت الًبِ ألي ؾبب ٧ان

 هتهاء ٖهضة الًٗى الؿاب٤ اإلاؿخسل٠. ابجيخهي ٖهضة الًٗى الجضًض 

جىحي هظه اإلاىاص بلى ؤن اإلاكٕغ طهب هدى الخإؾِـ لىمِ ٖمل مٗحن زام بإًٖاء ؾلُت الًبِ ٢اثم ، في ال٨شحر 

ُت، ٦ما ًخطر مً زال٫ هظه اإلاىاص  المي الؾُما ُٞما ًخٗل٤ بالخُاص و اإلاىيٖى مً ظىاهبه، ٖلى ؤزال٢ُاث الٗمل ؤلٖا

هٓام الٗمل الضازلي لؿلُت الًبِ ؤن اإلاكٕغ ٌؿعى بلى ؤن ج٩ىن ؾلُت الًبِ ؾلُت مدترمت التي جضزل يمً 

المُت و ؤن ٩ًىن ؤًٖامً زال٫ ا ٖلى ٢ضع  ٦بحر مً الجزاهت و البٗض ًٖ  ئهاخترامها ل٩ل الٟاٖلحن في الؿاخت ؤلٖا

 الكبهاث.

( ٖباعة ًٖ هٓام صازلي مسخهغ للؿلُت ٞهي 88ةبلى ٚاًت اإلااص 72و٢ض ظاءث باقي اإلاىاص مً هظا الٟهل )مً اإلااصة 

جها٫ و البرإلاان اإلاىاص التي ؾِخم بمىظبها بىاء الىٓام الضازلي للهُئت و ٖال٢تها م٘ ماؾؿاث ؤزغي ٖلى ٚغاع وػاعة لا

خُه و عثاؾت الجمهىعٍت.  بٛٞغ
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، ٖلى ؤن  6ؤًٖاء مً بحن  5ب التي خضصث ههاب اإلاضاوالث  81و مً ؤهم اإلاىاص الخىُٓمُت في هظا الك٤ هي اإلااصة 

 (.83جخسظ ٢غاعاث بإٚلبُت مُل٣ت للخًىع و في خالت حؿاوي ألانىاث ٩ًىن نىث عثِـ الهُئت مغجخا )اإلااصة 

، الًٗى  ألا٦بر  ؾىا  85ؿلُت مؼاولت مهامه بك٩ل صاثم ًخىلى الغثاؾت، بمىظب اإلااصة الوفي خالت ما حٗظع ٖلى عثِـ 

ً مً َٝغ عثِـ الجمهىعٍتلمسن امً  ؤًٖاء  الؿلُت مً بح خىظب ؤن ًخم هظا   جاٍع و طل٪ بك٩ل ما٢ذ ٣ِٞ، ٍو

 الخُٗحن في ؤظل ؤ٢هاه ؾخت ؤقهغ.

الم الؿمعي البهغي في الجؼاثغ  وطل٪ مً زال٫ و  ت و ج٣ُُمُت لىا٢٘ ؤلٖا ظٗل اإلاكٕغ لؿلُت الًبِ ؾلُت ج٣ضًٍغ

غ  ًٖ مؿخىي جُب٤ُ ٢اهىن اليكاٍ الؿمعي البهغي  خُه و هي  الخ٣ٍغ في الجؼاثغ  لغثاؾت الجمهىعٍت و البرإلاان بٛٞغ

غ في الشالزحن الُىم اإلاىالُت لدؿلُمه.  الجهاث اإلاسىلت بخُٗحن ؤًٖاء الؿلُت، ٖلى ؤن ًيكغ هظا الخ٣ٍغ

المُت  و٧ان مً ألاًٞل لى  مىذ اإلاكٕغ بم٩اهُت ج٣ضًم م٣ترخاث بلى هظه الؿلِ بُٛت جدؿحن ويُٗت اإلاماعؾت ؤلٖا

ت في الجؼاثغ  ولِـ ويُٗت جُب٤ُ ٢اهىن اليكاٍ الؿمعي البهغي، ألن هظا ال٣اهىن ُٞه بٌٗ الؿم ُٗت البهٍغ

 الى٣اثو التي مً اإلام٨ً ؤن حكاع٥ ؾلُت الًبِ في جدؿُجها و جضاع٦ها مً زال٫ ج٣ضًم م٣ترخاث للجهاث اإلاٗىُت.

ل ؾلُت الًبِ ههذ اإلااصة ؤما  ت الًبِ محزاهُتها الخانت بىاء ٖلى ج٣ضًغ ٖلى ؤن ًخم مىذ ؾلُ 73في ٢ًُت جمٍى

ىت الٗمىمُت.مً الؿلُت في خض طاتها، و جهٝغ هظه لا   ٖخماصاث اإلاالُت مً الخٍؼ

، و هي  و  ل هُئاث مً هظا الىٕى ل مٗمى٫ به في ال٨شحر  مً الضو٫ ُٞما ًخٗل٤ بخمٍى ٌكاع بلى ؤن هظا الىمِ مً الخمٍى

حر ؤلام٩اهُاث الًغوع  ٣ت حؿمذ بخٞى دُت صون ؤي يِٛ مالي ٍَغ لى  لخجىب ماٍت للٗمل بإٍع خضر للمجلـ ألٖا

ل، بؿبب ٖضم  ٖاوي مًو الظي  2000ألزال٢ُاث اإلاهىُت في الجؼاثغ ؾىت  المُت اه٣و الخمٍى لتزام اإلااؾؿاث ؤلٖا

 اإلاكاع٦ت ُٞه بضٞ٘ مؿخد٣اتها اإلاالُت بك٩ل صوعي و مىخٓم، و ٧ان طل٪ مً بحن ؤهم ؤؾباب ٞكله.

ل الٗمىمي هي ألازغي ٢ض جُغح الٗضًض مً اإلاساٝو ٟٞي ال٨شحر مً الضو٫ زانت الىامُت مجها ًخم بال ؤن  ٣ت الخمٍى ٍَغ

ل وطل٪ بُٛت صٞٗها هدى  جساط ٢غاعاث مىالُت للؿلُت ٢ض ج٩ىن ٚحر االًِٛ ٖلى هُئاث مً هظا الىٕى في الخمٍى

لي باليؿبت لؿلُت الًبِ  ٖاصلت و ٚحر ٢اهىهُت ؤو ٚحر ّمهىُت في ال٨شحر مً الخاالث. و  جب٣ى هجاٖت هظا الىمىطط الخمٍى

 في الجؼاثغ  مغهىهت الخجغبت اإلاؿخ٣بلُت التي ؾُِٗكها ال٣ُإ.

المي ؾىت الم لضٖم اإلاٗاًحر ألازال٢ُت للبض ؤلٖا ، 2009ٟٞي بىحؿىاها ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ ال الخهغ، جم بوكاء مجلـ ؤلٖا

اإلاجلـ لم ًخًمً ؤي بىض خى٫ اؾخ٣اللُت هظا اإلاجلـ ًٖ الخ٩ىمت و  بال ؤن ال٣اهىن الظي هو ٖلى بوكاء هظا

 بالخالي ب٣ي اإلاجلـ مٗخمضا ٖلى الخ٩ىمت في ٢غاعاجه بدُض ؤن ٧ل ؤًٖاءه مُٗىىن مً َٝغ وػٍغ لاجهاالث.  

ـ هدباه جل٪ الٗال٢ت بحن عثِـ ؾلُت الًبِ اإلاٗحن مً َٝغ عثِلال  و ٖلى هظا ألاؾاؽ، هجض ؤهه مً اإلاشحر 

٢تراح مً اب –بمغؾىم  عثاس ي  -( ، ٞاألمحن الٗام ًخم حُِٗىه78و  77الجمهىعٍت و بحن ألامحن الٗام للؿلُت )اإلااصجحن 

بىاء  –هتهاء ٖهضجه ٖلى مؿخىي الؿلُت ابٗض  –عثِـ ؾلُت الًبِ بِىما ًخم حُٗحن عثِـ الؿلُت في مهام ؤزغي 
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ٖال٢ت مهلخت مخباصلت بحن اإلاؿاولحن ٚحر مبرعة وجب٣ى ٚحر  ٢تراح مً ألامحن الٗام لؿلُت الًبِ. و هياٖلى 

 مؿدؿاٚت ٢اهىهُا.

حن الىاقُحن في مجا٫ بلى طل٪،  ٞخذ اإلاكٕغ مجاال للًُٗ في ٢غاعاث ؾلُت الًبِ، بدُض ؤن ألاشخام اإلاٗىٍى

الم الؿمعي البهغي بةم٩اجهم الًُٗ في ٢غاعاث ؾلُت الًبِ.  ؤلٖا

تالباب الغاب٘ الخام باإلًؤما  جًمً حؿ٘ مىاص م٣ؿمت بلى ٞهلحن، ، ٣ٞض ضإ ال٣اهىوي و ألاعقٟت الؿمُٗت البهٍغ

٤  ي( ههخا ٖلى يغوعة ؤلاًضإ ال٣اهىو90و 98الٟهل ألاو٫ خى٫ ؤلاًضإ ال٣اهىن جًمً ماصجحن ق٩لُخحن ) ٞو

ما٫  ت اإلاٟٗى٫ ُٞما ههذ اإلااصة ألازغي ٖلى يغوعة وي٘ وسخت مً ألٖا ت الىهىم ال٣اهىهُت ؾاٍع الؿمُٗت البهٍغ

 جدذ جهٝغ اإلااؾؿاث اإلااهلت الؾخ٣با٫ وحؿُحر ؤلاًضإ ال٣اهىوي لخؿاب الضولت.

توفي  ٖلى هظًً اإلاجالحن و  بك٩ل ظض م٣خًب ، جدضر اإلاكٕغمجا٫ ؤلاًضإ ال٣اهىوي و ألاعقٟت الؿمُٗت البهٍغ

م مً ؤهمُت هظه اإلاجالحن في صٖم البدض الٗلمي في مجا٫ ؤلٖا طل٪ جها٫ و ٦ظل٪ في ٖمل الم و لاٖلى الٚغ

 الجمُٗاث و الهُئاث اإلاٗىُت بد٣ى١ الجمهىع.

ت ههذ اإلااصة  ٖلى بوكاء هُئت ٖمىمُت ج٣ىم بمهام ظم٘  91في الٟهل الشاوي اإلاسهو لؤلعقٟت الؿمُٗت البهٍغ

غاى ألاعق٠ُ الؿمعي البهغي و مٗالجخه و ٞهغؾخه و ؤعقٟخه وجغمُمه و الخٟاّ ٖلُه و ظٗله ٢ابال لال  ؾخٗما٫ أٚل

 خترام خ٣ى١ اإلاال٠ و الخ٣ى١ اإلاجاوعة.ابُضاٚىظُت وز٣اُٞت م٘ 

في هظه الى٣ُت ٧ان مً ألاًٞل بصعاط هظه اإلاهام الجضًضة يمً اإلاهام الخ٣لُضًت إلخضي اإلااؾؿاث الٗمىمُت 

ت ؤو اإلاغ  ني للهىعة اإلاىظىصة مشل اإلاغ٦ؼ الضولي للصخاٞت الظي ًدخىي ٖلى ٢ؿم لؤلعقٟت الؿمُٗت البهٍغ ٦ؼ الَى

الم ) ( الظي مً اإلام٨ً ؤن ًخم حٗضًل مهامها ألاؾاؾُت بك٩ل ٠َُٟ لدكمل ألاعقٟت CNDPIووزاث٤ الصخاٞت و ؤلٖا

ت و ٖضم الظهاب بلى جإؾِـ هُئت ٖمىمُت ظضًضة بما ج٩لٟه مً محزاهُت و مهاٍع٠ بياُٞت، زانت  الؿمُٗت البهٍغ

ٟحن. و ؤن اإلااؾؿاث الٗمىمُت الؿاب٣ت الظ٦غ ح  ٗاوي مً ٢لت في اليكاٍ و جطخم في ٖضص اإلاْى

مً  129و  128التي حكبه بلى خض ٦بحر اإلاىاص  97و  96، 95، 94مً بحن اإلاىاص ؤلاًجابُت في هظا ال٣اهىن هي اإلاىاص 

الم  الم الؿمعي البهغ  05-٢12اهىن ؤلٖا ٘ اإلاؿخىي اإلانهي للٗاملحن في ٢ُإ ؤلٖا ً و ٞع ي ٦د٤ و اإلاخٗل٣ت بضٖم الخ٩ٍى

ً مجاال مً  المُت ، ٞبضون بلؼام ٢اهىوي ٢ض ًهبذ الخ٩ٍى للمهىُحن وواظب ٖلى الهُئاث الىنُت و اإلااؾؿاث ؤلٖا

 مجاالث اإلاداباة و اإلادؿىبُت.

المُت جسهُو وؿبت  97وفي هظا الؿُا١ جلؼم اإلااصة   ت للخ٩ى   % 2ٖلى اإلااؾؿاث ؤلٖا ً و جغ٢ُت ٍمً ؤعباخها الؿىٍى

المي المي و الؿعي إلوكاء مضن بٖالمُت  96، في خحن التزمذ الضولت في اإلااصة آلاصاء ؤلٖا بدصجُ٘ جغ٢ُت آلاصاء ؤلٖا

الم الؿمعي البهغي.  لئلهخاط في مجا٫ الؿمعي البهغي. و ٧لها ؤمىع بًجابُت مً قإجها جغ٢ُت ٢ُإ ؤلٖا
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ً مً ؤهم اإلاؿاثل طاث الٗال٢ت بتر٢ُت لا  المي، وحٗض مؿإلت الخ٩ٍى م مً ؤن ال٣اهىن الًٗىي هو صاء ؤلٖا و ٖلى الٚغ

يُت لٟاثضة الصخُٟحن و اإلاهىُحن في  129و  128في مىاصه ال ؾُما اإلااصجحن  مىه ٖلى يغوعة جسهُو بغامج ج٩ٍى

ً ابال ؤن طل٪ لم ًدب٘ بةظغاءاث ع٢ابُت جخاب٘ مضي  ،ال٣ُإ المُت لهظا البىض و مؿخىي الخ٩ٍى خترام اإلااؾؿاث ؤلٖا

ت لم ًدًىا اإلا٣ضم للصخُٟح المُت ؾىاء اإلا٨خىبت ؤو الؿمُٗت البهٍغ ن، ٞال٨شحر مً الصخُٟحن اإلااؾؿاث ؤلٖا

ً ٖلى مضي ؾىىاث مً الٗمل صون ؤن  الم و  ًخم٨ىىابٟغنت الخ٩ٍى مً الخبلُٜ ًٖ هظا الخجاوػ الهاعر ل٣اهىن ؤلٖا

 ٢اهىن اليكاٍ الؿمعي البهغي.

ً يُت واخضة ؤي اإلا ،٦ما ؤن اإلاكٕغ لم ًدضص صوعٍت الخ٩ٍى جا٫ الؼمني له ٞال ٣ٌٗل ؤن ٌؿخُٟض الصخٟي مً صوعة ج٩ٍى

ً و اإلاضة الؼمىُت الالػمت لال ظضا َُلت مؿاعه اإلانهي ، و ٖلُه ٧ان مً اإلاهم  ً جغ٢ىي جىيُذ مضة الخ٩ٍى ؾخٟاصة مً ج٩ٍى

ً ال ٣ًل ًٖ قهغ في  ٧ل ؾيخحن.  آزغ ، ٦إن ًىو ٖلى ؤن ٌؿخُٟض الصخٟي مً ج٩ٍى

ً، ٞال ٌؿدؿاٙ مشال ؤن ن اإلاؤ٦ما  كٕغ لم ًدض ٖلى يغوعة مىذ ٧ل الصخُٟحن و اإلاهىُحن هٟـ الخّٓى في الخ٩ٍى

ً صازل اإلااؾؿت طاتها، و  ً آزٍغ يُت في الخاعط ٖلى ٞتراث مخ٨غعة في خحن ًخم ج٩ٍى ٌؿخُٟض صخُٟىن مً صوعاث ج٩ٍى

المُت في الجؼاثغ ٖلىصؤب هي مً ألاؾالُب التي   اإلاداباة و اإلادؿىبُت.ال٣ُام بها ٦ىٕى مً  ؤعباب اإلااؾؿاث ؤلٖا

اهاث التي جمىدها الضو٫ بمىظب اإلااصة  لتر٢ُت  64اإلاؿإلت ألا٦ثر خؿاؾُت في ٢ًُت صٖم الضولت هي جل٪ اإلاخٗل٣ت باإٖل

اهاث التي ٦شحرا ما ٧اهذ جمىدها  الم الؿمعي البهغي، و هي ؤلٖا ت الخٗبحر مً زال٫ ؤلٖا ت الجهاث اإلاٗىُت )الى٧الخٍغ

بك٩ل ٚحر ماؾـ زانت في ٢ُإ الصخاٞت اإلا٨خىبت، ٟٞي الى٢ذ الظي اؾخٟاصث ُٞه  الىَىُت لليكغ و لاقهاع(

بٌٗ الجغاثض مً الضٖم اإلاخ٨غع ٖلى مغاخل مسخلٟت و ب٣ُم مالُت ظض مٗخبرة لم حؿخٟض ظغاثض ؤزغي بخاجا مً هظا 

 جٟؿحر مى٣ُي ؤو منهي.الضٖم واؾخٟاصث ؤزغي بك٩ل ي٠ُٗ صون ؤن ٩ًىن لظل٪ مبرع ؤو 

٘ جىُٓمي ًدضص م٣اًِـ و ٦ُُٟاث مىذ هظا  لُه ٞةهه مً اإلاهم ظضا بيٟاء ال٨شحر مً الكٟاُٞت مً زال٫ حكَغ ٖو

 الضٖم.

م اإلاسالٟاث اإلاخٗل٣ت ٦ما  جًمً هظا ال٣اهىن بابا زانا بال٣ٗىباث التي ظاءث طاث َاب٘ بصاعي وطل٪ بٗض و٠٢ ججٍغ

الم ولا  ت في خ٤ الصخُٟحن بمىظب ؤخ٩ام الضؾخىع و ال٣اهىن مخبالصخاٞت و ؤلٖا ىإ ًٖ بنضاع ؤخ٩ام ؾالبت للخٍغ

 .05-12الًٗىي لئلٖالم 

لُه ٣ٞض جًمً هظا الباب  اث، ًخٗل٤ اإلاؿخىي  7مىاص جخًمً  9ٖو بظغاءاث جإصًبُت و ٣ٖابُت جى٣ؿم بلى زالر مؿخٍى

ظاع " زم مؿخىي ال٣ٗىباث اإلاالُت بل ى ٚاًت سخب عزهت اليكاٍ الؿمعي البهغي ٦مؿخىي ال٣ٗابي ألاو٫ ب"ؤلٖا

 ٣ٖابي زالض، و ٧ل هظه ال٣ٗىباث جهضعها ؾلُت يبِ الؿمعي البهغي و ج٩ىن ٢ابلت للًُٗ.

ظاع مً َٝغ ؾلُت الًبِ  و  ٣ٞ98ض خضصها اإلاكٕغ في اإلااصة   -٦مؿخىي ٣ٖابي ؤو٫ –ؤما الخاالث التي حؿخضعي ؤلٖا

ُٗت اإلاىٓمت لليكاٍ الؿمعي  خترام اإلااؾؿتاطل٪ في خالت ٖضم  المُت الٗمىمُت ؤو الخانت للىهىم الدكَغ ؤلٖا
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ظاع في هظه الخالت ًإحاالبهغي و ٦ظل٪ في خالت ٖضم   يخترامهم لالجٟا٢ُت اإلابرمت م٘ ؾلُت الًبِ و ٖلُه ٞةن ؤلٖا

ُٗت و ٖلى ق٩ل َلب لال  خترام مُاب٣تها في ؤظل جدضصه الؿلُت.التزام بالىهىم الدكَغ

ظاع ج٩ىن بمباصعة مً ؾلُت  الًبِ في خض طاتها ؤو  بٗض  بقٗاع  مً  َٝغ  99ؤوضخذ اإلااصة و٢ض  ؤن بظغاءاث ؤلٖا

ألاخؼاب الؿُاؾُت ؤو اإلاىٓماث اإلاهىُت والى٣ابُت اإلامشلت لليكاٍ الؿمعي البهغي ؤو الجمُٗاث و٧ل  شخو َبُعي 

غاٝ بةم٩اجها بباٙل ؤو مٗىىي آر ؾلُت الًبِ بالخجاوػاث الخانلت ٖلى مؿخىي ؤي  ، و ٖلُه ٞةن ٧ل هظه ألَا

ت مً ؤظل يمان  خترام خ٣ى١ الصخُٟحن و اإلاهىُحن و ؤًًا اخترام ال٣اهىن و يمان اماؾؿت بٖالمُت ؾمُٗت بهٍغ

ىهُت. اث الخلٍٟؼ  اإلاكاهضًً و مؿتهل٩ي اإلادخٍى

بال٣ٗىباث اإلاالُت وطل٪ في خالت ٖضم و ًخٗل٤ 100ال٣ٗابي الشاوي الظي جًمىه هظا الباب، ظاء في اإلااصة  اإلاؿخىي 

مخشا٫ ناخب الغزهت لئلٖظاع اإلادضصة آظاله مً َٝغ ؾلُت الًبِ في الخاالث الؿاب٣ت الظ٦غ، و جتراوح ٢ُمت ا

ما٫ اإلاد٤٣ زاعط  الغؾىم  زال٫  آزغ   5بلى  2ال٣ٗىبت اإلاالُت التي جدضصها ؾلُت الًبِ بحن  باإلااثت مً ع٢م ألٖا

قهغا. وفي  خالت  ٖضم  وظىص  وكاٍ ؾاب٤  ٌؿمذ  ٖلى  ؤؾاؾه  بخدضًض  مبلٜ   12ٖلى ٞترة  وكاٍ مٛل٤ مدؿىب 

 صط.  2.000.000ال٣ٗىبت اإلاالُت ًدضص هظا اإلابلٜ بدُض ال ًخجاوػ  ملُىوي  صًىاع 

في  ؤما اإلاؿخىي الشالض ُٞخمشل في حٗل٤ُ ما٢ذ ؤو سخب جهاجي عزهت اليكاٍ الؿمعي البهغي ؤو حٗل٣ُها و طل٪

ى٣ؿم اخالت ٖضم  م مً ال٣ٗىباث اإلاالُت اإلاكاع بلحها ؾاب٣ا ، ٍو ظاع ٖلى الٚغ المُت إلا٣خًُاث ؤلٖا مخشا٫ اإلااؾؿت ؤلٖا

ظاع  ؤو لغزهت اليكاٍ الؿمعي البهغي ؤو  هظا اإلاؿخىي ال٣ٗابي بلى ٢ؿمحن، بما حٗل٤ُ ما٢ذ للبرهامج مدل ؤلٖا

 بسخب جهاجي لهظه الغزهت.

ظاع ؤي البرهامج  ؤما ُٞما ًسو ال٣ؿم ألاو٫ مً هظا اإلاؿخىي ال٣ٗابي ٩ُٞىن بخٗل٤ُ ظؼجي ؤو ٦لي للبرهامج مدل ؤلٖا

هؼال١ االظي ًخم لاخخجاط ٖلُه مً َٝغ ظهت ما، ؤو بخٗل٤ُ عزهت اليكاٍ الؿمعي البهغي وطل٪ في خالت وظىص 

ض الخٗل٤ُ ًٖ قهغ واخ  ض.ٚحر مغجبِ بمدخىي البرامج وفي ٧لخا الخالخحن ال ًٍؼ

و  102ؤما اإلاؿخىي الشاوي ُٞخٗل٤ بسخب عزهت اليكاٍ الؿمعي البهغي و طل٪ في ؾذ خاالث ؤوضختها اإلااصجان 

ت، و هي ٦ما ًلي :  103  مً باب ال٣ٗىباث ؤلاصاٍع

ٖىضما ًدىاػ٫ الصخو اإلاٗىىي اإلاغزو له بةوكاء زضمت لاجها٫ الؿمعي البهغي  ًٖ الغزهت بلى شخو آزغ   -

 مً هظا ال٣اهىن. 30في اؾخٛاللها بما ًسال٠ ؤخ٩ام اإلااصة  ٢بل  الكغوٕ 

مً  45باإلااثت بما ًسال٠ ؤخ٩ام اإلااصة  40ًمخل٪ الصخو الُبُعي ؤو  اإلاٗىىي خهت مً اإلاؿاهمت جٟى١  �ٖىضما  - 

المُت.هظا ال٣اهىن و هي مً اإلاىاص الى٢اثُت مً ْاهغة لا   خخ٩اع و جمغ٦ؼ اإلااؾؿاث ؤلٖا
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الصخو اإلاٗىىي  اإلاؿخٛل لخضمت لاجها٫  الؿمعي البهغي  اإلاغزهت ٢ض خ٨م ٖلُه جهاثُا ب٣ٗىبت  ٖىضما ٩ًىن  - 

حر بِئت بٖالمُت  19بما ًسال٠ ؤخ٩ام اإلااصة  مكِىت ومسلت بالكٝغ مً هظا ال٣اهىن و هى بىض ؤزالقي ٌؿاهم في جٞى

ت و مدترمت.  مدتٞر

ها٫ الؿمعي البهغي  اإلاغزهت في خالت جى٠٢ ًٖ اليكاٍ  ٖىضما ٩ًىن الصخو اإلاٗىىي  اإلاؿخٛل لخضمت لاج - 

 ؤو  بٞالؽ  ؤو  جهُٟت ٢ًاثُت.

نيمب�٦ما ًخم الخٗل٤ُ الٟىعي صون بٖظاع مؿب٤ في خالت ؤلازال٫  و ٦ظل٪ ٖىض    ٣خًُاث الضٞإ  وألامً  الَى

مٗهما اإلاكٕغ الجؼاثغي بك٩ل ناعم  ؾتراجُجُان صاثما ما ًخٗاملاؤلازال٫ بالىٓام الٗام وآلاصاب الٗامت و هما ملٟان 

ت  الم الؿاٍع ُٗت اإلاخٗل٣ت باإٖل الم الؿاب٣ت و الىهىم الدكَغ اصة الىٓغ ٖلى ٚغاع ٧ل ٢ىاهحن ؤلٖا ظضا ٚحر ٢ابل إٖل

 اإلاٟٗى٫.

خم  غ مٗلل و مىضر مً َٝغ ؾلُت الًبِ و جبلٜ هظه ال٣غاعاث اإلاٗللت اٍو جساط ٢غاع سخب الغزهت بىاء ٖلى ج٣ٍغ

حن اإلاُب٣ت في خ٣هم ٖلى ؾبُل الكٟاُٞت، و لهم بم٩اهُت الًُٗ في ٢غاعاث ؾلُت الًبِ لضي بلى ألاش خام اإلاٗىٍى

 الؿلُاث ال٣ًاثُت.

المُت ببض الباٙل اإلاخٗل٤ بال٣ٗىباث اإلاؿلُت ٖلى البرامج ٖلى ؤن ًخًمً  106وجلؼم اإلااصة  مً هظا الباب اإلااؾؿت ؤلٖا

المُت و ال٣ٗىباث اإلاؿلُت ٖلُه بمىظب هظا ال٣اهىهُت و الخ ألازُاءهظا الباٙل  ىُٓمُت التي اعج٨بتها هظه اإلااؾؿت ؤلٖا

 ال٣اهىن.

ت التي ظاءث ٖلى زالزت ؤق٩ا٫ هي  في هظا الباب هغي ؤن اإلاكٕغ اٖخمض ٖلى مبضؤ الخضعط في حؿلُِ ال٣ٗىباث ؤلاصاٍع

ظاع ٦ىمِ مس٠ٟ مً ال٣ٗىباث زم الخٗل٤ُ الجؼجي زم السخب ال٨لي لغ  زهت البض، و هي ٣ٖىباث م٣ٗىلت بلى ؤلٖا

خض ما بالىٓغ بلى الخجاوػاث التي ج٣ابلها، ٦ما ؤن مبضؤ الخضعط في ال٣ٗىباث هى مبضؤ خًاعي ٌُٗي للمٗني ٞغنت 

ت طاث الُاب٘ الغصعي الهاعم، و ٖلُه ٣ٞض ظٗل  يجضاع٥ ؤزُاثه و ججاوػاجه و ًخٟاص الخٗؿ٠ و ال٣ٗىباث ال٣ؿٍغ

ت ٢اثمت ٖلى الخ٨مت و اإلاكٕغ الٗال٢ت التي  المُت الؿمُٗت البهٍغ ال٣ٗالهُت جغبِ ؾلُت الًبِ م٘ اإلااؾؿاث ؤلٖا

ت هي ججاوػاث جىُٓمُت و مهىُت م٣ٗىلت البض مً يبُها و ٍزانت و ؤن ٧ل الخجاوػاث التي حؿٟغ ًٖ ٣ٖىباث بصاع 

 حؿُحرها .

تي زههها اإلاكٕغ لٛحر اإلاٗتٝر بهم ٦ىاقُحن في الباب الؿاصؽ و ألازحر مً هظا ال٣اهىن ًخٗل٤ باألخ٩ام الجؼاثُت ال

ٍ في ال٣ُإ، و مً هظا اإلاىُل٤ ٣ٞض امجا٫ الؿمعي البهغي و ٖلُه ٞهم ال ًدىػون ٖلى الهٟت ال٣اهىهُت لليك

ت   .ظاءث ال٣ٗىباث اإلاؿلُت ٖلى هظا الىٕى مً اليكاَحن ٚحر ال٣اهىهُحن ؤ٦ثر نغامت مما جًمىخه ال٣ٗىباث ؤلاصاٍع

إلاكٕغ مجالحن مً ال٣ٗىباث الجؼاثُت جتراوح ٢ُمت اإلاجا٫ ألاو٫ مً ملُىن صًىاع ظؼاثغي بلى زمؿت مالًحن و٢ض ؾً ا

ؾخٛال٫ صون مىا٣ٞت مؿب٣ت مً صًىاع ظؼاثغي، وحؿلُان ٖلى خالخحن ، جخٗل٤ لاولى ب٩ل مً ًدىاػ٫ ًٖ عزهت لا 
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غزو له باليكاٍ الؿمعي البهغي بدبلُٜ ؾلُت الؿلُت اإلااهدت و الشاهُت حؿلِ ٖلى ٖضم ٢ُان الصخو اإلاٗىىي اإلا

مً هظا ال٣اهىن ؤال وهي قهغ  44ظا٫ اإلادضص في اإلااصة ظخماعي في آلا يبِ الؿمعي البهغي بكإن حُٛحر الغؤؾما٫ لا 

ش الخُٛحر.  واخض ابخضاء مً جاٍع

ت ًتراوح ما بحن ملُىهحن بلى ٖكغة مالًحن صًىاع  ظؼاثغي حؿلِ ٖلى خالخحن، ألاولى  اإلاجا٫ الشاوي مً ال٣ٗىباث الجؼاثٍغ

جها٫ الؿمعي البهغي صون عزهت ؤي ؤن ًخم بوكاء ٢ىاة صون عزهت بما ؤن ٌؿخٛل الصخو اإلاٗىىي زضمت لا

مً هظا ال٣اهىن، ؤما الخالت الشاهُت ٣ٞض ٖا٢ب بها اإلاكٕغ ٧ل هاقغ زضمت اجها٫ ؾمعي  20ًسال٠ ؤخ٩ام اإلااصة 

ني هٓاما جهاثُا لبض بغامج ٦ُٟما ٧ان جهمُم هظا الىٓام وصٖامت بهغي ٚحر مغزو له ًدىػ ٞى١ التر  اب الَى

جها٫ الؿمعي ؾخٛال٫ زضمت لاالخىػَ٘ اإلاؿخٗملت و في ٧لخا الخالخحن جخم مهاصعة الىؾاثل و اإلايكأث اإلاؿخٗملت ال 

 البهغي اإلاٗىُت بال٣ٗىبت.

و الخ٣ى١ اإلاجاوعة وجدُل ٧ل مً ًيكغ ؤٖماال ٞىُت بما  ( جخٗل٤ بد٣ى١ اإلاال111٠اإلااصة ألازحرة في هظا الباب )اإلااصة 

 2003ًىلُى  19اإلااعر في  05-03مً ألامغ ع٢م  153ًسال٠ خ٣ى١ اإلاال٠ و الخ٣ى١ اإلاجاوعة بلى ؤخ٩ام اإلااصة 

ىع ٖلى واإلاخٗل٤ بد٣ى١ اإلاال٠ و الخ٣ى١ اإلاجاوعة، و جىو هظه اإلااصة اإلاىظىص في باب ألاخ٩ام الجؼاثُت في ألامغ اإلاظ٧

مً طاث ألامغ بالخبـ  152و  151صاء ٦ما هى مىهىم ٖلُه في اإلااصجحن آؤن ٌٗا٢ب مغج٨ب ظىدت ج٣لُض مهى٠ ؤو 

ؤل٠ صًىاع بلى ملُىن صًىاع ظؼاثغي ؾىاء ٧ان اليكغ ٢ض  500مً ؾخت ؤقهغ بلى زالر ؾىىاث وبٛغامت جتراوح مابحن 

 خهل في الجؼاثغ ؤو في الخاعط .

 مً طاث ألامغ ٖلى ؤن مغج٨ب ظىدت الخ٣لُض هى ٧ل مً ٣ًىم ب: 152وجىضر اإلااصة 

- .  ال٨ك٠ ٚحر اإلاكغوٕ للمهى٠ ؤو اإلاؿاؽ بؿالمت مهى٠ ؤو ؤصاء لٟىان ماص ؤو ٖاٝػ

 اؾخيؿار مهى٠ ؤو ؤصاء بإي ؤؾلىب مً ألاؾالُب في ق٩ل وسخ م٣لضة. -

 اؾخحراص ؤو جهضًغ وسخ م٣لضة مً مهى٠ ؤو ؤصاء.  -

 إلاهى٠ ؤو ؤصاء. بُ٘ وسخ م٣لضة-

 جإظحر ؤو وي٘ عهً الخضاو٫ ليسخ م٣لضة إلاهى٠ ؤو ؤصاء. -

مً طاث ألامغ ٖلى ؤهه "ٌٗض مغج٨با لجىت الخ٣لُض ٧ل مً ًىته٪ الخ٣ى١ اإلادمُت بمىظب هظا  ٦151ما جىو اإلااصة 

٤ الخمشُل ؤو آلاصاء الٗلني ؤو البض ؤلاطاعي الؿمعي  البهغي ؤو الخىػَ٘ بىاؾُت ألامغ ُٞبلٜ اإلاهى٠ ؤو آلاصاء ًٖ ٍَغ

 ال٩ابل ؤو بإي وؾُلت ه٣ل ؤزغي إلقاعاث جدمل ؤنىاجا ؤو نىعا وؤنىاجا ؤو بإي مىٓىمت مٗالجت مٗلىماجُت".

ت، وطل٪ بما ًخىا٤ٞ م٘  مً  41هو اإلااصة وهالخٔ في هظا الباب ؤن اإلاكٕغ اؾخٛنى ًٖ ال٣ٗىباث الؿالبت للخٍغ

ت  2016رإلاان في قهغ ٞبراًغ الضؾخىع اإلاٗض٫ الظي ناص١ ٖلُه الب ت الصخاٞت اإلا٨خىبت والؿمُٗت البهٍغ ٖلى ؤن "خٍغ
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المُت مًمىهت وال ج٣ُض بإي ق٩ل مً ؤق٩ا٫ الغ٢ابت ال٣بلُت" و ؤهه "ال ًم٨ً اؾخٗما٫ هظه  لى الكب٩اث ؤلٖا ٖو

اتهم وخ٣ى٢هم ت للمؿاؽ ب٨غامت الٛحر وخٍغ ت  ، ٦ما ؤن "وكغ اإلاٗلىماث وألا٩ٞاع والهىع ."الخٍغ وآلاعاء ب٩ل خٍغ

مًمىن في بَاع ال٣اهىن واخترام زىابذ ألامت و٢ُمها الضًيُت وألازال٢ُت والش٣اُٞت"  خؿب اإلااصة هٟؿها التي جىو 

ت" الم  ،ٖلى ؤهه "ال ًم٨ً ؤن جسً٘ ظىدت الصخاٞت ل٣ٗىبت ؾالبت للخٍغ وهى ما ٌٗخبر م٨ؿبا ل٣ُإ الصخاٞت و ؤلٖا

 ٖمىما.

في  لألاو٫ ًخٗل٤ بالٛغاماث اإلاالُت و الشاوي ًخمش ،اإلاكٕغ في هظا الباب ًٖ ؤؾلىبحن مً ال٣ٗاب٦ما ؤهىا هالخٔ اٖخماص 

اإلاهاصعة، و هي ٣ٖىباث م٣بىلت بلى خض ما، ألهه مً صون طل٪ ًم٨ً ؤن ٌٗٝغ ٢ُإ اليكاٍ الؿمعي البهغي ٞىض ى 

ًم٨ً ؤن ٣ًضم زضمت ٖمىمُت مدترمت، و ٖلُه  في اإلاماعؾت و اليكاٍ وهى ما ال ًم٨ً ؤن ًسضم اإلاىاًَ و اإلاجخم٘ و ال 

ٖخمضها اإلاكٕغ جب٣ى م٣بىلت بلى خض ما في ْل ُٚاب ال٣ٗىباث الؿالبت اٞةهىا هجض ؤن ٧ل ؤلاظغاءاث ال٣ٗابُت التي 

ت.  للخٍغ

مً الباب الؿاب٘ اإلاخٗل٤ باألخ٩ام لاهخ٣الُت ٢ض جبضو ق٩لُت بدُض جىو ٖلى ؤن حؿىض مهام  112اإلااصة ع٢م  

هخٓاع جىهُبها، بال ؤجها ماصة في ٚاًت ألاهمُت اجها٫ و طل٪ في الخُاث ؾلُت يبِ الؿمعي البهغي بلى وػٍغ لاون

ً بٗض لا ألن لها ٖال٢ت بالجض٫ الظي صاع خى٫ نالخُاث وػٍغ لا ٖظاعاث التي ٢ضمها لل٣ىىاث جها٫ ٖبض الخمُض ٢ٍغ

ىهُت التي ج٣ضم زضماث اجها٫ ؾمعي ٣ت-الخلٍٟؼ ُٗت  بهغي بٍُغ "ٚحر ٢اهىهُت" في الجؼاثغ "مسالٟت ألاخ٩ام الدكَغ

ظاعاث التي ؤزاعث ظضال واؾٗا في بٌٗ ألاوؾاٍ مىخ٣ضة جضزل الىػٍغ  والخىُٓمُت اإلاُب٣ت في هظا اإلاجا٫"، وهي ؤلٖا

٣ت اإلاباقغة في ٢ُإ الؿمعي البهغي مٗخبرة ؤن طل٪ لِـ مً نالخُاجه ٧ىػٍغ.  بهظه الٍُغ

ما٫  ٦ما ؤزحر ظض٫ ممازل ً" و زال٫ ٞترة اإلادا٦مت في ٢ًُت ن٣ٟت بُ٘ مجم٘ "الخبر " لغظل ألٖا بٗض ٚل٤ ٢ىاة "الَى

غاٝ مى٠٢ الىػٍغ و جضزالجه في هظا الهضص، بال ؤن هظه اإلااصة حك٩ل ٌؿٗض عبغاب خُض اهخ٣ضث الٗضًض مً ألَا

اث الىػٍغ مً وظهت هٓغ ٢اهىهُت،  ش ما و٢ض جم جىهِب ؤؾىضا ٢اهىهُا ًبرع جهٞغ ظىان  19ؤًٖاء ؾلُت الًبِ بخاٍع

ٞةهه لم ٌٗض مً اإلام٨ً ٢اهىها للىػٍغ ؤن ًخضزل في جىُٓم ؤو حؿُحر اليكاٍ الؿمعي البهغي ألن طل٪ مً  2016

 نالخُاث ؾلُت الًبِ.

 

 

 

 

                                                           
  إل ٖلى اإلا غوخت، مً الهٟدت إلاٗلىماث ؤ٦ثر خى٫ هظا اإلاىيٕى ًغجي لَا اع الىٓغي و ال٨ٟغي لهظه ألَا بدض الشالض مً الٟهل الشالض مً ؤلَا

 . 195بلى الهٟدت  193
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 54-24 ؤلاحساةي للقاهىن  الخدليل:  الثاوي اإلاؼلب

 (الفئاث خسب النيفي و )النمي

الم  جدلُل ٢اهىن  زال٫مشلما جم  ب 05-12ؤلٖا  الخدلُل ٞئاث في الضعاؾت مىيٕى ال٣اهىن  مىاص ، ؾى٣ىم بدبٍى

وطل٪ لل٨ك٠ ًٖ الخىظهاث الٗامت التي اهخهجها اإلاكٕغ في بٖضاصه ( 04) ع٢م الجضو٫  ٖلى الٓاهغة الخمـ

لُل ، ٦ما ؤهىا ؾى٠٣ ٖلى هىضؾت هظا ال٣اهىن بىاء ٖلى ٞئاث الخد04-14ل٣اهىن اليكاٍ الؿمعي البهغي 

اإلاٗخمضة في صعاؾدىا، و في مغخلت زاهُت ؾىيخ٣ل بلى الخدلُل ال٨ُٟي التي ؾِؿاٖضها في نُاٚت صلُل اإلا٣ابلت 

 الٗلمُت في اإلاغخلت الشاهُت مً هظا البدض.

I.  : 54-24 البصسي  السمعي اليشاغ قاهىن ل النمي الخدليل:  54الجدوى زقم        الخدليل النمي 

 الجىاهب 

 اإلاسجبؼت

 على فخاحبااله

 السمعي

 البصسي 

الجىاهب 

اإلاخعلقت 

بأداب و 

ؤخالقياث 

 اإلاهىت

ذاث الجىاهب 

 العالقت

باإلامازست 

اإلاهىيت 

 اإلادترفت

بألياث  الخاصتالجىاهب 

 الخىظيم الظبؽ و 

اإلاساعدة الجىاهب 

جىفحر بيئت على 

 مهىيت مدترفت

،  5، 3، 2  اإلاىاد 

17،18 ،25  ،

107 ،110  

2 ،11 ،19 ،

24 ،48 ،49  

،69 ،82 ،92 ،

99 ،102 ،103 

،111 

 7 ،14 ،

15،18 ،24 ،

48 ،49 ،111 

  3 ،4 ،5 ،8  ،9  ،16 ،20 ،21 ،

22 ،23 ،24،26،27 ،28 ،29،30 ،

31 ،32 ،33 ،34 ،35 ،36 ،37 ،

38 ،39،40  ،41  ،42،43 ،44  ،

45 ،46 ،47 ، ،48  ،50 ،51 ،52 ،

54 ،55  ،56  ،57،58  ،59  ،60  ،

61 ،62 ،63 ،64 ،65  ،66  ،67 ،

68 ،69  ،70 ،71 ،73 ،72 ،74 ،

75 ،76 ،77 ،78 ،79  ،80 ،81 ،

82  ،83 ،84 ،85 ،86 ،87 ،88 ،

91 ،98 ،99  ،100 ،101  ،102 ،

103 ،104  ،105،107 ،106 ،107 

 ،108 ،109 ،110  ،111 ،112 

    2،7  ،10 ،19 ،

23 ،24 ،25 ،33  ،

36 ،39 ،41 ،42 ،

43 ،44 ،45 ،46 ،

48  ،54  ،55 ،56  ،

59  ،66 ،69 ،71 ،

79 ،89 ،90 ،92  ،

94 ،95 ،96 ،97 ،

98 ،99 ،100 ،

102،106  ،107 ،

108  ،109 ،110  ،

111  

 ولهظا ٞةهه هظه اإلاىاص جخ٨غع في جدلُل ؤ٦ثر مً ٞئت.  بٌٗ اإلاىاص جضزل في ؤ٦ثر مً ٞئت مً ٞئاث الخدلُلمالخظت : 
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ت )الٟئت ماصة  113جًمً هظا ال٣اهىن  المُت الؿمُٗت البهٍغ ؤٚلبها جخٗل٤ باألخ٩ام اإلاىٓمت و الًابُت للمماعؾت ؤلٖا

ماصة للخٟهُل في ٧ل آلالُاث و اإلا٩ُاهحزماث التي ًم٨ً مً زاللها جىُٓم اليكاٍ  89الغابٗت(، خُض زهو اإلاكٕغ 

 اهحزماث الًبِ ؤ٦ثر مً ؤي ش ئ آزغ.الؿمعي البهغي، و هظا ما ًا٦ض ؤن هظا ال٣اهىن ظاء بالضعظت ألاولى لًُ٘ م٩ُ

حر ٖلى الٟئت الخامؿت، و هي اإلاىاص اإلاؿاٖضة في اإلاغجبت الشاهُت خلذ مىاص ت مهىُت بِئت جٞى ماصة ، خُض  42 وهي مدتٞر

حر الغ٧اثؼ ألاؾاؾُت لبىاء ًٞاء  ؤن مىاص هظه الٟئت هي م٨ملت إلاىاص الٟئت الغابٗت، و٢ض ؾعى اإلاكٕغ مً زاللها بلى جٞى

 المي منهي ٢اثم ٖلى ٖال٢اث واضخت بحن ٧ل الٟاٖلحن ُٞه.بٖ

اإلاهىت و التي نىٟىاها يمً الٟئت الشاهُت، خُض  ؤزال٢ُاث و بأصاب اإلاخٗل٣ت لم ًى٫ اإلاكٕغ اهخماما ٦بحرا بالجىاهب

م مً ؤن آصاب و ؤزال٢ُاث اإلاهىت هي آلُت ؤزغي مً آلُاث جىُٓم ا 13ظاءث  اع ٖلى الٚغ إلاماعؾت ماصة في هظا ؤلَا

الم الؿمعي البهغي و  المُت، بال ؤن ما ًالخٔ في هظه الخالت هى ؤن اإلاكٕغ بضا ٚحر مخد٨م في ؤزال٢ُاث ؤلٖا ؤلٖا

المُت ب٩اٞت جسههاتها و ؤهىاٖها، ي٠ بلى طل٪ ؤن ؤٚلب  ا٦خٟى باألزال٢ُاث الٗامت التي حكمل ٧ل اإلاماعؾت ؤلٖا

اع ألازالقي ظاءث ب ٖلى ٚغاع يغوعة  –ك٩ل ٖام و ع٦ؼث ٖلى الجىاهب الؿُاؾُت و ألامىُت اإلاىاص التي جضزل في ؤلَا

 ؤ٦ثر مً الجىاهب لاظخماُٖت و اإلاهىُت. -اخترام الخُاة الخانت للصخهُاث الؿُاؾُت

ت )الٟئت الشالشت( التي قملذ ٖضصا ٢لُال مً اإلاىاص  اإلاهىُت باإلاماعؾت الٗال٢ت طاث هٟـ ألامغ باليؿبت للجىاهب اإلادتٞر

الم الؿمعي البهغي ٖلى  8) مىاص(، وهظا ما ًا٦ض ٖضم جسهو اإلاكٕغ في ال٣ًاًا اإلاهىُت الض٣ُ٢ت اإلاخٗل٣ت باإٖل

بخه الكضًضة في جىُٓم هظا ال٣ُإ، وهظا ما ظٗله ًغ٦ؼ ٖلى آلُاث الًبِ ؤ٦ثر مً ألازال٢ُاث و  م مً ٚع الٚغ

ت. اإلاهىُت باإلاماعؾت الٗال٢ت طاث الجىاهب  اإلادتٞر

مىاص خضص ٞحها اإلاكٕغ مجا٫ هظا لاهٟخاح و َبُٗخه  8البهغي جًمىذ  الؿمعي ٖلى باالهٟخاح ولى اإلاغجبُتالٟئت ألا 

ت اإلاترجبت ًٖ مسالٟت ؤخ٩ام هظا لاهٟخاح.  اإلاهىُت و ال٣اهىهُت ، و ألاخ٩ام الجؼاثٍغ
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IV. : الخدليل النيفي  

في بَاع  ٞئاث الخدلُل  04-14الؿمعي البهغي في هظه اإلاغخلت مً الضعاؾت ؾى٣ىم بخدلُل ٢اهىن اليكاٍ 

الخمـ وطل٪ بىاء ٖلى مسغظاث الخدلُل الؿُاقي الىاعص ؤٖاله، ٖلى ؤن وٗضص الى٣اثو التي ْهغث بها هظه 

 الىز٣ُت مً ؤظل بىاء اؾخماعة اإلا٣ابلت ٦مغخلت ٦بري زاهُت مً مغاخل هظا البدض.

 :   بصسي الجىاهب اإلاسجبؼت باالهفخاح على السمعي ال - 2

غ اإلاىاؾبت إلاماعؾت اليكاٍ الؿمعي البهغي اؾخ٨ماال إلاا وعص في ال٣اهىن الًٗىي  ظاء هظا ال٣اهىن لًُ٘ ألَا

المي في الجؼاثغ، و ٖلُه ٞةهه مً وظهت هٓغ ٢اهىهُت ٞةن هظا  لئلٖالم الظي وي٘ الخٍُى الٍٗغًت ليكاٍ ؤلٖا

لى هظا ألاؾاؽ ط٦غ ث  بٌٗ مىاص هظا ال٣اهىن بما وعص في ال٣اهىن الًٗىي زانت ال٣اهىن هى ٢اهىن جىُٓمي ، ٖو

ت )اإلااصة  المُت الؿمُٗت البهٍغ ت اإلاماعؾت ؤلٖا  ( في بَاع الًىابِ الخىُٓمُت.2ُٞما ًخٗل٤ بدٍغ

بضو ؤن  اإلاخٗل٣ت ال٣ىاٖض  لخدضًض حهضٝ" ٞهى مىه، ألاولى اإلااصة زال٫ مً واضر ظض ال٣اهىن  لهظا ألاؾاس ي الهضٝ ٍو

لُه"البهغي  الؿمعي اليكاٍ بمماعؾت غ ظاء جىُٓمي ٢اهىن  ٞهى ، ٖو المُت اإلاماعؾت لَُا ت الؿمُٗت ؤلٖا  و البهٍغ

الم في الخ٤ مبضؤ ل٨ُغؽ ظاء الجضًض ال٣اهىن  هظا ان ، ٦ما وكاَها حه٩ُل  لاجٟا٢ُاث و الىهىم م٘ اوسجاما ؤلٖا

 م٘ ٢ًُت ٞخذ اليكاٍ الجؼاثغي   في حٗامل اإلاكٕغالهاظـ الؿُاس ي بضا واضر للٛاًت  ؤن بال الكإن، هظا في الضولُت

خطر ؤمام البهغي  الؿمعي  للكإن اإلاسههت اإلاؿاخاث جدضًض ؤهمها ألامىع  مً الٗضًض زال٫ مً طل٪ الخىام، ٍو

 آزاعه ٧اهذ الظي ألامغ  وهى الؿُاس ي ؤلازباعي  الُاب٘ طاث الخدلُلُت الخهو و ألازباع وكغاث ٚغاع ٖلى الؿُاس ي

المي اليكاٍ خهغ و الؼمني الخدضًض هظا ؤن بدُض الجؼاثغ في بهغي  الؿمعي اليكاٍ لىٖ ؾلبُت ظض  في ؤلٖا

المي احي ؤلٖا ىهُت ال٣ىىاث ظؼؤعة ٖملُت ٖغ٢ل اإلاىيٖى  ٢اهىن  مً ٧ل نضوع  بٗض ْلذ، التي الجضًضة الخلٍٟؼ

الم  .بالجؼاثغ م٩اجب لضحها ؤظىبُت بٖالمُت ٦ماؾؿاث حٗمل ،04-14البهغي  الؿمعي اليكاٍ ٢اهىن  و 04-12ؤلٖا

غ جىيُذ ٖلى الجؼاثغي  اإلاكٕغ وخغم اث م٘ ًخماش ى بما اليكاٍ هظا مماعؾت زال٫ مً ًخم التي الٗامت ألَا  ؤولٍى

 عزهت لخُاػة اإلاترشخحن ملٟاث صعاؾت زال٫ الًبِ ؾلُت جغاٖحها التي ألامىع  زال٫ مً ًخطر ما وهى الخ٩ىمت

اث اٖخباعها ًم٨ً يالت البهغي، و الؿمعي اليكاٍ مماعؾت ت ج٩ىن  ٢ض ؾُاؾُت ؤولٍى  مً ال٨شحر في اًجابُت و يغوٍع

ها التي الٟىض ى بلى هٓغا ألامىع   .مُٗىت مغخلت في ال٣ُإ ٖٞغ

ذ الؿلُت الؿُاؾُت بالتزاماتها ال٣اهىن، هظا زال٫ مً م بٗضم الضؾخىعٍت ٞو المي اليكاٍ ججٍغ  ًٖ اؾخٛىذ و ؤلٖا

ت الؿالبت ال٣ٗىباث ت ال٣ٗىباث لذظٗ و للخٍغ  . بًجابُت ظض ه٣ُت ٌٗض ما وهى ظؼاثُت و بصاٍع

الم لخىُٓم الغزهت بظغاء ٖلى اإلاكٕغ اٖخمض  ال٣اهىن  مًمىن  م٘ مىا٢ًا ًبضو ٢ض ما وهى البهغي  الؿمعي ؤلٖا

ت ٖلى جىو التي ال٣اهىن  هظا مً الشاهُت اإلااصة ومًمىن  لئلٖالم الًٗىي  المُت اإلاماعؾت خٍغ ت،البه الؿمُٗت ؤلٖا  ٍغ
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الم وكاٍ مماعؾت ؤمام ٢ُضا ٌك٩ل ٢ض ؤلاظغاء هظا ألن طل٪ و  ٌؿخسضم ٢ض ؤهه و زانت الخاالث، مً ال٨شحر في ؤلٖا

غ ٦ذجت الخاالث بٌٗ في  ه٣ُت ؤو ُٖبا ٌك٨ال ؤن ال ًم٨ً الترزُو بظغاء بال ٖلحها، الخ٤ًُِ ؤو ٢ىاة ٚل٤ لخبًر

 هظا ؤن و زانت البهغي  الؿمعي اليكاٍ ٖلى للخ٤ًُِ ظغاءؤلا  هظا اؾخسضام زبذ بطا بال ال٣اهىن  هظا في ؾلبُت

المي اليكاٍ جىُٓم بهضٝ اإلاخ٣ضمت الضو٫  مً ال٨شحر في مٗخمض ؤلاظغاء  .ؤلٖا

غاٝ في الٗهض الضولي  الضو٫  ٖلى ، ٞةهه ًجب ؤلاوؿان ألاممُت لخ٣ى١  وفي طاث الؿُا١، و َب٣ا لخىنُاث اللجىت ألَا

المي بما في طل٪  ٖلى مجهضة جغزُو وعؾىم قغوٍ ٞغى ن جخجىبؤ للخ٣ى١ اإلاضهُت و الؿُاؾُت البض ؤلٖا

ت، ٦ما اإلادُاث اإلاجخمُٗت ُت م٣ٗىلت" الترزُو وعؾىم مٗاًحر ج٩ىن  ؤن ًجب والخجاٍع وواضخت و قٟاٞت و  ومىيٖى

 . زالُت مً الخمُحز"

 ؤن خُض الخام ال٣ُإ ؤمام ٗمىميال ال٣ُإ بها ًدٓى التي ألاًٞلُت مىاص هظا ال٣اهىن  زال٫ مً بال ؤهىا هالخٔ

اجُت و٢ىىاث ٖامت ٢ىىاث ق٩ل في" البهغي  الؿمعي اليكاٍ مماعؾت الٗمىمي لل٣ُإ جدُذ الغابٗت اإلااصة  بال"مىيٖى

اجُت ال٣ىىاث" في الخام لل٣ُإ باليؿبت اإلاماعؾت هظه ؤق٩ا٫ خهغ جم ؤهه ض٫ اإلاىيٖى  الخظع ٖلى طل٪ ٣ِٞ، ٍو

المي لليكاٍ ٞخده في الجؼاثغي  ٕاإلاكغ  ًخمل٪ الظي ال٨بحر  ظؼثُا ٧ان الٟخذ هظا ؤن ،خُض البهغي  الؿمعي ؤلٖا

اجُت بلى واججه  ال٣ُإ ٖلى خ٨غا اإلاكٕغ ظٗله والظي ؤلازباعي  و الؿُاس ي الكإن ٖلى اإلاتزاًض ؤلا٢با٫ لخٟاصي اإلاىيٖى

 ٖمىمُت. زضمت بخ٣ضًم ٢اهىها ال٨ُٟل ؤهه اإلاكٕغ ًغي  الظي الٗمىمي

 اإلاهىت :  ؤخالقياث و بأداب اإلاخعلقت اهبالجى  - 1

 خُض الخىُٓمُت، و الؿُاؾُت باألمىع  ٖال٢ت لها التي ألازال٢ُت الجىاهب ٖلى اإلاكٕغ بهخمام في هظا الجاهب، ا٢خهغ

المُت للمماعؾت الؿُدُت و الخ٣لُضًت ألازال٢ُاث بلى ال٣اهىن  هظا بىىص في جُغ١   الٗامت آلاصاب ختراما ٚغاع ٖلى ؤلٖا

المُت باإلاماعؾت اإلاخٗل٣ت آلاصاب بٌٗ  و ألاٞغاص ٦غامت و الٗام الىٓام و ُت، و الهض١ مشل ٖام بك٩ل ؤلٖا  اإلاىيٖى

الم ؤزال٢ُاث في مخد٨م ٚحر اإلاكٕغ بضا ٦ما اع في جضزل التي اإلاىاص ؤٚلب ؤن طل٪ بلى ي٠ البهغي، الؿمعي ؤلٖا  ؤلَا

 .ألامىُت و ُاؾُتالؿ الجىاهب ٖلى ع٦ؼث و ٖام بك٩ل ظاءث ألازالقي

 بلى حؿدىض ؤجها اٖخباع ٖلى الٗمىم، ٖلى مًمىجها في بًجابُت ظاءث ؤزال٢ُت ؤخ٩اما جًمىذ التي ال٣لُلت اإلاىاص ؤن بال

الم لىؾاثل لاظخماُٖت اإلاؿاولُت ٞلؿٟت الم مجا٫ في الؾُما اإلاجخم٘ خاظاث جلبُت يغوعة ٖلى ع٦ؼث ٖلُه و ؤلٖا  ؤلٖا

ُه و الش٣اٞت و التربُت و  .التٞر

ت ؾماث اإلاىاص مً الٗضًض جدمل و   خمل اإلاكٕغ ؤن بدُض 11 و 10 اإلاىاص ٚغاع ٖلى لاظخماُٖت اإلاؿاولُت هٍٓغ

الم وؾاثل ت الؿمُٗت ؤلٖا ا ًٞاء لخ٩ىن  مُٗىت ز٣اُٞت و اظخماُٖت مؿاولُت البهٍغ  ؤهضاٞه ؤهم مً صًم٣غاَُا خىاٍع

 و اإلاجخم٘ ٞئاث ٧اٞت بصماط بمؿاولُت ال٣ىىاث هظه جًُل٘ ٦ما. تاإلاىاَى و والدؿامذ الخًاعي  الؿلى٥ ٢ُم جغ٢ُت

 الجضًض الخىظه نلب في جضزل ه٣اٍ هي و بما في طل٪ الٟئاث الهكت في اإلاجخم٘، اوكٛاالتها ًٖ بالخٗبحر لها الؿماح
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لى ؤزغي  ٢اهىهُت ههىم و ال٣اهىن  هظا بىاء ؤؾاؾه ٖلى وجم الجؼاثغي  اإلاكٕغ جبىاه الظي  الًٗىي  ل٣اهىن ا عؤؾها ٖو

12-05. 

غ ؤن ًجب التي الكغوٍ زال٫ مً ت، ؾمُٗت بٖالمُت ماؾؿاث إلوكاء اإلاغشخحن ألاشخام في جخٞى  هجض بهٍغ

المُت اإلااؾؿت في اإلاؿاهمىن  ٩ًىن  ال ٦إن ألازالقي الُاب٘ طاث الكغوٍ مً الٗضًض ت الؿمُٗت ؤلٖا  خ٨م ٢ض البهٍغ

ىن  صخاُٞىن  اإلاؿاهمحن  يمً  ٩ًىن   وؤن مالٗا  الىٓام ؤو بالكٝغ مسلت ب٣ٗىبت ٖلحهم  مهىُىن. وؤشخام مدتٞر

الم خماًت في ٦بحر بك٩ل حؿاهم ؤن ًم٨ً و ظضا م٣ٗىلت الكغوٍ هظه ؤن هجض و  مً الجؼاثغي  البهغي  الؿمعي ؤلٖا

المُت اإلاماعؾت جدمي ؤجها ٦ما ألاظىبي ؤو اإلاكبىه اإلاا٫ عؤؽ جضزالث  في بظل٪ اهمحؿ و ال٣ُإ ٖلى اإلاخُٟلحن مً ؤلٖا

ت مهىُت بِئت زل٤ ش مً الجؼاثغي  الكٗب م٣ىماث اخترام و الٗام الهالر لخضمت مىظهت ج٩ىن  مدتٞر ز٣اٞت،  و جاٍع

ت م٘ جخٗاعى ال الكغوٍ هظه ؤن الؿُا١ هظا في وها٦ض المي اليكاٍ مماعؾت خٍغ غه هي بل البهغي  الؿمعي ؤلٖا  جَا

 .هؼاهخه جًمً و

 اليكاٍ عزهت ٖلى للخهى٫  اإلاترشخحن مً البهغي  الؿمعي اليكاٍ يبِ ؾلُت بهاجُل التي اإلاٗلىماث جبضو و  

ت ظض( 24 اإلااصة) البهغي  الؿمعي  بمٟهىمه ألازالقي بالجاهب ٞدىاها في وجخٗل٤ ٢ىاة ؤي اختراُٞت لًمان يغوٍع

اًت ؤلاقهاع ٖلى اإلاُب٣ت وال٣ىاٖض للبرمجت الٗامت بال٣ىاٖض ًخٗل٤ ُٞما زانت الىاؾ٘، ىن  ٖبر ولا٢خىاء والٖغ  الخلٍٟؼ

ما٫ وؿب ٦ظا و ىُت، والبرامج الٟىُت ألٖا  بٖالمُت ماؾؿاث ًسل٤ ؤن قإهه مً الجىاهب هظه يبِ ؤن خُض الَى

ت، اله٣ٟاث زال٫ مً الخؿاباث جهُٟت و لابتزاػ َغ١  ًٖ بُٗضة و مالُا و مهىُا هؼحهت  مً طل٪ ؤن ٦ما ؤلاقهاٍع

 الؿُاؾُت و لاظخماُٖت مً الخُاة مُٗىت ظىاهب ٖلى ُٞه مبالٜ بك٩ل جغ٦ؼ ال ٍتزغ  بغامج بلىعة ٖلى ٌؿاٖض ؤن قإهه

 .ؤزغي  ظىاهب خؿاب ٖلى

غها ًجب بىضا 13 خضصث خُض ألازال٢ُت، الجىاهب مً الٗضًض 48 اإلااصة جًمىذ  في ظاءث  الكغوٍ، صٞتر في جٞى

ل ًٖ ٖباعة و٧اهذ ؤزالقي منهي َاب٘ طاث مٗٓمها ت مُضاوي و ٖملي ججًز الم لىؾاثل لاظخماُٖت اإلاؿاولُت لىٍٓغ  ؤلٖا

ُٗت الىز٣ُت هظه في واضر بك٩ل الجؼاثغي  اإلاكٕغ جبىاها التي الم ٢اهىن  في ٢بلها و الدكَغ  ،و 05-12 الًٗىي  ؤلٖا

المُت اإلاماعؾت ؤزل٣ت في ٦بحر بك٩ل حؿاهم ؤن بةم٩اجها و باإلًجابُت جؼزغ اإلااصة هظه ٞةن ٖلُه ت الؿمُٗت ؤلٖا  البهٍغ

 .ال٣ٗاثضًت و الضًيُت ختى و الخؼبُت و الٗغ٢ُت اهخماءاتهم و اإلاكاهضًً مهالر ًدمي وبما

م٨ً  جضعط لم الؿاب٣ت ال٣ىاهحن ٧ل ؤن بدُض ، ال٣اهىن  هظا في بًجابُت اإلاىاص ؤ٦ثر بحن مً هي اإلااصة هظه ؤن ال٣ى٫  ٍو

 اإلااصة هظه في الجؼاثغي  اإلاكٕغ ؤن ؤي ألازال٢ُت، بىىصها يمً الُٟىلت و البِئت و الؿِىما و الش٣اٞت و الضًً مىايُ٘

 اإلاهىت ؤزال٢ُاث جمؿها التي الجىاهب صاثغة بظل٪ لُىؾ٘ اإلاهىت ؤزال٢ُاث بحن و اإلاهىُت اإلاماعؾت بحن ظُض بك٩ل عبِ

 .الخبر ال ٚحر مهضع مً الخد٤٣ و الهض١  ٚغاع ٖلى الخ٣لُضًت باألزال٢ُاث جخٗل٤ ؤجها البٌٗ ًًجها التي و

جا اإلااصة هظه جًمىذ ما٦  لم ؤجها بال الؿُاؾُت، الخىظحهاث بٌٗ و الصخاٞت مهىت إلاماعؾت ألازال٢ُت اإلاباصت مً مٍؼ

ُٗت الىهىم في اإلاهىت بإزال٢ُاث اإلاخٗل٣ت للمىاص بٖاصة مجغص ج٨ً  الخٗامل يبِ بلى طل٪ حٗضث بل الؿاب٣ت الدكَغ
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 الضًني، الجاهب و الؿِىماجي اإلاجا٫ ٦ظل٪ و البِئت و الُٟىلت عٚغا ٖلى الخؿاؾت و الهامت اإلاجاالث مً الٗضًض م٘

 وؾاثل ُٞه ج٣ىم ألازغ اخترام ٖلى ٢اثم مدؿامذ ظماهحري  مجخم٘ بىاء في حؿاهم مهىُت إلاماعؾت جاؾـ بظل٪ هي و

الم  .اإلاؿاولُت و لاختراُٞت و اإلاهىُت صعظاث بإ٢ص ى طل٪ في ملتزمت الٗمىمُت بالخضمت ؤلٖا

ُت هاثوالخ وجخطر  ش و اللٛت و الضًً ٚغاع ٖلى والضولت اإلاجخم٘ إلا٣ىماث مغاٖاتها زال٫ مً اإلااصة لهظه الىٖى  الخاٍع

حن باليؿبت م٣ضؾت م٣ىماث وهي ه مداوالث مً خماًتها بلى ٖمض اإلاكٕغ ٞةن لهظا للجؼاثٍغ  ٢ض التي الخالٖب ؤو الدكٍى

الم وؾاثل زال٫ مً جدضر  .ؤلٖا

المُت اإلااؾؿاث ٖلى ال٣اثمحن ٖلى جٟغى التي جل٪ اإلااصة، هظه جًمىتها التي ألامىع  ؤهم بحن ومً  الؿمُٗت ؤلٖا

ت  باإلائت 20 بُجها مً  الجؼاثغ في مىخجت بغامج هي ٣ًضمىجها التي البرامج مً ألا٢ل ٖلى باإلائت 60 وؿبت ج٩ىن  ؤن البهٍغ

ما٫ لبض مسههت ج٩ىن  ألا٢ل ٖلى ت الؿمُٗت ألٖا غاُٞ و البهٍغ  ؤلاهخاط بمجا٫ ؾُضٞ٘ ما وهظا ت،الؿِىماجٚى

 هظا في ٖالُت جىاٞؿُت زل٤ في ٦ظل٪ ٌؿاهم و الجمهىع  مً واؾٗت ٞئاث لضي به ٌٗٝغ و ألاًٞل هدى الؿِىماجي

 الدؿُٗىاث. ٞترة مىظ ٦بحرا ع٧ىصا ٖٝغ الظي اإلاجا٫

ت مؿاخاث بُ٘ مى٘ اإلاكٕغ ؤن اإلااصة هٟـ في ٌسجل   ًازظ ؤن ًم٨ً ما وهظا بُتلاهخسا للمىاُٖض للمترشخحن بقهاٍع

المُت اإلااؾؿت ؤن اٖخباع ٖلى اإلااصة هظه في اإلاكٕغ ٖلى  الضٖاًت مً لاؾخٟاصة خ٣ها مً و ا٢خهاصًت ماؾؿت هي ؤلٖا

ت لاهخسابُت  قغاء في الخّٓى هٟـ اإلاترشخحن مىذ يغوعة ٖلى ٌكضص ؤن باإلاكٕغ ًجضع ٧ان هىا و ألاظغ، مضٖٞى

ىهاث مى٘ ألن لاهخسابُت، تالضٖاً ؤظل مً ػمىُت مؿاخاث  اإلاىا٤َ مً الٗضًض ًدغم ٢ض لاهخسابُت الضٖاًت مً الخلٍٟؼ

اتهم و اإلاترشخحن بغامج ٖلى الخٗٝغ مً الجؼاثغ في اإلاٗؼولت  .ؤولٍى

 و الخانت بالخُاة ما ٣ًهض ٢اهىهُا ًدضص لم اإلاكٕغ ؤن هى اإلااصة هظه في حسجُلها ًم٨ىىا التي اإلاأزظ بحن مً ؤهه ٦ما

 هى وما ٖام هى ما بحن مهلخي ؤو ْغفي جٟؿحر و زلِ ٖىه ًىجم ما ٢ض وهى الٗمىمُت للصخهُاث الٗامت لخُاةا

ذ و واضر بك٩ل ٌٗٝغ ؤن باإلاكٕغ ًجضع ٧ان ٞةهه هٓغها في و زام،  للصخهُاث الخانت بالخُاة اإلا٣هىص ما نٍغ

  .اإلااصة هظه لٟدىي  اإلاهلخي الخٟؿحر ٖلى ال٣اثم ال٣ًاجي الخٗؿ٠ ٞش في الصخُٟىن  ٣ً٘ ال ختى الٗمىمُت

اع هٟـ في ظاع بضاًت ال٣ٗىباث في الخضعط مبضؤ ٖلى اإلاكٕغ اٖخمض ألازالقي، ؤلَا  سخب زم اإلاالُت الٛغامت بلى باإٖل

 .م٣بىلت مٗٓمها في ظاءث التي ، ال٣ٗىباث ؤؾباب ًٖ الىٓغ بٌٛ بًجابي و مى٣ُي مبضؤ وهى اليكاٍ عزهت

ت الؿمُٗت اإلاماعؾت ؤزال٢ُاث و ؤصاب مجا٫ في ال٣اهىن  هظا لبُاثؾ ؤهم بحن مً ؤهه بال  ال٣اهىن  هظا ؤن هى البهٍغ

المُت اإلاماعؾت بإزال٢ُاث زام مُشا١ إلوكاء الٓغوٝ ًيهئ لم ت الؿمُٗت ؤلٖا  اإلاُشا١ ل٨ٟغة ًجؿض ولم البهٍغ

 الظي ال٣اهىن  ؾلُت ٖلى ؤ٦بر ك٩لب اٖخمض بل البهغي  الؿمعي لئلٖالم اإلانهي الخىُٓم آلُاث مً ٦ألُت ألازالقي

ت حُٗي  .اإلانهي الخىُٓم خؿاب ٖلى للغصٕ ؤولٍى
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 اإلادترفت :  اإلاهىيت باإلامازست العالقت ذاث الجىاهب - 0

المُت باإلاماعؾت اإلاخٗل٣ت ألامىع  ؤن ًبضو ت ؤلٖا  ْل الظي الجؼاثغي  للمكٕغ الٟٗلي لاهخمام يمً جضزل لم اإلادتٞر

 ولى لجاهب جاؾـ التي اإلاىاص بٌٗ هجض ؤهىا بال آزغ، ش يء ؤي مً ؤ٦ثر الخىُٓمُت آلالُاث و الؿُاؾُت باألمىع  مهخما

المُت اإلاماعؾت ؤبجضًاث مً يئُل ت ؤلٖا  و اإلاهىُت اإلاٟاهُم و اإلاهُلخاث بٌٗ حٗٝغ التي 17 باإلااصة بضاًت اإلادتٞر

اًت اإلاٟاهُم ظهه بحن مً و مهىُت، ججاوػاث ٖىه جىجغ ٢ض زلِ هىا٥ ًدهل ال ختى جىضخها  و ؤلاقهاع و الٖغ

ت  الؿمُٗت  الىؾاثل  زضماث و اإلاىخىط بْهاع ىن  ٖبر لا٢خىاء و  الُلب خؿب  البهٍغ  . الخلٍٟؼ

 مً واؾٗت َب٣ت جىظُه قإجها مً اإلانهي للؿلى٥ مضوهت ًغؾم ؤن صون  بالخٗاٍع٠ ا٦خٟى الى٣ُت هظه في اإلاكٕغ ؤن بال

حن الصخُٟحن  هظا ؤن خُض البهغي، الؿمعي مجا٫ في ألاولى ججاعبهم ال٣اهىن  هظا م٘ ن ٌِٗكى  الظًً الجؼاثٍغ

المُت اإلاماعؾت جىظه منهي ؾلى٥ مضوهت بوكاء ٖلى الٗمل يغوعة ٖلى -ق٩لُا ولى – ًىو لم ال٣اهىن   الؿمُٗت ؤلٖا

ت الم زهىنُاث في اإلاكٕغ جد٨م ٖضم بلى طل٪ ٌٗىص و٢ض لاختراٝ، هدى البهٍغ  .البهغي  الؿمعي ؤلٖا

  الٗام الهالر و الٗمىمُت الخضمت بمىايُ٘ الخدلُلُت، الٟئت هظه مجا٫ في جضزل التي اإلاىاص ؤٚلب واهخمذ

حن، اإلاكاهضًً جُلٗاث مؿخىي  في ل٩ُىن  جغ٢ُخه و اإلانهي الؿلى٥ جغقُض قإجها مً ٦مٟهىمحن  ٌٗاب ما ؤن بال الجؼاثٍغ

ُٗت الىز٣ُت هظه ٖلى  ٖلى خ٨غا الٗمىمُت الخضمت مً ظٗلذ ؤجها هى - 8إلااصةا في زانت – الى٣ُت هظه في الدكَغ

المُت اإلااؾؿاث الم صون  الٗمىمُت ؤلٖا الم بةم٩ان لِـ و٦إهه الخام ؤلٖا  لِـ و ٖمىمُت زضمت ج٣ضًم الخام ؤلٖا

المُت الخٗضصًت هدى صٞٗذ التي ألاؾباب ؤبغػ  ؤخض ؤن هجض ؤهىا خحن في الٗام، الهالر زضمت باؾخُاٖخه  في ؤلٖا

الم بها ٣ًىم التي ألاصواع ألن وطل٪ الٗام، الهالر و الٗمىمُت الخضمت مبضؤ ججؿُض هى الضو٫  مً حرال٨ش  الٗمىمي ؤلٖا

الم و لُه الضًم٣غاَُت، و الجزحهت اإلاىاٞؿت مً مىار في ج٩املُت ؤصواع ج٩ىن  ؤن اإلاٟغوى مً الخام ؤلٖا  مبرع ٞال ٖو

الم بحن ًٟهل الجؼاثغي  اإلاكٕغ ًجٗل الم و يالٗمىم ؤلٖا  .الٗمىمُت الخضمت مؿإلت في الخام ؤلٖا

المُت اإلااؾؿاث بةلؼام جخٗل٤ ؤزغي  بًجابُت ه٣ُت  ت الؿمُٗت ؤلٖا  ج٣ضًم يمان ٖلى الخانت و الٗمىمُت البهٍغ

 ٖمل مغا٢بت ٖلى حؿهغ التي الجمُٗاث ظهىص لضٖم ٢اهىهُت حجت ًمشل ؤن ًم٨ً ما هى و للمىاًَ ٖمىمُت زضمت

ال  اإلااؾؿاث الم، مؿاثل مكاهضي مهالر جغاعي التي جل٪ ؤو مُتؤلٖا  اليكاٍ جغ٢ُت في حؿاهمان ؤجهما ٦ما ؤلٖا

المي حر جم ما بطا البهغي  الؿمعي ؤلٖا  .اإلاىاص هظه جُب٤ُ بًمان ال٨ُٟلت آلالُاث جٞى

 بظغاءاث مً 24 اإلااصة جًمىخه ما عاقي منهي ؾلى٥ و مدتٝر بٖالمُت إلاماعؾت الخإؾِـ في حؿاهم التي ألامىع  بحن مً 

 ٣ٞض ٖلُه و ، اختراُٞتها في ٦بحر ب٣ضع حؿاهم اإلااؾؿت بم٩اهُاث ؤن اٖخباع ٖلى البض، عزهت ٖلى بالخهى٫  زانت

المُت اإلااؾؿاث جدىػ  ؤن ٖلى اإلاكٕغ خغم  ؤظل مً طل٪ و البض عزهت ٖلى الخهى٫  ٢بل اإلاؿخىي  في إلم٩اهُت ؤلٖا

 بحن مً و لاختراُٞت لبلٙى الصخٟي ؤمام ٖاث٣ا ؤلام٩اهُاث ه٣و بذًه ال ل٩ي و اإلاؿخىي  في بٖالمُت زضمت يمان

 .للبرمجت الٗامت ال٣ىاٖض و لها الخ٣ىُت اإلاىانٟاث و بالبض الخانت ال٣ضعاث طل٪
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ُت، بلٙى في بضوعها حؿاهم ؤزغي  مؿاثل اإلاكٕغ حهمل لم طل٪ بلى باإلياٞت  ٖلى اإلاُب٣ت بال٣ىاٖض  ألامغ ًخٗل٤ ؤلاختٞر

اًتوا ؤلاقهاع ىن   ٖبر ولا٢خىاء لٖغ ما٫ وؿب و الخلٍٟؼ ىُت والبرامج الٟىُت ألٖا  عؾم في حؿاهم ؤمىع  هي و الَى

ىهُت ال٣ىىاث شخهُت ت الخلٍٟؼ ت مدالث مجغص جهبذ ال ختى مهىُتها صٖم و الجؼاثٍغ  عبدُت ماؾؿاث ؤو ججاٍع

  .مدًت

جا 48 اإلااصة جًمىذ ٦ما  المُت اإلاماعؾت جىظُه قإهه مً ألاخ٩ام مً مٍؼ م ٖلى, الصخُذ اإلاؿاع هدى ؤلٖا  مً الٚغ

 مٗها الخٗامل مً البض التي ألامىع  مً الٗضًض بلى اهدبه اإلاكٕغ ؤن بال الخىظحهاث، هظه جًمىتها التي الؿُاؾُت الى٨هت

احي و الضًني الجاهب و البِئت  و بالُٟىلت اإلاغجبُت اإلاؿاثل ٚغاع ٖلى بةختراُٞت  هُاثللصخ الخانت الخُاة و الهٍى

  .الٗمىمُت

 و الخانت بالخُاة ما ٣ًهض ٢اهىهُا ًدضص لم اإلاكٕغ ؤن هى اإلااصة هظه في حسجُلها ًم٨ىىا التي اإلاأزظ بحن مً و

 هى وما ٖام هى ما بحن مهلخي ؤو ْغفي جٟؿحر و زلِ ٖىه ًىجم ما ٢ض وهى الٗمىمُت للصخهُاث الٗامت الخُاة

ذ و واضر بك٩ل ٌٗٝغ ؤن باإلاكٕغ ًجضع ٧ان ٞةهه هٓغها في و زام،  للصخهُاث الخانت بالخُاة اإلا٣هىص ما نٍغ

 . اإلااصة لهظه اإلاهلخي الخٟؿحر ٖلى ال٣اثم ال٣ًاجي الخٗؿ٠ ٞش في الصخُٟىن  ٣ً٘ ال ختى الٗمىمُت

الم في اإلاجاوعة الخ٣ى١  و اإلاال٠ خ٣ى١  اخترام ٞغى ؤهه هى ال٣اهىن  هظا في ؤلاًجابُت ألامىع  بحن مً  الؿمعي ؤلٖا

ت بٖالمُت لخ٣الُض ًاؾـ بما البهغي   .ٖلحها مخٗاٝع ؤزال٢ُاث ٖلى ٢اثمت مدتٞر

 

 :  الخىظيم و الظبؽ بألياث الخاصت الجىاهب - 4

الم الؿمعي  ت مً آلالُاث التي ؾعى مً زاللها بلى جىُٓم و ؤزل٣ت ٢ُإ ؤلٖا ل٣ض جًمً هظا ال٣اهىن مجمٖى

ؤؾاؾُحن هما  و حجمها و صوعها، و ٖلُه ٞةهىا ه٣ؿمها بلى نىٟحن البهغي، و جسخل٠ هظه آلالُاث مً خُض َبُٗتها

 آلالُاث اله٩ُلُت و آلالُاث ؤلاظغاثُت.

المُت مً زال٫  - آلالُاث اله٩ُلُت هي نى٠ مً ؤنىاٝ اإلا٩ُاهحزماث التي حؿعى بلى جىُٓم و يبِ اإلاماعؾت ؤلٖا

ؾىاء بمىظب ال٣اهىن او بالخىا٤ٞ بحن اإلاهىُحن ٖلى بوكاء هُئاث ؤو جىُٓماث ؤو ظمُٗاث جإزظ َابٗا ه٩ُلُا باعػا 

الم ؤو مجلـ ؤزال٢ُاث اإلاهىت.  ٚغاع هُئاث الًبِ ؤو ظمُٗاث ظمهىع وؾاثل ؤلٖا

ؤما آلالُاث ؤلاظغاثُت ٞخخٗل٤ باإلظغاءاث الخىُٓمُت التي ًدضصها ال٣اهىن ؤو ًٟغيها الٗٝغ اإلانهي و التي ًخم مً  -

الم، ٦ما جدضص آلالُاث ؤلاظغاثُت َبُٗت اليكاَاث و زال٫ يبِ الٗال٢اث بحن اإلاهى ُحن و الىاقُحن في ٢ُإ ؤلٖا

خضوصها و َبُٗت ال٣ٗىباث و ٦ُُٟاث الًُٗ ٞحها مشل ال٣ىاهحن و الىهىم الخىُٓمُت، في خحن ًب٣ى الهضٝ ألاو٫ 

المُت و يبُها لخ٣ىم بسضمت بٖالمُت و لِـ ٢ الم ؤو الخ٤ًُِ ٖلُه، ل٩ل هظه آلالُاث هى جىُٓم اإلاماعؾت ؤلٖا م٘ ؤلٖا

 ألهه في الخالت ألازحرة جهبذ هظه آلالُاث ٢مُٗت ؤ٦ثر مجها جىُٓمُت
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خؿب نىٟها، البض ؤن وكحر  04-14و٢بل الخىم في ٚماع هظا الخدلُل ال٨ُٟي و ببغاػ آلالُاث التي جًمجها ال٣اهىن 

الم، هى آلُت مً في البضاًت بلى ؤن هظا ال٣اهىن في خض طاجه، بلى ظاهب باقي الىه ُٗت اإلاىٓمت ل٣ُإ ؤلٖا ىم الدكَغ

ت  المي الؿمعي البهغي في الجؼاثغ، طل٪ ؤن ال٣اهىن هى ؤلُت جىُٓمُت خًاٍع آلُاث الخىُٓم الخانت باليكاٍ ؤلٖا

 مً خُض اإلابضؤ بال ؤن مًمىن هظه ال٣ىاهحن هى ما ًُغح بق٩اال مً خُض جىا٣ٞه م٘ اإلاباصت اإلاهىُت و ألازال٢ُت التي

الم.  ًدخ٨م بلحها ٢ُإ ؤلٖا

 ؤ : آلالياث الهيهليت : 

حٗض ؾلُت الًبِ مً ؤبغػ آلُاث يبِ و جىُٓم اإلاماعؾت :  سلؼت طبؽ السمعي البصسي :   2 - ؤ

ل و مؿخىي هٟاط  المُت ٖبر الٗالم، بال ؤجها جسخل٠ مً خُض التر٦ُبت و الهالخُاث و ؤهماٍ الخمٍى ؤلٖا

المُت ووعي اإلاهىُحن.٢غاعاتها مً صولت ألزغي خؿب َبُٗ  ت لاهٓمت الؿُاؾُت و خؿب مؿخىي اإلاماعؾت ؤلٖا

و٢ض ٞهل اإلاكٕغ الجؼاثغي في ٧ل ألامىع اإلاخٗل٣ت بؿلُت الًبِ التي ؤنبذ جإؾِؿها يغوعة مهىُت و ؤزال٢ُت 

الم الؿمعي البهغي في الجؼاثغي ٢بل نضوع هظا ال٣اهىن. وبالىٓغ بل ه ٢ُإ ؤلٖا ى مىاص في ْل الىي٘ الظي ٖٞغ

هظا ال٣اهىن هجض ؤن لؿلُت يبِ الؿمعي البهغي في الجؼاثغ هي آلُت ه٩ُلُت جىٓم ال٣ُإ مً زال٫ آلُاث 

 بظغاثُت ؤزغي ؾِخم الخُغ١ بلحها بالخدلُل ُٞما بٗض.

لُه هظا ال٣اهىن ًخًمً ٞهلحن ًخٗل٣ان بمهام و نالخُاث هظه الؿلُت و٦ظل٪ بدىُٓم و ؾحر ؾلُت يبِ   ٖو

 هغي في خض طاتها .الؿمعي الب

الم  65و ؤوضر اإلاكٕغ الُبُٗت ال٣اهىهُت لؿلُت يبِ الؿمعي البهغي في اإلااصة  ٖلى ؤجها  05-12مً ٢اهىن ؤلٖا

ت و لاؾخ٣ال٫ اإلاالي وؤبغػ في اإلااصة  مً ٢اهىن اليكاٍ الؿمعي  56ؾلُت "مؿخ٣لت" جخمخ٘ بالصخهُت اإلاٗىٍى

 58خض بلى اليكاٍ الؿمعي البهغي ٖبر ؤلاهترهذ مكضصا في اإلااصة البهغي ؤن مهام و نالخُاث هظه الؿلُت جم

مً طاث ال٣اهىن ٖلى ؤجها ؾلُت جماعؽ نالخُاتها باؾخ٣اللُت جامت ؤي ؤجها ٚحر مغجبُت في اجساط ال٣غاعاث و 

مماعؾت وكاَاتها بإي ماؾؿت ؤو هُئت خ٩ىمُت ٧اهذ ؤو ٚحر خ٩ىمُت بما في طل٪ عثاؾت الخ٩ىمت ؤو عثاؾت 

 جمهىعٍت ٦ما ؤجها ٚحر جابٗت بلى وػاعة لاجها٫ ال ه٩ُلُا و ال مهىُا، خؿب ما جض٫ ٖلى هظه اإلااصة.ال

ُت و ؤلاًجابُت زانت مً زال٫ خغنها ٖلى مداعبت  ًبضو ؤن اإلاهام ألاؾاؾُت لؿلُت الًبِ ٚاًت في اإلاىيٖى

المُت الؿمُٗ ت الٗمىمُت التي َاإلاا اقخ٩ى لاخخ٩اع و يمان زضمت ٖمىمُت و ٖضم اهدُاػ اإلااؾؿاث ؤلٖا ت البهٍغ

الؿُاؾُىن مً اهدُاػها. ي٠ بلى طل٪ صوعها في يمان جىٕى ز٣افي و يمان خ٣ى١ الٟئاث الهكت في اإلاجخم٘ 

ٟا٫ ، و٧ل هظا ٌُٗى اهُباٖا بًجابُا خى٫ َبُٗت هظه الهُئت التي ال جسخل٠ مهامها  حن و ألَا ٖلى ٚغاع اإلا٨ٟٞى

الًبِ ألاوعوبُت، ًب٣ى ؤن ًخجؿض ٧ل هظا ٖلى ؤعى اإلاُضان وال ًب٣ى خبرا ٖلى وع١  ًٖ مهام ال٨شحر مً هُئاث

 وؤن ال جخٗغى ٖلى اإلاهام لخٟؿحراث مهلخُت ٢ض جدىع ؾلُت الًبِ ٖلى مهامها ألاؾاؾُت.
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في ٧ل نالخُاث ؾلُت الًبِ و ٢ضمتها في زالر ٞئاث ألاولى  55ؤما ُٞما ًخٗل٤ بالهالخُاث ٣ٞض ٞهلذ اإلااصة 

جخٗل٤ بهالخُاث الؿلُت في مجا٫ الًبِ ونالخُاث ؤزغي جخٗل٤ بمجا٫ اإلاغا٢بت و ؤزغي في مجا٫ ؤلاؾدكاعة 

ت الجزاٖاث، و ٢ض ظاءث هظه الهالخُاث ما ًلي :   و٦ظل٪ في مجا٫ حؿٍى

 : ًاء ؾلُت الًبِ مؿاولُت جدضًض الٗضًض مً ال٣ىاٖض  في مجاى الظبؽ في هظا اإلاجا٫ مىذ اإلاكٕغ أٖل

ت ٖلى ٚغاع و لا  المُت الؿمُٗت البهٍغ ظغاءاث التي ًخم مً زال٫ اؾخ٨ما٫ آلُاث يبِ اإلاماعؾت ؤلٖا

ت، و هي مجاالث جغ٦ها اإلاكٕغ للمسخهحن مً ؤًٖاء  جسهُو الترصصاث و جدضًض قغوٍ البرامج ؤلاقهاٍع

ٖلى جدضًض الهُئت التي ًٟترى ؤن ٩ًىن ؤًٖائها ٖلى ٢ضع مً ؤلاإلاام بهظه اإلاؿاثل مً ؤظل ال٣ضعة 

اؾخ٨ما٫ آلالُاث الًبُُت صون الجزوٕ بلى اإلاٛاالة في الًبِ و الخٗؿ٠ في اؾخٛال٫ هظه الهالخُاث 

 اإلامىىخت لهم بمىظب هظا ال٣اهىن.

م مً ؤهه ٧ان مً اإلام٨ً ؤن ٣ًىم اإلاكٕغ بخدضًض جل٪ ألامىع الًبُُت بك٩ل مؿب٤ بال ؤهىا هغي   و ٖلى الٚغ

ا بمؿخىي ؤًٖائها ؤن جغ٦ها للمسخهحن ؤمغ  بً جابي، و ًب٣ى مضي ٢ضعة الؿلُت ٖلى ال٣ُام بهظا الضوع مىَى

 و ٦ٟاءتهم اإلاهىُت.

 الهالخُاث الغ٢ابُت اإلامىىخت لؿلُت الًبِ هي نالخُاث مكغوٖت بلى خض ما، ما   : اإلاساقبت  مجاى  في

المُت و الخضزل في ز ٣ت ٖملها.لم جخٗضي بلى الخضزل في الدؿُحر الضازلي للماؾؿاث ؤلٖا  ُها الؿُاس ي و ٍَغ

المُت الؿمُٗت  ومهما ًبضو مهُلر الغ٢ابت ؾلبُا باليؿبت للصخُٟحن بال ؤهه يغوعي لخىُٓم اإلاماعؾت ؤلٖا

ُت ؤن ج٩ىن هظه الغ٢ابت في بَاعها اإلا٣ٗى٫  ت قٍغ و ؤن ال جخجه هدى الٗؿ٠ و  -٦ما ؾب٤ و ؤن ٢لىا–البهٍغ

 ع ؤن ج٩ىن ع٢ابت جىظحهُت و لِـ ع٢ابت عصُٖت.اإلاٛاالة، بدُض ؤهه مً لاهج٘ و ألاظض

 ض مً ؤهمُتها  : لاسدشازي   اىلمجا  في ان الُاب٘ ؤلاؾدكاعي الظي مىده اإلاكٕغ لؿلُت الًبِ ًٍؼ

باليؿبت ل٩ل الٟاٖلحن في الخ٣ل الؿمعي البهغي الؾُما ُٞما ًخٗل٤ باإلاجا٫ ال٣ًاجي، ٖلى بٖخباع ؤن عؤي 

الم الؿمعي البهغي مً قإجها ؤن حؿاهم في جغ٢ُت ٢ُإ الٗضالت ؾلُت الًبِ في الجزاٖاث اإلاغ  جبُت باإٖل

ت الكاملت و الض٣ُ٢ت بغهاهاث و  الم زانت و ؤن ؤٚلب ال٣ًاة ًٟخ٣ضون بلى اإلاٗٞغ في ال٣ًاًا اإلاخٗل٣ت باإٖل

المُحن وهى ما زل٤ اخخ٣اها و خالت مً ٖضم الش٣ت بحن اإلاهىُحن و ٢ُإ ال الم و ؤلٖا ٣ًاء، و هي جدضًاث ؤلٖا

ت في جصخُدها مؿخ٣بال.  الخالت التي ًم٨ً ؤن حؿاهم ؾلُت الًبِ مً زال٫ نالخُاتها ؤلاؾدكاٍع

   : ت الجزاعاث ت الجزاٖاث باٖخباعها في مجاى حسٍى مً اإلاهم ظضا مىذ ؾلُت الًبِ ال٣ضعة ٖلى حؿٍى

الم الؿمعي  ؾلُت ًٟترى ؤن جدؿم بالخُاص و ؤن جداٞٔ ٖلى هٟـ اإلاؿاٞت بحن ٧ل الٟاٖلحن في مجا٫ ؤلٖا

ت لهُئت مهىُت مً هظا الىٕى ج٩ىن لها ال٣ضعة ٖلى  المُت الجؼاثٍغ البهغي، زانت في ْل اٞخ٣اص الؿاخت ؤلٖا

ٞهم الجزاٖاث اإلاهىُت و اإلاؿاهمت في خلها، و ٖلُه ٞةن جضزلها في ٌٞ الجزاٖاث بحن الجمهىع مشال وبحن 
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المُت مً قإهه ؤن ًداٞٔ ٖل ى اإلاهالر الٗلُا للمجخم٘ الجؼاثغي و ًًمً خ٣ى١ ٧ل اإلااؾؿاث ؤلٖا

غاٝ .  لَا

ٖمىما جبضو نالخُاث ؾلُت ؾبِ الؿمعي البهغي مٗخضلت و ال جسغط ًٖ بَاع ما ًخهىعه اإلاهىُىن، ٦ما ًٓهغ 

ت. المُت الؿمُٗت البهٍغ  ظلُا مغة ؤزغي الُاب٘ اإلاؿاولُاحي الظي ًداو٫ اإلاكٕغ جغؾُسه في وا٢٘ اإلاماعؾت ؤلٖا

ومً اإلاُٟض ظضا ما ٢ام به اإلاكٕغ بدُض ؤهه ؤوضر نالخُاث هظه الؿلُت مً ٧ل الجىاهب اإلاخٗل٣ت بالًبِ و 

ت التي ٧اهذ حٗخمض ُٞما ؾب٤ ٖلى ال٣ًاء، و ٖلُه ٞةن  ت الجزاٖاث، هظه الدؿٍى اإلاغا٢بت و ؤلاؾدكاعة و ٦ظا حؿٍى

المُت اإلاُغوخت ؤما ال٣ًاء هى ؤمغ بًجابي ألهه ٌؿاٖض  بصعاط ؾلُت الًبِ ٦هُئت جضلي بغؤحها في ال٣ًاًا ؤلٖا

ال٣ًاة ٖلى ٞهم هظه الجزاٖاث بك٩ل ؤًٞل و ج٣ص ى ؤ٢ص ى صعظاث الكٟاُٞت في بخ٩امهم، بال ؤن ٧ل هظا ًب٣ى 

مغهىها بمضي الخغم ٖلى جُب٤ُ ٧ل هظه الهالخُاث ٖلى ؤعى الىا٢٘ و جُب٣ُها بك٩ل وإ صوهما حٗؿ٠ ؤو 

 إلاهام و الهالخُاث.بٞغاٍ في مماعؾت هظه ا

ب٣ى ؤن ٧ل هظه الهالخُاث مغهىهت بمؿخىي اإلاهىُت و ؤلاختراُٞت و الىعي الظي البض ؤن ًخدلى به ؤًٖاء ؾلُت  ٍو

 الًبِ.

٣ت حُٗحن ؤًٖائها ، و هي الى٣ُت التي ؤزاعث ال٨شحر مً  ٍغ بال ؤن ه٣ُت ي٠ٗ هظه آلالُت ج٨مً في جغ٦ُبتها ، َو

ُٗت و الخىُٟظًت في لاهخ٣اصاث في ألاوؾاٍ اإلاه ىُت، بدُض ؤن مٗٓم ؤًٖائها ًخم حُُٗجهم مً َٝغ ألاظهؼة الدكَغ

خحن ؤهىا ال هجض وال ًٖىا واخض ًخم حُِٗىه مً َٝغ الصخُٟحن ال مً زال٫ لا٢تراح و ال باالهخساب وهى ما 

ٖضم الخٗؿ٠ في ٌك٩ل بجخاٞا في خ٤ مهىيي ال٣ُإ اللظًً مً خ٣هم مهىُا ازخُاع ممشلحهم مً ؤظل يمان 

 اجساط ال٣اعاث ٖلى مؿخىي هظه الهُئت.

م مً ؤن اإلااصة   لى الٚغ ٣ت  58ٖو ههذ ٖلى ؤن ؾلُت الًبِ البض ؤن جماعؽ مهامها ب٩ل بؾخ٣اللُت، بال ٍَغ

 حُٗحن ؤًٖائها ال جًمً هظه لاؾخ٣اللُت اإلايكىصة.

٣ت ازخُاع ؤًٖاء ؾلُت الًبِ، ٞدكحر اإلااصة  هظا ازخُاع  ًخم "ٖلى ؤؾاؽ ٦ٟاءهم و بلى ؤهه  59ؤما ًٖ ٍَغ

زبرتهم و بهخمامهم باليكاٍ الؿمعي البهغي"، بال ؤن ًم٨ىىا ال٣ى٫ ؤهه لم ًخم اخترام هظه اإلااصة بالىٓغ بلى ؤو٫ 

 حك٨ُلت جم حُُٗجها.

ٖلى ؤن ًلتزم ؤًٖاء ؾلُت  66وفي بَاع الخإؾِـ لىمِ ٖمل صازلي زام بؿلُت الًبِ ٣ٞض ههذ اإلااصة 

بالؿغ اإلانهي بكإن الى٢اج٘ و اإلاضاوالث و اإلاٗلىماث التي ًدهلىن ٖلحها بد٨م مهامهم َُلت ٖهضتهم في الًبِ 

ًاء 71الهُئت، و في هٟـ الؿُا١ ههذ اإلااصة  اإلاىالُخحن   الؿيخحن وفي ٖهضتهم َُلت ؾلُت ٖلى ؤن ًلتزم ألٖا

 َغخذ التي الهُئت ؤو بكإجها جضاولذ ل التياإلاؿاث  ٖلني خى٫  مى٠٢ ؤي اجساط ًٖ ، باالمخىإ  مهامهم الهتهاء

 مماعؾت مهامهم. بَاع في ٖلحهم
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و ٢ض ج٩ىن هخحن اإلااصًً بًجابُحن و ؾلبحن في هٟـ الى٢ذ بدُض ؤجهما ظاءجا في بَاع مى٤ُ مً الهغامت في 

ٟحن بالهُئ ت، بال ؤن الدؿُحر الضازلي للهُئت وهى ما ٌؿخلؼم مؿخىي مً اإلاؿاولُت باليؿبت لؤلًٖاء و اإلاْى

ٟحن في الخٗبحر ًٖ آعائهم و ؤو اجساط  ًاء و اإلاْى ت ألٖا ألاخ٩ام الىاعصة في هخحن اإلااصجحن ٢ض ج٣ىيان مً خٍغ

مىا٠٢ في مؿاثل ًغوجها ال ٚحر صًم٣غاَُت، ٦ما ؤهه لً ٩ًىن بةم٩ان ؤًٖاء الؿلُت بصاهت ؤي ججاوػ صازل 

ٟحن ؤو ؤًٖاء الهُئت مً الهُئت ألخ٩ام هظا ال٣اهىن ؤو ال٣اهىن الًٗىي، و ه ظا في ْل ؤي آلُت ؤزغي جم٨ً اإلاْى

 الخٗبحر ًٖ بٖترايهم لخ٨م مٗحن ؤو عؤي مٗحن مً آلاعاء التي جهضعها الهُئت. 

لُه ٞةن هخحن اإلااصجحن ًم٨ً ؤن ج٩ىها مضزال للخٗؿ٠ في جُب٤ُ ال٣اهىن و مضزال للخهلب في همِ ٖمل  ٖو

( ًم٨ً ؤن جاصي بلى هُئت ٚحر صًم٣غاَُت في همِ ٖملها 71و  66إلااصجان الهُئت ، ٞاألخ٩ام الىاعصة ٞحهما )ا

ُت في آعائها و ؤخ٩امها. و ٧ان مً ألاظضع ؤن ًٟخذ اإلاكٕغ خحزا مً ؤلاصالء بالغؤي و  الضازلي و بالخالي ٚحر مىيٖى

ؼ اإلا٩اؾب تراى ؤو الًُٗ في بٌٗ اإلاؿاثل التي جخضاولها ؾلُت الًبِ لخٍٗؼ التي ظاء بها هظا  الخٗبحر ًٖ ؤلٖا

 ال٣اهىن في مجا٫ اإلاؿاولُت و ألازال٢ُاث.

الم الؿمعي البهغي في الجؼاثغ  وطل٪ مً  ت و ج٣ُُمُت لىا٢٘ ؤلٖا ظٗل اإلاكٕغ لؿلُت الًبِ ؾلُت ج٣ضًٍغ

غ ًٖ خالت مؿخىي جُب٤ُ ٢اهىن اليكاٍ الؿمعي البهغي في الجؼاثغ  لغثاؾت الجمهىعٍت و البرإلاان  زال٫ الخ٣ٍغ

غ في الشالزحن الُىم اإلاىالُت بٛٞغ خُه و هي الجهاث اإلاسىلت بخُٗحن ؤًٖاء الؿلُت، ٖلى ؤن ًيكغ هظا الخ٣ٍغ

 لدؿلُمه.

و٧ان مً ألاًٞل لى  مىذ اإلاكٕغ بم٩اهُت ج٣ضًم م٣ترخاث بلى هظه الؿلِ بُٛت جدؿحن ويُٗت اإلاماعؾت 

ت في الجؼاثغ  ولِـ ويُٗت جُب٤ُ ٢اهى  المُت الؿمُٗت البهٍغ ن اليكاٍ الؿمعي البهغي، ألن هظا ال٣اهىن ؤلٖا

ُٞه بٌٗ الى٣اثو التي مً اإلام٨ً ؤن حكاع٥ ؾلُت الًبِ في جدؿُجها و جضاع٦ها مً زال٫ ج٣ضًم م٣ترخاث 

 للجهاث اإلاٗىُت.

ل ؾلُت يبِ الؿمعي البهغي، جُغح الٗضًض مً  ل الٗمىمي التي اٖخمضها اإلاكٕغ لخمٍى ٣ت الخمٍى ٦ما ؤن ٍَغ

ل وطل٪ بُٛت  اإلاساٝو ٟٞي ال٨شحر مً الضو٫ زانت الىامُت مجها ًخم الًِٛ ٖلى هُئاث مً هظا الىٕى في الخمٍى

صٞٗها هدى اجساط ٢غاعاث مىالُت للؿلُت ٢ض ج٩ىن ٚحر ٖاصلت و ٚحر ٢اهىهُت ؤو ٚحر ّمهىُت في ال٨شحر مً الخاالث. و 

لي باليؿبت لؿلُت الًبِ في الجؼا ثغ  مغهىهت الخجغبت اإلاؿخ٣بلُت التي جب٣ى هجاٖت هظا الىمىطط الخمٍى

 ؾُِٗكها ال٣ُإ.

هظا اله٩ُل الجضًض الظي جًمىه الٟهل الشاوي مً هظا ال٣اهىن و اإلاسهو هيئت ألازشيف :  - 1 –ؤ   

ت الؾُما اإلااصة  التي ههذ ٖلى بوكاء هُئت ٖمىمُت ج٣ىم بمهام ظم٘ ألاعق٠ُ  91لؤلعقٟت الؿمُٗت البهٍغ

غاى الؿمعي البهغي  و مٗ الجخه و ٞهغؾخه و ؤعقٟخه وجغمُمه و الخٟاّ ٖلُه و ظٗله ٢ابال لالؾخٗما٫ أٚل

م مً وظىص  ا ٖلى الٚغ بُضاٚىظُت وز٣اُٞت م٘ اخترام خ٣ى١ اإلاال٠ و الخ٣ى١ اإلاجاوعة، هي آلُت ظضًضة هٍٓغ
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الم  ني لىزاث٤ الصخاٞت و ؤلٖا و اإلاغ٦ؼ الضولي بٌٗ اإلااؾؿاث التي ج٣ىم بهظه اإلاهام ٖلى ٚغاع اإلاغ٦ؼ الَى

ت، بال ؤن هُئت ألاعق٠ُ الؿمعي  المُت اإلا٨خىبت و الؿمُٗت البهٍغ للصخاٞت والتي حٗمل ٖلى ؤعقٟت اإلاىاص ؤلٖا

بهغي التي هو ٖلى بوكائها هظا ال٣اهىن جضزل في هُا١ آلالُاث الخىُٓمُت التي حؿاهم في يبِ و جىُٓم 

ت مً زال٫ صٖ المُت الؿمُٗت البهٍغ مها إلاهام آلُاث جىُٓمُت ؤزغي ٖلى ٚغاع ؾلُت الًبِ و اإلاماعؾت ؤلٖا

 .05-12مجلـ ؤزال٢ُاث اإلاهىت الظي هو ٖلُه ال٣اهىن الًٗىي لئلٖالم 

مىما جب٣ى هظه آلالُت ؾىاء ؤصعظذ يمً مهام ماؾؿاث ؤزغي ؤم ب٣ُذ مشلما هو ٖلُه ال٣اهىن ، هي آلُت   ٖو

 ٖالمُت.بًجابُت و حؿاهم في جىُٓم و ؤزل٣ت اإلاماعؾت ؤلا 

 

 ب : آلالياث ؤلاحسابيت : 

المي الؿمعي البهغي هى بظغاء الغزهت   السخصت : - 2 - ب بن ؤو٫ آلُت اٖخمضها اإلاكٕغ لخىُٓم اليكاٍ ؤلٖا

٦ألُت حٗخمضها ال٨شحر مً الضو٫ بما في طل٪ اإلاخ٣ضمت مجها، ٖلى اٖخباع ؤهه ال ًم٨ً مماعؾت هظا اليكاٍ و 

ً مغاٖاة مؿخىي مٗحن مً الكغوٍ اإلاهىُت و ألازال٢ُت و ؤلام٩اهُاث مؼاولخه بك٩ل ٞىيىي، بل البض م

الم ختى ًخم٨ً مً الخهى٫ ٖلى عزهت هظا  غ في اإلاؿدشمغ في ٢ُإ ؤلٖا الخ٨ىىلىظُت التي ًجب ؤن جخٞى

اليكاٍ، و٢ض خضص مىاص هظا ال٣اهىن ٧ل جل٪ الكغوٍ وؤوضخذ بظغاءاث مىذ الغزهت وبظغاءاث بلٛائها 

 ؤًًا.

لُبُٗت ال٣اهىهُت لهظه الغزهت مٗخبرا ؤجها بمشابت ال٣ٗض ال٣اهىوي الظي ًجم٘ اإلاؿدشمغ وضر اإلاكٕغ او٢ض ؤ 

في مجا٫ اليكاٍ الؿمعي البهغي و ؾلُت الًبِ، وخضص مجا٫ جُب٤ُ هٓام الغزهت الظي زو به 

٤ الهحرجؼ و الؿاجل، ت ًٖ ٍَغ ٤ ال٩ىابل و اؾخسضام الترصصاث الغاصًٍى ٦ما مىذ اإلاكٕغ  هٓام البض ًٖ ٍَغ

يمً بظغاءاث مىذ  –ؾلُت الًبِ نالخُاث مىذ عزهت اليكاٍ الؿمعي البهغي. ٦ما ٖمض اإلاكٕغ 

ت، والخهو باألزباع الخامبلى جدضًض الدجم الؿاعي  -الغزهت  خُض ظٗل مً ألازباع و  ؤلازباٍع

ت مدل جدضًض ٖلى ؤؾاؽ الدجم الؿاعي، و طل٪ مً ؤظل جىظُه ؤلا  ىوي الخهو ؤلازباٍع ٖالم الخلٍٟؼ

 الخام هدى الُاب٘ لاظخماعي ؤ٦ثر مىه الؿُاس ي ؤلازباعي.

مىما خغم اإلاكٕغ ، في ٞدىي هظا ال٣اهىن، ٖلى جىيُذ ٧ل ؤلاظغاءاث اإلاغجبُت بالغزهت بضاًت بكغوٍ  ٖو

الخهى٫ ٖلحها بلى اإلا٣ابل اإلااصي اإلاُلىب م٣ابل الخهى٫ ٖلحها ًٞال ًٖ مجالها الؼمني و بظغاءاث 

ض مً الًبِ و الدؿُحر لل٣ُإ، بطا مالم ٨ًً جج ؼ الكٟاُٞت و جد٤ُ٣ مٍؼ ت لخٍٗؼ ضًضها، و ٧لها ؤمىع يغوٍع

ت وو٢اثُت مىاهًت ل٩ل  جُب٤ُ هظه ؤلاظغاءاث حٗؿُٟا و اهخ٣اثُا. ٦ما هو هظا ال٣اهىن ٖلى بظغاءاث اختراٍػ

مشلما خضر باليؿبت ر و الخى٦ُل ؤؾالُب اإلاخجاعة و الخالٖب في اؾخٛال٫ هظه الغزهت ٖلى ٚغاع الخإظح

 للصخاٞت اإلا٨خىبت في ٞترة مُٗىت.
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المُت ٦ماؾؿت ب٢خهاصًت و وضر بظغاءاث طل٪ و ٦ُُٟت ه٣ل  بال ؤن اإلاكٕغ ٞخذ مجا٫ بُ٘ اإلااؾؿت ؤلٖا

هي مً اإلاىاص الجضًضة مً خُض َبُٗتها في  33خ٣ى١ بؾخٛال٫ الغزهت، وهىا البض مً ال٣ى٫ ؤن اإلااصة 

ش الدكغ  الم ٢بل جاٍع المي الجؼاثغي بدُض ؤن ٧ل الىهىم ال٣اهىهُت اإلاىٓمت ل٣ُإ ؤلٖا لم  2014َ٘ ؤلٖا

المُت و هظا ما ٞخذ الباب، في اإلاغاخل الؿاب٣ت، ؤمام  جخُغ١ بلى ٖملُت بُ٘ ؤو ه٣ل مل٨ُت اإلااؾؿاث ؤلٖا

ً الصخُٟت بك٩ل ٚحر ٢اهىوي، و لهظه ألاؾباب ٞةن  الٗضًض مً الىاقُحن في ال٣ُإ بلى اإلاخاظغة بالٗىاٍو

 بًجابُت هظه اإلااصة ج٨مً في مؿاهمتها في جىُٓم ال٣ُإ و ج٣ىِىه. 

المي الؿمعي البهغي ٣ٞض  ؤما ُٞما ًسو م٩اهت عزهت البض في الٗال٢اث بحن الٟاٖلحن في الخ٣ل ؤلٖا

ؼ ال كٟاُٞت و خضصث مىاص هظا ال٣اهىن مسخل٠ هظه الٗال٢اث و يبُتها بك٩ل ٢اهىوي واضر مً قإهه حٍٗؼ

خطر طل٪ مشال مً زال٫ الٗال٢ت بحن مىػٕ اإلادخىي و هاقغ البرامج ، خُض ههذ  اإلاهىُت في ال٣ُإ ، ٍو

ٖلى ؤن ٣ًضم الىاقغ الؿمعي البهغي الغزهت اإلامىىخت له بلى مىػٕ اإلادخىي و بال ٞةهه مً خ٤  42اإلااصة 

 مىػٕ اإلادخىي ؤن ًمخى٘ ًٖ ج٣ضًم زضماجه للىاقغ.

 44الؿُا١ الخُغ١ بلى مل٨ُت الصخو اإلاٗىىي اإلاغزو له بالبض في الجؼاثغ، خُض جىو اإلااصة و جم في هظا 

ٖلى يغوعة جبلُٜ ؾلُت الًبِ في ؤظل ؤ٢هاه قهغ واخض في خالت ؤي حُٛحر  ٢ض ًُا٫ الغؤؾما٫ ؤلاظخماعي 

المُت الخاثغة ٖلى عزهت البض، في خحن جم حؿ٠ُ٣ اإلال٨ُت ب ً عؤؾما٫ ؤي باإلااثت م 40للماؾؿت ؤلٖا

ت، ؤي ؤن ؤي شخو ال ًم٨ىه ؤن ًدىػ ٖلى ؤ٦ثر مً  باإلائت مً الغؤؾما٫  40ماؾؿت بٖالمُت ؾمُٗت بهٍغ

ت. ؤما اإلااصة  المُت الؿمُٗت البهٍغ ٣ٞض خضصث مً ال٣ضعة ٖلى لاؾخٟاصة مً  46لاظخماعي للماؾؿت ؤلٖا

ي ؤن ٌؿخُٟض مً عزهخحن ؤو عزهت البض بمغة واخض ل٩ل شخو مٗىىي ؤي ؤهه ال ًم٨ً لصخو مٗىى 

ؤ٦ثر، و ٖلُه ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن اإلاكٕغ الجؼاثغي وضر ٧ل الخٟانُل اإلاخٗل٣ت بالغزهت ٦ألُت جىُٓمُت ًم٨ً 

 ان ٩ًىن لها صوع في جىُٓم ال٣ُإ.

الم و جىظحهه مشلما ًم٨ً ؤن وبهظا الخهىم، هغي ؤهه ًم٨ً إلظغاء الغزهت ؤن ٩ًىن بًجابُا في  جىُٓم ؤلٖا

الم الؿمعي البهغي هدى لاهخمام ب٩ل الجىاهب ٩ًىن ؾ ٣ت في صٞ٘ ؤلٖا لبُا، خُض ج٨مً بًجابُت هظه الٍُغ

الخُاجُت مً ا٢خهاص و مجخم٘ و ز٣اٞت و لِـ الؿُاؾت ٣ِٞ، خُض ؤن ؤٚلب ال٣ىىاث جخجه هدى ألان 

حرها مً اإلاُاصًً التي البض ؤن  الؿُاس ي بك٩ل ٚحر مخىاػن ٖلى خؿاب الش٣اٞت و اإلاجخم٘ و الؿُاخت ٚو

المي ٖلى ؤؾاؽ خ٤ اإلاىاًَ في الخهى٫ ٖلى هظا الىٕى مً اإلاٗلىماث و ٖضم  جدٓى ب٣ضع مً لاهخمام ؤلٖا

 اجسامه باألزباع الؿُاؾُت ٣ِٞ.

ىهُت الخانت التي  ٣ت الخىُٓمُت ٞخ٨مً في اجها ٖغ٢لذ مً ٖملُت ظؼؤعة ال٣ىىاث الخلٍٟؼ ؤما ؾلبُت هظه الٍُغ

 بياُٞت ؾاٖاث بالضعظت ألاولى، ٦ما ؤهه ؾِخٗظع بمىظب صٞتر الكغوٍ، جسهُو تهخم بالكإن الؿُاس ي

ت لبرامج لاؾخصىاثُت ؤو اؾخجاباث ألخضار جٟغى هٟؿها ٖلى الكب٨ت البرامجُت وطل٪ ألن  الخاالث في بزباٍع

ت مدضص ؾلٟا.  ال٣اثم ٖلى ال٣ىاة م٣ُض بذجم ؾاعي مً اإلاىاص ؤلازباٍع
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لاؾخٛىاء ًٖ بظغاء الغزهت ٦ألُت جىُٓمُت لليكاٍ الؿمعي البهغي زانت و ؤجها  بال ؤهىا هغي ؤهه ال ًم٨ً

جدضص َبُٗت الٗال٢ت بحن الٟاٖلحن في اإلاجا٫ الؿمعي البهغي و جًمً، بلى خض ما، ظاهبا مً الجىاهب 

ت. المُت الؿمُٗت البهٍغ  ألازال٢ُت في اإلاماعؾت ؤلٖا

 

ؤلُت بظغاثُت(، الظي جهضعه ؾلُت الًبِ )آلُت ه٩ُلُت(، ًإحي صٞتر الكغوٍ)  دفتر الشسوغ : - 1 -ب 

ت، خُض  المُت الؿمُٗت البهٍغ زهو اإلاكٕغ ٦ألُت ؤزغي مً آلالُاث ؤلاظغاثُت اإلاىٓمت للمماعؾت ؤلٖا

ُٗت للخٟهُل في مىانٟاث و الُبُٗت ال٣اهىهُت لضٞتر  الٟهل الشالض مً ٞدىي هظه الىز٣ُت الدكَغ

 الٗامت اإلاٟغويت ٖلى ٧ل زضمت للبض ؤلاطاعي ؤو الخلٟؼي.الكغوٍ الظي ًدضص ال٣ىاٖض 

الم الؿمعي البهغي اخترامها في اإلااصة  وهي  48و جخطر ظملت الًىابِ التي ًجب ٖلى اليكاٍ في ؤلٖا

يىابِ قاملت جغاعي الٗضًض مً الجىاهب ألازال٢ُت و اإلاهىُت و لاظخماُٖت و لا٢خهاصًت و ألامىُت و الش٣اُٞت 

 لجؼاثغي و٧لها يىابِ بًجابُت في مٗٓمها.للمجخم٘ ا

المُت  ومً بحن ؤهم ألامىع التي جًمىتها هظه اإلااصة، جل٪ التي جٟغى ٖلى ال٣اثمحن ٖلى اإلااؾؿاث ؤلٖا

ت ؤن ج٩ىن وؿبت  باإلائت ٖلى ألا٢ل مً البرامج التي ٣ًضمىجها هي بغامج مىخجت في الجؼاثغ  60الؿمُٗت البهٍغ

غاُٞت، وهظا ما باإلائت ٖلى  20مً بُجها  ت و الؿِىماجٚى ما٫ الؿمُٗت البهٍغ ألا٢ل ج٩ىن مسههت لبض ألٖا

ؾُضٞ٘ بمجا٫ ؤلاهخاط الؿِىماجي هدى ألاًٞل و ٌٗٝغ به لضي ٞئاث واؾٗت مً الجمهىع و ٌؿاهم ٦ظل٪ في 

ىهاث زل٤ جىاٞؿُت ٖالُت في هظا اإلاجا٫ الظي ٖٝغ ع٧ىصا ٦بحرا مىظ ٞترة الدؿُٗىاث، ؤما و ٢ض ْهغث الخل ٍٟؼ

ما٫ الؿِىماثُت و صٖم ؤلاهخاط  الخانت ، ٞةن هظه اإلااصة ؾخٟغى ٖلى هظه ال٣ىىاث الجضًضة بض ألٖا

ىوي الجؼاثغي ل٩ُىن مغؤة ٖا٦ؿت للمجخم٘ الجؼاثغي ب٩ل اوكٛاالجه و جُلٗاجه.  الخلٍٟؼ

َىُت اخترام ال٣ىىاث وجٟغى البىىص هظه اإلااصة اإلاخٗل٣ت بيؿب ؤلاهخاط اإلادلي و يغوعة اؾخٗما٫ اللٛاث الى 

.ِ٣  للمكاهض الجؼاثغي و مٗاملخه بىعي و ٖضم اٖخباعه مؿتهل٩ا ٞو

 

الباب الغاب٘ مً هظا ال٣اهىن و الخام باإلًضإ ال٣اهىوي و ؤلاًداع القاهىوي و ألازشفت :  - 0 –ب  

ت ٌٗخبر آلُت بظغاثُت ؤزغي جًاٝ بلى ظملت آلالُاث الؿاب٣ت بدُ ض ؤن هظه ألاعقٟت الؿمُٗت البهٍغ

ت مً زال٫  المُت الؿمُٗت البهٍغ ٣ت الخىُٓمُت ًم٨ً حؿاٖض بك٩ل ٦بحر في جغ٢ُت اإلاماعؾت ؤلٖا الٍُغ

مؿاهضة آلالُاث اله٩ُلُت ألازغي مشل ؾلُت الًبِ ؤو  مجلـ ؤزال٢ُاث اإلاهىت مً زال٫ بجاخت بم٩اهُت 

ت و جدلُلها و  الى٢ٝى ٖلى م٩امً الخلل ٞحها في خالت جل٣ى ق٩اوي بهظا  الٗىصة بلى اإلاىاص الؿمُٗت البهٍغ

الم الؿمعي  الخهىم، ٦ما ًم٨ً ؤن حؿاٖض آلُت ؤلاًضإ و ألاعقٟت في صٖم البدض الٗلمي في مجا٫ ؤلٖا

غاى الخىُٓمُت ههذ مىاص هظا  البهغي و٧ل هظا ؾِؿاهم ال مدالت في جغ٢ُت ال٣ُإ و جدؿِىه. ولهظه ألٚا

ت ما٫ألٖا مً ال٣اهىن ٖلى يغوعة وي٘ وسخت الؾخ٣با٫  اإلااهلت اإلااؾؿاث جهٝغ  جدذ الؿمُٗت البهٍغ

 الضولت.  لخؿاب ال٣اهىوي ؤلاًضإ وحؿُحر
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ت  بال ؤهىا هالخٔ في هظه الى٣ُت ؤن اإلاكٕغ جُغ١ بلى مجا٫ ؤلاًضإ ال٣اهىوي و ألاعقٟت الؿمُٗت البهٍغ

م مً ؤهمُت هظه اإلاجالحن في صٖم البدض الٗلمي في مجا٫  بك٩ل ظض م٣خًب ألؾباب ٚحر واضخت ٖلى الٚغ

الم و لاجها٫ و ٦ظل٪ في ٖمل الجمُٗاث و الهُئاث اإلاٗىُت بد٣ى١ الجمهىع.  ؤلٖا

ٌكاع بلى ؤن هظه آلالُت ؤلاظغاثُت ظاءث مضٖىمت بألُاث ه٩ُلُت جُغ٢ىا بلحها ُٞما ؾب٤، زانت ُٞما ًخٗل٤ 

م٘ ألاعق٠ُ الؿمعي البهغي  و مٗالجخه الني ههذ ٖلى بوكاء هُئت ٖمىمُت ج٣ىم بمهام ظ 91باإلااصة ع٢م 

غاى بُضاٚىظُت وز٣اُٞت م٘  و ٞهغؾخه و ؤعقٟخه وجغمُمه و الخٟاّ ٖلُه و ظٗله ٢ابال لالؾخٗما٫ أٚل

 اخترام خ٣ى١ اإلاال٠ و الخ٣ى١ اإلاجاوعة وهى ما ًخماش ى م٘ الخىظه الًبُي لهظه آلالُت ؤلاظغاثُت.

 

ظغاءاث الخإصًبُت يمً آلالُاث ؤلاظغاثُت الغامُت بلى جىُٓم و جضزل ؤلا   : حساءاث الخإدًبيتؤلا  - 4 –ب 

المُت، بدُض ؤهه البض مً اخترام اإلاٗاًحر اإلاهىُت و  ألازال٢ُت و ألامىع الخىُٓمُت ألازغي  يبِ اإلاماعؾت ؤلٖا

مً ؤظل يمان زضمت ٖمىمُت في اإلاؿخىي، وبضون طل٪ ًم٨ً ؤن جدضر ججاوػاث ٢ض ج٩ىن ظض ؾلبُت 

المُت الؿمُٗت  باليؿبت للمكاهض و اإلاجخم٘، و ٖلُه ٞةن ؤلاظغاء الخإصًبي يغوعي في جىُٓم اإلاماعؾت ؤلٖا

ُت ؤن ٩ًىن م٣ٗىال و ؤن ال ٩ًىن بظغاء ال٣هض مىه الخ٤ًُِ ٖلى الصخٟي ؤو جىظُه وكاَه ،  ت قٍغ البهٍغ

ًاثه اإلانهي ت الصخٟي ٞو ، و هي ألامىع التي هغي ان  ٦ما ؤهه ًجب ؤن ال جخٗضي ؤلاظغاءاث ال٣ٗابُت بلى خٍغ

خباع.  هظا ال٣اهىن ؤزظها بٗحر ؤلٖا

اث، ًخٗل٤ اإلاؿخىي ال٣ٗابي  لى هظا ألاؾاؽ ، ٢ؿم اإلاكٕغ الجؼاثغي بظغاءاجه الخإصًبُت بلى زالر مؿخٍى ٖو

ظاع " زم اإلاؿخىي الشاوي اإلاخمشل في ال٣ٗىباث اإلاالُت بلى ٚاًت سخب عزهت اليكاٍ الؿمعي  ألاو٫ ب"ؤلٖا

هغي ٦مؿخىي ٣ٖابي زالض، و ٧ل هظه ال٣ٗىباث جهضعها ؾلُت يبِ الؿمعي البهغي و ج٩ىن ٢ابلت الب

 للًُٗ.

ؤما ُٞما ًسو بةظغاء حٗل٤ُ الغزهت ٦ةظغاء جإصًبي مً اإلاؿخىي الشالض ٣ٞض خضصه اإلاكٕغ في زالر 

ظاع واإلاؿخىي ال اث ؤدى، ٩ًىن اإلاؿخىي ألاو٫ بخٗل٤ُ ظؼجي للبرهامج مدل ؤلٖا شاوي بخٗل٣ُه بك٩ل مؿخٍى

ظؼجي، ؤما اإلاؿخىي الشالض ٩ُٞىن بخٗل٤ُ عزهت اليكاٍ الؿمعي البهغي بك٩ل جهاجي، وطل٪ في خالت 

 وظىص اهؼال١ ٚحر مغجبِ بمدخىي البرامج.

ت التي ظاءث ٖلى زالزت ؤق٩ا٫ هي  وبهظا ٩ًىن اإلاكٕغ ٢ض اٖخمض ٖلى مبضؤ الخضعط في حؿلُِ ال٣ٗىباث ؤلاصاٍع

ظاع ٦ىمِ مس٠ٟ مً ال٣ٗىباث زم الخٗل٤ُ الجؼجي زم السخب ال٨لي لغزهت البض، و هي ٣ٖىباث  ؤلٖا

 م٣ٗىلت بلى خض ما بالىٓغ بلى الخجاوػاث التي ج٣ابلها.

الباب الؿاصؽ و ألازحر مً هظا ال٣اهىن ًخٗل٤ باألخ٩ام الجؼاثُت التي زههها اإلاكٕغ لٛحر اإلاٗتٝر بهم 

لُه ٞهم ال ًدىػون ٖلى الهٟت ال٣اهىهُت للىاقِ في ال٣ُإ، و مً ٦ىاقُحن في مجا٫ الؿمعي البهغي و ٖ

هظا اإلاىُل٤ ٣ٞض ظاءث ال٣ٗىباث اإلاؿلُت ٖلى هظا الىٕى مً اليكاَحن ٚحر ال٣اهىهُحن ؤ٦ثر نغامت مما 

ت.  جًمىخه ال٣ٗىباث ؤلاصاٍع
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صًىاع ظؼاثغي بلى زمؿت  و٢ض ؾً اإلاكٕغ مجالحن مً ال٣ٗىباث الجؼاثُت جتراوح ٢ُمت اإلاجا٫ ألاو٫ مً ملُىن 

مالًحن صًىاع ظؼاثغي، وحؿلُان ٖلى خالخحن ، جخٗل٤ لاولى ب٩ل مً ًدىاػ٫ ًٖ عزهت لاؾخٛال٫ صون 

مىا٣ٞت مؿب٣ت مً الؿلُت اإلااهدت و الشاهُت حؿلِ ٖلى ٖضم ٢ُام الصخو اإلاٗىىي اإلاغزو له باليكاٍ 

ُحر الغؤؾما٫ لاظخماعي في آلاظا٫ اإلادضص في الؿمعي البهغي بدبلُٜ ؾلُت يبِ الؿمعي البهغي بكإن حٛ

ش الخُٛحر. 44اإلااصة   مً هظا ال٣اهىن ؤال وهي قهغ واخض ابخضاء مً جاٍع

مىما ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن هظه ال٣ٗىباث ظاءث م٣ٗىلت بلى خض ما ولم جخٗض بلى خغمان اإلاماعؽ لليكاٍ  ٖو

خه، التي حٗض زُا ٞانال بحن  المي الؿمعي البهغي مً خٍغ ؤلاظغاء الخإصًبي اإلا٣هىص مىه جىُٓم ال٣ُإ ؤلٖا

 و بحن ؤلاظغاءاث الخٗؿُٟت اإلا٣هىص مجها ٢م٘ اليكاَحن في هظا اإلاجا٫.

  

 مدترفت : مهىيت بيئت جىفحر على اإلاساعدة الجىاهب - 0

حر بِئت ب ٖالمُت جخطر مً زال٫ اإلاىاص التي نىٟىاها يمً هظه الٟئت الخدلُلُت، بٌٗ الٗىانغ اإلاؿاٖضة ٖلى جٞى

ؼ ألامىع التي حؿاهم بك٩ل  ت، بال ؤجها في هٓغها ٚحر ٧اُٞت، ألن اإلاكٕغ ع٦ؼ ٖلى الك٩لُاث صون ان ًظهب بلى حٍٗؼ مدتٞر

ت في  ت، و ٖلُه هجض ؤهه مً بحن ألامىع التي حؿاهم في زل٤ بِئت بٖالمُت مدتٞر خ٣ُ٣ي في جد٤ُ٣ بِئت بٖالمُت مدتٞر

 ٞدىي هظا ال٣اهىن ما ًلي : 

اع الٗام الظي جخم بن ب - المي الؿمعي البهغي ٌؿاهم بك٩ل ٦بحر في عؾم ؤلَا ت مماعؾت اليكاٍ ؤلٖا ٢غاع اإلاكٕغ بدٍغ

مً زالله هظه اإلاماعؾت، طل٪ ؤن الىو ال٣اهىوي ٌٗض مغظُٗا في مشل هظه اليكاَاث، ٦ما ٖمض اإلاكٕغ بلى وي٘ بَاع 

ت مً زال٫ عؾم خضوصها التي ج٠٣ ٖىض اختر  ىُت و  خغمت الضًً ؤلاؾالمي و ٖام لهظه الخٍغ ام الؿُاصة و الىخضة الَى

ت  باقي  ني و ٚحرها مً ألامىع التي البض مً اخترامها و ال ًم٨ً ججاوػها ألجها جخٗل٤ بهٍى ألاصًان  ومخُلباث ألامً الَى

ٗت لئلزال٫ بال٣ُم  ت طَع التي ج٣ىم ٖلحها اإلاجخم٘ الجؼاثغي ٖلى ٚغاع ٧ل اإلاجخمٗاث و ٖلُه ال ًم٨ً ؤن ج٩ىن الخٍغ

 الضو٫ مشلما هى مٗمى٫ به في ٧ل صو٫ الٗالم بما ٞحها الضو٫ الٛغبُت.

ت   - المُت الؿمُٗت البهٍغ هجض ؤًًا ؤن اإلاكٕغ اهخم بلى خض ما بخىيُذ اإلاهُلخاث طاث الٗال٢ت باإلاماعؾت ؤلٖا

ٟا وضخذ بلى خض ما هٓغة اإلاكٕغ بلى هظا الٟ 17خىالي  7خُض جًمىذ اإلااصة  المي و وكاَاجه وعهاهاجه حٍٗغ ًاء ؤلٖا

ت و ٚحر ٢ابلت  ؼ  قٟاُٞت هظا ال٣اهىن و جإؾِؿه ٖلى مٟاهُم مهىُت و ٖلمُت مًبَى و بالخالي ٞهي حؿاهم في حٍٗؼ

ت و لم ٌكمل بٌٗ اإلاٟاهُم و  للخالٖب، بال ؤن هظا الًبِ اإلاٟاهُمي ا٢خهغ ٖلى ألامىع الخ٣ىُت و ؤلاقهاٍع

ٚغاع الخضمت الٗمىمُت و الهالر الٗام و اإلاجا٫ الٗام و اإلاجا٫ الخام لؤلٞغاص و هى ما  اإلاهُلخاث اإلاهمت ظضا ٖلى

 ٌك٩ل ٚمىيا في ٞدىي هظا ال٣اهىن ٢ض جىجغ ٖىه اهدغاٞاث مهىُت.

٦ما هلمـ في هظه الىز٣ُت اهخماما بالجىاهب لاظخماُٖت و الش٣اُٞت بما ٌؿاهم في زل٤ مماعؾت بٖالمُت مخىاػهت و  -

ت  ا يمً بِئت بٖالمُت ال ج٣ل اختراُٞت, مدتٞر ال جىدهغ في اإلاجا٫ الؿُاس ي ٣ِٞ، بما ٌك٩ل وكاَا بٖالمُا مدتٞر
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الم الؿمعي البهغي الٗمىمي الظي ٦شحرا ٦ما ؤن طل٪ مً قإهه جم٨حن  الجمُٗاث و اإلاىٓماث اإلاٗىُت مً مغا٢بت ؤلٖا

ت اإلاؿاولُت  ما ٌٗخ٣ض ال٣اثمىن ٖلُه ؤجهم مخدغعون مً ٧ل التزام مجخمعي، و ٖلُه ٞةن هظه اإلااصة جضزل في ٦ىه هٍٓغ

 لاظخماُٖت التي ٌؿدىض ٖلحها هظا ال٣اهىن. 

ت و مهىُت ألجها ؾخ٩ىن زالُت مً اإلاؿبى٢حن  - حؿاهم الكغوٍ التي خضصها اإلاكٕغ في الخإؾِـ لبِئت بٖالمُت مدتٞر

ىن  ني زالو و اإلاؿاهمىن ٞحها صخُٟىن مدتٞر ت، و  ٢ًاثُا و عؤؾمالها َو ٍغ لم ًخىعَىا في ؾلى٥ مٗاص للشىعة الخدٍغ

المي الظي ٦شحرا ما اٞخ٣ض بلى مشل هظه الكغوٍ. ؼ اإلاهىُت في هظا اليكاٍ ؤلٖا  هي ٧لها ؤمىع بًجابُت حؿاهم في حٍٗؼ

الم الؿمعي البهغ  - ها اإلاكٕغ للغاٚبحن في لاؾدشماع في ؤلٖا ي مشل هٟـ ألامغ باليؿبت لئلم٩اهُاث اإلااصًت التي اقتَر

المُت 24)اإلااصة حر خض ؤصوى مً ؤلام٩اهُاث الخ٨ىىلىظُت مً ؤظل جغ٢ُت اإلاماعؾت ؤلٖا ( ، بدُض ؤهه مً الًغوعي جٞى

ت ٖلى اٖخباع ؤن اليكاٍ الؿمعي البهغي  لخ٩ىن في نىعة البلض و حؿاهم هي ألازغي في زل٤ بِئت بٖالمُت مدتٞر

غة.مغجبِ في ظاهب مهم مً اختراُٞخه باإلاُُٗاث الخ٨  ىىلىظُت اإلاخٞى

ها اإلاكٕغ ُٞما ًخٗل٤  - ت هي جل٪ اليؿب التي اقتَر المُت اإلادتٞر حر هظه البِئت ؤلٖا ومما ؾِؿاهم بك٩ل ٦بحر في جٞى

ىُت و الخهو لاظخماُٖت، ٞهي ؾدؿاهم ال مدالت في زل٤ مماعؾت بٖالمُت مخىاػهت  ما٫ الٟىُت والبرامج الَى باأٖل

ني الم. جشمً الترار و ؤلاهخاط الَى ت اإلاؿاولُت لاظخماُٖت لىؾاثل ؤلٖا  و حٗؼػه وهى ما ٌٗخبر ؤخض ؤهم ؤهضاٝ هٍٓغ

وبىاء ٖلى طل٪ ٞةن هظه ألامىع جًاٝ بلى ظملت الجىاهب ؤلاًجابُت التي جًمجها هظا ال٣اهىن والتي حؿاهم في زل٤  

الم ٟت و اإلاماعؾت ؤلٖا ت و حؿاهم ؤًًا في صوعة بِئت بٖالمُت مهىُت و هؼحهت جدخ٨م بلى اإلاىاٞؿت الكٍغ ُت اإلادتٞر

الم.  ا٢خهاصًت قٟاٞت في مجا٫ لاؾدشماع لا٢خهاصي في ٢ُإ ؤلٖا

المي مً لاخخ٩اع و ؾُىة عؤؽ اإلاا٫ ٖلى خؿاب اإلاهىت، خُض مى٘ ألاٞغاص و  - ٦ما ٖمض اإلاكٕغ بلى خماًت اليكاٍ ؤلٖا

ت، وهى ما ؾِؿاهم ال مدالت في خماًت الكغ٧اث لا٢خهاصًت مً اإلاؿاهمت في ؤ٦ثر مً ماؾؿت بٖالمُت  ؾمُٗت بهٍغ

الم الؿمعي البهغي بُٗضا ًٖ الخؿاباث اإلاهلخُت ال٣ًُت.  الُاب٘ اإلانهي ل٣ُإ ؤلٖا

ت )اإلااصةجًمً هظا ال٣اهىن و  -  المُت الؿمُٗت البهٍغ غة للمماعؾت ؤلٖا (، و حٗض هظه اإلااصة 25ظملت اإلاىاص اإلاَا

الم الؿمعي البهغي، وهى ما ؤؾاؾُت في حؿُحر هظا اليكاٍ ب اث الخ٩ىمت ُٞما ًخٗل٤ باإٖل دُض ؤجها جخًمً ؤولٍى

ًخطر مً زال٫ ألامىع التي جإزظها ؾلُت الًبِ في صعاؾت ملٟاث اإلاترشخحن لخُاػة عزهت مماعؾت اليكاٍ 

اث، ٦ما خباع ، و ٢ض خضص اإلاكٕغ هظه ألامىع، التي ًم٨ً اٖخباعها ؤولٍى  ًلي :  الؿمعي البهغي بٗحن لٖا

٘  اإلاخٗاملحن -  ت  م٘  يغوعة  الخُُت مً  حٗؿ٠ الىيُٗاث  ا جىَى إلاهُمىت  واإلاماعؾاث  ألازغي  التي  ح٤ُٗ خٍغ

 اإلاىاٞؿت.

ت  ججغبت اإلاترشر -     في ألاوكُت  الؿمُٗت البهٍغ

ل وآٞا١ همى اإلاىاعص لٟاثضة اليكاٍ الؿمعي البهغي  -   الخمٍى



 بالجصابس البصسي  السمعي ؤلاعالم ؤخلقت و جىظيم في اإلاعخمدة آلالياث:  ألاوى  صلالف

 

 
305 

ن -   ي  للبرامج اإلاؿاهمت في ؤلاهخاط الَى

بن هظه ألامىع التي ًغاٖحها ال٣اثمىن ٖلى ؾلُت الًبِ إلاىذ عزهت اليكاٍ الؿمعي البهغي مهمت ظضا لؤلؾباب 

 الخالُت : 

الم الؿمعي البهغي مً ؤلاخخ٩اع و الخمغ٦ؼ في ًض ظهاث مُٗىت وهى ما ًم٨ً ان ًاصي بلى بهدغاٞاث  -  جدمي ٢ُإ ؤلٖا

الم ، و ٖلُه ٞةن هظه الى٣ُت جإحى لدؿخ٨مل ظملت لاختراػاث التي ٚحر ؤزال٢ُاث في صًىام٨ُُت ٖ مل وؾاثل ؤلٖا

الم )اإلااصة  الم الؿمعي 23( ؤو هظا ال٣اهىن )اإلااصة 25ويٗها اإلاكٕغ ؾىاء في ٢اهىن ؤلٖا ( و التي مً قإجها خماًت ؤلٖا

 هىت.البهغي مً خغب اإلاهالر و الخؿاباث اإلاهلخُت ال٣ًُت التي ج٩ىن ٖلى خؿاب اإلا

٤ الخُىع  و الخ٣ضم و طل٪ مً زال٫ الخهى٫ ٖلى يماهاث مً ٢بل  - ٣ت ٖمل صًىام٨ُُت ؾاثغة في ٍَغ يمان ٍَغ

ني و ٖضم لا٦خٟاء  الم الؿمعي البهغي و صٞٗه بلى اإلاؿاهمت بٟٗالُت في ؤلاهخاط الَى غ ؤلٖا اإلاؿدشمغ بالٗمل ٖلى جٍُى

غ اإلاىخجاث الؿمُٗت البهٍغ  ت.بةٖاصة البض ؤو جضٍو

ً و الخبرة  - ً ٖلى الخ٩ٍى ً اإلاخُٟلحن ٚحر الخاثٍؼ الخغم ٖلى خماًت اليكاٍ الؿمعي البهغي مً اإلاؿدشمٍغ

ُا بالغهاهاث و الخؿاؾُاث و ؤ٦ثر مً طل٪ ٢ضعة ٖلى  حن لئلقغاٝ ٖلى هظا الىٕى مً اليكاٍ الظي ًخُلب ٖو الًغوٍع

ت في اإلاجخم٘ الجؼاثغ  ت و الجهٍى سه.مغاٖاث الخهىنُاث الٟئٍى  ي الثري بش٣اٞخه و جاٍع

ؼ الكٟاُٞت في ال٣ُإ الؿمعي البهغي ، ًخٗل٤ لامغ  و لم حهمل اإلاكٕغ ظاهبا مهما مً الجىاهب اإلاؿاٖضة ٖلى حٍٗؼ

ً في ال٣ُإ زانت في خاالث الًغع التي ًم٨ً ؤن حؿببه ٖملُت  زهىنا بالٗال٢ت بحن ؾلُت الًبِ و اإلاؿدشمٍغ

اث اإلاسههت لخضمت البض ؤلاطاعي و الخلٟؼي، خُض ًًمً هظا ال٣اهىن خهى٫ اإلاؿدشمغ حُٛحر وظهت الترصص ؤو الترصص

ًاث مالُت في هظه الخالت وهى ما ٌٗؼػ مً اختراُٞت و قٟاُٞت الخٗامالث بحن ظمُ٘ الٟاٖلحن في ال٣ُإ.  ٖلى حٍٗى

ىهُت اإلاكٟغة مً جم٨حن ؾل إل ٖلى ولىٟـ ألاهضاٝ ؤلؼم هظا ال٣اهىن ؤصخاب ال٣ىىاث الخلٍٟؼ ُت الًبِ مً لَا

اتها في بَاع نالخُتها التي ًسىلها بًاها هظا ال٣اهىن.  مًمىن هظه ال٣ىىاث مجاها و بك٩ل صاثم مً ؤظل ج٣ُُم مدخٍى

المُت، و ٖلُه ؤلؼم  ومً بحن ألامىع التي لها وػجها في زل٤ هظا الًٟاء اإلانهي اإلايكىص ٢ًُت مل٨ُت اإلااؾؿاث ؤلٖا

ي اإلاغزو له بالبض في الجؼاثغ بدبلُٜ ؾلُت الًبِ في ؤظل ؤ٢هاه قهغ واخض في خالت ؤي اإلاكٕغ الصخو اإلاٗىى 

المُت الخاثؼة ٖلى عزهت البض، في خحن خضصث اإلااصة  ؾ٠٣  45حُٛحر  ٢ض ًُا٫ الغؤؾما٫ ؤلاظخماعي للماؾؿت ؤلٖا

ت. 40اإلال٨ُت ب  باإلااثت مً عؤؾما٫ ؤي ماؾؿت بٖالمُت ؾمُٗت بهٍغ

باإلااثت مً الغؤؾما٫ لاظخماعي للماؾؿت  40جمى٘ هظه الىز٣ُت مل٨ُت وؿبت حؿاوي ؤو ؤٖلى مً في هٟـ الخىظه، 

المُت ؾىاء مباقغة ؤو ًٖ ٍَغ٤ ألا٢اعب ؤو ألانى٫ و الٟغوٕ مً الضعظت الغابٗت, و طل٪ يماها للخىٕى في  ؤلٖا

المُت الؿمُٗت البهٍغ ت في ًض ٞئت ؤو ج٨خل مٗحن مما ؾِى٨ٗـ ًلبا لاؾدشماع و جٟاصًا لالخخ٩اع و جمغ٦ؼ اإلااؾؿاث ؤلٖا

 ٖلى اإلاماعؾت اإلاهىُت و ًم٨ً ان ًدض مً زضمت الهالر الٗام. 
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ت، جل٪ البىىص التي ًخًمجها صٞتر الكغوٍ، وهي البىىص التي  و مً بحن ألامىع التي حؿاٖض في زل٤ بِئت مهىُت مدتٞر

لُه ٞهي حٗؼػ ا إلاهىُت في اليكاٍ الؿمعي البهغي، ًخٗل٤ ألامغ ٖلى جغجبِ بك٩ل مباقغ بإزال٢ُاث الصخاٞت ٖو

ت الخد٤ُ٣ ال٣ًاجي و لالتزام باإلاغظُٗت ؾبُل اإلاشا٫ ب اخترام اإلاهالر  لا٢خهاصًت والضبلىماؾُت للبالص و اخترام ؾٍغ

ىُت واخترام اإلاغظُٗاث الضًيُت ألازغي  ضم اإلاؿاؽ باإلا٣ضؾاث والضًاهاث  ألازغي و الضًيُت الَى م٣ىماث  اخترام ٖو

و ٚحرها مً الخضوص ألازال٢ُاث التي ًخىظب   و اخترام مخُلباث آلاصاب الٗامت والىٓام  الٗام جم٘لمجومباصت ا

 اخترامها زال٫ اليكاٍ الؿمعي البهغي.

ومً بحن البىىص ظض ؤلاًجابُت في هظا ال٣اهىن و التي لها صوع في صٖم لاختراُٞت في اليكاٍ الؿمعي البهغي، جل٪   

خباع.الخ الم الؿمعي بهغي ؤزظها في لٖا ىهُت و التي ٖلى اإلاؿدشمغ في مجا٫ ؤلٖا  هو الخانت بالبرامج الخلٍٟؼ

و مً زال٫ جدلُلىا للمىاص اإلادضصة لهالخُاث ؾلُت الًبِ، هجض ؤن الٗضًض مً الهالخُاث اإلاى٧لت بلى هظه الهُئت 

ت، حر بِئت مهىُت مدتٞر ٟٞي مجا٫ الًبِ جخ٨ٟل هظه الهُئت بخُب٤ُ  ٦ُُٟاث   ًم٨ً ؤن حؿاهم بك٩ل ؤو بأزغ في جٞى

ىُت و الى٣ابُت  واإلاهىُت اإلاٗخمضة ٦ما جدضص الكغوٍ  لمسبض البرامج  ا نهت للدك٨ُالث الؿُاؾُت واإلاىٓماث  الَى

 التي  حؿمذ لبرامج  لاجها٫ الؿمعي البهغي باؾخسضام ؤلاقهاع  اإلا٣ى٘  للمىخىظاث ؤو  بض  خهو لا٢خىاء  ٖبر 

ىن  جدضص  ال٣ىاٖض  اإلاخٗل٣ت  ببض  البُاهاث  طاث  اإلاىٟٗت الٗامت  الهاصعة  ًٖ الؿلُاث   ٦ما ؤجها   الخلٍٟؼ

ت. لُه ٞهي حؿاهم في زل٤ بِئت مهىُت مدتٞر  الٗمىمُت، و بهظا ٞهي جداٞٔ ٖلى مهلخت الجمهىع ٖو

ت الجزاٖاث، هظا ألازحر الظي ٌٗض و ٦ظل٪ م هٟـ ألامغ باليؿبت لهالخُاث هُئت الًبِ في مجا٫  اإلاغا٢بت  جا٫ حؿٍى

ؼ الكٟاُٞت و زل٤ ًٞاء منهي مدتٝر ٩ًىن ُٞه الىاقُىن ٖلى ٢ضم  مً ؤ٦ثر مهام هظه الهُئت مؿاهمت في حٍٗؼ

 اإلاؿاواة و ًسًٗىن للخد٨ُم الٗاص٫ الظي جىو ٖلُه هظه الىز٣ُت. 

ت الجز  اٖاث باٖخباعها ؾلُت ًٟترى ؤن جدؿم بالخُاص و وهغي ؤهه مً اإلاهم ظضا مىذ ؾلُت الًبِ ال٣ضعة ٖلى حؿٍى

الم الؿمعي البهغي، زانت في ْل اٞخ٣اص الؿاخت  ؤن جداٞٔ ٖلى هٟـ اإلاؿاٞت بحن ٧ل الٟاٖلحن في مجا٫ ؤلٖا

ت لهُئت مهىُت مً هظا الىٕى ج٩ىن لها ال٣ضعة ٖلى ٞهم الجزاٖاث اإلاهىُت و اإلاؿاهمت في خلها، و ٖلُه  المُت الجؼاثٍغ ؤلٖا

المُت مً قإهه ؤن ًداٞٔ ٖلى اإلاهالر الٗلُا ٞة ن جضزلها في ٌٞ الجزاٖاث بحن الجمهىع مشال وبحن اإلااؾؿاث ؤلٖا

غاٝ .  للمجخم٘ الجؼاثغي و ًًمً خ٣ى١ ٧ل لَا

ت مً ظاهبها في جغؾُش الكٟاُٞت و حؿاٖض الهُئاث  ٦ما حؿاهم بظغاءاث ؤلاًضإ ال٣اهىوي و ألاعقٟت الؿمُٗت البهٍغ

ٖلى الخٟاّ ٖلى الًٟاء اإلانهي و الخد٤ُ٣ في الخجاوػاث اإلادخملت و ٦ظا صٖم البدض الٗلمي في اإلاجا٫ اإلاسخهت 

ت التي جخ٩امل ٞحها ٧ل ال٣ُاٖاث. ٦ما ؤهه مً  الؿمعي البهغي وهى ما ٌؿاهم ال مدالت في ججؿُض هظه البِئت اإلادتٞر

الم الؿمعي بحن اإلاىاص ؤلاًجابُت في هظا ال٣اهىن جل٪ اإلاخٗل٣ت بضٖم ال ٘ اإلاؿخىي اإلانهي للٗاملحن في ٢ُإ ؤلٖا ً و ٞع خ٩ٍى

المُت ٌؿاهم في ججؿُض مٟهىم البِئت اإلاهىُت  البهغي ٦د٤ للمهىُحن وواظب ٖلى الهُئاث الىنُت و اإلااؾؿاث ؤلٖا

ت.  اإلادتٞر
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م م  المي، و ٖلى الٚغ ً ؤن ال٣اهىن الًٗىي وحٗض مؿإلت الخ٩ىهحن مً ؤهم اإلاؿاثل طاث الٗال٢ت بتر٢ُت آلاصاء ؤلٖا

يُت لٟاثضة الصخُٟحن و اإلاهىُحن في  129و  128هو في مىاصه ال ؾُما اإلااصجحن  مىه ٖلى يغوعة جسهُو بغامج ج٩ٍى

 ً المُت لهظا البىض و مؿخىي الخ٩ٍى ال٣ُإ بال ؤن طل٪ لم ًدب٘ بةظغاءاث ع٢ابُت جخاب٘ مضي بخترام اإلااؾؿاث ؤلٖا

ً ؤي اإلاجا٫ الؼمني له ٞال ٣ٌٗل ؤن ٌؿخُٟض الصخٟي مً اإلا٣ضم للصخُٟحن. ٦ما ؤن اإلاك ٕغ لم ًدضص صوعٍت الخ٩ٍى

ً و اإلاضة الؼمىُت الالػمت لئلؾخٟاصة  يُت واخضة َُلت مؿاعه اإلانهي ، و ٖلُه ٧ان مً اإلاهم جىيُذ مضة الخ٩ٍى صوعة ج٩ٍى

ً ال ٣ًل ًٖ قه ً جغ٢ىي آزغ ، ٦إن ًىو ٖلى ؤن ٌؿخُٟض الصخٟي مً ج٩ٍى  غ في  ٧ل ؾيخحن.مً ج٩ٍى

اهاث التي جمىدها الضو٫ بمىظب اإلااصة   ت، بال ؤن  64و حؿاهم ؤلٖا حر بِئت مدتٞر الم الؿمعي البهغي و جٞى في جغ٢ُت ؤلٖا

 اإلاكٕغ لم ٣ًضم يماهاث ٧اُٞت للكٟاُٞت في جىػَ٘ هظا الضٖم.

٣ى١ اإلاال٠ و الخ٣ى١ اإلاجاوعة، و هى ؤمغ ( خ٦111ما ًدمى هظا ال٣اهىن مً زال٫ اإلااصة ألازحرة في هظا الباب )اإلااصة  

ت و الخإؾِـ لخ٣الُض بٖالمُت مدترمت في الجؼاثغ.  ظض هام بطا ؤعصها الترؾُش إلاماعؾت بٖالمُت مدتٞر
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 لاسخيخاحاث ؤهم و الىخابج ؤبسش :  الثالث اإلاؼلب

 البهغي  الؿمعي اليكاٍ لغهاهاث الٟهم مً ال٨شحر ؤبضي اإلاكٕغ وهدً ههل بلى هظه اإلاغخلت مً الخدلُل، وسجل ؤن

ذ التي اإلا٨خىبت الصخاٞت ججغبت مً بظل٪ الىعي الؾُما الؿُاؾُت مجها مؿخُٟضا و  خض بلى ونلذ ٦بحرة اهؼال٢اث ٖٞغ

المُت اإلااؾؿاث حؿُحر مجا٫ في ؾىاء الٟىض ى ت مهىُت بِئت" زل٤ في اإلاؿاهمت ؤو ؤلٖا  .  "مدتٞر

ت وخمل هظا ال٣اهىن بهماث الم، خُض لىؾاثل ؤلاظخماُٖت اإلاؿاولُت هٍٓغ  وؾاثل ًدمل ؤن ؤعاص اإلاكٕغ ؤن ؤلٖا

الم  بلى الخُغ١  و لاظخماُٖت الٟئاث ٧ل اوكٛاالث بلى الخُغ١  هدى صٞٗها زال٫ مً ٧املت لاظخماُٖت مؿاولُاتها ؤلٖا

 التي الؿُاؾُت باإلاىايُ٘ م٣اعهت لاهخمام ٢لت مً حٗاوي التي اإلاجاالث وهي الش٣اُٞت و لاظخماُٖت اإلاىايُ٘ مسخل٠

المي الخىاو٫  جخهضع الىامُت، و هى جىظه بًجابي ًم٨ً ؤن ٌؿاهم في جغ٢ُت اإلاماعؾت  الضو٫  في البهغي  الؿمعي ؤلٖا

المُت و ج٣ضًم زضمت بٖالمُت عا٢ُت ٖلى خض ؾىاء.  ؤلٖا

المُت الىاقُت ٦ما ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن هظا ال٣اهىن ظاء بًجابُا في الٗضًض مً جىظهاجه اإلاهىُت  ٦إن ًلؼم اإلااؾؿاث ؤلٖا

في مجا٫ الؿمعي البهغي بةٖضاص بغامج مىظهت للمجخم٘ ب٩ل م٩ىهاجه وهى ما ًا٦ض َاب٘ اإلاؿاولُت لاظخماُٖت التي 

لُه ٞةن هظه الى٣اٍ جضزل في نلب الخىظه  المُت ، ٖو خغم هظا ال٣اهىن ٖلى ججؿُضه في مًمىن اإلاماعؾت ؤلٖا

لى عؤؾها ال٣اهىن الجضًض الظي جبىاه ا إلاكٕغ الجؼاثغي وجم ٖلى ؤؾاؾه بىاء هظا ال٣اهىن و ههىم ٢اهىهُت ؤزغي  ٖو

 .05-12الًٗىي 

 بال ؤن هظا ال٣اهىن جًمً ٖضة ه٣اثو هخُغ١ بلى ؤهمها ُٞما ًلي : 

اخترام  بك٩ل مباقغ بدماًت و يمان حٗنىهالخٔ ؤن هظا ال٣اهىن لم ًخًمً ؤًت آلُت، ال ه٩ُلُت وال بظغاثُت،  -

م مً ؤن ٢اهىن  ت ٖلى ٚغاع مجلـ ؤزال٢ُاث اإلاهىُت، و طل٪ ٖلى الٚغ المُت الؿمُٗت البهٍغ ؤزال٢ُاث اإلاماعؾت ؤلٖا

الم الًٗىي  لُه ٧ان مً الًغوعي ؤن ًخًمً هظا  05-12ؤلٖا هو ٖلى يغوعة بوكاء مجلـ ألزال٢ُاث اإلاهىت ٖو

 ؿٕغ في اؾخ٨ما٫ آلالُاث ال٨ُٟلت بًبِ و جىُٓم هظا ال٣ُإ.ال٣اهىن ٦ُُٟاث بوكاء هظا اإلاجلـ و نالخُاجه ختى ٌ

الم الؿمعي البهغي الظي  - ُٗت لم جدض اإلاهىُحن ٖلى يغوعة بلىعة مُشا١ ألزال٢ُاث ؤلٖا ٦ما ؤن هظه الىز٣ُت الدكَغ

الم.   ًسخل٠ في ال٨شحر مً ألامىع ٖلى لاهماٍ ألازغي مً ؤلٖا

ل  ٞحها بض٢ت، ول٨ً ؤهمل بلى خض ٦بحر وع٦ؼ هظا ال٣اهىن ٖلى آلالُاث الخىٓ - ه 
 
ُمُت و الًبُُت ب٩ل ؤق٩الها و ٞ

تراى ٖلى مماعؾاث ٚحر  خ٣ى١ الصخُٟحن التي جُغ١ بلحها بك٩ل ٖغض ي، ٞٗلى ؾبُل اإلاشا٫ لم ًىضر ٦ُُٟاث لٖا

المُت و ٦ُُٟاث الخبلُٜ ًٖ ٖضم لاؾخٟاصة مً الخ٣ى١ اإلا٨ٟىلت للصخُٟحن ال ًما مجها الخ٤  مهىُت في اإلااؾؿت لٖا

المُت. ً ؤو التر٢ُت ؤو ٚحرها مً ألامىع التي ًم٨ً ؤن ج٩ىن مدل حٗؿ٠ مً َٝغ مؿاولي اإلااؾؿاث ؤلٖا  في الخ٩ٍى
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٠ُ و َبُٗت ال٣ٗىص التي ًجب ببغامها  –ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ ال الخهغ  –٦ما ؤن اإلاكٕغ  - لم ًخُغ١ بلى ؤهماٍ الخْى

ت جماما ٌؿحرها ٢اهىن الٗمل الظي ٢ض ال بحن اإلاهىُحن و ؤعباب اإلااؾؿاث ؤلا  ٖالمُت و جغ٥ الٗال٢اث اإلاهىُت ٚحر مًبَى

المي زانت ُٞما ًخٗل٤ بؿاٖاث الٗمل و هٓام لاؾخٟاصة  ٌؿخجُب في ال٨شحر مً ألاخُان بلى لخهىنُت الٗمل ؤلٖا

ال  ًاث وهى ما ٢ض ٩ًىن مجاال للخٗؿ٠ مً َٝغ بصاعاث اإلااؾؿاث ؤلٖا ٣ت مً الُٗل و الخٍٗى مُت التي ج٨ٟغ بٍُغ

الم وهظا ما ؾِؿٟغ  ا٢خهاصًت مدًت ٖلى خؿاب الجىاهب ؤلابضاُٖت و الخهىنُاث اإلاهىُت التي ًخمحز بها ٢ُإ ؤلٖا

 ًٖ هؼاٖاث مخ٨غعة في ال٣ُإ .

جغ٦ُبت ؾلُت الًبِ جسً٘ بلى جبُٗت مباقغة وواضخت للؿلُت الؿُاؾُت ٖلى اٖخباع ؤن زمؿت ؤًٖاء ٌُٗجهم  -

خُه ، صون ؤن ٩ًىن للمهىُحن ؤي صوع في ازخُاع ؤو حُٗحن ؤًٖاء ؾلُت  4الجمهىعٍت و عثِـ  ً ٌُٗجهم البرإلاان بٛٞغ آزٍغ

٣ت في الخُٗحن ؾخسل٤ جبُٗت للؿلُت الؿُاؾُت و ًم٨ً ؤن جاصي بلى حؿُِـ ألاخ٩ام  الًبِ، و ٖلُه ٞةن هظه الٍُغ

 الهاصعة ًٖ هظه الؿلُت إلاهالر ٚحر مهىُت.

حر بم٩اهُت سخب هظه الغزهت بك٩ل ٦ما ؤن ا - إلاكٕغ ٞخذ مجاال للخٗؿ٠ في مجا٫ سخب الغزهت مً زال٫ جٞى

ني، صون ؤن ًً٘  ٞىعي في خاالث ؤلازال٫ بالىٓام الٗام و  آلاصاب الٗامت و ؤلازال٫ بم٣خًُاث ألامً و الضٞإ الَى

ني".حٗاٍع٠ ص٣ُ٢ت إلاا ٣ًهضه ب"الىٓام الٗام" و  "آلاصاب الٗامت" و "م٣خًُ  اث ألامً و الضٞإ الَى

لم ًدم اإلاكٕغ آلُاث الًبِ و الخىُٓم ؾىاء اله٩ُلُت ؤو ؤلاظغاثُت مً الخضزالث الؿُاؾُت اإلادخملت، بدُض ؤهىا  -

الم  هجض ؤن هىا٥ الٗضًض مً الشٛغاث و اإلاىاص الًٟٟايت التي ًم٨ً ؤن ج٩ىن مضزال للخضزل الؿُاس ي في ٢ُإ ؤلٖا

 مً ه٨ظا جضزالث.الظي ًٟترى ؤن ًدخمي 

الم الؿمعي البهغي ؤو ًبضي آعاثه في  - ولم ًخذ هظا ال٣اهىن ؤًًا مجاال للجمهىع للمكاع٦ت في جىُٓم ٢ُإ ؤلٖا

ت اإلا٣ضمت له ؤو اهخ٣اصها ؤو جىظحهها مً زال٫ ؤَغ ٢اهىهُت مدضصة، مشلما هى ٖلُه الخا٫ في  الخضماث الؿمُٗت البهٍغ

المي الظي ٌٗض مً ؤهم ال٨شحر مً الضو٫ اإلاخ٣ضمت ًٖ َ ٤ ظمُٗاث اإلاجخم٘ اإلاضوي ؤو مً زال٫ الىؾُِ ؤلٖا ٍغ

الم و ؤزل٣خه وطل٪ مً زال٫ الغبِ بحن اإلاهىُحن و بحن الجمهىع في بَاع مىٓم .  آلالُاث التي حؿاهم في جىظُه ؤلٖا

ىوي و ؤلاطاعي و ؤلال٨ترووي، ٣ٞض جُغ١ بك٩ - ل ٖغض ي بلى بٌٗ ؤهىإ هالخٔ ؤًًا بهما٫ اإلاكٕغ لئلقهاع الخلٍٟؼ

ت صون ؤن ًىضر ألازال٢ُاث اإلاغجبُت  ؤلاقهاع وجُغ١ بلى الخضوص الٗامت الىاظب اخترامها زال٫ بٖضاص اإلاىاص ؤلاقهاٍع

ىوي ٦ما لم ٌكغ بلى يغوعة مغاٖاة هظه الجىاهب في ؤي آلُت جىُٓمُت  بالجىاهب الخ٣ىُت و الؿُاؾُت في ؤلاقهاع الخلٍٟؼ

غاٚا ٢اهىهُا ًم٨ً اؾخٛالله بك٩ل ؾلبي. و في اإلادهلت ب٣ُذ مؿإلت ؤلاقهاع مً بحن اإلاؿاثل ؤزغي وهى ما ٌك٩ل ٞ

م مً الٟىض ى التي حٗم ال٣ُإ في هظا اإلاجا٫ الظي ؤيخى مجاال لالبتزاػ .  ألا٦ثر بهماال ٖلى الٚغ

لبض ألازباع و خهغ اإلاماعؾت  مً بحن الى٣اٍ الؿلبُت التي جًمجها هظا ال٣اهىن جل٪ اإلاخٗل٣ت بخدضًض الدجم الؿاعي -

احي وهى ما  الم اإلاىيٖى ت في ؤلٖا ىهُت التي ًٞلذ الٗمل الؿمُٗت البهٍغ ؤصي بلى حُُٗل ظؼؤعة ال٣ىىاث الخلٍٟؼ

 بال٣اهىن ألاظىبي ٖلى الضزى٫ بلى الجؼاثغ .
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حٍٗغ٠ ال٣ىاة الٗامت حٗاٍع٠ ٚحر ص٣ُ٢ت و ٚحر واضخت مً الىاخُت لانُالخُت ٖلى ٚغاع وجًمً هظا ال٣اهىن ؤًًا  -

اجُت ٦ما ؤهه لم ًًبِ بٌٗ اإلاهُلخاث مشل الخُاة الخانت و الٗامت لؤلٞغاص، وهى ما ٢ض ًىجغ  و ال٣ىاة اإلاىيٖى

ل مهلخي ؤو ْغفي لبىىص هظا ال٣اهىن.  ٖىه ٞهم زاَئ ؤو جإٍو

ت اإلابالٜ ٞحها لل٣ُإ الٗمىمي و الٟهل ٚحر اإلابرع بحن ال٣ - ُإ الٗمىمي و ال٣ُإ الخام وهى ٦ما ؤهىا هلمـ ألاولٍى

الم الؿمعي البهغي للخٗضصًت هى  زضمت الهالر  ٞهل ٚحر منهي و ٚحر مى٣ُي بطا ما ٧ان ال٣هض مً ٞخذ مجا٫ ؤلٖا

الٗام و ججؿُض مبضؤ الخضمت الٗمىمُت، خُض ؤن هظا الٟهل بحن ال٣ُاٖحن ًبرػ صعظت الخمُحز بحن ظاهبحن ًٟترى ؤن 

ضمت اإلاىاًَ و ج٣ضًم زضمت ٖمىمُت و زضمت الهالر الٗام. ًٞال ًٖ طل٪ ٞةن زل٤ ٌٗمال بك٩ل مخ٩امل لخ

ٟت و الخإؾِـ لًٟاء بٖالمي منهي ال ًخم مً زال٫ حٛلُب َٝغ ًٖ آزغ بل ًخم ٖبر ججؿُض مبضؤ  اإلاىاٞؿت الكٍغ

الم اإلاؿاواة و ج٩اٞا الٟغم مً ؤظل زضمت الهالر الٗام و جد٤ُ٣ زضمت بٖالمُت ٌٗمل ٞحها  ؤلٖا الم الٗمىمي و ؤلٖا

ت. لُه ٞةهه ًم٨ىىا ال٣ى٫ ؤن هظه اإلااصة ال ًم٨ً ؤن حؿاٖض ٖلى زل٤ بِئت بٖالمُت مدتٞر  الخام بك٩ل مخ٩امل, ٖو

م مً ال٣ُمت - المُت الؿمُٗت  ٖلى الٚغ عي ٞةهه لم ًخم٨ً مً ظؼؤعة اإلااؾؿاث ؤلٖا الخىُٓمُت لهظا الىو الدكَغ

ت التي ًٞلذ الٗمل ٦هُئاث ت و طل٪ ٖلى  البهٍغ ؤظىبُت مٗخمضة بالجؼاثغ ٖلى ؤن جهبذ ماؾؿاث بٖالمُت ظؼاثٍغ

م مً مغوع ؤ٦ثر مً ؾىت ٖلى نضوع هظا ال٣اهىن , هظا عاظ٘ في هٓغها بلى ؾبِبحن عثِؿُحن هما :   الٚغ

ت و جسٝى ال٣اثمحن ٖلى هظه اإلااؾؿاث  - اؾخمغاع ؤلاخؿاؽ بٗضم الش٣ت في الؿلُت الؿُاؾُت الجؼاثٍغ

ال  ٠ُ الؿُاؾىي لهظه ال٣ىاهحن ٖلى خؿاب جىظهاتها لاٞخخاخُت.ؤلٖا  مُت مً الخْى

ٖضم مالثمت هظا ال٣اهىن لخُلٗاث ال٣اثمحن ٖلى هظه اإلااؾؿاث زانت ُٞما ًخٗل٤ ب٣اٖضة الخض ألاصوى مً  -

  ألازباع. 

الم  -  و لم ًخُغ١ بلى ٢اهىن اليكاٍ  05-٦12ما اهىا هجض ٞغاٚا ٢اهىهُا ًخٗل٤ ببٌٗ آلالُاث التي جًمجها ٢اهىن ؤلٖا

الؿمعي البهغي، ٖلى ٚغاع آلُت مجلـ ؤزال٢ُاث اإلاهىت خُض هجض ؤن اإلاكٕغ ٌٗخبر مؿإلت ألازال٢ُاث مىٟهلت ًٖ 

 اليكاٍ الؿمعي البهغي.

ًٓهغ مً زال٫ هو هظا ال٣اهىن الخلِ الىاضر لضي اإلاكٕغ الجؼاثغي بحن ٖضص مً اإلاٟاهُم ألاؾاؾُت اإلاخٗل٣ت  -

ٕى هظا ال٣اهىن ، خُض ؤن هىا٥ جضازال ٚامًا و ٚحر  مٟهىم بحن مٟاهُم "اليكاٍ الؿمعي البهغي" و " بمىي

الم الؿمعي البهغي" الظي ًٟترى ؤن ٩ًىن ألا٢غب بلى ٞدىي هظا  "زضمت ؤلاجها٫ الؿمعي البهغي" و  مٟهىم "ؤلٖا

 ال٣اهىن .

ٟاث ؤن اإلاكٕغ اؾخٛنى  - ٓهغ ظلُا مً زال٫ هظه الخٍٗغ الم و خاو٫ ٢ضع ٍو بضون مبرع مىيىعي ًٖ مهُلر ؤلٖا

ًه بمٟغصاث مهاخبت له بال ؤهه ؾ٣ِ بظل٪ في ٞش الخضازل لانُالحي، ٞاالجها٫ مشال ٌكمل  اإلاؿخُإ حٍٗى
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الم ؤو  الم و ل٨ً ال ٌٗىيه مً الىاخُت لانُالخُت ٞال ًم٨ً ؤن ه٣ى٫ وؾاثل لاجها٫ بل ه٣ى٫ وؾاثل ؤلٖا ؤلٖا

 لجماهحري.وؾاثل لاجها٫ ا

حر ْغوٝ مهىُت للصخٟي صازل  - المُت مً الضازل و لم حهخم بخٞى لم حهخم اإلاكٕغ بخاجا بدىُٓم اإلااؾؿت لٖا

بُٗت ال٣ٗىص التي البض ؤن جبرمها اإلااؾؿاث  ماؾؿخه، بل ؤهه حٛاض ي جماما ًٖ ٦ُُٟاث التر٢ُت و قغوَها َو

ت اإلاغزو لها اليكاٍ في الجؼاثغ ـ ألن  ت ـ ٖلما ؤن الؿمُٗت البهٍغ في طل٪ خماًت للمىاعص و ال٨ٟاءاث اإلاهىُت الجؼاثٍغ

ظاهبا ٦بحرا مً الخجاوػاث في اليكاٍ الؿمعي جدهل يض الصخُٟحن في خض طاتهم اللظًً ٌؿخىظب خماًتهم 

، زانت بطا ٖلمىا ؤن لاجٟا٢ُت الجماُٖت اإلاغظُٗت لؤلظىع  لم جُب٤   c/2012/146ع٢م بمىظب ٢اهىن مً هظا الىٕى

المُت الخانت ٖغيت إلاؼاظُت  بال ٖلى اإلااؾؿاث الٗمىمُت في خحن ب٣ي الصخُٟىن اللظًً ٌٗملىن في اإلااؾؿاث لٖا

ؤصخاب هظه اإلااؾؿاث و ًغػخىن جدذ مٗاًحر ٚحر مهىُت بخاجا، بل ٢ض ج٩ىن ٚحر ؤزال٢ُت في ال٨شحر مً ألاخُان صوهما 

لاجٟا٢ُت الجماُٖت ع٢م ه هىص ي بخٗمُم جُب٤ُ جضزل ألي هُئت مً قإجها جغجِب ٖال٢اث الٗمل، و ٖلُ

146/c/2012  ٖلى ال٣ُإ الخام م٘ بيٟاء الخٗضًالث اإلاكاع بلحها. 
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 اإلابدث الثالث :

 العامت الشسوغ دفتر اإلاخظمً 111-21جدليل هقدي للمسسىم الخىفيري 

ىوي البث خدماث على اإلافسوطت  ؤلاذاعي و الخلفٍص

 

الم الؿمعي البهغي نضع هظا اإلاغؾى  م الخىُٟظي الظي جًمً الكغوٍ الٗامت و ال٣ىاٖض اإلاٟغويت ٖلى زضماث ؤلٖا

ش  و بٗض ؾيخحن مً نضوع  05-12، ؤي بٗض ؤعب٘ ؾىىاث مً نضوع ال٣اهىن الًٗىي لئلٖالم  2016ؤوث  11بخاٍع

 اإلاخٗل٤ باليكاٍ الؿمعي البهغي. 04-14ال٣اهىن 

ت في الجؼاثغ، ٦ما ؤهه وظاء هظا اإلاغؾىم اؾخ٨ماال للى المُت الؿمُٗت البهٍغ هىم ال٣اهىهُت اإلاىٓمت للمماعؾت ؤلٖا

مً الٟهل  48و  47ظاء بما ًخىا٤ٞ م٘ ما هو ٖلُه ال٣اهىن اإلاخٗل٤ باليكاٍ الؿمعي البهغي الؾُما اإلااصجحن 

 الشالض مىه.

ً ه ٣ت مغؾىمحن جىُٟظًت آزٍغ ضة الغؾمُت ٞع  220-16ما اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م و٢ض نضع هظا ال٣اهىن في الجٍغ

الن ًٖ الترشر إلاىذ عزهت بوكاء زضمت اجها٫ ؾمعي  11اإلااعر في  ؤوث و الظي ًدضص قغوٍ و٦ُُٟاث جىُٟظ ؤلٖا

احي، و ٦ظا اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  ش و اإلادضص إلابلٜ و٦ُُٟاث صٞ٘ اإلا٣ابل  221-16بهغي مىيٖى اإلااعر بىٟـ الخاٍع

احي، وهي زالزت مغاؾُم جىُٟظًت جٟهل في ظملت مً اإلااصي اإلاغجبِ بغزهت بو كاء زضمت اجها٫ ؾمعي بهغي مىيٖى

ا ًجب ٖلى الغاٚبحن في لاؾدشماع في  ؤلاظغاءاث التي جخمحز بُابٗها ؤلاصاعي ٖمىما بدُض ؤجها حك٩ل مجخمٗت مؿاعا بصاٍع

ت لغؾم مٗالم اإلاجا٫ الؿمعي البهغي بجباٖه. وبٌٛ الىٓغ ًٖ ؾلبُت او بًجابُت هظه ؤلاظغ  اءاث ٞةجها يغوٍع

 اليكاٍ الؿمعي البهغي و جىُٓمه في الجؼاثغ. 

و٢ض ازترها هظا اإلاغؾىم ل٩ُىن مدل جدلُل ه٣ضي في بَاع هظه الضعاؾت هٓغا لٗال٢خه اإلاباقغة بمىيٕى بدشىا، بدُض 

ُٗت التي ؾب٤ و ؤن خ  –للىاها، ٦ما ؤن هظا الىو ؤهه ٌك٩ل امخضاصا ٢اهىهُا و بظغاثُا إلاا ؾب٣ه مً الىهىم الدكَغ

ًخُغ١ بلى ظملت مً ألامىع الخىُٓمُت و ألازال٢ُت الىاظب اخترامها في بَاع صٞتر الكغوٍ  -مً زال٫ هٓغة ٖغيُت

وهى ما ٣ً٘ بالًبِ في خحز الضعاؾت، ٖلما ؤن اإلاكٕغ جُغ١ مً زال٫ ال٣ىاهحن الؿاب٣ت بلى بٌٗ الكغوٍ الىاظب 

 لى الجىاهب ألازال٢ُت. اخترامها وع٦ؼ بك٩ل ملخّى ٖ

ال الؾخ٨ما٫ هظه الجىاهب اإلاخٗل٣ت باليكاٍ الؿمعي البهغي وطل٪  و وسجل مغة ؤزغي ؤن اإلاكٕغ اؾخٛغ١ و٢خا ٍَى

ت و التي جخُلب تهُئت ٢اهىهُت  ت الؿمُٗت البهٍغ المُت الجؼاثٍغ م مً خؿاؾُت الىي٘ و خضازت الخجغبت ؤلٖا ٖلى الٚغ

دت ختى جخُىع بك٩ل نخي.  مٍغ
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   111-21للمسسىم الخىفيري  سياقي جدليل:  ألاوى  اإلاؼلب

 

I.  ظسوف صدوز هرا القاهىن : 

ُٗت الؿاب٣ت، ٞةن نضوع هظا اإلاغؾىم الخىُٟظي ظاء في ؾُا٢اث   مشلما و٢ٟىا ٖلُه باليؿبت للىهىم الدكَغ

الؿُا٢اث هى الٟغاٙ ؾُاؾُت و اظخماُٖت و ٢اهىهُت و مهىُت مُٗىت صٞٗذ بلى اؾخهضاعه، ولٗل ؤهم و ؤبغػ هظه 

ه اليكاٍ الؿمعي البهغي ٣ٖب نضوع ال٣اهىن الًٗىي  و ٢اهىن اليكاٍ الؿمعي  05-12ال٣اهىوي الظي ٖٞغ

اث الضولت مً وعاء ٞخدها  04-14البهغي  اللظان ويٗا الخٍُى الٍٗغًت لليكاٍ الؿمعي البهغي وخضصا ؤولٍى

ً لالؾدشماع في اإلاجا٫ الؿمعي البهغي، صون ؤن ًخم جدض ًض ؤلاظغاءاث الٗملُت الىاظب بجباٖها مً َٝغ اإلاؿدشمٍغ

إلاماعؾت هظا اليكاٍ في الجؼاثغ، خُض ب٣ُذ ٦ُُٟاث الترشر للخُاػة ٖلى عزهت اليكاٍ الؿمعي البهغي و ٦ُُٟاث 

 صٞ٘ اإلا٣ابل اإلاالي اإلاغجبِ بالخهى٫ ٖلى عزهت البض مجهىلت مً َٝغ ظمُ٘ اإلاٗىُحن بهظا اليكاٍ وهظا ما ؾاهم

ىهُت الخانت لؿىىاث بياُٞت ها ال٣ُإ.  في حُُٗل ظؼؤعة ال٣ىىاث الخلٍٟؼ  و ؤَا٫ مً ؤمض خالت الٟىض ى التي ٖٞغ

ظاءث اإلاغاؾُم الخىُٟظًت اإلاىضخت إلظغاءاث مماعؾت اليكاٍ الؿمعي البهغي بما في و مً الىاخيت ؤلاقخصادًت : 

زًم الخضًض ًٖ ًٞاثذ مالُت جىعَذ ٞحها بٌٗ الخام بضٞتر الكغوٍ، في  222-16طل٪ اإلاغؾىم الخىُٟظي 

ت التي حٗخبر ٦ ت الجؼاثٍغ المُت الؿمُٗت البهٍغ ؤظىبُت باليؿبت لل٣اهىن الجؼاثغي، خُض ماؾؿاث اإلااؾؿاث ؤلٖا

حن ؤمىا٫ بتهٍغب الٟؿاص وخل ط٦غث جد٣ُ٣اث بٖالمُت ؤن هظه اإلااؾؿاث )ال٣ىىاث( " ٚغ٢ذ في الخاعط"  بلى الجؼاثٍغ

ت َغ١  باؾخٗما٫ ؾىدُم ملُاع ؤل٠ 1500 ٣ًاعب ًغ ألامىا٫ اإلاهغبت بلى الخاعط "بماخُض جم ج٣ض حر ملخٍى  ٢اهىهُت ٚو

 .1الجمهىعٍت" ٢ىاهحن م٘ جدىافى

٣ى٫ الخد٤ُ٣ الظي وكغه مى٢٘ "الجؼاثغ   وهى الخاعط مً الىاقُت في الجؼاثغ جبض 50" ؤلازباعي ؤن ال٣ىىاث ا24٫ٍو

ا، صوالع ؤالٝ 33 ج٣اعب ب٣ُمت الهىاُٖت ألا٢ماع ٖلى الدجؼو  جغصصاث مجها قغاء ًخُلب ما  م٘ ًدىافى ما وهى قهٍغ

ل ًمى٘ الظي الجؼاثغي  ال٣اهىن   -٠ًًُ الخد٤ُ٣–ال٣ىىاث  ٢اهىوي، بال ؤن هظه ؾبب ؤي صون  الخاعط بلى ألامىا٫ جدٍى

٘ لضحهم ممً ؤظاهب وؾُاء باؾخٗمالها ٢اهىهُت ٚحر ٨ٞغة بلى اهخضث ٣ُمىن  مكاَع  ٣ًىم بدُض الجؼاثغ، في ٍو

ً لهاالء اإلابلٜ هظا بضٞ٘ ال٣ىىاث ؤصخاب  اإلاؿدشمغ هظا ٣ًىم ؤن ٖلى الؿىصاء الؿى١  في الضوالع بؿٗغ اإلاؿدشمٍغ

ل ٢ُمت اخدؿاب م٘ ألانلي بلضه مً الترصصاث ٞاجىعة بدؿضًض  .ال٣ىاة مال٪ ًضٞٗها التي الخدٍى

                                                           
1
ب  -   ب ألامىا٫.. ه٨ظا جم تهٍغ ش 24خمؼة ؾ٠ُ الضًً، مى٢٘ "الجؼاثغ  ملُاع، 1500مً ٢ىىاث لئلٖالم بلى ٢ىىاث لتهٍغ ، جم  2016ؾبخمبر  04" ؤلازباعي، ناصع بخاٍع

ال  ش ؤلَا  .2016ؾبخمبر  26ٕ ٖلُه بخاٍع
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ؿىي بلى ؤلاؾغإ في بنضاع الىهىم الخىُٓمُت اإلاىضخت ل٨ُُٟاث و بالٟٗل ٣ٞض صٞ٘ هظا الىي٘ لا٢خهاصي ٚحر ال 

ت بما ٣ًلل مً حؿغب  مماعؾت اليكاٍ الؿمعي البهغي و طل٪ بهضٝ لاؾغإ في ظؼؤعة ال٣ىىاث الؿمُٗت البهٍغ

 الٗملت الهٗبت بلى الخاعط.

الم وهجض ؤن الىي٘ لا٢خهاصي ٢ض ؾاهم ٦شحرا في الضٞ٘ هدى اؾخ٨ما٫ الترؾاهت ال٣اهىه ُت اإلاىٓمت ل٣ُإ ؤلٖا

ذ الجؼاثغ  في هظه الٟترة )مىظ جهاًت  ( ما ٌٗٝغ بؿُاؾت جغقُض الى٣ٟاث التي 2015الؿمعي البهغي، خُض ٖٞغ

ذ بمىظبها في الخ٣لُو مً حجم الىاعصاث و حصجُ٘ لاؾدشماع  ؤٖلىذ ٖجها الخ٩ىمت بٗض جضهىع ؤؾٗاع البترو٫، وقٖغ

ىت الٗمىمُت ٖلى ٚغاع نىاٖت الؿُاعاث في ٧ل ال٣ُإ وزانت لاؾتراجُجُ ت مجها وجل٪ التي ؤز٣لذ ٧اهل الخٍؼ

ت بلى  لُت، خُض ٖمضث الخ٩ىمت ٖلى بوكاء الٗضًض مً مهاو٘ جغ٦ُب الؿُاعاث وؤُٖذ ؤولٍى والهىاٖاث الخدٍى

 ؤلاهخاط اإلادلى ٖلى خؿاب لاؾخحراص. 

الم، خُض ٖملذ الخ٩ىمت ٖلى  اؾخ٣ضام ال٣ىىاث التي ٧اهذ جسً٘ ل٣ىاهحن و٢ض مؿذ هظه الؿُاؾت ٢ُإ ؤلٖا

ىت الٗمىمُت مً لاؾخٟاصة مً هظا اليكاٍ و  ؤظىبُت و جضٞ٘ الًغاثب لضو٫ ؤزغي، و طل٪ مً ؤظل جم٨حن الخٍؼ

ني الظي جًغع ٦شحرا بؿبب اهسٟاى ؤؾٗاع البترو٫.  بوٗاف لا٢خهاص الَى

ٗخُم ٦بحر مً َٝغ الخ٩ىمت التي مىدذ ماؾؿت البض ًبضو ؤن الجىاهب الخ٣ىُت ْلذ مدل ح مً الىاخيت الخقىيت :

ىهُت  ت في مىذ جغصصاث البض، ٟٞي الى٢ذ الظي بلٜ ُٞه ٖضص ال٣ىىاث الخلٍٟؼ ؤلاطاعي و الخلٟؼي الؿلُت الخهٍغ

غ بٖالمُت ؤن ماؾؿت البض ؤلاطاعي و الخلٟؼي اقترث با٢ت جغصصاث 50الخانت الىاقُت في الجؼاثغ   ٢ىاة، جدضزذ ج٣اٍع

، بال ؤهىا ال هجض ؤًت 1الخُب٤ُ خحز البهغي  الؿمعي ٢اهىن  صزى٫  م٘ ال٣ىىاث ٖلى حٗتزم جىػَٗها جغصص 15 ٖلى جدىي 

ت جدضص ؤؾـ لاؾخٟاصة مً الترصص و ٖلى ؤي ؤؾاؽ ؾِخم مىذ هظه الترصصاث، و ٖلُه ٞةن  وز٣ُت ٢اهىهُت و ال بصاٍع

 الجاهب الخ٣ني اإلاخٗل٤ بالترصصاث ب٣ي ٚامًا لخض آلان.

  

 

 

 

 

 

                                                           
1
 هٟـ اإلاغظ٘ . -  
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II. مً خيث الشهل : 111-21 الخىفيري اإلاسسىم 

( 2)ال٣ٟغة  134و  4-99مً خُض اإلابنى، اعج٨ؼ اإلاكٕغ في بىاء هظا اإلاغؾىم الخىُٟظي ٖلى الضؾخىع الؾُما اإلااصجان 

غ الىػٍغ ألاو٫ و عثِـ ؾلُت يبِ  ، بٗض ج٣ٍغ عي ٣ٞض اٖخمض اإلاكٕغ مىه. ؤما مً خُض م٣خًُاث هظا الىو الدكَغ

حن هما الؿم الم و  05-12عي البهغي، ٖلى ٢اهىهُحن ًٍٖى  اإلاخٗل٤ بىٓام لاهخساباث. 01-12اإلاخٗل٤ باإٖل

اإلاخٗل٤ باليكاٍ الؿمعي البهغي و زالزت ؤوامغ عثاؾُت جخٗل٤  04-٦14ما ا٢خط ى مً اإلاكٕغ الغظٕى بلى ال٣اهىن ع٢م 

ت اإلاٗض٫ و اإلاخمم و ألامغ ع٢م اإلاخًمً ٢اهىن ؤلاظغاءاث الجؼ  155-66ٖلى الخىالي باألمغ ع٢م  اإلاخًمً  156-66اثٍغ

 اإلاخٗل٤ بد٣ى١ اإلاال٠ و الخ٣ى١ اإلاجاوعة. 05-٢03اهىن ال٣ٗىباث اإلاٗض٫ و اإلاخمم و ألامغ ع٢م 

 ،ً باإلياٞت بلى طل٪ ٣ٞض اؾخلؼمذ م٣خًُاث هظا اإلاغؾىم الغظٕى بلى مغؾىمحن عثاؾُحن و مغؾىمحن جىُٟظًحن آزٍغ

اإلاخًمً  178-16اإلاخًمً حُٗحن ؤًٖاء الخ٩ىمت و اإلاغؾىم الغثاس ي  125-15غؾىم الغثاس ي ع٢م ًخٗل٤ ألامغ باإلا

الظي ًدضص ال٣اهىن ألاؾاس ي  212-12حُٗحن ؤًٖاء ؾلُت يبِ الؿمعي البهغي، و٦ظا اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م 

اإلاخًمً حٗضًل ال٣اهىن  95-15للماؾؿت الٗمىمُت للبض ؤلاطاعي و الخلٟؼي في الجؼاثغ و اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م 

الم و حُٛحر  اؾمه. ني للىزاث٤ و الصخاٞت وؤلٖا  ألاؾاس ي للمغ٦ؼ الَى

مىاص جخٗل٤ باألخ٩ام  9ٞهال جًمً الٟهل ألاو٫ مجها  11ماصة جىػٖذ ٖلى  89وظاءث ؤخ٩ام هظا اإلاغؾىم في 

صاب اإلاهىت في خحن جُغ١ الٟهل مىاص لؤلخ٩ام اإلاخٗل٣ت بإزال٢ُاث وآ 9الٗامت، ؤما الٟهل الشاوي ٣ٞض زهو 

مىاص ؤزغي جُغ٢ذ بلى مًمىن  7مىاص و ظاء الٟهل الغاب٘ في  7الشالض بلى الٗال٢اث بحن الهُئاث اإلاٗىُت بال٣ُإ في 

ىهُت و   مىاص ؤزغي جخٗل٤ بالبرمجت في الٟهل الخامـ. 7البرامج الخلٍٟؼ

اث ال٣ًاثُت في ماصجحن ق٩لخا الٟهل الؿاصؽ مىه، في و جُغ١ هظا اإلاغؾىم ؤًًا بلى ال٣ًاًا اإلاٗغويت ٖلى الجه

ٟا٫ و اإلاغاه٣حن و ٦ظل٪ ظاء الٟهل  خحن ظاء الٟهل الؿاب٘ في زالر مىاص جُغ٢ذ بلى ألاخ٩ام التي جخٗل٤ باأَل

مىاص، في خحن جًمً الٟهل الخاؾ٘ زالر مىاص زهذ  6الشامً الخام باألخ٩ام اإلاخٗل٣ت بالٗال٢اث م٘ اإلاىاَىحن في 

ماصة ٣ٞض زههه  26ؿخسضمحن ؤو الٗاملحن في ال٣ُإ، ؤما الٟهل الٗاقغ  وهى ؤ٦بر الٟهى٫ في هظا اإلاغؾىم مً اإلا

ىن، ؤما الٟهل ا٫ اًت و لا٢خىاء ٖبر الخلٍٟؼ مىاص  9و ألازحر ٣ٞض جًمً  11اإلاكٕغ بلى ألاخ٩ام اإلاخٗل٣ت باإلقهاع والٖغ

 جىاولذ ألاخ٩ام اإلاخٗل٣ت بالغ٢ابت.

ا و مٟهال، بدُض ؤهه  وهالخٔ مً زال٫ ظملت اإلاىايُ٘ و الجىاهب التي جُغ٢ذ لها ٞهى٫ هظا اإلاغؾىم ؤهه ظاء زٍغ

ت وظل الٗال٢اث اإلام٨ىت بحن الهُئاث اإلاٗىُت  المُت الؿمُٗت البهٍغ قمل ؤٚلب الجىاهب اإلاخٗل٣ت باإلاماعؾت ؤلٖا

و ٖضم بهما٫ ؤي ظاهب مً الجىاهب ًم٨ً ؤن  بال٣ُإ وهى ما ًا٦ض خغم اإلاكٕغ ٖلى جىُٓم ال٣ُإ مً ٧ل ظىاهبه

اط ؤو اهؼال١ مؿخ٣بال.  ٩ًىن مهضع بٖػ
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III.  مً خيث اإلاظمىن :  111-21اإلاسسىم الخىفيري 

ظاءث اإلااصجان ألاولخان مً هظا اإلاغؾىم ٦مىاص بظغاثُت ج٣ىُت، خُض ؤوضخذ اإلااصة ألاولى مًمىن ؤو ٖىىان هظه  

الكغوٍ الٗامت و ال٣ىاٖض اإلاٟغويت ٖلى زضماث البض الؿمعي البهغي، في الىز٣ُت وهضٞها اإلاخمشل في وي٘ صٞتر 

خحن جًمىذ اإلااصة الشاهُت جىيُدا هاما ٨ًغؽ للٟهل بحن ال٣ُإ الخام و ال٣ُإ الٗام في الؿمعي البهغي، 

ام، خُض ؤجها ؤبغػث ؤن صٞتر الكغوٍ الخام بال٣ىىاث الٗمىمُت ًسخل٠ ًٖ صٞتر الكغوٍ الخام بال٣ُإ الخ

ا بمىظب ٢غاع ، ؤي ؤن صٞتر  ٞاألو٫ ًخًمً "مهام الخضمت الٗمىمُت" و هي اإلاهام التي ًدضصها وػٍغ لاجها٫ ؾىٍى

اث الخ٩ىمت و  ىهُت و ؤلاطاُٖت الٗمىمُت ؾ٩ُىن مخجضصا ٧ل ؾىت و طل٪ ختى ًخىا٤ٞ م٘ ؤولٍى قغوٍ ال٣ىىاث الخلٍٟؼ

اجُت، ماؾؿاث الضولت و ًغا٤ٞ البرامج الخ٩ىمُت. ؤما صٞ تر قغوٍ ال٣ىىاث الخانت التي خهغها اإلاكٕغ في اإلاىيٖى

ٞهى ٖباعة ًٖ ملخ٤ بغزهت مماعؾت اليكاٍ الؿمعي البهغي، و بالخالي ٞهى صٞتر زابذ ال ًم٨ً ؤن ًخٛحر ، زانت 

الم ؾىت باليؿبت لئلٖالم الؿمعي البهغي و ؾذ ؾىىاث باليؿبت لئلٖ 12بطا ٖلمىا ؤن عزهت البض ال ججضص بال ٧ل 

ؤلاطاعي، و بالخالي ٞةن اإلاكٕغ ٦غؽ مغة زاهُت للخمُحز بحن ال٣ُإ الٗمىمي و ال٣ُإ الخام في اإلاماعؾت الؿمُٗت 

ت.  البهٍغ

ؤن ؤخ٩ام هظا الىو ج٣٘ ٖلى ٧ل زضماث البض  3ؤما ُٞما ًخٗل٤ بمجا٫ جُب٤ُ هظا اإلاغؾىم ٣ٞض ؤوضخذ اإلااصة  

ىوي و ؤلاطاعي التي جبض ٖبر ألا٢ لى الخلٍٟؼ ماع الهىاُٖت والهغجؼ ألاعض ي و ال٩ابل ؾىاء ٧ان البض مٟخىخا ؤو مكٟغا. ٖو

الؾُما ماظاء في مىاص الٟهل ألاو٫ مً الباب الشاوي  04-14ؾبُل الخظ٦حر بإخ٩ام ٢اهىن اليكاٍ الؿمعي البهغي 

ماث لاجها٫ الؿمعي مً اإلاغؾىم الخىُٟظي بلى ؤن زض 4)مً ٢اهىن اليكاٍ الؿمعي البهغي(، ٣ٞض ؤقاعث اإلااصة 

اجُت اإلاغزو لها و ًم٨ً ؤًًا ؤن جيكإ مً َٝغ اإلااؾؿاث الٗمىمُت ؤو مً  البهغي جدك٩ل مً ال٣ىىاث اإلاىيٖى

ت زانت.  َٝغ قغ٧اث ظؼاثٍغ

ت الظًً ؾماهم اإلاكٕغ في ٞدىي اإلاغؾىم  الم الؿمُٗت البهٍغ وخملذ اإلااصة الخامؿت مً اإلاغؾىم مضًغي وؾاثل ؤلٖا

اث لاجها٫ الؿمعي البهغي"، خملهم مؿاولُت ٧ل ما ًبض مً زال٫ هظه ال٣ىىاث مً بغامج و ب"مؿاولي زضم

 مًامحن مهما ٧اهذ الضٖاثم، ؤي ؤجهم مؿاولىن ؤًًا ًٖ ما ًهضع ٖلى مىا٢٘ ؤلاهترهذ باؾم ال٣ىاة.

ىهُت بًغوعة مُاب٣ت البرامج "إلاىي 6وفي هٟـ الؿُا١، ط٦غث اإلااصة  اجُت" صون مؿاولي ال٣ىىاث الخلٍٟؼ ٕى اإلاىيٖى

ل ؤو ؾىء ٞهم لهظه اإلااصة، ٞٗلى  ؤن ٌكغح اإلاكٕغ بض٢ت ما ٌٗني باإلاُاب٣ت، ألن هظا الٛمىى ًم٨ً ؤن ًىجغ ٖىه جإٍو

ايُحن في  ت الخانت بالٍغ ا خى٫ ه٣و ألاصٍو ايُت( مىيٖى اجُت ٍع ايُت )ؤي ٢ىاة مىيٖى ؾبُل اإلاشا٫ ٢ض جبض ٢ىاة ٍع

ًٟط ى الخد٤ُ٣ الصخٟي بلى ج٣هحر ٖلى مؿخىي وػاعة الصخت، وهىا ًم٨ً ؤن ًخم  الهُضلُاث الٗمىمُت و ًم٨ً ؤن

اجُت ال٣ىاة، ولهظا ٞةن اإلاكٕغ لم  6جُٟٗل اإلااصة  مً هظا اإلاغؾىم ٖلى ؤؾاؽ ؤن هظا اإلاىيٕى ٚحر مُاب٤ إلاىيٖى

 ٨ًً ص٣ُ٢ا بما ُٞه ٦ٟاًت في ؤخ٩ام هظه اإلااصة.
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ُٗت  م مً زهىنُت  7الؿاب٣ت، هجض ؤن اإلااصة واهُال٢ا مما جًمىخه الىهىم الدكَغ ال مبرع لها ، وطل٪ ٖلى الٚغ

شخو عثِـ الجمهىعٍت ٦ماؾؿت ظضًغة باخترام مهما ٧اهذ الخجاطباث الؿُاؾُت، بال ؤن جسهُو ماصة جىو ٖلى 

في  – ؤن خٓغ ٧ل بهاهت ؤو زُاب ُٞه بؾاءة ؤو قخم ؤو ٢ظٝ يض شخو عثِـ الجمهىعٍت ؤو الهُئت التي ًمشلها، ٌٗض

اث مدٓىعة ؤزال٢ُا ٖلى  –هٓغها  ٚحر يغوعي ٖلى اٖخباع ؤن ؤلاهاهت ؤو ؤلاؾاءة ؤو الكخم ؤو ال٣ظٝ ٧لها جهٞغ

الصخُٟحن يض ٧ل مىاًَ و لِـ يض عثِـ الجمهىعٍت ٣ِٞ، و طل٪ بمىظب ؤخ٩ام مىاص الٟهل الشاوي مً الباب 

الم   .05-12الؿاصؽ مً ٢اهىن ؤلٖا

المُت في الٟترة التي ؾب٣ذ بنضاع هظا اإلاغؾىم، هجض ؤن لهظه اإلااصة وبالىٓغ بلى اإلاُُٗاث الت تها الؿاخت ؤلٖا ي ٖٞغ

ت" التي جم بنضاع ٢غاع بةٚال٢ها في ؤ٦خىبغ  داث ؤصلى  2015ٖال٢ت بما خضر في ٢ىاة "الىًَ الجؼاثٍغ ٖلى زلُٟت جهٍغ

زاللها عثِـ الجمهىعٍت بك٩ل واضر و بها ؤمحر ما ٌؿمى بالجِل ؤلاؾالمي لئله٣اط مضوي مؼعا١ و التي هضص مً 

 .نٍغذ

الم الؿمعي البهغي مً مبرمجحن و مٗضي البرامج  8و في اإلااصة  ، ط٦غ اإلاكٕغ مغة ؤزغي ال٣اثمحن ٖلى ماؾؿاث ؤلٖا

، 04-14مً ٢اهىن اليكاٍ الؿمعي البهغي  48بًغوعة اخترام ظملت اإلاباصت التي ٧ان هو ٖلحها في ؤخ٩ام اإلااصة 

ىُت و عمىػ الضولت ٦ما هي مدضصة في الضؾخىع" و ٦ظا اخترام "مخُلباث ًخٗل٤ ألام غ بًغوعة اخترام "ال٣ُم الَى

ىُحن والىٓام الٗام واإلاهالر لا٢خهاصًت و الضبلىماؾُت للبالص" و "اخترام  ىُت و الضٞإ و ألامً الَى الىخضة الَى

إلاغظُٗاث الضًيُت و اإلاٗخ٣ضاث و الضًاهاث ألازغي" و اخترام الشىابذ و ال٣ُم الضًيُت و ألازال٢ُت و الش٣اُٞت لؤلمت" و ا

 الخ٤ في الكٝغ و ؾتر الخُاة الخانت للمىاًَ و خماًت ألاؾغة" و خماًت الٟئاث الًُٟٗت".

ووسجل هىا ؤن اإلاكٕغ التزم بالٛمىى في ال٨شحر مً هظه اإلاباصت ولم ٌؿعى بلى قغخها ، زانت جل٪ اإلاخٗظعة وؿبُا 

ىُت ًٖ الٟهم الٟ ىعي ؤو التي ال جدٓى بةظمإ، ٖلى ٚغاع اإلاهالر لا٢خهاصًت و الضبلىماؾُت و مخُلباث الىخضة الَى

ىُحن و الىٓام الٗام. ما ٖضا طل٪ ًب٣ى الىاظب ألازالقي مُلىبا.    و الضٞإ و ألامً الَى

يُ٘ جخٗل٤ بالىخضة الىَىُت التي حؿخلؼم اؾخدًاع عزهت مؿب٣ت مً الؿلُاث اإلاٗىُت للخُغ١ بلى مىا 9ؤما اإلااصة 

ت الغؤي و الخٗبحر ، ٞهي جظ٦غها بٗملُت الغ٢ابت ال٣بلُت ٖلى  دا ًٖ خٍغ ىُحن، ٞخٗض جغاظٗا نٍغ و الضٞإ و ألامً الَى

مًامحن الصخ٠ في اإلاُاب٘ التي ٧اهذ ج٣ىم بها ؤظهؼة ألامً في حؿُٗىاث ال٣غن اإلااض ي، و هى الؿلى٥ الظي اؾدى٨غه 

ا مً ؤظل الٛاثه لٗضة ؾىىاث، بال ؤهىا هجض الُىم ؤن اإلاكٕغ ٖاص بلى هظا ؤلاظغاء بما ًىحي بلى الصخُٟىن و هايلى 

الم الؿمعي البهغي و الىٓغ بلى اليكاٍ الؿمعي البهغي بٗحن  خالت مً ٖضم الش٣ت بحن الؿلُت الؿُاؾُت و ؤلٖا

بت.  الك٪ و الٍغ

                                                           
  إل ٖلى اع الىٓغي  اإلابدض الشالض مً إلاٗلىماث ؤ٦ثر خى٫ اإلاىيٕى ًغجى ؤلَا غوختو ال٨ٟغي لالٟهل الشالض مً ؤلَا الؾُما الهٟداث ، هظه ألَا

 . 185بلى  183مً 
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ت لخ٣ضًغ ما ًم٨ً اٖخباعه مً "مخُلباث الىخضة وبهظا ٩ًىن اإلاكٕغ ٢ض مىذ للؿلُاث اإلاٗىُت الهالخُاث  الخهٍغ

ىُحن و الىٓام الٗام"، وهظا ما ًٟؿغ لىا حٛاض ي اإلاكٕغ ًٖ حٍٗغ٠ هظه اإلاباصت بك٩ل  ىُت و الضٞإ و ألامً الَى الَى

واضر، بدُض ؤهىا هجض ؤن هظا الخٛاض ي ًىجغ  ٖلُه ٚمىى م٣هىص و لِـ ٖغيُا، ٞهى ًمىذ للؿلُاث ًٞاء عخبا 

ت مً الؿلُت في خض طاتها صوهما جىا٤ٞ إلا ٤ ج٣ضًغاث خهٍغ ماعؾت الًِٛ ٖلى اإلاماعؾحن لئلٖالم الؿمعي البهغي ٞو

٢بلي بحن اإلاٗىُحن بال٣ُإ و صوهما بقغا٥ للهُئاث اإلاٗىُت بخٟؿحر و جىيُذ اإلاٟاهُم و اإلاهُلخاث ٖلى ٚغاع 

 الجامٗاث و مسابغ البدض .  

بمىظب ٢غاع  مكتر٥ بحن وػٍغ لاجها٫ و وػٍغ الضٞإ  9ت التي ههذ ٖلحها اإلااصة وجدضص ٦ُُٟاث بنضاع هظه الغزه

غ الضازلُت ًهضع الخ٣ا، و هى ما ؾُُٗل مغة ازغي مً ٖملُت اؾخ٨ما٫ الىهىم الخىُٓمُت لل٣ُإ،  ني ووٍػ الَى

٘ جشبذ بُئ نضوع مشل هظه ال٣غاعاث وهى ما ؾُ ت في مجا٫ الدكَغ ت اليكاٍ بدُض ؤن الخجغبت الجؼاثٍغ جٗل مً خٍغ

 الؿمعي البهغي مى٣ىنت ؤ٦ثر ٞإ٦ثر.

مىاص،  9والظي جًمً  الفصل الثاوي اإلاخعلق باألخالقياث و آلادابالٟهل ألا٦ثر ؤهمُت باليؿبت بلى صعاؾدىا هظه هى 

ى  هُت خُض جًمىذ ؤخ٩ام هظا الٟهل ظملت مً اإلاباصت ألازال٢ُت الىاظب اخترامها مدملت مؿاولي ال٣ىىاث الخلٍٟؼ

 الجؼء ألا٦بر مً اإلاؿاولُت ٖلى اإلاًامحن اإلابشىزت.

المُت، خملذ اإلااصة  5و مشلما خملذ اإلااصة  ىهُت مؿاولُت اإلاًامحن ؤلٖا طاث اإلاؿاولحن  10مؿاولي الخضماث الخلٍٟؼ

ي اإلاٗاملت مؿاولُت يمان الخٗبحر الخٗضصي لخُاعاث ال٨ٟغ و الغؤي في مًمىن البرامج و طل٪ في بَاع يمان اإلاؿاواة ف

المُت التي ٢ض  بت مً اإلاكٕغ ججىب ؤلا٢هاء و لاهدُاػ في الُغح و ٚحرها مً لازخالالث ؤلٖا و الجزاهت و لاؾخ٣اللُت ، ٚع

 جدضر زال٫ جىاو٫ ال٣ًاًا التي تهم اإلاجخم٘.

معي البهغي ظملت مً لالتزاماث التي ًخٗحن ٖلى مؿاولي زضماث لاجها٫ الؿ 11وفي هٟـ الؿُا١، ٖضصث اإلااصة 

اخترامها ، "زانت في الخهو الؿُاؾُت و الٗامت"، وهىا هغي ؤن التر٦حز ٖلى "الخهو الؿُاؾُت و الٗامت"  ًا٦ض 

ه مً الخىى في الكإن الؿُاس ي. ت التي ًىلحها اإلاكٕغ للمؿاثل الؿُاؾُت و جسٞى  ألاولٍى

 وجًمىذ هظه اإلااصة ؤعب٘ التزاماث ؤؾاؾُت، هي ؤن :

اث ؾُاؾُت ؤو  ٖغ٢ُت ؤو ا٢خهاصًت  ؤو  التزام الخُاص - ُت ولامخىإ  ًٖ  زضمت مهالر  وؤٚغاى مجمٖى و اإلاىيٖى

 مالُت ؤو صًيُت ؤو بًضًىلىظُت.

غاى خؼبُت ؤو مىاُٞت ل٣ُم الدؿامذ  -  ٠ُ الضًً أٚل  . لامخىإ  ًٖ جْى

ؤو الٗى٠  يض ؤي شخو بؿبب ؤنله  لامخىإ ًٖ ؤلاقاصة  بالٗى٠ والخدٍغٌ ٖلى الخمُحز الٗىهغي ؤو  ؤلاعهاب - 

ضم ا  ؤو ظيؿه ؤو اهخماثه لٗغ١ ؤو  صًاهت مُٗىت ت لؤلشخام إلاؿاؽ بالؿالمت ا ٖو  . ؾىاء  ٧اهىا ؤخُاء ؤو ؤمىاجا إلاٗىٍى
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و٦ظا جىنُاث هُئاث مغا٢بت لاهخساباث زال٫   اخترام م٣غعاث ؾلُت يبِ الؿمعي البهغي وجُب٣ُها - 

 . لاؾخد٣ا٢اث  لاهخسابُت

ت و ٌؿعى بلى  المُت الؿمُٗت البهٍغ و ًبضو ؤن ٧ل ما ظاء يمً هظه لالتزاماث ًهب في مؿاع ؤزل٣ت اإلاماعؾت ؤلٖا

الم الؿمعي البهغي  جىُٓمها و بلؼامها بالىاظب ألازالقي، و ٢ض ؤيٟى هظا اإلاغؾىم بٗضا بلؼامُا ٖلى مؿاولي ؤلٖا

 لًمان اخترامهم لهظا الخض مً ألازال٢ُاث. 

لى  ت ؤزغي مً لالتزاماث ألازال٢ُت الىاظب مغاٖاتها زال٫ بٖضاص البرامج  14هٟـ اإلاىىا٫ ههذ اإلااصة ٖو ٖلى مجمٖى

يُت، و ًخٗل٤ ألامغ ب :  ٍى  الخلٍٟؼ

ت وطاث مهضا٢ُت م٘ ؤلاقاعة الى مهضعها.  يغوعة الخإ٦ض مً صخت اإلاٗلىمت -  ال ؾُما ٖبر اللجىء بلى مهاصع  مخىٖى

ُت وال -    خلى مً ؤي مبالٛت ؤو اؾخسٟاٝ بالخٗل٤ُ اإلاغجبِ بالى٢اج٘ وألاخضار الٗامت.اإلاىيٖى

في ْل اخترام الخٗبحر الخٗضصي  جُب٤ُ اإلاٗاًحر اإلاخٗل٣ت بالى٣اف اإلاخٗاعى ومجها الخىاػن والهغامت ٖىض ؤزظ ال٩لمت -  

 . لخُاعاث  ال٨ٟغ والغؤي اإلاخٗضصة

ت    ومجها اؾخُالٖاث الكإع  ُغ١ ال ًيبغي اٖخباع بقغا٥ الجمهىع ب٩ل ال -   خا  ًمشل الغؤي  الٗام ؤو مجمٖى جهٍى

  ًساصٕ اإلاكاهض و اإلاؿخم٘ بكإن  ٦ٟاءة ؤو ؾلُت ألاشخام اإلاؿخجىبحن.  بُٗجها
ّ
 ٦ما  ًجب ؤال

ت، بدُض ؤجها   ما ُٞما ًخٗل٤ باإلاماعؾت اإلاهىُت الؿمُٗت البهٍغ ِ
ُّ وهجض ؤن هظه اإلااصة جًمىذ ظضًضا ؤزال٢ُا ٢

الم الؿمعي البهغي و طل٪ ألو٫ مغة ، زانت و ؤهىا ال هجض هظه  جًمىذ بٌٗ ؤلالؼاماث ألازال٢ُت الخانت باإٖل

ؤلالؼاماث في ؤي هو ٢اهىوي آزغ، ًخٗل٤ ألامغ ٖلى ؾبُل اإلاشا٫، بٗضم مساصٖت اإلاكاهض و اإلاؿخم٘ بكإن  ٦ٟاءة ؤو 

مؿخىي الصخو اإلاؿخجىب و ؤن ال ًخم مىذ ؤل٣اب و  ؾلُت ألاشخام اإلاؿخجىبحن ؤي ؤن ًخم الخض٤ُ٢ في مىهب و 

حؿمُاث ًٟٞايت ؤو ٖكىاثُت لؤلشخام اإلاؿخجىبحن، ٞالخبحر ال٣اهىوي البض ؤن ٩ًىن ٖلى مؿخىي ٖا٫ و ٢ض ج٣لض 

 مىانب جدُذ له الخمخ٘ بل٣ب الخبحر  ؤو مسخو في الكإن ألامني ٖلى ؾبُل اإلاشا٫. 

ت في هظه الى٣ُت هجض ؤن ال٨شحر مً ال٣ىىاث جمىذ بٌٗ الصخهُاث التي وبالٗىصة بلى وا٢٘ اإلاماعؾت الجؼاثٍغ

ت، ٣ٞض جمىذ ؤخض الًُٝى ل٣ب ا٫"  حؿخًُٟها ؤل٣اب مبالٜ ٞحها مً ؤظل مىذ مهضا٢ُت لل٣ىاة او للخهت الخىاٍع

ىه و بحن ا هخمامه ٟٞي مهخم بالكإن ألامني او الؿُاس ي" صون ؤن حكحر بلى مىهبه وصون ؤن جٟؿغ  الٗال٢ت بحن ج٩ٍى

ً بُٗض جماما ًٖ ألامىع ألامىُت ؤو الؿُاؾُت ؤو  ال٨شحر مً لاخُان ٩ًىن لهظا الصخو "اإلاهخم بالكإن ألامني" ج٩ٍى

 ٩ًىن "الخبحر " باخشا في مجا٫ ما ال ًغقى بلى صعظت زبحر .

، ٍخا  ًمشل الغؤي  الٗام جهى   هٟـ ألامغ باليؿبت إلاؿإلت اٖخباع ٖملُت بقغا٥ الجمهىع مً زال٫ اؾخُالٖاث الكإع

ت  بُٗجها ، ٟٞي ال٨شحر مً ألاخُان ٣ًىم الصخُٟىن بؿبر  مدضوص ظضا لآلعاء ال ٌؿخجُب للمٗاًحر الٗلمُت  ؤو مجمٖى

ً اإلابلٜ ٞحها مً ٢بُل ؤن "  م مً طل٪ هجض بٌٗ الٗىاٍو لؿبر آلاعاء ؤو لاؾخُإل الٗلمي ال٣ابل للخٗمُم، و ٖلى الٚغ
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ًىن  حن ًٞغ اث ٚحر ؤزال٢ُت مً الجؼاثٍغ حن ٣ًاَٗىن لاهخساباث" ، و هي جهٞغ ٢اهىن اإلاالُت الجضًض" ؤو ؤن " الجؼاثٍغ

 وظهت هٓغ مهىُت وظب جىبُه اإلاهىُحن ٖلى يغوعة جٟاصحها.

ُٗت ؾاب٣ت.  باليؿبت لب٣ُت اإلاباصت التي جًمىتها هظه اإلااصة هجض ؤجها بًجابُت و ٢ض جم الخٗامل مٗها في ههىم حكَغ

ىوي الٗمىمي و الخام جُب٤ُ ال٣ىاٖض اإلاخٗل٣ت بكغوٍ  13و 12اصجان اما اإلا الم الخلٍٟؼ ٞخٟغيان ٖلى مؿاولي ؤلٖا

مؿاولي  13بهخاط وبغمجت وبض خهو الخٗبحر اإلاباقغ  اإلادضصة زال٫ الخمالث لاهخسابُت، في خحن ؤلؼمذ اإلااصة 

ىهُت الٗمىمُت بًمان اؾخٟاصة ألاخؼاب الؿُاؾُ ت مً خحز ػمني ًدىاؾب م٘ جمشُلها ٖلى اإلاؿخىي ال٣ىىاث الخلٍٟؼ

ني. وهىا هالخٔ ؤن اإلااصة  الؾُما جل٪ اإلاخٗل٣ت بالخُاص و  11جدىا٢ٌ م٘ اإلاباصت ألازال٢ُت التي جًمىتها اإلااصة  13الَى

ُاٝ الؿُاس ي، ٞمً ٚحر اإلابرع ؤن ًدٓى خؼب ؾُاس ي )ؤ( بمضة ػمىُ ُت و جد٤ُ٣ الخىاػن بحن مسخل٠ ألَا ت اإلاىيٖى

ٗت ؤن الخؼب )ؤ( له جمشُل بغإلااوي ؤ٦بر مً الخؼب )ب(، ألن طل٪ ال ًمىذ الخؼب )ب( هٟـ  ؤ٦بر مً الخؼب )ب( بظَع

ض مً الىازبحن، وهظا ما ؾِؿاهم في ٞغى  الخّٓى في قغح بغهامجه و الخٍٗغ٠ بإهضاٞه مً ؤظل ٦ؿب اإلاٍؼ

اصة بيٗاٝ ألاخؼاب ألا٢ل جمشُال و ا لخ٣لُل مً ٞغم قغح بغامجها للىازبحن و الخهى٫ ٖلى ؾُاؾت ألامغ الىا٢٘ و ٍػ

 جإًُضهم.

جخًمً هي ألازغي ؤخ٩اما بًجابُت بلى خض ما، بدُض ؤجها جىُل٤ مً مبضؤ اإلاؿاواة وجلؼم ال٣ىىاث الؿمُٗت  15اإلااصة 

خضا٫ في ٖغى اليكاَاث الؿُاؾُت لؤلخؼاب ؤو الجمُٗاث، ٦ما ؤجها حك ت بالخدلي بالخُاص و لٖا ضص ٖلى يغوعة البهٍغ

ؤن ج٨دس ي الخُُٛاث لهظه ألاهىإ مً ألاخضار َابٗا بٖالمُا بدخا، بدُض ال ًجب ؤن ًىسٍغ الصخٟي في الىًا٫ 

المُت التي ٌٗمل بها، و طل٪ مً ؤظل الخٟاّ ٖلى مهىِخه و اختراُٞخه. و جداو٫  الؿُاس ي مً زال٫ اإلااؾؿت ؤلٖا

المُت بُٗضا ًٖ الخجاطباث الؿُاؾُت و الخؼبُت و زانت زال٫ لاهخساباث التي  ؤخ٩ام هظه اإلااصة الىإي باإلاماعؾت ؤلٖا

ا ُٞه. الم َٞغ  جدؿم باؾخ٣ُاب ؾُاس ي خاص ٢ض ٩ًىن ؤلٖا

اصة الىٓغ في حٍٗغ٠ الصخٟي اإلادتٝر ل٩ي ًإزظ بٗحن  م٨ً لهظه اإلااصة ؤن ج٩ىن ؤخض اإلاىُل٣اث ألاؾاؾُت إٖل ٍو

خباع اإلاُُٗاث ألازال٢ُت التي ال ًم٨ ً ؤن ج٨خمل اختراُٞت الصخٟي مً صوجها. ٦ما ؤن ؤخ٩ام هظه اإلااصة ج٣ىصها بلى لٖا

الم الؿمعي البهغي و طل٪ بىاء ٖلى لاهؼال٢اث التي ٖاصة ما  غ  مىٓىمت ألازال٢ُاث الخانت باإٖل الٗمل ٖلى جٍُى

المُت لؤلخضار الؿُاؾُت، ًخٗل٤ ألامغ باالؾخٗماالث الالؤزال٢ُ غ و جدضر في الخُُٛاث ؤلٖا ت لؤللىان و ػواًا الخهٍى

غ عؾاثل يمىُت ؾلبُت ؤو بًجابُت خؿب ٖال٢ت الصخٟي ؤو  ؾلم الل٣ُاث و ؤخُاها حٗضًل الهىث مً ؤظل جمٍغ

الم الؿمعي البهغي جخٗل٤  ال٣ىاة بالخىُٓم الؿُاس ي مدل الخُُٛت، ًدضر هظا في ْل ُٚاب ؤزال٢ُاث زانت باإٖل

ُٟها ف المي اإلاهىع ؤو اإلاظإ.باألمىع الخ٣ىُت و ٦ُُٟت جْى  ي الٗمل ؤلٖا

الم الؿمعي البهغي ، ٞهي جلؼم مؿاولي  ٦16ما جًمىذ اإلااصة اإلاىالُت ع٢م  ٖضصا مً ألاخ٩ام ألازال٢ُت الخانت باإٖل

 زضماث لاجها٫ الؿمعي البهغي ٖلى لالتزام بشالر مداوع ؤزال٢ُت ظاءث ٦ما ًلي : 

المُت باللجىء بلى َغ١ ج٨ىىلىظُت.ٖضم حُٛحر مٗنى و مًمىن الهىع في الخ -  هو ؤو الىمًاث ؤلٖا
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ت ٖضم اؾخٛال٫ الصخُٟحن اإلاخضزلحن -   المُت م٩اهتهم ٢هض الخٗبحر  ًٖ ؤ٩ٞاع خؼبُت ؤو جُاعاث  ٨ٍٞغ  في الخهو ؤلٖا

 ، بط ًجب الخمُحز بحن ؾغص الى٢اج٘ و الخٗل٤ُ.

ىضما جخًمً ا جٟاصي ٧ل لبـ بحن -   ُه. ٖو الم و التٞر  لخهت هظًً الهىٟحن ٞةهه ًجب الخمُحز بُجهما بىيىح.ؤلٖا

وجإحى هظه ألاخ٩ام ألازال٢ُت لخًاٝ بلى ؾاب٣اتها في اإلاىاص الؿاب٣ت مً هظا الٟهل، بدُض ؤجها قملذ ظىاهب ؤزغي 

المُت ٧اهذ لخض آلان زاعط بَاع الخىُٓم و ألازل٣ت، ٣ٞض ؤقاعث هظه اإلااصة و ألو٫ مغة بلى ب م٩اهُت مً اإلاماعؾت ؤلٖا

اؾخسضام الخ٨ىىلىظُا في مماعؾت ؾلى٧اث مهىُت ٚحر ؤزال٢ُت مشل حُٛحر مٗنى و مًمىن الهىع  وهى ما ًا٦ض ؤن 

 الخ٨ىىلىظُا لِؿذ صاثما خُاصًت في ه٣ل الى٢اج٘.

الم و  المُت مً حٗل٤ُ و ؾغص للى٢اج٘ و ٦ظل٪ بحن ؤلٖا ُه،  و٢ض ع٦ؼث هظه اإلااصة ٖلى يغوعة الخمُحز بحن لاهىإ ؤلٖا التٞر

المُت، و ٧لها ؤخ٩ام بًجابُت بطا  باإلياٞت بلى مغاٖاة خضوص اإلاهىت و ٖضم الخلِ بحن اإلاى٠٢ الصخص ي و اإلاٗاظلت ؤلٖا

 ما زبذ خؿً اؾخٛاللها مً َٝغ الهُئاث اإلاٗىُت.

بخه في خماًت الصخهُاث الؿُاؾُت، زانت ُٞما  ًخٗل٤ بال ؤن اإلاكٕغ ؤبان مغة ؤزغي ٖلى هاظؿه الؿُاس ي و ٚع

ُه" ؤو ؤلاقاعة بلى ٧ل مجهما زال٫ خهت هؼلُت  الم و التٞر ؤو خهت ظاصة جخًمً  -ٖلى ؾبُل اإلاشا٫-"بالٟهل بحن ؤلٖا

ؤع٧اها هؼلُت، وهى ما ًم٨ً ؤن ًخٗظع ؤخُاها، ٞةطا ٧اهذ الخهت طاث َاب٘ ؾُاس ي هؼلي ٞةجها البض ؤن حٗخمض ٖلى 

ُه و بالخالي ٌٗغى خ٣اث٤ وو٢اج٘ ؾُاؾُت وجدىاولها بك٩ل هؼلي و  الم و التٞر هىا ًم٨ً ؤن ًدضر الخلِ بحن ؤلٖا

 مؿاولي ال٣ىاة لل٣ٗىباث بمىظب ؤخ٩ام هظه اإلااصة. 

ؤخ٩اما جخٗل٤ بإزال٢ُاث لاؾخٟاصة  17، جًمىذ اإلااصة 14في هٟـ الخىظه الظي ظاءث ٖلُه ال٣ٟغة ألازحرة مً اإلااصة 

ً و الخبراء الظي ًم٨ً ؤ ىوي ًخُلب مكاع٦ت هظا مً زبراث اإلاؿدكاٍع ن حؿخ٣ضمهم ال٣ىاة في خهت ؤو ٖمل جلٍٟؼ

 ً ، و ٖلُه ههذ هظه اإلااصة ٖلى يغوعة الخإ٦ض مً ٦ٟاءة و مهضا٢ُت هاالء الخبراء و اإلاؿدكاٍع الىٕى مً الًُٝى

الظي ٌكاع٧ىن في الخهو و الخٍٗغ٠ بإؾمائهم و مىانبهم لؼوما زال٫ ْهىعهم في الخهو و طل٪ بهضٝ جم٨حن 

 إلاكاهضًً مً ج٣ُُم ؤعاءهم ُٞما بٗض.ا

ىهُت نُاصلت ٖلى ؤجهم مسخهىن في الخٛظًت ؤو في ؤمغاى اليؿاء   وخضر في الٗضًض مً اإلاغاث ؤن ٢ضمذ ٢ىىاث جلٍٟؼ

٦ما ٢ضمذ بٌٗ ألاؾاجظة في ال٣اهىن ٖلى ؤجهم مسخهىن في الكإن ألامني ؤو الكإن الؿُاس ي صون ؤن ٩ًىن لهم 

 غ بهظا اإلاجا٫.اخخ٩ا٥ مخىانل و مباق

المي اإلادتٝر و ٌٗبر ًٖ بخترام  لُه ٞةن الخض٤ُ٢ في اإلاىانب و خؿً ازخُاع الًُٝى ًضزل في نلب الٗمل ؤلٖا ٖو

 اإلاهىُحن للجمهىع و ج٣ضًغهم إلاؿخىي ٞهمه لؤلمىع.

المُت، ٞهي جلؼم مؿاولي ا 18و جإحى اإلااصة  ل٣ىىاث لدؿخ٨مل ظاهبا مهما مً الخىُٓم ألازالقي للمماعؾت ؤلٖا

ت مجها و يمان  ىهُت و ؤلاطاُٖت ٖلى يمان اخترام اإلاخضزلحن لبًٗهم البٌٗ زال٫ الخهو الؾُما الخىاٍع الخلٍٟؼ
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ؤن ال ًىدٝغ الخىاع بلى ًٞاء لخباص٫ الؿب و الكخم و ؤلاهاهت، وهى ما ًم٨ً ؤن ًسضف خُاء الٗاثالث اإلاكاهضة و 

ىهُت ألاظىبُت التي حٗخمض ٖلى ؤلازاعة ٣ًضم نىعة ؾِئت ًٖ مؿخىي الخىاع في البالص. ٟٞ ي ال٨شحر مً ال٣ىىاث الخلٍٟؼ

ت قهضث اهؼال٢اث ؤزال٢ُت مكِىت مشل جباص٫ ألالٟاّ اإلاهُىت و   لجظب اإلاكاهضًً، هجض ؤن بٌٗ الخهو الخىاٍع

خضاءاث الجؿضًت اإلاخباصلت في بٌٗ اإلاغاث، وهى ما ال ًم٨ً ؤن ًاصي ا لغؾالت البىاءة و ختى اإلاكاصاث ال٨المُت و لٖا

الم الهاصٝ.  ال٣ُمُت التي ًيكضها ؤلٖا

الم الؿمعي البهغي في  وبىاء ٖلى هظه الخجاعب ٞةهىا هجض ؤهه مً اإلاهم ظضا يمان ًٞاء مدترم للى٣اف في ؤلٖا

الم  ه في البالص، ٦ما ٣ًضم نىعة مدترمت ًٖ ؤلٖا ه ؤو هٖى الجؼاثغي ٣ًضم نىعة ًٖ مؿخىي الخىاع مهما ٧ان مىيٖى

 لجؼاثغي و ًىإي به ًٖ ؤلازاعة التي ٢ض ج٩ىن ٖلى خؿاب اإلاهىت و آصابها.ا

، جل٪ التي جمىذ الصخٟي ؤو اإلايكِ خ٤ الخضزل  18ه٣ُت ؤزغي ٚاًت في ألاهمُت جًمىتها ال٣ٟغة الشالشت مً اإلااصة 

ت او ًداو٫ ؤن ًسل٤ خى  اعا مصخىها بك٩ل للغص ٖلى ؤي ي٠ُ ًسال٠ هظه ال٣ىاٖض ألازال٢ُت زال٫ الخهو الخىاٍع

ٚحر ؤزالقي، و هى الخ٤ الظي ًم٨ً اإلايكِ مً الخد٨م في حؿُحر الخهت و يمان هضوئها و مهىُتها، وهىا ًب٣ى 

ا في الجزإ ؤو ًدبنى مى٢ٟا مُٗىا مً زال٫ هظا  للميكِ مجا٫ لاظتهاص في ٦ُُٟت الخضزل صون ؤن ًجٗل مً هٟؿه َٞغ

 الخضزل.

الم بضوعها جُغ٢ذ بلى خ 19اإلااصة  الؾُما الباب  05-٤12 الغص و طل٪ اؾخ٨ماال لؤلخ٩ام التي جًمجها ٢اهىن ؤلٖا

الخاؾ٘ مىه اإلاخٗل٤ بد٤ الغص و الخصخُذ و الظي زهو ٖضصا مً مىاصه للخٟهُل في ٦ُُٟاث وقغوٍ مماعؾت هظا 

الم اإلا٨خىب وهى ما ً الم الؿمعي البهغي الظي ًسخل٠ مً خُض الضٖامت ًٖ ؤلٖا م٨ً ؤن ًسل٤ بٌٗ الخ٤ في ؤلٖا

 اإلاكا٧ل باليؿبت إلاماعس ي هظا الخ٤.

ُٗت في الجؼاثغ ٖلى هظا الخ٤ الظي ٌٗض مً ؤ٢ضم الخ٣ى١ التي جىضعط يمً  و٢ض ههذ ؤٚلب الىهىم الدكَغ

الم الؿمعي البهغي وظب ٖلى اإلاكٕغ لاظتهاص إلًجاص الؿبل  الم، بال ؤهه ُٞما ًخٗل٤ باإٖل اإلاماعؾاث ألازال٢ُت في ؤلٖا

٤ اإلاٗاًحر اإلاهىُت و ألازال٢ُت اإلاُلىبت.ال  ٨ُٟلت بمماعؾت هظا الخ٤ ٞو

الم الؿمعي البهغي، مً زال٫ ؤلاياٞت  عي في مؿإلت خ٤ الغص و الخصخُذ بىاؾُت ؤلٖا ٓهغ هظا لاظتهاص الدكَغ ٍو

ىوي و ؤلاطاعي بما في ط 19التي ظاءث بها اإلااصة  ل٪ ماؾؿاث التي ههذ ٖلى ؤن جخدمل زضماث لاجها٫ الخلٍٟؼ

ىهاث في خض طاتها، جخدمل ج٩ال٠ُ ؤلاهخاط  ىهُت ؤو الخلٍٟؼ ت لٟاثضة ال٣ىىاث الخلٍٟؼ ؤلاهخاط التي جيخج خهها خىاٍع

ال إلهخاظها.  اإلاترجبت ًٖ خ٤ الغص و الخصخُذ، زانت بطا حٗل٤ ألامغ بالخهو التي ٖاصة ما جخُلب جمٍى

                                                           
  غة و التي قهضث الٗضًض مً ؤٖضاصها جباصال للؿب و الكخم و في بٌٗ ألاخُان  ٖلى ٚغاع خهت ؤلاججاه اإلاٗا٦ـ التي ًيكُها ُٞهل ال٣اؾم ٖلى ٢ىاة الجٍؼ

. ذ بلى بٖخضاءاث ظؿضًت  بحن الًُٝى  بهدٞغ
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و الخصخُذ مً صٞ٘ ؤي م٣ابل ماصي مً ؤظل لاؾخٟاصة مً هظا وبهظا ٩ًىن اإلاكٕغ ٢ض ؤزلى اإلاؿخُٟض مً خ٤ الغص 

ٗض هظا الخًُٟل اؾخ٨ماال إلاا جًمىخه مىاص الباب الخاؾ٘ مً ال٣اهىن الًٗىي لئلٖالم التي  الخ٤ ألازالقي . َو

 . 110و  109، 108، 107ٞهلذ في ٦ُُٟاث وقغوٍ لاؾخٟاصة مً هظا الخ٤ الؾُما اإلاىاص 

ت ج٣ىم ووسجل هىا بًجابُت هظ ه اإلااصة بدُض ؤجها جًمً ؤخض ابغػ الخ٣ى١ ألازال٢ُت و جغسخ إلاماعؾت بٖالمُت مدتٞر

ً و الخإ٦ض مً صخت اإلاٗلىماث و ألازباع التي جبثها و مغاٖاة ا٢ص ى مٗاًحر اإلاهىُت في طل٪.  ٖلى ؤؾاؽ اخترام آلازٍغ

ظا اإلاغؾىم جضاع٥ ما ؤٟٚله في الىهىم مً زال٫ جدلُلىا إلاىاص هظا الٟهل، هالخٔ ان اإلاكٕغ خاو٫ مً زال٫ ه

المُت  الم الؿمعي البهغي، مً ؤزال٢ُاث مهىُت زانت باإلاماعؾت ؤلٖا ُٗت الؿاب٣ت اإلاىٓمت ل٣ُإ ؤلٖا الدكَغ

الم الؿمعي  ت، ٦ما هلمـ اظتهاصا لضي اإلاكٕغ بهضٝ ؤلاخاَت ب٩ل الجىاهب ألازال٢ُت اإلاغجبُت باإٖل الؿمُٗت البهٍغ

ت خغنه ٖلى جىُٓم ال٣ُإ.البهغي و طل٪ صاثم  ا مً ػاٍو

ومً ؤظل جىُٓم ال٣ُإ هالخٔ ؤن اإلاكٕغ ٢ض اؾخٟاص مً ججاعب صو٫ الٗالم في هظا الؿُا١ و اؾخٟاص ؤًًا مً 

غ الخىُٓمُت و ما اهجغ ٖجها مً ججاوػاث صٞٗذ  الم الؿمعي البهغي و التي ظغث زاعط ألَا ت في ؤلٖا الخجغبت الجؼاثٍغ

ض مً  الًبِ و الخىُٓم. اإلاكٕغ هدى مٍؼ

مىما ًم٨ً ؤن ههى٠ مٗٓم مىاص هظا الٟهل في زاهت اإلاىاص ؤلاًجابُت التي ًم٨ً ؤن حؿاهم بك٩ل ٦بحر في جىُٓم  ٖو

ت، زانت و ؤن الٗضًض مً هظه ألازال٢ُاث اإلاهىُت لم ًخم الخُغ١ بلحها  المُت الؿمُٗت البهٍغ و ؤزل٣ت اإلاماعؾت ؤلٖا

المُت في الجؼاثغ. مؿب٣ا ، وبالخالي ٞةن هظا اإلا  غؾىم ًخًمً ؾىاب٤ ؤزال٢ُت باليؿبت للمماعؾت ؤلٖا

بال اهىا و باإلاىاػاة م٘ طل٪، هجض  ؤًًا ؤن اإلاكٕغ اهخم بك٩ل ٦بحر باألزال٢ُاث اإلاهىُت التي لها جإزحر مباقغ ٖلى الخُاة 

الهاحس ظا ما ًا٦ض مغة ؤزغي ؤن الؿُاؾُت و هي ألازال٢ُاث التي ٞهل ٞحها اإلاكٕغ و لم ًتر٥ ٞحها ؤًت سٛغاث، و ه

 ألالبر للمشسع في جىظيمه لقؼاع ؤلاعالم السمعي البصسي هى هاحس سياس ي بالدزحت ألاولى.

ُٗت  ُٞما ٖضي طل٪، ا٦خٟى اإلاكٕغ بةٖاصة الخظ٦حر باألزال٢ُاث ال٨الؾ٨ُُت التي ههذ ٖلحها مٗٓم الىهىم الدكَغ

الم، ٞخاعة ٣ًضمها ٖل ى ؤجها مباصت ؤزال٢ُت و جاعة ؤزغها ٣ًضمها ٖلى ؤجها التزاماث البض ٖلى الجضًضة اإلاخٗل٣ت باإٖل

الم الؿمعي البهغي اخترامها و جاعه ؤزغي جإزظ َاب٘ الخىظحهاث و ؤلاعقاصاث اإلاهىُت، بال ؤجها جب٣ى  الىاقُحن في ؤلٖا

الم   .05-12ٖالم زم في ٢اهىن ؤلا  07-90هٟـ اإلاباصت ال٨الؾ٨ُُت التي ظاءث ؤٚلبها في ٢اهىن ؤلٖا

وها٦ض في هظا الٟهل ؤن مٗٓم اإلاباصت ألازال٢ُت التي جًمجها هظا الٟهل ًم٨ً ؤن جضزل في بلىعة مُشا١ ألزال٢ُاث 

المُت في  الم الؿمعي البهغي ج٩ىن ٦ُٟلت بإزل٣ت هظه اإلاماعؾت ؤلٖا اإلاهىُت ؤو مضوهت للؿلى٥ اإلانهي زانت باإٖل

ا١ ًجب ؤن ٌكمل ظىاهب ؤزغي لم ًخُغ١ بلحها اإلاكٕغ وب٣ُذ لخض آلان مهملت الجؼاثغ  بك٩ل ؤًٞل. بال ؤن هظا اإلاُش

ت، و هي الجىاهب التي  المُت الؿمُٗت البهٍغ و جسً٘ إلاؿخىي و مؼاط الصخُٟحن و اإلايكُحن و مؿحري اإلااؾؿاث ؤلٖا

 ٟهل الخُب٣ُي.ؾىٗمل ٖلى جغ٢ُتها و ببغاػها بىاء ٖلى اإلا٣ابالث التي ؾىجغحها في الك٤ الشاوي مً هظا ال
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ت  المُت الؿمُٗت البهٍغ الٟهل الشالض مً ٞدغي هظا اإلاغؾىم زهو لخىُٓم الٗال٢اث التي جغبِ اإلااؾؿاث ؤلٖا

م٘ الهُئاث ألازغي، وهى مجا٫ مهم ظضا باليؿبت لٗملُت الخىُٓم و الًبِ، بدُض ؤن هظه الٗال٢اث لُاإلاا ٧اهذ 

ت و حكٗبها مدل اهخ٣اص مً َٝغ اإلاهىُحن الظي اقخ٩ىا مً ا لخٗؿ٠ و البحرو٢غاَُت و ٚمىى ؤلاظغاءاث ؤلاصاٍع

 لالؾخٟاصة مً ألاعق٠ُ مشال ؤو لًمان خ٣ى١ اإلاال٠.

ت م٘ هُئاث طاث ٖال٢ت مباقغة باليكاٍ  المُت الؿمُٗت البهٍغ و٢ض جُغ١ هظا الٟهل بلى ٖال٢ت اإلااؾؿت ؤلٖا

ني لخ٣ى١ اإلاال٠ و الهُئت  اإلااهلت الؾخ٣با٫ و حؿُحر ؤلاًضإ ال٣اهىوي لخؿاب الؿمعي البهغي وهي الضًىان الَى

ت. و هي اإلااؾؿاث التي حك٩ل زالر مجاالث لها وػجها في  الضولت و الهُئت اإلا٩لٟت بإعقٟت اإلاىخجاث الؿمُٗت البهٍغ

، بدُض ؤن جغ٢ُت خ٣ى١ اإلاال٠ و الخ٣ى١ اإلاجاوعة و جىُٓم  الم الؿمعي البهغي و زل٤ ًٞاء منهي مدتٝر صٖم ؤلٖا

جا٫ ألاعقٟت و ؤلاًضإ ال٣اهىوي مً قإهه ؤن ٌؿهل مً ٖمل ؾلُت الًبِ و ًًمً الخ٣ى١ و ًدضص الىاظباث في م

 خاالث الجزاٖاث. 

التي حٗض ؤولى مىاص هظا الٟهل، اإلاهىُحن باخترام خ٣ى١ اإلاال٠ و الخ٣ى١ اإلاجاوعة،  20و مً هظا اإلاىٓىع جلؼم اإلااصة 

الم و٢اهىن اليكاٍ الؿمعي البهغي اللظان جًمىا مىاص جىو ٖلى يغوعة اخترام وطل٪ اؾخ٨ماال ألخ٩ام ٢اهىن ؤلٖا

المي الجؼاثغي. ٘ ؤلٖا ش الدكَغ  خ٣ى١ اإلاال٠ و الخ٣ى١ اإلاجاوعة، و طل٪ ألو٫ مغة في جاٍع

ىلُى ً 19اإلااعر في  05-03خ٣ى١ اإلاال٠ و الخ٣ى١ اإلاجاوعة ًدُل اإلاكٕغ بلى ألامغ ع٢م وكحر هىا بلى ؤن مجا٫ خماًت 

، و ؤن اهخمام اإلاكٕغ بدماًت هظه الخ٣ى١ ؾ٩ُىن له صوع ظض بًجابي في جىمُت ألاوكُت الش٣اُٞت و الٟىُت في 2003

المُت و ؤصخاب الٟٗل الش٣افي و الٟني ٖمىما وهي الٗال٢ت التي  الجؼاثغي و يمان ٖال٢ت مدترمت بحن اإلااؾؿاث ؤلٖا

مً ٦خاب وباخشحن و ؤصباء و ٞىاهحن و ٚحرهم مً الٟئاث اإلاٗىُت بهظا ٧اهذ جخم ٖلى خؿاب خ٣ى١ الٟٗالحن الش٣اُٞحن 

 اإلاجا٫.

، بمىظب اإلااصة  ت ب٣ٗض اجٟا٢ُاث واضخت م٘ الهُئت اإلا٩لٟت ٦21ما ؤلؼم اإلاكٕغ المُت الؿمُٗت البهٍغ ، اإلااؾؿاث ؤلٖا

ني لخ٣ى١ اإلاال٠، الم  بدماًت خ٣ى١ اإلاال٠ و الخ٣ى١ اإلاجاوعة واإلامشلت في الضًىان الَى ٦ما ؤلؼم مؿاولي ؤلٖا

إل ٖلى مؿخىي اخترام  الؿمعي البهغي بخ٣ضًم وسخت مً هظه لاجٟا٢ُت لؿلُت الًبِ لخخم٨ً مً لَا

الم. المُت للىهىم الخىُٓمُت طاث الٗال٢ت باإٖل  اإلااؾؿاث ؤلٖا

ً بًجابُحن ، ًخٗل٤ لاو٫ بًمان اخترام خ٣ى١ اإلاال جب ال٣ى٫ ؤن هظه اإلااصة جًمىذ ؤمٍغ ٠ و الخ٣ى١ اإلاجاوعة و ٍو

المُت و ان جدىػ  ألامغ الشاوي ًخٗل٤ بًمان بَإل ؾلُت الًبِ ٖلى الىزاث٤ الخىُٓمُت الضازلُت للماؾؿاث ؤلٖا

المُت ال جدىػ ٖلى هٓام صازلي و جمى٘  ٖلى وسخت مجها لخ٣ُُمها و صعاؾتها، بدُض ؤهىا هجض ال٨شحر مً اإلااؾؿاث ؤلٖا

إل ٖلى الىزاث٤ اإلاىٓمت للماؾؿت جإؾِـ ٞغوٕ ه٣ابُت بضازلها ، و لهظا ٞةن مبضؤ مىذ ؾلُت الًبِ بم٩اهُت لَا

المُت، و خبظا لى  ٌٗمم ٖلى ٧ل الىزاث٤ بما في طل٪  ؼ قٟاُٞت اإلااؾؿاث ؤلٖا المُت هى ؤمغ بًجابي و ٌؿاهم في حٍٗؼ ؤلٖا

ٟحها و لِـ جل٪ اإلاخٗل٣ت بالٗال٢اث م  ٘ الهُئاث ٣ِٞ.التي جسو الٗال٢ت بحن اإلااؾؿت و مْى
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ت  22هٟـ ألامغ باليؿبت لٗملُت ؤلاًضإ ال٣اهىوي، خُض ههذ اإلااصة  ٖلى يغوعة بًضإ اإلاىخجاث الؿمُٗت البهٍغ

الم  90و  89لضي الهُئاث الٗمىمُت اإلااهلت، و طل٪ بما ًخىا٤ٞ م٘ ؤخ٩ام اإلااصجحن  و ٦ظل٪  05-12مً ٢اهىن ؤلٖا

ت ٖلى خُاػة  23اصة باليؿبت لٗملُت ألاعقٟت خُض ؤلؼمذ اإلا المُت الؿمُٗت البهٍغ مً هظا اإلاغؾىم اإلااؾؿاث ؤلٖا

ت، وخضص مضة  ؤقهغ ٦إخض ؤصوى لؤلعقٟت، ؤي ؤن ؤًت  3وخضة ؤعق٠ُ بل٨ترووي لخٟٔ اإلاىخجاث الؿمُٗت البهٍغ

ًال ًٖ طل٪ ؤقهغ. ٞ 3ماؾؿت بٖالمُت ٖلحها بمىظب هظا اإلاغؾىم ؤن جخدٟٔ ب٩ل اإلاىاص التي بشتها إلاضة ال ج٣ل ًٖ 

المُت لضي الهُئت الٗمىمُت  24ؤلؼمذ اإلااصة  ت بإعقٟت مىخجاتها ؤلٖا المُت الؿمُٗت البهٍغ ٧ل مؿاولي اإلااؾؿاث ؤلٖا

( اؾخٗما٫ هظا لاعق٠ُ زايٗا إلبغام اجٟا٢ُت م٘ 25اإلاسههت لؤلعق٠ُ الؿمعي البهغي، ٖلى ؤن ًب٣ى )اإلااصة 

 بًغوعة اخترام بىىص لاجٟا٢ُت الخانت باألعق٠ُ. 26ة هُئت ألاعقٟت الٗمىمُت في خحن ط٦غث اإلااص

ومً زال٫ جٟدو مىاص هظا الٟهل هجض ؤجها مىاص بظغاثُت ظض بًجابُت بدُض ؤجها حؿاهم في زل٤ بِئت بٖالمُت 

مىٓمت و مهىُت ٢اثمت ٖلى ؤؾاؾا ماؾؿاحي واضر ٩ًىن ُٞه للمهخمحن بال٣ُإ مً باخشحن و ظمهىع و ظمُٗاث، خ٤ 

المُت مً زال٫ البدض الٗلمي زهىنا.الٗىصة  إل ٖلُه و صعاؾخه بما ٌؿهم في جغ٢ُت اإلاماعؾت ؤلٖا  بلى ألاعق٠ُ و لَا

المُت  وجًاٝ هظه اإلاىاص ؤلاظغاثُت بلى ظملت آلالُاث ؤلاظغاثُت التي حؿاهم بك٩ل ٖام في جىُٓم و ؤزل٣ت البِئت ؤلٖا

المُت زانت في ق٣ها اإلاخٗل٤ بالٗال٢اث م٘ اإلااؾؿاث، زان ت بالىٓغ بلى الُبُٗت آلاهُت والٟىعٍت و الؼاثلت للماصة ؤلٖا

المي الخهى٫ ٖلحها بال مً زال٫ ه٨ظا بظغاءاث.  وبالخالي ال ًم٨ً للباخشحن و اإلاهخمحن باإلاجا٫ ؤلٖا

الم في الجؼاثغ بضوعها ٖلى ببغام اجٟا٢ُاث م٘ هُئت ألاعق٠ُ الؿم عي وهىص ى في هظا الؿُا١ ؤن حٗمل ٧لُاث ؤلٖا

 البهغي لخم٨حن الُلبت و الباخشحن مً بجمام بدىثهم و جىؾُٗها.

ًٖ الٟهل اإلاخٗل٤ باألزال٢ُاث، زانت  -باليؿبت لضعاؾدىا –الٟهل الغاب٘ اإلاخٗل٤ بمًمىن البرامج، ال ٣ًل ؤهمُت 

ًلؼم اإلاكٕغ  27اصة و ؤن اإلاكٕغ في هظا الٟهل ًخُغ١ بلى ال٨شحر مً ألاخ٩ام ألازال٢ُت اإلاغجبُت باإلاًامحن، ٟٞي اإلا

ت مً اإلاٗاًحر اإلاهىُت و ألازال٢ُت ؤولها يمان ظىصة البرامج و ٖضم  الم الؿمعي البهغي باخترام مجمٖى مؿاولي ؤلٖا

الجزوٕ بلى البرامج اإلابخظلت إلالء اإلاؿاخاث الؼمىُت ٖلى خؿاب ؤطوا١ الجماهحر و جُلٗاتهم، ٦ما قضص البىض الشاوي مً 

غ و جغ٢ُت ؤلاهخاط الؿمعي البهغي و  هٟـ اإلااصة ٖلى يغوعة الم الؿمعي البهغي بخٍُى ؤن حهخم مؿاولى ؤلٖا

ت" ، و٦ظا اخترام اإلاٗاًحر الخ٣ىُت والٟىُت  غافي الجؼاثغي بىاؾُت ما ؤؾماه اإلاكٕغ ب" آلالُاث الخدٟحًز الؿِىماجٚى

ىِخحن الغؾ ني اإلاٗمى٫ بها ٖاإلاُا في بهخاط البرامج و يمان جغ٢ُت اللٛخحن الَى مُخحن والخالخم لاظخماعي والترار الَى

ٖضم  بَال١ اصٖاءاث ؤو بُاهاث ؤو ٖغوى  في  البرامج  التي  ًخم  بثها و ٦ظل٪   والش٣اٞت الىَىُت بجمُ٘  حٗابحرها

٧اطبت بإي  ق٩ل مً ألاق٩ا٫ مً قإجها جًلُل اإلاؿتهل٪ ٖلى ٚغاع الخهو التروٍجُت التي ج٣ضم مٗلىماث ٚحر 

 ما٦ضة.

ؤن ؤٚلب لالؼاماث و الخىظحهاث التي جًمىتها هظه اإلااصة جضزل في بَاع الخىظه ألازالقي الظي ؤؾـ ٢اهىن  وهجض

الم  ه الٍٗغًت، و اؾخ٨ملها ٢اهىن اليكاٍ الؿمعي البهغي. 05-12ؤلٖا  زَُى
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المُت، بال ومما ًخىظب ؤلاقاعة بلُه في هظا الؿُا١، هى ؤن اإلاكٕغ ؤلؼم بًمان الجىصة و جغ٢ُت البرمجت و ا إلاماعؾت ؤلٖا

ً الؿمعي البهغي الخ٣ني، ؤما باليؿبت للبرمجت ٞهي ال جضعؽ بال في  اهىا ال هجض في الجؼاثغ مضاعؽ مسخهت في الخ٩ٍى

الم بك٩ل هٓغي في ال٨شحر مً ألاخُان. و ٖلُه ٞةن ظملت هظه الى٣اثو  م٣ُاؽ واخض في مغخلت اللِؿاوـ ب٩لُاث ؤلٖا

 ٖالم الؿمعي البهغي زانت. ًم٨ً ؤن ج٣لل مً ظىصة ؤلا 

 جًمىذ هي لازغي ظملت مً اإلاٗاًحر و ألازال٢ُاث الىاظب ؤلالتزام بها في مًمىن البرامج اإلابشىزت و هي :  28اإلااصة 

ه وصخخه وؤمىه -     ٖضم  اإلاؿاؽ  ب٨غامت  ؤلاوؿان  وخُاجه  الخانت وقٞغ

   ٖضم  اإلاؿاؽ بالخُاة  الخانت  للصخهُاث  الٗامت -  

 مغاٖاة  الخدٟٔ ٖىض بض الكهاصاث  التي مً قإجها  بهاهت  ألاشخام  -  

 ٖضم  حصجُ٘  عوح  ؤلا٢هاء  وال٣ظٝ  ؤو ؾب ألاشخام  -

ت -   غاى جغوٍجُت  وبقهاٍع و٦ظا ؤًت    ججىب  الدؿاهل  ٖىض  بزاعة  مىايُ٘  اإلاٗاهاة ؤلاوؿاهُت  واؾخٛاللها  أٚل

   جستزله  بلى ش يء  ال  ٢ُمت  له.مٗالجت  جيخ٣و مً  الٟغص  ؤو  

دت -      ججىب  بصعاط  قهاصاث  خى٫  و٢اج٘  جخٗل٤  بدُاة ألاشخام  الخانت  صون  الخهى٫  ٖلى  مىا٣ٞتهم الهٍغ

 . وفي  بَاع  اخترام  ٦غامتهم 

لٗاب ؤو  ججىب  ج٣ُُض  مكاع٦ت  ألاشخام ٚحر  اإلاهىُحن في  الخىاعاث  والخهو الخٟاٖلُت  وفي  خهو ألا -  

ُه  بإي  جىاػ٫  مجهم  بهٟت  جهاثُت  ؤو  لٟترة  ٚحر مدضصة  ًٖ  خ٣ى٢هم  ألاؾاؾُت وال  ؾُما  مجها  الخ٤    التٞر

 ِٞؿتر  الخُاة  الخانت  وخ٤ مماعؾت  الًُٗ  في  خالت الًغع .

اإلاكٕغ بلى مجاالث ظض مهمت في وباإلياٞت بلى ألاخ٩ام ألازال٢ُاث ال٨الؾ٨ُُت التي جًمىتها هظه اإلااصة، ٣ٞض جُغ١ 

ت، زانت ُٞما ًخٗل٤ بم٩اٞدت لابتزاػ  و الخٟاّ ٖلى الخ٣ى١ ألاؾاؾُت  المُت الؿمُٗت البهٍغ جىُٓم اإلاماعؾت ؤلٖا

لؤلشخام و  خ٣ى٢ه ؤلاوؿاهُت ؤًًا، و مً بحن لاخ٩ام اإلاهمت في مًمىن هظه اإلااصة ، الى٣ُت الخامؿت التي ج٣ضم 

٢ُا ًغجبِ اعجباَا مباقغا باإلاماعؾت اإلاهىُت و ًٟغى ٖلى مٗضي البرامج الخٗامل باختراُٞت و ٖضم جىظحها مهىُا و ؤزال

ض مً وؿب اإلاكاهضة.  اؾخٛال٫ ْغوٝ ألاٞغاص و خاالتهم ؤلاوؿاهُت ؤو لاظخماُٖت الهٗبت لخد٤ُ٣ اإلاٍؼ

ص و ججىبهم لابتزاػ و لاخخُا٫ الظي هٟـ ألامغ باليؿبت للى٣ُت الؿابٗت التي جداٞٔ ٖلى الخ٣ى١ ألاؾاؾُت لؤلٞغا 

الم زانت في خاالث ظهلهم لل٣اهىن.  ًم٨ً ؤن ٣ًٗىا ُٞه ؤزىاء حٗاملهم م٘ مٗضي البرامج و مؿاولي ؤلٖا

ؤما الى٣ُت ألا٦ثر بزاعة للجض٫ في مًمىن هظه اإلااصة هي الى٣ُت الشاهُت التي جىو ٖلى ٖضم اإلاؿاؽ بالخُاة الخانت  

ٞهي ماصة جب٣ى لخض آلان مدل ظض٫ و ه٣اف في ألاوؾاٍ اإلاهىُت و ألا٧اصًمُت ٖلى اٖخباع ؤن ٧ل للصخهُاث  الٗامت، 

ُٗت اإلاىٓمت لئلٖالم في الجؼاثغ لم جىضر اإلاٟهىم ال٣اهىوي للخُاة الخانت للصخهُاث الٗمىمُت، و  الىهىم الدكَغ
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م مً ؤن ألامغ مٟهى٫ ُٞه مً وظهت هٓغ ٖلمُت، بال ؤهه مُضاهُ ا، هجض زلُا في جُب٤ُ هظا اإلاٟهىم، بدُض ٖلى الٚغ

ت ال ًضزل في مجا٫ الخضزل في  ؤن الخد٤ُ٣ الصخٟي في اؾخٛال٫ ؤخض الىػعاء إلم٩اهُاث الىػاعة زال٫ ُٖلخه الؿىٍى

الخُاة الخانت للصخهُاث الٗمىمُت ألن ألامغ  ًخٗل٤ بدؿً حؿُحر بم٩اهُاث الىػاعة ؤ٦ثر مما ًخٗل٤ بالخُٟل ٖلى 

خانت للىػٍغ. و لهظا ٞةن ٚمىيا مً هظا الىٕى ًم٨ً ؤن جىجغ ٖىه جضاُٖاث ج٠ًٗ مً مهضا٢ُت هظا الخُاة ال

المُت زانت لاهىإ لاؾخ٣هاثُت مجها و التي حٗٝغ جإزغا ٦بحرا في الجؼاثغ  غ اإلاماعؾت ؤلٖا ال٣اهىن و جازغ ؾلبا ٖلى جٍُى

 م٣اعهت م٘ صو٫ ؤزغي.

الٗام و اإلاجا٫ الخام للصخهُاث الٗمىمُت، هجض ؤن مٗٓم ؤخ٩ام هظه اإلااصة ما ٖضا هظا الٛمىى اإلاخٗل٤ باإلاجا٫ 

المُت. غ الؿلُمت لخىُٓم و ؤزل٣ت اإلاماعؾت ؤلٖا  بًجابُت و جضزل يمً ألَا

الم الؿمعي البهغي بالخٗامل اإلانهي و ألازالقي م٘  ألاخضار و الى٢اج٘ زال٫  29بلى طل٪، جلؼم اإلااصة  مؿاولي ؤلٖا

جمشُلها، بدُض ؤهه مً زال٫ ج٣ىُت بٖاصة الخمشُل ًم٨ً ؤن جهاٙ الى٢اج٘ الخؿاؾت بك٩ل مىداػ ؤو ٖملُت بٖاصة 

 مبالٜ ُٞه ؤو ٚحر م٨خمل ًاصي بلى ٞهم زاَئ ؤو ٚحر صخُذ لهظه ألاخضار. 

ىت ٖلى ٦ما اهه في ال٨شحر مً اإلاغاث جخم ٖملُت بٖاصة جمشُل الى٢اج٘ و ألاخضار بك٩ل مىداػ ًسضم مهالر ؤَغاٝ مُٗ

خؿاب الخ٣ُ٣ت، وهى ما ظاءث هظه اإلااصة لخلؼم باالمخىإ ٖىه يمً ؾلؿلت الخىظحهاث ألازال٢ُت التي ًخًمجها هظا 

 اإلاغؾىم.

الم الؿمعي البهغي ًغج٨ؼ ؤؾاؾا ٖلى الهىعة ب٩ل ؤهىاٖها، ٞةن اإلااصة  جًمىذ بٌٗ الخىظحهاث  30وبما ؤن ؤلٖا

ىهُت جدضًضا زانت ُٞما حٗل٤ بشالر مداوع ظض هامت، وهي اؾخٗما٫  اإلاهىُت و ألازال٢ُت اإلاغجبُت بالهىعة الخلٍٟؼ

ألاعق٠ُ الؿمعي البهغي و ٖملُت بٖاصة الخمشُل و اإلادا٧اة و ٦ظل٪ ٖملُت بض نىع ًهٗب مكاهضتها ؤو بض و٢اج٘ 

 ماإلات.

ؤعقُُٟت و٦ظا بٖالمهم  وبهظا الخهىم ههذ ؤخ٩ام هظه اإلااصة ٖلى بلؼامُت بٖالم الجمهىع بإن ألامغ ًخٗل٤ بهىع 

بمهضع هظه الهىع ، ٦ما جلؼم طاث اإلااصة بخدغي اإلاهضا٢ُت في ٖملُت بٖاصة جمشُل الى٢اج٘ و مدا٧اة ألاخضار 

الىا٢ُٗت و بٖالم الجمهىع بإن ألامغ ًخٗل٤ بٗملُت مدا٧اة. ؤما اإلادىع الشالض ُٞخٗل٤ بالهىع ؤو  ألانىاث التي مً 

المُت بةٖالم الجمهىع مؿب٣ا الهٗب  جدملها ؤو قهاصاث جخ ٗل٤ بى٢اج٘ مازغة، خُض جلؼم اإلااصة مٗضي هظه اإلاىاص ؤلٖا

ٟا٫ ؤو الٟئاث الهكت مً الخٗغى  وجدًحرهم هٟؿُا لخل٣ى مشل هظه اإلاىاص و اجساط اختراػاث مُٗىت ٖلى ٚغاع مى٘ ألَا

 لهظا الىٕى مً اإلاًمىن ؤلاطاعي و الخلٟؼي.

المُت ًجب الخظ٦حر في هظا اإلاؿخىي،  ؤهىا مً زال٫ هظه اإلاىاص هخٗامل م٘ مُُٗاث ظضًضة باليؿبت للمماعؾت ؤلٖا

 ٘ ش الدكَغ ت التي ب٣ُذ إلاضة مٗخبرة بُٗضة ًٖ الخىظُه ألازالقي، بدُض ؤن اإلاكٕغ ًخُغ١ ألو٫ مغة في جاٍع الجؼاثٍغ

ُٗت لم جخُغ١  ىهُت ، ٖلما ؤن الىهىم الدكَغ مً ٢بل بلى الهىعة في  الجؼاثغي بلى ؤزال٢ُاث الهىعة الخلٍٟؼ

ت. م مً ؤهمُتها و خؿاؾُتها و ٢ضعتها الخإزحًر  الصخاٞت اإلا٨خىبت ٖلى الٚغ
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وهجض ؤن مٗٓم الخىظحهاث و البىىص التي جًمىتها هظه اإلااصة جهب في ٖم٤ الخىظه ألازالقي الظي جبىاه اإلاكٕغ و 

المُت مً زال٫ ؤزل٣تها و  يمان بخترامها للمٗاًحر الٗاإلاُت اإلاخٗل٣ت بالهىعة حؿاهم بك٩ل ٦بحر في جغ٢ُت اإلاماعؾت ؤلٖا

 و الهىث.

ت ،  المُت الؿمُٗت البهٍغ بال ؤهىا هجض ؤًًا ؤن اإلاكٕغ ججاوػ الٗضًض مً ألامىع ُٞما ًسو ؤزال٢ُاث اإلاماعؾت ؤلٖا

ت و الهىجُت وال  –ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ ال الخهغ  –ٞهى لم ًخُغ١   بلى بض اإلاىاص بلى ؤزال٢ُاث اؾخسضام اإلاازغاث البهٍغ

، ٖلى  اإلاخدهل ٖلحها مً زال٫ الخىهذ ؤو الخجؿـ، بال ؤن طل٪ ال ًى٣و مً ؤهمُت اإلاىاص اإلاظ٧ىعة و ؤخ٩امها

 اٖخباع ؤجها جاؾـ إلاماعؾت بٖالمُت مهىُت.

لى ؾبُل الخظ٦حر بإخ٩ام اإلااصة   مً هظا اإلاغؾىم بلى 31مً ٢اهىن اليكاٍ الؿمعي البهغي، جُغ٢ذ اإلااصة  48ٖو

ىهُت و ظاءث هظه الخهو ٦ما ًلي :   هٓام الخهو في البرامج الخلٍٟؼ

ىُت مىخجت في الجؼاثغ مً بُجها  وؿبت ؤ٦ثر مً  ) %60إلائت ) وؿبت ؾخحن في ا -  ٖلى ألا٢ل مً البرامج التي جبض بغامج َو

ً في اإلااثت ) ت والؿِىماجٚى (ٖلى ألا٢ل%20ٖكٍغ ما٫ الؿمُٗت البهٍغ ا لبض ألٖا  غاُٞت.زههت ؾىٍى

ً  في اإلااثت ) -  ىِخحن.  ( ٖلى  ألا٦ثر%20وؿبت  ٖكٍغ  مً البرامج  ألاظىبُت  اإلاؿخىعصة  مضبلجت  باللٛخحن الَى

ً  في اإلااثت ) -   ما٫   ( ٖلى  ألا٢ل%20وؿبت  مً  ٖكٍغ مً البرامج  الىا٣َت  باللٛاث  ألاظىبُت  اإلاخٗل٣ت  باأٖل

 ا  ألانلُت  مٗىىهت ؾلٟا.الىزاث٣ُت  وؤٖما٫  الخُا٫  في  وسخه

ىُت وؿبت   -   ني  باليؿبت لؤلٖما٫  اإلاىؾ٣ُُت  والش٣اُٞت الىا٣َت  ؤو اإلااصاة بلٛت َو الخإ٦ض  مً  بلٙى  ؤلاهخاط  الَى

 ( ٖلى  ألا٢ل .%60ؾخحن في اإلااثت )

صها اإلاكٕغ و اإلاخٗل٣ت مً ٢اهىن اليكاٍ الؿمعي البهغي ٞةن هظه اليؿب التي خض 48ومشلما جُغ٢ىا بلُه في اإلااصة 

ت  ىِخحن لضبلجت اإلاىاص الؿمُٗت البهٍغ ت و بًغوعة اؾخسضام اللٛخحن الَى ني للمىاص الؿمُٗت البهٍغ باإلهخاط الَى

الم الؿمعي البهغي و  ألاظىبُت و٦ظا لاهخمام باإلهخاط اإلاىؾ٣ُي و الش٣افي, هي مٗاًحر  و بظغاءاث حؿاهم في ظؼؤعة ؤلٖا

غافي في الجؼاثغ و هى زضمت الخغ٦ُت الش٣ا ىوي و الؿِىماجٚى ُٞت في الجؼاثغ و ألا٦ثر مً طل٪ حصجُ٘ ؤلاهخاط الخلٍٟؼ

الم, و ٖلُه ٞةن هظه اإلاىاص وما ؾب٣ها مً مىاص جهب في هٟـ  اإلاجا٫ الظي ْل ٌٗاوي مً ٢لت البض و ٖضم اهخمام ؤلٖا

الم ؤو في ٢اهىن اليكاٍ الؿمعي البهغ  ي هي مىاص ح٨ٗـ بىيىح الخىظه الجضًض الظي لاججاه ؾىاء في ٢اهىن ؤلٖا

الم و بالخالي  ت اإلاؿاولُت لاظخماُٖت لىؾاثل ؤلٖا الم و الظي ًغج٨ؼ ٖلى هٍٓغ اٖخمض اإلاكٕغ الجؼاثغي في مجا٫ ؤلٖا

ض مً ألاهمُت ألزال٢ُاث اإلاهىت.  بُٖاء مٍؼ

٣ى١ طوي الٗاهاث الؿمُٗت ؤو الؿمُٗت في هٟـ لاججاه بدُض ؤهه و ألو٫ مغة ًىدبه اإلاكٕغ بلى خ 32وجإحى اإلااصة 

ؼ ٢ضعاتها  ت بدؿهُل ونى٫ هظه الٟئت وحٍٗؼ الم، مً زال٫ بلؼام مؿاولي اإلااؾؿاث الؿمُٗت البهٍغ ت في ؤلٖا البهٍغ

ىهُت بالخيؿ٤ُ و الدكاوع م٘  ىهُت . و٢ض ؤلؼمذ هظه اإلااصة ال٣اثمحن ٖلى ال٣ىىاث الخلٍٟؼ للىنى٫ بلى البرامج الخلٍٟؼ
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التي جمشل هظه الٟئت مً اإلاجخم٘ مً ؤظل وي٘ آلالُاث ال٨ُٟلت بخم٨حن هاالء اإلاىاَىحن مً لاؾخٟاصة مً الجمُٗاث 

 خ٣هم في اإلاٗلىمت.

ت بك٩ل ظاص زانت و ؤن ؤٚلب وايعي  وجُغح مؿإلت الخٗغى لئلٖالم هٟؿها ٖلى طوي الٗاهاث الؿمُٗت البهٍغ

خباع هظه  الٟئت، ٟٞي ال٨شحر مً اإلاغاث هجض ان ال٣ىاة ال جى٤ُ مىاُٖض البض بل البرامج و اليكغاث ال ًإزظون بٗحن لٖا

جًٗها ٖلى الكاقت بمهاخبت مىؾ٣ُى مُٗىت، هٟـ ألامغ باليؿبت ألؾٗاع الهٝغ ؤو ؤؾٗاع البترو٫ ؤو ٚحرها مً 

غافي صون ه٣ُها وهى ما ًدض مً ٢ضعة طوي لاخخُاظاث الخانت  اإلاٗلىماث التي ًخم ج٣ضًمها مً زال٫ ٖغى بهٟٚى

خباع  حن و الهم الب٨م مً الخهى٫ ٖلى اإلاٗلىمت، و مً هىا جإحي بًجابُت هظه اإلااصة بدُض ؤجها جإزظ في لٖا مً م٨ٟٞى

 هظه الٟئت و حؿاهم في زل٤ مجخم٘ مخىاػن.

ت بض الغؾاثل طاث اإلاىٟٗت الٗامت و  – 33خؿب اإلااصة –٦ما ًخىظب  ٖلى مؿاولي ال٣ىىاث الؿمُٗت البهٍغ

ث التي تهضٝ بلى يمان الىٓام الٗام، و طل٪ مً ؤظل صٖم الخضمت الٗمىمُت لضي هظه ال٣ىىاث ويمان البالٚا

ت وؤن ال  غاى ؾُاؾٍى ٢ُامها بضوعها لاظخماعي . بال ؤهه ًجب يمان ؤن ال ج٩ىن هظه البالٚاث ؾُاؾُت مدًت ؤو أٚل

ٗت إلظباع ال٣ىاة ٖلى بض مًامحن ج٣دم ال٣ىاة في نغإ ؾُاس ي مٗحن، ٦ما اهه ال ًجب ؤن ج٩ىن هظه اإلا اصة طَع

 جخٗاعى م٘ زُها الؿُاس ي. بال ؤهه ٖلى الٗمىم ٞةن هظه اإلااصة جب٣ى طاث َاب٘ بًجابي.

المُت مً  خًمً ؾب٘ مىاص جىٓم اإلاماعؾت ؤلٖا الٟهل الخامـ مً هظا الىو ال٣اهىوي ًخُغ١ بلى مىيٕى البرمجت ٍو

 ٖالم منهي و الخإؾِـ لخ٣الُض بٖالمُت مهىُت.خُض البرمجت بهضٝ يمان خ٤ اإلاىاًَ في ب

ت بدُاػة  34اإلااصة ألاولى مً هظا الٟهل والتي جدمل الغ٢م  المُت الؿمُٗت البهٍغ ، جلؼم مؿاولي اإلااؾؿاث ؤلٖا

ني و طل٪ ٞىع الخهى٫ ٖلى عزهت بوكاء زضمت لاجها٫ الؿمعي  هٓام جهاجي لبض البرامج ٖلى ٧امل التراب الَى

 �هى "وؿ٤  04-14مً ٢اهىن اليكاٍ الؿمعي البهغي  7ؤن الىٓام الجهاجي للبض ٦ما خضصجه اإلااصة  البهغي. ٖلما

ىهُت بٛغى لمسًم٨ً مً مٗالجت مسخل٠ بقاعاث الهىع و/ؤو ألانىاث اإلاُاب٣ت  جل٠ البرامج  ؤلاطاُٖت  ؤو الخلٍٟؼ

 جد٤ُ٣ الترابِ الجهاجي  للبرامج  اإلاؼم٘ بثها". 

هظه اإلااصة هجض ؤجها جدمل ظاهبا بًجابُا و ظاهبا ؾلبُا ، ؤما الجاهب ؤلاًجابي ٞهى ؤجها حٗمل ٖلى وبالىٓغ بلى ؤخ٩ام 

المُت للمىاًَ الجؼاثغي، اما  حر ؤخؿً الخضماث ؤلٖا ُت الخضمت الخ٣ىُت و ظىصتها و طل٪ مً ؤظل جٞى يمان هٖى

بر خاظؼا ٌٗغ٢ل الٗضًض مً الغاٚبحن في بوكاء الجاهب الؿلبي ٞهى الُاب٘ الخعجحزي لهظه اإلااصة، ٞهي بلى خض ما حٗخ

ني، هٓغا  حرها ٖلى ٧امل التراب الَى ىهُت هٓغا لهٗىبت الخهى٫ ٖلى هظه الخ٣ىُاث اإلاخُىعة ونٗىبت جٞى ٢ىىاث جلٍٟؼ

ضون بوكاء ٢ىىاث  الم زانت بطا حٗل٤ ألامغ بةٖالمُحن ًٍغ ً الجضص في مجا٫ ؤلٖا ل٣لت ؤلام٩اهاث اإلااصًت للمؿدشمٍغ

 ت بهم.زان

لت وهي حٗاوي مً ٖضم ال٣ضعة ٖلى  ىن الجؼاثغي ب٣ُذ لؿىىاث ٍَى ووكحر هىا بلى ؤهه ختى اإلااؾؿت الٗمىمُت للخلٍٟؼ

ني بىٓام بض هىعي ىت الٗمىمُت، و   حُُٛت ٧امل التراب الَى م اإلاىاعص اإلاالُت الهاثلت التي جخل٣اها مً الخٍؼ و طل٪ ٚع
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ت الصخاٞت اإلا٨خىبت التي جم زاللها جم٨حن الصخُٟحن مً ٖلُه ٞةن ؤخ٩ام هظه اإلااصة ًم٨ً ان ج مى٘ مً ج٨غاع ججٍغ

ُت في ؤلازغاط و اليكغ و الخىػَ٘ ٖلى  بوكاء ظغاثض و مىدهم اإلاىاعص اإلاالُت لظل٪ و بُٖائهم الى٢ذ الالػم لخد٤ُ٣ الىٖى

ني ، و لهظا ٞةن هظه اإلااصة جخًمً ظاهبا ا٢هاثُا ًم٨ً ؤن ٌؿخٛ غاى ٚحر مهىُت و ال جسضم ٧امل التراب الَى ل أٚل

 ال٣ُإ.

هي ماصة جىُٓمُت تهضٝ بلى بيٟاء َاب٘ بخــترافي لٗملُت البرمجت وزل٤ ٖال٢ت مدترمت بحن اإلااؾؿت  35اإلااصة 

ت ٖلى بٖالم الجمهىع بالبرامج  المُت الؿمُٗت البهٍغ المُت و الجمهىع، بدُض ؤجها جلؼم مؿاولي اإلااؾؿاث ؤلٖا ؤلٖا

ت اإلاؿ التي حؿب٤ بض هظه البرامج وطل٪ مً زال٫ بٖالجها في الصخاٞت اإلا٨خىبت ؤو في اإلاى٢٘  21ُغة زال٫ مضة الخلٍٟؼ

 ؤلال٨ترووي لل٣ىاة.

ت ٖضم حُٛحر هظه البرامج اإلاٗلً ًٖ بثها في  وبمىظب هٟـ اإلااصة ، ًخىظب ٖلى مؿاولي اإلااؾؿاث الؿمُٗت البهٍغ

 خدؿاب ًىم البض، بال في خاالث اؾخصىاثُت خضصها اإلاكٕغ ٦ما ًلي : ؤًام م٘ ا 7جى٢ُذ مدضص وطل٪ في ؤظل ؤصهاه 

 خضر  ًغجبِ  باإلاؿخجضاث.  -

ي  اإلاٟٗى٫.  بمىظب�مك٩ل  ًخٗل٤  بالخ٣ى١  اإلادمُت  -   ٘ والخىُٓم  الؿاَع    الدكَغ

 ؤو مك٩ل  ج٣ني.  خ٨م  ٢ًاجي -  

ىهُت باخترام ا٦م مىا٢ُذ البض اإلاٗلً ٖجها و طل٪ اختراما للمكاهض و  ؤلؼمذ هٟـ اإلااصة مؿاولي ال٣ىىاث الخلٍٟؼ

المُت و اإلاىاَىحن، و طل٪ م٘ مغاٖاة الٗغا٢ُل اإلاغجبُت بالبض اإلاباقغ للخهو،  ؼا للٗال٢ت بحن اإلااؾؿاث ؤلٖا حٍٗؼ

 مشلما ؤقاع بلُه اإلاكٕغ في ال٣ٟغة ألازحرة مً هظه اإلااصة.

المُت هي بًجابُت زانت وؤجها جاؾـ لٗال٢ت وهجض ان هظه لالؼاماث التي خملها اإلاكٕغ إلاؿاو  لي للماؾؿاث ؤلٖا

المُت و الجمهىع و بالخالي ٞهي حؿاهم في زل٤ بٖالم مدترم في مؿخىي اإلاؿاولُاث  مدترمت بحن اإلااؾؿت ؤلٖا

ت به ٦ما اجها ججٗل مً البرمجت مهىت ٢اثمت بظاتها جد٨مها آصاب و ؤزال٢ُاث البض مً اخترام  ها.لاظخماُٖت اإلاىَى

الم الؿمعي البهغي و اإلاخٗل٤  38و  37، 36في هٟـ الؿُا١ ، جإحي اإلاىاص  لخدىاو٫ ظاهبا مهما للٛاًت مً آصاب ؤلٖا

الن ٖجها،  بخهي٠ُ البرامج و اخترام هظه الخهيُٟاث ؤزىاء ٖملُت البرمجت ؾىاء مً خُض الخى٢ُذ ؤو مً خُض ؤلٖا

٤ الخهي٠ُ اإلاىهىم ٖلُه في اإلااصة ٖلى يغوعة بخترام جهي٠ُ بغا 36خُض جىو اإلااصة   37مج الخُا٫ وطل٪ ٞو

 التي جًمىذ ؤعب٘ ٞئاث ظاءث ٦ما ًلي : 

ايُت    ألاولى : بغامج  مىظهت  لجمُ٘  ٞئاث الجمهىع   الٟئت -  وهي ٞئت البرامج الٗامت مشل الخهو الؿُاؾُت ؤو الٍغ

حهُت ؤو ختى وكغاث ألازباع  ؤو التٞر
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ًّ   رامج التي جخًمً مكاهض مً قإهه نضم  الكباب،الب  الشاهُت: الٟئت -   ٟا٫ صون ؾ ال ًىصر  بخدبٗها مً ألَا

 ( ؾىىاث مشل الخد٣ُ٣اث في الجغاثم ؤو البرامج التي جخًمً مكاهض ٢خل ؤو مكاهض خمُمُت.10ٖكغ)

ىهاتها  اللجىء  اإلاىخٓم  واإلاخ٨غع  بل  الٟئت الشالشت : -    ،  ى  الٗى٠ الجؿضي  ؤو  الىٟس يالبرامج التي  حٗخمض  في ؾِىاٍع

ًّ  ازىتي  ٖكغة  ) ٟا٫  صون ؾ  . (  ؾىت12ال  ًىصر  بخدبٗها  مً  ألَا

ال ًىصر جدبٗها  مً  البرامج  اإلاخًمىت إلاكاهض  ٖى٠ قضًضة  التي  جخُلب  مىا٣ٞت  آلاباء،   الغابٗت :  الٟئت -  

ًّ  ؾذ  ٖكغة  )  (  ؾىت.16ظمهىع  صون  ؾ

ت مً  37ؤلؼم البىض ألازحرة مً اإلااصة  بياٞت بلى طل٪ ت اإلامىٖى مؿاولي البرمجت بىي٘ الكاعة التي جدضص الٟئت الٗمٍغ

اإلاكاهضة مشلما هى مىضر في ٧ل ٞئت ،وطل٪ َُلت بض البرهامج، ٦ما ًخىظب ؤن ًخم ببغاػ هظه الكاعة زال٫ ٖملُت 

الن ًٖ البرامج مً زال٫ الصخاٞت اإلا٨خىبت ؤو ؤلال٨تروهُت ا١ هظه الكاعة بخيبُه نىحي مباقغة ٢بل  ؤلٖا و ؤن ًخم بٞع

 بضاًت البرهامج.

خباع اإلاٗاًحر اإلاٗمى٫ بها صولُا لخماًت الُٟىلت و اإلاغاه٣ت، و ٢ض اظتهض  وهالخٔ في هظه اإلااصة ؤن اإلاكٕغ ؤزظ بٗحن لٖا

ت التي ًم٨ً ؤن جخإزغ ب ت م٘ خماًت مسخل٠ الٟئاث الٗمٍغ ت لهظه البرامج، و في جهي٠ُ البرامج الخلٍٟؼ اإلاًامحن اإلاخىٖى

الم التي ًخٗحن ٖلحها مغاٖاة الخؿاؾُاث ؤلاظخماُٖت الؾُما ما  هى ما ٣ً٘ في نلب اإلاؿاولُت ؤلاظخماُٖت لىؾاثل ؤلٖا

ٟا٫ و اإلاغاه٣حن.  حٗل٤ مجها بالٟئاث الهكت و الخانت مشل ألَا

ت مً الٟئخحن الشاهُت و لخدضص اإلاجاالث الؼمىُت الت 38وفي هٟـ الؿُا١ جإحي اإلااصة  ي ًم٨ً زاللها بض البرامج الخلٍٟؼ

ًّ ٖكغ) ٟا٫ صون ؾ ( 10الشالشت ؤي جل٪ التي  جخًمً مكاهض مً قإجها نضم الكباب ال ًىصر  بخدبٗها مً ألَا

ىهاتها اللجىء اإلاىخٓم  واإلاخ٨غع بلى الٗى٠ الجؿضي ؤو الىٟس ي، ال ًىصر بخدبٗها  مً ؾىىاث و التي حٗخمض في ؾِىاٍع

ًّ  ازىتي  ٖكغة  ) ٟا٫  صون ؾ  ( ؾىت.12ألَا

 وجمى٘ هظه اإلااصة ان ًخم بض البرامج اإلاهىٟت في هخحن الٟئخحن في ألاو٢اث الخالُت : 

    ومً الخامؿت بلى الؿابٗت مؿاء. ، مً  ألاخض بلى الخمِـ مً الؿاٖت الشاهُت  ٖكغة بلى  الشاهُت  ػولا -  

 ًت  الشاهُت  ػولا.الجمٗت  والؿبذ  بلى  ٚا -  

ت اإلاٗىُت ؤن جخىاظض ؤمام  وهي ٞتراث الظعوة التي حسجل ٖاصة ؤٖلى وؿب اإلاكاهضة و بالخالي ًم٨ً للٟئاث الٗمٍغ

ىن وجخٗغى لهظه البرامج التي ًم٨ً ؤن جتر٥ ؤزاع ؾلبُت ٖلى هظه الٟئاث، و ٖلُه ٞةن هظا اإلاى٘ ًدؿم بُاٌ٘  الخلٍٟؼ

 .37إلااصة و٢اجي و ًإحي صٖما ألخ٩ام ا

م٨ً الخإ٦ُض هىا، ؤن هظه اإلاىاص الشالر ) ( جىضعط يمً اإلاىاص ؤلاًجابُت في هظا اإلاغؾىم بد٨م ؤجها 38و  37، 36ٍو

ٟا٫ و اإلاغاه٣حن. ٦ما ان هظه اإلاىاص حؿاهم  ت و حؿاهم في خماًت ألَا خباع مهالر الٟئاث الٗمٍغ بلى  –جإزظ في ٖحن ؤلٖا
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المُت و ظمهىعها و جاؾـ ؤًًا إلاماعؾت بٖالمُت  ظاهب اإلاىاص الؿاب٣ت في الخإؾِـ لٗال٢ت مدترمت بحن اإلااؾؿت ؤلٖا

ت و صخُت جغاعي خؿاؾُاث اإلاجخم٘ و زهىنُاجه، ًٞال بلى ؤجها حؿاهم في الدؿُحر اإلاى٣ُي و الخىُٓم اإلاد٨م  مدتٞر

٤ ج٣ضًمها في الى٢ذ اإلاىاؾب لجمهىع مٗحن, زانت بطا ٖلمىا ؤهه مً بحن ؤهضاٝ البرمجت  لهظه البرامج ًٖ ٍَغ

ىهُت هى جد٤ُ٣ الخالئم بحن الجمهىع و البرامج اإلا٣ضمت، خُض ؤن اإلابرمج حهضٝ بلى ٦ؿب ا٦بر ٖضص مً الجماهحر   الخلٍٟؼ

عي.  وهى ما ال ًم٨ً ؤن ًخم صون اخترام ألاؾاؾُاث التي هو ٖلحها هظا الٟهل الدكَغ

غ  بغامج  وزضماث  ظضًضة  حؿمذ التي جدض مؿاولي اإلا 39ولىٟـ الٛغى جإحي اإلااصة   المُت ٖلى جٍُى اؾؿاث ؤلٖا

بخمضًض واؾخ٨ما٫ وحؿهُل ونى٫ الجمهىع بلى ما حٗغيه مً بغامج وبزغائها وطل٪ ٖلى صٖاثم لاجها٫ الؿمعي 

جلٟت، و طل٪ مً زال٫ اؾخٛال٫ ٧ل زضمت لالجها٫ مىظهت للجمهىع ٖبر ؤلاهترهذ حؿمذ بةزغاء لمسالبهغي ا

المُت بالخٟاّ ٖلى ؤعق٠ُ البض إلاضة  40مجت. ؤما اإلااصة الخهو اإلابر  ؤقهغ   3ٞهي جلؼم ال٣اثمحن ٖلى اإلااؾؿاث ؤلٖا

إل ٖلُه و  ٖلى ألا٢ل ختى جخم٨ً ؾلُت الًبِ مً الخهى٫ ٖلى ؤي بغهامج ًم٨ً ؤن ٩ًىن مدل ق٩ىي و ؤلَا

 ٍ الؿمعي البهغي.بظغاء الغ٢ابت ٖلى مًامحن الخهو مشلما هى مسى٫ لها بمىظب ٢اهىن اليكا

وهالخٔ ؤن اإلاىاص التي جًمجها هظا الٟهل اإلاخٗل٤ بالبرمجت، ظاءث في مٗٓمها بًجابُت وهي جاؾـ لخ٣الُض مهىُت في 

و بىاء ٖال٢ت مؿخضامت مٗه مشلما هى مٗمى٫ به في ٧ل بمسخل٠ ٞئاجه مجا٫ البرمجت ًخم زاللها اخترام الجمهىع 

 صي صوعه لاظخماعي ب٨ٟاءة و اختراُٞت.الضو٫ التي جخمحز بةٖالم مدترم ًا 

الم مً خُض مٗاظلت و الخٗامل م٘ ال٣ًاًا  ؤم الٟهل الؿاصؽ ُٞخُغ١ بلى ٢ًُت لها ؤهمُتها في جىُٓم ٢ُإ ؤلٖا

ا ٞحها ، و ٢ض ٖىىن اإلاكٕغ هظا الٟهل الظي ًًم ماصجحن ٣ِٞ ب"ألاخ٩ام اإلاخٗل٣ت  الم َٞغ الخالُٞت التي ٩ًىن ؤلٖا

 .غوخت ٖلى الجهاث ال٣ًاثُت" بال٣ًاًا اإلاُ

ت ببض خهو ؤو  نىع  ؤو  خىاعاث ؤو   41وجمى٘ اإلااصة  مً هظا الٟهل مىٗا باجا ؤن ٣ًىم مؿاولى ال٣ىىاث الخلٍٟؼ

الم ٗت الخ٤ في ؤلٖا داث ؤو وزاث٤  جىا٢ل  ٢ًاًا  مٗغويت  ؤمام الجهاث ال٣ًاثُت بظَع جب  ؤن  جهٍغ   ًماعؽ�، ٍو

ت  الخد٤ُ٣، بال ؤن اإلاكٕغ مىذ للصخٟي الخ٤ في هظا  الخ٤  في  بَاع اخ ىت  البراءة  والخُاة  الخانت  وؾٍغ ترام  ٢ٍغ

٘ اإلاٗمى٫ به.  اؾخ٣اء اإلاٗلىماث و ألازباع اإلاخٗل٣ت بال٣ًاًا اإلاٗغويت ٖلى ال٣ًاء مً الىُابت الٗامت َب٣ا للدكَغ

المُت الؿمُٗ اع، ؤلؼم اإلاكٕغ مؿاولي اإلااؾؿاث ؤلٖا ت اإلاغزو لها  بٗضم ال٨ك٠ ًٖ وفي هٟـ ؤلَا ت البهٍغ

ضم   ي و ٖضم  مٗلىماث ؤو  وكغ  وزاث٤  ؤو مؿدىضاث جخٗل٤  بخد٤ُ٣  ٢ًاجي  ظاع الخ٠ُُ٨  الصخص ي  للى٢اج٘  ٖو

 .  وكغ  ٢غاعاث جخٗل٤  باإلظغاءاث  ال٣ًاثُت

اثُت  لؤلخضار  ؤو  ملخو ًٖ  ٦ما ؤهه ًمى٘ بمىظب هظه اإلااصة وكغ  ؤو  بض  ما  ًضوع  في  ظلؿاث  الجهاث ال٣ً

غ  ًٖ  اإلاغاٞٗاث  التي  جخٗل٤ بدالت   اإلاغاٞٗاث  وألاوامغ وألاخ٩ام  وال٣غاعاث  الهاصعة  ٖجها، ؤو  وكغ  ؤو بض  ج٣اٍع

وكغ  ؤو  بض  نىع  ؤو  عؾىم ؤو ؤي بُاهاث جىيُدُت  حُٗض  جمشُل  ٧ل  ؤو  ظؼء   ألاشخام وؤلاظهاى، ٦ما ًمى٘ 

٘  اإلاٗمى٫ به بثها.  �لجىاًاث ؤو  الجىذ  التي مً  ْغوٝ  ا  ًمى٘  الدكَغ
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المُت ٖلى بٖاصة جمشُل الى٢اج٘ و ألاخضار في بغامج جخٗل٤  ٟٞي ال٨شحر مً ألاخُان ٌٗمض ال٣اثمىن ٖلى اإلااؾؿاث ؤلٖا

المي الظي ًم مت ؤو الخد٣ُ٣اث ال٣ًاثُت صون مغاٖاة ألازال٢ُاث اإلاخٗل٣ت بهظا الٗمل ؤلٖا ٨ً ؤن ًلخ٤ يغعا بالجٍغ

ا بإخض اإلاٗىُحن بهظه ألاخضار، ٦ما ؤن الخٗامل ٚحر الخظع م٘ ٖملُت بٖاصة جمشُل الى٢اج٘ ًم٨ً ؤن ٌكىف ٖلى  مٗىٍى

الم في ال٨شحر  ، و لهظا هجض ؤن ؤٚلب ال٣ىاهحن التي جىٓم اإلاماعؾت ؤلٖا ت في اإلاىيٕى الٗمل ال٣ًاجي او الخد٣ُ٣اث الجاٍع

هظه الًىابِ الخىُٓمُت اإلاخٗل٣ت ب٨ُُٟت الخٗامل م٘ ال٣ًاًا اإلاٗغويت ٖلى الجهاث  مً صو٫ الٗالم جٟغى مشل

 ال٣ًاثُت.

ت التي وكُذ في الجؼاثغ ٢بل نضوع هظا اإلاغؾىم ٦شحرا ما جُغ٢ذ بلى الخد٣ُ٣اث  ومما ًالخٔ ؤن ال٣ىىاث الخلٍٟؼ

المي بهظا الخهىم، ٦ما اجها ال٣ًاثُت ؤو اإلالٟاث الخؿاؾت اإلاٗغويت ٖلى ال٣ًاء صون مغاٖاة آصاب ال ٗمل ؤلٖا

غ اإلاغاٞٗاث و  ٖمضث ؤًًا بلى الخ٠ُُ٨ الصخص ي للى٢اج٘ صون مغاٖاة ؤصوى قغوٍ ؤلاختراُٞت.   ٖمضث بلى وكغ ج٣اٍع

وهىا ًجب ؤن وكحر بلى ؤن هظه آلاصاب ًجب ؤن جدترم مهما ٧اهذ َبُٗت ال٣ًُت و مهما ٧اهذ ٖال٢تها بال٣ىاة ؤو 

ت و لِـ بماؾؿاث الضولت  ؤو ختي بالصخهُاث الٗمىمُت، ألن ألامغ ًخٗل٤ بمماعؾت مهىُت ًجب ؤن ج٩ىن مدتٞر

بخد٤ُ٣ الؿب٤ الصخٟي، ألن هظا الؿب٤ ًم٨ً ؤن ٩ًىن ٖكىاثُا و ٚحر منهي و بالخالي ًًغ بؿمٗت ال٣ىاة ٢بل ؤن 

 ًًغ بإٞغاص بُٗجهم.

ما٫ ٖب ض اإلاامً زلُٟت، التي نىٟخه مٗٓم اإلااؾؿاث ومً ؤمشلت جل٪ الخجاوػاث هجض مشال مدا٦مت عظل ألٖا

ت ٥"مجغم" و "لو" ًجب ؤن ٌٗا٢ب و طل٪ ٢بل ؤن ًخم الى٤ُ بالخ٨م الجهاجي  المُت بما في طل٪ الؿمُٗت البهٍغ ؤلٖا

غ الضازلُت بما ًسال٠  المُت وكغث خُصُاث اإلادا٦مت و بٌٗ الخ٣اٍع في ٢ًِخه، ٦ما ؤن ال٨شحر مً اإلااؾؿاث ؤلٖا

 هىُت اإلاٗمى٫ بها في الٗالم.الخ٣الُض اإلا

بك٩ل ٖام بض ؤي مًمىن ؾمعي بهغي مً قإهه الخإزحر في ألاخ٩ام  42وفي هٟـ ؾُا١ اإلااصة الؿاب٣ت، جمى٘ اإلااصة 

ال٣ًاثُت ؤو الخ٣لُل مً قإجها ؤو الظي ٩ًىن مً َبُٗخه اإلاؿاؽ بؿلُت ال٣ًاء ؤو اؾخ٣اللُخه، مكحرا بلى ؤن ؤي 

 صة ًترجب ٖىه ٣ٖىباث ؾيخُغ١ بلحها الخ٣ا.مسالٟت ألخ٩ام هظه اإلاا

ت،  م مً ؤن هظه اإلااصة ال جسغط ًٖ عوح اإلااصة الؿاب٣ت و جإحي صٖما لها، بال ؤجها ًٟٞايت و ٚحر مًبَى لى الٚغ ٖو

المُت مً الخٗل٤ُ ٖلى ألاخ٩ام ال٣ًاثُت ؾلبا، بدُض ؤن ؤي حٗل٤ُ ؾلبي ًم٨ً ؤن  بدُض ؤجها جمى٘ اإلااؾؿاث ؤلٖا

"الخ٣لُل مً قإن ألاخ٩ام ال٣ًاثُت" ؤو  "مؿاؾا بؿلُت ال٣ًاء ؤو اؾخ٣اللُخه" وبالخالي ؾ٩ُىن باإلم٩ان ًضعط يمً 

ت الغؤي و الخٗبحر ، زانت بالىٓغ بلى  مٗا٢بت ؤي حٗل٤ُ ٖلى ألاخ٩ام ال٣ًاثُت وهظا ما ؾُاصي بلى الخ٤ًُِ ٖلى خٍغ

اث زاعظُت ججٗل مً ؤخ٩امه  الىي٘ ٚحر اإلاشالي التي ٌِٗكه ٢ُإ ال٣ًاء و الظي ًخٗغى بك٩ل مخ٨غع بلى يَٛى

 . ٚحر مى٣ُُت و ٚحر ٖاصلت لضي البٌٗ و في ال٨شحر مً الخاالث

لِؿذ بًجابُت في ٧لُتها و ًم٨ً ؤن ج٩ىن ؾلبُت بطا ما جم اؾخٛاللها للخ٤ًُِ ٖلى اإلاماعؾت  42وبالخالي ٞةن اإلااصة 

ت الغؤي و الخٗبحر. المُت و خٍغ  ؤلٖا
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ٟا٫ و اإلاغاه٣حن مً زالر مىاص طاث َاب٘ بعقاصي جىظُهي ، خُض جىو الٟهل الؿاب ٘ ًخًمً ؤخ٩اما جخٗل٤ باأَل

ٟا٫ و اإلاغاه٣حن مشلما هي مدضصة في لاجٟا٢ُاث   ٖلى ؤهمُت الؿهغ ٖلى  43اإلااصة  ٖضم بلخا١ الًغع بد٣ى١ ألَا

٘ الؿاعي اإلاٟٗى٫ و ٦ظا الًغع بالىمى البضوي ؤو ال٣ٗلي  ؤو  بإزال١   ٖضم بض بغامج مً قإجها بلخا١ الضولُت والدكَغ

ىهُت ٟا٫  واإلاغاه٣حن ال ؾُما ٖغى مكاهض ٖى٠ في اليكغاث الخلٍٟؼ  . ألَا

ت ٖلى التزوص بألُاث ٦ُٟلت بدماًت   المُت الؿمُٗت البهٍغ ًٞال ًٖ طل٪، جدض هظه اإلااصة مؿاولي اإلااؾؿاث ؤلٖا

ٟا٫ و اإلاغاه٣حن ٖلى ؤؾاؽ  الُٟل  واإلاغاه٤ في البرامج اإلابشىزت، و جمى٘ ؤًًا مماعؾت ؤي هٕى مً ؤهىإ الخمُحز بحن ألَا

 . الجيـ ؤو الٗغ١ ؤو الؿً ؤو  الضًً ؤوالىيُٗت لاظخماُٖت ؤو اإلاؿخىي الخٗلُمي ؤو اإلآهغ  الجؿضي

٤ ؤي مٗلىمت ؤو زبر ؤو نىعة ختى م٘    ٟا٫ و اإلاغاه٣حن ًٖ ٍَغ ٖضم  ؤلاٞهاح  وجمى٘ طاث اإلااصة بلخا١ الًغع باأَل

ت الخ٣ُ٣ُت للُٟل ؤو اإلاغاه٤ ؤو حجب نىعجه ؤو جمىحهها ٟا٫ و اإلاغاه٣حن مً  ، باإلياٞت بلى  ًٖ الهٍى خماًت  ألَا

ت وطل٪ باؾخٗما٫ اإلاىبهاث اإلاىاؾبت وبازخُاع مىا٢ُذ بض مالثمت ومٗلىت بىيىح   الٗى٠ في اإلاًامحن الؿمُٗت البهٍغ

 . 38و  37، 36بالبرمجت ال ؾُما في اإلاىاص  مشلما هى مىضر في الٟهل اإلاخٗل٤

ٟا٫ و اإلاغاه٣حن ٢بل  45و٦ةظغاء ٢اهىوي، جلؼم اإلااصة  ال٣اثمحن ٖلى ال٣ىىاث بالخهى٫ ٖلى عزهت ؤولُاء ؤمىع ألَا

اؾخًاٞتهم في البرامج ؤو ْهىعهم ٖلى الكاقت و ٦ظا بٖالم ألاولُاء بمًمىن هظه البرامج ٢بل الخهى٫ ٖلى عزهت 

المُت و مىه، و  ؼ الكٟاُٞت و بىاء ٖال٢ت ز٣ت و اخترام بحن اإلااؾؿت ؤلٖا ٟا٫ و اإلاغاه٣حن و حٍٗؼ طل٪ لخماًت ألَا

ٟا٫ و اإلاغاه٣حن.  اإلاخٗاملحن مٗها زانت بطا حٗل٤ ألامغ بٟئاث هكت و خؿاؾت مشل ألَا

ذ في ال٣ىىاث الىاقُت في وهجض ؤن هظه ؤلاظغاءاث هابٗت مً خغم اإلاكٕغ ٖلى ٖضم ج٨غاع بٌٗ لاهؼال٢اث التي خضز

 .الجؼاثغ ٢بل نضوع هظا اإلاغؾىم و التي عاح ضخُتها مغاه٣ىن حٗاملىا بدؿً هُت م٘ بٌٗ ال٣ىىاث

ٞهي جلتزم  مؿاولي زضماث لاجها٫  الؿمعي البهغي  ب"يمان  اإلاهلخت  الًٟلى  للُٟل  واإلاغاه٤  44ؤما اإلااصة 

 بٖالمي ًخٗل٤  بالُٟىلت  ؤو اإلاغاه٣ت".  والضٞإ ًٖ خ٣ى٢هما  وببغاػها  في ٧ل مًمىن 

وبالىٓغ بلى ألاخ٩ام التي جًمجها هظا الٟهل ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن اإلاكٕغ خغم بك٩ل واضر ٖلى ؤزل٣ت اإلاماعؾت 

ٟا٫ و اإلاغاه٣حن التي حٗخبر ٞئت خؿاؾت جخُلب جضابحر زانت لخماًخه مً الخالٖباث و  المُت في ٖال٢تها بٟئت ألَا ؤلٖا

عي. و ٖلُه ٞةن هظه لاؾخٛالالث  المُت التي ًم٨ً ؤن جدضر، وهظا ما ٌك٩ل ظاهبا بًجابُا في هظا الىو الدكَغ ؤلٖا

الم مؿاو٫ مهىُا و اظخماُٖا ٣ًىم بضوع بىاء في اإلاجخم٘.  ألاخ٩ام مً قإجها ؤن حؿاهم في الخإؾِـ إٖل

المُت الؿم ٘ في مجا٫ الٗال٢اث بحن اإلااؾؿت ؤلٖا لى ؾبُل اؾخ٨ما٫ الدكَغ ت و ؤَغاٝ ؤزغي، ًخًمً ٖو ُٗت البهٍغ

المُت و  الٟهل الشامً ؤخ٩اما جخٗل٤ بالٗال٢اث م٘ اإلاىاَىحن في ؾذ مىاص جدضص ؤزال٢ُاث الٗال٢ت بحن اإلااؾؿت ؤلٖا

 اإلاىاًَ.
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ت بخ٣ضًم مٗلىماث ؤؾاؾُت ًٖ  46ٟٞي اإلااصة  المُت الؿمُٗت البهٍغ ًلؼم اإلاكٕغ ال٣اثمحن ٖلى اإلااؾؿاث ؤلٖا

ضها ؤلال٨ترووي و٦ظل٪ ع٢م الهاج٠ و اإلااؾؿت ؤلا  ضي للماؾؿت و بٍغ ٖالمُت بلى اإلاكاهضًً ، ًخٗل٤ ألامغ بالٗىىان البًر

المُت مً ظهت و  الم و ظمهىعه ما ٌؿاهم في جىظُه اإلاماعؾت ؤلٖا الٟا٦ـ، و طل٪ مً ؤظل زل٤ ٢ىىاث اجها٫ بحن ؤلٖا

٤ اإلاالخٓاث ؤو اإلاُالب ؤو ختى الك٩اوي التي  الخٗٝغ ٖلى اوكٛاالث الجمهىع و جُلٗاجه مً ظهت ؤزغي ًٖ ٍَغ

المُت بالغص ٖلى هظه  ت، ٖلى ؤن جلتزم اإلااؾؿاث لٖا ًم٨ً للمىاَىحن بعؾالها بلى ال٣اثمحن ٖلى ال٣ىىاث الخلٍٟؼ

اإلاُالب و الك٩اوي " في الٓغوٝ اإلاالثمت و اإلاىا٤ٞ ٖلحها مً َٝغ ؾلُت يبِ الؿمعي البهغي"، خؿب ما جىو 

 .47اصةٖلُه اإلا

اع، جلؼم اإلااصة  بةٖالم الجمهىع و بهٟت مىخٓمت بالؿٗغ الىاظب صٞٗه م٣ابل اؾخٗما٫ زضمت  48في هٟـ ؤلَا

مٗلىماجُت او هاجُٟت بغؾم مًا٠ٖ خحن ج٣ضًمها ٖلى الهىاء، و طل٪ جٟاصًا لالخخُا٫ ٖلى اإلاكاهضًً مً زال٫ 

ت مشل بظباعهم بضٞ٘ عؾىم بياُٞت ٖلى الخضماث الهاجُٟت ؤو  ال كب٨ُت )ؤلاهترهذ( زال٫ اإلاكاع٦ت في البرامج الخلٍٟؼ

ت اإلاٟخىخت إلاكاع٦ت الجمهىع.  اإلاؿاب٣اث ؤو البرامج الخىاٍع

ت، بمىظب اإلااصة  المُت الؿمُٗت البهٍغ ً للمكاع٦ت في ٦49ما ًجب ٖلى ال٣اثمحن ٖلى اإلااؾؿت ؤلٖا ، بٖالم اإلاضٍٖى

المُت و اإلاىاًَ.الخهو بمىيٕى و ٖىىان الخهت مؿب٣ا و طل٪ صا  ثما في بَاع ٖال٢ت لاخترام بحن اإلااؾؿت ؤلٖا

المُت، و جخٗل٤ باخترام خ٤  50وجخُغ١ اإلااصة  مً هظا اإلاغؾىم بلى مؿإلت مهمت في الٗال٢ت بحن اإلاىاًَ و اإلااؾؿت ؤلٖا

خه خه، خُض جىو هظه اإلااصة ٖلى خ٤ اإلاىاًَ في ٖضم ال٨ك٠ ًٖ هٍى زال٫  اإلاىاًَ في ٖضم ال٨ك٠ ًٖ هٍى

خه مً َٝغ ال٣اثمحن ٖلى الخهو ؤو البرهامج بطا لم ًخدهلىا ٖلى  الخهو و البرامج و ؤن ال ًخم ال٨ك٠ ًٖ هٍى

دت مً اإلاكاع٥ )اإلاىاًَ( الؾُما ُٞما ًخٗل٤ باالؾم و الٗىىان و ع٢م الهاج٠ و الٗالماث التي جمحزه ؤو  مىا٣ٞت نٍغ

ىهُت بإن ال ًخم ال٨ك٠ ًٖ جل٪ التي ًم٨ً الخٗٝغ ٖلُه مً زاللها. ٦ما جل ؼم هٟـ اإلااصة ٖلى ميكِ الخهت الخلٍٟؼ

ت الٛحر مً َٝغ اإلاكاع٦حن في الخهت بال ُٞما ًخٗل٤ بالصخهُاث الٗمىمُت، و في خا٫ ججاهل اإلاكاع٦حن لهظه  هٍى

٨ك٠ ًٖ ال٣ىاٖض ؤو آلاصاب اإلاهىُت في جيكُِ الخهو بةم٩ان اإلايكِ ؤن ًخضزل إلا٣اَٗت اإلاكاع٦ت و مىٗه مً ال

خه. ت الٛحر، وطل٪ اختراما لخ٤ اإلاىاًَ في ٖضم ال٨ك٠ ًٖ هٍى  هٍى

حن، ؤوال ألجها جاؾـ لٗال٢ت مدترمت و مهىُت بحن اإلااؾؿت  ومغة ؤزغي، جإحي هظه ألاخ٩ام لخ٩ىن بًجابُت ٖلى مؿخٍى

المُت و الجمهىع الظي ًخ٩ىن مً اإلاىاَىحن ٦إٞغاص، ؤما اإلاؿخىي الشاوي ٞؤلجها حؿاهم  في جغؾُش ؤزال٢ُاث ؤلٖا

المي الظي ْل لخض آلان بُٗضا ًٖ ؤًت ؤخ٩ام ؤزال٢ُت ؤو آصاب مهىُت، و لهظا هجض ؤن ال٨شحر مً  الخيكُِ ؤلٖا

ً ألؾباب ال جخُلب الخضزل ٦ما ًم٨ً ؤن هجض ؤن  اإلايكُحن ٢ض ًبالٛىن في الخضزل بك٩ل ٚحر مدترم م٘ اإلاضٍٖى

ً ال ًخضزلىن ختى ولى حٗل٤ ألامغ بال ًىن ال٨ك٠ ًٖ آزٍغ خجني ؤو مهاظمت ؤشخام ٚاثبحن ًٖ الخهت ؤو ممً ًٞغ

لُه ٞةن لاخ٩ام التي جًمجها هظا الٟهل جخًمً ال٨شحر مً الخىظحهاث ألازال٢ُت التي ًم٨ً لاؾخٟاصة  ؤؾمائهم. ٖو

ىوي.  مجها في الخإؾِـ إلاماعؾت بٖالمُت زلى٢ت و مهىُت زانت في مجا٫ الخيكُِ الخلٍٟؼ
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جا٫ الٗال٢اث، ًخُغ١ الٟهل الخاؾ٘ بلى مجا٫ مهم مً الٗال٢اث له صوع ٦بحر في هجاح ؤو  ٞكل و صاثما في م

المُت، و هي الٗال٢ت بحن اإلااؾؿت ٦ةصاعة و بحن مؿخسضمحها مً صخُٟحن و ٚحرهم.  اإلااؾؿت ؤلٖا

المُت ٞةهىا ٦شحرا ما هجض جىجغا ًُب٘ الٗال٢  المُت و بالىٓغ بلى الُبُٗت اإلامحزة للماؾؿت ؤلٖا ت بحن بصاعة اإلااؾؿت ؤلٖا

المُت جسً٘ لىٟـ مٗاًحر الدؿُحر ؤلاصاعي للماؾؿاث ألازغي و  حن ٌٗخ٣ضون ؤن اإلااؾؿت ؤلٖا التي حؿحر مً َٝغ بصاٍع

 بحن الصخُٟحن و الخ٣ىُحن الظي ًخدملىن الجؼء ألا٦بر مً يِٛ الٗمل الصخٟي.

ٖضص مً ال٣ًاًا التي ٦شحرا ما خغم الصخُٟىن مً لاؾخٟاصة وبالخالي ظاءث اإلاىاص الشالر لهظا الٟهل لخخُغ١ بلى 

 مجها بالك٩ل اإلاُلىب.

٠ُ في  52وفي هظا الؿُا١، جىو اإلااصة  ت ُٞما ًخٗل٤ بالخْى ت الجؼاثٍغ ت للمىاعص البكٍغ ٖلى يغوعة مىذ ألاولٍى

ت، و هى ؤمغ ظض مى٣ُي ًيب٘ مً الخاظت بلى امخها المُت الؿمُٗت البهٍغ م وؿب البُالت في ؤوؾاٍ اإلااؾؿاث ؤلٖا

الم في الجؼاثغ. ٦ما جلؼم اإلااصة اإلاىالُت ) ج مٗاهض و ٧لُاث ؤلٖا المُت 53الكباب الجامعي زٍغ ( مؿاولي اإلااؾؿاث ؤلٖا

المُت و الخ٣ىُت الٗاملت وطل٪ مً زال٫ جسهُو  ٣م ؤلٖا ً مخىانل و جدؿحن مؿخىي ألَا مً  % 2ٖلى يمان ج٩ٍى

ت التي  ً وجدؿً اإلاؿخىي، و هى ما ٧ان قبه مىٗضم في ٞترة الدؿُٗىاث وؿبت ألاعباح الؿىٍى جدهلها ال٣ىاة للخ٩ٍى

المُت في الجؼاثغ.  لضي اإلااؾؿاث ؤلٖا

المُت ألخ٩ام هظه اإلااصة، ًخىظب ٖلى ال٣اثمحن ٖلى هظه اإلااؾؿاث بعؾا٫  و مً ؤظل يمان اخترام اإلااؾؿاث ؤلٖا

ً وجدؿحن اإلاؿخىي الخانت باإلاؿخ سضمحن بلى ؾلُت يبِ الؿمعي البهغي. وج٨دس ي هظه اإلااصة مسُُاث الخ٩ٍى

المي. ُت الٗمل ؤلٖا ً في جدؿحن هٖى  ؤهمُتها مً لاهمُت التي ًدٓى بها الخ٩ٍى

ذ ب٩ل اإلاؿخسضمحن لضي مهالر الًمان  54اإلااصة  الم الؿمعي البهغي اإلاغزو له بالخهٍغ بضوعها جلؼم مؿاولي ؤلٖا

 هم و طل٪ خٟاْا ٖلى مهلخت اإلاؿخسضمحن بما ٞحهم الصخُٟحن.لاظخماعي ولِـ بًٗهم ؤو ظؼء مج

ت، بال ان ؤهمُتها جخطر مً  وهالخٔ في هظا اإلاجا٫، ؤن ظل هظه لاخ٩ام التي جبضو بضحهُت في بِئت ٖمل صخُت و مدتٞر

 زال٫ الىيُٗت التي ٖاقها الصخُٟىن في ٞترة الدؿُٗىاث بلى ٚاًت مىخه٠ ألالُٟىاث ، خُض ٖاهىا مً هًم

ذ لضي مهالر الًمان لاظخماعي و  المُت بما في طل٪ ٖضم الخهٍغ خ٣ى٢هم البؿُُت مً َٝغ اعباب اإلااؾؿاث ؤلٖا

 ٖضم لاؾخٟاصة مً ؤي ج٩ىن ؤو جدؿحن مؿخىي ٖلى مضي ؾىىاث.

ت في هظا الهضص، و هي ؤن اإلا المُت الؿمُٗت البهٍغ كٕغ بال ؤن سٛغة ًم٨ً ؤن ٌؿخٛلها ال٣اثمىن ٖلى اإلااؾؿاث ؤلٖا

ً بك٩ل صوعي  ً و جدؿحن اإلاؿخىي بك٩ل ُٖني، ؤي ؤهه لم ًمىذ ٧ل صخٟي بُٗىه الخ٤ في الخ٩ٍى لم ًٟغى الخ٩ٍى

ً ٦هضًت جمىذ  ً ٖام مىظه للمؿخسضمحن بما ٞحهم الصخُٟحن، و ٖلُه ًم٨ً ؤن ٩ًىن الخ٩ٍى بل ٞغى مسُِ ج٩ٍى

إلاؿخسضم واخض ؤن ٌؿخُٟض مً ؤ٦ثر مً  بك٩ل مجامالحي ٚحر مضعوؽ ألشخام بُٗجهم صون ٚحرهم، بدُض ًم٨ً
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ً ٖلى ٞتراث مخباٖضة ظضا لؿبب ؤو ألزغ، و لهظا ٧ان مً ألاًٞل  ً في خحن ؤن مؿخسضم آزغ  ٌؿخُٟض مً ج٩ٍى ج٩ٍى

ً بك٩ل ُٖني ٖلى اإلاؿخسضمحن و لِـ بك٩ل ٖام.  ؤن ًخم ٞغى الخ٩ٍى

٦بحرا في ألاوؾاٍ اإلاهىُت و ألا٧اصًمُت اإلاهخمت الٟهل الٗاقغ مً هظا ال٣اهىن ًخُغ١ بلى مىيٕى لُاإلاا ق٩ل ظضال 

المُت ٖلى ازخالٝ ؤهىاٖها، و ًدمل  المي، ًخٗل٤ ألامغ  باإلقهاع  ٦إخض ؤبغػ اإلاىاعص باليؿبت للماؾؿاث ؤلٖا بالكإن ؤلٖا

ىن "و ًخًمً  اًت و لا٢خىاء ٖبر الخلٍٟؼ  ماصة. 26هظا الٟهل ٖىىان "ؤخ٩ام جخٗل٤ باإلقهاع و الٖغ

ىهُت ، خُض جىاو٫  ١26 هظا الٟهل مً زال٫ مىاصه ا٫و٢ض جُغ  ت الخلٍٟؼ بلى مسخل٠ ظىاهب الٗملُت ؤلاقهاٍع

ت  ت باإلياٞت بلى بظغاءاث جًبِ الٗال٢ت بحن اإلاخٗاملحن في الٗملُت ؤلاقهاٍع الجىاهب الك٩لُت في الغؾاثل ؤلاقهاٍع

اع جىاو٫ هظا الٟهل )مٗلً و بٖالم( و الٟاٖلحن في هظا اإلاجا٫ مً ممشلحن و ماصًً لل ضوع ؤلاقهاعي. و في هٟـ ؤلَا

المي زانت ُٞما ًخٗل٤ باإلقهاع و الُٟل و ؤلاقهاع و اإلاغؤة و ؤلاقهاع و  الٗضًض مً ؤزال٢ُاث الٗمل ؤلاقهاعي ؤلٖا

 الؿُاؾت.

ت وما جخُلبه مً يبِ مغجبِ باإلاضة  و الخى٢ُذ و الجاهب آلازغ الظي جُغ١ بلُه هظا الٟهل ًخٗل٤ بالبرمجت ؤلاقهاٍع

اًت، في خحن جم جسهُو اإلااصة ألازحرة مً هظا الٟهل لٗملُت لا٢خىاء ٖبر  في مغخلت ؤزحرة جىاو٫ اإلاكٕغ ٖملُت الٖغ

ىن.   الخلٍٟؼ

 ٘ و٢بل الخىى في جدلُل مىاص هظا الٟهل وكحر بلى ؤن هظا اإلاجا٫ لُاإلاا ب٣ي ٚامًا في الجؼاثغ و بُٗضا ًٖ ؤي حكَغ

صة مً ؤلاقهاع و  ؤزال٢ُاث ؤلاقهاع بما ًدٟٔ مهلر اإلاجخم٘، ٞباليؿبت بلى الصخاٞت اإلا٨خىبت ًىضر ٦ُُٟاث لاؾخٟا

ىُت لليكغ و ؤلاقهاع حؿحر  ؤلاقهاع الخ٩ىمي مىظ  بُغ١ ْلذ ٚحر واضخت في ال٨شحر مً  1990ْلذ الى٧الت الَى

ت ٦ب ت ؤو ألاخُان، ختى ان بٌٗ الصخ٠ يُٟٗت السخب ٧اهذ حؿخُٟض مً مؿاخاث بقهاٍع حرة صوهما ٢اٖضة ججاٍع

 مهىُت واضخت.

ت و جىُٓم هظا اإلاجا٫ و ؤزل٣خه ٖلى ؤؾـ مهىُت، جىو اإلااصة  ٖلى ؤن ًخم  56ومً ؤظل ججىب الخجغبت ؤلاقهاٍع

ُٛت، ؤما ؤلاقهاع الظي ٌؿخسضم لٛت ؤظىبُت ٞال ًبض بال بغزهت مً  ىِخحن وهما الٗغبُت و ألاماَػ ؤلاقهاع باللٛخحن الَى

بِ التي جمىذ عزهت ؤلاقهاع بلٛت ؤظىبُت "ٖىضما ٩ًىن اؾخسضام ٖباعاث ؤو بقاعاث باللٛت ألاظىبُت ؾلُت الً

ني". ؤما ُٞما ًخٗل٤ باإلقهاع  ا في م٣ضمت ؤلاقهاع ؤو في ون٠ اإلاىخجاث ؤو زضماث مُٗىت صازل التراب الَى يغوٍع

٤ هٟـ اإلاا  صة.اإلاىظهت للبض الضولي، ُٞخم بهخاظه باللٛاث اإلاىاؾبت ٞو

الك٩ل بدُض ًم٨ً للمكاهض ؤن ًخٗٝغ بؿهىلت ٖلى مً خُض  ( ٖلى يغوعة ويىح ؤلاقهاع 57وجا٦ض اإلااصة اإلاىالُت )

ىوي، و طل٪ جٟاصًا لؤل  المُت التي ًم٨ً ؤن جمؼط بحن ؤلاقهاع و اإلاٗلىمت ًٖ ٢هض، ؤن ألامغ ًخٗل٤ بةقهاع جلٍٟؼ هىإ ؤلٖا

ت، ٖلى ؤن ٩ًىن هظا الغض ى مٗبرا ٖىه بك٩ل بىظىب ؤن ًىا٤ٞ ا 58في خحن جلؼم اإلااصة  إلاٗلً ٖلى الغؾالت ؤلاقهاٍع

 ٦خابي مً زال٫ وز٣ُت واضخت جخًمً اإلاٗلىماث ألاؾاؾُت للمٗلً.
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المُت(، ٞهي جدمي اإلاٗلً مً بم٩اهُت ؤلاؾاءة بلى  58وجدمي اإلااصة  ت )اإلاٗلً و اإلااؾؿت ؤلٖا َغفي الٗملُت ؤلاقهاٍع

ل مً ألاق٩ا٫ و لظل٪ حُُٗه الخ٤ في اإلاىا٣ٞت اإلاؿب٣ت ٖلى اإلاًمىن ؤلاقهاعي، ٦ما ؤجها ماؾؿخه ؤو مىخىظه بإي ق٩

المُت مً جغاظ٘ اإلاٗلً ًٖ هظا اإلاكغوٕ ؤلاقهاعي ألي ؾبب مً ألاؾباب و بالخالي التراظ٘ في عياه  جدمي اإلااؾؿت ؤلٖا

غ ٣ٖض الغض ى ًٖ الغؾالت ؤلاقهاع  حن في هظه الٗملُت ًٖ اإلاًمىن ؤلاقهاعي، و لهظا ٞةن جدٍغ ٍت ٦ُٟل بدماًت الُٞغ

حن. ت اإلاهمت باليؿبت للُٞغ المُت طاث الُبُٗت الخجاٍع  ؤلٖا

ت، بط ؤن  ٦59ظل٪ جمى٘ اإلااصة  غاى بقهاٍع ت أٚل اإلاٗلىحن مً اؾخٛال٫ الكهغة التي ًد٣٣ها م٣ضمى اليكغاث ؤلازباٍع

ال  ت في "وؾاثل ؤلٖا م الٗمىمُت" صون ٚحرهم مً اإلا٣ضمحن في ال٣ىىاث اإلاكٕغ زو م٣ضمي اليكغاث و الخهو ؤلازباٍع

الخانت، و هى جسهُو ٚحر مبرع ، ألهه هظه اإلااصة مؿخىخاة مً مضوهت ألازال٢ُاث الصخُٟت الٟغوؿُت ، و بطا ٧ان 

ألامغ ًخٗل٤ بالٗال٢ت ألازال٢ُت بحن مهىت الصخاٞت و مهىت ؤلاقهاع ٞةهه ال مبرع بَال٢ا للٟهل بحن ال٣ُإ الخام و 

ال٣ُإ الٗمىمي في ؤمغ ؤزالقي مغجبِ اعجباٍ مباقغ باإلاهىت بٌٛ الىٓغ ًٖ َبُٗت اإلااؾؿت، ٖلى اٖخباع ؤن ما ٌس ئ 

ت في ال٣ُإ الٗمىمي البض ؤن ٌس ئ لها في ال٣ُإ الخام و ال٨ٗـ صخُذ. المُت اإلادتٞر  للمماعؾت ؤلٖا

ت في الى٣ُت ألازغي التي جُغ٢ذ لها هظه اإلااصة هي اإلاخٗل٣ت بمى٘ اإلا ٗلىحن مً اؾخسضام ؤشخام مدل مخابٗت ظؼاثٍغ

ت، و هي ه٣ُت بًجابُت هٓغا لخضاُٖاتها اإلادخملت ٖلى الجمهىع ؤو ختى ٖلى مؿاع الخد٤ُ٣  ج٣ضًم عؾاثل بقهاٍع

 ال٣ًاجي.

ت التي ًخٗحن ٖلحها مغاٖاة اإلاُُٗاث لاظ 60وفي هٟـ اإلاؿاع، جً٘ اإلااصة  خماُٖت ٖضصا مً الًىابِ للغؾالت ؤلاقهاٍع

ت  جخمحز ؤؾاؾا بشالر نٟاث وهي ؤن ج٩ىن " خ٣ُ٣ت و وهؼحهت   الٗامت، و ٢ض وظه اإلاكٕغ اإلاٗلىحن لخ٣ضًم عؾالت بقهاٍع

 . والث٣ت"

ت مشلما هى مٗمى٫ به في ٧ل الضو٫، و ٢ض  ت باخترام زىابذ الضولت الجؼاثٍغ ٦ما ؤلؼم اإلاكٕغ مٗضي الغؾاثل ؤلاقهاٍع

  ا ًلي : خضص اإلاكٕغ هظه الشىابذ ٦م

ىُت -  . اخترام ال٣ُم الَى

 بمهضا٢ُت الضولت. ًمـ�ؤن  ال  - 

 ؤن ًدترم ؤلاوؿان. - 

 . ؤن  ٩ًىن  زالُا مً ٧ل ابخظا٫ وال  ًسال٠  ألازال١ وآلاصاب  الٗامت - 

 إلاؿتهل٪  وظهله. ؤن  ال ٌؿخٛل  ؾظاظت  ا - 

 تهل٪ و اإلاىاٞؿت  الجزحهت.ؤن ًدترم  اإلاىاص اإلاخٗل٣ت بدماًت  الُٟىلت وخماًت اإلاؿ - 

ب  ؤو    ًم٨ً�ؤن ًسلى  مً  ٧ل  جمُحز  ٖىهغي  ؤو ظيس ي  ومً مكاهض  الٗى٠  ؤو  مً الٗىانغ  التي  -  ؤن  جشحر الٖغ

 حصج٘  ٖلى  الخجاوػاث  ؤو التهىع  ؤو التهاون.
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م مً ويىح الكغوٍ التي جًمىتها هظه اإلااصة ٖلى ٚغاع زلى الغؾ ت مً "٧ل  جمُحز  و هجض ؤهه ٖلى الٚغ اثل ؤلاقهاٍع

إلاؿتهل٪  وظهله" ٞةن بٌٗ الخىظحهاث ألازغي جبضو ًٟٞايت و ٚحر  ال ٌؿخٛل  ؾظاظت  اٖىهغي  ؤو ظيس ي" ؤو ؤن "

واضخت مً الىاخُت لانُالخُت مشل " ٖضم اإلاؿاؽ بمهضا٢ُت الضولت" و "اخترام ؤلاوؿان" ٞهي مىايُ٘ ال جدٓي 

ٌٗخبر مؿاؾا بمهضا٢ُت الضولت مً ٢بل اإلااؾؿاث الخ٩ىمُت ًم٨ً ؤن ٩ًىن خ٣ُ٣ت بخىا٤ٞ ٖام ألن ما ًم٨ً ؤن 

ت لخ٣ضًم البضًل ؤو الخل.   حؿدىض ٖلحها الغؾالت ؤلاقهاٍع

مشال ًم٨ً ؤن ٣ًىم ؤخض اإلاخٗاملحن الخىام في قب٩اث الهاج٠ الى٣ا٫ بُغح ٖغى ظضًض للخٗٝغ ٖلى الغنُض 

ث البحرو٢غاَُت ٖلى مؿخىي البىى٥، و ًم٨ً للماؾؿاث البى٨ُت الٗمىمُت البى٩ي ٌك٨ال خال ًخجاوػ بِء الٗملُا

ت مً هظا الىٕى مؿاؾا بمهضا٢ُتها في الدؿُحر و بالخالي اإلاؿاؽ  التي جخمحز ٖاصة بالبحرو٢غاَُت ؤن حٗخبر عؾالت بقهاٍع

الث مهلخُت بمهضا٢ُت الضولت في هظا ال٣ُإ. و لهظا ٞةن الُبُٗت الًٟٟايت لهظه البىىص ًم٨ً ؤن  جاصي بلى جإٍو

الم. ُت حؿاهم في الخ٤ًُِ ٖلى وؾاثل ؤلٖا  ؤو ْٞغ

بلى مىيٕى ظض خؿاؽ و مهم في  62( جمى٘ بض الغؾاثل اإلاخٗل٣ت بالضًاهاث، في خحن جخُغ١ اإلااصة 61اإلااصة اإلاىالُت )

ت وهى اإلاىيٕى الظي ْل ًهى٘ الجض٫ في الٗض ًض مً الضو٫ الٛغبُت ٖمىما مؿإلت اؾخٛال٫ اإلاغؤة في الغؾاثل ؤلاقهاٍع

ت ؤصي بلى  ٣ت التي بها اؾخٛال٫ اإلاغؤة  و ظؿضها في الىمًاث ؤلاقهاٍع زانت ألاوعوبُت مجها، بحن مً ٌٗخبر ؤن الٍُغ

٣ت  لها بلى ؾلٗت وهى ما ٌٗخبروهه مهُىا للمغؤة ٩٦اثً بكغي، و بحن مً ال ًغون في جل٪ الٍُغ "ؾلٗىت" اإلاغؤة ؤي جدٍى

ت مازغة جلٗب ُٞه اإلاغؤة صوعا عثِؿُا. بؾاءة للمغؤة بل  هي مجغص اظتهاص للخهى٫ ٖلى عؾاثل بقهاٍع

ها ؤو ٦غامتها، و هى  ؤمغ  بًجابي  62وجمى٘ اإلااصة  اؾخٛال٫ اإلاغؤة بك٩ل ًدؿبب لها في يغع ؤو ًدِ مً ٢ُمتها ؤو قٞغ

غ ًضزل في ؤزال٢ُاث الٗمل ؤلاقهاعي ًىم ًٖ اؾخٟاصة اإلاكٕغ مً الخجاعب الضولُت في هظا اإلاجا٫، بال ؤن هظا ألام

ىوي . الم الخلٍٟؼ  ؤ٦ثر مما ًضزل في مجا٫ ؤزال٢ُاث ؤلٖا

ت بٗضم بض ؤلاقهاع ال٩اطب و اإلا٣اعن و الخٟي و 63ؤما اإلااصة  المُت الؿمُٗت البهٍغ ، ٞهي جلؼم مؿاولي اإلااؾؿاث ؤلٖا

 الالقٗىعي. 

المُت الؿمُٗت ت ؤلاقهاع اإلا٣اعن ؤي الظي ٣ًاعن بحن مىخىط و  وبطا ٧ان بةم٩ان مؿاولي اإلااؾؿاث ؤلٖا ت مٗٞغ البهٍغ

ت ؤلاقهاع ال٩اطب ألهه ٢ض ال ٩ًىن مخاخا الخإ٦ض مً اإلاىخىط  مىخىط آزغ ، ٞإهه ال ًم٨ً في ال٨شحر مً ألاخُان مٗٞغ

ىوي لِؿىا مسخهحن في مجا٫ ؤلاقهاع، ٣ٞض ال ًم٨جهم الخٗ الم الخلٍٟؼ ٝغ ٖلى لؿبب بؿُِ و هى ؤن مؿاولي ؤلٖا

بها ٢بل بض ؤلاقهاع، و هٟـ ألامغ باليؿبت لئلقهاع الخٟي و  نض٢ُت مخاهت ؾُاعة مُٗىت ألهه لِـ مً خ٣هم ٢اهىها ججٍغ

 الالقٗىعي.

ت باخترام اإلاباصت  64جخُغ١ اإلااصة  ٟا٫ و اإلاغاه٣حن، و جلؼم مٗضي الغؾاثل ؤلاقهاٍع بلى الٗال٢ت بحن ؤلاقهاع و ألَا

ت مً زال٫ ؤلاقهاع، و اإلاخٗل٣ت بدماًت الُٟى  غاى ججاٍع ٟا٫ أٚل لت و اإلاغاه٣ت ، بدُض ال ًجب اؾخٛال٫ ؾظاظت ألَا
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٦ظل٪ ٖضم ؤلايغاع بهظه الٟئت ؾىاء مً زال٫ الخلمُذ ؤو ؤلاقاعة، وهي جىظحهاث تهضٝ بلى خماًت هظه الٟئت الهكت في 

 اإلاجخم٘.

ٟا٫ لل٣ُام بإصواع بقه ت ؾىاء مً زال٫ ون٠ اإلاىخىط مدل ؤلاقهاع ؤو وجمى٘ هٟـ اإلااصة ؤن ًخم اؾخسضام ألَا اٍع

ت، باؾخصىاء اإلاىخىظاث ؤو الخضماث اإلاىظهت لؤلَٟا٫ ؤو التي لها ٖال٢ت مباقغة م٘ هظه  الخمشُل في الىمًت ؤلاقهاٍع

ت مً اإلاجخم٘.  الٟئت الٗمٍغ

٘ لٗملُت ؤلاقهاع الخجاعي في هظا الٟهل ًيخ٣ل اإلاكٕغ للخىى في الٗال٢ت  الم و الؿُاؾت في مجا٫ بٗض الدكَغ بحن ؤلٖا

اع  جمى٘ اإلااصة66و  65ؤلاقهاع و طل٪ في اإلااصجحن  ت مً بض  65، و في هظا ؤلَا الم الؿمُٗت البهٍغ مؿاولي وؾاثل ؤلٖا

ت لٟاثضة ؤي خؼب ؾُاس ي ؤو مغشخحن لئلهخساباث ؾىاء ٧ان طل٪ بم٣ابل مالي ؤو بضون مجاها، في  ؤًت عؾالت بقهاٍع

بض ؤي بقهاع خؼبي ؤو مضازلت ؾُاؾُت زاعط الخمالث لاهخسابُت التي جسً٘ لغ٢ابت الهُئت  66 خحن جمى٘ اإلااصة

 اإلاؿخ٣لت لالهخساباث و ٦ظل٪ للمغا٢بحن الضولُحن ؤو اإلادلُحن اإلاخابٗحن لالؾخد٣ا٢اث لاهخسابُت زانت الغثاؾُت مجها.

 الم الؾُما اللُبرالُت مجها، هجض ؤن ال٨شحر مً ال٣ىاهحنم٘ ما هى مٗمى٫ به في ال٨شحر مً صو٫ الٗ 65وبطا ٢اعها اإلااصة 

المُت هي ماؾؿت ا٢خهاصًت و مً  ت طاث مىايُ٘ ؾُاؾُت ٖلى اٖخباع ؤن اإلااؾؿت ؤلٖا حؿمذ ببض عؾاثل بقهاٍع

خ٣ها لاؾخٟاصة مً ٖاثضاث ؤلاقهاع الؿُاس ي التي ال ٌؿتهان بها، بال ؤجها جٟغى ؤن ًخم طل٪ بك٩ل واضر و بم٣ابل 

 ماصي.

المُت للمىاُٖض لاهخسابُت و التي  ٦66ما ؤن مًمىن اإلااصة  ٌٗض بًجابُا ألهه ًدض ٖلى اخترام ؤزال٢ُاث الخُُٛت ؤلٖا

ُت في الخٗامل م٘ ٧ل اإلاترشخحن ؤو الدك٨ُالث الؿُاؾُت.  جخُلب الخُاص و اإلاىيٖى

ت اإلاخٗل٣ت بمىخ 68و  67ؤما اإلااصجان  ىظاث ًمى٘ خُاػتها ؤو اؾتهال٦ها مشل ؤهىإ ٞهً جمىٗان بض الغؾاثل ؤلاقهاٍع

ت الخانت، و٦ظل٪ اليكاَاث اإلادٓىعة بمىظب ال٣اهىن ٖلى ٚغاع ألاوكُت ؤلاظغامُت ؤو جل٪  اإلاسضعاث ؤو بٌٗ ألاصٍو

ت ؤو بًُاء ؤو  ت جخٗل٤ بإؾلخت هاٍع التي جخًمً اهدالال زل٣ُا. ًٞال ًٖ طل٪ ًمى٘ هظا اإلاغؾىم بض عؾاثل بقهاٍع

ت ٖلى ق٩ل ؤلٗاب". و طل٪ للخض مً الٗى٠ في اإلاجخم٘ و يمان ٖضم مؿاهمت وؾاثل طزاثغ "ب ما ٞحها جل٪ اإلاهىٖى

الم في الخدٍغٌ ٖلى الٗى٠ .  ؤلٖا

ت زانت مً خُض اإلاؿاخت الؼمىُت و ٖال٢تها  74بلى  69وجخُغ١ اإلاىاص مً  بلى الًىابِ الخىُٓمُت للبرمجت ؤلاقهاٍع

 ٖلى ؤن ًخم بض ؤلاقهاع يمً الٟىانل اإلاسههت له في البرهامج  69جىو اإلااصة  بالخهو و البرامج ألازغي، خُض

ت، جىو اإلااصة  الم الؿمُٗت البهٍغ ت ٖبر وؾاثل ؤلٖا ما٫  71وفي ؾُا١ جىُٓم الٗملُت ؤلاقهاٍع ٖلى ؤن ال ًخم ٢ُ٘ ألٖا

حن، و ؤن ال ًخجاوػ  ت بإ٦ثر مً ٞانلحن بقهاٍع غاُٞت و الؿمُٗت البهٍغ الٟانل ؤلاقهاعي ؾذ ص٢اث٤ في الؿِىماجٚى

                                                           
 Exemple : Code de déontologie journalistique adopté le 16 octobre 2013 Par le conseil de déontologie 

journalistique.  



 بالجصابس البصسي  السمعي ؤلاعالم ؤخلقت و جىظيم في اإلاعخمدة آلالياث:  ألاوى  صلالف

 

 
341 

غاُٞت، ؤي  ت باليؿبت لؤلٖما٫ الؿِىماجٚى حن اإلاؿمىح بهما في  12مجمٖى ص٣ُ٢ت ٦إ٢ص ى خض بحن الٟانلحن ؤلاقهاٍع

غاُٞت ٖمىما هى ؾاٖخحن ٞةهىا هجض ؤهه مً  غاُٞت، وبطا ٖلما ؤن اإلاٗض٫ الؼمني لؤلٖما٫ الؿِىماجٚى ما٫ الؿِىماجٚى لٖا

٦ةقهاع مً مجمٕى اإلاضة الؼمىُت للٗمل  %10ص٣ُ٢ت في ؾاٖخحن ؤي بيؿبت  12بت ؤلاقهاع اإلا٣ٗى٫ ؤن ج٩ىن وؿ

المُت مً ظهت و جدترم الجمهىع زانت  غافي، و هي وؿبت مخىاػهت جغاعي اإلاهلخت لا٢خهاصًت للماؾؿت ؤلٖا الؿِىماجٚى

غاُٞت و ختى ا ما٫ الؿِىماجٚى لخهو و اإلاؿلؿالث بالٟىانل بالىٓغ بلى بٌٗ ال٣ىىاث الٗغبُت التي حٛغ١ ألٖا

ت التي ج٩اص مضتها ج٣اعب مضة الٗمل اإلابشىر في خض طاجه، و هى ما ًؼعج اإلاكاهض في ال٨شحر مً ألاخُان.   ؤلاقهاٍع

ت، بكٍغ مغوع  72في هٟـ الخىظه، حؿمذ اإلااصة  ايُت لبض عؾاثل بقهاٍع بة٣ًاٝ الخهو التي جى٣ل اإلاىاٞؿاث الٍغ

حن و طل٪ لىٟـ ألاهضاٝ التي جُغ٢ىا بلحها في اإلااصة الؿاب٣ت.ص٣ُ٢ت بحن الٟانلحن ؤلا  30  قهاٍع

ايُت، زانت بطا ٖلمىا  ُا لخسهُو هظه اإلااصة للمىاٞؿاث الٍغ بال ؤهىا في هظه اإلااصة ال هجض مبرعا مهىُا و ال مىيٖى

اجُت، ؤي ؤهه لِـ بالً -خؿب ٢اهىن اليكاٍ الؿمعي البهغي  –ؤن ألامغ ًخٗل٤  غوعة ؤن جى٣ل ٧ل ب٣ىىاث مىيٖى

ايُت، ُٞم٨ً ؤن ًخم ه٣ل ؤقٛا٫ اظخمإ ٖلى اإلاباقغ بطا ٧اهذ ال٣ىاة طاث َاب٘  ال٣ىىاث الخانت مىاٞؿاث ٍع

بزباعي مخىانل، ٟٞي هظه الخالت ال جىُب٤ ؤخ٩ام هظه اإلااصة ٖلى هظه الخالت التي حك٩ل ٞغاٚا ٢اهىهُا زاعط 

ايُت.   الخُُٛاث الٍغ

ت بؿذ )جإزظ َابٗا ٖ 73اإلااصة  ( ص٢اث٤ ل٩ل 6اما و قامال و جدضص مٗض٫ الى٢ذ اإلاسهو لبض الغؾاثل ؤلاقهاٍع

ت، و هي جىُٓماث بًجابُت حؿاهم في يمان زضمت  ا، و بشالر ص٢اث٤ ٦دض ؤ٢ص ى ل٩ل ومًت بقهاٍع ؾاٖت بض ؾىٍى

ىهُت بلى ٢ىىاث بقهاٍع ت تهخم بالجاهب الغبخي ٖمىمُت جدترم خ٤ اإلاىاًَ في اإلاٗلىمت و ٖضم جدى٫ ال٣ىىاث الخلٍٟؼ

ؤ٦ثر مً اهخمامها بالخضمت الٗمىمُت، و ٖلُه ٞةن هظه اإلااصة الخىُٓمُت مً قإجها الخإؾِـ لبِئت بٖالمُت مدترمت مً 

 الجاهب لا٢خهاصي.

المُت اإلاغزو لها ببثها بمىظب  ت و التي جلتزم اإلااؾؿاث ؤلٖا ىض بصعاط الغؾاثل طاث اإلاىٟٗت الٗامت ٚحر ؤلاقهاٍع ٖو

، ٞةن مضة هظه الغؾاثل ال جضزل يمً اإلاؿاخت اإلاسههت 04-14مً ٢اهىن اليكاٍ الؿمعي البهغي  48إلااصة ا

 لئلقهاع الغبخي بمىظب هظا اإلاغؾىم، هٓغا الزخالٝ َبُٗت و ؤهضاٝ الغؾالخحن.

ت 75"وفي بَاع الكٟاُٞت بحن اإلاٗلىحن"، جلؼم اإلااصة  المُت الؿمُٗت البهٍغ بخدضًض ؤؾٗاع  مؿاولي اإلااؾؿاث ؤلٖا

ت، و ٌؿاهم هظا في بيٟاء  ؤلاقهاع ٖلى قاقاتها و وكغها ختى جخطر لجمُ٘ اإلاهخمحن و اإلاٗىُحن بالٗملُت ؤلاقهاٍع

الكٟاُٞت ٖلى الخهُلت اإلاالُت لهظه اإلااؾؿاث التي ٖاصة ما ٩ًىن مً الهٗب جدب٘ ٖملُاتها اإلاالُت زانت ُٞما 

داًل ٖلى مهالر الًغاثب، و ٖلُه ٞةن ٖملُت وكغ ؤؾٗاع ؤلاقهاع حؿاهم في ًخٗل٤ باإلاضازُل التي ًخم جؼوٍغها للخ

المُت و هى ما ٌؿاهم بضوعه في ججؿُض بِئت  ت للماؾؿت ؤلٖا بيٟاء ال٨شحر مً الكٟاُٞت ٖلى الجىاهب اإلاالُت و الخجاٍع

ت اإلاسههت لخ٩ % 2بٖالمُت صخُت، ألن طل٪ ٌؿاٖض ٖلى حؿهُل اخدؿاب  ً اإلاؿخسضمحن مً اإلاضازُل الؿىٍى ٍى

 بما ٞحهم الصخُٟحن.



 بالجصابس البصسي  السمعي ؤلاعالم ؤخلقت و جىظيم في اإلاعخمدة آلالياث:  ألاوى  صلالف

 

 
342 

الم و التي  79بلى  76اإلاىاص مً  ت اإلاغجبُت بىؾاثل ؤلٖا اًت ٦إخض ؤهىإ اإلاماعؾاث الخجاٍع جخُغ١ بلى مىيٕى الٖغ

المُت  76جسخل٠ مً خُض الك٩ل و اإلاًمىن ًٖ ؤلاقهاع، و بهظا الخهىم جلؼم اإلااصة  مؿاولي اإلااؾؿاث ؤلٖا

ت بةٖال  اًت للبرامج اإلابشىزت، ل٩ي ٩ًىن اإلاكاهض ٢اصعا ٖلى الغبِ بحن الؿمُٗت البهٍغ م الجمهىع بىيىح ب٩ل ٖملُت ٖع

اًت وجم٨ُىه مً ال٣ضعة ٖلى ٞهم عهاهاث البرهامج زانت مً خُض اإلاًمىن، و في هٟـ الؿُا١ جمى٘  اإلاًمىن و الٖغ

اًت مُٗىت ؾىا77اإلااصة اإلاىالُت ) ء ٧اهذ مً َٝغ شخو مٗىىي ؤو َبُعي، ( ؤن جخًمً البرامج، التي ج٣٘ جدذ ٖع

اًت .  ؤن جدض ٖلى قغاء ؤو ا٢خىاء ؤو بًجاع مىخىط ؤو زضمت مُٗىت، مشلما حؿخلؼمه ٢ىاٖض الٖغ

ىوي مً َٝغ خؼب ؾُاس ي ؤو مترشر لالهخساباث مشلما ههذ ٖلُه  78وجمى٘ اإلااصة   اًت ؤي بغهامج جلٍٟؼ ؤن جخم ٖع

ت و الخهو الؿُاؾُت و الضًيُت مدل  79اإلااصة  مً هظا الٟهل، في خحن جمى٘ 65اإلااصة  ؤن ج٩ىن اليكغاث ؤلازباٍع

عي ظؼاثغي عبما ٌؿدىض ُٞه اإلاكٕغ بلى وا٢٘ اإلاماعؾت الؿُاؾُت في الجؼاثغ. اًت وهظا زُاع حكَغ  ٖع

ىن جغ٥ اإلاكٕغ هظا اإلاجل لؿلُت الًبِ بال ؤهه ؤلؼم مؿاولي اإلااؾؿاث ؤلا  ٖالمُت وخى٫ ٖملُت لا٢خىاء ٖبر الخلٍٟؼ

باخترام الكغوٍ التي جدضصها هظه الؿلُت بسهىم البرامج التي ٢ض جخًمً مىخجاث ؤو بغامج مسههت لال٢خىاء 

ىن.  ٖبر الخلٍٟؼ

الم الؿمُٗت  ت مً زال٫ وؾاثل ؤلٖا ، مً زال٫ هظا الٟهل، َغ١ بلى الٗملُت ؤلاقهاٍع مىما هجض ان اإلاكٕغ ٖو

٘ الٗال٢ت بحن ؤلا  ت و جىاو٫ بالدكَغ ٟا٫ و اإلاغاه٣حن و ؤلاقهاع و اإلاغؤة و ؤلاقهاع  و الؿُاؾت و ٦ظا البهٍغ قهاع و ألَا

ٟا٫ و اإلاغاه٣حن و ؤًًا ؤلاقهاع و اإلاجخم٘ و هي مٗالم ججضص الخإ٦ُض ٖلى  ؤلاقهاع و بٌٗ الٟئاث الهكت مشل ألَا

الم الؿمعي البهغي مشل ما اجطر لىا في الىهىم الخىظه اإلاؿاولُاحي الظي ًخبىاه اإلاكٕغ في الخٗامل م٘ ؤلٖا

ُٗت الؿاب٣ت.  الدكَغ

بال ؤهىا مً زال٫ جدلُل مىاص هظا الٟهل اإلاخٗل٤ باإلقهاع، هالخٔ ؤن اإلاكٕغ ؤزلِ بك٩ل واضر بحن ؤزال٢ُاث 

ضاص الك٨لي ؤو اإلاًمىن، و بحن ألازال٢ُاث  الٗمل ؤلاقهاعي ب٩ل ما ًخًمىه هظا اإلاجا٫ مً مهً ؾىاء في ؤلٖا

٘ إلاهىت ؤلاقهاع التي ًٟترى ؤن  الصخاٞت اإلاغجبُت ىوي، بدُض ؤهىا هجض ؤن اإلاكٕغ اهدٝغ بلى الدكَغ باإلقهاع الخلٍٟؼ

ىوي و ؤلاقهاع و هي  الم الخلٍٟؼ ًسً٘ ل٣اهىن زام باإلقهاع صون الخُغ١ بلى مؿاثل ظض هامت في الٗال٢ت بحن ؤلٖا

٘ زانت في جدضًض اإلاؿاولُاث ًٖ ؤلا  غ اإلاؿاثل التي جدخاط بلى الدكَغ قهاع ال٩اطب و الخاالث التي ًم٨ً لهُئت الخدٍغ

الم. ت و ٦ظا خضوص الٗال٢ت بحن ؤلاقهاع و ؤلٖا  ؤن جبضي عؤحها في مًمىن الغؾالت ؤلاقهاٍع

وهىا ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن الٟغاٙ ال٣اهىوي اإلاىظىص في مجا٫ الٗمل ؤلاقهاعي صٞ٘ اإلاكٕغ بلى مداولت جىُٓم اإلاؿاثل ألا٦ثر 

الم و ؤلاقهاع صون مغاٖاة الخضوص اإلاهىُت الٟانلت بحن اإلاجالحن اللظًً ًبضوان بلخاخا و خؿاؾُت ف ي الٗال٢ت بحن ؤلٖا

 ؤ٦ثر جماهُا و جضازال ُٞما بُجها.

آلُاث الغ٢ابت مً زماوي مىاص جىضر   الٟهل الخاصي ٖكغ و ألازحر مً هظا اإلاغؾىم ًخًمً "ؤخ٩اما جخٗل٤ بالغ٢ابت"

خُغ١ هظا الٟهل بلى مؿاثل لها ٖال٢ت بمهام الغ٢ابت اإلاى٧لت بلى التي جماعؾها ؾُلت يبِ الؿ معي البهغي، ٍو



 بالجصابس البصسي  السمعي ؤلاعالم ؤخلقت و جىظيم في اإلاعخمدة آلالياث:  ألاوى  صلالف

 

 
343 

ت اإلاغزو  المُت الؿمُٗت البهٍغ ؾلُت يبِ اليكاٍ الؿمعي البهغي و هي الٗال٢ت التي جغبِ بحن اإلااؾؿاث ؤلٖا

ت و اإلاالُت لها باليكاٍ في الجؼاثغ ة بحن ؾلُت يبِ الؿمعي البهغي وهي الغ٢ابت التي جمـ بظغاءاث ا لغ٢ابت ؤلاصاٍع

 و اإلاهىُت.

ت بحن ؾلُت 81ومً هظا اإلاىٓىع، حكٕغ اإلااصة  لاولى مً هظا الٟهل )اإلااصة ٘ ألخ٩ام الٗال٢ت ؤلاصاٍع ( في الدكَغ

المُت خُض جلؼم مؿاولي هظه باالمخشا٫ ل٩ل َلباث ؾلُت يبِ الؿمعي البهغي ل٩ي جخم٨ً  الًبِ و اإلااؾؿت ؤلٖا

اإلاخٗل٤ باليكاٍ الؿمعي البهغي الؾُما  04-14ابُت مً آصاء اإلاهام اإلاى٧لت بلحها بمىظب ال٣اهىن هظه آلالُت الغ٢

ت الجزاٖاث و٦ظل٪ في  الباب الشالض مىه اإلادضص إلاهام و نالخُاث هظه الؿلُت في مجا٫ الًبِ و اإلاغا٢بت و حؿٍى

 اإلاجا٫ ؤلاؾدكاعي.

ت اإلاغزو لها باليكاٍ في الجؼاثغ بةباٙل ؾلُت يبِ مؿاولي اإلااؾؿاث الؿمُٗت ال ٦82مذ جلؼم اإلااصة  بهٍغ

ض ؤلال٨ترووي ...بلخ( و طل٪  الؿمعي البهغي ب٩ل حُٛحر في اإلاٗلىماث الخانت بال٣ىاة )اإلا٣غ، الهاج٠ ، الٟا٦ـ، البًر

ُُاث اإلا٣ضمت ؤًام اإلاىالُت للخُٛحر ، ٖلما ؤن هظا الخُٛحر في اإلاٗلىماث و اإلاٗ 10ٖبر عؾالت مىص ى ٖلحها في ًٚىن 

لؿلُى الًبِ زال٫ ج٣ضًم َلب الخهى٫ ٖلى عزهت البض، ال ًم٨ً حُٛحرها بال بٗض مىا٣ٞت مؿب٣ت ؾلُت 

 .83الًبِ خؿب ؤخ٩ام اإلااصة 

ت الىاقُت في الجؼاثغ بغزهت  84وفي هٟـ الؿُا١ جلؼم ؤخ٩ام اإلااصة  المُت الؿمُٗت البهٍغ مؿاولي اإلااؾؿاث ؤلٖا

لىمت بلى ؾلُت الًبِ بىاء ٖلى َلب هظه ألازحرة لخخم٨ً مً ال٣ُام بمهامها اإلادضصة في بةعؾا٫ ؤًت وز٣ُت ؤو مٗ

مؿاولي اإلااؾؿاث اإلاٗىُت بىو هظا اإلاغؾىم بخم٨حن مؿاولي ؾلُت الًبِ ؤو  85، ٦ما جلؼم اإلااصة 04-14ال٣اهىن 

٢ابُت اإلاخٗل٣ت بمضي بخترام ؤلالتزاماث ألاشخام اللظًً حُٗجهم لخمشُلها ، مً الضزى٫ بلى اإلا٣غاث لل٣ُام باإلاهام الغ 

 اإلاىهىم ٖلحها في صٞتر الكغوٍ وصٞاجغ الكغوٍ الخانت و ؤلاجٟا٢ُاث.

مً هظا اإلاغؾىم خضص اإلاكٕغ آلالُاث ؤلاظغاثُت طاث الُاب٘ ؤلاصاعي التي ج٣ىم مً  11في هظا الجؼء مً الٟهل ا٫

الم اإلاغز و لها باليكاٍ الؿمعي البهغي في الجؼاثغ، و هي زاللها ؾلُت الًبِ بدىُٓم ٖمل اإلااؾؿاث ؤلٖا

ُٗت الؿاب٣ت ٖلى ٚغاع ٢اهىن اليكاٍ الؿمعي البهغي  و ٦ظا ٢اهىن  04-14آلالُاث مؿخمضة مً الىهىم الدكَغ

الم  ، وهىا البض مً الخإ٦ُض ٖلى ؤهمُت هظه ألالُاث الخىُٓمُت ألهه بضون يبِ الٗال٢ت الغ٢ابت بحن 05-12ؤلٖا

المُت ؤو مً اإلااؾؿاث الى اقُت في ال٣ُإ ًم٨ً ؤن ًدضر ؤلاهدغاٝ ؤو الخٗؿ٠ ؾىاء مً ظاهب اإلااؾؿاث ؤلٖا

ضا  ت و الغ٢ابُت بمىظب هو ٢اهىوي مً قإهه ؤن ًًٟي مٍؼ ظاهب ؾلُت الًبِ، و ٖلُه ٞةن جدضًض الٗال٢اث ؤلاصاٍع

ت.  مً الكٟاُٞت ٖلى ٖمل ال٣ُإ و ٌؿاهم في الخإؾِـ لبِئت بٖالمُت مدتٞر

ا ؤهه مً ألاخ٩ام ؤلاًجابُت الي جًمجها هظا الٟهل هى جم٨حن ممشلي ؾلُت الًبِ مً الخد٤٣ ًٖ ٦شب مً زال٫ ٦م

المُت وهى ما لم مٗمىال به مً ٢بل باليؿبت للصخاٞت اإلا٨خىبت التي اهتهؼ  اعاث مُضاهُت بلى م٣اع اإلااؾؿاث ؤلٖا ٍػ
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لُه ٞةن هظا ؤلاظغاء هى ظض بًجابي في جىُٓم مؿاولىها الٟغنت لل٣ُام بخجاوػاث في خ٤ مؿخسضمي ال٣ُا ٕ. ٖو

المي الؿمعي البهغي.  الٗمل ؤلٖا

ت البض و ؤن ال ًى٣ُ٘ هظا البض بال  86اإلااصة  جخُغ١ بلى الغ٢ابت اإلاهىُت خُض جىو ٖلى بلؼامُت بخترام مبضؤ بؾخمغاٍع

ًىما ٞةن مؿاولي هظه اإلااؾؿت  15جخجاوػ "في خاالث ال٣ىة ال٣اهغة اإلاشبخت ٢اهىها" ، و في خالت به٣ُإ البض إلاضة 

غ مٟهل لؿلُت الًبِ خى٫ ؤؾباب هظا ؤلاه٣ُإ. ؤما بطا ججاوػ به٣ُإ البض  ًىما ٞةن  60ملؼمىن بخ٣ضًم ج٣ٍغ

غ مٗلل" بلى الؿلُت اإلااهدت ٢هض سخب عزهت البض.  ؾلُت الًبِ جخسظ بظغاءاتها اإلاخمشلت في ج٣ضًم "ج٣ٍغ

ٖلى يغوعة ٢ُام مؿاولي اإلااؾؿاث اإلاٗىُت بهظا اإلاغؾىم  87الُت ٣ٞض ههذ اإلااصة ؤما ُٞما ًسو الغ٢ابت اإلا

غ مداٞٓي الخؿاباث بلى ؾلُت الًبِ و طل٪ ما  ت ل٩ل ؾىت مىهغمت و ج٣اٍع لخهُلت خؿاباتها اإلاالُت الؿىٍى

ؼ  الكٟاُٞت اإلاالُت لل٣ُإ ومما ؾِى٨ٗـ ؾلبا ٖلى اإلاهىُحن اللظًً ؾِؿخُٟض ون مً آزاع هظه ؾِؿاهم في حٍٗؼ

ً  %2الٗملُت مً زال٫ ؤلاؾخٟاصة مً  ت اإلاسههت للخ٩ٍى  ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ ال الخهغ.مً خهُلت لاعباح الؿىٍى

ت جخسظها ؾلُت الًبِ َب٣ا ألخ٩ام  88جىو اإلااصة  ٖلى ان ٖضم بخترام بىىص صٞتر الكغوٍ الٗامت بلى ٣ٖىباث بصاٍع

ُٗت في هظا اإلاجا٫ ٦إن ال ج٩ىن هظه  و طل٪ 04-٢14اهىن اليكاٍ الؿمعي البهغي  صون ؤلازال٫ باألخ٩ام الدكَغ

ت مشال.  ال٣ٗىباث ؾالبت للخٍغ

وبالىٓغ بلى ؤخ٩ام مىاص هظا الٟهل هجض ؤجها جخُغ١ بلى حكٕغ لغ٢ابت زالر مؿاثل ظض هامت في جىُٓم ٖمل 

ت التي ٖاصة  المُت و يمان بختراُٞتها، و هي اإلاؿاثل ؤلاصاٍع ما ٩ًىن الصخُٟىن و اإلاؿخسضمىن ضخُت اإلااؾؿاث ؤلٖا

لها زانت بطا ٖلمىا ؤن الخٗؿ٠ ؤلاصاعي هى مً ؤ٦ثر اإلاكا٧ل التي ٌٗاوي مجها اإلاؿخسضمىن في الجؼاثغ زانت في 

ال٣ُإ الخام، و ٦ظا اإلاؿاثل اإلاهىُت اإلاخٗل٣ت ؤؾاؾا بالبض والتي في خالت ٖضم مغاٖاتها ؾِى٨ٗـ طل٪ ؾلبا ٖلى 

الم ال جؼاثغي ٖمىما و ؾُازغ طل٪ ٖلى  خ٤ الجمهىع في الخهى٫ ٖلى اإلاٗلىمت ، اما الجاهب الشالض نىعة ؤلٖا

غ ال٣ُإ صون الخم٨ً  المُت و هى الجاهب الظي ال ًم٨ً جٍُى ُٞخٗل٤ بالجاهب اإلاالي الظي ًمشل ٖهب اإلااؾؿت ؤلٖا

ان بختراُٞت ال٣ُإ، ألن ؤلاختراُٞت مً مغا٢بخه ويمان مغاٖاجه لخ٣ى١ ٧ل اإلاؿخسضمحن وهى ما ٌؿاهم ٦شحرا في يم

 جخُلب هٓاما بٖالمُا جخ٩امل ُٞه ٧ل الجىاهب اإلاهىُت مجها و ؤلا٢خهاصًت و الؿُاؾُت و الىٟؿُت و ألازال٢ُت.

ت التي جاؾـ لها ال٨شحر مً بىىص هظا الٟهل بطا ما  المُت اإلادتٞر بال ؤهه ال ًم٨ً جد٤ُ٣ هظه ؤلاختراُٞت و البِئت ؤلٖا

ت ؤو بًضًىظُت ؤو مهلخُت جخجاوػ الهضٝ ألاؾاس ي و الىخُض وهى جد٤ُ٣  جم حسخحر  هظه ألاخ٩ام ألهضاٝ ؾُاؾٍى

 اختراُٞت هظا ال٣ُإ الخؿاؽ في اإلاجخم٘.
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 :  الثاوي اإلاؼلب

 (النيفي و النمي) 111-21 الخىفيري للمسسىم ؤلاحساةي الخدليل

ي اٖخمضها ٖلحها ؾاب٣ا، بدُض ؤهىا ؾيبىب مىاص هظا ؾىىانل في هظا اإلاؿخىي مً الخدلُل الٗمل بالٟئاث الت

ت جىظهاث اإلاكٕغ مً زال٫ هظه الىز٣ُت ال٣اهىهُت.  اإلاغؾىم إلاٗٞغ

I.  : الخدليل النمي     

 الجىاهب 

 اإلاسجبؼت

 باالهفخاح

 السمعي على

 البصسي 

الجىاهب اإلاخعلقت 

بأداب و ؤخالقياث 

 اإلاهىت

ذاث الجىاهب 

باإلامازست  العالقت

 دترفتاإلاهىيت اإلا

بألياث  الخاصتالجىاهب 

 الخىظيم الظبؽ و 

الجىاهب 

اإلاساعدة على 

جىفحر بيئت مهىيت 

 مدترفت

، 11، 10، 8،9، 7 1،2،3،4  اإلاىاد

12،13،14،15 

،16،17،18،19 ،20 

،28،29،30،27 

31،32،33،35 ،

36،37،38،41،42 ،

43،44،45،50،60،

62 ،

63،64،65،66،67،

68 71،72،73،74 ،

76،77 78،79. 

11 ،14 ،15 ،16 ،

17 ،18 ،20 ،27 ،

28 ،29 ،30 ،31 ،

32 ،34 ،35 ،36 ،

37 ،39،41 ،42 ،

43 ،44 ،45 ،50 ،

56 ،59 ،60 ،63 ،

64 ،65 ،66 ،69 ،

70 ،71 ،72 ،73 ،

76،86   

1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،

9 ،10 ،11 ،12 ،13 ،14 ،

15 ،16 ،17 ،18 ،19 ،20 ،

21 ،22 ،23 ،24 ،25 ،26 ،

27 ،28 ،29 ،30 ،31 ،32 ،

33 ،34 ،35 ،36 ،37 ،38 ،

39 ،40 ،41 ،42 ،43 ،44 ،

45 ،46 ،47 ،48 ،49 ،50 ،

51 ،52 ،53 ،54 ،55 ،56 ،

57 ،58 ،59 ،60 ،61 ،62 ،

63 ،64 ،65 ،66 ،67 ،68 ،

69 ،70 ،71 ،72 ،73 ،74 ،

75 ،76 ،77 ،78 ،79 ،80 ،

81 ،82 ،83 ،84 ،85 ،86 ،

87 ،88 . 

18،20 ،21 ،

22 ،23 ،24 ،

25 ،26 ،27 ،

28 ،31 ،34 ،

35 ،39  ،40 ،

43 ،46 ،47 ،

52 ،53 ،54 ،

81 ،82 ،83 ،

84 ،85 ،86 ،

87 ،88 

  111-21 زقمًىضح الخدليل النمي للمسسىم الخىفيري  50الجدوى زقم  

  ؤ٦ثر مً ٞئت.بٌٗ اإلاىاص جضزل في ؤ٦ثر مً ٞئت مً ٞئاث الخدلُل ولهظا ٞةن هظه اإلاىاص جخ٨غع في جدلُل مالخظت : 
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 طاث اإلاهىت و الجىاهب ؤزال٢ُاث و ماصة ع٦ؼث في ؤٚلبها ٖلى الخٟانُل الض٣ُ٢ت اإلاٗل٣ت بأصاب 98جًمً هظا اإلاغؾىم 

ت و الجىاهب اإلاهىُت باإلاماعؾت الٗال٢ت  ٖلى اإلاؿاٖضة الخىُٓم و ٦ظل٪ الجىاهب و الًبِ بألُاث الخانت اإلادتٞر

حر ت، بدُض جً مهىُت بِئت جٞى مىذ ؤٚلب مىاص هظا اإلاغؾىم في ألاخ٩ام ألازال٢ُت و الًبُُت و اإلاهىُت التي مدتٞر

ت في الجؼاثغ، و هي ألاخ٩ام التي ظاءث ٦ةياٞت  المُت الؿمُٗت البهٍغ ًجب ؤن جضزل في صٞتر قغو٥ اإلااؾؿاث ؤلٖا

ُٗت التي خللىاها ؾاب٣ا.  ص٣ُ٢ت و مٟهلت بلى جل٪ ألاخ٩ام التي جًمىتها الىهىم الدكَغ

 ماصة بدُض ؤن ٞئت الجىاهب 89ماصة مً بحن  88ض ظاءث ٧ل مىاص هظا اإلاغؾىم طاث َاب٘ يبُي و جىُٓمي، ؤي و٢

الخىُٓم خاػث ٖلى ؤٚلب مىاص هظه الىز٣ُت بدُض ؤن اإلاكٕغ ٞهل جٟهُال ص٣ُ٢ا قمل   و الًبِ بألُاث الخانت

المُ ت، اما الٟئت الشاهُت مً خُض ٧ل الجىاهب التي هي بداظت بلى جىُٓم و يبِ في اإلاماعؾت ؤلٖا ت الؿمُٗت البهٍغ

ماصة جىاولذ بك٩ل مٟهل ٖضة ظىاهب مً  44اهخمام اإلاكٕغ ٣ٞض ٧اهذ ٞئت آصاب و ؤزال٢ُاث اإلاهىت التي ظاءث ٞحها 

الم الؿمعي البهغي و هي ألامىع الي ًخم  ت و ٞهلذ في ألازال٢ُاث الخانت باإٖل ؤزال٢ُاث اإلاماعؾت الؿمُٗت البهٍغ

 ى ٞحها ألو٫ مغة مً َٝغ اإلاكٕغ الجؼاثغي.الخى 

ت التي ظاءث ٞحها  اإلاهىُت الٟئت الشالشت مً خُض لاهخمام هي الٟئت اإلاخٗل٣ت باإلاماعؾت ماصة جُغ٢ذ بلى  39اإلادتٞر

ت و طل٪ الؾخضعا٥ الى٣و الظي وعص في  المُت الؿمُٗت البهٍغ ألامىع اإلاهىُت التي حؿاهم في جغ٢ُت اإلاماعؾت ؤلٖا

ُٗت الؿاب٣ت في هظه اإلااصة.الىهى   م الدكَغ

حر ٖلى اإلاؿاٖضة اما الٟئت الخانت بالجىاهب ت )الٟئت الغابٗت( خُٓذ هي ألازغي باهخمام  مهىُت بِئت جٞى مدتٞر

حر  30اإلاكٕغ مً زال٫  المُت و ٚحرها مً اإلااؾؿاث التي حؿاهم في جٞى ماصة ٞهل في الٗال٢اث بحن اإلااؾؿاث ؤلٖا

المُت إلاا لها مً ؤهمُت في جغ٢ُت بِئت بٖالمُت مدتر  ٞت ٦ما جُغ٢ذ بك٩ل مباقغ بلى البِئت اإلاهىُت صازل اإلااؾؿت ؤلٖا

المُت.  اإلاماعؾت ؤلٖا

الم الؿمعي البهغي ٣ِٞ جُغ١ بلحها اإلاكٕغ  و ُٞما ًسو الٟئت ألاولى الخانت بالجىاهب اإلاغجبُت باإلهٟخاح ٖلى ؤلٖا

 في ؤعب٘ مىاص ٣ِٞ.

II. ُٗت الؿاب٣ت، ٞةهىا في هظه اإلاغخلت مً  لمامش ي :يفالخدليل الن ٢مىا به في جدلُل الىهىم الدكَغ

الخدلُل ؾى٣ىم بخدلُل هظا اإلاغؾىم الخىُٟظي مً زال٫ الٟئاث الخمـ وطل٪ بىاء ٖلى الخدلُل الٗام 

 الىاعص ؤٖاله.

 :   الجىاهب اإلاسجبؼت باالهفخاح على السمعي البصسي  - 2

الم الؿمعي البهغي، و طل٪ ألهه في هظه لم ًى٫ اإلاكٕغ في هظا اإلاغؾى  م بهخماما بالجىاهب اإلاخٗل٣ت باإلهٟخاح ٖلى ؤلٖا

الىز٣ُت ججاوػ الخاظت بلى جدضًض الخٍُى الٍٗغًت لهظا ال٣ُإ و اججه بلى الخٟانُل اإلاهىُت و ألازال٢ُت ؤ٦ثر، 

ُٗت الؿاب٣ت الؾُما زانت و ؤهه ؾب٤ و ؤن خضص جل٪ الخىظهاث ال٨بري و الخٍُى الٍٗغًت في الىهى  م الدكَغ
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، و ٖلُه ٣ٞض ا٢خهغث هظه الٟئت ٖلى  04-14و ٢اهىن اليكاٍ الؿمعي البهغي  05-12ال٣اهىن الًٗىي لئلٖالم 

اعب٘ مىاص جدضص ألاولى مجا٫ و هضٝ هظا اإلاغؾىم ب٩ىهه حهضٝ بلى وي٘ صٞتر الكغوٍ الٗامت الظي ًدضص ال٣ىاٖض 

ىوي ؤو ؤلاطاعي ، ٖلى ؤن ج٩ىن هظه ال٣ىاٖض الخانت )اإلااصةاإلاٟغويت ٖلى ٧ل زضمت للبض الخل ( مدل صٞتر قغوٍ 2ٍٟؼ

اجُت.  ًلخ٤ باإلاغؾىم اإلاخًمً عزهت بوكاء زضمت ؤلاجها٫ الؿمعي البهغي اإلاىيٖى

ىوي ؤو ؤلاطاعي ٖبر  ؤما اإلااصة الشالشت ٣ٞض خضصث مجا٫ جُب٤ُ ؤخ٩ام هظا اإلاغؾىم ؤي ٖلى ٧ل زضماث البض الخلٍٟؼ

ماع الهىاُٖت ؤو الهغجؼ لاعض ي ؤو ال٩ابل، ُٞما خضصث اإلااصة الغابٗت مً هظه الٟئت مٟهىم زضمت البض ؤلاطاعي و ألا٢

ىوي.  الخلٍٟؼ

اإلاالخٔ هىا ؤن هظه اإلاىاص خضصث الؿىض ال٣اهىوي لهظا اإلاغؾىم و هضٞه و مجا٫ جُب٣ُه و ؤبغػث ؤهم مٟاهُمه و ٧ل 

دُض ؤن اإلاكٕغ لم ٌؿترؾل في هظه الٟئت ألهه ٢ض ؤوضر بك٩ل مًٟل مً زال٫ هظا ًإحي ٦خمهُض للمىاص الالخ٣ت ، ب

الم  ُٗت الؿاب٣ت الخٍُى الٍٗغًت و الخىظهاث ال٨بري التي جبىاها اإلاكٕغ باليؿبت ل٣ُإ ؤلٖا الىهىم الدكَغ

 الؿمعي البهغي.

 اإلاهىت :  ؤخالقياث و بأداب اإلاخعلقت الجىاهب - 1

الٟهل، هالخٔ ؤن اإلاكٕغ خاو٫ مً زال٫ هظا اإلاغؾىم جضاع٥ ما ؤٟٚله في الىهىم زال٫ جدلُلىا إلاىاص هظا  مً

المُت  الم الؿمعي البهغي، مً ؤزال٢ُاث مهىُت زانت باإلاماعؾت ؤلٖا ُٗت الؿاب٣ت اإلاىٓمت ل٣ُإ ؤلٖا الدكَغ

ت، ٦ما هلمـ بظتهاصا لضي اإلاكٕغ مً ؤظل ؤلاخاَت ب٩ل الجىاهب ألازال٢ُت اإلا الم الؿمُٗت البهٍغ غجبُت باإٖل

ت خغنه ٖلى جىُٓم ال٣ُإ.  الؿمعي البهغي و طل٪ صاثما مً ػاٍو

ومً ؤظل جىُٓم ال٣ُإ هالخٔ ؤن اإلاكٕغ بؾخٟاص مً ججاعب صو٫ الٗالم في هظا الؿُا١ و بؾخٟاص ؤًًا مً الخجغبت 

غ الخىُٓمُت و طل٪ بؿبب جإ الم الؿمعي البهغي و التي ظغث زاعط ألَا ت في ؤلٖا زغ اإلاكٕغ في بنضاع الجؼاثٍغ

ُٗت اإلاىٓمت لل٣ُإ.  الىهىم الدكَغ

مىما ًم٨ً ؤن ههى٠ مٗٓم مىاص هظا الٟهل في زاهت اإلاىاص ؤلاًجابُت التي ًم٨ً ؤن حؿاهم بك٩ل ٦بحر في جىُٓم  ٖو

ت، زانت و ؤن الٗضًض مً هظه ألازال٢ُاث اإلاهىُت لم ًخم الخُغ١  المُت الؿمُٗت البهٍغ بلحها و ؤزل٣ت اإلاماعؾت ؤلٖا

المُت في الجؼاثغ.   مؿب٣ا ، وبالخالي ٞةن هظا اإلاغؾىم ًخًمً ؾىاب٤ ؤزال٢ُت باليؿبت للمماعؾت ؤلٖا

ت في ٞدىي هظا اإلاغؾىم جخٗل٤ بالضعظت ألاولى  المُت الؿمُٗت البهٍغ هالخٔ ؤن ألازال٢ُاث اإلاخٗل٣ت باإلاماعؾت ؤلٖا

٢خهاصًت في الضعظت الشالض، بدُض ؤن لشاهُت زم الجىاهب لاظخماُٖت في الضعظت ابالجىاهب الؿُاؾُت زم الجىاهب لا 

.  اإلاكٕغ
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هخم ؤًًا باألزال٢ُاث اإلاهىُت التي لها جإزحر مباقغ ٖلى الخُاة الؿُاؾُت و او باإلاىاػاة م٘ طل٪، هجض  ؤًًا ؤن اإلاكٕغ 

زغي ؤن الهاظـ ألا٦بر للمكٕغ هي ألازال٢ُاث التي ٞهل ٞحها اإلاكٕغ و لم ًتر٥ ٞحها ؤًت سٛغاث، و هظا ما ًا٦ض مغة ؤ

الم الؿمعي البهغي هى هاظـ ؾُاس ي بالضعظت ألاولى.  في جىُٓمه ل٣ُإ ؤلٖا

ُٗت  ُٞما ٖضي طل٪، ا٦خٟى اإلاكٕغ بةٖاصة الخظ٦حر باألزال٢ُاث ال٨الؾ٨ُُت التي ههذ ٖلحها مٗٓم الىهىم الدكَغ

الم، ٞخاعة ٣ًضمها ٖلى ؤجها مباصت ؤز لتزاماث البض ٖلى اال٢ُت و جاعة ؤزغها ٣ًضمها ٖلى ؤجها الجضًضة  اإلاخٗل٣ت باإٖل

الم الؿمعي البهغي بخترامها و جاعه ؤزغي جإزظ َاب٘ الخىظحهاث اإلاهىُت، بال ؤجها جب٣ى هٟـ اإلاباصت  الىاقُحن في ؤلٖا

الم  الم  07-90ال٨الؾ٨ُُت التي ظاءث ؤٚلبها في ٢اهىن ؤلٖا  .05-12زم في ٢اهىن ؤلٖا

ٟهل ؤن مٗٓم اإلاباصت ألازال٢ُت التي جًمجها هظا الٟهل ًم٨ً ؤن جضزل في بلىعة مُشا١ ألزال٢ُاث وها٦ض في هظا ال

المُت في  الم الؿمعي البهغي ج٩ىن ٦ُٟلت بإزل٣ت هظه اإلاماعؾت ؤلٖا اإلاهىُت ؤو مضوهت للؿلى٥ اإلانهي زانت باإٖل

م ًخُغ١ ٚلحها اإلاكٕغ وب٣ُذ لخض آلان الجؼاثغ  بك٩ل ؤًٞل. بال ؤن هظا اإلاُشا١ ًجب ؤن ٌكمل ظىاهب ؤزغي ل

ت، و هي  المُت الؿمُٗت البهٍغ مهملت و جسً٘ إلاؿخىي و مؼاط الصخُٟحن و اإلايكُحن و مؿحري اإلااؾؿاث ؤلٖا

 الجىاهب التي ؾىٗمل ٖلى جغ٢ُتها و ببغاػها بىاء ٖلى اإلا٣ابالث التي ؾىجغحها في الك٤ الشاوي مً هظا الٟهل الخُب٣ُي.

ت  ؤما في الجاهب الؿُاس ي, ٞىجض الٗضًض مً ألامىع ٚحر اإلابرعة ال مً الىاخُت اإلاهىُت و ال  مً الىاخُت الٗلمُت )هٍٓغ

لخٓغ ٧ل بهاهت ؤو زُاب ُٞه بؾاءة ؤو قخم ؤو  7اإلاؿاولُت ؤلاظخماُٖت(، ٞٗلى ؾبُل اإلاشا٫ ًسهو اإلاكٕغ اإلااصة 

ٚحر اإلابرع ٖلى اٖخباع ؤن ؤلاهاهت ؤو ؤلاؾاءة ؤو الكخم  ٢ظٝ يض شخو عثِـ الجمهىعٍت ؤو الهُئت التي ًمشلها، وهى مً

اث مدٓىعة ؤزال٢ُا ٖلى الصخُٟحن مً الىاخُت اإلاهىُت يض ٧ل مىاًَ و لِـ يض عثِـ  ؤو ال٣ظٝ ٧لها جهٞغ

 الجمهىعٍت ٣ِٞ.

ىُت و عمىػ الضولت " و ا٦ما ع٦ؼ  اإلاكٕغ ٖلى  ىُت و اخترام " ال٣ُم الَى الضٞإ و ألامً  خترام "مخُلباث الىخضة الَى

ىُحن و الىٓام الٗام و ٦ظا اإلاهالر لا خترام الشىابذ و ال٣ُم الضًيُت و ا٢خهاصًت و الضبلىماؾُت للبالص" و "الَى

خترام الخ٤ في الكٝغ و اخترام اإلاغظُٗاث الضًيُت و اإلاٗخ٣ضاث و الضًاهاث ألازغي" و األازال٢ُت و الش٣اُٞت لؤلمت" و 

اث لضي ؾتر الخُاة الخانت للمى  اًَ و خماًت ألاؾغة" و خماًت الٟئاث الًُٟٗت"، و طل٪ ًىضر لىا حؿلؿل ألاولٍى

ت للجاهب الؿُاس ي زم الجاهب لا   ظخماعي الش٣افي.اإلاكٕغ مً ظهت ؤي ألاولٍى

اث ألازال٢ُت بالٓغوٝ و اإلاُُٗاث الجُىؾُاؾُت التي ظاءث ٞحها هظه الىهىم  ًغجبِ هظا الدؿلؿل في ألاولٍى

ُٗ ت التي ًىلحها اإلاكٕغ للمؿاثل الؿُاؾُت الدكَغ ت  , ٞالتر٦حز ٖلى مهُلر "الخهو الؿُاؾُت و الٗامت" ًا٦ض ألاولٍى

ه مً الخىى في الكإن الؿُاس ي.  و جسٞى

لتزم بالٛمىى في ال٨شحر مً اإلاباصت طاث الُاب٘ الؿاس ي ولم ٌؿعى بلى قغخها، اووسجل في هظه الى٣ُت ؤن اإلاكٕغ 

٢خهاصًت و جدٓى بةظمإ خىلها، ٖلى ٚغاع اإلاهالر لا وؿبُا ًٖ الٟهم الٟىعي ؤو التي الزانت جل٪ اإلاخٗظعة 

ىُحن و الىٓام الٗام.  وبهظا ٩ًىن اإلاكٕغ ٢ض مىذ  ىُت و الضٞإ و ألامً الَى الضبلىماؾُت و مخُلباث الىخضة الَى
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ت لخ٣ضًغ ما ًم٨ً  ىُت و الضٞإ و ألامً ٖخباعه مً "مخُلباث اللؿلُاث اإلاٗىُت الهالخُاث الخهٍغ الىخضة الَى

ىُحن و الىٓام الٗام"، وهظا ما ًٟؿغ لىا ججاهل اإلاكٕغ لخٍٗغ٠ هظه اإلاباصت بك٩ل واضر، بدُض ؤهىا هجض ؤن  الَى

هظا الٛمىى م٣هىص و لِـ ٖغيُا، ٞهى ًمىذ للؿلُاث ًٞاء عخبا إلاماعؾت الًِٛ ٖلى اإلاماعؾحن لئلٖالم 

٤ ج٣ضًغاث خه ت مً الؿلُت في خض طاتها صوهما جىا٤ٞ ٢بلى بحن اإلاٗىُحن بال٣ُإ و صوهما الؿمعي البهغي ٞو ٍغ

 بقغا٥ اإلاهىُحن ؤو الهُئاث اإلاٗىُت بخٟؿحر و جىيُذ اإلاٟاهُم و اإلاهُلخاث ٖلى ٚغاع الجامٗاث و مسابغ البدض.

زال٢ُت التي جًمىتها مىاص ( ًم٨ً ؤن جدىا٢ٌ م٘ اإلاباصت ألا ٦13ما ؤن بٌٗ الى٣اٍ التي جًمجها هظا اإلاغؾىم )اإلااصة

ُاٝ الؿُاس ي، ٞمً  11ؤزغي )اإلااصة  ُت و جد٤ُ٣ الخىاػن بحن مسخل٠ ألَا ( الؾُما جل٪ اإلاخٗل٣ت بالخُاص و اإلاىيٖى

ٗت ؤن الخؼب )ؤ( له جمشُل بغإلااوي ؤ٦بر مً  ٚحر اإلابرع ؤن ًدٓى خؼب ؾُاس ي )ؤ( بمضة ػمىُت ؤ٦بر مً الخؼب )ب( بظَع

ض  الخؼب )ب(، ألن طل٪ ال ًمىذ الخؼب )ب( هٟـ الخّٓى في قغح بغهامجه و الخٍٗغ٠ بإهضاٞه مً ؤظل ٦ؿب اإلاٍؼ

اصة بيٗاٝ ألاخؼاب ألا٢ل جمشُال و الخ٣لُل مً  مً الىازبحن، وهظا ما ؾِؿاهم في ٞغى ؾُاؾت ألامغ الىا٢٘ و ٍػ

 ٞغم قغح بغامجها للىازبحن و الخهى٫ ٖلى جإًُضهم.

بخه في خماًت الصخهُاث و مً هىا ًخطر الهاظـ الؿُا ت لضي اإلاكٕغ مً زال٫ ٚع س ي الظي ًدٓى باألولٍى

ُه" ؤو ؤلاقاعة بلى ٧ل مجهما زال٫ خهت هؼلُت  الم و التٞر ٖلى ؾبُل -الؿُاؾُت، زانت ُٞما ًخٗل٤ "بالٟهل بحن ؤلٖا

طاث َاب٘ ؾُاس ي هؼلي  ؤو خهت ظاصة جخًمً ؤع٧اها هؼلُت، وهى ما ًم٨ً ؤن ًخٗظع ؤخُاها، ٞةطا ٧اهذ الخهت -اإلاشا٫

الم و  ٞةجها البض ؤن حٗخمض ٖلى خ٣اث٤ وو٢اج٘ ؾُاؾُت وجدىاولها بك٩ل هؼلي وهىا ًم٨ً ؤن ًدضر الخلِ بحن ؤلٖا

ُه و بالخالي ٌٗغى مؿاولي ال٣ىاة لل٣ٗىباث بمىظب ؤخ٩ام هظه اإلااصة.   التٞر

ؾىم ؤخ٩اما ظض بًجابُت ًم٨ً لها ؤن بال ؤن هظا الٛمىى و هظا الهاظـ الؿُاس ي لِـ مُل٣ا ٣ٞض جًمً اإلاغ 

التي حكضص ٖلى يغوعة ؤن ج٨دس ي الخُُٛاث لهظه ألاهىإ  15جاؾـ لىٓغة ظضًضة لئلٖالم و اإلاهىُحن ٖلى ٚغاع اإلااصة 

الم وهظا مً ؤظل  مً ألاخضار َابٗا بٖالمُا بدخا و جمى٘ الصخُٟحن مً ؤلاهسغاٍ في الىًا٫ الؿُاس ي مً زال٫ ؤلٖا

ت.الخٟاّ ٖلى م المُت الؿمُٗت البهٍغ  هىُت اإلاماعؾت ؤلٖا

اصة الىٓغ في حٍٗغ٠ الصخٟي اإلادتٝر الظي وظضها ٞحها   م٨ً لهظه اإلااصة ؤن ج٩ىن ؤخض اإلاىُل٣اث ألاؾاؾُت إٖل ٍو

خباع اإلاُُٗاث ألازال٢ُت في مىذ بُا٢ت الصخٟي  ا مً ال٣هىع مً خُض الخٍٗغ٠، و هظا ختى ًخم ألازظ في ؤلٖا هٖى

بالخالي بياٞت َاب٘ ؤزالقي ٖلى اإلاماعؾت اإلاهىُت لِـ مً خُض اإلاماعؾت ٣ِٞ و ل٨ً مً خُض الخىُٓم اإلادتٝر و 

 ؤًًا.    

ت مً ؤلالتزاماث الىاظب بخترامها مً  في ؾُا١ مخهل، هجض ؤن الٗضًض مً بىىص هظا الىو ظاءث لخًمً مجمٖى

ىهُت بما ًهب في مؿاع ؤزل٣ت اإلاما ت و ٌؿعى بلى َٝغ مؿاولي ال٣ىىاث الخلٍٟؼ المُت الؿمُٗت البهٍغ عؾت ؤلٖا

الم الؿمعي  لُه ٣ٞض ؤيٟى هظا اإلاغؾىم بٗضا بلؼامُا ٖلى مؿاولي ؤلٖا جىُٓمها ؤزال٢ُا و بلؼامها بالىاظب ألازالقي، ٖو

البهغي لًمان بخترامهم لهظا الخض مً ألازال٢ُاث، ٞٗلى ؾبُل اإلاشا٫ خملذ بٌٗ اإلاىاص طاث اإلاؿاولحن مؿاولُت 
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ن الخٗبحر الخٗضصي لخُاعاث ال٨ٟغ و الغؤي في مًمىن البرامج و طل٪ في بَاع يمان اإلاؿاواة في اإلاٗاملت و الجزاهت و يما

المُت التي ٢ض جدضر  بت مً اإلاكٕغ لخجىب ؤلا٢هاء و ؤلاهدُاػ في الُغح و ٚحرها مً ؤلازخالالث ؤلٖا ؤلاؾخ٣اللُت ، في ٚع

 زال٫ جىاو٫ ال٣ًاًا التي تهم اإلاجخم٘.

عي ظؼاثغي، ٦ما ؤهه ع٦ؼ ٖلى  وجًمً هظا اإلاكغوٕ الٗضًض مً ألامىع ؤلاًجابُت التي ظاءث ألو٫ مغة في هو حكَغ

ت، بال ؤهىا هجض ؤن ؤٚلب هظه ألازال٢ُاث ٧ان مً اإلاٟترى  المُت الؿمُٗت البهٍغ ألازال٢ُاث اإلاخٗل٣ت باإلاماعؾت ؤلٖا

 ا اإلاغؾىم الخىُٟظي.ؤن ًخًمجها ٢اهىن اليكاٍ الؿمعي البهغي و لِـ هظ

وجًمىذ بىىص هظا ال٣اهىن الٗضًض مً الًىابِ ألازال٢ُت الجضًضة و التي ال هجضها في ؤي هو ٢اهىوي آزغ و هى ما  

٨ٌٗـ ؤهمُت مًمىن هظا الىو مً الىاخُت ال٣اهىهُت و ألازال٢ُت, ًخٗل٤ ألامغ ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ ال الخهغ بٗضم 

٦ٟاءة ؤو ؾلُت ألاشخام اإلاؿخجىبحن ؤي ؤن ًخم الخض٤ُ٢ في مىهب و مؿخىي   مساصٖت اإلاكاهض و اإلاؿخم٘ بكإن

الصخو اإلاؿخجىب و ؤن ال ًخم مىذ ؤل٣اب و حؿمُاث ًٟٞايت ؤو ٖكىاثُت لؤلشخام اإلاؿخجىبحن، ٞالخبحر 

ن ألامني ال٣اهىوي البض ؤن ٩ًىن ٖلى مؿخىي ٖا٫ و ٢ض ج٣لض مىانب جدُذ له الخمخ٘ بل٣ب الخبحر  ؤو مسخو في الكإ

 ٖلى ؾبُل اإلاشا٫. 

ت في هظه الى٣ُت هجض ؤن ال٨شحر مً ال٣ىىاث جمىذ بٌٗ الصخهُاث التي  وبالٗىصة بلى وا٢٘ اإلاماعؾت الجؼاثٍغ

ت، ٣ٞض  حؿمى ؤخض اإلاؿخًاٞحن" مهخما  حؿخًُٟها ؤل٣اب مبالٜ ٞحها مً ؤظل مىذ مهضا٢ُت لل٣ىاة او للخهت الخىاٍع

ىه و بحن بهخمامه ٟٞي ال٨شحر مً بالكإن ألامني او الؿُاس ي" ص ون ؤن حكحر بلى مىهبه وصون ؤن جٟؿغ  الٗال٢ت بحن ج٩ٍى

ً بُٗض جماما ًٖ ألامىع ألامىُت ؤو الؿُاؾُت ؤو ٩ًىن "الخبحر "  لاخُان ٩ًىن لهظا الصخو "اإلاهخم بالكإن ألامني" ج٩ٍى

 باخشا في مجا٫ ما ال ًغقى بلى صعظت زبحر .

خا  ًمشل الغؤي  الٗام هٟـ ألامغ باليؿبت إلاؿ ،  جهٍى إلت بٖخباع ٖملُت بقغا٥ الجمهىع مً زال٫ اؾخُالٖاث الكإع

ت بُٗجها ، ٟٞي ال٨شحر مً ألاخُان ٣ًىم الصخُٟىن بؿبر  مدضوص ظضا لآلعاء ال ٌؿخجُب للمٗاًحر الٗلمُت  ؤو مجمٖى

م مً طل٪  ً اإلابلٜ ٞحها مً ٢بُل ؤن " لؿبر آلاعاء ؤو لاؾخُإل الٗلمي ال٣ابل للخٗمُم، و ٖلى الٚغ هجض بٌٗ الٗىاٍو

اث ٚحر ؤزال٢ُت مً  حن ٣ًاَٗىن ؤلاهخساباث" ، و هي جهٞغ ًىن ٢اهىن اإلاالُت الجضًض" ؤو ؤن " الجؼاثٍغ حن ًٞغ الجؼاثٍغ

 وظهت هٓغ مهىُت وظب خض اإلاهىُحن ٖلى جٟاصحها.

٣ت مً هظا الٟهل، وقملذ ظىاهب ؤزغي مً وجإحى هظه ألاخ٩ام ألازال٢ُت لخًاٝ بلى ؾاب٣اتها في اإلاىاص الؿاب

المُت ٧اهذ لخض آلان زاعط بَاع الخىُٓم و ألازل٣ت، بدُض ؤن هظه اإلااصة ؤقاعث و ألو٫ مغة بلى بم٩اهُت  اإلاماعؾت ؤلٖا

الم الؿمعي البهغي، في مماعؾت ؾلى٧اث ٚحر ؤزال٢ُت مً الىاخُت  بؾخسضام الخ٨ىىلىظُا، التي حٗض ؤؾاؽ ؤلٖا

 حُٛحر مٗنى و مًمىن الهىع  وهى ما ًا٦ض ؤن الخ٨ىىلىظُا لِؿذ صاثما خُاصًت في ه٣ل الى٢اج٘. اإلاهىُت مشل

ً الظي ٌكاع٧ىن في الخهو و الخٍٗغ٠  ًًاٝ ٚلى طل٪ مؿإلت الخإ٦ض مً ٦ٟاءة و مهضا٢ُت الخبراء و اإلاؿدكاٍع

ًً مً ج٣ُُم ؤعائهم ُٞما بٗض، و بإؾمائهم و مىانبهم لؼوما زال٫ ْهىعهم في الخهو و طل٪ بهضٝ جم٨حن اإلاكاهض
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ت مجها و يمان ؤن ال ًىدٝغ الخىاع بلى  يمان بخترام اإلاخضزلحن لبًٗهم البٌٗ زال٫ الخهو الؾُما الخىاٍع

ًٞاء لخباص٫ الؿب و الكخم و ؤلاهاهت، وهى ما ًم٨ً ؤن ًسضف خُاء الٗاثالث اإلاداٞٓت مً بحن الجمهىع و ٣ًضم 

ىهُت ألاظىبُت التي حٗخمض ٖلى ؤلازاعة لجظب نىعة ؾِئت ًٖ مؿخىي الخىاع ف ي البالص. ٟٞي ال٨شحر مً ال٣ىىاث الخلٍٟؼ

 اإلاكاهضًً

الم الؿمعي البهغي ٞةهىا هجض ؤهه مً اإلاهم ظضا  وبىاء ٖلى الخجاعب الؿاب٣ت زانت في اإلاغاخل ألاولى مً ْهىع ؤلٖا

الم الؿمعي البهغي في الجؼاثغي  ٣ًضم نىعة ًٖ مؿخىي الخىاع مهما ٧ان  يمان ًٞاء مدترم للى٣اف في ؤلٖا

الم الجؼاثغي و ًىإي به ًٖ ؤلازاعة التي ٢ض ج٩ىن ٖلى  ه في البالص، ٦ما ٣ًضم نىعة مدترمت ًٖ ؤلٖا ه ؤو هٖى مىيٖى

 خؿاب اإلاهىت و آصابها.

ض مهمت في ظخماعي، خُض جُغ١ بلى مجاالث ظو٢ض سخغ اإلاكٕغ الٗضًض مً اإلاىاص طاث الُاب٘ ألازالقي بلى الك٤ لا 

ت طاث الهلت باإلاجخم٘ و ألاٞغاص ٦م٩اٞدت لا  المُت الؿمُٗت البهٍغ بتزاػ  و الخٟاّ ٖلى الخ٣ى١ جىُٓم اإلاماعؾت ؤلٖا

ألاؾاؾُت لؤلشخام و خ٣ى٢ه ؤلاوؿاهُت ؤًًا، و مً بحن لاخ٩ام ظض الهامت جل٪ التي ج٣ضم جىظحها مهىُا و ؤزال٢ُا 

ؾخٛال٫ ْغوٝ ألاٞغاص اختراُٞت و ٖضم اهىُت و ًٟغى ٖلى مٗضي البرامج الخٗامل بعجباَا مباقغا باإلاماعؾت اإلااًغجبِ 

 ظخماُٖت الهٗبت ل٨ؿب وؿب اإلاكاهضة.و خاالتهم ؤلاوؿاهُت ؤو لا 

خخُا٫ الظي ًم٨ً ؤن بتزاػ و لا هٟـ ألامغ باليؿبت للى٣ُت التي جداٞٔ ٖلى الخ٣ى١ ألاؾاؾُت لؤلٞغاص و ججىبهم لا 

الم زانت في خاالث ظهلهم لل٣اهىن.٣ًٗىا في ؤزىاء   حٗاملهم م٘ مٗضي البرامج و مؿاولي ؤلٖا

ؤما الى٣ُت ألا٦ثر  بزاعة للجض٫ في مًمىن هظه اإلااصة هي الى٣ُت الشاهُت التي جىو ٖلى ٖضم اإلاؿاؽ بالخُاة الخانت  

ألا٧اصًمُت ٖلى بٖخباع ؤن ٧ل للصخهُاث  الٗامت، ٞهي ماصة جب٣ى لخض آلان مدل ظض٫ و ه٣اف في ألاوؾاٍ اإلاهىُت و 

ُٗت اإلاىٓمت لئلٖالم في الجؼاثغ لم جىضر اإلاٟهىم ال٣اهىوي للخُاة الخانت للصخهُاث الٗمىمُت، و  الىهىم الدكَغ

م مً ؤن ألامغ مٟهى٫ ُٞه مً وظهت هٓغ ٖلمُت و ؤ٧اصًمُت، بال ؤهه مُضاهُا، هجض زلُا في جُب٤ُ هظا  ٖلى الٚغ

ت ال ًضزل في ا٤ الصخٟي في اإلاٟهىم، بدُض ؤن الخد٣ُ ؾخٛال٫ ؤخض الىػعاء إلم٩اهُاث الىػاعة زال٫ ُٖلخه الؿىٍى

مجا٫ الخضزل في الخُاة الخانت للصخهُاث الٗمىمُت ألن ألامغ  ًخٗل٤ بدؿً حؿُحر بم٩اهُاث الىػاعة ؤ٦ثر مما 

ؤن جىجغ ٖىه جضاُٖاث ج٠ًٗ  ًخٗل٤ بالخُٟل ٖلى الخُاة الخانت للىػٍغ . و لهظا ٞةن ٚمىيا مً هظا الىٕى ًم٨ً

المُت زانت لاهىإ الخد٣ُ٣ُت مجها. غ اإلاماعؾت ؤلٖا  مً مهضا٢ُت هظا ال٣اهىن و جازغ ؾلبا ٖلى جٍُى

ًخٗل٤ ألامغ بد٣ى١ طوي  ،ججاه، ًخدضر اإلاكٕغ ًٖ ؤمغ ظض اًجابي ب٣ي مهمال لخض ٦بحر بلى خض آلانوفي هٟـ لا

ت ف ت الٗاهاث الؿمُٗت ؤو الؿمُٗت البهٍغ الم، خُض ًلؼم هظا اإلاغؾىم مؿاولي اإلااؾؿاث الؿمُٗت البهٍغ ي ؤلٖا

ىهُت. ٦ما ًلؼم ال٣اثمحن ٖلى  ؼ ٢ضعاتها للىنى٫ بلى البرامج الخلٍٟؼ ٖلى  حؿهُل ونى٫ هظه الٟئت اإلاجخمُٗت وحٍٗؼ

ىهُت بالخيؿ٤ُ و الدكاوع م٘ الجمُٗاث التي جمشل هظه الٟئت مً اإلاجخم٘ مً ؤظ ل وي٘ آلالُاث ال٣ىىاث الخلٍٟؼ

 ؾخٟاصة مً خ٣هم في اإلاٗلىمت.ال٨ُٟلت بخم٨حن هاالء اإلاىاَىحن مً لا 
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ت بك٩ل ظاص زانت و ؤن ؤٚلب وايعي  وجُغح مؿإلت الخٗغى لئلٖالم هٟؿها ٖلى طوي الٗاهاث الؿمُٗت البهٍغ

٣ىاة ال جى٤ُ مىاُٖض البض بل ٖخباع هظه الٟئت ٟٞي ال٨شحر مً اإلاغاث هجض ان الالبرامج و اليكغاث ال ًإزظون بٗحن لا 

٣ى مُٗىت، هٟـ ألامغ باليؿبت ألؾٗاع الهٝغ ؤو ؤؾٗاع البترو٫ ؤو ٚحرها مً ُجًٗها ٖلى الكاقت بمهاخبت مىؾ

حن و  غاُٞا صون ه٣ُها وهى ما ًدض مً ٢ضعة طوي ؤلاخخُاظاث الخانت مً م٨ٟٞى اإلاٗلىماث التي ًخم ج٣ضًمها بهٟٚى

خباع هظه الٟئت و الهم الب٨م مً الخهى٫ ٖلى اإلا ٗلىمت ، و مً هىا جإحي بًجابُت هظه اإلااصة بدُض ؤجها جإزظ في ؤلٖا

 حؿاهم في زل٤ مجخم٘ مخىاػن.

٦ما ؤهه و بالىٓغ بلى ألاخ٩ام التي جًمجها هظا الٟهل ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن اإلاكٕغ خغم بك٩ل واضر ٖلى ججؿُض 

الم بك٩ل جُب٣ُي في ٖ ٟا٫ و  اإلاغاه٣حن التي حٗخبر ٞئت خؿاؾت اإلاؿاولُت ؤلاظخماُٖت لىؾاثل ؤلٖا ال٢خه بٟئت ألَا

المُت التي ًم٨ً ؤن جدضر، وهظا ما ٌك٩ل ظاهبا  جخُلب جضابحر زانت لخماًخه مً الخالٖباث و ؤلاؾخٛالالث ؤلٖا

الم مؿاو٫ مهىُا و بظخماُٖا ٣ًىم بضوع ب عي. و حؿاهم هظا ألاخ٩ام في الخإؾِـ إٖل ىاء في بًجابُا في هظا الىو الدكَغ

 اإلاجخم٘.

ت خُض ًمى٘ مً زال٫ اإلااصة  غاى بقهاٍع ٠ُ اإلاغؤة أٚل بؾخٛال٫ اإلاغؤة  ٦62ما ًخٗامل هظا اإلاغؾىم م٘ ؤزال٢ُاث جْى

ها ؤو ٦غامتها، و هى  ؤمغ  بًجابي ًىم ًٖ بؾخٟاصة اإلاكٕغ مً  بك٩ل ًدؿبب لها في يغع ؤو ًدِ مً ٢ُمتها ؤو قٞغ

ال ؤن هظا ألامغ ًضزل في ؤزال٢ُاث الٗمل ؤلاقهاعي ؤ٦ثر مما ًضزل في مجا٫ الخجاعب الضولُت في هظا اإلاجا٫، ب

ىوي . الم الخلٍٟؼ  ؤزال٢ُاث ؤلٖا

الم الؿمعي البهغي ًغج٨ؼ ؤؾاؾا ٖلى الهىعة ب٩ل ؤهىاٖها، ٞةن هظا اإلاغؾىم جًمً بٌٗ الخىظحهاث  وبما ؤن ؤلٖا

ىهُت جدضًضا زانت ُٞما حٗل٤ بشالر مداوع ظض هامت في مجا٫ اإلاماعؾت  اإلاهىُت و ألازال٢ُت اإلاغجبُت بالهىعة الخلٍٟؼ

المُت، وهي بؾخٗما٫ ألاعق٠ُ الؿمعي البهغي و ٖملُت بٖاصة الخمشُل و اإلادا٧اة و ٦ظل٪ ٖملُت بض نىع  ؤلٖا

 ًهٗب جدملها ؤو بض و٢اج٘ ماإلات.

المُت  ًجب الخظ٦حر في هظا اإلاؿخىي، ؤهىا مً زال٫ هظه اإلاىاص هخٗامل م٘ مُُٗاث ظضًضة باليؿبت للمماعؾت ؤلٖا

 ٘ ش الدكَغ ت التي ب٣ُذ إلاضة مٗخبرة بُٗضة ًٖ الخىظُه ألازالقي، بدُض ؤن اإلاكٕغ ًخُغ١ ألو٫ مغة في جاٍع الجؼاثٍغ

ُٗت لم جخُغ١ مً ٢بل بلى الهىعة الصخُٟت  ىهُت ، ٖلما ؤن الىهىم الدكَغ الجؼاثغي بلى ؤزال٢ُاث الهىعة الخلٍٟؼ

م مً ؤهمُته ت.ٖلى الٚغ  ا و خؿاؾُتها و ٢ضعتها الخإزحًر

وهجض ؤن مٗٓم الخىظحهاث و البىىص التي جًمىتها هظه اإلااصة جهب في ٖم٤ الخىظه ألازالقي الظي جبىاه اإلاكٕغ و 

المُت مً زال٫ ؤزل٣تها و يمان  خترامها للمٗاًحر الٗاإلاُت اإلاخٗل٣ت بالهىعة احؿاهم بك٩ل ٦بحر في جغ٢ُت اإلاماعؾت ؤلٖا

 و الهىث.

ت ،  المُت الؿمُٗت البهٍغ بال ؤهىا هجض ؤًًا ؤن اإلاكٕغ ججاوػ الٗضًض مً ألامىع ُٞما ًسو ؤزال٢ُاث اإلاماعؾت ؤلٖا

ت و الهىجُت وال بلى بض اإلاىاص ابلى ؤزال٢ُاث  –ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ ال الخهغ  –ٞهى لم ًُغ١  ؾخسضام اإلاازغاث البهٍغ
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 ؤن طل٪ ال ًى٣و مً ؤهمُت اإلاىاص اإلاظ٧ىعة و ؤخ٩امها ، ٖلى اإلاخدهل ٖلحها مً زال٫ الخىهذ ؤو الخجؿـ ، بال 

 ٖخباع ؤجها جاؾـ إلاماعؾت بٖالمُت مهىُت.ا

هخمام اإلاكٕغ بدماًت هظه الخ٣ى١ ؾ٩ُىن له صوع ظض بًجابي في جىمُت ألاوكُت اؤما مً الىاخُت الش٣اُٞت، ٞان 

المُت و ؤصخاب الٟٗل الش٣افي و الٟني الش٣اُٞت و الٟىُت في الجؼاثغي و يمان ٖال٢ت مدترمت بحن اإلا اؾؿاث ؤلٖا

ٖمىما وهي الٗال٢ت التي ٧اهذ جخم ٖلى خؿاب خ٣ى١ الٟٗالحن الش٣اُٞحن مً ٦خاب وباخشحن و ؤصباء و ٞىاهحن و ٚحرهم 

 مً الٟئاث اإلاٗىُت بهظا اإلاجا٫.

المُت و الجمهىع، وصاثما في مجا٫ ألازال٢ُاث، جُغ١ اإلاكٕغ بلى مؿإلت هامت ٖلى نُٗض الٗال٢ت بح ن اإلااؾؿت ؤلٖا

ت اإلاؿُغة بما ًدترم اإلاكاهض و بٞهي جدضص اإلاٗاًحر الؼمىُت الىاظب بخترامها زال٫ بٖالم الجمهىع بال رامج الخلٍٟؼ

ت و ٚحر ٖكىاثُت، و طل٪ م٘ مغاٖاة الٗغا٢ُل اإلاغجبُت بةم٩اهُاث ال٣ىىاث زانت  ىهُت مًبَى ًًمً له ؤظىضة جلٍٟؼ

 هٓغا لجضة هظه اإلااؾؿاث و بخخماُٖت ٖضم جد٨مها في جى٩ىلىظُا البض.  في البض اإلاباقغ 

ت هي بًجابُت زانت وؤجها جاؾـ لٗال٢ت  وهجض ان هظه ؤلالؼاماث التي خملها اإلاكٕغ إلاؿاولي اإلااؾؿاث الخلٍٟؼ

المُت و  الجمهىع و بالخالي ٞهي حؿاهم في زل٤ بٖالم مدترم في مؿخىي اإلا ؿاولُاث مدترمت بحن اإلااؾؿت ؤلٖا

ت به ٦ما اجها ججٗل مً البرمجت مهىت ٢اثمت بظاتها جد٨مها آصاب و ؤزال٢ُاث البض مً بخترامها.  ؤلاظخماُٖت اإلاىَى

الم الؿمعي البهغي و  38و  37، 36في هٟـ الؿُا١ ، جإحي بٌٗ اإلاىاص )  ( لخدىاو٫ ظاهبا مهما للٛاًت مً  آصاب ؤلٖا

الن اإلاخٗل٤ بخهي٠ُ البرامج و بخترام هظ ه الخهيُٟاث ؤزىاء ٖملُت البرمجت ؾىاء مً خُض الخى٢ُذ ؤو مً خُض ؤلٖا

٤ الخهي٠ُ اإلاىهىم ٖلُه في اإلااصة  36ٖجها، خُض جىو اإلااصة  ٖلى يغوعة بخترام جهي٠ُ بغامج الخُا٫ وطل٪ ٞو

ت مً التي جًمىذ  ؤعب٘ ٞئاث، ٦م جم بلؼام مؿاولي البرمجت بىي٘ الكاعة التي جدضص الٟئت الٗمغ  37 ٍت اإلامىٖى

المُت الؿمُٗت  ا مً اإلاهىُت ٖلى اإلاماعؾت ؤلٖا إحي هظا الخهي٠ُ لًُٟي هٖى اإلاكاهضة مشلما هى مىضر في ٧ل ٞئت. ٍو

ت. ت  زانت و ؤن مٗٓم اإلاىاز٤ُ اإلاهىُت حٗخمض ٖلى هظه الخهيُٟاث في الخٗامل م٘ اإلاًامحن الخلٍٟؼ  البهٍغ

خباع اإلاٗاًحر اإلاٗمى٫ بها صولُا لخماًت الُٟىلت و اإلاغاه٣ت ، و ٢ض اظتهض وهالخٔ في هظه اإلااصة ؤن اإلاكٕغ ؤزظ بٗح ن ؤلٖا

ت للبرامج  ت التي ًم٨ً ؤن جخإزغ باإلاًامحن اإلاخىٖى ت م٘ خماًت مسخل٠ الٟئاث الٗمٍغ في جهي٠ُ البرامج الخلٍٟؼ

الم التي ًخٗحن ٖ ت، و هى ما ٣ً٘ في نلب اإلاؿاولُت ؤلاظخماُٖت لىؾاثل ؤلٖا لحها مغاٖاة الخؿاؾُاث ؤلاظخماُٖت الخلٍٟؼ

ٟا٫ و اإلاغاه٣حن.  الؾُما ما حٗل٤ مجها بالٟئاث الهكت و الخانت مشل ألَا

م٨ً الخإ٦ُض هىا، ؤن هظه اإلاىاص الشالر ) ( جىضعط يمً اإلاىاص ؤلاًجابُت في هظا اإلاغؾىم بد٨م ؤجها 38و  37، 36ٍو

ت و حؿاهم خباع مهالر الٟئاث الٗمٍغ ت  جإزظ في ٖحن ؤلٖا ٟا٫ و اإلاغاه٣حن وبهظا ٞهي جإحي مً ٖم٤ هٍٓغ في خماًت ألَا

عي. الم التي حٗض ؤؾاؾا ٞلؿُٟا لهظا الىو الدكَغ  اإلاؿاولُت ؤلاظخماُٖت لىؾاثل ؤلٖا



 بالجصابس البصسي  السمعي ؤلاعالم ؤخلقت و جىظيم في اإلاعخمدة آلالياث:  ألاوى  صلالف

 

 
354 

المُت و ظمهىعها  –٦ما ان هظه اإلاىاص حؿاهم  بلى ظاهب اإلاىاص الؿاب٣ت في الخإؾِـ لٗال٢ت مدترمت بحن اإلااؾؿت ؤلٖا

ت و صخُت جغاعي خؿاؾُاث اإلاجخم٘ و زهىنُاجه، ًٞال بلى ؤجها حؿاهم في و جاؾـ ؤًًا إلا ماعؾت بٖالمُت مدتٞر

٤ ج٣ضًمها في الى٢ذ اإلاىاؾب لجمهىع مٗحن, زانت بطا ٖلمىا  الدؿُحر اإلاى٣ُي و الخىُٓم اإلاد٨م لهظه البرامج ًٖ ٍَغ

ىهُت هى جد٤ُ٣ الخالئم بحن الجمه ىع و البرامج التي ٣ًضمها،، خُض ؤن اإلابرمج حهضٝ ؤهه مً بحن ؤهضاٝ البرمجت الخلٍٟؼ

بلى ٦ؿب ا٦بر ٖضص مً الجماهحر وهى ما ال ًم٨ً ؤن ًخم صون بخترام ألاؾاؾُاث التي هو ٖلحها هظا الٟهل 

عي.  الدكَغ

ت بض الغؾاثل طاث اإلاىٟٗت الٗامت و البالٚاث٦33ما ًخىظب )خؿب اإلااصة    (  ٖلى مؿاولي ال٣ىىاث الؿمُٗت البهٍغ

التي تهضٝ بلى يمان الىٓام الٗام، و طل٪ مً ؤظل صٖم الخضمت الٗمىمُت لضي هظه ال٣ىىاث ويمان ٢ُامها بضوعها 

ت وؤن ال ج٣دم ال٣ىاة  غاى ؾُاؾٍى ؤلاظخماعي . بال ؤهه ًجب يمان ؤن ال ج٩ىن هظه البالٚاث ؾُاؾُت مدًت ؤو أٚل

ٗت إلظباع ال٣ىاة ٖلى بض مًامحن جخٗاعى م٘ زُها في نغإ ؾُاس ي مٗحن، ٦ما اهه ال ًجب ؤن ج٩ىن هظه اإلاا صة طَع

 الؿُاس ي. بال ؤهه ٖلى الٗمىم ٞةن هظه اإلااصة جب٣ى طاث َاب٘ بًجابي في بَاع ًخمحز بالىىاًا الخؿىت.

الم الؿمعي البهغي، جل٪   وفي طاث الؿُا١ جُغ١ اإلاكٕغ بلى ظاهب مهم مً الجىاهب اإلاخٗل٣ت بإزال٢ُاث مهىت ؤلٖا

( جىاولخا مى٘ بض خهو ؤو  نىع  42و   41خٗل٤ بال٣ًاًا اإلاُغوخت امام ال٣ًاء ، و طل٪ مً زال٫ ماصجحن ) التي ج

الم ،  ٗت الخ٤ في ؤلٖا داث ؤو وزاث٤  جىا٢ل  ٢ًاًا  مٗغويت  ؤمام الجهاث ال٣ًاثُت بظَع ؤو  خىاعاث ؤو  جهٍغ

ىت  البر   ًماعؽ�ويغوعة ؤن  ت  الخد٤ُ٣ , ٦ما جم مى٘ هظا  الخ٤  في  بَاع اخترام  ٢ٍغ اءة  والخُاة  الخانت  وؾٍغ

ال٨ك٠ ًٖ مٗلىماث  ؤو  وكغ  وزاث٤  ؤو مؿدىضاث جخٗل٤  بخد٤ُ٣  ٢ًاجي  ظاع ي و ٖضم  الخ٠ُُ٨  الصخص ي  

ضم  وكغ  ٢غاعاث جخٗل٤  باإلظغاءاث  ال٣ًاثُت, و مشلما هى مٗمى٫ به في ٧ل صو٫ الٗالم مى٘ اإلاكٕغ ؤًًا   للى٢اج٘  ٖو

وكغ  ؤو  بض  نىع  ؤو  عؾىم ؤو ؤي بُاهاث جىيُدُت  حُٗض  جمشُل  ٧ل  ؤو  ظؼء  مً  ْغوٝ  الجىاًاث ؤو  الجىذ  

٘  اإلاٗمى٫ به بثها.  �التي   ًمى٘  الدكَغ

وهىا ًجب ؤن وكحر بلى ؤن هظه آلاصاب ًجب ؤن جدترم مهما ٧اهذ َبُٗت ال٣ًُت و ٖال٢تها بال٣ىاة ؤو بماؾؿاث  

ت و لِـ بخد٤ُ٣ الؿب٤  الضولت ؤو  ختي بالصخهُاث الٗمىمُت، ألن ألامغ ًخٗل٤ بمماعؾت مهىُت ًجب ؤن ج٩ىن مدتٞر

 ، ألن هظا الؿب٤ ًم٨ً ؤن ٩ًىن ٖكىاثُا و ٚحر منهي و بالخالي ًًغ بؿمٗت ال٣ىاة ٢بل ؤن ًًغ بإٞغاص بُٗجهم.

في مجا٫ ؤزال٢ُاث الخٗامل م٘ ال٣ًاًا  والٓاهغ ؤن مؿإلت الٛمىى ال ج٣خهغ ٖلى الك٤ الؿُاس ي خُض ؤهىا هجض

التي جمى٘ بك٩ل ٖام بض ؤي مًمىن ؾمعي بهغي مً قإهه الخإزحر في ألاخ٩ام  42اإلاٗغويت ٖلى ال٣ًاء اإلااصة 

ال٣ًاثُت ؤو الخ٣لُل مً قإجها ؤو الظي ٩ًىن مً َبُٗخه اإلاؿاؽ بؿلُت ال٣ًاء ؤو اؾخ٣اللُخه، بال ؤجها جخًمً 

المُت مً الخٗل٤ُ ٖلى ألاخ٩ام ال٣ًاثُت ؾلبا،  ؤخ٩اما ًٟٞايت و ٚحر  ت، بدُض ؤجها جمى٘ اإلااؾؿاث ؤلٖا مًبَى

بدُض ؤن ؤي حٗل٤ُ ؾلبي ًم٨ً ؤن ًضعط يمً "الخ٣لُل مً قإن ألاخ٩ام ال٣ًاثُت" ؤو  "مؿاؾا بؿلُت ال٣ًاء ؤو 

ظا ما ؾُاصي بلى الخ٤ًُِ ٖلى اؾخ٣اللُخه" وبالخالي ؾ٩ُىن باإلم٩ان مٗا٢بت ؤي حٗل٤ُ ٖلى ألاخ٩ام ال٣ًاثُت وه

ت الغؤي و الخٗبحر ، زانت بالىٓغ بلى الىي٘ ٚحر اإلاشالي التي ٌِٗكه ٢ُإ ال٣ًاء و الظي ًخٗغى بك٩ل مخ٨غع بلى  خٍغ
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اث زاعظُت ججٗل مً ؤخ٩امه ٚحر مى٣ُُت و ٚحر ٖاصلت لضي البٌٗ. وبالخالي ٞةن اإلااصة  لِؿذ بًجابُت و  42يَٛى

ت الغؤي و الخٗبحر.ًم٨ً ؤن ج٩ىن ؾلبُت  المُت و خٍغ  بطا ما سخغث للخ٤ًُِ ٖلى اإلاماعؾت ؤلٖا

حن، ألاو٫ ألجها جاؾـ لٗال٢ت مدترمت و  ومغة ؤزغي، جإحي الٗضًض مً ؤخ٩ام هظا اإلاغؾىم لخ٩ىن بًجابُت ٖلى مؿخٍى

المُت و الجمهىع الظي ًخ٩ىن مً اإلاىاَىحن ٦إٞغاص، ؤما اإلاؿخىي الش اوي ٞؤلجها حؿاهم في مهىُت بحن اإلااؾؿت ؤلٖا

المي الظي ْل لخض آلان بُٗضا ًٖ ؤًت ؤخ٩ام ؤزال٢ُت ؤو آصاب مهىُت، و لهظا هجض ؤن  جغؾُش ؤزال٢ُاث الخيكُِ ؤلٖا

ً ألؾباب ال جخُلب الخضزل ٦ما ًم٨ً ؤن  ال٨شحر مً اإلايكُحن ٢ض ًبالٛىن في الخضزل بك٩ل ٚحر مدترم م٘ اإلاضٍٖى

ً ال ًخضزلىن ختى و  ً ٚاثبحن ًٖ الخهت ؤو ممً هجض ؤن آزٍغ لى حٗل٤ ألامغ بالخجني ؤو مهاظمت ؤشخام آزٍغ

ًىن ال٨ك٠ ًٖ ؤؾمائهم.   ًٞغ

لُه ٞةن لاخ٩ام التي جًمجها هظا الٟهل جخًمً ال٨شحر مً ألامىع ألازال٢ُت التي ًم٨ً لا  ؾخٟاصة مجها في الخإؾِـ ٖو

ىهُت. إلاماعؾت بٖالمُت زلى٢ت و مهىُت زانت في مجا٫ جيكُِ الخهو  الخلٍٟؼ

ت ًخٗل٤ باإلقهاع خُض ًً٘ اإلاكٕغ  المُت الؿمُٗت البهٍغ الجاهب ألازغ اإلاهم هى آلازغ في ٖملُت ؤزل٣ت اإلاماعؾت ؤلٖا

ت و جخٗل٤ هظه الًىابِ بإزال٢ُت ؤلاقهاع  ٖضصا مً الًىابِ التي ًجب مغاٖاتها في جهمُم و بض الغؾالت ؤلاقهاٍع

و اإلاغؤة في ؤلاقهاع و ٦ظا ؤلاقهاع ال٩اطب و اإلا٣اعن و الخٟي و الالقٗىعي , مً خُض اإلاًمىن و اؾخٛال٫ الضًً 

ٟا٫ و اإلاغاه٣حن و ؤلاقهاع الؿُاس ي و ؤلاقهاع إلاىخىظاث ًمى٘ خُاػتها ؤو  باإلياٞت بلى الٗال٢ت بحن ؤلاقهاع و ألَا

ت زانت مً خُض اإلاؿا اخت الؼمىُت و ٖال٢تها بالخهو ؾتهال٦ها باإلياٞت بلى الًىابِ الخىُٓمُت للبرمجت ؤلاقهاٍع

 و البرامج ألازغي 

المُت مً زال٫ هظا اإلاغؾىم, ٞهى الجاهب  ؤما الجاهب آلازغ الظي ال ٣ًل ؤهمُت في مؿإلت ؤزل٣ت اإلاماعؾت ؤلٖا

ت التي ًخٗحن ٖلحها  ؤلا٢خهاصي اإلاخٗل٤ ؤؾاؾا باإلقهاع، خُض ًً٘ هظا اإلاغؾىم ٖضصا مً الًىابِ للغؾالت ؤلاقهاٍع

ت  جخمحز ؤؾاؾا بشالر نٟاث وهي مغاٖ اة اإلاُُٗاث ؤلاظخماُٖت الٗامت، ٦ما وظه اإلاكٕغ اإلاٗلىحن لخ٣ضًم عؾالت بقهاٍع

 ؤن ج٩ىن " خ٣ُ٣ت و وهؼحهت  والث٣ت" .

ت مً "٧ل  جمُحز   م مً ويىح الكغوٍ التي جًمىتها هظه اإلااصة ٖلى ٚغاع زلى الغؾاثل ؤلاقهاٍع و هجض ؤهه ٖلى الٚغ

ؤو ؤن "ال ٌؿخٛل  ؾظاظت  ا إلاؿتهل٪  وظهله" ٞةن بٌٗ الخىظحهاث ألازغي جبضو ًٟٞايت و ٚحر " يس يٖىهغي  ؤو ظ

واضخت مً الىاخُت ؤلانُالخُت مشل " ٖضم اإلاؿاؽ بمهضا٢ُت الضولت" و "بخترام ؤلاوؿان" ٞهي مىايُ٘ ال جدٓي 

ؿاث الخ٩ىمُت ًم٨ً ؤن ٩ًىن خ٣ُ٣ت بخىا٤ٞ ٖام ألن ما ًم٨ً ؤن ٌٗخبر مؿاؾا بمهضا٢ُت الضولت مً ٢بل اإلااؾ

ت لخ٣ضًم البضًل ؤو الخل.   حؿدىض ٖلحها الغؾالت ؤلاقهاٍع

مشال ًم٨ً ؤن ٣ًىم ؤخض اإلاخٗاملحن الخىام في قب٩اث الهاج٠ الى٣ا٫ بُغح ٖغى ظضًض للخٗٝغ ٖلى الغنُض 

للماؾؿاث البى٨ُت الٗمىمُت البى٩ي ٌك٨ال خال ًخجاوػ بِء الٗملُاث البحرو٢غاَُت ٖلى مؿخىي البىى٥، و ًم٨ً 

ت مً هظا الىٕى مؿاؾا بمهضا٢ُتها في الدؿُحر و بالخالي اإلاؿاؽ  التي جخمحز ٖاصة بالبحرو٢غاَُت ؤن حٗخبر عؾالت بقهاٍع
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بمهضا٢ُت الضولت في هظا ال٣ُإ. و لهظا ٞةن الُبُٗت الًٟٟايت لهظه البىىص ًم٨ً ؤن جاصي بلى جاوٍالث مهلخُت 

ُت حؿاهم ف الم.ؤو ْٞغ  ي الخ٤ًُِ ٖلى وؾاثل ؤلٖا

ت بٗضم بض ؤلاقهاع ال٩اطب و اإلا٣اعن و الخٟي و 63ؤما اإلااصة  المُت الؿمُٗت البهٍغ ، ٞهي جلؼم مؿاولي اإلااؾؿاث ؤلٖا

 الالقٗىعي. 

ت ؤلاقهاع اإلا٣اعن ؤي الظي ٣ًاعن بحن مىخىط و  ت مٗٞغ المُت الؿمُٗت البهٍغ وبطا ٧ان بةم٩ان مؿاولي اإلااؾؿاث ؤلٖا

ت ؤلاقهاع ال٩اطب ألهه ٢ض ال ٩ًىن مخاخا الخإ٦ض مً اإلاىخىط  مىخىط آزغ ، ٞإهه ال ًم٨ً في ال٨شحر مً ألاخُان مٗٞغ

ىوي لِؿىا مسخهحن في مجا٫ ؤلاقهاع، ٣ٞض ال ًم٨ىه الخٗٝغ ٖلى  الم الخلٍٟؼ لؿبب بؿُِ و هى ؤن مؿاولي ؤلٖا

ٍبها ٢بل بض ؤلاقهاع، و هٟـ ألامغ باليؿبت لئلقهاع الخٟي و نض٢ُت مخاهت ؾُاعة مُٗىت ألهه لِـ مً خ٣هم ٢اهىها ججغ 

 الالقٗىعي.

م٘ ما هى مٗمى٫ به في ال٨شحر مً صو٫ الٗالم الؾُما اللُبرالُت مجها، هجض ؤن ال٨شحر مً ال٣ىاهحن   65وبطا ٢اعها اإلااصة 

المُت ه ت طاث مىايُ٘ ؾُاؾُت ٖلى بٖخباع ؤن اإلااؾؿت ؤلٖا ي ماؾؿت ب٢خهاصًت و مً حؿمذ ببض عؾاثل بقهاٍع

خ٣ها ؤلاؾخٟاصة مً ٖاثضاث ؤلاقهاع الؿُاس ي التي ال ٌؿتهان بها، بال ؤجها جٟغى ؤن ًخم طل٪ بك٩ل واضر و بم٣ابل 

 ماصي.

خباع  اإلاُُٗاث اإلادلُت في جدلُل هظه اإلااصة ، ٞةهىا هجض ؤن هظا اإلاى٘ مبرع ألهه ال ًم٨ً لؿلُت  اما بطا بزظها في ؤلٖا

خإ٦ض مً حؿضًض اإلاؿخد٣اث اإلاالُت م٣ابل ؤلاقهاع الؿُاس ي هٓغا للىعوص ال٣ىي إلم٩اهُت الخالٖب بٟىاجحر الًبِ ؤن ج

غاى ؾُاؾُت ؤو بهخسابُت.   الدؿضًض أٚل

غافي، و 10ص٣ُ٢ت في ؾاٖخحن ؤي بيؿبت  12ج٩ىن وؿبت ؤلاقهاع  % ٦ةقهاع مً مجمٕى اإلاضة الؼمىُت للٗمل الؿِىماجٚى

المُت مً ظهت و جدترم الجمهىع زانت بالىٓغ بلى بٌٗ هي وؿبت مخىاػهت جغا عي اإلاهلخت ؤلا٢خهاصًت للماؾؿت ؤلٖا

ت التي ج٩اص  غاُٞت و ختى الخهو و اإلاؿلؿالث بالٟىانل ؤلاقهاٍع ما٫ الؿِىماجٚى ال٣ىىاث الٗغبُت التي حٛغ١ ألٖا

 حر مً ألاخُان.مضتها ج٣اعب مضة الٗمل اإلابشىر في خض طاجه، و هى ما ًؼعج اإلاكاهض في ال٨ش

ت، بكٍغ مغوع  72في هٟـ الخىظه ، حؿمذ اإلااصة  ايُت لبض عؾاثل بقهاٍع بة٣ًاٝ الخهو التي جى٣ل اإلاىاٞؿاث الٍغ

حن و طل٪ لىٟـ ألاهضاٝ التي جُغ٢ىا بلحها في اإلااصة الؿاب٣ت. 30  ص٣ُ٢ت بحن الٟانلحن ؤلاقهاٍع

ايُت، زانت بطا ؤزظها بال ؤهىا في هظه اإلااصة ال هجض مبرعا مهىُا و ال مىي ُا لخسهُو هظه اإلااصة للمىاٞؿاث الٍغ ٖى

خباع ؤن ألامغ ًخٗل٤  اجُت، ؤي ؤهه لِـ بالًغوعة  -خؿب ٢اهىن اليكاٍ الؿمعي البهغي  –بٗحن ؤلٖا ب٣ىىاث مىيٖى

ايُت، ُٞم٨ً ؤن ًخم ه٣ل ؤقٛا٫ بظخمإ ٖلى اإلاباقغ بطا ٧اهذ ال٣ى اة ؤن جى٣ل ٧ل ال٣ىىاث الخانت مىاٞؿاث ٍع

طاث َاب٘ بزباعي مخىانل، ٟٞي هظه الخالت ال جىُب٤ ؤخ٩ام هظه اإلااصة ٖلى هظه الخالت التي حك٩ل ٞغاٚا ٢اهىهُا 

ايُت.   زاعط الخُُٛاث الٍغ
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الم الؿمُٗت  ت مً زال٫ وؾاثل ؤلٖا ، مً زال٫ هظا الٟهل، َغ١ بلى الٗملُت ؤلاقهاٍع مىما هجض ان اإلاكٕغ ٖو

٘ ال ت و جىاو٫ بالدكَغ ٟا٫ و اإلاغاه٣حن و ؤلاقهاع و اإلاغؤة و ؤلاقهاع  و الؿُاؾت و ٦ظا البهٍغ ٗال٢ت بحن ؤلاقهاع و ألَا

ٟا٫ و اإلاغاه٣حن و ؤًًا ؤلاقهاع و اإلاجخم٘ و هي مٗالم ججضص الخإ٦ُض ٖلى  ؤلاقهاع و بٌٗ الٟئاث الهكت مشل ألَا

الم الؿمعي البهغي مشلما اجطر لىا في الىهىم  الخىظه اإلاؿاولُاحي الظي ًخبىاه اإلاكٕغ في الخٗامل م٘ ؤلٖا

ُٗت الؿاب٣ت.  الدكَغ

بال ؤهىا مً زال٫ جدلُل مىاص هظا الٟهل اإلاخٗل٤ باإلقهاع، هالخٔ ؤن اإلاكٕغ ؤزلِ بك٩ل واضر بحن ؤزال٢ُاث 

ضاص الك٨لي ؤو اإلاًمىن، و بحن ألازال٢ُاث  الٗمل ؤلاقهاعي ب٩ل ما ًخًمىه هظا اإلاجا٫ مً مهً ؾىاء في ؤلٖا

٘ إلاهىت ؤلاقهاع التي ًٟترى ؤن الصخا ىوي، بدُض ؤهىا هجض ؤن اإلاكٕغ اهدٝغ بلى الدكَغ ٞت اإلاغجبُت باإلقهاع الخلٍٟؼ

ىوي و ؤلاقهاع و هي  الم الخلٍٟؼ ًسً٘ ل٣اهىن زام باإلقهاع صون الخُغ١ بلى مؿاثل ظض هامت في الٗال٢ت بحن ؤلٖا

٘ زانت في جدضًض اإلاؿا  غ اإلاؿاثل التي جدخاط بلى الدكَغ ولُاث ًٖ ؤلاقهاع ال٩اطب و الخاالث التي ًم٨ً لهُئت الخدٍغ

الم. ت و ٦ظا خضوص الٗال٢ت بحن ؤلاقهاع و ؤلٖا  ؤن جبضي عؤحها في مًمىن الغؾالت ؤلاقهاٍع

وهىا ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن الٟغاٙ ال٣اهىوي اإلاىظىص في مجا٫ الٗمل ؤلاقهاعي صٞ٘ اإلاكٕغ بلى مداولت جىُٓم اإلاؿاثل ألا٦ثر 

الم و ؤلاقهاع صون مغاٖاة الخضوص اإلاهىُت الٟانلت بحن اإلاجالحن اللظًً ًبضوان  بلخاخا و خؿاؾُت في الٗال٢ت بحن ؤلٖا

 ؤ٦ثر جماهُا و جضازال ُٞما بُجها.

 

 الجىاهب ذاث العالقت باإلامازست اإلاهىيت اإلادترفت :  - 0

خىُٟظي، هجض ؤن لاخ٩ام الىاعصة جإحي في دلُل الٗام إلاًمىن اإلاىاص التي ظاءث يمً هظ اإلاغؾىم الخمً زال٫ ال 

ضا مً الخٟهُل ، 04-14هٟـ الخىظه الظي ظاءث ُٞه ؤخ٩ام ٢اهىن اليكاٍ الؿمعي البهغي ) (، و٢ض جًمىذ مٍؼ

، وهي ٖمىما اإلاداوع اإلاخٗل٣ت 04-14بدُض ؤن هظا اإلاىؾىم جُغ١ في مىاصه بلى هٟـ اإلاداوع التي جًمجها ال٣اهىن 

المي ا لؿمعي البهغي اإلادتٝر بالتر٦حز ٖلى ؤزال٢ُاث اإلاهىت و قغوٍ الخهى٫ ٖلى عزهت البض مً بالٗمل ؤلٖا

بم٩اهُاث و مباصت مً قإجها جغ٢ُت آلاصاء اإلانهي، باإلياٞت بلى ال٣ىاٖض اإلاهىُت الىاظب مغاٖاتها في الخٗامل م٘ ؤلاقهاع 

ما٫ الٟىُت وال ىن و٦ظا وؿب ألٖا اًت ولا٢خىاء ٖبر  الخلٍٟؼ ىُت و يغوعة بخترام بٌٗ الٟئاث والٖغ برامج الَى

ىهُت  ؤلاظخماُٖت ٖلى ٚغاع اإلاغؤة و طوي الخاظاث الخانت و ٧لها يىابِ حؿاهم في عؾم شخهُت ال٣ىىاث الخلٍٟؼ

ت ؤو ماؾؿاث عبدُت مدًت ت و صٖم مهىُتها ختى ال جهبذ مجغص مدالث ججاٍع   .الجؼاثٍغ

بلى ؤن ٧ل اإلاىاص التي جًمىتها ٞئت ؤزال٢ُاث اإلاهىت جضزل يمً هظه  و٢بل الخىم في ٚماع جدلُل هظه الٟئت وكحر 

ت باإلياٞت بلى ٖىامل ؤزغي  الٟئت ٖلى بٖخباع ؤن ؤزال٢ُاث اإلاهىت حؿاهم بضوعها في الخإؾِـ إلاماعؾت مهىُت مدتٞر

وع ؤخ٩ام هظه اإلاىاص مجها ما ًخٗل٤ بمجاالث ؤزغي، و ٖلُه ٞةن جدلُل اإلاىاص طاث الُاب٘ ألازالقي ؾِخم ٖلى ؤؾاؽ ص

ت، ؤي ؤن الخدلُل ؾِخم بىاء ٖلى الٟئت.  في الخإؾِـ إلاماعؾت مهىُت مدتٞر
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و مً هظا اإلاىُل٤، ع٦ؼ اإلاكٕغ مً زال٫ هظا اإلاغؾىم، ؤ٦ثر مً ٢اهىن اليكاٍ الؿمعي البهغي، ٖلى ظملت مً 

، "زانت في الخهو الؿُاؾُت و ؤلالتزاماث التي ًخٗحن ٖلى مؿاولي زضماث ؤلاجها٫ الؿمعي البهغي بخترامها 

ت التي ًىلحها اإلاكٕغ للمؿاثل الؿُاؾُت  الٗامت"، وهىا هغي ؤن التر٦حز ٖلى "الخهو الؿُاؾُت و الٗامت"  ًا٦ض ألاولٍى

ه مً الخىى في الكإن الؿُاس ي.  و جسٞى

ت ؤعب٘ مداوع وٗخبرها ؤؾاؾُت في الخ 11وجخٗل٤ هظه ؤلالتزاماث الؾُما التي جًمجها اإلااصة  إؾِـ إلاماعؾت مهىُت مدتٞر

ت ؤزغي مً ألاخ٩ام ألازال٢ُت اإلالؼمت. 14باإلياٞت بلى اإلااصة   التي جًمىذ هي ألازغي مجمٖى

خماص ٖلى يىابِ مجها ؤزال٢ُت و مجها جىُٓمُت، وهجض ؤن  ت باإٖل و ًبضو ؤن هظه ألاخ٩ام جاؾـ إلاماعؾت مهىُت مدتٞر

ت، بدُض ؤجها هظه اإلااصة جًمىذ ظضًضا ؤزال٢ُا مدترما ٞ ت اإلادتٞر ُما ًخٗل٤ باإلاماعؾت اإلاهىُت الؿمُٗت البهٍغ

الم الؿمعي البهغي و طل٪ ألو٫ مغة وهى ما ًا٦ض اإلا٩اهت الهامت  جًمىذ بٌٗ ؤلالؼاماث ألازال٢ُت الخانت باإٖل

ت وهي ؤخ٩ام ٚاًت في الض٢ت و جض٫ ٖلى بظتهاص اإلاك ، زانت بطا لهظه ألاخ٩ام في الخإؾِـ إلاماعؾت مهىُت مدتٞر ٕغ

عي مً ٢بل وهى  المُت في الجؼاثغ و لم جغص في ؤي هو حكَغ اٖخبرها ؤن هظه ألاخ٩ام حٗخبر ظضًضة باليؿبت للمماعؾت ؤلٖا

المُت في الجؼاثغ.  ما ًض٫ ٖلى ؤهمُت هظه الىز٣ُت في جغ٢ُت اإلاماعؾت ؤلٖا

ههىٟها مىاص بًجابُت بد٨م ؤجها حؿاهم بك٩ل  ٌكاع هىا بلى ؤن ٧ل اإلاباصت و ألاخ٩ام التي جًمىتها اإلاىاص الؿاب٣ت 

المُت و الخإؾِـ إلختراُٞتها.  بًجابي في جغ٢ُت اإلاماعؾت ؤلٖا

ت بالخدلي بالخُاص و التي  15ومشل طل٪ ظاءث ؤخ٩ام اإلاىاص  جىُل٤ مً مبضؤ اإلاؿاواة وجلؼم ال٣ىىاث الؿمُٗت البهٍغ

خضا٫ في ٖغى اليكاَاث الؿُاؾُت لؤلخؼاب ؤو الجمٗ ُاث ٦ما ؤجها حكضص ٖلى يغوعة ؤن ج٨دس ي الخُُٛاث لهظه ؤلٖا

الم وهظا مً  ألاهىإ مً ألاخضار َابٗا بٖالمُا بدخا، بدُض ال جىسٍغ الصخٟي في الىًا٫ الؿُاس ي مً زال٫ ؤلٖا

ت.  المُت الؿمُٗت البهٍغ  ؤظل الخٟاّ ٖلى مهىُت اإلاماعؾت ؤلٖا

م٨ً لهظه اإلااصة ؤن ج٩ىن ؤخض اإلاىُل٣اث ألاؾا اصة الىٓغ في حٍٗغ٠ الصخٟي اإلادتٝر ل٩ي ًإزظ بٗحن ٍو ؾُت إٖل

خباع اإلاُُٗاث ألازال٢ُت التي الًم٨ً ؤن ج٨خمل بختراُٞت الصخٟي مً صوجها ٦ما ؤن ؤخ٩ام هظه اإلااصة ج٣ىصها بلى  ؤلٖا

الم الؿمعي البهغي و طل٪ بىاء ٖلى ؤلاهؼال٢اث ا غ  مىٓىمت ألازال٢ُاث الخانت باإٖل لتي ٖاصة ما الٗمل ٖلى جٍُى

المُت لؤلخضار الؿُاؾُت.    جدضر في الخُُٛاث ؤلٖا

ض مً الض٢ت و الٛى  المُت الخ٣ىُت ، ظاءث اإلااصة  موبمٍؼ بإخ٩ام جهب هي ألازغي في ظملت  16في ٚماع اإلاماعؾت ؤلٖا

ت و جغ٢ُتها المُت اإلادتٞر ، ٣ٞض جىاولذ هظه لاهضاٝ التي ظاء مً ؤظلها هظا اإلاغؾىم و هي يبِ و جىُٓم اإلاماعؾت ؤلٖا

المُت، ٌٗل٤ ألامغ بمى٘ حُٛحر مٗنى و مًمىن الهىع في الخهو ؤو  اإلااصة ؤخ٩اما ظض ص٣ُ٢ت و هامت في اإلاماعؾت ؤلٖا

المُت باللجىء بلى َغ١ ج٨ىىلىظُت و المُت م٩اهتهم  ٖضم اؾخٛال٫ الصخُٟحن اإلاخضزلحن الىمًاث ؤلٖا في الخهو ؤلٖا

ت٢هض الخٗبحر  ًٖ ؤ٩ٞاع خؼبُت ؤ  ، بط ًجب الخمُحز بحن ؾغص الى٢اج٘ و الخٗل٤ُ. و جُاعاث  ٨ٍٞغ
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ُه،  الم و التٞر المُت مً حٗل٤ُ و ؾغص للى٢اج٘ و ٦ظل٪ بحن ؤلٖا و٢ض ع٦ؼث هظه اإلااصة ٖلى يغوعة الخمُحز بحن لاهىإ ؤلٖا

المُت، و ٧لها ؤخ٩ام بًجابُت بطا  باإلياٞت بلى مغاٖاة خضوص اإلاهىت و ٖضم الخلِ بحن اإلاى٠٢ الصخص ي و اإلاٗاظلت ؤلٖا

 ما زبذ خؿً بؾخٛاللها مً َٝغ الهُئاث اإلاٗىُت.

إال ؤن اإلاشسع ؤبان مسة ؤخسي على هاحسه السياس ي و زغبخه في خماًت الشخصياث السياسيت، خاصت فيما 

ؤو خصت  -على سبيل اإلاثاى-ًخعلق "بالفصل بحن ؤلاعالم و الترفيه" ؤو ؤلاشازة إلى مل منهما خالى خصت هصليت 

حادة جخظمً ؤزماها هصليت، وهى ما ًمنً ؤن ًخعرز ؤخياها، فئذا ماهذ الحصت ذاث ػابع سياس ي هصلي فئنها البد 

ؤن حعخمد على خقابق ووقاةع سياسيت وجدىاولها بشهل هصلي وهىا ًمنً ؤن ًددر الخلؽ بحن ؤلاعالم و الترفيه و 

 م هره اإلاادة. بالخالي ٌعسض مسؤولي القىاة للعقىباث بمىحب ؤخها

الم الؿمعي البهغي في  مما ٌسجل لهالر هظه الىز٣ُت هى اجها اهخمذ ؤًًا بًمان ًٞاء مدترم للى٣اف في ؤلٖا

ه في البالص، ٦ما ٣ًضم نىعة  ه ؤو هٖى الجؼاثغي ٣ًضم نىعة ًٖ مؿخىي بٖالمي مدتٝر و عاقي مهما ٧ان مىيٖى

الم الجؼاثغي و ًىإي به ًٖ ؤلازاع  ة التي ٢ض ج٩ىن ٖلى خؿاب اإلاهىت و آصابها, و ٖلى هظا ألاؾاؽ جمىذ مدترمت ًٖ ؤلٖا

الصخٟي ؤو ميكِ الخهت الخ٤ في حؿُحر الخهت و يمان هضوئها و مهىُتها مً زال٫ الخضزل إلاى٘  18اإلااصة 

ذ و ال٣ظٝ و الؿب و الكخم و ٚحرها مً  ت و مى٘ الخجٍغ الخجاوػاث التي ًم٨ً ؤن جدضر زال٫ الخهو الخىاٍع

 خجاوػاث التي ًم٨ً ؤن جدضر.ال

ش   بضو ؤن اإلاكٕغ الجؼاثغي اؾخٟاص بك٩ل ٦بحر مً مضوهت ألازال٢ُاث الصخُٟت الٟغوؿُت اإلاٗخمضة بخاٍع ؤ٦خىبغ  16ٍو

مً َٝغ مجلـ ؤزال٢ُاث الصخاٞت الٟغوس ي، بدُض ؤهىا هجض ؤن اإلاغؾىم هى قبه جغظمت لجؼء ٦بحر مً  2013

ُٗت الٟغوؿُت.لاخ٩ام التي جًمىتها هظه الىز  ٣ُت الدكَغ

ت هي إزل في بَاع اإلاؿاهمت في الخضالجاهب ألازغي الظي جًمىه هظا اإلاغؾىم و الظي ً   ؾِـ إلاماعؾت بٖالمُت مدتٞر

ت م٘ الهُئاث ألازغي، وهى مجا٫ مهم ظضا باليؿبت  المُت الؿمُٗت البهٍغ ٢ًُت الٗال٢اث التي جغبِ اإلااؾؿاث ؤلٖا

بدُض ؤن هظه الٗال٢اث لُاإلاا ٧اهذ مدل بهخ٣اص مً َٝغ اإلاهىُحن الظي اقخ٩ىا مً لٗملُت الخىُٓم و الًبِ، 

ت و حكٗبها لئلؾخٟاصة مً ألاعق٠ُ مشال ؤو لًمان خ٣ى١ اإلاال٠.  الخٗؿ٠ و البحرو٢غاَُت و ٚمىى ؤلاظغاءاث ؤلاصاٍع

ت م٘ هُئاث طاث ٖال المُت الؿمُٗت البهٍغ ٢ت مباقغة باليكاٍ الؿمعي و٢ض الٟهل الشالض بلى ٖال٢ت اإلااؾؿت ؤلٖا

ني لخ٣ى١ اإلاال٠ و الهُئت اإلااهلت إلؾخ٣با٫ و حؿُحر ؤلاًضإ ال٣اهىوي لخؿاب الضولت و  البهغي وهي الضًىان الَى

الم  ت. و هي اإلااؾؿاث التي حك٩ل زالر مجا٫ لها وػجها في صٖم ؤلٖا الهُئت اإلا٩لٟت بإعقٟت اإلاىخجاث الؿمُٗت البهٍغ

٤ ًٞاء نخي ومنهي، بدُض ؤن جغ٢ُت خ٣ى١ اإلاال٠ و الخ٣ى١ اإلاجاوعة و جىُٓم مجا٫ ألاعقٟت الؿمعي البهغي و زل

و ؤلاًضإ ال٣اهىوي مً قإهه ؤن ٌؿهل مً ٖمل ؾلُت الًبِ و ًًمً الخ٣ى١ و ًدضص الىاظباث في خاالث 

 الجزاٖاث. 
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جب ال٣ى٫ ؤن اإلااصة  ً بًجابُحن  21ٍو ، ًخٗل٤ لاو٫ بًمان بخترام خ٣ى١ ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ ال الخهغ جًمىذ ؤمٍغ

اإلاال٠ و الخ٣ى١ اإلاجاوعة و ألامغ الشاوي ًخٗل٤ بًمان بَإل ؾلُت الًبِ ٖلى الىزاث٤ الخىُٓمُت الضازلُت 

المُت ال  المُت و ان ًدىػ ٖلى وسخت مجها لخ٣ُُمها و صعاؾتها، بدُض ؤهىا هجض ال٨شحر مً اإلااؾؿاث ؤلٖا للماؾؿاث ؤلٖا

إل ٖلى جدىػ ٖلى هٓلم ص ازلي و جمى٘ جإؾِـ ٞغوٕ ه٣ابُت بضازلها، و لهظا ٞةن مبضؤ مىذ ؾلُت الًبِ بم٩اهُت ؤلَا

المُت ويمان بختراُٞتها  ؼ قٟاُٞت اإلااؾؿاث ؤلٖا المُت هى ؤمغ بًجابي و ٌؿاهم في حٍٗؼ الىزاث٤ اإلاىٓمت للماؾؿت ؤلٖا

المُت.و  ًداعب الخٗؿ٠ ؤلاصاعي الظي حٗاوي مىه الٗضًض مً اإلااؾؿاث   ؤلٖا

ًٖ الٟهى٫ الؿاب٣ت، زانت و ؤن  -باليؿبت لهظه الٟئت –الٟهل الغاب٘ اإلاخٗل٤ بمًمىن البرامج، ال ٣ًل ؤهمُت 

ت ؤزغي في  اإلاكٕغ في هظا الٟهل ًخُغ١ بلى ال٨شحر مً ألاخ٩ام ألازال٢ُت اإلاغجبُت باإلاًامحن، و هى ما ٌؿاهم مً ػاٍو

ت  27اإلااصة  جغ٢ُت اإلاهىت و يمان بختراُٞتها، ٟٞي الم الؿمعي البهغي بةخترام مجمٖى مشال ًلؼم اإلاكٕغ مؿاولي ؤلٖا

مً اإلاٗاًحر اإلاهىُت و ألازال٢ُت ؤولها يمان ظىصة البرامج و ٖضم الجزوح بلى البرامج اإلابخظلت إلالء اإلاؿاخاث الؼمىُت ٖلى 

الم خؿاب ؤطوا١ الجماهحر و جُلٗاتهم، ٦ما قضص البىض الشاوي مً هٟـ اإلااصة ٖ لى يغوعة ؤن حهخم مؿاولى ؤلٖا

غافي الجؼاثغي بىاؾُت ما ؤؾماه اإلاكٕغ  غ و جغ٢ُت ؤلاهخاط الؿمعي البهغي و الؿِىماجٚى الؿمعي البهغي ٖلى جٍُى

ت" ، ٦ما ههذ طاث اإلااصة ٖلى يغوعة اخترام  اإلاٗاًحر الخ٣ىُت والٟىُت اإلاٗمى٫ بها ٖاإلاُا في بهخاط  ب" آلالُاث الخدٟحًز

ىُت  البرامج ني والش٣اٞت الَى ىِخحن الغؾمُخحن والخالخم لاظخماعي والترار الَى و ٦ظل٪ يمان جغ٢ُت اللٛخحن الَى

ٖضم  بَال١ اصٖاءاث ؤو بُاهاث ؤو ٖغوى ٧اطبت بإي  ق٩ل مً  في  البرامج  التي  ًخم  بثها و ٦ظل٪   بجمُ٘  حٗابحرها

 تروٍجُت التي ج٣ضم مٗلىماث ٚحر ما٦ضة.ألاق٩ا٫ مً قإجها جًلُل اإلاؿتهل٪ ٖلى ٚغاع الخهو ال

وهجض ؤن ؤٚلب ؤلالؼاماث و الخىظحهاث التي جًمىتها هظه اإلااصة جضزل في بَاع الخىظه ألازالقي الظي وي٘ ٢اهىن 

الم  ه الٍٗغًت، واؾخ٨ملها ٢اهىن اليكاٍ الؿمعي البهغي. 05-12ؤلٖا  زَُى

المُت بال ومما ًخىظب ؤلاقاعة بلُه في هظا الؿُا١ هى ؤن اإلاكغ  ٕ ؤلؼم بًمان الجىصة و جغ٢ُت البرمجت و اإلاماعؾت ؤلٖا

ً الؿمعي البهغي الخ٣ني، ؤما باليؿبت للبرمجت ٞهي الجضعؽ بلى  ؤهىا الهجض في الجؼاثغ مضاعؽ ٦ٟئت مسخهت في الخ٩ٍى

الم بك٩ل هٓغي في ال٨شحر مً ألاخُان. و ٖلُه ٞة ن ظملت هظه في م٣ُاؽ واخض في مغخلت اللِؿاوـ ب٩لُاث ؤلٖا

الم الؿمعي البهغي زانت مً خُض الخ٣ىُت.   الى٣اثو ًم٨ً ؤن ج٣لل مً ظىصة ؤلٖا

وباإلياٞت بلى ألاخ٩ام ألازال٢ُاث ال٨الؾ٨ُُت التي جًمىتها هظه اإلااصة، ٣ٞض جُغ١ اإلاكٕغ بلى مجاالث ظض مهمت في  

ت، زانت ُٞما ًخٗل٤ بم٩اٞد المُت الؿمُٗت البهٍغ ت ؤلابتزاػ  و الخٟاّ ٖلى الخ٣ى١ ألاؾاؾُت جىُٓم اإلاماعؾت ؤلٖا

لؤلشخام و  خ٣ى٢ه ؤلاوؿاهُت ؤًًا، و مً بحن لاخ٩ام الجض هامت في مًمىن هظه اإلااصة ، الى٣ُت الخامؿت التي 

ج٣ضم جىظحها مهىُا و ؤزال٢ُا ًغجبِ بعجباَا مباقغا باإلاماعؾت اإلاهىُت و ًٟغى ٖلى مٗضي البرامج الخٗامل بةختراُٞت و 

م بؾخٛال٫ ْغوٝ ألاٞغاص و خاالتهم ؤلاوؿاهُت ؤو ؤلاظخماُٖت الهٗبت ل٨ؿب وؿب اإلاكاهضة، و هظا ؤمغ ظض هام ٖض

الم الؿمعي البهغي في الؿىىاث الخمـ لٓهىعه بالجؼاثغ.  بالىٓغ بلى ؤلاهؼال٢اث التي خضزذ م٘ ؤلٖا
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لؤلٞغاص و ججىبهم ؤلابتزاػ و ؤلاخخُا٫ الظي هٟـ ألامغ باليؿبت للى٣ُت الؿابٗت التي جداٞٔ ٖلى الخ٣ى١ ألاؾاؾُت  

الم زانت في خاالث ظهلهم لل٣اهىن.  ًم٨ً ؤن ٣ًٗىا في ؤزىاء حٗاملهم م٘ مٗضي البرامج و مؿاولي ؤلٖا

ًب٣ى ؤن وكحر بلى ؤن الجض٫ اإلاخٗل٤ بالٛمىى اإلاٟاهُمي ٫"الخُاة الخانت للصخهُاث الٗمىمُت" ًم٨ً ألن ٌك٩ل 

ت التي جدخاط بالضعظت ألاولى بلى في هظه الٟئت ه٣ُت ؾى  المُت اإلادتٞر صاء ًم٨ً ؤن حؿاهم في حُُٗل اإلاماعؾت ؤلٖا

 ويىح اإلاٟاهُم ال٣اهىهُت، ألن ؤي ٚمىى مً قإهه ؤن ًسل٤ ججاوػاث ؾىاء مً َٝغ الؿلُت ؤو مً َٝغ اإلاهىُحن.

ت، هجض ؤن مٗٓم ؤخ٩ام هظه اإلااصة ما ٖضا هظا الٛمىى اإلاخٗل٤ باإلاجا٫ الٗام و اإلاجا٫ الخام للصخهُاث الٗمىمُ

المُت. غ الؿلُمت لخىُٓم و ؤزل٣ت اإلاماعؾت ؤلٖا  بًجابُت و جضزل في ألَا

هي ألازغي جىظحهاث جهب في ٖم٤ الخىظه ألازالقي الظي جبىاه اإلاكٕغ و حؿاهم بك٩ل ٦بحر  29بلى طل٪ جًمىذ اإلااصة 

المُت مً زال٫ ؤزل٣تها و يمان ب خترامها للمٗاًحر الٗاإلاُت اإلاخٗل٣ت بالهىعة و الهىث، بال ؤهىا في جغ٢ُت اإلاماعؾت ؤلٖا

ت ، ٞهى لم  المُت الؿمُٗت البهٍغ هجض ؤًًا ؤن اإلاكٕغ ججاوػ الٗضًض مً ألامىع ُٞما ًسو ؤزال٢ُاث اإلاماعؾت ؤلٖا

ت و الهىجُت وال بلى ب –ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ ال الخهغ  –ًُغ١  ض اإلاىاص بلى ؤزال٢ُاث بؾخسضام اإلاازغاث البهٍغ

اإلاخدهل ٖلحها مً زال٫ الخىهذ ؤو الخجؿـ ، و هي ألامىع التي مً الًغوعي ؤن ًخًمجها مغؾىم جىُٟظي ًٟترى 

المُت و ًدُض بها ًٖ الخجاوػاث التي خضزذ في ال٨شحر مً الضو٫.  ؤن ٩ًىن ص٣ُ٢ا لحرقي باإلاماعؾت ؤلٖا

ىهُت مً يمً لاخ٩ام ؤلاًجابُت التي جضزل ؤًًا في بَاع هظه ال ٟئت جل٪ اإلاخٗل٣ت بىٓام الخهو في البرامج الخلٍٟؼ

ىوي و 31)اإلااصة  غاُٞت اإلاٟغويت للبض الخلٍٟؼ ما٫ الؿِىماجٚى ىُا و وؿبت ألٖا ( و التي جخٗل٤ بيؿب البرامج اإلاىخجت َو

ىِخحن، و ٧لها ؤمىع حؿاهم بضوعها ف ي جغ٢ُت وؿبت البرامج اإلاسههت لؤلَٟا٫ و ٦ظا يغوعة بؾخٗما٫ اللٛخحن الَى

المُت و الضٞ٘ بها بلى ؤلاختراُٞت، و ٖلُه ٞةن هظه اإلاىاص وما ؾب٣ها مً مىاص جهب في هٟـ ؤلاججاه ؾىاء  اإلاماعؾت ؤلٖا

الم ؤو في ٢اهىن اليكاٍ الؿمعي البهغي هي مىاص ح٨ٗـ بىيىح الخىظه الجضًض الظي اٖخمض اإلاكٕغ  في ٢اهىن ؤلٖا

الم و الظي ًغج٨ ض مً الجؼاثغي في مجا٫ ؤلٖا الم و بالخالي بُٖاء مٍؼ ت اإلاؿاولُت ؤلاظخماُٖت لىؾاثل ؤلٖا ؼ ٖلى هٍٓغ

 ألاهمُت ألزال٢ُاث اإلاهىت.

٘ يمً هظا اإلاغؾىم، وظاءث مٗٓم لاخ٩ام  مؿإلت البرمجت التي لها ٖال٢ت باإلختراُٞت، هي ألازغي ٧اهذ مدل حكَغ

اع جًمً خ٤ اإلاىاًَ في بٖالم منهي و ا التي  43لخإؾِـ لخ٣الُض بٖالمُت مهىُت, ٖلى ٚغاع اإلااصة الىاعصة في هظا ؤلَا

ني و طل٪  ت بدُاػة هٓام جهاجي لبض البرامج ٖلى ٧امل التراب الَى المُت الؿمُٗت البهٍغ جلؼم مؿاولي اإلااؾؿاث ؤلٖا

 ٞىع الخهى٫ ٖلى عزهت بوكاء زضمت ؤلاجها٫ الؿمعي البهغي.  

مل ظاهبا بًجابُا و ظاهبا ؾلبُا ، ؤما الجاهب ؤلاًجابي ٞهى ؤجها حٗمل ٖلى وبالىٓغ بلى ؤخ٩ام هظه اإلااصة هجض ؤجها جد

المُت للمىاًَ  حر ؤخؿً الخضماث ؤلٖا الم الؿمعي البهغي و طل٪ مً ؤظل جٞى ُت الخ٣ىُت لخضماث ؤلٖا يمان هٖى

ٌٗغ٢ل الٗضًض مً الجؼاثغي، اما الجاهب الؿلبي ٞهى الُاب٘ الخعجحري لهظه اإلااصة، ٞهي بلى خض ما حٗخبر خاظؼا 

حرها ٖلى ٧امل  ىهُت هٓغا لهٗىبت الخهى٫ ٖلى هظه الخ٣ىُاث اإلاخُىعة ونٗىبت جٞى الغاٚبحن في بوكاء ٢ىىاث جلٍٟؼ
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الم زانت بطا حٗل٤ ألامغ بةٖالمُحن  ً الجضص في مجا٫ ؤلٖا ني، هٓغا ل٣لت ؤلام٩اهاث اإلااصًت لهاالء اإلاؿدشمٍغ التراب الَى

ضون بوكاء ٢ىىاث زانت   بهم.ًٍغ

لت وهي حٗاوي مً ٖضم ال٣ضعة ٖلى  ىن الجؼاثغي ب٣ُذ لؿىىاث ٍَى ووكحر هىا بلى ؤهه ختى اإلااؾؿت الٗمىمُت للخلٍٟؼ

ني بىٓام بض هىعي ىت الٗمىمُت، و   حُُٛت ٧امل التراب الَى م اإلاىاعص اإلاالُت الهاثلت التي جخل٣اها مً الخٍؼ و طل٪ ٚع

ت الصخاٞت اإلا٨خىبت التي جم زاللها جم٨حن الصخُٟحن مً ٖلُه ٞةن ؤخ٩ام هظه اإلااصة ًم٨ً ان جمى ٘ مً ج٨غاع ججٍغ

ُت في ؤلازغاط و اليكغ و الخىػَ٘ ٖلى  بوكاء ظغاثض و مىدهم اإلاىاعص اإلاالُت لظل٪ و بُٖائهم الى٢ذ الالػم لخد٤ُ٣ الىٖى

حن في الخهى٫ ٖلى اإلا م مً خ٤ ٧ل اإلاىاَىحن الجؼاثٍغ ني ، ٖلى الٚغ ٗلىمت، و لهظا ٞةن هظه اإلااصة ٧امل التراب الَى

غاى ٚحر مهىُت و ال جسضم ال٣ُإ.  جخًمً ظاهبا ب٢هاثُا ًم٨ً ؤن ٌؿخٛل أٚل

٦ماصة جىُٓمُت تهضٝ بلى بيٟاء َاب٘ بخترافي لٗملُت البرمجت وزل٤ ٖال٢ت مدترمت  35في هٟـ الؿُا١ جإحي اإلااصة 

المُت و الجمهىع، بدُض ؤجها جًمىذ مً ب المُت بحن اإلااؾؿت ؤلٖا حن ظملت ؤخ٩امها بلؼام مؿاولي اإلااؾؿاث ؤلٖا

ت اإلاؿُغة زال٫ مضة  ت ٖلى بٖالم الجمهىع باإلاغامج الخلٍٟؼ التي حؿب٤ بض هظه البرامج وطل٪ مً  21الؿمُٗت البهٍغ

ىهُت ؤلؼمذ هٟـ اإلااصة مؿاولي ال٣ىىاث ال ا٦مزال٫ بٖالجها في الصخاٞت اإلا٨خىبت ؤو في اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي لل٣ىاة.  خلٍٟؼ

المُت و اإلاىاَىحن، و  ؼا للٗال٢ت بحن اإلااؾؿاث ؤلٖا بةخترام مىا٢ُذ البض اإلاٗلً ٖجها و طل٪ بختراما للمكاهض و حٍٗؼ

 طل٪ م٘ مغاٖاة الٗغا٢ُل اإلاغجبُت بالبض اإلاباقغ للخهو، مشلما ؤقاع بلُه اإلاكٕغ في ال٣ٟغة ألازحرة مً هظه اإلااصة.

ت هي بًجابُت زانت وؤجها جاؾـ لٗال٢ت وهجض ان هظه ؤلالؼاماث التي خ ملها اإلاكٕغ إلاؿاولي اإلااؾؿاث الخلٍٟؼ

المُت و  الجمهىع و بالخالي ٞهي حؿاهم في زل٤ بٖالم مدترم في مؿخىي اإلاؿاولُاث  مدترمت بحن اإلااؾؿت ؤلٖا

ت به ٦ما اجها ججٗل مً البرمجت مهىت ٢اثمت بظاتها جد٨مها آصاب و ؤزال٢ُ  اث البض مً بخترامها.ؤلاظخماُٖت اإلاىَى

هقؼت إًجابيت ؤخسي جصب في إخترافيت اإلامازست ؤلاعالميت وهي التي جخعامل مع ؤصىاف البرامج بما ًظمً إخترام 

ؤعب٘ ؤنىاٝ جم ٖلى ؤؾاؾها يبِ اإلاماعؾت  بدُض جم جهي٠ُ هظه البرامج بلىالجمهىز و بالخالي إخترام اإلاجخمع ، 

ت مً هظا الجاهب ال ؾُما ت  اإلادتٞر ُٞما ًخٗل٤ باإلاكاهض الهاصمت ؤو الٗىُٟت و جل٪ الخُالُت م٘ جدضًض الٟئت الٗمٍغ

 ال٣اصعة ٖلى الخٗغى إلاسخل٠ هظه ألانىاٝ .

خباع اإلاٗاًحر اإلاٗمى٫ بها صولُا لخماًت الُٟىلت و اإلاغاه٣ت ، و ٢ض    وهالخٔ في هظه الى٣ُت ؤن اإلاكٕغ ؤزظ بٗحن ؤلٖا

ت للبرامج اظتهض في جهي٠ُ البرامج الخل ت التي ًم٨ً ؤن جخإزغ باإلاًامحن اإلاخىٖى ت م٘ خماًت مسخل٠ الٟئاث الٗمٍغ ٍٟؼ

الم التي ًخٗحن ٖلحها مغاٖاة الخؿاؾُاث ؤلاظخماُٖت  ت، و هى ما ٣ً٘ في نلب اإلاؿاولُت ؤلاظخماُٖت لىؾاثل ؤلٖا الخلٍٟؼ

ٟا٫ و اإلاغاه٣ح  ن.الؾُما ما حٗل٤ مجها بالٟئاث الهكت و الخانت مشل ألَا

اع )  م٨ً الخإ٦ُض هىا، ؤن اإلاىاص الشالر التي جضزل في هظا ؤلَا ( جىضعط يمً اإلاىاص ؤلاًجابُت في هظا 38و  37، 36ٍو

ٟا٫ و اإلاغاه٣حن وبهظا ٞهي  ت و حؿاهم في خماًت ألَا خباع مهالر الٟئاث الٗمٍغ اإلاغؾىم بد٨م ؤجها جإزظ في ٖحن ؤلٖا

ت اإلاؿاولُت ؤلاظخماُٖ عي.جإحي مً ٖم٤ هٍٓغ الم التي حٗض ؤؾاؾا ٞلؿُٟا لهظا الىو الدكَغ  ت لىؾاثل ؤلٖا
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المُت و ظمهىعها  –٦ما ان هظه اإلاىاص حؿاهم  بلى ظاهب اإلاىاص الؿاب٣ت في الخإؾِـ لٗال٢ت مدترمت بحن اإلااؾؿت ؤلٖا

ت و صخُت جغاعي خؿاؾُاث اإلاجخم٘ و زهىنُاجه، ًٞال بلى ؤجها  حؿاهم في و جاؾـ ؤًًا إلاماعؾت بٖالمُت مدتٞر

٤ ج٣ضًمها في الى٢ذ اإلاىاؾب لجمهىع مٗحن, زانت بطا ٖلمىا  الدؿُحر اإلاى٣ُي و الخىُٓم اإلاد٨م لهظه البرامج ًٖ ٍَغ

ىهُت هى جد٤ُ٣ الخالئم بحن الجمهىع و البرامج التي ٣ًضمها،، خُض ؤن اإلابرمج حهضٝ  ؤهه مً بحن ؤهضاٝ البرمجت الخلٍٟؼ

هى ما ال ًم٨ً ؤن ًخم صون بخترام ألاؾاؾُاث التي هو ٖلحها هظا الٟهل بلى ٦ؿب ا٦بر ٖضص مً الجماهحر و 

عي.  الدكَغ

ٟا٫ و اإلاغاه٣حن مً زالر مىاص طاث َاب٘ بعقاصي  وفي هٟـ ؤلاججاه، ظاء الٟهل الؿاب٘ لُخًمً ؤخ٩اما جخٗل٤ باأَل

ٟا٫ و اإلاغاه٣حن مشلما هي مد جىظُهي ، جخٗل٤ ٖمىما ب ضصة في لاجٟا٢ُاث  الضولُت ٖضم بلخا١ الًغع بد٣ى١ ألَا

٘ الؿاعي اإلاٟٗى٫ و ٦ظا ٟا٫   والدكَغ ٖضم بض بغامج مً قإجها بلخا١ الًغع بالىمى البضوي ؤو ال٣ٗلي  ؤو  بإزال١  ألَا

ىهُت  . واإلاغاه٣حن ال ؾُما ٖغى مكاهض ٖى٠ في اليكغاث الخلٍٟؼ

المُت الؿمُٗ  ت ٖلى التزوص بألُاث ٦ُٟلت بدماًت  ًٞال ًٖ طل٪، جدض هظه اإلااصة مؿاولي اإلااؾؿاث ؤلٖا ت البهٍغ

ٟا٫ و اإلاغاه٣حن ٖلى  الُٟل  واإلاغاه٤  في البرامج اإلابشىزت، و جمى٘ ؤًًا مماعؾت ؤي هٕى مً ؤهىإ  الخمُحز بحن ألَا

 . ؤؾاؽ الجيـ  ؤو الٗغ١  ؤو  الؿً ؤو  الضًً ؤو  الىيُٗت  لاظخماُٖت ؤو اإلاؿخىي الخٗلُمي ؤو اإلآهغ  الجؿضي

ؼ ؤلاختراُٞت وجغ٢ُت  وبالىٓغ بلى ألاخ٩ام التي جًمجها هظا الٟهل ٞةهىا هغي ؤن ٧ل هظه الخضابحر و اإلاٗاًحر حؿاهم في حٍٗؼ

الم،  ت اإلاؿاولُت ؤلاظخماُٖت لىؾاثل ؤلٖا ت باإلياٞت بلى ٧ىجها هابٗت مً عوح هٍٓغ المُت الؿمُٗت البهٍغ اإلاماعؾت ؤلٖا

 بدُض حك٩ل جُب٣ُا لها مُضاهُا.

و صاثما في مجا٫ الٗال٢اث، ًخُغ١ الٟهل الخاؾ٘ بلى مجا٫ مهم مً الٗال٢اث له صوع ٦بحر في هجاح ؤو  ٞكل  

المُت، و هي الٗال٢ت بحن اإلااؾؿت ٦ةصاعة و بحن مؿخسضمحها مً صخُٟحن و ٚحرهم.  اإلااؾؿت ؤلٖا

المُت ٞةهىا ٦شحرا ما هجض جىجغ   المُت و بالىٓغ بلى الُبُٗت اإلامحزة للماؾؿت ؤلٖا ا ًُب٘ الٗال٢ت بحن بصاعة اإلااؾؿت ؤلٖا

المُت جسً٘ لىٟـ مٗاًحر الدؿُحر ؤلاصاعي للماؾؿاث ألازغي و  حن ٌٗخ٣ضون ؤن اإلااؾؿت ؤلٖا التي حؿحر مً َٝغ بصاٍع

 بحن الصخُٟحن و الخ٣ىُحن الظي ًخدملىن الجؼء ألا٦بر مً يِٛ الٗمل الصخٟي.

ل لخخُغ١ بلى ٖضص مً ال٣ًاًا التي ٦شحرا ما خغم الصخُٟىن مً ؤلاؾخٟاصة وبالخالي ظاءث اإلاىاص الشالر لهظا الٟه

 مجها بالك٩ل اإلاُلىب.

المُت و  الجاهب ألازغ الظي ًضزل في هظه الٟئت هى اإلاخٗل٤ باإلقهاع ، و هى مجا٫ له ٖال٢ت مباقغة باإلاماعؾت ؤلٖا

ت جسً٘ لًىابِ جخٗل٤ بمجا٫ بالخالي له ٖال٢ت بمؿخىي ؤلاختراُٞت و اإلاهىُت، و هىا وكحر بلى  ؤن الٗملُت ؤلاقهاٍع

ت التي جخم مً زال٫  الم الؿمعي البهغي، بال ؤن اإلاًامحن ؤلاقهاٍع ؤلاقهاع ٦مجا٫ زام ال ًغجبِ بالًغوعة باإٖل

المي. ت جضزل في بَاع الخىُٓم و الًبِ اإلانهي ؤلٖا الم الؿمُٗت البهٍغ  وؾاثل ؤلٖا
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لى هظا ألاؾاؽ جمى٘ ؤخ٩ام هظا   ت مً بؾخٛال٫ الكهغة التي ًد٣٣ىجها بٖالمُا اإلاغؾىم  ٖو م٣ضمي اليكغاث ؤلازباٍع

ت غاى بقهاٍع الم  ، بال مً زال٫ اليكغاث أٚل ت في "وؾاثل ؤلٖا ؤن اإلاكٕغ زهو م٣ضمي اليكغاث و الخهو ؤلازباٍع

إلااصة مؿخىخاة مً هي الٗمىمُت" صون ٚحرهم مً اإلا٣ضمحن في ال٣ىىاث الخانت، و هى جسهُو ٚحر مبرع ، ألهه هظه ا

مضوهت ألازال٢ُاث الصخُٟت الٟغوؿُت ، و بطا ٧ان ألامغ ًخٗل٤ بالٗال٢ت ألازال٢ُت بحن مهىت الصخاٞت و مهىت ؤلاقهاع 

ٞةهه ال مبرع بَال٢ا مً الٟهل بحن ال٣ُإ الخام و ال٣ُإ الٗمىمي في ؤمغ ؤزالقي مغجبِ بعجباَا مباقغ باإلاهىت 

ت في ال٣ُإ الٗمىمي البض ؤن بٌٛ الىٓغ ًٖ َبُٗت اإلا المُت اإلادتٞر اؾؿت، ٖلى بٖخباع ؤن ما ٌس ئ للمماعؾت ؤلٖا

 ٌس ئ لها في ال٣ُإ الخام و ال٨ٗـ صخُذ.

ت في  الى٣ُت ألازغي التي جُغ٢ذ لها هظه اإلااصة هي اإلاخٗل٣ت بمى٘ اإلاٗلىحن مً بؾخسضام ؤشخام مدل مخابٗت ظؼاثٍغ

ت، و هي ه٣ُت ب ًجابُت هٓغا لخضاُٖاتها اإلادخملت ٖلى الجمهىع ؤو ختى ٖلى مؿاع الخد٤ُ٣ ج٣ضًم عؾاثل بقهاٍع

 ال٣ًاجي.

م مً ويىح الكغوٍ التي جًمىتها اإلااصة   ت مً "٧ل  جمُحز   60و هجض ؤهه ٖلى الٚغ ٖلى ٚغاع زلى الغؾاثل ؤلاقهاٍع

خىظحهاث ألازغي جبضو ًٟٞايت و إلاؿتهل٪  وظهله" ٞةن بٌٗ ال ال ٌؿخٛل  ؾظاظت  اٖىهغي  ؤو ظيس ي  ...." ؤو ؤن "

ٚحر واضخت مً الىاخُت ؤلانُالخُت مشل " ٖضم اإلاؿاؽ بمهضا٢ُت الضولت" و "بخترام ؤلاوؿان" ٞهي مىايُ٘ ال 

جدٓي بخىا٤ٞ ٖام ألن ما ًم٨ً ؤن ٌٗخبر مؿاؾا بمهضا٢ُت الضولت مً ٢بل اإلااؾؿاث الخ٩ىمُت ًم٨ً ؤن ٩ًىن 

ت لخ٣ضًم البضًل ؤو الخل. خ٣ُ٣ت حؿدىض ٖلحها الغؾالت ؤلاقه  اٍع

مشال ًم٨ً ؤن ٣ًىم ؤخض اإلاخٗاملحن الخىام في قب٩اث الهاج٠ الى٣ا٫ بُغح ٖغى ظضًض للخٗٝغ ٖلى الغنُض 

البى٩ي ٌك٨ال خال ًخجاوػ بِء الٗملُاث البحرو٢غاَُت ٖلى مؿخىي البىى٥، و ًم٨ً للماؾؿاث البى٨ُت الٗمىمُت 

ت مً هظا الىٕى مؿاؾا بمهضا٢ُتها في الدؿُحر و بالخالي اإلاؿاؽ التي جخمحز ٖاصة بالبحرو٢غاَُت ؤ ن حٗخبر عؾالت بقهاٍع

بمهضا٢ُت الضولت في هظا ال٣ُإ. و لهظا ٞةن الُبُٗت الًٟٟايت لهظه البىىص ًم٨ً ؤن جاصي بلى جاوٍالث مهلخُت 

الم. ُت حؿاهم في الخ٤ًُِ ٖلى وؾاثل ؤلٖا  ؤو ْٞغ

٘ لٗملُت ؤلاقها    الم و الؿُاؾت في بٗض الدكَغ ع الخجاعي في هظا الٟهل ًيخ٣ل اإلاكٕغ للخىى في الٗال٢ت بحن ؤلٖا

اع  جمى٘ اإلااصة 66و  65مجا٫ ؤلاقهاع و طل٪ في اإلااصجحن  ت  65، و في هظا ؤلَا الم الؿمُٗت البهٍغ مؿاولي وؾاثل ؤلٖا

ت لٟاثضة ؤي خؼب ؾُاس ي ؤو مغشخحن لئلهخساباث ؾىاء ٧ان طل٪ بم٣ابل مالي ؤو بضون  مً بض ؤًت عؾالت بقهاٍع

بض ؤي بقهاع خؼبي ؤو مضازلت ؾُاؾُت زاعط الخمالث ؤلاهخسابُت التي جسً٘ لغ٢ابت 66مجاها، في خحن جمى٘ اإلااصة 

الهُئت اإلاؿخ٣لت لئلهخساباث و ٦ظل٪ للمغا٢بحن الضولُحن ؤو اإلادلُحن اإلاخابٗحن لئلؾخد٣ا٢اث ؤلاهخسابُت زانت الغثاؾُت 

 مجها.

  م٘ ما هى مٗمى٫ به في ال٨شحر مً صو٫ الٗالم الؾُما اللُبرالُت مجها، هجض ؤن ال٨شحر مً ال٣ىاهحن 65اعها اإلااصة وبطا ٢

المُت هي ماؾؿت ب٢خهاصًت و مً  ت طاث مىايُ٘ ؾُاؾُت ٖلى بٖخباع ؤن اإلااؾؿت ؤلٖا حؿمذ ببض عؾاثل بقهاٍع
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هان بها، بال ؤجها جٟغى ؤن ًخم طل٪ بك٩ل واضر و بم٣ابل ؾخٟاصة مً ٖاثضاث ؤلاقهاع الؿُاس ي التي ال ٌؿتخ٣ها لا 

 ماصي.

ٖخباع  اإلاُُٗاث اإلادلُت في جدلُل هظه اإلااصة ، ٞةهىا هجض ؤن هظا اإلاى٘ مبرع ألهه ال ًم٨ً لؿلُت اما بطا بزظها في لا 

ىاجحر م٩اهُت الخالٖب بٟالًبِ ؤن جخإ٦ض مً حؿضًض اإلاؿخد٣اث اإلاالُت م٣ابل ؤلاقهاع الؿُاس ي هٓغا للىعوص ال٣ىي إل 

غاى ؾُاؾُت ؤو  ث خترام ؤزال٢ُااٌٗض بًجابُا ألهه ًدض ٖلى  66صة هخسابُت. ٦ما ان مًمىن اإلاااالدؿضًض أٚل

المُت للمىاُٖض لا  ُت في الخٗامل م٘ ٧ل اإلاترشخحن ؤو الدك٨ُالث الخُُٛت ؤلٖا هخسابُت و التي جخُلب الخُاص و اإلاىيٖى

 الؿُاؾُت.

ت مً خُض الخٗضص و مً خُض اإلاضة الؼمىُت ٖلى ٚغاع ما ٦ما يبِ اإلاكغ   ٕ مهىُا ٦ُُٟاث بض الغؾاثل ؤلاقهاٍع

ؼ و  73جًمىخه اإلااصة  ختراُٞت ال٣ىىاث و يمان زضمت ٖمىمُت جدترم خ٤ اإلاىاًَ اهي ؤمىع بًجابُت حؿاهم في حٍٗؼ

ت تهخم با ىهُت بلى ٢ىىاث بقهاٍع هخمامها بالخضمت اثر مً لجاهب الغبخي ؤ٦في اإلاٗلىمت و ٖضم جدى٫ ال٣ىىاث الخلٍٟؼ

 الٗمىمُت.  

  

و اؾخ٨ماال إلاا ظاء به ٢اهىن اليكاٍ الؿمعي البهغي، :  الجىاهب الخاصت بألياث الظبؽ و الخىظيم - 4

المُت،ظملت مً ألاخ٩ام الهاصٞت بلى  16-222جًمً اإلاغؾىم الخىُٟظي  وباإلياٞت بلى  جىُٓم و يبِ اإلاماعؾت ؤلٖا

الم الًٗىي بٖخباع   05-12هظا اإلاغؾىم ٦ألُت ٢اهىهُت جًاٝ بلى ظملت آلالُاث ال٣اهىهُت الؿاب٣ت ٖلى ٚغاع ٢اهىن ؤلٖا

، ٞةهه جًمً هى آلازغ آلُاث جىُٓمُت ظاءث في ؤٚلبها بظغاثُت ، بدُض ؤن  04-14و ٢اهىن اليكاٍ الؿمعي البهغي 

ت ، و هجض ؤهه عجب اإلاكٕغ ع٦ؼ ٖلى آلالُاث ؤلاظغاثُت الغامُت بلى جىُٓم  المُت الؿمُٗت البهٍغ و ؤزل٣ت اإلاماعؾت ؤلٖا

 هظه آلالُاث و نىٟها في ٞهل ق٩لذ في مجملها ٞهى٫ هظا اإلاغؾىم ؤلاخضي ٖكغ.

  وبىاء ٖلى طل٪ ٞةهىا ه٣ؿم ظملت آلالُاث ؤلاظغاثُت التي جًمجها هظا اإلاكغوٕ بلى ماًلي :

: وجًمىذ هظه آلالُاث التي ظاءث في الٟهل الشاوي مً  وآداب اإلاهىتآلالياث ؤلاحسابيت اإلاخعلقت بإخالقياث  – 1

ت و حٗضصًت آلاعاء و ألا٩ٞاع  مً زال٫ بخترام ظملت مً اإلاباصت و  اإلاغؾىم ظملت مً لاخ٩ام الغامُت ٚلى يمان الخٍغ

 آلاصاب اإلاهىُت 

ٚغاع يمان بؾخٟاصة ألاخؼاب الؿُاؾُت وع٦ؼ اإلاكٕغ في هظا الٟهل ٖلى ألازال٢ُاث اإلاخٗل٣ت بالجاهب الؿُاس ي ٖلى 

غاى ؾُاؾُت و٦ظا ٖضم بؾخٛال٫ الصخُٟحن  ٠ُ الضًً أٚل ىهُت و ؤلامخىإ ًٖ جْى مً خحز ػمنى لضي ال٣ىىاث الخلٍٟؼ

ت، و ٧ل هظه ألاخ٩ام لها َبُٗت ؾُاؾُت، و هي بًجابُت بلى  إلا٩اهتهم مً ؤظل الخٗبحر ًٖ ؤ٩ٞاع خؼبُت ؤو جُاعاث ٨ٍٞغ

 خض ما.
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هجض ؤن ألازال٢ُاث و ألاصاب التي جًمجها هظا الٟهل جدؿم بُاب٘ بظخماعي ؤًًا، ؤي ؤجها جىٓم و جًبِ ٦ما 

الم و اإلاجخم٘ ٖلى ٚغا ٖضم الخدٍغٌ ٖلى الٗى٠ و ؤلاعهاب ة الخمُحز الٗىهغي و ؤلامخىإ ًٖ  الٗال٢ت بحن وؾاثل ؤلٖا

 جخم٘ الجؼاثغي .الؿب و ؤلاهاهت و ؤلابخظا٫ بالىٓغ بلى ال٣ُم الغاسخت للم

الم في الجؼاثغ و  باإلياٞت بلى طل٪ جًمً هظا الٟهل بٌٗ ؤلاخ٩ام اإلاهىُت التي حٗخبر ظضًضة في مجا٫ ؤزال٢ُاث ؤلٖا

الم الؿمعي البهغي ٖلى ٚغاع ٖضم حُٛحر مًمىن الهىع و مٗىاها باللجىء بلى َغ١  هي ألازال٢ُاث التي جخٗل٤ باإٖل

ً الظًً ٌكاع٧ىن في الخهو و البرامج. ج٨ىىلىظُت و الخإ٦ض مً ٦ٟاءة و   مهضا٢ُت الخبراء و اإلاؿدكاٍع

: جًمً هظا اإلاغؾىم ؤًًا ٖضصا مً آلالُاث ؤلاظغاثُت التي  آلالياث ؤلاحسابيت التي جخعلق بالعالقاث مع الهيئاث – 2

ت م٘ هُئاث آزغي في م المُت الؿمُٗت البهٍغ جاالث مُٗىت مشل ؾعى مً زاللها بلى جىُٓم ٖال٢ت اإلااؾؿاث ؤلٖا

ألاعقٟت و خ٣ى١ اإلاال٠ و خ٣ى١ الُٟل، وهي آلُاث بظغاثُت مغجبُت باآللُاث اله٩ُلُت التي جًمجها ٢اهىن اليكاٍ 

لُه ٞهي آلُاث بظغاثُت م٨ملت لىو ٢اهىن اليكاٍ الؿمعي البهغي. 04-14الؿمعي البهغي   ، ٖو

ُٞما ًخٗل٤ بمًمىن البرامج ع٦ؼ اإلاكٕغ ٖلى اإلاباصت و ال٣ُم   آلالياث ؤلاحسابيت التي جخعلق بمظمىن البرامج : – 0  

ت ، بدُض ؤن ؤٚلب هظه اإلاباصت ًم٨ً اٖخباعها ٦إزال٢ُاث  المُت الؿمُٗت البهٍغ الىاظب بخترامها في اإلاًامحن ؤلٖا

ت. المُت الؿمُٗت البهٍغ  للمماعؾت ؤلٖا

ؤًًا بالبرمجت لُسهو لها ظاهبا مً ؤلاظغاءاث  : و٢ض اهخم اإلاكٕغ آلالياث ؤلاحسابيت اإلاخعلقت بالبرمجت – 4

ؼ مهىُت هظه اإلااؾؿاث. المُت و حٍٗؼ  الخىُٓمُت التي مً قاجها يمان ٖال٢ت مدترمت بحن الجمهىع و اإلااؾؿت ؤلٖا

ؼ الٗال٢ت  المي و حٍٗؼ وهالخٔ هىا ؤن اإلاكٕغ ظاء بإمىع ظضًضة ٦ألُاث بظغاثُت مً قإجها يمان بختراُٞت الٗمل ؤلٖا

المُت، زانت ُٞما ًخٗل٤ بٟئاث البرامج و ؤػمىت بثها و طل٪ ما ًىضعط في بَاع ألامىع بحن  الجمهىع و اإلااؾؿت ؤلٖا

عي.  ؤلاًجابُت التي ظاء بها هظا الىو الدكَغ

يبِ اإلاكٕغ مً زال٫ ؤلاظغاءاث التي  آلالياث ؤلاحسابيت اإلاخعلقت بالقظاًا اإلاؼسوخت على الجهاث القظابيت : – 5

الم الؿمعي البهغي م٘ هظه ال٣ًاًا في ْل بخترام  جضزل في هظا الهى٠ ٦ُُٟاث حٗامل الصخُٟحن ؤو مماعس ي ؤلٖا

ؤزال٢ُاث اإلاهىت، و هىا هجض ؤن ؤزال٢ُاث اإلاهىت ق٩لذ ألاؾاؽ التي اٖخمض ٖلُه اإلاكٕغ في نُاٚت ؤلاظغاءاث التي 

اع.  جضزل في هظا ؤلَا

: هٓغا لخؿاؾُت هظه الٟئت لاظخماُٖت ٣ٞض زهو اإلاكٕغ  ى و اإلاساهقحنألالياث ؤلاحسابيت اإلاخعلقت باألػفا - 6

ت لها و ٦ظا  ٞهال ٧امال جًمً ظملت مً ألاخ٩ام ٦ألُاث بظغاثُت حؿعى بلى خماًت هظه الٟئت و ج٣ضًم زضماجُت مدتٞر

ث للمماعؾت جدُُضها ًٖ ؤي نغإ ٖغقي ؤو صًني ؤو ٚحر طل٪، و هالخٔ ؤن هظه ألاخ٩ام هي ٖباعة ًٖ ؤزال٢ُا

المُت و جىظهها. ت  بدُض ؤجها جغج٨ؼ ٖلى ٢ُم و مباصت جًبِ اإلاماعؾت ؤلٖا المُت الؿمُٗت البهٍغ  ؤلٖا



 بالجصابس البصسي  السمعي ؤلاعالم ؤخلقت و جىظيم في اإلاعخمدة آلالياث:  ألاوى  صلالف

 

 
367 

ت مهمت مً  آلالياث ؤلاحسابيت اإلاخعلقت بالعالقاث مع اإلاىاػىحن – 7 : في هظا الجاهب مً آلالُاث ع٦ؼ اإلاكٕغ ٖلى ػاٍو

المُ ت و اإلاىاَىحن ؤو الجمهىع ، ال ؾُما ُٞما ًخٗل٤ بمىذ اإلاىاًَ ال٣ضعة الٗال٢اث، هي جل٪ التي جسو اإلااؾؿت ؤلٖا

المُت و خُاػة ظؼء مً اإلاٗلىماث اإلاخٗل٣ت بها ٖلى ؾبُل ؤلاؾخٗالم، و ٦ظل٪ اإلاٗلىماث  ٖلى ؤلاجها٫ باإلااؾؿت ؤلٖا

ت . و هجض ؤ تها و ٦ُُٟاث مكاع٦ت اإلاىاَىحن في الخهو الخلٍٟؼ ن ٧ل ألاظغاءاث التي التي ًدخاط اإلاىاًَ بلى مٗٞغ

الم بدُض ؤجها جغاعي مهالر اإلاىاًَ و  جًمجها هظا الٟهل مؿخمضة مً هٓحرة اإلاؿاولُت ؤلاظخماُٖت لىؾاثل ؤلٖا

 خ٣ى٢ه. 

ت :  - 8 جًمً هظا الٟهل ؤخ٩اما  آلالياث ؤلاحسابيت اإلاخعلقت بمسخخدمي اإلاؤسساث ؤلاعالميت السمعي  البصٍس

المُت و اإلاؿخسضمحن،  مً قإجها يبِ حؿُحر اإلااؾؿاث المُت و ٦ظل٪ يبِ الٗال٢ت بحن ؤعباب اإلااؾؿاث ؤلٖا ؤلٖا

المُت اإلاٗىُت بهظا  ؼ بختراُٞت اإلااؾؿاث ؤلٖا وطل٪ مً زال٫ ظملت مً ؤلاظغاءاث التي لها ؤهمُتها في جىُٓم و حٍٗؼ

 اإلاغؾىم

ت،  الخٔ ان ظل هظه لاخ٩ام التي جبضو بضحهُت في بِئت ٖمل صخُت و مدتٞر بال ان ؤهمُتها جخطر بالىٓغ بلى ٍو

الىيُٗت التي ٖاقها الصخُٟىن في ٞترة الدؿُٗىاث بلى ٚاًت مىخه٠ ألالُٟىاث ، خُض ٖاهىا مً هًم خ٣ى٢حهم 

ذ لضي مهالر الًمان ؤلاظخماعي و ٖضم  المُت بما في طل٪ ٖضم الخهٍغ البؿُُت مً َٝغ اعباب اإلااؾؿاث ؤلٖا

 مؿخىي ٖلى مضي ؾىىاث.ؤلاؾخٟاصة مً ؤي ج٩ىوي ؤو جدؿحن 

ت في هظا الهضص، و هي ؤن اإلاكٕغ  المُت الؿمُٗت البهٍغ بال ؤن سٛغة ًم٨ً ؤن ٌؿخٛلها ال٣اثمىن ٖلى اإلااؾؿاث ؤلٖا

ً بك٩ل صوعي  ً و جدؿحن اإلاؿخىي بك٩ل ُٖني، ؤي ؤهه لم ًمىذ ٧ل صخٟي بُٗىه الخ٤ في الخ٩ٍى لم ًٟغى الخ٩ٍى

ً ٖام مىظه للمؿخ ً ٦هضًت جمىذ بل ٞغى مسُِ ج٩ٍى سضمحن بما ٞحهم الصخُٟحن ، و ٖلُه ًم٨ً ؤن ٩ًىن الخ٩ٍى

بك٩ل مجامالحي ٚحر مضعوؽ ألشخام بُٗجهم صون ٚحرهم ، بدُض ًم٨ً إلاؿخسضم واخض ؤن ٌؿخُٟض مً ؤ٦ثر مً 

ً ٖلى ٞتراث مخباٖضة ظضا لؿبب ؤو ألزغ، و لهظا ٧ان مً ألا  ً في خحن ؤن مؿخسضم آزغ  ٌؿخُٟض مً ج٩ٍى ًٞل ج٩ٍى

ً بك٩ل ُٖني ٖلى اإلاؿخسضمحن و لِـ بك٩ل ٖام.  ؤن ًخم ٞغى الخ٩ٍى

ىن  - 9 : وهي مً بحن ؤهم ؤلاظغاءاث التي جىٓم  آلالياث ؤلاحسابيت اإلاخعلقت باإلشهاز و السعاًت و ؤلاقخىاء عبر الخلفٍص

المُت ألن لها ٖال٢ت بالجاهب ؤلا٢خهاصي لهظه اإلااؾؿاث و بالخالي ٞ هي جازغ ؾلبا و بًجابا ٖلى ٖمل اإلااؾؿاث ؤلٖا

المُت بل و جازغ ؤًًا ٖلى ٧ل آلالُاث ألازغي ال ؾُما جل٪ اإلاخٗل٣ت باإلاجخم٘ واإلاهىُحن.  مهىُت و اختراُٞت اإلاماعؾت ؤلٖا

اًت و ؤلا٢خىاء ٖبر  ت ألازغي مشل الٖغ اع في ٧ل اإلاؿاثل اإلاخٗل٣ت باإلقهاع و ألاهماٍ الخجاٍع و٢ض ٞهل اإلاكٕغ في هظا ؤلَا

ىن، خُض ظاءث مٗٓم هظه ؤلاظغاءاث الخىُٓمُت ٖلى ق٩ل ؤزال٢ُاث مهىُت مخٗل٣ت باإلقهاع ، م٘ نبٛت ال خلٍٟؼ

ٟا٫ و اإلاغاه٣حن و اليؿاء.  بظخماُٖت و خماًت لبٌٗ الٟئاث ؤلاظخماُٖت مشل ألَا

ت و بحن ؤٞغاص ٦ما جُغ١ اإلاكٕغ بلى اإلاٗاًحر الؼمىُت للبض ؤلاقهاعي هاهُ٪ ًٖ الٗال٢ت بحن ال٣ىاة ٦ضٖامت  بقهاٍع

ت.  اإلاجخم٘ مً مكاهضًً باإلياٞت بلى جدضًض الٗال٢ت بحن الجىاهب الؿُاؾُت و ؤلا٢خهاصًت للمًامحن ؤلاقهاٍع



 بالجصابس البصسي  السمعي ؤلاعالم ؤخلقت و جىظيم في اإلاعخمدة آلالياث:  ألاوى  صلالف

 

 
368 

المُت و  آلالياث ؤلاحسابيت اإلاخعلقت بالسقابت - 10 : في هظا اإلاؿخىي ٖاص اإلاكٕغ بلى يبِ الٗال٢ت بحن اإلااؾؿاث ؤلٖا

الم الؿمعي البهغي ٖلى ٚغاع ؾلُت يبِ الؿمعي البهغي ، الهُا٧ل الخىُٓمُت ألازغي ا إلاٗىُت بدىُٓم ٢ُإ ؤلٖا

المُت وهى ؤمغ مهم ظضا لًمان الكٟاُٞت اإلاالُت للماؾؿاث  ٦ما جُغ١ ؤًًا بلى الغ٢ابت اإلاالُت للماؾؿاث ؤلٖا

المُت الؿمُٗت الب المُت، ًٞال ًٖ خغم اإلاكٕغ ٖلى مغا٢بت ٖضم به٣ُإ الخضمت ؤلٖا ت مً زال٫ بلؼام ؤلٖا هٍغ

ت البض الخلٟؼي. المُت ٖلى يمان بؾخمغاٍع  ال٣اثمحن اإلااؾؿاث ؤلٖا

 

 الجىاهب اإلاساعدة على جىفحر بيئت مهىيت مدترفت :  - 0

المي  حر بِئت مهىُت مالثمت للٗمل ؤلٖا جًمً هظا اإلاغؾىم الٗضًض مً ألاخ٩ام التي مً قإجها اإلاؿاٖضة ٖلى جٞى

، وهي ألاخ٩ام ا لتي جخ٣اَ٘ م٘ الٗضًض مً الٟئاث ألازغي الؾُما مجها جل٪ التي جدؿم بُابٗها ألازالقي، بدُض اإلادتٝر

ت. حر بِئت مهىُت مدتٞر  ؤن ألاخ٩ام ألازال٢ُت حؿاٖض بضوعها في جٞى

ً اإلاؿخسضمحن و يمان اؾخٟاصتهم  ومً بحن ؤهم ألاخ٩ام التي ظاءث في هظا الؿُا١ جل٪ التي جلؼم ال٣اثمحن ٖلى ج٩ٍى

المُت بةخترام بلتزاماتهم ججاه هُئاث الًمان ؤلاظخماعي, وهى ما  مً يُت و٦ظا بلؼام ؤصخاب اإلااؾؿاث ؤلٖا صوعاث ج٩ٍى

حر الٓغوٝ اإلاالثمت للصخُٟحن لل٣ُام بضوعهم .  ٌؿاهم في جٞى

المُت بدماًت خ٣ى١ اإلاال٠ و قٕغ ٢اهىهُا يغوعة الخٟاّ  ٖلى ؤظىاء باإلياٞت بلى طل٪ ؤلؼم اإلاكٕغ اإلااؾؿاث ؤلٖا

ت و هى ما ٌؿاٖض الصخٟي ٖلى ال٣ُام بضوعه في ؤظىاء مهىُت.  مدترمت في الخهو الخىاٍع

اع وهى يبِ الخٗامل ؤلاصاعي م٘ الصخُٟحن مً زال٫ مىذ ؾلُت  و٢ض جُغ١ اإلاكٕغ بلى ظاهب مهم ًضزل في هظا ؤلَا

ت مجها و اإلاالُت و هى يبِ الؿمعي البهغي ال٣ضعة ٖلى الغ٢ابت و الخهى٫ ٖلى ٧ل الىزاث٤ الخان ت باإلااؾؿت ؤلاصاٍع

ما ٌؿاٖض بلى خض ما ٖلى يمان خ٣ى١ الصخُٟحن و يمان بخترام ٣ٖىص الٗمل التي َاإلاا جمحزث بالٛمىى في ٢ُإ 

الم الخام.   ؤلٖا

ت، ًٞال ًٖ ألا  خ٩ام اإلاؿاثل ألازغي اإلاخٗل٣ت باألعقٟت و ٦ُُٟاث جىُٓمها مجها هي ألازغي حؿاهم في زل٤ بِئت مدتٞر

المي و جدُض به ًٖ اإلاى٤ُ الخجاعي اإلادٌ. اًت و هي ألاخ٩ام التي جًمً بختراُٞت الٗمل ؤلٖا  اإلاخٗل٣ت باإلقهاع و الٖغ
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 سخيخاحاثلا  ؤهم و الىخابج اإلاؼلب الثالث : ؤبسش 

 

المي الجؼاثغي الؾُما اإلاخٗل٤ مىه باإلاماعؾ ٘ ؤلٖا المُت الؿمُٗت ٌٗض هظا الغؾىم بياٞت مهمت في مجا٫ الدكَغ ت ؤلٖا

المُت  ت، بدُض جًمىذ هظه الىز٣ُت الٗضًض مً ألاخ٩ام الض٣ُ٢ت و ال٣ُمُت التي مً قإجها ؤزل٣ت اإلاماعؾت ؤلٖا البهٍغ

 و جىُٓمها و جإَحرها ؤًًا، بالىٓغ بلى ظملت ألاخ٩ام التي جًمىتها مىاص هظا الىو.

ت َُلت اعب٘ وج٨مً ؤهمُت هظه الىز٣ُت في ؤجها ظاءث لدؿض ٞغاٚا ٢اه المُت الجؼاثٍغ ىهُا ْلذ حٗاوي مىه الؿاخت ؤلٖا

الم الؿمعي  ىهُت الخانت اإلاٗخمضة بالجؼاثغ، وما جالها مً بهٟخاح البلض ٖلى ؤلٖا ؾىىاث بٗض ْهىع ال٣ىىاث الخلٍٟؼ

 وما جُلب طل٪ مً ٢ىاهحن جىٓم ال٣ُإ. 2012البهغي مىظ ؾىت 

الم، بدُض ؤهه ظاءث  ؤما الىاخُت ؤلاظغاثُت، ظاء هظا اإلاغؾىم بؾخ٨ماال للمىٓىمت ال٣اهىهُت الخانت ب٣ُإ ؤلٖا

الم الًٗىي   . 04-14و ٢اهىن اليكاٍ الؿمعي البهغي  05-12ؤخ٩امه م٨ملت لخل٪ التي جًمجها ٢اهىن ؤلٖا

ل واضر للمباصت و الخ ُٗت هى َابٗها اإلاؿاولُاحي، بدُض ؤجها ججًز ىظحهاث و مً ؤهم ما ٌسجل لهظه الىز٣ُت الدكَغ

المُت و ًخطر طل٪ مً زال٫ ظملت ألاخ٩ام  ت اإلاؿاولُت ؤلاظخماُٖت بلى وا٢٘ اإلاماعؾت ؤلٖا الٗملُت التي ظاءث بها هٍٓغ

 ب٩ل ؤلاخاَت ؤظل مً اإلاكٕغ لضي بظتهاصا ألازال٢ُت طاث البٗض ؤلاظخماعي التي جًمىتها مىاص اإلاغؾىم، بدُض هلمـ

الم اإلاغجبُت ألازال٢ُت الجىاهب ت مً صاثما طل٪ و البهغي  الؿمعي باإٖل  .ال٣ُإ جىُٓم ٖلى خغنه ػاٍو

المُت في حٗاَحها م٘ الكإن  بال ؤهىا هجض ؤن اإلاكٕغ ع٦ؼ بالضعظت ألاولى، مً زال٫ هظا اإلاغؾىم، ٖلى يبِ اإلاماعؾت ؤلٖا

الم الؿمعي ؤمام مماعس  -ؤُٖاها بٗضا مهىُا  -الؿُاس ي بالضعظت ألاولى، ؤي ؤهه ع٦ؼ ٖلى وي٘ خضوص مُٗىت  ي ؤلٖا

البهغي زال٫ حٗاَحهم م٘ الًٟاء الؿُاس ي و بالخهىم الصخهُاث الؿُاؾُت الؿامُت في البالص و ٦ظا اإلااؾؿاث 

، و ٢ض ٌٗىص طل٪ بلى الٓغوٝ  اإلاُُٗاث و الخىُٟظًت الٗلُا للبالص، وهى ما ًبرػ الهاظـ الؿُاس ي اإلاىظىص ٖىض اإلاكٕغ

ُٗت. لىهىما هظه ٞحها ظاءث التي الجُىؾُاؾُت  الدكَغ

اث اإلاكٕغ هي ؾُاؾُت بالضعظت ألاولى زم بظخماُٖت و ز٣اُٞت بالضعظت  خطر مً زال٫ جدلُلىا لهظا اإلاغؾىم ؤن ؤولٍى ٍو

 الشاهُت زم ب٢خهاصًت بالضعظت الشالشت.

الم بدُض ؤل ؼم ال٣اثمحن ٟٞي الك٤ ؤلاظخماعي ع٦ؼ اإلاكٕغ ؤًًا و بضعظت ٦بحرة ٖلى يبِ الضوع ؤلاظخماعي لىؾاثل ؤلٖا

ٟا٫ و اإلاغاه٣حن و  ت ٖلى خماًت بٌٗ الٟئاث ؤلاظخماُٖت ٖلى ٚغاع ألَا المُت الؿمُٗت البهٍغ ٖلى اإلااؾؿاث ؤلٖا

ي ؤلاخخُاظاث الخانت، و خغم ٖلى جإَحر مًمىن هظه ال٣ىىاث مً الىاخُت ؤلاظخماُٖت جٟاصًا  اليؿاء و ٦ظا طَو

ىهُت الخانت لبٌٗ ؤلاهؼال٢اث ؤلازال٢ُت ٦خل٪ التي خضزذ ف ي الجؼاثغ زانت في الٟترة التي جلذ ْهىع ال٣ىىاث الخلٍٟؼ

 و الجمهىع  بحن مدترمت ٖال٢ت يمان ٖلى اإلاكٕغ خغم ٦ما  ؤو التي خضزذ في بٌٗ الضو٫ الؾُما الٛغبُت مجها.
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المُت اإلااؾؿت ت بٖالمُت إلاماعؾت الخإؾِـ و ؾىاء اإلاخٗل٣ت لاخ٩ام مً ظملت زال٫ مً ؤلٖا  جغاعي صخُت و مدتٞر

 .زهىنُاجه و اإلاجخم٘ خؿاؾُاث

 ألاوكُت جىمُت في بًجابي ظض صوع  له ؾ٩ُىن  الخ٣ى١  هظه بدماًت اإلاكٕغ بهخمام ٞان الش٣اُٞت، الىاخُت مً ؤما

المُت اإلااؾؿاث بحن مدترمت ٖال٢ت يمان و الجؼاثغي  في الٟىُت و الش٣اُٞت  الٟني و الش٣افي الٟٗل ؤصخاب و ؤلٖا

 ٚحرهم و ٞىاهحن و ؤصباء و وباخشحن ٦خاب مً الش٣اُٞحن الٟٗالحن خ٣ى١  خؿاب ٖلى جخم ٧اهذ التي ال٢تالٗ وهي ٖمىما

 .اإلاجا٫ بهظا اإلاٗىُت الٟئاث مً

المُت و جُغح بم٩اهُت الغ٢ابت ٖلى  وفي الك٤ ؤلا٢خهاصي هجض الٗضًض مً البىىص حٗؼػ الكٟاُٞت اإلاالُت للماؾؿت ؤلٖا

الم الؿمعي البهغي، ٦ما ٞهل اإلاكٕغ في مجا٫ ؤلاقهاع  ٧اهم صٖامت  ألامىا٫ اإلاسههت لئلؾدشماع  في مجا٫ ؤلٖا

ٟت بحن  المُت ،بدُض حؿاهم ألازال٢ُاث التي ظاء بها هظا اإلاغؾىم في زل٠ جىاٞؿُت قٍغ مالُت للماؾؿاث ؤلٖا

 اإلاخٗاملحن ؤلا٢خهاصًحن.

ت ٖلى بال ؤن اإلاكٕغ لم ًم٨ً الصخٟي مً ؤلاؾخٟاصة اإلاباقغة ، ولى بي ؿب مدضصة، مً ؤمىا٫ الٗاثضاث ؤلاقهاٍع

المُت ج٣ىم ٖلى ٖلمل الصخٟي بالضعظت ألاولى. المي و اإلااؾؿت ؤلٖا م مً ؤن الصخٟي هى مدغ٥ الٗمل ؤلٖا  الٚغ

حر بِئت مهىُت مالثمت  م٨ً ال٣ى٫ ؤًًا ؤن هظا اإلاغؾىم جًمً الٗضًض مً ألاخ٩ام التي مً قإجها اإلاؿاٖضة ٖلى جٞى ٍو

، وهي ألاخ٩ام التي جخ٣اَ٘ م٘ الٗضًض مً الٟئاث ألازغي الؾُما مجها جل٪ التي جدؿم بُابٗها للٗمل ؤلا  ٖالمي اإلادتٝر

ت. حر بِئت مهىُت مدتٞر  ألازالقي، بدُض ؤن ألاخ٩ام ألازال٢ُت حؿاٖض بضوعها في جٞى

حر ًٞاء مدترم للى٣اف في  الم الؿمعي البهغي في مما ٌسجل لهالر هظه الىز٣ُت ؤًًا هى ؤجها اهخمذ ؤًًا بخٞى ؤلٖا

ه في البالص، ٦ما ٣ًضم نىعة  ه ؤو هٖى الجؼاثغي ٣ًضم نىعة ًٖ مؿخىي بٖالمي مدتٝر و عاقي مهما ٧ان مىيٖى

الم الجؼاثغي و ًىإي به ًٖ ؤلازاعة التي ٢ض ج٩ىن ٖلى خؿاب اإلاهىت و آصابها.   مدترمت ًٖ ؤلٖا

المُت بال ؤهىا ال هجض في  ؤلؼم بًمان٦ما اهخم اإلاكٕغ بالجاهب اإلانهي, خُض  الجىصة و جغ٢ُت البرمجت و اإلاماعؾت ؤلٖا

ً الؿمعي البهغي الخ٣ني، ؤما باليؿبت للبرمجت ٞهي الجضعؽ بلى في م٣ُاؽ  الجؼاثغ مضاعؽ ٦ٟئت مسخهت في الخ٩ٍى

الم بك٩ل هٓغي في ال٨شحر مً ألاخُان. و ٖلُه ٞةن ظملت هظه  الى٣اثو ًم٨ً واخض في مغخلت اللِؿاوـ ب٩لُاث ؤلٖا

ُض  الم الؿمعي البهغي زانت مً خُض الخ٣ىُت. وباإلا٣ابل لم ٌكغ اإلاكٕغ بلى ؤهمُت جَى ؤن ج٣لل مً ظىصة ؤلٖا

ً اإلاخىانل ؤو  الم، ؾىاء مً زال٫ الخ٩ٍى ت في صٖم بختراُٞت ٢ُإ ؤلٖا الٗال٢ت بحن ماؾؿاث الخٗلُم الٗالي الجؼاثٍغ

٢ ً اٖضي مدترم لهم و إلاماعس ي اإلاهىت. و الضلُل ٖلى طل٪ ؤن التر٢ُت و الخضعط مً زال٫ بلؼام مؿاولي ال٣ىىاث بخ٩ٍى

ُت او ؤهه ًخم  المُت ال ًسً٘ ألي قغوٍ ٖلمُت بل ْل و ال ًؼا٫، ٌٗخبر ٦م٩اٞئت ْٞغ في ؾلم اإلاىانب باإلااؾؿاث ؤلٖا

ت ٢ض ج٩ىن ؤخُاها ٚحر مهىُت و ال ٖلمُت.  ٖلى بٖخباعاث ٚحر مًبَى
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المُت للمماعؾت باليؿبت ظضًضة مُُٗاث م٘ هخٗامل اإلاىاص هظه زال٫ مً ؤهىا اإلاؿخىي، هظا في الخظ٦حر ًجب  ؤلٖا

ت ش في مغة ألو٫  ًخُغ١  اإلاكٕغ ؤن بدُض ألازالقي، الخىظُه ًٖ بُٗضة مٗخبرة إلاضة ب٣ُذ التي الجؼاثٍغ ٘ جاٍع  الدكَغ

ىهُت الهىعة ؤزال٢ُاث بلى الجؼاثغي  ُٗت الىهىم ؤن ٖلما ، الخلٍٟؼ  الصخُٟت الهىعة بلى ٢بل مً جخُغ١  لم الدكَغ

م ٖلى ت ٢ضعتها و خؿاؾُتها و ؤهمُتها مً الٚغ  .الخإزحًر

المُت اإلاماعؾت ؤزال٢ُاث ًسو ُٞما ألامىع  مً الٗضًض ججاوػ  اإلاكٕغ ؤن ؤًًا هجض ؤهىا بال ت الؿمُٗت ؤلٖا  ، البهٍغ

ت اإلاازغاث اؾخسضام ؤزال٢ُاث بلى – الخهغ ال اإلاشا٫ ؾبُل ٖلى – ًُغ١  لم ٞهى  اإلاىاص بض بلى وال الهىجُت و البهٍغ

 ٖلى ، ؤخ٩امها و اإلاظ٧ىعة اإلاىاص ؤهمُت مً ًى٣و ال طل٪ ؤن بال ، الخجؿـ ؤو الخىهذ زال٫ مً ٖلحها اإلاخدهل

 .مهىُت بٖالمُت إلاماعؾت جاؾـ ؤجها بٖخباع

 مُشا١ بلىعة في حؿاهم ؤن ًم٨ً اإلاغؾىم هظا جًمجها التي ألازال٢ُت اإلاباصت مٗٓم ؤن الٟهل هظا في وها٦ض 

الم زانت اإلانهي للؿلى٥ مضوهت ؤو اإلاهىُت ألزال٢ُاث  اإلاماعؾت هظه بإزل٣ت ٦ُٟلت ج٩ىن  البهغي  الؿمعي باإٖل

المُت  وب٣ُذ اإلاكٕغ ٚلحها ًخُغ١  لم ؤزغي  ظىاهب ٌكمل ؤن ًجب اإلاُشا١ هظا ؤن بال. ؤًٞل بك٩ل  الجؼاثغ في ؤلٖا

المُت اإلااؾؿاث مؿحري  و اإلايكُحن و الصخُٟحن مؼاط و ؿخىي إلا جسً٘ و مهملت آلان لخض ت، الؿمُٗت ؤلٖا  البهٍغ

 الٟهل هظا مً الشاوي الك٤ في ؾىجغحها التي اإلا٣ابالث ٖلى بىاء ببغاػها و جغ٢ُتها ٖلى ؾىٗمل التي الجىاهب هي و

اص .الخُب٣ُي ة الىٓغ في حٍٗغ٠ الصخٟي ٦ما ًم٨ً ألخ٩ام هظا اإلاغؾىم ؤن حك٩ل ؤخض اإلاىُل٣اث ألاؾاؾُت إٖل

خباع اإلاُُٗاث ألازال٢ُت التي الًم٨ً ؤن ج٨خمل بختراُٞت الصخٟي مً صوجها .  اإلادتٝر ل٩ي ًإزظ بٗحن ؤلٖا

 ألازال٢ُاث وهالخٔ في هظه الى٣ُت، طل٪ الخ٣اعب ال٨بحر بحن ؤخ٩ام هظا اإلاغؾىم و بحن ألاخ٩ام الىاعصة في مضوهت

مً َٝغ مجلـ ؤزال٢ُاث الصخاٞت الٟغوس ي ، و٢ض ٌٗىص طل٪ بلى  2013ؤ٦خىبغ  16الٟغوؿُت اإلاٗخمضة في  الصخُٟت

 خغم اإلاكٕغ الجؼاثغي ٖلى ؤلاؾخٟاصة مً الخجغبت الٟغوؿُت في مجا٫ ؤزل٣ت مجهىت الصخاٞت و جىُٓمها.

مباإلا٣ابل, و ٖلى ال  وقغوٍ ٦ُُٟاث ًدضص الظي ،2016 ؤوث 17 في واإلااعر 222-16 ع٢م جىُٟظي مغؾىم نضوع  ٚغ

 بلى بُٗض مً ؤو ٢ٍغب مً ال ٌكغ لم اهه ٚحر البهغي، الؿمعي ٢اهىن  جىُٓم بَاع في البهغي  الؿمعي زضمت مىذ

الٗملت  اؾخجزاٝ ٖملُاث مٗه وجخىانل الخاعط مً مخىانال البض ًب٣ى ٞهل الدؿائ٫، ٖلى ًضٞ٘ مما البض ٢ًُت

حر ما ٨ًٟي مً الترصصاث لخسههها بلى الهٗبت بلى الخاعط ؤمام ٖضم ٢ضعة ماؾؿت البض ؤلاطاعي و  ىوي ٖلى جٞى الخلٍٟؼ

ُٗت  الٗضص اإلاخىامي لل٣ىىاث الخانت في الجؼاثغ، و ٖلُه ٞةن هظا اإلاغؾىم لم ًخُغ١ مشله مشل الىهىم الدكَغ

حر ألاهٓمت الخ٣ىُت و الترصصاث ال٩اُٞت إلؾخٗاب الٗضص ا الم بلى مؿاولُت الضولت في جٞى إلاخىامي ألازغي اإلاخٗل٣ت باإٖل

ُت ؤلاؾدشماع في لل٣ىاوث الخانت اإلاغزو لها في الجؼاثغ، زانت بطا ٖلمىا ؤن هظه اإلاؿإلت الخ٣ىُت ٢ض جدض مً بم٩اه

ىُت للبض ؤلاطاعي و الخلٟؼي، وهى ما هظا ال٣ُإ ٖلى ا ٖخباع ان الغزو ؾخ٣ضم خؿب بم٩اهُت اإلااؾؿت الَى

الم ًخٗاعى م٘ الخىظه   هٟخاح ٢ُإ الؿمعي البهغي ؤمام اإلاباصعة الخانت.با 05-12الظي َغخه ٢اهىن ؤلٖا
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 ال٨شحر في اؾخٗمل و ألاخ٩ام، مً ال٨شحر في مٟاهُمي بٛمىى الخدلُل مدل اإلاغؾىم و مً خُض اإلادخىي, ٣ٞض جمحزث

 ٖىه جىجغ ؤن ًم٨ً ما وهى ص٤ُ٢ بك٩ل اإلاكغوخت ٚحر و الًٟٟايت اإلاهُلخاث و اإلاٟاهُم بٌٗ اإلاغاث مً

الث ُت ؤو هلخُتم جإٍو  .ال٣ُإ مهىُت جسضم ال ْٞغ

 الخام الٗاصي ال٣اهىن  ؤو لئلٖالم الًٗىي  بال٣اهىن  م٣اعهت نغامت ؤ٦ثر بةظغاءاث الخىُٟظي هظا اإلاغؾىم ٦ما جمحز 

جي ؤهه جم الخٗامل بك٩ل وؿخيخج ٖلُه ًم٨ً و البهغي، الؿمعي باليكاٍ ت اإلاخٗل٣ت اإلاُالب م٘ جضٍع  و الغؤي بدٍغ

المُت الخٗضصًت بٟخذ اإلاىاصًت جل٪ و الخٗبحر  و اإلاجا٫ ٞخذ بلى الؿلُت ٖمضث خُض البهغي، الؿمعي ال٣ُإ في ؤلٖا

جي و خظع بك٩ل ل٨جها ت اإلاغجبُت ألامىع  مً ال٨شحر ًٖ التراظ٘ زاللها جم ؾىىاث 6 خىالي اؾخمغ جضٍع  و الغؤي بدٍغ

جي الخ٤ًُِ مً هٕى مماعؾت الٟترة هظه زال٫ جم و البالص، في الٗلُا الؿلُاث ؤَل٣تها التي الخٗبحر  اإلاضعوؽ و الخضٍع

ُٗت الىهىم زال٫ مً  . الخىُٟظًت اإلاغاؾُم زانت و الخىُٓمُت الدكَغ

ٖلى مؿخىي الٗال٢ت بحن اإلااؾؿت ٦ةصاعة و بحن مؿخسضمحها  ؤما ًٖ الى٣اثو التي ظاء ٖلحها هظا اإلاغؾىم, ٣ٞض ٧اهذ

المُت ببٌٗ لاخ٩ام اإلاخٗل٣ت بالًمان مً صخُٟحن و ٚحرهم، بدُض ؤن اإلاكٕغ ؤ لؼم مؿاولي اإلااؾؿاث ؤلٖا

ً ، بال ؤن طل٪ ال ٨ًٟي، زانت و ؤن وا٢٘ الٗضًض مً اإلااؾؿاث ًشبذ بم٩اهُت الخالٖب و الخىهل  ؤلاظخماعي و الخ٩ٍى

ىم و ال مً هظه اإلاؿاولُاث باؾخٛال٫ سٛغاث مىظىص في ٢اهىن الٗمل و هي الشٛغاث التي جم ًخ٨ٟل هظا اإلاغؾ

المُت بؿضها. ُٗت ؤلٖا  الىهىم الدكَغ

المُت ٞةهىا ٦شحرا ما هجض جىجغا ًُب٘ الٗال٢ت بحن بصاعة اإلااؾؿت  لُه, ٞبالىٓغ بلى الُبُٗت اإلامحزة للماؾؿت ؤلٖا ٖو

المُت جسً٘ لىٟـ مٗاًحر الدؿُحر ؤلاصاعي  حن ٌٗخ٣ضون ؤن اإلااؾؿت ؤلٖا المُت التي حؿحر مً َٝغ بصاٍع ؤلٖا

 ألازغي و بحن الصخُٟحن و الخ٣ىُحن الظي ًخدملىن الجؼء ألا٦بر مً يِٛ الٗمل الصخٟي. للماؾؿاث

الم خ٣ل في للىاقُحن ال٩اُٞت الًماهاث ٣ًضم لم الجؼاثغي  اإلاكٕغ  مماعؾت مً لخم٨ىحهم البهغي  الؿمعي ؤلٖا

 في الخ٤ ؤو اإلاٗلىمت ٖلى خهى٫ ال في الصخٟي بها ًخمخ٘ خ٣ى١  مً ج٣خًُه ما و اإلاهىُت اإلاٗاًحر خؿب اإلانهي وكاَهم

 في ٖمض و اليكاٍ هظا إلاماعؾت مؿب٣ا ومدضصة ي٣ُت خضوص عؾم اإلاكٕغ ؤن هجض ؤهىا بدُض الصخٟي، الخد٤ُ٣

 .الًٗىي  ال٣اهىن  في ظاء ٖما التراظ٘ بلى اإلادُاث مً ال٨شحر

ُٗت مدل الخدلُل ال حكحر بلى ؤهمُت البدض الٗلمي في جُ المُت و ٦ما ؤن ٧ل الىهىم الدكَغ غ و جغ٢ُت اإلاماعؾت ؤلٖا ٍى

الم ؤو هُئاث الًبِ مً لاؾخٟاصة مً البدىر الجامُٗت التي ججغي خى٫  الجً٘ آلالُاث التي مً جم٨ً ٢ُإ ؤلٖا

 ال٣ُإ.

الم  وال جخًمً ٧ل الىهىم مدل الخدلُل آلُاث جم٨ً الجمهىع مً الخٗبحر ًٖ عؤًه بك٩ل مباقغ  خى٫ مؿخىي ؤلٖا

المُت الؿمُٗت  الؿمعي البهغي، و بالخالي ٞةجها بلى خض ما همكذ صوع الجمهىع في جىظُه و جغ٢ُت اإلاماعؾت ؤلٖا

ت.    البهٍغ



 البصزيت الطمعيت ؤلاعالميت اإلامارضت أخلقت و بدىظيم النفيلت باآللياث اإلاخعلقت الفصل الثاوي : الخصوراث

 

 373 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : الثاويالفصل 

 أخلقت و بدىظيم النفيلت باآللياث اإلاخعلقت الخصوراث  

 البصزيت الطمعيت ؤلاعالميت اإلامارضت

 



 البصزيت الطمعيت ؤلاعالميت اإلامارضت أخلقت و بدىظيم النفيلت باآللياث اإلاخعلقت الفصل الثاوي : الخصوراث

 

 374 

 

 

 اإلابدث ألاول : صياغت دليل اإلاقابالث العلميت

 

بهُاٚت صلُل خالُا ، ه٣ىم تَظٍ الضعاؾالك٤ الثاوي مً  فيفي بَاع ج٣ىُت اإلا٣ابلت التي ٢مىا باٖخماصَا 

 اإلا٣ابلت، ختى اإلاٗخمضة في ج٣ىُت خمهُض هىضر مً زالله ؤزال٢ُاث البدث الٗلميو الظي هٟخخده باإلا٣ابلت 

اع.  ًخٗٝغ اإلاؿخجىب ٖلى مهحر اإلاٗلىماث التي ًضلى بها في َظا ؤلَا

 و ًخًمً جمهُض اإلا٣ابلت اإلاٗلىماث الخالُت : 

غوخت الم و الا جىضعج َظٍ اإلا٣ابلت في بَاع الخدًحر أَل هاجها٫ ، الض٦خىعاٍ في ٖلىم ؤلٖا آلُاث جىُٓم  مىيٖى

المُت الؿمُٗت البهٍغ ت مً اإلاباصت اإلاغجبُت  و ت في الجؼاثغ.اإلاماعؾت ؤلٖا جسً٘ َظٍ اإلا٣ابلت الٗلمُت إلاجمٖى

 بإزال٢ُاث البدث الٗلمي ؤَمها : 

ت و ال ًجىع  -  ؤن اإلاٗلىماث و آلاعاء اإلاؿخ٣اة مً اي م٣ابلت ججغي في بَاع َظٍ الضعاؾت جخمخ٘ بُاب٘ الؿٍغ

ذ مىه شخهُا.   ال٨ك٠ ًٖ ناخبها بلى بخهٍغ

غاى ٖلمُت بدخت وال ًجىع حؿخسضم اإلاٗلى  - ماث وآلاعاء و اإلاىا٠٢ اإلادهل ٖلحها مً زال٫ َظٍ اإلا٣ابالث أٚل

 ؾخٛاللها لٛحر طل٪. ا

 ال ًد٤ للباخث حُٛحر ؤو حٗضًل اإلاٗلىماث ؤو آلاعاء الىاعصة في بَاع َظٍ اإلا٣ابالث الٗلمُت مهما ٧اهذ ألاؾباب. -

ظا ًد٤ للباخث ؤن ًمخى٘ ًٖ ألازظ بما وعص في م - ٣ابلت مُٗىت بطا عؤي ؤجها ال جسضم بق٩الُت الضعاؾت َو

ت  ت ؤو اإلاُٗاٍع و هي الُٗىت اإلاٗخمضة  –خهغا بطا اٖخمض الُٗىت الاهخ٣اثُت اإلاٗخمضة ٖاصة في الضعاؾاث الىسبٍى

 . -في َظٍ الضعاؾت 

الضعاؾت  َظٍ بَاع في ابه ؾى٣ىم التي اإلا٣ابالث ل٩ل قامل صلُل َى َظا الضلُل وكحر في َظا الؿُا١ بلى ؤن و 

لُه, التي جخ٩ىن مً ٖضة حىاهب  ٧ل جسهو م٘ ًخىا٤ٞ الظي الجاهب الضلُل َظا مً ؾىسخاع ٞةهىا ٖو

اإلاؿخجىبحن، بل ؾىسخاع مً ؤؾئلت َظا الضلُل ما  ٧ل ٖلى ألاؾئلت َظٍ ٧ل هُغح لً ؤهىا ؤي مؿخجىب

 َخماماجه.٤ٞ م٘ جسهو اإلاؿخجىب و اًخىا
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 بموضوع الدراضت فاهيم اإلاخعلقت : اإلا ألاول  اإلاطلب

 

الم و اإلاخضاولت في الىهىم  وؿعى مً زال٫ َظا اإلادىع بلى بٖاصة الخ٨ٟحر في اإلاٟاَُم و الخٗاٍع٠ اإلاخٗل٣ت باإٖل

ت وبالخهىم جل٪ التي لها ٖال٢ت مباقغة بمىيٕى صعاؾدىا ، ٦ما هضعؽ الخىاو٫ ال٣اهىوي )مً  ُٗت الجؼاثٍغ الدكَغ

ت( إلاؿإلت ألازال٢ُاث الصخُٟت.زال٫ الىهىم الدكغ   َُٗت الجؼاثٍغ

 وبىاء ٖلى طل٪ هُغح ألاؾئلت الخالُت  : 

الصخٟي اإلادتٝر ٖلى ؤهه "٧ل مً  74و  73الؾُما اإلاىاص  05-12ٌٗٝغ ال٣اهىن الًٗىي لئلٖالم ع٢م  -

و مهضعا هخ٣ائها )...( و ًخسظ مً َظا اليكاٍ مهىخه اإلاىخٓمت و اًخٟٙغ للبدث ًٖ ألازباع و حمٗها 

 عثِؿُا لضزله" .

  المُت و الا ٨ٌٗـ الٗال٢ت بحن َل جغون ؤن َظا الخٍٗغ٠  ختراُٞت ؟ اإلاماعؾت ؤلٖا

  ت إلاهىت الصخاٞت وبحن ؤلالتزام باألزال٢ُاث في هٓغ٦م، بلى ؤي مضي ًجب الغبِ بحن اإلاماعؾت اإلادتٞر

 اإلاهىُت ؟ 

ىُت مً ٢اهىن ؤلٖا 79جثبذ نٟت الصخٟي اإلادتٝر بمىحب اإلااصة  - الم اإلاظ٧ىع ؤٖالٍ ببُا٢ت َو

ا لجىت زانت , هالخٔ ؤن اللجىت اإلا٩لٟت بمىذ َظٍ البُا٢ت اإلاهىُت ال حكتٍر  للصخٟي اإلادتٝر جهضَع

ا ٣ِٞ. المُت بل حكتٍر مــلٟا بصاٍع  ؤًت قغوَا مهىُت جخٗل٤ بال٨ٟاءة ؤو بإزال٢ُاث اإلاماعؾت ؤلٖا

  ؿخىي اإلايني و ألازاليي للصخٟي اإلاغشر للخهى٫ َل جغون ؤهه مً الًغوعي ٞغى قغوٍ جخٗل٤ باإلا

ٖلى بُا٢ت الصخٟي اإلادتٝر و ما هي َظٍ الكغوٍ ؟ )مثال بمخدان ؾىىي ًخم جىُٓمه ٖلى مؿخىي 

ً زام للصخُٟحن ؤو ؤن ًخم ج٣ُُم ؤٖمالهم َُلت ٞترة  اإلاضعؾت الٗلُا للصخاٞت ؤو ؤن ٌكتٍر ج٩ٍى

٠ُ بلى ٚاًت الترشر للخهى٫ ٖلى البُا٢ت اإلاهىُت (.التربو اإلادؿىبت مىظ ال٣بى٫ في مؿاب٣ت ا  لخْى

الم  -  حملت مً  12.05جًمً الٟهل الثاوي مً ٢اهىن اإلاخٗل٤ بأصاب و ؤزال٢ُاث اإلاهىت مً ٢اهىن ؤلٖا

ٖضم مىحب مىاص َظا الٟهل ًهبذ ٖمله , وبألاخ٩ام ألازال٢ُت التي ًخىحب ٖلى الصخٟي مغاٖاتها في 

 زغ٢ا لل٣اهىن ًجىػ بؿببه مٗا٢بت الصخٟي : ىتؤزال٢ُاث اإلاهخترام ا

  الم ًجب ؤن ج٩ىن م الصخُٟحن في خض طاتهم ؤٖىض مً  التزاما مهىُا هابٗا َل جغون ؤن ؤزال٢ُاث ؤلٖا

 ؟  مٟغويا بمىحب ال٣اهىن 

 خترامه ألزال٢ُاث الصخاٞت ؟ َل جغون ؤهه مً الًغوعي مٗا٢بت الصخٟي الظي ًثبذ ٖضم ا 

  المُت بلى خالت ع٢ابت ؤو ج٤ًُِ ٖلى َظٍ اإلاماعؾت ؟٠ُ٦ ًم٨ً ؤن جخدى٫  ٖملُت جىُٓم اإلاماعؾت ؤلٖا
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 ئت جىظيم ؤلاعالم الطمعي البصزي هياإلاطلب الثاوي : 

 

ت  وؿب لخىُٓمآلالُاث ألافي َظا اإلادىع هىا٢ل  المُت الؿمُٗت البهٍغ بما ًخىا٤ٞ م٘ َبُٗت اإلاجخم٘ اإلاماعؾت ؤلٖا

الم الؿمعي  ؾبلؾخٟاصة مجها و ولت الا حىبُت و مداألا خجاعب لا بٌٗ ؾخٗغاىام٘ الجؼاثغي  ج٨ُُٟها م٘ وا٢٘ ؤلٖا

 في الجؼاثغ.الغاًَ البهغي 

ت زال٫ الؿىىاث الخمـ ألازحرة:  - المُت الؿمُٗت البهٍغ  بالىٓغ بلى وا٢٘ اإلاماعؾت ؤلٖا

 الم الؿمعي البهغي في الجؼاثو ؤزل٣ت مً الًغوعي جىُٓم  جغون ؤهه َل  غ ؟ و إلااطا ؟ ٢ُإ ؤلٖا

الم مً مجخم٘ آلزغ ، ٣ٞض خضص البروِٞؿىع  - جسخل٠ آلُاث الخىُٓم و الغ٢ابت اإلاجخمُٗت ٖلى وؾاثل ؤلٖا

الم لىؾاثل ؤلاحخماُٖت آلُت للمؿاءلت 80حىن ٧لىص بغجغاهض  بها جم ؤلٖا  مسخل٠ في الىا٢٘ ؤعى ٖلى ججٍغ

 جخًمً َظٍ آلالُاث(  الٗالم َظٍ هي ؤبغػَا : )ه٣ضم للمؿخجىب وع٢ت  ملخ٣ت صو٫ 

  ٖالم الؿمعي البهغي في ماهي آلالُت التي ج٣ترخىجها ؤو التي جغون ؤجها ألاوؿب لخىُٓم ؤمثل ل٣ُإ ؤلا

 ؟ الجؼاثغ

المُت في ال٨ثحر مً صو٫ الٗالم ما ٌؿمى ب"ؾلُت يبِ" و ؤو "َُئت  - مً ؤبغػ آلالُاث ال٨ُٟلت بدىُٓم اإلاماعؾت ؤلٖا

الم  جسخل٠ الدؿمُاث مً صو٫ ألزغي ٞةن ٩َُلت و م٩ُاهحزماث و َبُٗت ٖمل َظٍ الهُئاث  ومثلما –جىُٓم" ؤلٖا

   .ًسخل٠ ٦ظل٪

 الم الؿمعي البهغي ؟ ) ٢ت بحن الؿلُت الؿُاؾُت و بحن آلا٠ُ٦ جخهىعون الٗال لُت اإلاٗىُت بدىُٓم ؤلٖا

 ج٩املُت، جبُٗت، لِـ لها ؤًت ٖال٢ت(.

 ذ الجؼاثغ مداولت لخىُٓم مهىت الصخ لى لئلٖالم ؤو مً زال٫ اإلاجلـ ٖٞغ اٞت ؾىاء مً زال٫ اإلاجلـ ألٖا

لى ألزال٢ُاث اإلاهىت ، ما هي ألاؾباب التي ؾاَمذ في بٞكا٫ َخحن الخجغبخحن في هٓغ٦م ؟  ألٖا

 :ما عؤ٨ًم في "ؾلُت يبِ اليكاٍ الؿمعي البهغي" الخالُت 

 مً خُث الخبُٗت )جابٗت للضولت( -

 مً خُث التر٦ُبت  -

 الهالخُاث مً خُث  -
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المُت الؿمُٗت  - بطا َلبىا مى٨م اإلاكاع٦ت في وي٘ جهىع ٖام آللُت ٩َُلُت )َُئت( زانت بدىُٓم اإلاماعؾت ؤلٖا

ت    البهٍغ

  : ما َى جهىع٦م لتر٦ُبت َظٍ الهُئت 

 في ٖال٢تها م٘ الؿلُت الؿُاؾُت. -

 زخُاع ؤًٖائها. ٦ُُٟت ا -

 ُل َظٍ اله ٣ت لخمٍى المُت ما هي في هٓغ٦م ؤخؿً ٍَغ ئت بدُث ج٩ىن مؿخ٣لت في ٢غاعتها ًٖ اإلااؾؿاث ؤلٖا

لى ألزال٢ُاث اإلاهىت( و ًٖ الؿلُت الؿُاؾُت )ججغبت اإلاجلـ  مً حهت )زانت بالىٓغ بلى ججغبت اإلاجلـ ألٖا

لى لئلٖالم(؟  ألٖا

 ًها ما هي ألاؾالُب التي جغوجها ٦ُٟلت بٟغى ٢غاعاث َظٍ الهُئت في خالت ٖهُان ماؾؿت بٖالمُت ؤو ٞع

 ل٣غاعاث َظٍ الهُئت ؟ 

  ت ؤم  ( الؼامُتما هي صعحت ؤلالؼامُت التي ًم٨ً ؤن جدٓى بها َظٍ الهُئت ؟ )بؾدكاٍع

  ٠ُ٦ جخهىعون ٖال٢ت َظٍ الهُئت م٘ ٢ُإ الٗضالت )مثال َل ٢غاعاتها ًجب ؤن ج٩ىن ملؼمت ًإزظ بها حهاػ

ت (.  ال٣ًاء ؤو ؤن آعائها مً ألاًٞل ؤن جب٣ى بؾدكاٍع

 الم الؿمُٗت َل ًم٨ ً ؤن ج٩ىن َىا٥ ؤ٦ثر مً َُئت لل٣ُام بمهمت جىُٓم و يبِ و مغا٢بت ٖمل وؾاثل ؤلٖا

ت ؟   البهٍغ

  ما َى الضوع الظي ًم٨ً ؤن ًًُل٘ به اإلاجخم٘ اإلاضوي في مغا٢بت مؿخىي الخضمت الٗمىمُت الظي ج٣ضمه

الم ؟   وؾاثل ؤلٖا

 ظا ج٣ترخىن ؟ ما َى ج٣ُُم٨م لضوع اإلاجخم٘ اإلاضوي في الجؼاثغ ُٞم الم ؟ َو  ا ًخٗل٤ بالغ٢ابت ٖلى وؾاثل ؤلٖا
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 أخالقياث اإلامارضت ؤلاعالميت الطمعيت البصزيت اإلاطلب الثالث : 

 

الم الؿمعي البهغي  مً خُث ؤزال٢ُاث اإلاهىت الؾُما جل٪ اإلاغجبُت هدىاو٫ في َظا اإلادىع الخهىنُاث اإلاخٗل٣ت باإٖل

ىا هداو٫ بالهىعة و الهىث،  الم ًٖ ٚحٍر خسالم الجىاهب التي جمحز َؾاَو ٖخباع ؤن الهىعة و باظا الىٕى مً ؤلٖا

الهىث َما مجا٫ عثِس ي لهظا الخمحز  ٦ما ؤهىا هغ٦ؼ مً زال٫ َظا اإلادىع ٖلى جسههاث اإلابدىزحن ٞاإلايني ًغي 

ت اإلاماعؾت الُىمُت و ا ت الاالخهىنُاث مً ػاٍو هىهُت واإلاؿحر ًغ٦ؼ ٖلى لتزاماث ال٣ال٣اهىوي ًغي اإلاؿإلت مً ػاٍو

ل و ؤلاقهاع و الؿُاس ي ًخُ الم زال٫ الا حىاهب الخمٍى هخساباث و ٨َظا ختى هلم ب٩ل َظٍ غ١ بلى ؤزال٢ُاث ؤلٖا

 الخهىنُاث.

هؼال٢اث اإلاهىُت اإلاسجلت في بٌٗ ال٣ىىاث و٦ُُٟت الخٗامل مٗها مً مجا٫ م في مغخلت ؤولُت بمىا٢كت بٌٗ الا ه٣ى 

 جسهو اإلابدىر.

ؤهه لخض آلان ال ًىحض وز٣ُت ؤزال٢ُت ؤو مضوهت ؾلى٥ ميني جىضر الؿلى٥ ألامثل في اإلاماعؾت  حٗلمىن  -

ت ٖلى ٚغاع الٗضًض مً الخجاعب في الٗالم  ت و ٖلُه جب٣ى الخجغبت الجؼاثٍغ المُت الؿمُٗت البهٍغ ؤلٖا

جىُٓمُت مؿخ٣بلُت ٦ما ؤن ؤي َُئت تراُٞت و اإلاهىُت خو اإلاهلخي لال الثالث حٗاوي مً الخٟؿحر الظاحي 

 ؾخ٩ىن ٢انغة في ُٚاب َظٍ الىز٣ُت :

  المُت الؿمُٗت إلااطا في عؤ٨ًم لم ًخم لخض آلان الٗمل ٖلى وي٘ مضوهت ؤزال٢ُت زانت باإلاماعؾت ؤلٖا

ت ؟   البهٍغ

  ت في  -باليؿبت ل٨م -ما هي المُت الؿمُٗت البهٍغ ؤَمُت الٗمل ٖلى وي٘ مُثا١ ألزال٢ُاث اإلاماعؾت ؤلٖا

اءالهىعة  جمحز التي و الخؿاؾُاث زانت بالىٓغ بلى الخهىنُت  الجؼاثغ   ؟  بزباعي  ٧ٖى

  ٖالم زخالٝ في ؤزال٢ُاث اإلاماعؾت اإلاهىُت بحن الصخاٞت اإلا٨خىبت و بحن ؤلا اَل حٗخ٣ضون ؤن َىا٥

 الؿمعي البهغي ؟ 

غ ٦إَم مغخلت مً مغاخل اإلاٗا مً خيث الخدزيز : - (1 ت هٓغا للٗال٢ت الىز٣ُت بحن الخدٍغ و بحن لجت الخبًر

المي اإلاىحه للجمهىع بما  ت،ؤزال٢ُاث مهىت الصخاٞ ٞةهه البض مً مغاٖاة َظٍ ألازحرة في بٖضاص اإلاًمىن ؤلٖا

الم الؿمعي ٖخباع الا ت للمجخم٘ وطل٪ م٘ ألازظ بٗحن الا ًًمً اإلاهلخت الٗام زخالٝ اإلاىيىعي الىاعص بحن ؤلٖا

 بُبُٗت الىؾُلت و ٖلُه : البهغي و الصخاٞت اإلا٨خىبت في ما ًخٗل٤ 
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  ٤ الم الؿمعي البهغي ٖملُا ٠ُ٦ ًم٨ً الخٍٟغ بحن ألاهىإ الصخُٟت )الخبر و الغؤي و الخدلُل( في ؤلٖا

لخهت م٘ ألاهىإ زانت وؤهه في ال٨ثحر مً ألاخُان جخضازل آلاعاء الصخهُت إلا٣ضم ألازباع ؤو ميكِ ا

ت  ؟ الصخُٟت الخبًر

 هت ٖلى ٚغاع الصخت و البِئت ؤو ختى الخ٨ىىلىحُاث الخضًثت ؤو بٌٗ اإلاؿاثل ُٞما ًخٗل٤ باإلاىايُ٘ اإلاخسه

الضولُت )ٖلى ٚغاع  الىىوي ؤو حغاثم الخغب ؤو الجغاثم يض ؤلاوؿاهُت ( ؤو اإلاؿاثل اإلاخٗل٣ت بال٣اهىن الضولي 

 . بهىيٕى مً ٧ل حىاهؤو ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي , التي جخُلب جسهها ؤو ٖلى ألا٢ل بإلااما ٦بحرا و ص٣ُ٢ا باإلا

ت ؟  - ٍغ ُت و ألازال٢ُت بلى َظا الىٕى مً اإلاماعؾاث الخدٍغ  َل ًجب ؤن جخٗغى اإلاىاز٤ُ الكٞغ

ا في الصخٟي الىاقِ في َظٍ اإلاجاالث اإلاخسههت؟  - َغ  ما هي الكغوٍ الىاحب جٞى

غ –َل جغون ؤن الصخٟي الىاقِ في اإلاجاالث اإلاخسههت ًجب ؤن ٌٗخبر  - ؤهه  – زال٫ ٖملُت الخدٍغ

 ًساَب مخسههحن ؤو ٖامت الىاؽ ؤو ٧لحهما ؟ 

بخظا٫ الظي ٢ض ٣ًٟض اإلاىيٕى )٧لحهما( ٢ض ٣ً٘ الصخٟي في ٞش الا في خالت بطا ما ٧ان ًساَب الجمُ٘  -

ر مً ؤَمُخه و َظا ما ًى٣ٌ مً هجاٖت الخبر  و ًجٗله ؾُدُا . ٠ُ٦ ًم٨ً الخٟاّ ٖلى ؤَمُت الخب

 ٕ ٖلى حمُ٘ ألازباع ؟َال حهت و يمان خ٤ الجمُ٘ في الا 

غ، بلى ص٢ت بٌٗ اإلاىايُ٘ و جسهههابالىٓغ  - للصخٟي اإلاخسهو  ،إلاً حٗىص اإلاؿاولُت ألاولى في الخدٍغ

غ؟ )ٚحر اإلاخسهو ( في خالت ما بطا ٧ان الصخٟي ٌٗمل في ٢ؿم في ال٨ثحر مً الخاالث ؤم لغثِـ الخدٍغ

 ٖام ؤي لِـ ٢ؿما مخسهها.

 ت : فيما ًخعلق بالجواهب الخقىي - 2

 : ت ًٖ الهىعة الؿِىماثُت  الترليب أو الخوليف األولى تهضٝ بلى ه٣ل الخ٣ُ٣ت بلى ٞجسخل٠ الهىعة ؤلازباٍع

الجمهىع ُٞما جداو٫ الثاهُت ه٣ل ٨ٞغة بلى الجمهىع ال ح٨ٗـ بالًغوعة الخ٣ُ٣ت ؤو بحهام الجمهىع بدضور 

 الخهىم هُغح ألاؾئلت الخالُت :ٞٗل ما مً زال٫ ج٣ىُاث زانت ؤزىاء الخ٣ُُ٘ و التر٦ُب وبهظا 

زال٫ ٖملُت التر٦ُب ٢ض حك٩ل ؤزُاء ج٣ىُت بمىاوعاث الصخٟي ؤو اإلاغ٦ب ٣ًىم ؤن عؤ٨ًم في  ، ماٖمىما -

 َل ل٨م ؤن جظ٦غوا لىا بٌٗ َظٍ الخجاوػاث ؟  -ؤو ججاوػاث ؤزال٢ُت ؟ 

ل بالٟٗل ، وطل٪ ختى في خالت ما بطا ع٦ب الخ٣ني الهىع الىا٢ُٗت لخىحي بلى خضر ؤو ٨ٞغة لم جده -

 ؟ مهىُا ٢تٝر ااس ي لل٣ىاة ،  َل ٩ًىن بظل٪  ٢ض ٠ُ٨ً الخبر م٘ الخِ الؿُ
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ا في ًٞاء ػماوي و/ؤو م٩اوي آزغ  لخضر ممازل، مً  يَل ًم٨ً للخ٣ن - َغ ؤن ٌؿخٗحن بهىع جم جهٍى

 ؤحل حُُٛت الى٣و واعص في حُُٛت خضر طا ؤَمُت باليؿبت لل٣ىاة ؟ 

ؾخسضام امدل اإلاٗالجت؟  ٦إن ٣ًىم مثال ب ضًل الهىع ل٩ي جدىاؾب م٘ الخبر َل بةم٩ان الخ٣ني حٗ  -

البرمجُاث ؤلال٨تروهُت مً ؤحل بخضار حٗضًالث ججٗل شخها ما ًه٤ٟ ؤو ًطخ٪ ٖلى خضر ما 

 لُدىاؾب طل٪ م٘ الىو ال٨خابي اإلاغا٤ٞ للهىعة .

 غ و ػواًاٍ :  خخيار  لقطاث و سواًا الخصويزا حؿدىض خؿب ال٨ثحر مً اإلاضاعؽ بلى بما ؤن ل٣ُاث الخهٍى

 ٞلؿٟت ؾُاؾُت و بًضًىلىحُت مُٗىت : 

الم الؿمعي ٖخباعاث ًجب ؤن جازظ بٗحن الا َل  جغون ؤن َظٍ الا  - ٖخباع في مؿإلت ؤزل٣ت و جىُٓم ؤلٖا

 البهغي ؟   

في ًلي ٖضصا مً اإلاماعؾاث اإلاخٗل٣ت بخُُٛت ؤخضار مُٗىت و ؤهخم حُٗىن عؤ٨ًم  ؾى٣ضم ل٨م في ما  -

 :  مً وحهت هٓغ مهىُتمضي ؤزال٢ُت َظٍ اإلاماعؾت و ج٣ضمىن ألاصر 

  وبما ؤن  -عثاؾُت مثال  -هخساباث ال٣اء قٗبي ألخض اإلاترشخحن في  بخُُٛت مُٗىتج٣ىم ٢ىاة

ت ٣ًىم اإلاهىع  بالخ٣ا هُباٖا بإن اٍ ل٣ُاث "حامٗت" و "م٣غبت" حُٗى ال٣اٖت ج٩اص ج٩ىن ٞاٚع

 ال٣اٖت ممخلئت .

 غ ججم٘ قٗبي إلاغشر في الا  مُٗىتاة ج٣ىم ٢ى هخساباث باَتزاػ في ال٩امحرا و جإَحر ٚحر زابذ بخهٍى

المي ٠ُ٦ ًخم الخٗامل م٘ َظٍ  ٤ ؤلٖا و  عصاءة في الهىث ) في الخاالث التي جخجاوػ ٢ضعة الٍٟغ

 –ل٩ل اإلاترشخحن اإلااصة زانت و ؤن ال٣ىىاث مُالبت بخد٤ُ٣ الخىاػن مً خُث  مضة الخُُٛت 

 ( -م الؤَل ًخم بثها ؤي 

 : الىا٤َ باإلاٗنى الضاللي لها، ٞالهىعة الٛىُت و ٌٗخبر الًىء لٛت الهىعة  اإلاؤززاث البصزيت و الصوجيت

مخٟاثلت وبقاٖت عوح البهجت، ب٨ٗـ الهىعة التي جٟخ٣غ بلى ؤلاياءة ٞةجها جمُل بلى  يباإلياءة حٗبر ًٖ مٗاو

 ُبُٗت الهىث مٗاوي ؤ٦ثر مً مٗنى ال٨الم في خض طاجه و ٖلُه : ٦ما ؤن ل 1بقاٖت الكٗىع بالخؼن وال٣خامت

ت )ؤلىان و اَل ًدىافى  - ( م٘ ؤزال٢ُاث هضيالبحن اإلاكاَض( و الهىجُت ) ٞىانلؾخسضام اإلاازغاث البهٍغ

ت ؟  المُت اإلادتٞر  اإلاماعؾت ؤلٖا

ىوي ؟  -  َل ًم٨ً حٗضًل الهىث زال٫ بٖضاص الخبر  ؤلاطاعي ؤو الخلٍٟؼ

ت و الهىجُت ؟ االث التي ًم٨ً ٞحها ما هي الخا -  ؾخسضام َظٍ اإلاازغاث البهٍغ
                                                           

1
ت ، ال٣اَغة ، ًاؾغ ب٨غ، ؤزال٢ُاث الهىعة ؤلازب -   ت، صاع ال٨خب اإلاهٍغ  .179، م : 2012اٍع
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 فيما ًخعلق باإلامارضت اإلاهىيت :  -(  3

  ت حٗخمض ٖلى  :صور الهواة جىامذ في الؿىىاث ألازحرة ْاَغة صخاٞت اإلاىاًَ و حٗلذ اإلادُاث ؤلازباٍع

 ٞها :زخال اَىىن مً احل حُُٛت ألاخضار ٖلى الهىع التي ًهىعَا الهىاة و اإلاىا

ُت عصًئت  –ٖخماص ٖلى َظا الىٕى مً الهىع ما مضي صخت الا  -  ؟  -التي ٖاصة ما جخمحز بىٖى

 ؟ بك٩ل ٦لي ؤو حؼجي ٖخماص ٖلى َظا الىٕى مً الهىع هي الخاالث التي ًم٨ً زاللها الا  في هٓغ٦م ما -

ت صون ؤن ما هي اليؿبت التي ٢ض ٩ًىن مؿمىخا بها ُٞما ًسو اؾخسضام نىع الهىاة في وكغة بزب - اٍع

ت ؟  ُت اإلاٗالجت ؤلازباٍع  ًازغ طل٪ ٖلى هٖى

 : ٣ُت مٟاصَا ان اإلاكاَض   ألاشزطت ؤلاخباريت ىهُت ٖلى ٞلؿٟت حؿٍى حٗخمض ال٨ثحر مً اإلادُاث الخلٍٟؼ

وكٛاالجه ، و اعة طل٪ ب٤ًُ و٢ذ اإلاكاَض و ٦ثرة بداحت بلى ؤ٦بر ٢ضع مً ألازباع في ؤ٢هغ و٢ذ مم٨ً مبر

ت إلادُاث بج٣ىم َظٍ اٖلُه  ت بزباٍع ت ؤؾٟل الكاقت حؿمى قٍغِ اإلاسخهغاث، ةياٞت ؤقَغ جمغ بؿٖغ

ُحن ؤو ؤ٦ثر   جخًمً ؤَم ألازباع بك٩ل مسخهغ وؤخُاها جً٘ ال٣ىاة قٍغ

ا  جاصيؤال ًم٨ً ؤن  - ٣ت مغوَع ت و ٍَغ ل ٦ثرة ألاقَغ  هدباَه ؟   حكخِذ اٖلى اإلاكاَض و بلى الدكَى

ت اإلا٨خىبت ٖلى  مً وحهت هٓغ ؤزال٢ُت, ما هي ؤخؿً - ت ؤلازباٍع ٣ت ج٣ترخىجها لخىُٓم َظٍ ألاقَغ ٍَغ

ىن ؟   قاقاث الخلٍٟؼ

 : أضماء اإلاخدخلين و مىاصبهم  

 ما هي اإلاٗاًحر اإلاهىُت اإلاخٗل٣ت ب٨خابت ؤؾماء اإلاخضزلحن و مىانبهم ؟ -

ا مً اإلابالٛت باليؿبت ل - لمٗنى و٢ض ال حؿخٗمل ال٨ثحر مً ال٣ىىاث ؤل٣ابا للمخضزلحن لضحها ٢ض ج٩ىن هٖى

ج٩ىن مبرعة في ال٨ثحر مً ألاخُان و طل٪ بهضٝ ؤن ج٣اعب ال٣ىاة بحن اإلاىيٕى )مىيٕى الخهت مثال( و 

 بحن ال٠ًُ. ٖلى ؤي ؤؾاؽ ًمىذ الل٣ب لل٠ًُ في ٢ىاة ما ؟  

ؾخسضام َظٍ ألال٣اب في اهي اإلاؿاولُاث اإلاترجبت ًٖ ؾىء  ؾخٗماالث وما٠ُ٦ ًم٨ً جىُٓم َظٍ الا  -

 هٓغ٦م؟ 

 حٗخمض بٌٗ ال٣ىىاث بك٩ل ٦بحر ٖلى و٧االث ألاهباء اإلاهىعة في بٖضاص ألازباع  : إهخاج الاخبار و البرامج

بةهخاحاث ؤحىبُت ٞتراث بثها ٦ما ؤن ال٨ثحر مً ال٣ىىاث ال ج٩اص جدخىي ٖلى ٢ؿم بهخاج زام بها بل جمؤل 

 مثل ألاٞالم و اإلاؿلؿالث .
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ىهُت ال٣ىاة ؤزال٢ُت ٖلى مهىُت و َل َىا٥ مؿاولُت  - جٟغى ٖلحها بهخاج وؿبت مُٗىت مما جبثه الخلٍٟؼ

  ؟في ج٣ضًغ٦م ٖلى قاقتها ؟ و ما هي َظٍ اليؿبت التي ًجب ؤن جيخجها ال٣ىاة بةم٩اهُاتها الخانت 

  :جدخىي ال٨ثحر مً الخُُٛاث لخغوب ؤو الجزاٖاث , ٖلى الصور و اإلاشاهد العىيفت أو اإلاخيفت

 إلاؿلؿالث ؤو الخمثُلُاث جدخىي ٖلى مكاَض مسُٟت و ٖلُه :مكاَض ٖىُٟت ٦ما ؤن بٌٗ ا

 ٠ُ٦ ًجب ؤن ًخٗامل مٗضوا اليكغاث و مبرمجى اإلاؿلؿالث م٘ َظا الىٕى مً اإلاكاَض ؟  -

 ل٩ل شخو َبُعي الخ٤ في  مً اإلاٗلىم ؤن:  إخترام رغبت ألافزاد في عدم الظهور على الشاشت

٤ الصخٟانىعجه و  ي ال ًم٨ً ؤن ًُلب مً حمُ٘ اإلااعة في الكإع بم٩اهُت ؾخٗماالتها ، بال ؤن الٍٟغ

م . َغ  جهٍى

ٍغ ؟ -  ماهي الخاالث التي حؿخضعي َلبا مباقغ مً الصخو بةم٩اهُت جهٍى

ىن ؟ )شخهُاث ٖمىمُت ،  - ٌ بث نىعَم ٖلى قاقت الخلٍٟؼ مً َم ألاشخام اللظًً مً خ٣هم ٞع

 مىاَىحن، ٖما٫ زال٫ حُُٛت بيغاب مثال( 

ٍغ الا  وما هي الخاالث -  ؾخسضام نىعجه ؟ اخخجاج ٖلى التي ًم٨ً لصخو جم جهٍى

ٌ ؾىاء ًٖ يغع ما ؤو ٖلى ما هي الخاالث التي ًم٨ً ٞحها للصخو اإلادخج الخهى٫ ٖ - لى حٍٗى

 ؾخسضام نىعجه ؟ ا

  : ٠ُ٦ ًجب ؤن ًخٗامل الصخٟي اإلادتٝر م٘ الهىع ألاعقُُٟت التي ج٩ىن ؤلاشارة إلى الصور ألارشيفيت

ُت عصًئت ؟في الٛالب   طاث هٖى

 ًلجإ ال٨ثحر مً مٗضي اليكغاث ؤو البرامج الخانت بلى نىع ؤو :  صور اإلاداماة و إعادة جمثيل ألاخدار

الم مً حُُٛتها مثال ؤو مدا٧اة خاصر مغوع عاخذ ضخُخه  عؾىماث إلادا٧اة حلؿت مدا٦مت مىٗذ وؾاثل ؤلٖا

 شخهُت َامت.

 ُت و ازال٢ُت ؟ ؤوال ما َى عؤ٨ًم في طل٪ مً وحهت هٓغ مهى -

حتهاصاث جًلُال للغؤي الٗام زانت ُٞما ًخٗل٤ بال٣ًاًا التي لم جٟهل ٞحها ج٩ىن َظٍ الا ؤال ًم٨ً ؤن  -

الم ؤن جيخٓغ عؤي اإلاد٨مت ٞحها ؟   الٗضالت و التي ًجب ٖلى وؾاثل ؤلٖا

   لخمثُلُت مً ي اإلاىاَب االصخُٟحن بلى ٣ٖض جٟاَماث مً طو  ًلجإ بٌٗ : الخمثيل الطلبي على الجمهور

ؤو ليؿاء مٛخهباث مثال( و طل٪  ؤحل ؤصاء صوع الطخُت في خضر ما ؤو بصالء بأعاء مُٗىت )لكىاط ؤو إلاجغمحن

 صزاع  الى٢ذ والجهض و الخهى٫ ٖلى اإلااصة ؾهلت و ٖلى اإلا٣اؽ .ال 
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 ؟  مً وحهت هٓغ مهىُت َظا الخهٝغفي  عؤ٨ًمما  -

ٍمت اإلاهىُت ٖلى ؤؾاؽ ؤجها ٖملُت بخخُا٫ ٖلى حمهىع َل ًم٨ً ؤن ًغيى َظا الؿلى٥ بلى مؿخىي الجغ  -

 ٧امل و لِـ ٖلى شخو ؤو ٖضص مدضوص مً ألاشخام ؟ 

ؤزال٢ُت للًُٗ في مًمىن الاإلاماعؾاث ال ٍخىجها لٟخذ اإلاجا٫ ؤمام ضخاًا َظما هي آلالُاث التي ج٣تر  -

 بٖالمي مٗحن ًم٨ً ؤن ٩ًىهىا ضخاًاٍ؟ 

 ب الضوع آلازغ )ضخُت ( بك٩ل ٖمضي ؟ ما هي مؿاولُت الصخو الظي ٢بل بلٗ -

  َل ًم٨ً بث مىاص جم الخهى٫ ٖلحها مً  : بث اإلاواد اإلاخدصل عليها مً خالل الخىصذ أو الخجطظ

٤ زال٫ ؤحهؼة الخهيذ ؤو   ٖتراى م٩اإلااث َاجُٟت زانت ؟ اال٣غنىت ؤلال٨تروهُت ؤو ًٖ ٍَغ

 ؟  ما هي الخاالث التي ٢ض ٩ًىن مم٨ىا ٞحها بث َظٍ اإلاىاص  -

  : الم الؿمُٗت ال خق الزد اإلاخلفش ت بق٩الُت خ٤ الغص هٓغا بلى جُغح باليؿبت لىؾاثل ؤلٖا زخالٝ ابهٍغ

الىؾُلت م٣اعهت م٘ الصخاٞت اإلا٨خىبت التي ًٟغى ٖلحها ال٣اهىن وكغ الغص في هٟـ م٩ان و بىٟـ مؿاخت الخبر 

 مدل الغص .

الم الؿم - ت ؟ ٠ُ٦ ًم٨ً ؤن ًماعؽ خ٤ الغص في وؾاثل ؤلٖا  ُٗت البهٍغ

ا "اُٗىت شخها للغص ٖلى  ما خضر و بن اؾخضٖذ ٢ىاة م - ، ٣ٞام بخ٣ضًم هتهاماث" لصخهاٖخبَر

تهاماث : َل بةم٩ان ال٣اثم ٖلى اليكغة ؤو الخهت ؤن " لل٣ىاة ؤ٦ثر مما عص ٖلى جل٪ الا"صعوؽ في ألازال١

 ًخضزل لخماًت ؾمٗت ال٣ىاة في مثل َظٍ الخاالث ؟ 

ي ؤن ًمى٘ هٟـ الصخو مً مىانلت مماعؾت خ٤ الغص في خالت ما بطا ؤنغ ٖلى َل بةم٩ان الصخٟ -

 مهاحمت ال٣ىاة ؤو مهاحمت حهت مُٗىت ؟ 

حن(  - المُت و ألاشخام )الُبُُٗحن و/ؤو اإلاٗىٍى مً هي الجهاث التي ًجب ؤن جخىؾِ بحن الىؾُلت ؤلٖا

   زغ ؟اث مً ؤي َٝغ يض آلا ػ و عؾت خ٤ الغص و يمان ٖضم خضور ججالًمان مما
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الم باآلهُت و َبُٗت ج٣ضًم  مً خيث ألاداء : - 4 الم الؿمعي البهغي ًٖ ٚحٍر مً وؾاثل ؤلٖا ًسخل٠ ؤلٖا

 ألازباع التي جخُلب مٗاًحر مهىُت و ؤزال٢ُت في آن واخض وؤبغػَا : 

 : ىمُت ًخٗمض ال٨ثحر مً الصخُٟحن او اإلا٣ضمحن اإلاهىوؾحن بالىج  الخصىع في آلاداء و طزيقت النالم

٣ت ٦الم مُٗىت لجظب جهى٘ مٓه  هدباٍ اإلاكاَضًً بلُه شخهُا ؤ٦ثر مً الخبر في خض طاجه :اغ ؤو ٍَغ

 ما عؤ٨ًم في طل٪ ؟  -

ًجب ٖلى  ؤو بٖضاص همىطج إلاماعؾاث خؿىت مٗاًحر مهىُتَل حٗخ٣ضون ؤهه مً الجُض بصعاج  -

 ؟ ؤزىاء ج٣ضًم وكغاث ألازباع اإلا٣ضمحن مغاٖاتها 

٣ت خضًثه ؤو في آصاثه ما هي هٓغ٦م الُغ  - ١ اإلاثلى التي ًٟترى ؤن ًٓهغ بها الصخٟي ؾىاء في ٍَغ

 الٗام؟

 :٣ً٘ ال٨ثحر مً الصخُٟحن و  عيوب الىطق و ألاخطاء اللغويت و العباراث اإلاطتهلنت و الىمطيت

ت ٞاصخت ًٖ حهل ؤو ًٖ زُإ زانت في ؤوازغ ال٩لم باليؿبت للٛت الٗغبُت :  اإلا٣ضمحن في ؤزُاء لٍٛى

ت ؟  -   َل جازغ َظٍ ألازُاء ٖلى مهىُت ال٣ىاة ؟  ما هي صعحت اإلاؿمىح به باليؿبت لؤلزُاء اللٍٛى

جً٘ الٗضًض مً ال٣ىىاث م٣ضمحن لهم ُٖىب في الى٤ُ ؤو في مساعج الخغوٝ  , ؤال ًم٨ً طل٪ ان ًازغ ٖلى  - 

 بهدباٍ الجمهىع ؟ َل ًازغ طل٪ ٖلى مهىُت ال٣ىاة ؟ 

 مً اإلاٗغوٝ ؤن الهىضام ًدمل عؾاثل مُٗىت و الٗضًض مً ال٣ىىاث ٖبر الٗالم :  ـز  و الهىداماإلاظــــــــهـــــــ

٣ت لباؽ م٣ضم اليكغة ، ٦ما ؤن بٌٗ اإلا٣ضمحن ًخٗمضون ، خبا مجهم  جمغع عؾاثل يمىُت مً زال٫ ٍَغ

 للىجىمُت، الٓهىع بمٓهغ مبالٜ ٢ض ٌكدذ بهدباٍ اإلاكاَض. 

٣ت اللباؽ ؟َل َىا٥ مٗاًحر  مهىُت و  -   ؤزال٢ُت جخٗل٤ بٍُغ

المُت الؿمُٗت  -  ٣ت الخجمُل و اإلاهىُت في اإلاماعؾت ؤلٖا باليؿبت للخجمُل, ما َى مؿخىي الخىا٤ٞ بحن ٍَغ

ت ؟   البهٍغ

 : ٣ت التي  حطيير البرامج و اليشزاث جٓهغ بختراُٞت ؤي صخٟي , ميكِ ؤو ٢ىاة مً زال٫ الٍُغ

ت اإلاباقغة، وزانت في الخٗامل م٘ بٌٗ الؿلى٧اث ٚحر اإلاخى٢ٗت ٖلى  جضاع بها الخهو الخىاٍع

ه ، ُٞما ًلي بٌٗ ألاؾئلت ًغجي مى٨م  اإلاباقغ و ٦ظا ٦ُُٟت حٗامل ميكِ الخهت م٘ يُٞى

 ؤلاحابت ٖلحها : 
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دا ؤو تهضًضا ؤو حكىحها  - ٠ُ٦ ًجب ٖلى الصخٟي ؤو اإلايكِ الخٗامل م٘ اإلا٩اإلااث الهاجُٟت التي جخًمً ججٍغ

 الًُٝى بالبالَى ؟ لؿمٗت ؤخض 

دا ؤو تهضًضا ؤو  - ٠ُ٦ ًجضع بالصخٟي ؤو اإلايكِ الخٗامل م٘ عص ٞٗل ؤخض الًُٝى بالبالَى  ًخًمً ججٍغ

 حكىحها لؿمٗت ؤخض اإلاضزلحن  مً زال٫ م٩اإلات َاجُٟت وبالخالي لِـ خايغا ٖلى البالَى لُضاٞ٘ ًٖ هٟؿه ؟

ه زانت في الخهو اإلاىاحهاجُت ؟ وما هي اإلاىا٠٢ ما هي ؤزال٢ُاث م٣اَٗت الصخٟي ؤو اإلايكِ لًُٞى -

 التي جخُلب خؼما في الخى٠ُ٢ ؟

بما ؤن الصخٟي ؤو اإلا٣ضم َى اإلاؿاو٫ اإلاباقغ ؤمام الجمهىع ٖلى ما ٣ًضمه , َل بةم٩اهه بصعاج ؤزباع  ٖاحلت  -

غ ؟ )بطا ٧اهذ ؤلاحابت بال(  ما ه ي الخاالث التي ًم٨ً ؤن بىاء ٖلى ٢غاع بهٟغاصي صون بٌٗاػ مً  َُئت الخدٍغ

 ٣ًىم ٞحها الصخٟي ؤو اإلايكِ بظل٪ ؟ 

ت  - َل جىُب٤ َظٍ ال٣ىاٖض ٖلى اإلاغاؾل في ؤما٦ً ألاخضار زال٫ جضزله مباقغة او زال٫ بٖضاص للماصة الخبًر

 ؟

 : قطع البرامج لخقدًم ألاخبار العاحلت  

ىهُ  -  ت ما ٢ُ٘ بغهامج مٗحن بما ًسال٠ البرهامج ما هي الخاالث التي ًم٨ً ٞحها لل٣اثمحن ٖلى مدُت جلٍٟؼ

 الُىمي اإلا٣ضم مؿب٣ا للجمهىع ؟ 

 ما هي الهُٛت ألازال٢ُت التي ًم٨ً مً زاللها ٢ُ٘ البرهامج ؟   -
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 الزابع :  اإلاطلب

 هخخابيتقياث ؤلاعالم الطمعي البصزي و الاضخدقاقاث الا أخال

 

ها البض ؤن جدٓى بخُُٛت بٖالمُت زانت ، ختى ؤن مً اإلاٗغوٝ ٖاإلاُا ؤن اإلاىاُٖض ؤلاهخسابُت م هما ٧ان هٖى

المُت لضحها صخُٟحن م٩ىهحن زهُها لخُُٛت الا  اصة ٖلى ؾخد٣ا٢اث الاهخسابُت، ٞبٌٗ اإلااؾؿاث ؤلٖا ٍؼ

ال٣ىاٖض اإلاهىُت ال٨الؾ٨ُُت اإلاخٗل٣ت باإلاماعؾاث الصخُٟت ٖمىما ٖلى ٚغاع الخُاص و الخىاػن في حُُٛت 

لى َظا ألاؾاؽ هُغح ٖل٨ُم اإلاىاُٖض ؤلاه ت ، ٖو خسابُت ٞةن َىا٥ الٗضًض مً الخهىنُاث الؿمُٗت البهٍغ

ت مً ألاؾئلت ججُبىن ٖلحها :   مجمٖى

الم ،  - تهخم الٗضًض مً ال٣ىىاث ألاحىبُت التي جدخ٨م بلى ٢ىاهحن و مىاز٤ُ صولها اإلاخٗل٣ت باإٖل

لُه مً وحهت هٓ غ ؤزال٢ُت و في خالت ٖضم وحىص باإلؾخد٣ا٢اث ؤلاهخسابُت لضو٫ ؤزغي ، ٖو

٢ىاهحن ؤو مىاز٤ُ مكتر٦ت بحن الضولخحن )الضولت التي جيخمى بلحها ال٣ىاة و الضولت احي ًجغي ٞحها 

ؤلاؾخد٣ا١ ؤلاهخسابي( ما هي اإلاغحُٗت ألاؾاؾُت التي حٗخمض ٖلحها َظٍ ال٣ىاة زانت في خالت 

 وعوص بزخالٞاث مهىُت مغحُٗت بحن الضولخحن ؟ 

ما٦ض ؤهه زال٫ ٞترة ؤلاهخساباث ٞةن ٧ل اإلاىايُ٘ ٖلى بزخالٞحها )ب٢خهاصًت , ز٣اُٞت  مما َى  -

ايُت( ًم٨ً ؤن ٩ًىن لها ٖال٢ت مباقغة ؤو ٚحر مباقغة بهظٍ ؤلاهخساباث وبالخالي ًم٨ً  ؤوختى ٍع

غ  ؤن جازغ ٖلى الىازب زانت في ٞتراث الهمذ ؤلاهخسابي . ٠ُ٦ ًجب ؤن ًخٗامل عئؾاء الخدٍغ

ت للجمهىع ؟ في مث ت مخىٖى  ل َظٍ الخاالث التي َم مُالبىن زاللها بخ٣ضًم ماصة بزباٍع

هالخٔ ؤهه في ال٨ثحر مً اإلاىاُٖض ؤلاهخسابُت جخٗمض بٌٗ ال٣ىىاث مىذ مؿاخت ػماهُت ؤ٦بر إلاغشر  -

بت في جد٤ُ٣ مهالر  ت ؤو ٚع ٍغ . ؤًً مُٗىتٖلى خؿاب ألازغ و طل٪ بما ًخىا٤ٞ م٘ ؾُاؾتها الخدٍغ

ال ؤزال٢ُت َظا الؿلى٥ ؟  و ٠ُ٦ ًجب ؤن ًخٗامل ال٣اثمىن ٖلى ؤي ٢ىاة م٘ اإلاترشخحن ج٨مً 

 زال٫ ٞترة الخملت ؤلاهخسابُت ؟ 

بما ؤن ال٣ىاة هي ماؾؿت طاث َاب٘ ججاعي عبخي ؤًًا , َل بةم٩اجها ؤلاؾخٟاصة ماصًا مً  -

ت ألاح غ ؟ و ٠ُ٦ ًم٨ً الخىاٞـ ؤلاهخسابي مً زال٫ جدهُو ٞتراث لئلقهاع الؿُاس ي مضٖٞى

٤ُ بحن َظا الجاهب الخجاعي و بحن خُاصَا ٣٦ىاة جًمً الخضمت الٗمىمُت ؟   الخٞى
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ًه باليؿبت  - َل بةم٩ان ال٣اثمحن ٖلى ال٣ىاة ٢بى٫ بقهاع ؾُاس ي مضٕٞى ألاحغ إلاغشر مٗحن و ٞع

 إلاغشر آزغ بىاء ٖلى الخِ الؿُاس ي لل٣ىاة ؟ 

ىهُت بما في طل٪َل بةم٩ان ا  - م،  لىحٍى الخلٍٟؼ م٣ضمي الازباع و البرامج و اإلاغاؾلحن و ٚحَر

 ؟ اإلاكاع٦ت في ج٣ضًم ؤلاقهاع الؿُاس ي ؤو الخؼبي 

٤ بحن مهىخه و بحن  - َل ًم٨ً للصخٟي ؤن ًترشر ألي بؾخد٣ا٢اث بهخسابُت ؟ و٠ُ٦ له ان ًٞى

 جغشر الؿُاس ي؟  

 الصخهُت؟ َل مً خ٤ الصخٟي ؤن ٌٗترى ٖلى بطاٖت ؤو ج٣ضًم زبر  ًخٗاعى م٘ ٢ىاٖاجه -

ٌ ؤن حٗاعى ؟ )بىض الًمحر اإلايني(  -  َل َىا٥ جدضًض واضر للمىايُ٘ التي ٢ض ج٩ىن مىيٕى ٞع

ت الغؤي و الخٗبحر ؤو  - ت  آلاعاءآلاعاء اإلاٗاصًت لخٍغ : ًدضر في الٗضًض مً ٖملُاث البث الٗىهٍغ

ت الغؤي و الخٗبحر ؤو ًضلىن  ت : اإلاباقغ الخٗامل م٘ ؤشخام ًضلىن بأعاء مٗاصًت لخٍغ  بأعاء ٖىهٍغ

ت الغؤي و الخٗبحر ؟ بطا ٧ان الجىاب وٗم   -  –َل ًجىع مى٘ َاالء مً ؤلاصالء بأعاء مٗاصًت لخٍغ

الم ؤجها ًجب ؤن ج٩ىن  غ َظا اإلاى٘ م٘ ؤهه مً اإلاهام ألاؾاؾُت لىؾاثل ؤلٖا ٠ُ٦ ًم٨ً جبًر

ت آعائهم ؟   مٟخىخت ٖلى الجمُ٘ م٘ يمان خٍغ

ت في ؤلاٖال   - َل ًم٨ً ؤن  -م الؿمعي البهغي ٢ض ج٩ىن ٖلى ؤ٦ثر مً ق٩ل : حٗلمىن ؤن الٗىهٍغ

الم بالى٣ض الٗىهغي ججاٍ ؤي  ت الغؤي و الخٗبحر  الظي جخبىاٍ ٧ل وؾاثل ؤلٖا ٌؿمذ  مبضؤ خٍغ

 شخو ؤو قٗب ؤو بزيُت ؟ 

الم ؟  -  ما َى مؿخىي ال ؤزال٢ُت َظا الؿلى٥ باليؿبت لىؾاثل ؤلٖا
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 اإلاخعلقت باإلشهار الخلفشيووي   الخامظ : ألاخالقياث اإلاطلب

 

بإن ؤزال٢ُاث الصخاٞت ال جخضزل  -مثلما َى مٗمى٫ به في الٗضًض مً الضو٫ زانت ألاوعوبُت  –بطا ؾلمىا 

٤ الخجاعي :  ت ٖلى بٖخباع ؤهه جسً٘ إلاجا٫ ؤزاليي آزغ ًخٗل٤ بإزال٢ُاث الدؿٍى  في مًمىن الغؾاثل ؤلاقهاٍع

المُت و بحن ألازال٢ُاث الخانت بمهً ؤلاقهاع ؟ما هي الٗال٢ت بحن ؤزال٢ُاث ا -  إلاماعؾت ؤلٖا

٤ بحن اإلاًمىن ؤلاقهاعي و  - ت الخٍٟغ المُت الؿمُٗت البهٍغ ٠ُ٦ ًم٨ً لل٣اثمحن ٖلى اإلااؾؿت ؤلٖا

 بحن اإلاًمىن ؤلازباعي ؟

غ ؤن جخضزل ؤو جبضي عؤحها في مًمىن الغؾاثل  - ما هي الخاالث التي ًخىحب ٞحها ٖلى َُئت الخدٍغ

ت ؟ؤلا   قهاٍع

ت طاث َاب٘ ججاعي ؟   -  َل ًم٨ً للصخٟي اإلادتٝر ؤن ٌكاع٥ في ج٣ضًم عؾالت بقهاٍع

ت جخًمً بقهاعا ٧اطبا . مً َى اإلاؿاو٫ ألاو٫ ًٖ  - في الخاالث التي ًثبذ ٞحها ان الغؾالت ؤلاقهاٍع

 طل٪ ال٣ىاة ؤم اإلاٗلً ؟ 

المُت ؤن ج٣ىم بالخإ٦ض مً ٖضم جًمً اإلا - الوي ٖلى بقهاع َل ًم٨ً للماؾؿت ؤلٖا ًمىن ؤلٖا

 ٧اطب؟

 في خالت بث بقهاع  ٧اطب, ما هي مؿالُت اإلااؾؿت ؤلاٖالمُت ًٖ طل٪ ؟  -

المُت ؤن ج٩ىن حؼءا مً ج٨خل ب٢خهاصي ما ؟  -  َل ًم٨ً للماؾؿت ؤلٖا

 بطا ٧ان الجىاب وٗم . ٞما هي يماهاث الخُاص التي ًجب ؤن جٟغى ٖلى َظٍ اإلااؾؿت ؟    -

  المي و َىا٥ بٌٗ ألاهىإ ؤلا ٖالمُت التي ججم٘, مً خُث اإلاًمىن و الك٩ل, بحن الجاهب ؤلٖا

ت و الخد٣ُ٣اث الضٖاثُت .   ؤلاقهاعي مثل الغوبىعجاحاث ؤلاقهاٍع

٠ُ٦ ًخم الخٗامل م٘ َظا الىٕى مً ؤلاهخاج الؿمعي البهغي مً وحهت هٓغ مهىُت و ؤزال٢ُت ؟  -

٣ت ؤزغي( َل ًخم الخٗامل مٗها باٖخ ا ؤو )الؿاا٫ بٍُغ ت بالضعحت ألاولى ؤم باَع مىاص بزباٍع

ت ؟ ا  قهاٍع
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ت و بحن ال٣هض ؤلازباعي  - المُت ؤلاقهاٍع ٠ُ٦ ًم٨ً الٟهل بحن ال٣هض الخجاعي لهظٍ الاهىإ ؤلٖا

 لل٣ىاة ؟ 

  المُت ت التي جُغح بق٩االث باليؿبت لل٣اثمحن ٖلى اإلااؾؿاث ؤلٖا َىال٪ بٌٗ ألاق٩ا٫ ؤلاقهاٍع

ت , وؿخٗغيه  ا ُٞما ًلي :الؿمُٗت البهٍغ

 ( اًت الا٢خهاصًت ٣ت  ( :le parrainageالٖغ تهضٝ اإلااؾؿاث الا٢خهاصًت التي حٗخمض ٍَغ

ت بلى الخهى٫ ٖلى هاٞظة لها ؤ٦ثر حضًت و التروٍج لٗالمتها بك٩ل مٛاًغ  اًت ؤلاقهاٍع الٖغ

٣ت جُغح مك٨ال بطا حٗل٤ ألامغ بالبرامج و الخهو  لئلقهاع الٗاصي بال ؤن َظٍ الٍُغ

ا مً الًِٛ مً قإهه ؤن ًىحه ًٖ طاث  اًت( جماعؽ هٖى الُاب٘ ؤلازباعي بط ؤجها )الٖغ

ت بدُث ؤجها جخٛاض ى ًٖ بٌٗ حىاهب الخبر  ٢هض ؤو مً صون ٢هض الغؾالت ؤلازباٍع

ت لِؿذ َامت و ل٨جها في  اًت ؤو جغ٦ؼ ٖلى حىاهب بزباٍع التي لِؿذ في نالر ناخب الٖغ

 نالر اإلاٗلً و ٖلُه : 

ا -  ًت وكغاث ألازباع ؟ َل ًم٨ً ٖع

اًت الخهو طاث الُاب٘ الؿُاس ي ؟  -  َل ًم٨ً ٖع

اًت ؤن ًخضزل في مًمىن الخهت  - اًت ؤلا٢خهاصًت ؟ و َل ًم٨ً لهاخب الٖغ ما هي خضوص الٖغ

اًتها ؟ ض ٖع  التي ًٍغ

اًت  - اًت ؤن ًٟغى حُُٛت بٖالمُت ليكاٍ زام به يمً بىىص ٣ٖض الٖغ َل ًم٨ً لهاخب الٖغ

 ؟ 

الًبِ ان جد٤٣ ُٞما ما بطا ٧اهذ ٢ىاة ما حؿخُٟض مً بقهاع مً ماؾؿت  َل ًم٨ً لهُئت -

المُت بدُث ؤجها جذجب حاهبا مً الخ٣ُ٣ت ًٖ الجمهىع  ب٢خهاصًت مُٗىت جىحه معجالتها ؤلٖا

 لهالر اإلاخٗامل ؤلا٢خهاصي ؤو اإلاٗلً ؟ 

٠ ًم٨ً ٢ُاؽ في الخاالث التي جخىعٍ ٞحها ماؾؿت ب٢خهاصًت في مؿإلت تهم الغؤي الٗام,  ٦ُ -

ا مخٗامال  مضي خُاص ماؾؿت بٖالمُت مُٗىت في الخٗامل م٘ َظٍ اإلااؾؿت ؤلا٢خهاصًت بةٖخباَع

 ب٢خهاصًا مٗها ؤو مٗلىا مً مٗلىحها؟
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  Placement d’un produit   : وضع مىخوج 

ت ؟ إلااطا ؟    "وي٘ اإلاىخىج"ؾخسضام ج٣ىُت َل ًم٨ً ا - ت زال٫ اليكغاث ؤلازباٍع  ؤلاقهاٍع

ىهُت ؟ إلااطا ؟    "وي٘ اإلاىخىج"ؾخسضام ج٣ىُت ًم٨ً اَل   - ت زال٫ بهخاج البرامج الخلٍٟؼ  ؤلاقهاٍع

٠ُ٦ ًجب الخٗامل م٘ اإلاىخىحاث التي ًم٨ً ؤلاقهاع لها ب٣هض او مً صون ٢هض زال٫  -

ت ؟   الخُُٛاث ؤلازباٍع

غ بك٩ل ما٢ذ زال٫ حُُٛخ َل ًد٤ للصخٟي ؤن ًُلب بزغاج - ه مىخىج ما مً خحز الخهٍى

 لخضر ما ؟ 

غ مىخىج ما مىيٕى في م٩ان خضر ما  - غ بدُث ًخداش ى جهٍى َل ًد٤ للصخٟي ؤن ًىحه الخهٍى

 ؟ 
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 الصحافت إلاهىت اإلادترفت اإلامارضت في الىفطيت الجواهب:  الطادص اإلاطلب

 

اض ي  في الٗضًض مً ال٣ُاٖاث ٖلى ٚغاع مهىت الغحل الؿُاس ي ؤو الضبلىماس ي ختراٝ ًخم عبِ الا  -ؤو ختى الٍغ

هاب و ٦ُُٟت الخٗامل م٘ اإلاىا٠٢ بمضي الخد٨م في جخٗل٤ ؤؾاؾا  بؿلى٧اث مُٗىت ؤو بمٗاًحر هٟؿُت الٖا

٘ الصخو لغصوص ٞٗله الىٟؿُت ؤو الؿلى٦ُت، و َظا ما ًا٦ض الٗال٢ت الخغحت و الهٗبت و مضي ؤم٩اهُت جَُى

 ن شخهُت اإلاماعؽ لها.الىز٣ُت بحن مؿخىي ال٨ٟاءة اإلاهىُت في َظٍ اإلاهً وبح

الم ٢ا٫ "بىلُتزع" :ٖال٢ت الجاهب الىٟس ي بإخى٫ و  ب في اإلاؿاٖضة مً زال٫ حظب  زال٢ُاث اإلاهىت في الٖا "ؤٚع

ب اإلاىحىصًً في اإلاهىت  ب في جضٍع بلى َظٍ اإلاهىت قباب مدتٝر طو شخهُت ؤزال٢ُت و مهاعاث ، ٦ما ؤٚع

ب ألازاليي و ال٣ُمي".للخهى٫ ٖلى ؤٖلى ال ل بغهامج بو مً ؤ خضٍع ملُىن صوالع لخإؾِس ي  2حل طل٪ ٢ام بخمٍى

الم ًيبغى ؤن جمخض بلى  الم في بغهامج الصخاٞت بجامٗت ٧ىلىمبُا و ٢ا٫ ؤن "ؤزال١ ؤلٖا و بصزا٫ ماصة ؤزال١ ؤلٖا

ً ؤلاٖالمي.  حمُ٘ اإلاىاص في الخ٩ٍى

خهُت )الجاهب الىٟس ي( في بن ٧لمت "قباب مدتٝر طو شخهُت ؤزال٢ُت" جض٫ بك٩ل واضر ٖلى ؤَمُت الص

لُه ٞةن َظا الجاهب َى ؤخض ؤَم اإلاداوع في َظٍ الضعاؾت  بختراُٞت الصخٟي و بخترامه ألزال٢ُاث مهىخه, ٖو

غ ٣ًٗىن في ٞش عص الٟٗل الىٟس ي ججاٍ خضر ما  زانت و اهىا هجض ؤن ال٨ثحر مً الصخُٟحن ؤو عئؾاء الخدٍغ

ى ما ٣ًٟض اإلاٗالجت الصخُٟت مهىُتها :   َو

ختراُٞت و بحن شخهُت الصخٟي و مضي جد٨مه ،  ٠ُ٦ جغون الٗال٢ت بحن الا ؤوال باليؿبت ل٨م  -

 في هٟؿِخه ؤزىاء الخٗامل م٘ ألاخضار ؤو ألاشخام ؤو اإلادُِ الٗام ؟ 

 ٠ُ٦ جخدضص مٗالم َظٍ الٗال٢ت )ؤؾؿها( اي ما هي الىٟؿُت اإلاثالُت للصخٟي اإلادتٝر ؟ -

 ب الخلِ بحن ٖال٢ت الصخٟي باإلادُِ الٗام )ؤخضار، شخهُاث : في َظٍ الى٣ُت ال ًج مالخظت

ماؾؿاث...( وبحن ٖال٢خه بمدُِ الٗمل الظي ٢ض ال ٌؿاٖض في ال٨ثحر مً الخاالث الصخٟي ٖلى 

المُت و التي ال ٖال٢ت لها  ُُٟت في اإلااؾؿت ؤلٖا ال٣ُام بأصاء ؤخؿً بؿبب ؤلازخالالث اإلاهىُت و الْى

 حٗض ٖبئا ٖلى هٟؿِخه .بىٟؿُت الصخٟي بل بال٨ٗـ 

  ٣ً٘ الصخٟي في ال٨ثحر مً ألاخُان في ٞش الٗاَٟت زانت في اإلاىايُ٘ الخؿاؾت ؤو التي جساَب

اإلاكاٖغ ، ُٞهىع اإلاكاَض التي جساَب مكاَغ الجمهىع و التي ال ح٨ٗـ في بٌٗ ألاخُان خ٣ُ٣ت 

 الخضر . زانت في اإلاىايُ٘ التي جخٗل٤ بالجغاثم ؤو اإلاغؤة ...بلخ . 
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ما َى اإلاى٠٢ الىٟس ي الظي ًجب ؤن ًخدلى به الصخٟي ختى ال ٣ً٘ في زُإ مجاهبت خ٣ُ٣ت  -

 الخضر؟ 

  ,ًخٗغى الصخٟي زال٫ ؤصاء مهامت بلى يٍٛى هٟؿُت ٖضًضة ٢ض جى٨ٗـ ؾلبا ٖلى خُاجه الخانت

 َل حٗخ٣ضون ؤهه مً الىاحب ٞغى مٗاًىت هٟؿُت مخسههت بك٩ل صوعي ٖلى الصخٟي اإلادتٝر ؟ 

 المُت في الجؼاثغ ال تهخم بالجاهب الهخي للصخُٟحن , َل حٗخ٣ضون ؤن مً ال٨ثح ر مً اإلااؾؿاث ؤلٖا

المُت ال٣ُام بخُُٛت صخُت ؤو مٗاًىت صوعٍت ل٣ضعتهم ٖلى  واحب ؤن ًٟغى ٖلى اإلااؾؿاث ؤلٖا

 ال٣ُام بمهامهم ٖلى ؤخؿً وحه ؟ 
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 هىيت اإلابيئت الالطابع :  اإلاطلب

 

 بختراُٞت الصخٟي مغجبِ بلى خض ٦بحر بمؿخىي بختراُٞت اإلااؾؿت ؤو البِئت التي ٌٗمل ٞحها .بن مؿخىي 

ت؟  - الم ؤو البِئت ؤلاٖالمُت اإلادتٞر  ما َى اإلا٣هىص في هٓغ٦م بالبِئت اإلاهىُت اإلاالثمت في ؤلٖا

المُت في الجؼاثغ ؤو ختى في الٗضًض مً الضو٫ ا - ٗاث ؤلٖا لٛغبُت بالبِئت إلااطا في عؤ٨ًم ال تهخم الدكَغ

ت ؟   التي ٌٗمل ٞحها الصخٟي لخجٗل مجها بِئت مدتٞر

  ُُٟت ٖلى مؿخىي حؿُحر الُا٢م الصخٟي )مثل ؤلا٢هاء في خا٫ زبىث وحىص بزخالالث مهىُت ؤو ْو

اإلاخٗمض ؤو الخغمان مً التر٢ُت ؤو الٗمل جدذ بمغة مً ال زبرة لهم ؤو مً َم ؤ٢ل ٦ٟاءة في مٗالجت 

 ألازباع ...(.

ل جغون ؤن طل٪ ًم٨ً ؤن ٩ًىن ؾببا في اللجىء بلى َٝغ زالث )آلُت الًبِ و الخىُٓم( مً َ  -

 ؤحل خماًت خ٤ الصخٟي في بِئت مهىُت مالثمت ؟ 

  في ال٨ثحر  مً الخاالث حؿخٛل ؤلاصاعة بوكٛا٫ الصخٟي في آصاء مهامه لخذجب ٖىه ما مً قإهه ؤن

ختى ال٣اهىهُت ٖلى ٚغاع ؤلاجٟا٢ُاث الجماُٖت ؤو ًىضر له ٧امل خ٣ى٢ه اإلااصًت و ؤلاحخماُٖت ؤو 

مثلما خضر في الٗضًض  –ال٣ىاهحن الخىُٓمُت الضازلُت ؤو ختى ؤلاقترا٧اث في الىىاصي و ؤما٦ً الغاخت 

 .  -مً اإلااؾؿاث الخانت و الٗمىمُت 

ؤال جغون اهه مً الًغوعي ؤن جدىػ ؤلُت الخىُٓم والًبِ ٖلى ٧ل اإلاٗلىماث الخانت ب٩ل  -

٣ت ؤًًا ج٣ُُم مؿخىي ا المُت ختى جم٨ً الصخٟي مجها ؟ )ًم٨ً بهظٍ الٍُغ إلااؾؿاث ؤلٖا

الخىُٓم ال٣اهىوي و اإلااؾؿاحي و الخضماحي ل٩ل ماؾؿت ٖلى خضة ، ٞظل٪ ًجٗل اإلااؾؿت ؤ٦ثر 

 قٟاُٞت( .

 المُت لهظ غ ٖلى مغا٤ٞ زانت بالُبُٗت ؤلٖا المُت في الجؼاثغ ال جخٞى ٍ ال٨ثحر مً اإلااؾؿاث ؤلٖا

دُت ؤزىاء ال٨خابت .  غ مدترمت جًمً خضا مٗخبرا مً ألاٍع  اإلااؾؿاث مثل اإلا٨خباث و ٢اٖاث جدٍغ
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َل جغون ؤهه مً واحب آلُت الًبِ و الخىُٓم ؤن جٟغى خضا ؤصوى مً اإلاٗاًحر  اللىحِؿدُت  -

 ال٨ُٟلت بًمان ٢ُام الصخٟي إلاهامه في ؤخؿً الٓغوٝ ؟ 

ُٞت التي ًجب ؤن ًدٓى بها الصخٟي بد٨م مهىخه ؟ ما هي ؤلامخُاػاث اللىحِؿدُت ؤلايا -

 )جسًُٟاث في ؤلاهترهذ و الى٣ل ...(

 

  : مً اإلاهم باليؿبت للصخٟي اإلادتٝر ؤن ًُل٘ ٖلى آعاء حمهىعٍ زانت ُٞما ًخٗل٤ الوضيط ؤلاعالمي

ؾؿت باألزباع التي ًجمٗها ؤو ٣ًضمها و بالخالي ٖلُه مؿاولُت بحخماُٖت ججاَها ، و مً واحب اإلاا 

المي : غ له آلالُت اإلاىاؾب اإلاخمثلت في الىؾُِ ؤلٖا المُت التي ًيخمي بلحها ؤن جٞى  ؤلٖا

المُت و جغ٢ُتها ؟  - المي ؾِؿاَم في جىُٓم اإلاماعؾت ؤلٖا  َل جغون ؤن وحىص الىؾُِ ؤلٖا

المُت ؟  - المي و بحن آزال٢ُاث اإلاماعؾت ؤلٖا ُٟت الىؾُِ ؤلٖا  ما هي الٗال٢ت بحن ْو

 المي الظي ٌكاَم بك٩ل ال جخُغ١ الى الم في الجؼاثغ  بلى الىؾُِ ؤلٖا ُٗت اإلاخٗل٣ت باإٖل هىم الدكَغ

ت :  ٦بحر في زل٤ بِئت بٖالمُت مدتٞر

ت ؟  - المي في زل٤ بِئت بٖالمُت مدتٞر  إلااطا في عؤ٨ًم ؟ وما هي ؤَمُت الىؾُِ ؤلٖا

ٟا في اإلااؾؿت التي ًخىاح - المي ًجب ؤن ٩ًىن مْى ض ٞحها ؤم جابٗا لهُئت َل جغون ؤن الىؾُِ ؤلٖا

 الًبِ ؟ 

غي  - غ و بحن الخِ الخدٍغ المي اإلا٣ضمت بلى َُئت الخدٍغ في خالت الخٗاعى بحن جىنُاث الىؾُِ ؤلٖا

المُت ، ما َى ؤلاحغاء اإلايني الىاحب ال٣ُام به ؟   الظي جخبىاٍ اإلااؾؿت ؤلٖا

المي بمهام بزُاع آلُت ا - لًبِ و الخىُٓم في خا٫ وحىص َل جغون ؤهه مً اإلاهم ؤن ًخمخ٘ الىؾُِ ؤلٖا

المُت ؟  ُُٟت ٖلى مؿخىي اإلااؾؿت ؤلٖا  بزخالالث مهىُت ؤو ْو

المي اإلادتٝر ًب٣ى ٖلى مؿاٞت واخضة بحن الجمهىع و بحن اإلااؾؿت  - مً اإلاٗغوٝ ؤن الىؾُِ ؤلٖا

اث ال٣ًاثُت بحن ال٣ىاة و ٞغص ؤو حؼء مً الجمهىع ، بلى ؤي َٝغ  المُت . في خاالث اإلاىاٖػ ًخإؾـ ؤلٖا

 الىؾُِ ؤلاٖالمي )مً وحهت هٓغ ؤزال٢ُت(؟
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 اإلابدث الثاوي : الخدليل النمي للمقابالث

 

 اإلافاهيم اإلاخعلقت بموضوع الدراضت( : 66) الجدول   

 الفنزة  اإلاوضوع   

 ي أو موقف مً فنزة()رأ

 الفنزة اإلاطزوخت الخنزار

 (حدًد )مقترح أو طزح

 الخنزار  

  

مٟهىم 

الصخٟي 

و  اإلادتٝر

ختراُٞت في الا 

مهىت 

  الصخاٞت

الم  -  الخٍٗغ٠ ال٣اهىوي )٢اهىن ؤلٖا

( ها٢و مً الىاخُت اإلاهىُت 12-05

و ًخجاَل الجىاهب ألازال٢ُت، و ال 

. الم مدتٝر  ًم٨ً ؤن ًيهئ إٖل

 بخدضًض اإلا٩لٟت اإلاا٢خت اللجىت -

 حكتٍر ال اإلادتٝر الصخٟي نٟت

 .مهىُت مٗاًحر ؤًت

ٍغ٠ ال٣اهىوي بالخٗ ملتزمت اللجىت -

 وي٘ ًم٨جها ال وللصخٟي اإلادتٝر 

 هُا١ ًٖ زاعحت مىانٟاث

 ال٣اهىن 

 

7 

 

10 

 

4 

البض مً بٖاصة حٍٗغ٠ الصخٟي  -

اإلادتٝر ٖلى ؤؾاؽ ميني و لِـ ٖلى 

ت و ٢اهىهُت.  ؤؾـ بصاٍع

 و مهىُت مٗاًحرمً الًغوعي وي٘  -

 اإلادتٝر الصخٟي لخدضًض ؤزال٢ُت

 ينياإلا اإلال٠ عاؾتؾىاء مً زال٫ ص

 ؤو بزًاٖه إلزخباع ميني. للصخٟي

في الصخاٞت و ؤلاختراُٞت اإلاهىُت  -

ُت اج٣خط ي  لتزام الخُاص و اإلاىيٖى

 .٣٦ُمخحن ؤؾاؾِخحن

 الصخٟي" بُا٢ت اؾخدضار -

 في للصخُٟحن مىدها ًخم" اإلاماعؽ

 ؤلاختراُٞت. مغخلت حؿب٤ مغخلت

 اإلاغشخحن الصخُٟحن بزًإ -

 بلى ٝاإلادتر  الصخٟي بُا٢ت لخُاػة

ً  .زام ج٩ٍى

  

7 

 

10 

 

14 

 

6 

5 

 

ؤزال٢ُاث 

اإلاهىت و 

ٖال٢تها 

 بال٣اهىن 

الم ؤزال٢ُاث -  ًجض ؤن ج٩ىن  ؤلٖا

 طاتهم، خض في الصخُٟحن مً هابٗت

 بمىحب مٟغويت لِؿذ و

 .ال٣اهىن 

 ب٣ىة اإلاهىت ؤزال٢ُاث ٞغى -

 مهضع ٩ىن ً ؤن ًم٨ً ال٣اهىن 

 .حٗؿ٠

 

11 

 

 

10 

 بزالله ذزب بطا الصخٟي -

٣ٖابا  ٌؿخد٤ ٞهى اإلاهىت بإزال٢ُاث

ت ؾالب ٚحرو ل٨ً   ٩ًىن  ؤن و للخٍغ

 ؤن و مؿب٣ا، مدضص ميني َاب٘ طا

اث ٖلم ٖلى الصخٟي ٩ًىن   بمؿخٍى

 مؿاولُت باب مً طل٪ و ال٣ٗاب

 .اإلاجخم٘ ججاٍ الصخٟي

 

 

9 
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 مً ال٨ثحر في الخؿم ًخم لم -  

 الىهىم جُغخها التي مىع ألا 

ُٗت  مؿاثل ؤجها ٖلى الدكَغ

  .ؤزال٢ُت

 ٢اهىن  ًُغح الظي الىمىطج -

الم  لخىُٓم باليؿبت 05-12 ؤلٖا

الم ٢ُإ  ألازال٢ُت الىاخُت مً ؤلٖا

التي ٢ض  الثٛغاث مً ال٨ثحر ُٞه

 ٩ًىن لها جضاُٖاث ؾلبُت.

بالضعحت  حٗىص اإلاىحىصة الثٛغاث -

 حكغ٥ لم الؿلُت ؤن بلى ألاولى

٘ الىهىم  بٖضاص في اإلاهىُحن مكاَع

ُٗت.  الدكَغ

ُت و َمُتجثمحن أل  -  ألاخ٩ام هٖى

 الىهىم  مٗٓم في الىاعصة

ُٗت الم ل٣ُإ اإلاىٓمت الدكَغ  ؤلٖا

 الىهىم م٘ م٣اعهت بالجؼاثغ

 م٘ م٣اعهت او الجؼاثغ في الؿاب٣ت

 .ؤزغي  صو٫  في ممازلت ٢ىاهحن

َىا٥ مُُٗاث زانت بالخالت  -

 ٞغىت ججٗل مً الجؼاثٍغ

 ال٣اهىن  بمىحب اإلاهىت ؤزال٢ُاث

ُا. م٣بىال  ؤمغا  ْٞغ

 الجؼاثغي  اإلاكٕغ بَخمام -

بض٫ ال٣ٗىباث  األزال٢ُاثب

 .بًجابُا ؤمغا ٌٗضاإلاكضصة 

المُت مغجبِ  - جىُٓم اإلاماعؾت ؤلٖا

  .باإلعصاة الؿُاؾُت بالضعحت ألاولى

 

7 

 

 

10 

 

10 

 

 

3 

 

 

 

5 

4 

 

6 

اإلاؿاولُت ألازال٢ُت التي حؿخىحب  -

ال٣ٗاب ًجب ؤن ج٩ىن جًامىُت و ال 

 خٟي لىخضٍ.جسو الص

5 

 

 

 

حن ؤؾاؾ اإلاغجبِ باإلادىع ألاو٫ اإلاخٗل٤ بمٟاَُم (06ع٢م )جًمً الجضو٫  ُحن َما مٟهىم الضعاؾت مىيٖى

ختراُٞت في مهىت الصخاٞت و ؤزال٢ُاث اإلاهىت و ٖال٢تها بال٣اهىن و  جم في َظا اإلادىع الصخٟي اإلادتٝر الا 

 2مؿاولحن لهم ٖال٢ت بال٣ُإ و  3ؤ٧اصًمُحن و  7اَا جًم ٞغص مً الُٗىت ال٣هضًت التي خضصه 12ؾخجىاب ا

 مً اإلاهىُحن.
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ُٗت  ٨ٞ12غة في َظا اإلادىع، ؤٚلبها ) 19وجم جضاو٫  ٨ٞغة( ٖباعة ًٖ مىا٠٢ و آعاء مً الىهىم الدكَغ

ُٗت ؤو اهخ٣اص للهُا٧ل ا إلاىٓمت اإلاىٓمت لل٣ُإ و جتراوح بحن اهخ٣اص لؤلخ٩ام التي حاءث بها َظٍ الىهىم الدكَغ

 ؤ٩ٞاع بضًلت ٖباعة ًٖ بياٞاث ؤو م٣ترخاث لخىُٓم ؤمثل لل٣ُإ. 7لل٣ُإ، بِىما جم َغح 

ًاء في َُئاث ٢ُاُٖت ٧ان مى٢ٟهم  و هالخٔ ؤن اإلاؿخجىبحن اإلادؿىبحن ٖلى الؿلُت مثل اإلاؿاولحن ؤو ألٖا

٣ت ٖمل اللجىت و  الصخٟي نٟت بخدضًض اإلا٩لٟت اإلاا٢خت مؿاهضا لخىحه اإلاكٕغ في ؤٚلب اإلاؿاثل مثل ٍَغ

الخىحه الغؾمي في َظا ٖلى ٦ظل٪ الٗال٢ت بحن ألازال٢ُاث و ال٣اهىن، خُث وا٤ٞ َظا الىٕى مً اإلاؿخجىبحن 

الهضص ، في خحن هجض ؤن اإلاؿخجىبحن اإلاىخ٣ضًً للخىحه الظي حاء به اإلاكٕغ ؤٚلبهم حامُٗىن و ؤ٧اصًمُىن و 

اء به ال٣اهىن في الى٣اٍ التي جًمجها َظا اإلادىع. وهالخٔ ؤًًا ؤًًا مهىُىن ممً َغخىا ؤ٩ٞاعا بضًلت ٖما ح

هخ٣اصاث و الخٗبحر ًٖ اإلاىا٠٢ ُت بدُث ؤجها ال ج٨خٟي بخ٣ضًم الا ا اإلادىع هي ُٖىت بًجابظؤن الُٗىت اإلاسخاعة له

 بل ج٣ضم َغوخاث بضًلت و عئي زانت بها .

غ ٦مُت مٗخبرة مً اإلا٣ترخ   اث و ألا٩ٞاع البضًلت إلاا حاء به اإلاكٕغ مً زال٫ ٦ما هالخٔ في َظا اإلادىع جٞى

ُٗت التي ٢مىا بخدلُلها ؾاب٣ا، و َى ما ًضٖم الىخاثج التي جىنلىا بلحها في اإلاغخلت ألاولى مً  الىهىم الدكَغ

ُٗت جم اؾخهضعاَا صون  ُٗت( التي مٟاصَا ؤن الىهىم الدكَغ الجؼء الخُب٣ُي )جدلُل الىهىم الدكَغ

ؾخٟاصة مً َظٍ ألا٩ٞاع في خالت لخ( ، بدُث ؤهه ٧ان مً اإلام٨ً الا هىُحن و ؤ٧اصًمُحن ...ببقغا٥ اإلاٗىُحن )م

ُٗت اإلاٗل٣ت ب٣ُإ ؤلاٖالم. ٘ الىهىم الدكَغ  بقغا٥ اإلاٗىُحن في بٖضاص مكاَع

ت٢ضمها اإلاؿخجىبىن هابٗت مً اهخ٣اصاث التي ؤن ؤٚلب الا  ؤًًا هجضو  ٍغ خى٫ ٖمل  و ٖم٣ُت زخالٞاث حَى

الم في اإلاجخم٘ ، ٟٞي الى  ي جخٗل٤ بالغئٍت اإلابضثُت لضوع ؤ ال٣ُإ ذ الظي ًغي ُٞه البٌٗ ؤن مهىت ٢ؤلٖا

ا مً اإلاهً ًجب ؤن جسً٘ لخىُٓم بصاعي و ٢اهىوي ًدضص خ٣ى١ وواحباث الصخٟي، ًغ٦ؼ  الصخاٞت ٦ٛحَر

ُُٟت إلاهىت الصخاٞت في اإلاجخم٘ ٖلى ؤؾاؽ ؤن الصخٟي ً جب ؤن ًخمخ٘ البٌٗ آلازغ ٖلى الخهىنُت الْى

اث واؾٗت جًبُها ؤزال٢ُاث اإلاهىت و لِـ الغصٕ ال٣اهىوي، زخالٞاث جخٗل٤ او ٖلى َظا ألاؾاؽ هجض  بدٍغ

 خترام ؤزال٢ُاث اإلاهىت.٠ٍ الصخٟي اإلادتٝر و ٦ُُٟت يمان ابخٗغ 
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 خلقت اإلامارضت ؤلاعالميت الطمعيت البصزيتيت في جىظيم و أ: آلالياث الهيهل (67) الجدول 

 الخنزار     الفنزة اإلاطزوخت الخنزار     الفنزة  وضوع اإلا

 

 جىُٓم

 اإلاماعؾت

المُت  ؤلٖا

 الؿمُٗت

ت  البهٍغ

المُت اإلاماعؾت جىُٓموحىب   -  ؤلٖا

ت الؿمُٗت و ٖمىما  ٖلى البهٍغ

ت٦ الخهىم وحه  .حخماُٖتا إولٍى

 و الخىُٓم الًبِ َظا ٩ًىن  ؤن -

 ؤو ؾُاؾُا لِـ و وؤزال٢ُا مهىُا

 .٢اهىهُا

 ال٣ُإ جىُٓم في الخانل الخإزغ -

 ويُٗت ؤن ٦ما جماما، مبرع ٚحر

ىهُت ال٣ىىاث  و ٢اهىهُت  ٚحر الخلٍٟؼ

 .ال٣ىىاث َظٍ مهىُت ٖلى ؾلبا ازغج

غاٝ بٌٗ -   مجها الؾُما ألَا

 بلى ٖمضث بالؿلُت اإلاغجبُت

 ل٩ي ال٣ُإ جىُٓم في الخماَل

 .ٖلُه الؿُُغة مً جخم٨ً

88 

 

87 

 

83 

 

9 

 

 

 َظٍ ختراما يمان الضولت لىجخى  -

 صٖمها زال٫ مًاإلاهىُت  لتزاماثالا

 ٖلى اإلاهىُىن  ًخ٤ٟ التي للهُئاث

 مً ؤحل جىُٓم ال٣ُإ. جىهُبها

 

88 

 

 

آلُاث الًبِ 

و الخىُٓم و 

 ألازل٣ت

 : الىهىم و الىزاث٤ -ؤ 

 آلُت ؤبغػ  ٌٗض ٧ىز٣ُت ال٣اهىن  -

  ججاوػٍ ًم٨ً ال و جىُٓمُت

 .ال٣ُإ لخىُٓم

 مُثا١ ؤو اإلاهىت ؤزال٢ُاث مُثا١ -

 الؿلى٥ مضوهت ؤو اإلايني الكٝغ

 اإلاىحهت الىزاث٤ ؤَم ؤخضحٗض  اإلايني

 ؤجها و زانت الصخُٟحن لٗمل

 و اإلاهىُت الجىاهب ٖلى جغ٦ؼ

 ت في اإلاهىت.ألازال٢ُ

 ؤو اإلايني الكٝغ مىاز٤ُ ُٚاب -

 صلُل َىاإلاهىت  ؤزال٢ُاث مىاز٤ُ

 .ٖالمُتؤلا  اإلاىٓىمت في ما زلل ٖلى

88 

 

 

83 

 

82 

 

غ"  آلُتالغبِ بحن  - و  " الخبراء ج٣ٍغ

 "الصخاٞت خ٨ماء مجلـ" آلُت

غ"بدُث ؤن   ًم٨ً ال" الخبراء ج٣ٍغ

 ٨ًً لم بطا خ٣ُ٣ي ؤزغ له ىن ٩ً ؤن

 جدؿم َُئت ؤو لجىت مً ناصعا

ُت ت و باإلاىيٖى  الٗم٣ُت باإلاٗٞغ

 .لل٣ُإ

 

 

3 
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 اإلاجلت ؤو الى٣ضًت اإلاجلت" -

المُت ٦ألُت ٢ض ج٩ىن مهمت بطا  "ؤلٖا

 ٖلمُت و خُاصًت ْغوٝؤوكئذ في 

 فيو ل٨جها لِؿذ ٞٗالت  مهىُت و

 .الجؼاثغي  اإلاجخم٘

ض"هجاٖت آلُت  - مغجبُت  "ال٣غاء بٍغ

بىعي الجمهىع ٦ما ؤجها جخُلب 

غ  هٓام ماؾؿاحي قٟاٝ ٚحر مخٞى

 في الجؼاثغ.

 " الٟترة ؤو الهٟدت"ت آلُت هجاٖ -

ًخُلب قغوَا مهىُت مغجبُت 

غة  المُت، ٚحر مخٞى باإلااؾؿاث ؤلٖا

 خالُا.

غالدك٨ُ٪ في ٢ضعة آلُتي ال –  خ٣ٍغ

ٖلى  ٨تروويلؤلا اإلاى٢٘و  اإلاٟهل

ال٣ُام بضوع ٞٗا٫ في جىُٓم و 

 ؤزل٣ت اإلاهىت.

 

4 

 

6 

 

5 

 

7 

 ألاٞغاص و الجماٖاث : -ب 

 مجلظ أخالقياث اإلاهىت :  – 8

 مجلـ ألاَمُت ال٣هىي إلوكاء -

 ٩َُلُت ٦ألُت اإلاهىت ؤزال٢ُاث

 و ٖمىما الصخاٞت ٖمل جغا٤ٞ

الم  في جبذ و البهغي  الؿمعي ؤلٖا

 جصدر و باإلاهىت اإلاغجبُت الجزاٖاث

 .ألازال٢ُت ؤلاهؼال٢اث

 

 

 

 

 

 

 

85 

 

 

 

 

 

 

مجلـ  ٩ًىن  ؤن مً ألاًٞل -

 مىٟهلت ئتؤزال٢ُاث الصخاٞت َُ

 جإؾِؿه ًخم وؤن الؿلُت ًٖ

 ؤن ٖلى ال٣ُإ مهىيي مً بمباصعة

ل ٩ًىن  ىت مً الهُئت َظٍ جمٍى  الخٍؼ

 .ٞٗالُاتها لًمان الٗمىمُت

 مجلـ ع ؤًٖاءزخُاًخم ا - 

 ٖلى الصخُٟحن مًألازال٢ُاث 

ُت الترشر ؤؾاؽ حر ؤن قٍغ  ٞحهم جٞى

 اإلاهىُت اإلاٗاًحر و الكغوٍ مً حملت

 .البدخت

 اإلاترشخىن  ٩ًىن  ؤن اقتراٍ - 

 ٚحر ج٨ىى٢غاَُتمهىُت  شخهُاث

 .خؼبُت

 

84 

 

 

 

85 

 

85 
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 و الصحافت خنماء لجىت - 2

 ؤلاعالم : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  : مهام اإلاجلظ 

 :  جىُٓمُت َبُُٗت طاث مهام -ؤ  

ت جدضًض - و  اإلادتٝر الصخٟي ٍَى

ض ؤلاهؼال٢اث ؤلازال٢ُت و الٗمل عن

المُت مً زال٫  م اإلاماعؾت ؤلٖا ج٣ٍى

الخدظًغاث و الخىبُساث و 

 الخىنُاث.

طاث الٟهل في ال٣ًاًا الخالُٞت  -

ؤن ج٩ىن ٢غاعاجه  ٖلىزاليي ألا ُاب٘ ال

ا بها مً َٝغ ال٣ًاء  .مٗتٞر

ت َبُٗت طاث مهام -ب   :  بؾدكاٍع

جغ٥ الٟهل في ال٣ًاًا الخالُٞت  -

ل٣ًاء م٘ بم٩اهُت بؾدكاعة اإلاجلـ ل

 مً َٝغ الؿلُاث ال٣ًاثُت.

٘ بٖضاص في اإلاؿاَمت -   مكاَع

 .بال٣ُإ الٗال٢ت طاث ال٣ىاهحن

ج٣ضًم بؾدكاعاث للماؾؿاث  -

المُت.  ؤلٖا

 مُٗىت مؿاثل في ببضاء الغؤي -

 الىنُت للىػاعة  م٣ترخاث وج٣ضًم

 بزخهام اإلاجلـ. بَاع في

يُت هامبم بم٩اهُت ال٣ُام –ج   ج٩ٍى

 ماؾؿاث ؤو َُئاث م٘ باإلقترا٥

 .ؤزغي 

 

 و هؼحهت شخهُاثجدك٩ل مً  -

 مهىُت زبرة ؤزبدذ ال٣ُإ في باعػة

 .الصخاٞت مماعؾت في ٦بحرة

ت و لها  -  ؾلُتطاث َبُٗت بؾدكاٍع

 .ؤزال٢ُت

  : مهام اللجىت 

 حمُ٘ بحن للخىاع ؤعيُت بٖضاص -

المُحن حن ؤلٖا  .الجؼاثٍغ

 وؾاثل إلاؿحري  ثبؾدكاعا ج٣ضم - 

الم  ؤلٖا
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9 

9 

9 

8 

 

4 

4 

4 
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 ؤلاعالميت :  للدراضاث مزلش - 3

 

 

 

 

 وضائل حمهور  حمعياث - 4

 عالم : ؤلا 

 

 ًجب ال مضوي ٦مجخم٘ الجمهىع   - 

جىحُه  مؿإلت ٖلى بُٗضا ًب٣ى ؤن

الم وؾاثل ؤزل٣ت   ؤلٖا

 ؤلاعالم :  لوضائل مزصد - 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88 

 

 

 

- ٘ ال٣ىاهحن  اإلاكاع٦ت في بٖضاص مكاَع

ُٗت ال  خانتو الىهىم الدكَغ

و ٦ظا الىهىم الخىُٓمُت  بال٣ُإ

المُت.  الخانت باإلااؾؿاث ؤلٖا

 الجزإ خاالث في لٗب صوع الىؾاَت -

المُت اإلااؾؿاث بحن  و ؤلٖا

 اإلااؾؿاث بحن ؤو الصخُٟحن

المُت  بحن ؤو الجمهىع   و ؤلٖا

 اإلااؾؿاث و الخ٩ىمُت ماؾؿاث

المُت  .ؤلٖا

 

 مهىُحن و ؤ٧اصًمُحن باخثحن ًخًمً -

الم -  صعاؾت اإلاؿاثل اإلاخٗل٣ت باإٖل

 هخاثج ج٣ضًم و ٖلمي بك٩ل

ُت  ًم٨ً جىنُاث ق٩ل ٖلى مىيٖى

 ال٣ُإ ؤزل٣ت و لخىُٓم اؾخٛاللها

 .ؤخؿً بك٩ل

 

 مهالر ًٖ الضٞإ في حؿاَم - 

ؼ الخضمت ال الجمهىع   ٗمىمُت.و حٍٗؼ

 خى٫  لآلعاء بؿبر ال٣ُامبم٩اهُت   -

الم وؾاثل مؿخىي   .ؤلٖا

 

 ؤحل مً ٩َُلُت آلُاث م٘ خ٩املال -

المُت الخضماث مؿخىي  ؿحنجد  .ؤلٖا

 

في الغنض و  مسخهحنًخ٩ىن مً  -

ت .  جدلُل اإلاًامحن الؿمُٗت البهٍغ

المُت اإلاًامحن مخابٗت -  ؤلٖا

ت الؿمُٗت و صعاؾت  هاجدلُل و البهٍغ

ا آزا  .البُٗض و اإلاخىؾِ اإلاضي ٖلىَع

عنض ؤلاهؼال٢اث اإلاهىُت و بنضاع  -

 صعاؾاث مخسههت.
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 داخل اإلاهىت أخالقياث لجىت - 6

 ؤلاعالميت :  اإلاؤضطت

 ٖلى آلالُت َظٍ ٢ضعة في حك٨ُ٪ -

اإلااؾؿاث  ٖلى مٗحن ٞغى جىحه

المُت  .خانتال ؤلٖا

 في ج٩ىن  ؤن ممازلت آللُت م٨ًً -

ت َُئت الخاالث ؤًٞل  في بؾدكاٍع

 اإلااؾؿت صازل ألازال٢ُت ال٣ًاًا

المُت  .ؤ٢ل ال و ؤ٦ثر ال ؤلٖا

 

 اإلاهىيين :  حمعياث - 7

 في ججؿُض َظٍ آلالُت ًهٗب -

 ججغبت بلى بالىٓغ زانت الجؼاثغ

 .الصخُٟحن ه٣اباث

 الجمُٗاث مً الىٕى لهظا ًم٨ً -

ً مجا٫ في ضامُٟ ٩ًىن  ؤن  و الخ٩ٍى

 ج٣ضًم و الجضص الصخُٟحن مغا٣ٞت

 .بال٣ُإ جخٗل٤ ٢ًاًا في م٣ترخاث

 

 ؤلاعالمي :  الوضيط  - 8

 ج٩ىن  ؤن ًم٨ً آلالُت َظٍ - 

 اإلااؾؿاث بخترام إلاضي م٣ُاؽ

المُت  مضي و اإلاهىت ألزال٢ُاث ؤلٖا

 و اإلاجخم٘ إلاهالر مغاٖاتها

 .الجمهىع 
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83 

 

 

7 

 

 

غ - غ جدٍغ صوعٍت خى٫ ٢ُإ  ج٣اٍع

الم.  ؤلٖا

الخ٩امل م٘ الهُئاث ألازغي في  -

 ال٣ُإ. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المي الىؾُِ ًخم حُٗحن -  مً ؤلٖا

 .اإلاهىت ؤزال٢ُاث مجلـ َٝغ

 ٖلى لل٣اثمحن جىححهاث ٣ًضم -

المُت اإلااؾؿت و ًدغم ٖلى  ؤلٖا

 بخترام ؤزال٢اث اإلاهىت.
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 مؤضطت أخطً حائشة - 9

 ميت : إعال 

 

 ألاخالقياث :  مطدشار - 86

جدٟٔ خى٫ ٢ضعة َظٍ آلالُاث  -

 ٖلى الٗمل بالك٩ل اإلاُلىب.

 الحنوميت :  غير اإلاىظماث -11

جدٟٔ خى٫ ٢ضعة َظٍ آلالُاث  -

 ٖلى الٗمل بالك٩ل اإلاُلىب.

 آلياث أخزى :  – 82

جدٟٔ خى٫ ٢ضعة َظٍ آلالُاث  -

 اإلاُلىب. ٖلى الٗمل بالك٩ل

 

 

 

 

86 
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87 

 

ت  - اإلااؾؿت  ازخُاع  ًخم وج٩ىن ؾىٍى

غ ؤؾاؾا ٖلى الٟاثؼة  الىؾُاء ج٣اٍع

المُحن  .ؤلٖا

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 راث اإلاطا –ج  

 الخنويً و القاعدي الخنويً - 8 

 :  اإلاخواصل

 ؤزل٣ت و جىُٓم في صوع مهم لهما - 

المُت. اإلاماعؾت  ؤلٖا

ً ٧ل بزاعة  - مك٩ل ًخٗل٤ بالخ٩ٍى

الجامعي في مجا٫ الصخاٞت و 

الم.  ؤلٖا

 

 

 

 

83 

 

86 

 

 

جىنُت بةٖاصة الىٓغ في بغهامج  - 

ً  .الصخاٞت في الجامعي الخ٩ٍى

 جضَعـ ٖلى التر٦حزيغوعة  - 

 اإلاؿاع الجامعي. في اإلاهىُت اإلا٣اًِـ

ؼ  -   ؤزال٢ُاث جضَعـيغوعة حٍٗؼ

 .الصخاٞت مهىت

ً يغوعة -   مً نالصخُٟح ج٩ٍى

جي  ٖلى ألازغي  الخسههاث زٍغ

ً  ج٣ني في الصخاٞت. ج٩ٍى

ً آلُاث ؤَمُت مخابٗت و مغا٢بت -  الخ٩ٍى

المُت  اإلااؾؿاث صازل اإلاخىانل ؤلٖا

ً َٝغ آلُاث مً زاعج اإلااؾؿت م

المُت )مثال مجلـ  اإلاهىت ؤزال٢ُاث ؤلٖا

 البهغي(  الؿمعي يبِ ؾلُت و

86 

88 

88 
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 و الىفعيت غير البدور - 2

 :  اإلاعمقت

آلُت مهمت إلاخابٗت ٖمل وؾاثل  -

الم بك٩ل ٖلمي.   ؤلٖا

 

 

 

 الجوائش :  – 3

 اإلاهىُت ٢ض ٩ًىن  و الجزحهت الجىاثؼ -

 اإلاماعؾت ؤزل٣ت في بًجابي حض صوع  لها

المُت حر و ؤلٖا ت. مهىت بِئت جٞى  مدتٞر

 

 آلاراء :  ضبر - 4

 حؿاَم ؤن ًم٨ً لهظٍ آلالُت - 

 اإلااؾؿاث خث في حُض بك٩ل

المُت  ؤزال٢ُاث اخترام ٖلى ؤلٖا

غث قغوٍ مُٗىت اإلاهىت  .بطا جٞى

 

 الجمهور :  حعليم خملت - 5 

 الجؼاثغ فينٗبت الجؿُض  - 

غ  الهُا٧ل لُٛاب  ال٣اهىهُتو ألَا

 آلياث أخزى :  – 6 

جدٟٔ خى٫ ٢ضعة َظٍ آلالُاث  -

 ٖلى الٗمل بالك٩ل اإلاُلىب.

 

 

3 
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87 

 

 

26 

 

 

23 

 و الخبراء و الباخثىن  بها ٣ًىم -

 و اإلاهىُت ؤلاهؼال٢اث حملت بلى جخُغ١ 

 ٞحها ج٣٘ ؤن ًم٨ً التي ألازال٢ُت

الم وؾاثل  و ؤؾبابها صعاؾت و ؤلٖا

 َظٍ وكغ م٘ لها بدلى٫  الخىنُت

 .مسههت مجالث في عاؾاثالض

المُت البِئت صعاؾت -   ٧ل مً ؤلٖا

 التي الجىاهب طل٪ في بما الؼواًا

ؼ في حؿاَم    .اإلاهىت ؤزال٢ُاث حٍٗؼ
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المُت اإلاماعؾت ؤزل٣ت و جىُٓم في اله٩ُلُت ًخًمً آلالُاث 07الجضو٫ ع٢م  ت و قمل  الؿمُٗت ؤلٖا البهٍغ

حن ؤؾاؾُحن  المُت اإلاماعؾت جىُٓم َما "مىيٖى ت" و " الؿمُٗت ؤلٖا  و الخىُٓم و الًبِ آلُاث البهٍغ

مجهم عئؾاء  حنمهىُ 8مً الُٗىت ال٣هضًت اإلادضصة جًم  اٞغص 23ؾخجىاب ألازل٣ت" و جم في َظا اإلادىع ا

غ و مضعاء ؤزباع و صخُٟحن مً طوي الخبرة باإل  زبرة مهىُت في ممً لهم ؾُاؾُحن )بغإلااهُحن(  3ياٞت بلى جدٍغ

الم الؿمعي البهغي  الم الؿمعي البهغي  5ؤ٧اصًمُحن و  7و مجا٫ الٖا  مسخهحن في ؤلٖا

 اإلاماعؾت ٨ٞغة مجها زمؿت ؤ٩ٞاع  في اإلاىيٕى ألاو٫ اإلاخٗل٤ بإَمُت جىُٓم 67وجم في بَاع َظا اإلادىع جضاو٫ 

المُت ت و ب٣ُت ألا٩ٞاع ) الؿمُٗت ؤلٖا ى آلُاث الًبِ و الخىُٓم و ( جخٗل٤ باإلاىيٕى الث62البهٍغ اوي َو

 ألازل٣ت.

٨ٞغة مً بحن ألا٩ٞاع اإلاخضاولت هي ٖباعة ًٖ  25ومً زال٫ الخهي٠ُ اإلاىضر في الجضو٫ ًم٨ً ؤن هالخٔ ؤن 

عؤي ؤو مى٠٢ مً آلُت م٣ترخت مً يمً آلالُاث التي جًمجها ملخ٤ صلُل اإلا٣ابلت و هي آلالُاث التي ٢ضمها 

ا،  38جغاهض م٣ابل البروِٞؿىع حىن ٧لىص بغ  ٨ٞغة ٖباعة ًٖ م٣ترح ؤو جهىع لتر٦ُبت آلالُاث و همِ حؿُحَر

ىا هجض ؤن اإلاؿخجىبحن ٧اهىا بًجابُحن بدُث ؤجهم لم ٨ًخٟىا بالخٗبحر ًٖ آعائهم خى٫ آلالُاث اإلا٣ضمت بل  َو

المُت، ٢ضمىا جهىعاتهم و م٣ترخاتهم مً ؤحل حؿُحر ؤخؿً و جىٓم ؤمثل آللُاث جىُٓم و ؤزل٣ت اإلام اعؾت ؤلٖا

٤ُ في بزخُاع  ؤٞغاص الُٗىت.   و َظا ًض٫ ٖلى الخٞى

ت  الم و الؿاٍع ُٗت اإلاخٗل٣ت باإٖل وهالخٔ ؤًًا ؤن ؤٚلب ألا٩ٞاع اإلا٣ترخت ٚحر مىحىصة في الىهىم الدكَغ

اإلاٟٗى٫ و َظا ًض٫ ٖلى ٣ٞغ َظٍ الىهىم و ٖلى ؤهه لم ًخم الى٣اف خىلها م٘ اإلاٗىُحن بال٣ُإ و َم 

 ىُىن بالضعحت ألاولى و اللظًً ٌك٩لىن ؤٚلبُت ؤٞغاص الُٗىت اإلاؿخجىبت في َظا اإلادىع.اإلاه
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 ( :  الخصوراث الخاصت بدىظيم ؤلاعالم الطمعي البصزي في الجشائز 68الجدول )

 الخنزار الفنزة  اإلاوضوع

 

 ضلطت آليت

 الضبط

ت آلالُاث مً حٗض الًبِ ؾلُت -   ؤن ٖالم، ل٨ً ًجبؤلا  ٢ُإ لخىُٓم الًغوٍع

 و ال٣ُإ مهىيي ٖلى يِٛ و ع٢ابت آلُت بلى جدى٫  ال ل٩ي صًم٣غاَُت ْغوٝ في جيص ئ

 ماؾؿاجه.

 ؤزغي  ع٢ابُت َُئت ؤًت ًٖ جسخل٠ ال الجؼاثغ، في البهغي  الؿمعي يبِ ؾلُت -

 ٖملها. م٩ُاهحزماث و جغ٦ُبتها َبُٗت بلى بالىٓغ

ُت مؿإلت ؤن و وحىصَا ٖضم مً ؤًٞل الؿلُت َظٍ وحىص -  و الٗمل مىيٖى

 الصخُٟحن. هًاالث و ال٣ُإ جُىع  م٘ جخُىع  و جخدؿً ؤن ًم٨ً م٩ُاهحزماجه

الم جىُٓم و يبِ آلُاث -  و بالخىٕى جخمحز و ج٩املي بك٩ل حٗمل ؤن ًجب ؤلٖا

 ال٣ُإ. حىاهب ل٩ل لخخ٨ٟل الخسهو

ت ج٩ىن  ؤن ًجب آلالُاث َظٍ -  ؤجها ُثبد الُبُٗت و التر٦ُبت خُث مً مخىٖى

 اإلاٗىُحن. و ال٣ُإ في الٟاٖلحن ٧ل جدخًً

26 

 

89 

8 

83 

87 

مجلظ 

خنماء 

 الصحافت

ٌؿخدؿً ؤن ٩ًىن مجلـ خ٨ماء الصخاٞت ٖلى عؤؽ ٧ل آلالُاث اله٩ُلُت اإلاٗىُت  -

الم، ٦هُئت مغحُٗت.  بدىُٓم و ؤزل٣ت ٢ُإ الصخاٞت و ؤلٖا

 لها ج٩ىن  لً و ق٩لُت ُتلِـ مً الًغوعي بوكاء مجلـ خ٨ماء الصخاٞت ٞهي آل -

ها التي اإلاُُٗاث ْل في ٞٗالت مؿاَمت الجؼاثغ و ًًٟل ؤن ٌؿدبض٫ بهُئاث  حٗٞغ

 ؤزغي ج٩ىن ؤ٦ثر  ٖملُاجُت ألن َبُٗت الصخٟي الجؼاثغي ال ًامً باإلاغحُٗت اإلاهىُت. 

 ألاعضاء  : 

 ٞٗلُت وشخهُاث ٢ضمذ بياٞاث باعػًٍ و ؤ٧اصًمُحن اإلاهىُت الخبرة ؤصخاب ًًم -

م و لل٣ُإ ٤ ٖلحها الخىا٤ٞ ًخم التي الصخهُاث مً ٚحَر  و ب٢تراح م٩ُاهحزماث ٞو

  .٣ِٞ اإلاهىُحن َٝغ مً مهاص٢ت
٤ اإلاهىُحن َٝغ مً اهخسابهم ًخم الصخاٞت خ٨ماء مجلـ ؤًٖاء -   جغشر مٗاًحر ٞو

 ناعمت. حض

تهم، جىهى ان حهت ألي ًم٨ً ال - ت ٞهي ًٍٖى  بؾدبضا٫ ًخم ؤن ٖلى صاثمت ًٍٖى

اة خا٫ في الًٗى بت ًٖ حٗبحٍر ؤو ؤزغي  إلاهام ج٣لضٍ ؤو الٞى  مً الخغوج في الٚغ

 .الصخاٞت في جيكغ عؾالت زال٫ مً اإلاجلـ

 

 اإلاهام  : 

الم. -  ج٣ضم بؾدكاعاث للؿُاث ل٩ل اإلاٗىُحن ب٣ُإ ؤلٖا

الهُئاث اإلاٗىُت بدىُٓم و يبِ و ؤزل٣ت ٢ُإ  بحن اإلادخملت الجزاٖاث في الٟهل -

4 
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الم  .ؤلٖا

لها صوع ج٩املي م٘ ال٣ًاء بدُث ج٣ضم جىنُاث بلى ال٣ًاء في ال٣ًاًا اإلاخٗل٣ت  -

الم.  باإٖل

4 

4  

 

 مجلظ

 أخالقياث

 اإلاهىت

 مؿخ٣لت طاث َاب٘ ميني الجسً٘ ألي ؾلُت ؤزغي. َُئت -

ت َبُٗت طاث -   ؤو مُٗىت ٢ًُت خى٫  ج٣ضمها التي اإلاالخٓاث في ٢ىتها ج٨مً اؾدكاٍع

 ؤو الجؼاثغ صازل حٗمل التي ؾىاء مُٗىت بٖالمُت وؾُلت جغج٨به ٢ض ما ميني جاوػ ج

الم وؾاثل  الجؼاثغي. الكإن م٘ حٗاَحها في الضولُت ؤلٖا

م٘ ؤلاؾدكاعاث و آلاعاء  الصخاٞت مجا٫ في اإلاخسظة ال٣غاعاث ٧ل جخىا٤ٞ ؤن وحىب -

 بظاتها. ملؼمت اعاثؤلاؾدك َظٍ ج٩ىن  ان صون  اإلاهىت ؤزال٢ُاث مجلـ ًٖ الهاصعة

الم في الجؼاثغ ، بدُث ؤن ٖضم  - طاث ؤَمُت بالٛت في جىُٓم و ؤزل٣ت ٢ُإ ؤلٖا

المُت.  وحىصَا ًض٫ ٖلى زلل ما في البِئت ؤلٖا

 ألاعضاء  : 

المُت الخسههاث مسخل٠ مً صخُٟحن مً جخ٩ىن  -  َٝغ مً مهخسابها ًخم ؤلٖا

 ان ٖلى اإلادتٝر الصخٟي بُا٢ت ٖلى ًدىػون  ممً الصخُٟحن مً ال٣ُإ في ػمالئهم

 .ؾىىاث 5 ٧ل ؤًٖاثه ججضًض ًخم

 اإلاهام  : 

الم  -   عنض ؤلاهؼال٢اث ألازال٢ُت في ٢ُإ ؤلٖا

 ج٣ضًم بؾدكاعاث ؤزال٢ُت . -

الم. - غ صوعٍت خى٫ ٢ُإ ؤلٖا  ج٣اٍع

 الخ٩امل م٘ الهُئاث ألازغي. -

 

26 

85 

89 

26 

 

20 

26 

26 

26 

82 

 

 ضلطت

 ضبط

 الطمعي

 البصزي 

٣ت و ٢غاعاتها في مؿخ٣لت ؾلُت -   ٖال٢ت الؿُاؾُت الؿلُت م٘ ٖال٢تها ٖملها ٍَغ

 .جبُٗت ٖال٢ت لِؿذ و ج٩املُت

 ًخم بهخساب ؤًٖائها مً َٝغ الصخُٟحن ٖلى ؤؾاؽ الترشر. -

تطاث َبُٗت  - المُت اإلااؾؿاث ٧ل ٖلى هاٞظة ها٢غاعات يبُُت و اؾدكاٍع  .ؤلٖا

جخٗل٤  ما ٢ًُت في الخ٨م ال٣اض ي ؤؾاؾه ٖلى ًى٤ُ ؤولى خ٨م بمثابت حٗض ٢غاعاث -

الم.  باإٖل

 ٢غاعاتها حؿاوي في هٟاطَا الخ٨م ال٣ًاجي. -

 اإلاهام  : 

المي الٗمل ؾحر خؿًحؿهغ ٖلى  -  الؿُاؾُت الخضزالث مً خماًخه و ؤلٖا

الم وؾاثل َٝغ مً الٗمىمُت الخضمت جًمً - ٤ ؤلٖا  الضولُت اإلاٗاًحر ج٣خًُه ما ٞو

المُت اإلااؾؿاث ٖمل وٝبٓغ  حٗنى -  ٖال٢ت  و الترازُو مىذ ٦ُُٟاث و ؤلٖا

المُت اإلااؾؿت  .مهىُحن و صخُٟحن مً باإلاؿخسضمحن ؤلٖا

المُت. الخ٣ىُت بالجىاهبتهخم ؤًًا   -  ٖلى مؿخىي اإلاماعؾت ؤلٖا
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 ٢اهىن  في حاءث مثلما البهغي  الؿمعي يبِ َُئت ؾلُت لٗمل الخىُٓمُت الاخ٩ام -

 الضازلي  الٗمل لخىُٓم اٖخماصَا ًم٨ً و حُضة هي بهغي،ال الؿمعي اليكاٍ

 .اإلا٣ترخت الًبِ لؿلُت

ىت مً الؿلُت َظ جمى٫  - ٌ الٗمىمُت الخٍؼ ل ؤي وجٞغ ه ٧ان مهما آزغ جمٍى  و هٖى

 .٢غاعاتها بؾخ٣اللُت لًمان طل٪

 ؤؾاؽ ٖلى اإلاكغوٕ ٚحر ال٨ؿب مً ؤًٖائها بمى٘ ال٨ُٟلت ؤلاحغاءاث جخسظ -

تهم  .لؿلُتا في ًٍٖى

 ؤو مهىُت ٚحر اَضاٝ طاثٖجها  الهاصعة ال٣غاعاث ج٩ىن  ال ؤنجخًمً آلُاث يمان  -

 .ما ماؾؿت وؤ لجهت مبرع ٚحر بك٩ل مىداػة ؤجها

5 

 

 

89 

26 

 

26 

الىقاباث 

 اإلاهىيت

و جٟاصي  الى٣ابُحن الصخُٟحن َٝغ مً الى٣ابي الٗمل بمباصت ؤلالتزام يغوعة -

 ألازُاء الؿاب٣ت في الٗمل الى٣ابي.

المُت الؿاخت في جُٟٗلها يغوعة - ت ؤلٖا  .الجؼاثٍغ

 حٗمل بك٩ل ج٩املي م٘ آلالُاث الؿاب٣ت بما َى مخٗاٝع ٖلُه في بَاع الٗمل الى٣ابي.-

83 

82 

88 

حمعياث 

حمهور 

وضائل 

 ؤلاعالم

 م.لها ؤَمُت بالٛت في الخٟاّ ٖلى مهلخت الجمهىع و الهالر الٗا -

 

المي. -  حسجُل ُٚاب صوع اإلاجخم٘ اإلاضوي في جغقُض الٗمل ؤلٖا

88 

88 

اإلازاصد 

 ؤلاعالميت

 طاث ؤَمُت بالٛت في عنض ؤلاهؼال٢اث ألازال٢ُت و اإلاهىُت. -

ا مً َٝغ مهىُحن و مسخهحن. -  ًجب ؤن ًخم بوكاَئ

 ؤن ج٩ىن مؿخ٣لت ًٖ ٧ل الًٍٛى -

ٌ ؤي  - لها مً َٝغ الضولت و جٞغ ل آزغ لًمان بؾخ٣اللُتها.ًخم جمٍى  جمٍى

غ صوعٍت و جدظع مً ؤلاهؼال٢اث اإلاهىُت و الازال٢ُت. -  جهضع ج٣اٍع

 حٗمل بالخ٩امل م٘ الهُئاث ألازغي. -

87 

87 

87 

87 

87 

87 
 

الم بدىُٓم الخانت الجضو٫ الثامً اإلاخٗل٤ بالخهىعاث الجؼاثغ  و َى الجضو٫ الخاب٘  في البهغي  الؿمعي ؤلٖا

وي مً مداوع الضعاؾت الخُب٣ُُت ، جًمً ؾبٗت مىايُ٘ هي ٖباعة ًٖ آلُاث لخىُٓم و ؤزل٣ت للمدىع الثا

ت جم الى٣اف خىلها م٘ هٟـ ؤٞغاص الُٗىت الخانت بالجضو٫ الثاوي، خُث  المُت الؿمُٗت البهٍغ اإلاماعؾت ؤلٖا

الم ٖمىما و  جم زال٫ َظا الى٣اف وي٘ جهىعاث خى٫ آلالُاث اإلاثلى ال٨ُٟلت بدىُٓم و ؤزل٣ت ٢ُإ ؤلٖا

 الؿمعي البهغي بالخهىم.

اع  جضاو٫  ٨ٞغة مىػٖت ٖلى اإلاىايُ٘ الؿبٗت، و ٢ض خُٓذ آلُاث مجلـ خ٨ماء  46و٢ض جم في َظا ؤلَا

الصخاٞت و  مجلـ ؤزال٢ُاث اإلاهىت و ؾلُت يبِ الؿمعي البهغي بال٨م ألا٦بر مً ألا٩ٞاع اإلا٣ترخت مً 
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الم في الجؼاثغ ، صون َٝغ اإلاؿخىحبحن الظًً ؤٖخبروا ؤن َ ظٍ آلالُاث حٗض ؤؾاؾُت في جىُٓم ٢ُإ ؤلٖا

 بَما٫ صوع آلالُاث ألازغي في جىُٓم ال٣ُإ و ل٨ً بالخ٩امل م٘ آلالُاث ألاؾاؾُت.

و٢ض جم جهمُم الجضو٫ الثالث بك٩ل مسخل٠ ًٖ بايي الجضاو٫ ألهه ًخًمً ألا٩ٞاع اإلا٣ترخت ٖلى ؤؾاؽ ؤن 

٤ ما ألا٩ٞاع التي جم جضاولها  الم ٞو في َظا اإلاؿخىي هي ا٩ٞاع  بضًلت و جُغح عئٍت لخىُٓم ؤمثل ل٣ُإ ؤلٖا

  ًخماش ي م٘ بق٩الُت َظٍ الضعاؾت و حؿائالتها.
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 : أخالقياث اإلامارضت ؤلاعالميت الطمعيت البصزيت (69)الجدول 

 الخنزار الفنزة الخنزار الفنزة  اإلاوضوع

 

واقع 

اإلامارضت 

 يتؤلاعالم

 خضزذ التي ؤلاهؼال٢اث حملت - 

الم في  مىظ البهغي  الؿمعي ؤلٖا

 هي 2017 ؾىت بلى 2012 ؾىت

 مباقغة جغجبِ و مهىُت بهؼال٢اث

المُت. اإلاماعؾت باألزال٢ُاث  ؤلٖا

 بلى حٗىص ؤلاهؼال٢اث َظٍ -

ً ي٠ٗ  اإلايني و ألازاليي الخ٩ٍى

 للصخُٟحن.

ُٛاب لؤلاهؼال٢اث حٗىص  َظٍ -

 مُت و الغ٢ابُت.الخىُٓالهُا٧ل 

ُٚاب ؤلاهؼال٢اث حٗىص بلى  َظٍ -

الىعي باإلاؿاولُت ؤلاحخماُٖت 

 لئلٖالم

ؤلاهؼال٢اث حٗىص بلى  َظٍ -

ت في خضا زت الخجغبت الجؼاثٍغ

الم الؿمعي  البهغي ؤلٖا

 الخام.

مُثا١ ألزال٢ُاث اإلاهىت  ُٚاب - 

 اإلاىٓىمت في ما زلل ٖلى ًض٫

المُت  الجؼاثغ. في ؤلٖا

26 

 

88 

86 

85 

6 

 

84 

 آلُاث و جهىعاث وي٘ يغوعة - 

 الٗمل ؤزل٣ت و بدىُٓم ٦ُٟلت

المي.  ؤلٖا

 يغوعة  بًجاص مُثا١ - 

 مُثا١ ؤو اإلاهىت ؤزال٢ُاث

 الؿلى٥ مضوهت ؤو اإلايني للكٝغ

 زام ؤوو/ ٖام بك٩ل اإلايني

الم  البهغي. الؿمعي باإٖل

24 

 

26 

أخالقياث 

ؤلاعالم 

الطمعي 

البصزي مً 

خيث 

 الخدزيز 

   - ،٤ غ ؤزىاء ؾىاء الخٍٟغ  الخدٍغ

 ألاهىإ بحن الخ٣ضًم، ؤزىاء ؤو

 الصخُٟت. 

 اإلاىاز٤ُ حكمل ؤن ًجب - 

 الض٢ت مؿإلت اإلاهىُت و ألازال٢ُت

ت و  في بالخسهو اإلاٗٞغ

 الخؿاؾت و الض٣ُ٢ت اإلاىايُ٘

 الصخٟي ٩ًىن  ان ٌؿخدؿً - 

الض٣ُ٢ت و  اإلالٟاث في مخسهها

 اإلاخسههت.

 

4 

 

5 

 

5 
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في  ٖالميؤلا  الخُاب مؿخىي   - 

 ؤن ًٟترىاإلاىايُ٘ اإلاخسههت 

 . بؿُُا ٩ًىن 

ت اإلاؿاولُت -  ٍغ  بكإن الخدٍغ

 اإلاىايُ٘ في الىاعصة اإلاٗلىماث

 ًخدملها جًامىُت هي اإلاخسههت

غ بصاعة و الصخٟي  .الخدٍغ

2 

 

7 

 

أخالقياث 

ؤلاعالم 

الطمعي 

اإلاخعلقت 

 بالجواهب

 الخقىيت

 :  الترليب أو الخوليف - 8

 اإلا٣اَ٘ ج٩ىن  اصي ؤنجٟ -

 لِـ و الىا٢٘ مً حؼءا اإلاغ٦بت

 بُٗىه. الىا٢٘

 الهىع  ج٩ىن  ال جٟاصي ؤن -

غ في اإلاغ٦بت و اإلا٣ضمت  الخ٣ٍغ

 الًٟاء مً حؼءا اإلاهىع 

 خضر الظي اإلا٩اوي و الؼماوي

 ما. خضر ُٞه

ألؾباب  الهىع  حٗضًل ٖضم -

ُت )ل٩ي  الخبر( م٘ جدىاؾب ْٞغ

 لقطاث و سواًا إخخيار  - 2

   :الخصويز 

غ  الل٣ُاث و ػواًا - الخهٍى

جخًمً ٢غاءاث ؾُاؾُت و 

ًجب ؤزظَا بٗحن  بًضًىلىحُت

خباع و ٖضم ا ؾخسضام َظٍ الٖا

المُت  ال٣غاءاث في اإلاماعؾت  ؤلٖا

 بك٩ل ٖمضي.

٣ُاث ؤو لاؾخسضام ػواًا ال -

غ ؤو خغ٧اث ال٩امحرا  ػواًا الخهٍى

بك٩ل زاَئ ًم٨ً ؤن ٌك٩ل 

 ٗت ؤزال٢ُت.زُئا مهىُا طو َبُ

ًخدمل الصخٟي و عثِـ  -

غ مؿاولُت َظٍ ؤلازُاء  الخدٍغ

 ألازال٢ُت.
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8 

 

8 
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9 

 

 

 

   

 

 



 البصزيت الطمعيت ؤلاعالميت اإلامارضت أخلقت و بدىظيم النفيلت باآللياث اإلاخعلقت الفصل الثاوي : الخصوراث

 

 412 

اإلاؤززاث البصزيت و  - 3 

  :الصوجيت 

ت اإلاازغاث اؾخسضام -  و البهٍغ

ىى مهىُا. الهىجُت  مٞغ

   : الصوث حعدًل  - 4 

ًم٨ً حٗضًل الهىث ألؾباب  -

مهىُت صون ؤن ًاصي طل٪ بلى 

ت اإلاخضزل.  ٖضم مٗٞغ

 

9 

 

4 

 

أخالقياث  

ؤلاعالم 

الطمعي 

البصزي 

اإلاخعلقت 

باإلامارضت 

  اإلاهىيت

 :صور الهواة  - 8

ؾخسضام نىع ؤلاٞغاٍ في ا -

الهىاة بضون يىابِ مهىُت ٢ض 

 هؼال٢اث ؤزال٢ُت.اًاصي بلى 

   : ألاشزطت ؤلاخباريت - 2

ت - ت مً ٦ثرة ألاقَغ  ؤلازباٍع

 و اإلاكاَض بهدباٍ ٌكدذ ؤن قإهه

 . التر٦حز ٣ًٟضٍ

 بخترام ال٣ىاة ٖلى ًخىحب -

 ءؾىا خض ٖلى الخبر و اإلاكاَض

ت. ت ؤلازباٍع  مً زال٫ ألاقَغ

 

أضماء اإلاخدخلين و  - 3 - 

  مىاصبهم :

 

 

 

 

 

 

 

86 

 

4 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٟى١ وؿبت ال ًجب ؤن ً -

ؾخسضام نىع الهىاء في الٗمل ا

المي   باإلااثت. 30ؤلٖا

 

 

 

 

 

 

 ٦خابت مً ألاًٞل ؤن جخم - 

 ومىانبهم اإلاخضزلحن ؤؾماء

 زا٫ م٣غوء بسِ و واضر بك٩ل

 الجمالُاث مً و ألازُاء مً

 ال٨خابُت.

 الخِ هٟـ ٖلى الخٟاّ - 

 ؤؾماء ل٨خابت الدجم بىٟـ

ً. مخضزلحن  آزٍغ

 ال٩امل ؤلاؾم ٦خابت مً البض - 

اإلااؾؿت  و اإلاىهب بلى باإلياٞت

 باليؿبت للصخهُاث الٗمىمُت.

الخإ٦ض مً الهٟت التي ٌكاع٥  - 

 بها اإلاخضزل و ج٣ضًمها بمبرعاث .

 

5 

 

 

 

 

 

4 

 

4 
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 : إهخاج الاخبار و البرامج – 4

٢اهىن اليكاٍ الؿمعي  -

بإخ٩ام حض  البهغي حاء

باع و األزبًجابُت ُٞما ًخٗل٤ ب

 البرامج.

جل٪ ألاخ٩ام جضزل في بَاع  -

 اإلاؿاولُت ألازال٢ُت لل٣ىىاث.

 

الصور و اإلاشاهد  - 5

 : العىيفت أو اإلاخيفت

٢اهىن اليكاٍ الؿمعي  - 

البهغي حاء بةخ٩ام حض 

 هظا الخهىم.ببًجابُت 

إخترام رغبت ألافزاد في  - 6

    : عدم الظهور على الشاشت

 

 

ؤلاشارة إلى الصور  - 7

 :  ألارشيفيت

 

 

 

 

 

 

9 

 

9 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 َظٍ بؾخسضام ؾىء خالت في -

 مؿاولُت ال٣ىاة جخدمل ألال٣اب

 طل٪ بالضعحت ألاولى.

 

 

ىهُت ال٣ىاة واحب مً -   الخلٍٟؼ

 مً باإلائت 60 ٌٗاص٫ ما جيخج ؤن

ت وكغتها  ٩ًىن  ال ؤن .و ؤلازباٍع

 50 مً ؤ٢ل الخام بهخاحها

 الؿاعي حجمها مجمٕى مً باإلائت

 . الُىمي

 

 

 

 

 

 

 الخىبُه و يغوعة الاقاعة - 

 الهىع  ؤو ألاخضار بلى اإلاؿب٤

 ؤو ٖىُٟت مكاَض جخًمً التي

 الؿً جدضًض و مسُٟت ؤو زُحرة

 َظٍ عئٍت ًم٨ىه الظي ألاصوى

 اإلاكاَض.

 

 بةخترام ٖلى الصخٟي ؤن ًلتزم - 

بت  ٖلى الدؿتر و الٓهىع  ٖضم ٚع

 زاعج ختى اإلاؿخجىب الصخو

 . الكاقت

الهىع  بلى ؤَمُت ؤلاقاعة -

 ألاعقُُٟت .

يغوعة ؤلاقاعة بلى الهىع  -

 ألاعقُُٟت اإلالىهت خضًثا.

6 
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صور اإلاداماة و إعادة  - 8

   :  جمثيل ألاخدار

ت ال٣ىىاث جخٟاصي -   في ؤلازباٍع

٣ت وكغاتها  جمثُل بٖاصة ٍَغ

 ألاخضار ٢ضع ؤلام٩ان.

ٖضم بٖاصة جمثُل ال٣ًاًا  -

 التي الػالذ جدذ ال٣ًاء.

 

بث اإلاواد اإلاخدصل عليها  - 9

مً خالل الخىصذ أو 

 : الخجطظ

الم حكمل ؤزال٢ُاث  -  ؤلٖا

٣ت الخهى٫ ٖلى اإلاٗلىمت.  ٍَغ

 

 على الطلبي الخمثيل – 86

 : الجمهور 

الخمثُل ٖلى الجمهىع َى زُإ  -

 ؤن ميني مً الضعحت ألاولى ًم٨ً

 الصخٟي ٞهل ٣ٖىبخه ج٩ىن 

 .الصخاٞت مماعؾت مً جهاثُا

 

 

 

6 

7 

 

 

 

6 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 اإلادا٧اة جىبُه اإلاكاَض بلى نىع  -

 ؤو بٖاصة جمثُل الىا٢٘.

 

 

 

الم وؾاثل ٖلى ًدٓغ -  ؤلٖا

ت الؿمُٗت  بطاٖت ؤو بث البهٍغ

 مً ٖلحها الخهى٫  جم مىاص ؤي

 ؤو الخهيذ ؤحهؼة زال٫

 ًٖ ؤو ؤلال٨تروهُت ال٣غنىت

٤  َاجُٟت م٩اإلااث ٖتراىا ٍَغ

 زانت.

 

 

 مًمىن  في الًُٗ بم٩اهُت -

المي الٗمل  ًخًمً الظي ؤلٖا

 زال٫ مً ؤوال الخُإ َظا

 َلب و بال٣ىاة اإلاباقغ ؤلاجها٫

المي الٗمل صخُذج  ؤلٖا

غ ؤو عوبىعجاج)  ؤلاجها٫ ؤو( ج٣ٍغ

 اإلاهىُت الهُئاث) اإلاهىُت بالهُئاث

 اإلاماعؾت ؤزل٣ت و بدىُٓم

المُت  (.ؤلٖا

 م٘ اإلاخىاَئ الصخو - 

 ٖلى الخمثُل في الصخٟي

 بضوعٍ ًخدمل الجمهىع،

 ال٣ًاثُت الىاخُت مً مؿاولُت

 الخداًل. َظا في مكاع٦خه
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أخالقياث 

عالم ؤلا 

الطمعي 

البصزي  مً 

داء خيث الا 

 الصحفي

 

ُٖىب الى٤ُ و ألازُاء  - 1

ت و الٗباعاث اإلاؿتهل٨ت و  اللٍٛى

 الىمُُت و اإلاهُىٗت : 

 

 :  و الهىضام اإلآــــــــهــــــــغ    - 2

 

 

 

  :غاثحؿُحر البرامج و اليك - 3

 

 

 

 

 

 

 

٢ُ٘ البرامج لخ٣ضًم  -  4

  :ألازباع الٗاحلت 

 البرامج ٢ُ٘ ٌؿخدب ال - 

 ؤو ٖاحل صخٟي زبر لخ٣ضًم

 َاعت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 ؾىاء آلاصاء في الخهى٘ جٟاصي - 

 ال٣ىىاث في ةالهىع  زال٫ مً

ىهُت  الهىث زال٫ مً او الخلٍٟؼ

 ؤلاطاٖت. في

 

ٖخضا٫ في اللباؽ صون الا  - 

 جٍٟغِ و ال بٞغاٍ.

المُت اإلااؾؿت ٖلى -   ؤن ؤلٖا

 و اإلآهغ بمهاٍع٠ جخ٨ٟل

 و بالصخٟي الخانت الهىضام

 اإلا٣ضم.

 

 ال٨الم لٟغم الٗاص٫ الخىػَ٘ - 

 البرامج زال٫ ؤلاهدُاػ ججىب و

ت   خٟاٖلُتال و الخىاٍع

 مساَبتهم و الًُٝى بخترام -

 باصعوا لى ختى مهظب بك٩ل

 . باإلؾاءة

 مً الٗامت ألازال١ بخترام - 

 الهىث و الهىعة زال٫

 الًُٝى ٦غامت ٖلى الخٟاّ - 

 ممً خماًتهم ٖلى الخغم و

 ؤو بلحهم ؤلاؾاءة ًخٗمضون 

دهم  مضازالث زال٫ مً ججٍغ

 َاجُٟت.

 اإلاخ٨غعة اإلا٣اَٗت جٟاصي - 

.لل  ًُٝى

 

 

 صازل زبر ؤي ٖضم بصعاج - 

 هٟغاصيا ٢غاع ٖلى بىاء اليكغة

غ بال في  َُئت هُا١ زاعج الخدٍغ
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ؤلاًماءاث مً زال٫  - 5

اإلاالمذ و ألانىاث و آلاصاء 

 اإلابالٜ ُٞه:

 مً ُٞه اإلابالٜ آلاصاء جٟاصي  - 

 ال ٦ما ألانىاث ؤو اإلاالمذ زال٫

 بةًماءاث ا٣ًىمى  ؤن ٌؿخدب

 ؾدُاءالا  مثلؾلبُت  مٗاوي جى٣ل

 زبر مدل ٩ًىن  ما شخو مً

 ؤو ٖغ١  مً مى٢ٟه ؤو اليكغة في

 مُٗىت. ز٣اٞت ؤو صًً

العىصزيت أو  آلاراء - 6

 و الزأي لحزيت اإلاعادًت

 :  الخعبير

ت مٗاصًت بأعاء ؤلاصالء مى٘  -   لخٍغ

 مى٘ ٖضم ؤن و الخٗبحر و الغؤي

ا ٌٗض طل٪  ال و ُاؤزال٢ ال جهٞغ

 ٖلى ال٣اثمحن َٝغ مً مؿاوال

المُت. اإلااؾؿت  ؤلٖا

ت ًامً ال إلاً ًم٨ً ال -   بدٍغ

 صًم٣غاَُت و الخٗبحر و الغؤي

 مً ٌؿخُٟض ؤن ألا٩ٞاع و الغئي

 وؾاثل زال٫ مً اإلابضؤ َظا

الم  .ؤلٖا

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

6 

 

4 

 

 الخاالث الٗاحلت.

 بٖضاص بلى اإلاباصعة بم٩اهُت ؤزظ - 

ت اإلااصة ت الؿمُٗت الخبًر  البهٍغ

 صون  الٟىعي للبث اإلاىحهت

ٍغ عثِـ بلى الغحٕى  طل٪ و جدٍغ

 ًخم ؤن صون  الخانت الٓغوٝ في

 لهغم ججاوػا الخهٝغ َظا ٖخباعا

 . اإلاؿاولُاث
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خق خول 

الزد 

   الخلفشيووي

ؤَمُت و بًجابُت ألاخ٩ام التي  -

جًمجها ٢اهىن اليكاٍ الؿمعي 

 البهغي بهظا الخهىم.

 لمؤؾ٠ ألن َظٍ ألاخ٩ام  - 

 لُٛاث هٓغا آلان لخض جُب٤

 جُب٤ُ بكمان ال٨ُٟلت آلالُاث

الم ل٣ُإ اإلاىٓمت ال٣ىاهحن  ؤلٖا

 )ؤَمُت آلالُاث(.

5 

 

7 

 

ىهُتلالخ ال٣ىاة لتزاما -   ببث ٍٟؼ

 ألي م٨ٟى٫  ٦د٤ اإلاهىع  الغص

 بٖالمي جىاو٫  مدل ٧ان شخو

 ال٣ىاة. في

 الك٩ل ٖلى الغص بث ًخىحب - 

 في الخبر بطاٖت به جمذ الظي

 في طل٪ وو الخ٨غاع  الى٢ذهٟـ 

 ح٣ٗب التي ًىما الثالزحن ًٚىن 

 .الخبر بث

 مدل الخبر بث بٖاصة جمذ بطا - 

 وكغة مً ؤ٦ثر في الخصخُذ

 بث بٖاصة ال٣ىاة ٖلى ُٞخىحب

ىوي الغص  الخ٨غاع بىٟـ الخلٍٟؼ

 الخبر بطاٖت به جمذ الظي

 .الغص مىيٕى

ا الغص ٩ًىن  ؤن ًجب -   مً مؿاٍو

 مدل للخبر الؼمىُت اإلاضة خُث

 بىٟـ ٩ًىن  ان و الخصخُذ

٣ت وؤ الصخٟي الك٩ل  ٍَغ

 .الخىاو٫ 

 ًُلب ؤن الغص لُالب ًم٨ً - 

 خ٣ه إلاماعؾت شخهُا الخًىع 

 خ٣ه مً ؤهه ٦ما ، الغص في

 َٝغ مً الغص ًخم بإن ال٣بى٫ 

 وؤ الخهت ميكِ ؤو الصخٟي

 قٍغِ زال٫ مً الغص ًخم ؤن

 بالتزامً ال٣ىاة جبثه الظي ألازباع

 .بغامجها م٘

 ألازباع قٍغِ بزخُاع خالت في - 

٣ت  ٖامت ٢ىاة في غصلل ٦ٍُغ

 الؼمني اإلاجا٫ ٩ًىن  ؤن ًخىحب

 الكٍغِ ٖلى اإلا٨خىب الغص لبث

ا ت وكغة إلاضة مؿاٍو  ٧املت بزباٍع

 ج٨غاعاث ٖضص ٌؿاوي  ج٨غاع م٘

ت اليكغة  الُىم في ؤلازباٍع
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  الىاخض،

ت ال٣ىاة ٧اهذ بطا ؤما -  بزباٍع

 ًخًمً الظي الكٍغِ بث ٞةن

 زالر حؿاوي  مضة في ٩ًىن  الغص

تبز وكغاث  .ال٣ىاة لىٟـ باٍع

 ال ؤن جًمً ؤن ال٣ىاة خ٤ مً -

ىوي الغص خ٤ ؾخٛال٫ًخم ا   الخلٍٟؼ

ه  اإلاٛاالة ؤو ال٣ىاة ؾمٗت لدكٍى

 ٚحر ؤزغي  ؤَغاٝ ٖلى الغص في

 .الكاقت في مخىاحضة

 

2 

 

3 

أخالقياث 

ؤلاعالم 

الطمعي 

ي البصزي ف

 ضخدقاقاثالا 

 هخخابيتالا 

بإن ٧ل ىعي وحىب ال - 

٢خهاصًت و اإلاىايُ٘ بما ٞحها الا

ايُت ًم٨ً ؤن الث٣اُٞت و الٍغ

 .هخساباثج٩ىن لها ٖال٢ت باال 

 اإلااؾؿاث مى٘ اإلابرع ٚحر مً - 

المُت  بقهاع ج٣ضًم مً ؤلٖا

 للمترشخحن  ألاحغ مضٕٞى

 .الؿُاؾُت وبغامجه
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 مجاوي ػمني خحز بمىذ ؤلالتزام -

 ٞترة زال٫ ممثلحهم ؤو للمترشخحن

 وطل٪ هخسابُتؤلا  الخملت

 ٧ل بحن الخام بالدؿاوي 

 اإلاضة خُث مً اإلاخىاٞؿحن

 .البث ٞترة و الؼمىُت

حرالخىنُت ب -   ػمني خحز خٞى

 الؿُاس ي لئلقهاع مسهو

 وطل٪( مالي بم٣ابل)ألاحغ اإلاضٕٞى

 ًخًمً بقهاعي  ٣ٖض زال٫ مً

 مضة و بالثاهُت الدؿٗحرة وحىبا

 الخؿاباث و الؿُاس ي ؤلاقهاع

 زاللها مً ًخم التي البى٨ُت

حن بحن اإلاالي الخٗامل  م٘ الُٞغ

 حمُ٘ ًدٓى ؤن ٖلى الخغم

 بىٟـ الؿُاؾُحن اإلاخىاٞؿحن

 الخهى٫  ٖلى ال٣ضعة مً ال٣ضع

 هٟـ في الؿُاس ي ؤلاقهاع ٖلى

 .ال٣ىاة

 ٌٗلم ؤنالخغم ٖلى  - 

 ًخٗل٤ ألامغ ؤن اإلاكاَضون 

 .ألاحغ مضٕٞى ؾُاس ي بةقهاع
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الصحفيين جزشح  - 

 هخخابيت : لالضخدقاقاث الا 

 ًترشر ؤن الصخٟي بةم٩ان -

 اؾخد٣ا٢اث ؤي في مىاًَ ٦إي

 ل٣به ٖلى الخٟاّ م٘ هخسابُتا

 .الخ٣ُ٣ي ٖمله ألهه ٦صخٟي

 

 

 في الترشر للصخٟي ًد٤ ال -

 صخُٟا. بهٟخه ؤلاهخساباث
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 ىهُتالخلٍٟؼ للىحٍى ًجىػ  ال - 

 و الازباع م٣ضمي طل٪ في بما

م، و اإلاغاؾلحن و البرامج  ٚحَر

 مً هٕى ؤي ج٣ضًم في اإلاكاع٦ت

 ؤو الؿُاس ي ؤلاقهاع اهىإ

 .الخجاعي  ؤو الخؼبي

 الصخٟي ًمخى٘ ؤنًجب  -

 َُلت مهىخه مماعؾت ًٖ اإلاترشر

 ٖهضجه َُلت و الخملت ٞترة

 ؤلاهخساباث في  ٞاػ بطا ؤلاهخسابُت

 .اإلاهالر جضازل لخٟاصي

 بقغا٥ اٖخباع ًيبغي ال -

 ؾبر ومجها  الُغ١  ب٩ل الجمهىع 

خا ، الكإع في آلاعاء  ًمثل  جهٍى

ت ؤو الٗام  الغؤي  .بُٗجها مجمٖى

 هخاثج ج٣ضًم خا٫ في - 

 مٛلٍى بك٩ل ؾخُالٖاثالا 

 ؤهجغث التي اإلااؾؿت بةم٩ان

 .الخصخُذ خ٤ َلب ؾخُإلالا 

الم في الصخٟي خ٤ مً -   ؤلٖا

ٌ ؤن البهغي  الؿمعي  ًٞغ

غ جى٢ُ٘  بطا بةؾمه اإلاهىع  الخ٣ٍغ

ذ حٗضًالث ؤن عؤي  ال ٖلُه ؤحٍغ

 ٖلحها و٠٢ التي الخ٣ُ٣ت ح٨ٗـ

 .للخُُٛت بحغاثه زال٫ مُضاهُا

 ؤن ألازباع وكغة م٣ضم خ٤ مً -

ٌ  ٚحر ؤهه ًغي  زبر بطاٖت ًٞغ

 طل٪. ٖلى ؤصلت ٣ًضم و صخُذ
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أخالقياث 

ؤلاعالم 

الطمعي 

البصزي 

اإلاخعلقت 

 باإلشهار.

 بحن الٗال٢ت ؤزل٣ت و جىُٓم -

الم و ؤلاقهاع  ٌٗض الجؼاثغ في ؤلٖا

 اإلاجاالث ؤ٦ثر و ؤنٗب مً

 بمهضع ًخٗل٤ ألهه خؿاؾُت

ً صزل  ٢ُإ في اإلاؿدثمٍغ

الم  .ؤلٖا

 بحن الخضوص جىيُذ ًجب - 

 بحن و الخجاعي  ؤلاقهاعي  الٗمل

 ًدضر ال ختى ٖالميؤلا  الٗمل

 .اإلاجالحن بحن جضازل

الم -   بةم٩اجهما ؤلاقهاع و ؤلٖا

 بهغي  ؾمعي ًٞاء في الخىاحض

 ؤن ًجب ال ؤهه بال ، مكتر٥

الم في ؤلاقهاع ًازغ ٣ت ؤلٖا  بٍُغ

 .بإزغي  ؤو

 اإلاىايُ٘ ج٩ىن  ؤن ًجب -

 اإلااؾؿاث بحن بالٗال٢ت اإلاخٗل٣ت

المُت  مً ٢خهاصًتالا و ؤلٖا

اًت و بقهاع ا و ٖع  ٢ابلت ٚحَر

 َُئت َٝغ مً للخد٤ُ٣

 اإلاٗىُت الهُا٧ل ٧ل و الًبِ

 .البهغي  الؿمعي ٢ُإ بدىُٓم

َى )ناخب الاقهاع( اإلاٗلً  -

اإلاؿاو٫ ألاو٫ ًٖ ؤلاقهاع 

ال٩اطب و لِـ اإلااؾؿت 

المُت.  الٖا

 اإلااؾؿت حك٩ل ؤن ًٟترى ال -

المُت  ج٨خل حؼءا مً ؤي ؤلٖا

 .ب٢خهاصي

ا ألازاليي ٚحر مً -   وكغة ًتٖع

ت  جدلُلُت خهت ؤو ؤزباٍع

 ؤو ب٢خهاصًت ؤو ؾُاؾُت

 .ز٣اُٞت
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غ َُئت مؿاولي ٖلى -   ؤن الخدٍغ

 َُئت ٖلى يِٛ ؤي ٌٗاعيىا

غ  بلى الخُغ١  بٗضم الخدٍغ

جخٗل٤  ألؾباب مٗحن مىيٕى

 ٤ باإلقهاع )الضزل ًٖ ٍَغ

 ؤلاقهاع(.

بلى اؾخ٣اللُت يغوعة ؤلاقاعة  - 

المي )عوبىعجاج ؤو  الٗمل ؤلٖا

ٍغ( في خالت ط٦غ جد٤ُ٣ ؤو ج٣غ 

 ٢خهاصًت.ماؾؿت او شخهُت ا

ت اإلاًامحن بلى ؤلاقاعة -  ؤلاقهاٍع

  خُث مً ؾىاء ، بىيىح

 اإلاًمىن. ؤو الك٩ل

 ؤن اإلادتٝر للصخٟي ًجىػ  ال - 

ت عؾالت ج٣ضًم في ٌكاع٥  بقهاٍع

 .ججاعي  َاب٘ طاث

 في اإلاكاع٦ت نللصخُٟح م٨ًً - 

ت ؤٖما٫  اإلااؾؿت لهالر بقهاٍع

المُت  .ٞحها ٌٗملىن  التي ؤلٖا

 ٣ًضم ؤن للصخٟي ًم٨ً - 

غاى بٖالهُت عؾاثل  بوؿاهُت أٚل

ما٫ ؤو ُت أٖل  لٟاثضة جُٖى

 .اإلاجخم٘

٣تالدصجُ٘ ٖلى  -   ماؾؿت" ٍَغ

" ٦ىمِ إلال٨ُت وؾاثل اإلادغعًٍ

الم.  ؤلٖا
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اًت لهاخب ًد٤ ال -   ؤن الٖغ

 ٖضم ؤو مىيٕى حُُٛت ًٟغى

 .آزغ مىيٕى حُُٛت

 ًم٨ً الج٣ىُت وي٘ اإلاىخىج  -

ما٫ في جُب٣ُها  الصخُٟت ألٖا

 ؤو ألازباع وكغاث مثل

 و الصخُٟت الغوبىعجاحاث

ا  .ٚحَر

ا لِـ -   جبًذ ؤن يغوٍع

ت ٖالمت الصخٟي  جم ججاٍع

ا َغ  حُُٛت بَاع في جهٍى

 ما. عوبىعجاج ؤو صخُٟت

86 

 

9 

 

4 

 

 الجاهب

 مً فس يالى

 اإلامارضت

 اإلادترفت

 إلاهىت

 الصحافت

 مً َى الىٟس ي الجاهب - 

 مً بَماال  ألا٦ثر الجىاهب

 ٢ُإ ٖلى ال٣اثمحن َٝغ

الم   .الجؼاثغ فيؤلٖا

و٨ٗـ ؾلبا َظا ؤلاَما٫ ا - 

ٖلى ال٣ُإ و ٖلى ؤزال٢ُاث 

 اإلاهىت.

 ؤَم مً ٌٗض الىٟس ي الجاهب - 

 الصخٟي شخهُت في الجىاهب

 ٝ.اإلادتر 

 

 الىفطيت الطماث زس أب -

 اإلادترف :  للصحفي
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 لخ٣بل هٟؿُا مدًغا ٩ًىن  ؤن -

 .الى٣ض

 ٞٗل عص ألي مدًغا ٩ًىن  ؤن - 

 شخو اي مً ًهضع ٢ض

 .ٖمله ؤزىاء مٗه ًخهاصٝ

 ال ؤن و متزهت بىٟؿُت ًخدلى ؤن -

 ؤو بهٟٗالُا ؤو مىضٞٗا ٩ًىن 

٘  .الًٛب ؾَغ

 تالٗاَٟ ٞش في ٣ً٘ ؤن ًجب ال -

 .الخؿاؾت اإلاىايُ٘ في زانت
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 ٖلى ُٞدغم مهىخه ًدترم ؤن -

 نىعة ؤخؿً في هٟؿه ج٣ضًم

 مً ؤو الك٩ل خُث مً ؾىاء

 الث٣افي. اإلاؿخىي  خُث

 مُٗىت مؿاٞت ٖلى ًداٞٔ ؤن - 

 بحن و مىاًَ ؤو ٦ةوؿان بِىه

 .الخُُٛت مىيٕى

 ٌُٛي التي ألاما٦ً ًدترم ؤن -

 . مىايُٗه ٞحها

 ٖىض الىٟؿُت اإلاٗاًىت بصعاج -

 مً صوعي بك٩ل هٟؿاهُحن ؤَباء

 الىٟؿُت الصخت مخابٗت ؤحل

 .للصخُٟحن

للصخٟي الخ٤ في اإلاُالبت  -

ذ هٟؿُا و  بمدُِ ميني مٍغ

اإلاُالبت بٓغوٝ الغاخت الىٟؿُت 

 صازل ماؾؿخه. 
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المُت اإلاماعؾت الجضو٫ الخاؾ٘ الخام بإزال٢ُاث ت ٌٗض ؤ٦بر حضو٫ في َظا الٟهل، و  الؿمُٗت ؤلٖا البهٍغ

ت، خُث  المُت الؿمُٗت البهٍغ ًخًمً حؿٗت مىايُ٘ ؤؾاؾُت جخٗل٤ بمٗٓم الجىاهب اإلاخٗل٣ت باإلاماعؾت ؤلٖا

ا جمهُضًا خى٫ هجض  المُت  مىيٖى غ زم ؤوا٢٘ اإلاماعؾت ؤلٖا الم الؿمعي البهغي مً خُث الخدٍغ زال٢ُاث ؤلٖا

اإلاخٗل٣ت باإلاماعؾت اإلاهىُت و ٦ظل٪ مً خُث آلاصاء باإلياٞت بلى خ٤ الغص  و  الجىاهب الخ٣ىُتمً خُث  و 

ىوي.  الخلٍٟؼ

الم الؿمعي البهغي في ؤلاؾخد٣ا٢اث جل٪ اإلاغجبُت باإلقهاع ؤلاهخسابُت و  ٦ما هجض ؤًًا ؤزال٢ُاث ؤلٖا

ت اإلاماعؾت مً الىٟس ي باإلياٞت بلى الجاهب  الصخاٞت. إلاهىت اإلادتٞر

مهىُحن في ؤلاٖالم الؿمعي  9ٞغص مً ؤٞغاص الُٗىت اإلاىخ٣اة مً بُجهم  24ؾخجىاب ىع اوجم زال٫ َظا اإلاد

ىهُت، و  المُت ؤلاطاُٖت و الخلٍٟؼ ؤ٧اصًمُحن مسخهحن في  7البهغي ٖباعة ًٖ مؿاولحن في اإلااؾؿاث ؤلٖا

حن مخىاحضًً في الخاعج ممً لهم زبرة و ججغبت جم٨جهم مً 5الؿمعي البهغي و  ج٣ضًم  صخُٟحن حؼاثٍغ

 ؾُاؾُحن َم هىاب في البرإلاان. 3باإلياٞت بلى ظا البدث بياٞت بلى َ
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ووسجل زغاء َظٍ اإلا٣ابالث ؾىاء مً خُث ٦م ألا٩ٞاع التي جم جضاولها ؤو مً خُث مؿخىي الى٣اف الظي ٌٗض 

المفي مؿخىي الى٣اف الٗالمي خى٫ م  ٨ٞغة )صون  112، خُث جم جضاو٫ ؿإلت ؤزال٢ُاث الصخاٞت و ؤلٖا

الم خؿاب الخ٨غاعاث( ٖبر مسخل٠ اإلاىايُ٘ التي جم الى٣اف خىلها، في خحن خاػ مىيٕى ؤزال٢ُاث  ؤلٖا

وخضة ًلُه  39اإلاهىُت ٖلى خهت ألاؾض مً بحن ألا٩ٞاع اإلاخضاولت بىا٢٘  باإلاماعؾت اإلاخٗل٣ت البهغي  الؿمعي

الم مىيٕى ؤزال٢ُاث الم زم ؤزال٢ُاثوخضة  17باإلقهاع ب  اإلاخٗل٣ت البهغي  الؿمعي ؤلٖا  الؿمعي ؤلٖا

ؤ٩ٞاع خى٫ وا٢٘  8وخضة، ُٞىما جىػٖذ بايي ألا٩ٞاع ٖلى بايي اإلاىيُ٘ بىا٢٘  13ؤلاهخساباث ب  في البهغي 

المُت  و الم ؤ٩ٞاع خى٫ ؤزال٢ُاث 5اإلاماعؾت ؤلٖا غ و  خُث مً البهغي  الؿمعي ؤلٖا ؤ٩ٞاع خى٫  8الخدٍغ

الم ؤزال٢ُاث  ٗل٣ت الخ٣ىُت .في حىاهبها اإلاخ الؿمعي ؤلٖا

ىوي الغص خ٤ ٦ما جم الخُغ١ بلى خى٫    ٦10مىيٕى ؤؾاس ي في َظا اإلادىع و جم زالله الى٣اف خى٫  الخلٍٟؼ

ت اإلاماعؾت مً الىٟس ي ٨ٞغة خى٫ الجاهب 12ؤ٩ٞاع و   الصخاٞت.  إلاهىت اإلادتٞر

الم  وهالخٔ مً زال٫ جىػَ٘ ألا٩ٞاع ٖلى اإلاىايُ٘ ؤن َىا٥ الٗضًض مً الجىاهب اإلاخٗل٣ت بإزال٢ُاث ؤلٖا

الؿمعي البهغي التي حٗض مجهىلت و جدخاج بلى ه٣اف مؿخٌُٟ مً ؤحل جُٟٗلها و جغؾُسها في وا٢٘ اإلاماعؾت 

ت في الجؼاثغ. المُت الؿمُٗت البهٍغ  ؤلٖا

ُٗت اإلاؿحرة ل٣ُإ ؤلاٖالم ٖمىما و الؿمعي البهغي زهىنا حٛايذ ًٖ  ٦ما هالخٔ ؤن الىهىم الدكَغ

الم الؿمعي البهغي و هي ألا٩ٞاع التي لها ؤَمُتها و صوعَا ألاؾاس ي في الٗضًض مً ألاٞ ٩اع اإلاخٗل٣ت باإٖل

 بختراُٞت ؤلاٖالم و مهىِخه.

وخضة )٨ٞغة( ٖباعة ًٖ مىا٠٢ ؤو آعاء  جم الخٗبحر ٖجها و حك٩ل جىحها ؤزال٢ُا و مهىُا مُٗىا ًم٨ً  47

خماص ٖلُه و ألازظ به لتر٢ُت اإلاهىت، م٣ابل  وخضة )٨ٞغة( ٖباعة ًٖ م٣ترح ؤو جىنُت ٢ضمها اإلاؿخجىبىن  65ؤلٖا

ت مً الىاخُت ألازال٢ُت و اإلاهىُت. المُت الؿمُٗت البهٍغ  للٗمل بها مً ؤحل جدؿحن اإلاماعؾت ؤلٖا

ىا هالخٔ ؤن الى٣اف في َظا اإلادىع ٧ان بًجابُا بدُث ؤهه جمسٌ ًٖ ٦م مٗخبر مً اإلا٣ترخاث و الخىنُاث  َو

الم الؿمعي البهغي.التي ًم٨ً ؤن جاؾ  ـ بك٩ل حاص إلاُثا١ ألزال٢ُاث اإلاهىت بما ٌكمل ؤلٖا
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 ( : الصحفي اإلادترف و البيئت اإلاهىيت86لجدول )ا

 الخنزار الفنزة الخنزار الفنزة اإلاوضوع

 

الصحفي 

اإلادترف و 

 البيئت اإلاهىيت

 

 

 

قغوٍ 

٢ُإ جُىع 

الم  ؤلٖا

)الغؤي 

 الثاوي(

 

 

 

 

 

 

َىا٥ ٖال٢ت وز٣ُت بحن  -

 التي البِئتو  الصخٟي ختراُٞتا

 .ٞحها ٌٗمل

الم ٢ُإختراُٞت ا - مغجبُت  ؤلٖا

 ٢خهاصًتالا و ؿُاؾُتال بِئتبال

 .ث٣اُٞتال و

الم ٣٦ُإ ميني  - ٢ُإ ؤلٖا

ًجب ؤن ًخُىع بمىإي ًٖ 

اإلاُُٗاث الؿُاؾُت و الث٣اُٞت 

 و ؤلاًضًىلىحُت.

 

 : القبليت الشزوط -أ  

 

 البعدًت :  الشزود -ب

 : قغوٍ جخٗل٤ باإلااؾؿت : 1–ب

جىُٓم صازلي مالثم واضر  -

 وقٟاٝ.

غ الىهىم الخىُٓمُت و  - جٞى

 بخترامها.

غ - ت اإلاغا٤ٞ جٞى  صازل الًغوٍع

المُت اإلااؾؿت  لها التي ؤلٖا

 بالُبُٗت مباقغة ٖال٢ت

المُت  .ؤلٖا

 زانت قغوٍ:  2 –ب 

 اإلاهىُت اإلااؾؿاث بحن بالٗال٢اث

الم ٢ُإ في  :  ؤلٖا

 اإلاخباص٫ باإلخترامؤلالتزام  - 

 .الخىاٞؿُت صعحت بلٛذ مهما

 اإلااؾؿاث بحن الٗال٢ت - 

المُت  و اإلااؾؿاث بايي و ؤلٖا

8 

 

6 

 

5 

 

 

 

8 

8 

 

7 

 

 

8 

المُت البِئت صخُت -   ًم٨ً ؤلٖا

 بحن الٗال٢اث زال٫ مً ضًضَاجد

المُت اإلااؾؿاث  آلُاث و ؤلٖا

 .الخىُٓم و الًبِ

المُت بِئتالخ٤ في  - ت  ؤلٖا مدتٞر

 لصخٟيًجب ؤن ٩ًىن م٨ٟىال ل

 .اإلادتٝر

 

 

- ً  اإلاخىانل و الجُض الخ٩ٍى

 خ٣ل في الىاقُحن و للصخُٟحن

الم  .ؤلٖا

 

 مً الكغوٍ َظٍ يمان ًخم -

 الخىُٓم و الًبِ آلُاث َٝغ

 .ؤلاحغاثُت ؤو اله٩ُلُت ىاءؾ

 آلالُاث جم٨حن الًغوعي مً  -

 الغ٢ابت مً الخىُٓم و الًبِ

المُت اإلااؾؿاث ٖلى  مً ؤلٖا

 بزخالالث وحىص ٖضم يمان ؤحل

ُُٟت ؤو مهىُت  .ْو

 

 

 

 

 

 

 

 

9 
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10 

 

11 

 

11 
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الوضيط 

 ؤلاعالمي 

  

الم ب٣ُإ اإلاٗىُت الهُئاث  ؤلٖا

 ٚحر مهىُت ٖال٢ت ج٩ىن  ؤن ًجب

 مهىُت إلاٗاًحر جسً٘ مؿِؿت

 .بدخت

 

المي الىؾُِصوع  -  مهم ؤلٖا

 اإلاماعؾت جىُٓم في حضا

المُت  مً زانت جغ٢ُتها و ؤلٖا

 ألازال٢ُت. الجىاهب

المي الىؾُِ ُٚاب -  في ؤلٖا

المُت البِئت ت ؤلٖا  عاح٘ الجؼاثٍغ

اث َبُٗت بلى  ٧اهذ التي ألاولٍى

الم  هٟؿها جٟغى ٖلى ٢ُإ ؤلٖا

 .الؿاب٣ت الٟتراث في

8 

 

 

4 

 

6 

 

 

 

 

 ٩ًىن الىؾُِ مً ألاًٞل ؤن  -

المُ للماؾؿت جابٗا  ت.ؤلٖا

 مً ألاًٞل ؤن ٩ًىن  الىؾُِ - 

 .الخىُٓم و لًبِا لهُئت جابٗا

تمهمخه طاث َبُٗت  -   اؾدكاٍع

ت و الًٟترى ؤزال٢ُ جىححهُت و

اث .  ؤن ٩ًىن له صوع في اإلاىاٖػ

 ٩ًىن  ؤن للىؾُِ ًم٨ً - 

اث في قاَضا  جب٣ى ؤن ٖلى اإلاىاٖػ

ت قهاصجه  الخد٤ُ٣ بَاع في ؾٍغ

 ج٣ىم الظي الخد٤ُ٣ ؤو ال٣ًاجي

 .الخىُٓم و الًبِ َُئت به

 

 

2 

3 

6 

 

3 

اإلاهىُت ٦إخض ؤَم اإلاداوع  البِئت و اإلادتٝر الجضو٫ الخامـ في َظا الٟهل الخُب٣ُي ًخٗل٤ بثىاثُت الصخٟي

ىاَ  مؿخجىب مً ؤٞغاص الُٗىت.  11ا م٘ التي جم الى٣اف خىلها مً زال٫ اإلا٣ابالث التي ؤحٍغ

قغوٍ جُىع ٢ُإ " اإلاهىُت" و  البِئت و اإلادتٝر و جًمً َظا الجضو٫ زالر مىايُ٘ ؤؾاؾُحن هي "الصخٟي

الم ا ؤلٖا م مً ؤن اإلاىيٕى الثاوي مغجبِ هٖى المي" ، و ٖلى الٚغ " ؤي قغوٍ بلٙى ؤلاختراُٞت، و  " الىؾُِ ؤلٖا

ما باإلاىيٕى ألاو٫ بال ؤهىا ًٞلىا ٞهله ٖىه مً ؤحل ببغاػ ٌ ٦مىيٕى حضًغ بالى٣اف، زانت و ؤن 

الم بالبِئت الؿُاؾُت و ؤلا٢خهاصًت و الث٣اُٞت للمجخم٘. اإلاؿخجىبحن ؤزخلٟىا في الغئٍت  بلى ٖال٢ت ٢ُإ ؤلٖا

٨ٞغة مجها زمـ ؤ٩ٞاع خى٫ اإلاىيٕى الاو٫ جم زالله ؤلازخالٝ خى٫ الٗال٢ت بحن  19وجم في َظا الخىع جضاو٫ 

الم و مدُُه الؿُاس ي و ؤلاًضًىلىجي و الث٣افي و ؤلا٢خهاصي، و زماوي ؤ٩ٞاع في ا إلاىيٕى الثاوي ٢ُإ ؤلٖا

الماإلاخٗل٤ بكغوٍ  الظي ٌٗخبر بمخضاصا ألههاع  الغؤي الثاوي مً ال٨ٟغة اإلاسخل٠ ٞحها في  جُىع ٢ُإ ؤلٖا

 اإلاىيٕى ألاو٫.

المي جًمً ؾذ ؤ٩ٞاع حاءث في مٗ ٓمها ٖلى ق٩ل م٣ترخاث و اإلاىيٕى الثالث اإلاخٗل٤ بالىؾُِ ؤلٖا

( و بحن 10لخىاػن بحن ألا٩ٞاع اإلاٗبرة ًٖ الغؤي ؤو اإلاى٠٢ )وهالخٔ مً زال٫ َظا الجضو٫ هٕى مً اجهىعاث .

( و َظا عاح٘ بلى َبُٗت الى٣اف الظي جم بحن اإلاؿخجىبحن مً زال٫ اإلا٣ابالث و ما 09اإلا٣ترخاث و الخهىعاث )

جمحز به مً بزخالٝ في بٌٗ الى٣اٍ، خُث ع٦ؼ بٌٗ اإلاؿخجىبحن ٖلى ببضاء مىا٢ٟهم و الخإ٦ُض ٖلحها ؤ٦ثر مً 

 ٣ضًم جهىعاث.ج
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 : الثالث اإلابدث

 الجشائز في البصزيت الطمعيت ؤلاعالميت اإلامارضت أخلقت و بدىظيم النفيلت آلالياث 

 (للمقابالث النيفي الخدليل)

 

اع الخُب٣ُي، وؿعى بلى بلىعة جهىعاث حضًضة خى٫ آلالُاث اإلاثلى ال٨ُٟلت  الجؼءفي َظا  الثاوي مً ؤلَا

ٖالمُت الؿمُٗت البهغي، و طل٪ اؾدىاصا بلى الىخاثج و ؤلاؾخيخاحاث الٗامت التي بدىُٓم و ؤزل٣ت اإلاماعؾت ؤلا 

جىنلىا بلحها في الٟهل الاو٫، و هي الىخاثج التي ٖلى ؤؾاؾها ٢مىا بٗملُت نُاٚت صلُل اإلا٣ابالث التي ؾى٣ىم 

 بها في َظٍ اإلاغخلت مً الضعاؾت.

زاللها الخ٣غب مً هماطج مً ُٖىت الضعاؾت و الخدضر  و٢مىا ٦مغخلت ؤولُت بال٣ُام بضعاؾت اؾخُالُٖت جم

ت مضي اؾخٗضاص اٞغاص الُٗىت  ت مً ألاؾئلت الخمهُضًت بُٛت مٗٞغ مٗها في مىيٕى اإلا٣ابلت و َغح مجمٖى

 للخجاوب مً مىيٕى الضعاؾت و َبُٗتها.

ىخ٣اة مً مهىُحن و بٗض طل٪ ٢مىا بهُاٚت صلُل م٣ابالث ٖام ٌكمل ٧ل ؤنىاٝ ؤٞغاص الُٗىت اإلا٣هىصة ؤو اإلا

مدىع مً مداوع البدث الخانت بهظٍ  –ٖلى ألا٢ل  –زبراء و ؤ٧اصًمُحن و ؾُاؾُحن ممً لهم ٖال٢ت م٘ 

اإلاغخلت مً الضعاؾت، وهي اإلاداوع التي ؾخدى٫ بلى ٞئاث جدلُل ًخم مً زاللها جدلُل اإلاٗلىماث اإلادهل 

ت.    ٖلحها و جمدهحها و الخغوج مجها باآللُاث ال٨ُٟلت بدىٓ المُت الؿمُٗت البهٍغ  ُم اإلاماعؾت ؤلٖا
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 فاهيم اإلاخعلقت بموضوع الدراضت اإلا  اإلاطلب ألاول : 

 

َغح مٗٓم اإلاؿخجىبحن في َظٍ الٟئت جدٟٓاث خى٫ اإلاىُل٣اث ال٣اهىهُت التي ٌٗخمض ٖلحها اإلاكٕغ في جىُٓم 

َظٍ الخدٟٓاث بالضعحت ألاو٫ خى٫ ٢ُإ الصخاٞت ٖمىما و الؿمعي البهغي ٖلى وحه الخهىم، وجخٗل٤ 

، باإلياٞت بلى ٢ًُت بُا٢ت  الٗال٢ت بحن ؤلاختراُٞت و ؤزال٢ُاث اإلاهىت و الخٍٗغ٠ ال٣اهىوي للصخٟي اإلادتٝر

الصخٟي اإلادتٝر ٦ألُت بحغاثُت لخىُٓم اإلاهىت ، ًٞال ًٖ مىاب٘ ؤزال٢ُاث اإلاهىت بحن ؤلالتزام الظاحي للصخٟي 

ت و اإلاؿاولُت.و ؤلالؼام ال٣اهىوي ، و   هي الٗال٢ت التي ًغون ؤجها جغجبِ بك٩ل مباقغ  بالخٍغ

ذ في َظا اإلادىع ٦ما ًلي :  لى َظا ؤلاؾاؽ حاءث هخاثج اإلا٣ابالث التي ؤحٍغ  ٖو

   و  73ال ؾُما اإلاىاص  05-12ًغي مٗٓم اإلاؿخجىبحن ؤن حٍٗغ٠ الصخٟي في ال٣اهىن الًٗىي لئلٖالم

 مهىخه اليكاٍ َظا مً ًخسظ و)...(  بهخ٣ائها و حمٗها و ألازباع ًٖ للبدث ًخٟٙغ مً ٧ل"ٖلى ؤهه  74

َى حٍٗغ٠ ها٢و مً الىاخُت اإلاهىُت و ًخجاَل حاهبا ؤؾاؾُا مً  "لضزله عثِؿُا مهضعا و اإلاىخٓمت

ى الجاهب الازاليي ، بل بهه ًغبِ بك٩ل خهغي و ٚحر مبرع  بحن اإلاهىُت و  ؤؾاؾُاث مهىت الصخاٞت  َو

اٖخباع ؤن الصخٟي اإلادتٝر في هٓغ َظا ال٣اهىن َى الظي ًخسظ مً الصخاٞت مهضع صزله  الغبدُت ٖلى

الم مدتٝر زانت و ؤهه  ٟا ججاوػهه الؼمً و ال ًم٨ً ؤن ًيهئ إٖل ى ما ٌٗخبروجها حٍٗغ ال ًبخٗض ًٖ الغثِس ي، َو

جم٘ اإلاٗلىماث و بؤًًا اإلا٩ل٠  الخانت بمهً ؤو مؿاولُاث ؤزغي ٖلى ٚغاع الٗمُل )ألامني( ٍع٠اخٗال

غ إلاؿاولُه  .ج٣ضًمها في ج٣ٍغ

ؿخض٫ اإلاؿخجىبىن ٖلى عؤحهم َظا باإلاغاؾلحن اإلادلُحن، خُث ًغون ؤهه في الى٢ذ الظي ًخجه ُٞه  - َو

ت و اإلادلُت ، ٌٗاوي الصخُٟىن اإلادلُىن في الجؼاثغ مً جبٗاث َظا الخٍٗغ٠  الٗالم هدى الصخاٞت الجىاٍع

بدُث ؤجهم مدغومىن مً بُا٢ت الصخٟي اإلادتٝر هٓغا ل٩ىجهم ٌٗملىن في ال٣اهىوي الجاثغ في خ٣هم ، 

ؾىت ًماعؽ  ٢20ُاٖاث ؤزغي و لِـ ألجهم ٚحر مهىُحن ٖملُا، بدُث ؤه٪ ٢ض ججض مغاؾال ٢ط ى ؤ٦ثر مً 

مهىت الصخاٞت ب٨ٟاءة مدترمت م٘ اخترام ؤزال٢ُاث الصخاٞت صون ؤن ٌؿخُٟض مً ل٣ب الصخٟي اإلادتٝر و 

، و ٖلُه ججض باإلا٣ا بل صخُٟا مبخضثا ًماعؽ اإلاهىت مً ؾىت ؤو ؾيخحن و ًدىػ ٖلى بُا٢ت الصخٟي اإلادتٝر

ٞةن َظا الخٍٗغ٠ ها٢و بك٩ل ٞاصح و ال ًم٨ً ؤن ٌؿاَم في جىُٓم مهىت الصخاٞت و ال ًم٨ً ؤن ًغا٤ٞ 

المُت بلى اإلاهىُت و ؤلاختراُٞت.  اإلااؾؿت ؤلٖا
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خمثل َظا -   خباع  الجىاهب ألازال٢ُت  هىت الصخٟي بإهه ال الى٣و الٟاصح في ون٠ م ٍو ًإزظ بٗحن ؤلٖا

ت إلاهىت الصخاٞت و التي بضوجها ال ًم٨ً ألي شخو ؤن ًدمل ل٣ب الصخٟي اإلادتٝر و  في اإلاماعؾت اإلادتٞر

سُا ًٖ بايي اإلاهً و جسخل٠ بايي اإلاهً ٖجها. الصخاٞت ٦مهىت هبُلت مماعؾتًخمخ٘ بكٝغ   جسخل٠ جاٍع

، ًُغح اإلاؿخجىبىن هٓغة ؤزغي للصخٟي اإلادتٝر ومً ؤحل بٖاص - ة يبِ حٍٗغ٠ الصخٟي اإلادتٝر

ًا٦ضون ؤجها ؤ٦ثر ص٢ت ووا٢ُٗت، و طل٪ بالٗىصة  بلى اإلاهمت ألاؾاؾُت للصخٟي ، ٖلى ؤجها ٖملُت ه٣ل الخ٣ُ٣ت 

غ الغؤي الٗام و زضمت اإلاهلخت الٗامت,  لُم٘ جدغي ؤ٢ص ى صعحاث ألاماهت و الهض١  بهضٝ جىٍى ه ٞةن ٖو

ا  الصخٟي اإلادتٝر َى اإلايني في مجا٫ ه٣ل اإلاٗلىمت طاث الُاب٘ الخبري مثلما هي في الىا٢٘ صون ؤن ٩ًىن َٞغ

ٞحها، ملتزما في طل٪ بجملت مً ال٣ُم التي جىحه ؾلى٦ه اإلايني في الخٗامل م٘ الخبر ٦مُٗى مىيىعي، وزال٫ 

مُا ؤو وػٍغا ًًُل٘ بمهام الضٞإ ًٖ ألاٞغاص لِـ مً خ٤ الصخٟي ؤن ٩ًىن ٢ايُا ؤو مدا ، ًغون، ؤههطل٪

، بن مهمخه ألاؾاؾُت هي ه٣ل الخ٣ُ٣ت مثلما  ؤو بُٖائهم خ٣ى٢هم ٦ما ؤهه لِـ م٩لٟا بدؿُحر قاون الٗامت

اهاتها و جدضًاتها.  هي ، مهمت الًجب ؤلاؾتهاهت بَغ

اصٍ بٗضالت َظٍ لِـ ٖلى الصخٟي ؤن ٩ًىن مىايال مً ؤحل ٢ًُت ما مهما ٧ان بٖخ٣ ٦ما ؤهه  -

ُت ٣٦ُمخحن ؤؾاؾِخحن في اإلاماعؾت افي الصخاٞت ج٣خط ي و ؤلاختراُٞت ال٣ًُت، ٞاإلاهىُت  لتزام الخُاص و اإلاىيٖى

المُت ب٩ل ؤق٩الها ما ال٣ُمخان اللخان ٢ض جخٗغيان للًغع في خاالث ؤلالتزام الىًالي للصخٟي مهما ؤلٖا ، َو

صخٟي مً ؤخاؾِؿه و مكاٍٖغ ٦مدغ٥ بًجابي في اإلاماعؾت ن ًخجغص الؤ طل٪صون ؤن ٌٗني  ٧اهذ ال٣ًُت،

اإلاهىُت، ٞاإلاىايُ٘ طاث الُاب٘ ؤلاوؿاوي و جل٪ اإلاخٗل٣ت بال٩ىاعر ج٣خط ي بالًغوعة مساَبت ألاخاؾِـ و 

ختى ٩ًىن ٢اصعا ٖلى ه٣ل مكاٍٖغ ؤن ًدـ الصخٟي باإلاىيٕى  في الخاالث ؤلاوؿاهُت مً اإلاهم و  اإلاكاٖغ 

 .للجمهىع 

غي  - مٗني بةؾ٣اٍ هٓام مٗحن ؤو  ههالصخٟي ؤٌٗخ٣ض اإلاؿخجىبىن ؤهه مً ؤٞضح ألازُاء اإلاهىُت ؤن  ٍو

صخُٟحن الؤن َظا الىمِ مً الخ٨ٟحر  ٌٗض زُإ مهىُا ٞاصخا ًىجغ ٖىه حٗغى  خُثاإلاؿاٖضة ٖلى ب٣اثه، 

غ  مهىت الصخاٞت ًٖ مهامها ألا مً الجهت اإلاٗاصًت ؤو الخ٤ًُِ لخٗى٠ُ ل طل٪ ؤن ؾاؾُت.  وبالخالي جدٍى

ىا ٩ًىن حٗىُٟه مبرعا بلى خض ما، ولهظا ًخىحب ٖلى اإلايني  الصخٟي في َظٍ الخالت ال ًسخل٠ ًٖ الجىضي َو

ا  اهاتها ومهما ٧ان مغجبُا بها ماصًا ؤو مٗىٍى ت ؤهه شخو مداًض في ؤي ٢ًُت مهما ٧اهذ َع في الصخاٞت مٗٞغ

ت واؾٗت في الخ وؤو ختى ؾُاؾُا  بل و البدث ًٖ ؤي مٗلىمت في ؤي  زبر ٗامل م٘ ؤي َظا ما ًمىده خٍغ

وبطا ٧ان مً الىاحب ٖلى الصخٟي ؤن ٩ًىن مىايال ٞالبض ؤن  مىيٕى صون بلتزاماث هًالُت جىحه ٖمله.

خه في بؾخ٣اء اإلاٗلىمت مً  ٩ًٌىن طل٪ لهضٝ ميني مد ى الىًا٫ مً ؤحل الخٟاّ ٖلى اؾخ٣اللُخه و خٍغ َو
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ا، ألن َظا الىى   ٦ٗمُلٕ مً الىًا٫ َى الىخُض الظي بةم٩اهه ؤن ًبرع وحىصٍ ٦صخٟي ولِـ حمُ٘ مهاصَع

 لجهت مُٗىت.  

ها  -  اهاث اإلادُُت ب٩ل ألاخضار مهما ٧ان هٖى وحؿدىض َظٍ الىٓغة ألازال٢ُت إلاهىت الصخاٞت بلى الَغ

ال  ان اإلاخٗل٤ بالصخاٞت ٦مىحه للغؤي الٗام مً حهت زاهُت، ٞجمهىع وؾاثل ؤلٖا م ٢بل ؤن مً حهت و الَغ

ًخدى٫ بلى عؤي ٖام مدلي ؤو صولي خُا٫ ٢ًُت ما ًدخاج ؤن ٨ًٟغ ب٣ٗل ٧ل واخض مً ؤٞغاصٍ ولِـ الخ٨ٟحر 

٣ت الخكض، و  حر اإلاٗلىماث الخ٣ُ٣ُت و ألا٢غب للىا٢٘ ألاؾاس ي ل ضوع ال٨ًمً ٖلُه بٍُغ الم في جٞى ىؾاثل ؤلٖا

الم ؤن ًبنى ٖلحها الخ٨ٟحر و لِـ مىحها لهظا  ل٩ي ج٩ىن ٦ٗىانغ  اليكاٍ ال٣ٗلي ألهه لِـ مً ؤصواع وؾاثل ؤلٖا

غ له  مً ؤي هٕى ألاصواث م٘ الخغم ٖلى ؤن جخجغص َظٍ اإلاتزن الخ٨ٟحر  ؤصواثج٨ٟغ في م٩ان الجمهىع بل ؤن جٞى

ل الظي مً قإهه ؤن ًهٝغ ال٣اثم بيكاٍ الخ٨ٟحر ًٖ ؤخؿً هدُجت لهظا اليكاٍ ال٣ٗلي،  مً ؤهىإ الدكَى

غ ألاٞغاص، ٖلى ٢ضع ما ًم٨ً ؤن ٩ًىن َظا الضوع ؾلبُا في ٞٗلى ٢ضع ما لى  الم مً صوع بًجابي في جىٍى ؾاثل ؤلٖا

ُٚاب ؤَغ ؤزال٢ُت ، و الٟانل بحن الخالخحن َى مضي بخترام ال٣ُم اإلاهىُت ٦مىحه للصخٟي في ٖمله 

 اإلادٟٝى باإلاساَغ.  

 ٝر او٨ٗـ ٖلى ٖمل و ًغي اإلاؿخجىبىن ؤن َظا الخلل الخانل في حٍٗغ٠ الصخٟي اإلادت

، ما٦ضًً اإلاالخٓت ال٣اثمت ٖلى ؤن َظٍ اللجىت  اللجىت اإلاا٢خت اإلا٩لٟت بخدضًض نٟت الصخٟي اإلادتٝر

المُت إلاىذ بُا٢ت الصخٟي  ؤنبدذ ال حكتٍر ؤًت مٗاًحر مهىُت جخٗل٤ بال٨ٟاءة ؤو بإزال٢ُاث اإلاماعؾت ؤلٖا

ا ٣ِٞ، و َى ما ال ًم٨  ً ؤن ٌؿاَم في جىُٓم ال٣ُإ و ؤزل٣خه.اإلادتٝر بل حكتٍر مــلٟا بصاٍع

م مً ؤن ال٣غاع اإلااعر في  - اإلاخًمً  2015ًىلُى  ٦15ما ًخ٤ٟ ؤٚلب اإلاؿخجىبحن ٖلى ؤهه ٖلى الٚغ

، ًم حتهاص في ىذ ؤًٖاء َظٍ اللجىت َامكا مً الا بوكاء اللجىت اإلاا٢خت اإلا٩لٟت بخدضًض نٟت الصخٟي اإلادتٝر

، بال ؤن َظٍ اللجىت ب٦خٟذ باإلال٠ ؤلاصاعي الظي خضصجه اإلااصة مؿإلت جدضًض الصخٟي اإلادتٝر مً   20ٚحٍر

ىُت للصخٟي  151-14مً اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  الظي ًدضص حك٨ُلت اللجىت اإلا٩لٟت بدؿلُم البُا٢ت الَى

 .  اإلادتٝر

ىضخىن بهظا الخهىم ؤن اإلااصة  - ت اإلاخًمً بوكاء اللجى 2015ًىلُى  15مً ال٣غاع اإلااعر في  3ٍو

ًاء َظٍ اللجىت بم٩اهُت جدضًض ٦ُُٟاث صعاؾت  ، مىدذ أٖل اإلاا٢خت اإلا٩لٟت بخدضًض نٟت الصخٟي اإلادتٝر

، بدُث ؤهىا هجض مً بحن مهام َظٍ  اإلالٟاث اإلا٣ضمت مً َٝغ َالبي البُا٢ت اإلاا٢خت للصخٟي اإلادتٝر

الم  ْلذ و هي ؤن "َظٍ اللجىت  05-12اللجىت، ٦ما ًا٦ضون اإلاالخٓت الىاعصة في جدلُلىا ال٨ُٟي ل٣اهىن ؤلٖا

                                                           
    اع اإلاُضاوي إل ٖلى اإلابدث ألاو٫ مً الٟهل ألاو٫ مً ؤلَا الم ه٣ضي ل )جدلُلًغجى الَا  ( .05-٣12اهىن ؤلٖا
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، و َى ما ًثحر   ت ال حكتٍر ؤًت قغوٍ مهىُت ؤو ؤزال٢ُت لدؿلُم بُا٢ت الصخٟي اإلادتٝر مجغص لجىت بصاٍع

ت اإلادًت في  المُت في ْل َظٍ الىٓغة ؤلاصاٍع حؿائال حضًا آزغ خى٫ هجاٖت َظا اللجىت في الغيي باإلاماعؾت ؤلٖا

الم".  الخٗامل م٘ ٢ُإ ؤلٖا

و باإلا٣ابل ًغي طاث اإلاؿخجىبحن ؤهه مً الًغوعي باليؿبت لهظٍ اللجىت ؤن جً٘ مٗاًحر مهىُت و  - 

، ؾىاء بضعاؾت اإلال٠ اإلايني للصخٟي ؤو بزًاٖه إلا٣ابلت زانت  ؤزال٢ُت لخدضًض الصخٟي اإلادتٝر مً ٚحٍر

ت مضي وعي َال ب بُا٢ت الصخٟي اإلادتٝر ًخم زاللها َغح بٌٗ ألاؾئلت اإلاخٗل٣ت باإلاهىت و ؤزال٢ُاتها إلاٗٞغ

 بإَمُت ؤزال٢ُاث اإلاهىت.

بال ؤن بٌٗ اإلاؿخجىبحن طَبىا بلى ؤ٦ثر مً طل٪ خُث َغخىا ٨ٞغة بحغاء مؿاب٣ت ؤو بزخباع ميني و  - 

ؤزاليي للصخُٟحن الغاٚبحن في الخهى٫ ٖلى بُا٢ت الصخٟي اإلادتٝر ، بدُث ٌكٝغ ٖلى  جىُٓم َظا 

الم و ؤلازخباع ؤًٖاء اللجىت اإلاا٢خت  الم بةقغا٥ ٢ُإ الخٗلُم الٗالي مً زال٫ ٧لُاث ؤلٖا و ه٣اباث ٢ُإ ؤلٖا

ً ؤو اإلاضعؾت الٗلُا للصخاٞت، مىضخحن ؤن َظا ؤلازخباع  البض ؤن ًغ٦ؼ  ٖلى الجىاهب  ؤلاجها٫ ٖبر الَى

ا ألاؾاؽ في مماعؾت َظٍ اإلاهىت.  ألازال٢ُت في مهىت الصخاٞت، بةٖخباَع

لُٗىت ؤن ًخم اؾخدضار بُا٢ت "الصخٟي اإلاماعؽ" ًخم مىدها للصخُٟحن في و ا٢ترح بٌٗ ؤٞغاص ا - 

مغخلت حؿب٤ مغخلت ؤلاختراُٞت، ٖلى ؤن ًخم بزًإ الصخُٟحن اإلاغشخحن لخُاػة بُا٢ت الصخٟي اإلادتٝر بلى 

ً زام ؤو ا مىظ اإلاماعؾت ٞترة َُلت ؤٖمالهم ج٣ُُم ًخم ؤن ج٩ٍى ٠ُ  مؿاب٣ت في ال٣بى٫  التي خضصَو الخْى

المُت اإلاهىُت، بدُث ًخ٣ضم الصخٟي اإلاغشر  البُا٢ت ٖلى للخهى٫  الترشر ٚاًت بلى ٖلى مؿخىي اإلااؾؿت ؤلٖا

بمل٠ بصاعي و مل٠ ميني و مل٠ ؤزاليي ًخم اؾخسغاحه مً مجلـ ؤزال٢ُاث اإلاهىت ًا٦ض ٖضم مسالٟت 

المُت زال٫ الٟترة الؿاب٣ت للترشر.  الصخٟي ألزال٢ُاث اإلاماعؾت ؤلٖا

ا ؤ٦ض اإلاؿخجىبىن ٖلى ؤَمُت وي٘ آلُاث ٩َُلُت جغا٤ٞ َظٍ الخىُٓم ألازاليي ٖلى ٚغاع مجلـ و َى - 

 ؤزال٢ُاث اإلاهىت ول٨ً بتر٦ُبت مخىاػهت و مهىُت ) ًخم الخُغ١ بلى َظٍ الى٣ُت في مدىع آزغ(.

لىن ل٨ً بٌٗ اإلاؿخجىبحن، مً بُجهم ؤًٖاء في اللجىت اإلاا٢خت لبُا٢ت الصخٟي اإلادتٝر و مؿاو  - 

ًىا ٨ٞغة الازخباع ٖلى ؤؾاؽ ؤن طل٪ ٌٗض اهخ٣انا مً الصخُٟحن و حك٩ُ٨ا في  في ماؾؿاث بٖالمُت، ٞع

الكهاصاث الجامُٗت التي ًدىػون ٖلحها. و ؤوضخىا ؤن ٖمل اللجىت اإلاا٢خت في مؿإلت جدضًض الصخٟي اإلادتٝر 

الم  اللجىت ملتزمت بما جًمىه ال٣اهىن و ال و بالخالي ٞةن  05-12ٌٗخمض ٖلى الخٍٗغ٠ التي جًمىه ٢اهىن ؤلٖا

ًم٨جها وي٘ مىانٟاث زاعحت ًٖ هُا١ ال٣اهىن، بال ؤجهم ؤ٦ضوا ؤهه مً اإلاهم باليؿبت لل٣ُإ ألازظ بٗحن 

خباع مؿإلت ألازال٢ُاث.   ؤلٖا
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 باليؿبت للؿاا٫ اإلاىالي ال٣اثم ٖلى جدلُلىا ال٨ُٟي إلاًمىن ٢اهىن ؤلاٖالم، خُث الخٓىا ؤن اإلاكٕغ  - 

خترامها مسالٟت ٢اهىهُت ت ًجب اخترمها ، بدُث ٌٗخبر ٖضم االجؼاثغي حٗل مً ؤزال٢ُاث اإلاهىت ؤخ٩اما ٢اهىهُ

ؤزال٢ُاث حؿخىحب بحغاءاث ٣ٖابُت، ؤحم٘ ٧ل اإلاؿخجىبحن في َظا اإلادىع ٖلى ؤهه مً اإلاٟغوى ؤن ج٩ىن 

الم هابٗت مً الصخُٟحن في خض طاتهم، و لِؿذ مٟغويت زخالٞا في هىن، بال ؤهىا سجلىا ابمىحب ال٣ا ؤلٖا

 الغئي خى٫ مؿإلت بصعاج ؤزال٢ُاث اإلاهىت في بىىص ال٣اهىن : 

  ت في مجا٫ الم الؿمعي البهغي و حملت الا مجهم مً ًغي ؤن خضازت الخجغبت الجؼاثٍغ هؼال٢اث التي ؤلٖا

ىال بلى خض ما و بك٩ل قهضتها الصخاٞت اإلا٨خىبت ججٗل مً ٞغى ؤزال٢ُاث اإلاهىت بمىحب ال٣اهىن ؤمغا م٣ب

لى آلصاب و ؤزال٢ُاث اإلاهىت لؿىت  و ٖضم اؾخٗضاص  2000ْغفي، زانت بٗض ٞكل ججغبت اإلاجلـ الٖا

الصخُٟحن لخىُٓم ال٣ُإ ؤزال٢ُاث، خُث ؤن ٧ل الى٣اباث في ال٣ُإ لم جىلى ؤَمُت بلى مؿإلت ؤزال٢ُاث 

بًمان بخترام ؤزال٢ُاث اإلاهىت ، و ٖلُه و ؤمام  اإلاهىت و لم حؿخُ٘ صٞ٘ الصخُٟحن بلى زل٤ ٩َُل ٞٗا٫ مٗني

َظا الٟغاٙ ، و في ْل الىي٘ الظي ٌكهضٍ الٗالم، ؤنبذ مً الًغوعي ٞغى بخترام ؤزال٢ُاث اإلاهىت بمىحب 

 ال٣اهىن.

و ؤقاع هٟـ اإلاؿخجىبحن بلى ؤن بَخمام اإلاكٕغ الجؼاثغي بمؿإلت ألازال٢ُاث ٌٗض في خض طاجه ؤمغا بًجابُا و  -

نغاع اإلاكٕغ ٖلى َظٍ ألازال٢ُاث في ال٣اهىن الًٗىي لئلٖالم َى ؤمغ حض َام و مبرع ، ٖلى ؤؾاؽ ؤن ؤن ب

اث الخاعحُت،  الخسلى اليؿبي مً َٝغ اإلاكٕغ ًٖ ٨ٞغة ال٣ٗاب اإلاكضص باليؿبت للصخُٟحن بؿبب الًَٛى

 خل مدله التر٦حز ٖلى ؤزال٢ُاث اإلاهىت و  الخىحه هدى ٞغيها ٢اهىها.

  مً اإلاؿخجىبحن ًغون ان ْاَغة ٞغى ؤزال٢ُاث اإلاهىت ب٣ىة ال٣اهىن ؤمغ ٚحر نخي باليؿبت  حؼء آزغ

إلاهىت الصخاٞت و ًم٨ً ؤن ٩ًىن مهضع حٗؿ٠ و جهُٟت خؿاباث مً َٝغ الؿلُت، و ًغج٨ؼ َاالء 

الم ما٦ضًً ؤن ٧ل ال ضوع اإلاؿخجىبىن في جإ٦ُض مى٢ٟهم ٖلى الخجاعب الٗاإلاُت في مؿإلت ؤزل٣ت ٢ُإ ؤلٖا

الم حٗخمض ٖلى َُا٧ل ًيكئها اإلاهىُىن بُٗضا ًٖ الؿلُت ومثل مجالـ ؤزال٢ُاث  ت ؤلٖا الغاثضة في مجا٫ خٍغ

٤ مٗاًحر مهىُت بدخت زالُت مً ؤًت  م ال٣ُإ مهىُا و ؤزال٢ُاث ٞو الصخاٞت وهي الهُا٧ل ال٨ُٟلت بخ٣ٍى

 بٖخباعاث ؾُاؾُت.

الم مً الىاخُت  05-12ٖالم و ًغي َاالء ؤن الىمىطج الظي ًُغح ٢اهىن ؤلا  - باليؿبت لخىُٓم ٢ُإ ؤلٖا

ألازال٢ُت ُٞه ال٨ثحر مً الثٛغاث التي جدُذ بم٩اهُت جضزل الؿلُت إلاٗا٢بت الصخٟي ألؾباب ؾُاؾُت ؤو 

م مً ألامىع ؤلاًجابُت التي جمىتها  بًضًىلىحُت و ل٨ً جدذ قٗاع ؤزال٢ُاث اإلاهىت، ٦ما ًغون ؤهه ٖلى الٚغ

ٗ الم ، بال ؤجها ه٣لذ الغ٢ابت مً ٢بلُت بلى بٗضًت ، و بض٫ ؤن الىهىم الدكَغ ُت اإلاٗىُت بدىُٓم ٢ُإ ؤلٖا

ج٩ىن ألازال٢ُاث قإها مهىُا زالها ًُٟض في جغ٢ُت اإلاهىت، ؤنبدذ مهضع زُغ للصخٟي و ؾببا في مٗا٢بخه ، 
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ُٗت ٖل ى ؤجها ؤزال٢ُت مثل زانت و ؤن لم ًخم الخؿم في ال٨ثحر مً ألامىع التي جُغخها الىهىم الدكَغ

٢ًُت الخضوص الٟانلت بحن الخُاة الٗامت و الخانت باليؿبت للصخهُاث الٗمىمُت و مؿإلت الخ٤ في 

الهىعة و اإلاٗاًحر اإلاهىُت اإلاخٗل٣ت بال٣ًاًا الؿُاؾُت و ألامىُت و بٌٗ ألامىع الٛامًت في ال٣اهىن و التي 

 ؤُٖاَا اإلاكٕغ َابٗا ؤزال٢ُا صون ؤن ًىضخها.

بال ؤن ٧ل اإلاؿخجىبحن اج٣ٟىا ٖلى ؤن الصخٟي بطا زبذ بزالله بإزال٢ُاث اإلاهىت ٞهى ٌؿخد٤  - 

ت و ؤن ٩ًىن طا َاب٘ ميني مدضص مؿب٣ا، و ؤن ٩ًىن  حن ؤن ٩ًىن ال٣ٗاب ٚحر ؾالب للخٍغ ال٣ٗاب ، مكتَر

اث ال٣ٗاب و طل٪ مً باب مؿاولُت الصخٟي ججاٍ اإلاجخم٘. و ًغج٨ ؼ اإلادضزىن في الصخٟي ٖلى ٖلم بمؿخٍى

عؤحهم َظا ٖلى ؤن زُا الصخٟي َى زُإ في خ٤ اإلاجخم٘ و بالخالي ٞةن الًغوعي خماًت اإلاجخم٘ مً ألازُاء 

التي ٢ض ًغج٨بها الصخُٟىن ب٣هض ؤو بٛحر ٢هض، مً زال٫ ٞغى ٣ٖىباث مهىُت ٖلحهم، و هي ال٣ٗىباث التي ال 

ت الغؤي و الخٗبحر .  جخٗاعى م٘ مباصت خٍغ

الصخٟي ال ًجب ؤن ٌٗا٢ب لىخضٍ، في خا٫ زبىث اعج٩ابه لخُإ ميني مخٗل٤ بإزال٢ُاث بال ؤن  - 

غ  اإلاهىت، بدُث ؤن اإلاؿاولُت ًجب ؤن ج٩ىن جًامىُت و ؤن اإلاؿاولحن اإلاهىُحن ٖلى الصخٟي مثل عثِـ الخدٍغ

ًخٗغيىا لىٟـ  و مضًغ ألازباع ؤو اليكغ  ًخدملىن حاهبا مً اإلاؿاولُت ًٖ ؤي زُإ ًم٨ً ؤن ٣ً٘ و ًجب ؤن

 ال٣ٗاب اإلايني.

المُت بلى خالت ع٢ابت ؤو ج٤ًُِ ٖلى َظٍ ؤما باليؿبت بلى بم٩اهُت جدى٫   -  ٖملُت جىُٓم اإلاماعؾت ؤلٖا

 –اإلاماعؾت، ٣ٞض ؤوضر اإلاخدضزىن بن طل٪ ٌٗىص بالضعحت ألاولى بلى ؤلاعاصة الؿُاؾُت، ٞالؿلُت الؿُاؾُت 

ثٛغاث ال٣اهىهُت إلاماعؾت الغ٢ابت و الخ٤ًُِ ٖلى الصخُٟحن و الٗمـ هي التي بةم٩اجها اؾخٛال٫ ال -خؿبهم

حر الٓغوٝ اإلاالثمت  صخُذ، ؤي ؤن الؿلُت الؿُاؾُت بةم٩اجها  ؤًًا ؤن حؿاَم في جىُٓم ال٣ُإ و جٞى

 إلاماعؾت الصخُٟحن إلاهامهم في ؤخؿً الٓغوٝ و بضون مًا٣ًاث.

م مً جإ٦ُض ؤٞغاص الُٗىت ٖلى ؤَمُ -  ُت ألاخ٩ام الىاعصة في مٗٓم  الىهىم و ٖلى الٚغ ت و هٖى

الم بالجؼاثغ م٣اعهت م٘ الىهىم الؿاب٣ت في الجؼاثغ او م٣اعهت م٘ ٢ىاهحن  ُٗت اإلاىٓمت ل٣ُإ ؤلٖا الدكَغ

 ممازلت في صو٫ ؤزغي، بال ؤجهم ؤ٦ضوا ؤًًا بم٩اهُت خضور ج٤ًُِ ٖلى اإلاهىت مً زال٫ ما ًلي :

  ٗبلى ؤن اؾخٛال٫ الٛمىى الىاعص في ب ً ٌ ألاخ٩ام و ج٨ُُٟه لخضمت ؤٚغاى شخهُت ؤو خؼبُت، مكحًر

 ال٨ثحر مً ألاخ٩ام جدخاج بلى جىيُذ ؤ٦ثر.

  بؾخٛال٫ جغ٦ُبت ؾلُت يبِ الؿمعي البهغي و ؾلت يبِ الصخاٞت اإلا٨خىبت و مجلـ ؤزال٢ُاث

غاى ٚحر مهىُت ؤو مهلخُت ؤو بًضًىلىحُت.  اإلاهىت أٚل
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٧ل َظٍ الثٛغاث اإلاىحىصة حٗىص بلى ؤن الؿلُت لم حكغ٥ اإلاهىُحن في مغخلت و ؤ٦ضوا ؤًًا ٖلى ؤن  - 

الم ألؾباب  ذ بك٩ل ٖمضي  بلى انضاع  ٢اهىن ؤلٖا ً ؤن الؿلُت ؾاٖع بٖضاص مكغوٕ ال٣اهىن ، مٗخبًر

ً بلى ؤن َظا  مغخلُت محزتها مُُٗاث صولُت مٗىُت و طل٪ صون اؾدكاعة و ال مكاوعة مهىيي ال٣ُإ، مكحًر

الم الؿمعي البهغي في الجؼاثغ.الخ ُٗت ؾى٨ٗـ ؾلبا ٖلى مؿخ٣بل ؤلٖا  لل اإلاىحىص في الىهىم الدكَغ
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 : الثاوي اإلاطلب

 البصزيت الطمعيت ؤلاعالميت اإلامارضت أخلقت و جىظيم في الهيهليت آلالياث

 

المُت اإلاماعؾت جىُٓم مً مىام ال ؤهه ٖلى اإلابدىزحن ٧ل ًجم٘ ت الؿمُٗت و ٖمىما ؤلٖا  وحه ٖلى البهٍغ

ً الهىعة جلٗبه ؤنبدذ الظي للضوع  هٓغا الخهىم ت طل٪ مٗخبًر  بلى بالىٓغ ٢هىي  بحخماُٖت ؤولٍى

 ؤن يغوعة ٖلى ٌكضصون  اإلابدىزحن َاالء مً ٦بحرة وؿبت ؤن بال الًبِ و الخىُٓم ٖضم ًٖ الىاحمت اإلاساَغ

 اإلاؿاولحن و الؿُاؾُحن مٗٓم ؤن ختى ًىلىحُابًض ؤو ؾُاؾُا لِـ و وؤزال٢ُا مهىُا الًبِ َظا ٩ًىن 

الم ل٣ُإ الظاحي الخىُٓم ًًٟلىن  م٣ابلتهم جمذ اللظًً الخ٩ىمُحن  ال٣ُإ مهىُيي مً هابٗا ٩ًىن  ؤن ؤي ؤلٖا

٤ ًٖ لِـ و  ًخ٤ٟ التي للهُئاث صٖمها زال٫ مً ؤلالتزاماث َظٍ بخترام يمان الضولت جخىلي ُٞما ؤلامالء، ٍَغ

الم لخ٨ماء مجالـ ؤو للًبِ َُئاث ٧اهذ ؾىاء ىهُبهاج ٖلى اإلاهىُىن   .لئلٖالم ٖلُا مجالـ ؤو ؤلٖا

الم جىُٓم ؤن ًغون ٦ما  زضمت ًًمً و اإلاجخم٘ مهالر ًدمي ؤن قإهه مً البهغي  الؿمعي زانت ؤلٖا

المُ للماؾؿت الغبخي ؤلا٢خهاصي الجاهب ٞحها ًخىاػن  و  الجمُ٘ مهالر ٞحها جدؿاوي  عا٢ُت ٖمىمُت  م٘ تؤلٖا

ت التي حكهضَا  ال٣ُمي الجاهب ؤلاحخماعي، و ًىضخىن ؤن يغوعة جىُٓم ال٣ُإ جٟغيها الىيُٗت الٟىيٍى

ت و ما اهجغ ٖجها مً بهؼال٢اث و ججاوػاث ؤنبدذ تهضص ؤلاٖالم في خض  المُت الؿمُٗت البهٍغ الؿاخت ؤلٖا

 الظاجه.

مبرع جماما، ٦ما ؤن ويُٗت ال٣ىىاث و ًجض اإلاؿخجىبىن ؤن الخإزغ الخانل في جىُٓم ال٣ُإ ٚحر  -

ىهُت ٚحر  ٢اهىهُت و ٢ض جازغ ؾلبا ٖلى مهىُت َظٍ ال٣ىىاث و حٗغيها لئلبتزاػ مً ال٨ثحر مً الجهاث  الخلٍٟؼ

الم –زانت الؿُاؾُت مجها.، في خحن طَب ؤزغون بلى ال٣ى٫ بإهه مً ٚحر ال٣اهىوي  بمىحب ٢اهىن ؤلٖا

الخىُٟظًت اإلاىٓمت لل٣ُإ اعب٘ ؾىىاث ٧املت بٗض نضوع ال٣اهىن ؤن جخإزغ اإلاغاؾُم  – 05-12الًٗىي 

م مً ؤن ال٣اهىن الًٗىي ًىو ٖلى  الًٗىي ، في خحن ؤن بٌٗ الهُا٧ل لم ًخم حك٨ُلها لخض آلان بالٚغ

. ٧ل َظا ًى٨ٗـ ؾلبا ٖلى ال٣ُإ و ًا٦ض 2012جإؾِؿها ؾىت بٗض نضوع ال٣اهىن الًٗىي الظي نضع في 

 جىُٓمه . يغوعة ؤلاؾغإ في

و ابغػ اإلاٗىُىن ؤن ٖضم جىُٓم ال٣ُإ ؤو الخماَل في جىُٓمه ًهب خخما في مهلخت ؤَغاٝ جداو٫  -

ٍغ إلاهلختها و َى ماال ًم٨ً ؤن ًسضم  الم الؿمعي البهغي و جدٍى الخإزحر ٖلى الضوع الظي ٣ًىم به ؤلٖا

 ؤلاختراُٞت و ال مهلخت اإلاجخم٘.
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غاٝ الؾُما اإلاغجبُت با - لؿلُت مجها ٖمضث بلى الخماَل في جىُٓم ال٣ُإ ل٩ي جخم٨ً مً بٌٗ ألَا

الم الؿمعي البهغي حٗلها ججهل ٦ُُٟت الؿُُغة  غاٝ باإٖل الؿُُغة ٖلُه، زانت و ؤن خضازت ٖهض َظٍ ألَا

ٖلُه ٞٗلُا مثلما ٞٗلذ طل٪ باليؿبت للصخاٞت اإلا٨خىبت، و ٖلُه ٞةن َظا الخإزغ في جىُٓم ال٣ُإ َى بمثابت 

الم الؿمعي البهغي.ٞترة   ج٨ٟحر في ٦ُُٟت الؿُُغة ٖلى ؤلٖا

الم الؿمعي البهغي ًٟغى َى آلازغ  - حن باإٖل و في ٧ل الخاالث ٞةن خضازت ٖهض ؤلاٖالمُحن الجؼاثٍغ

جىححها و جىُٓما ٧ي ال ج٣٘ بهؼال٢اث ج٩ىن ال جضاُٖاث ؾلبُت ٖلى اإلاجخم٘، و ٖلُه ٞخىُٓم ال٣ُإ حض 

 ض.يغوعي ٖلى ؤ٦ثر مً نُٗ

  آلُت خضصَا البروِٞؿىع حىن ٧لىص بغجغاهض  80مً بحن آلالُاث اإلا٣ترخت و اإلاؿخسغحت مً بحن

الم لىؾاثل ؤلاحخماُٖت للمؿاءلت بها جم ؤلٖا الٗالم، َلبىا مً  صو٫  مسخل٠ في الىا٢٘ ؤعى ٖلى ججٍغ

جىُٓم و ؤزل٣ت اإلاماعؾت اإلاؿخجىبحن في َظا اإلادىع جدضًض ؤبغػ آلالُاث التي ًغون ؤهه ٢ض ج٩ىن هاحٗت في 

ت في الجؼاثغ، و جى٣ؿم َظٍ آلالُاث بلى زالزت ؤنىاٝ ، هي نى٠ آلالُاث المُت الؿمُٗت البهٍغ  اإلاغجبُت ؤلٖا

، و ٧اهذ ؤحىبتهم   الىهىم و نى٠ ألالُاث اإلاغجبُت باألٞغاص و الجماٖاث  و نى٠ اإلاؿاعاث و بالىزاث٤

 ًلي :  ٦ما

الىهىم ٣ٞض ؤقاع مٗٓم اإلاؿخجىبحن بلى ؤن  و اإلاخٗل٤ بالىزاث٤باليؿبت للهى٠ ألاو٫  –ؤ  -

ُٗت  ** ال٣اهىن ٧ىز٣ُت ٌٗض ؤبغػ آلُت جىُٓمُت و ال ًم٨ً ججاوػٍ لخىُٓم ال٣ُإ، بدُث ؤن الىهىم الدكَغ

غ الٗامت و الخٍُى الٍٗغًت التي جخم مً زاللها مماعؾت مه ت ىهي التي جدضص الخ٣ى١ و الىاحباث و جً٘ ألَا

عي ٢ابل للى٣ض ٖلى ؤؾاؽ ما ًخًمىه مً ؤخ٩ام و ٖال٢تها الص خاٞت، في خحن ًب٣ى مًمىن ؤي هو حكَغ

ت الغؤي و الخٗبحر  و مضي مغاٖاجه للمباصت و ال٣ُم التي جاؾـ لٗمل الصخاٞت.  بدٍغ

اإلايني ؤو اإلاهىت ؤو مُثا١ الكٝغ  ؤزال٢ُاث الىز٣ُت ألازغي التي ع٦ؼ ٖلحها اإلاؿخجىبىن هي مُثا١ -

ا ؤخض ؤَم الىزاث٤ اإلاىحهت لٗمل الصخُٟحن زانت و ؤجها جغ٦ؼ ٖلى الجىاهب مضوهت الؿلى٥ اإلايني با ٖخباَع

المُت ًم٨ً ؤن ٣ًاؽ  اإلاهىُت و ألازال٢ُت ، مكضصًً ٖلى ؤن مؿخىي مهىُت الصخُٟحن و اإلااؾؿاث ؤلٖا

غياب موازيق الشزف اإلانهي ا ؤن خترامهم إلاىاز٤ُ الكٝغ التي ًًٗها اإلاهىُىن ؤهٟؿهم، ٦ما اٖخبروبمؿخىي ا

 أو موازيق أخالقياث اإلاهىت، مثلما هو الحال في الجشائز، هو دليل على خلل ما في اإلاىظومت ؤلاعالميت.

                                                           
  إل ٖلى اع  ال٨ٟغي و الىٓغي لهظٍ الضعاؾت ، و اإلاخًمً  ًغجى الَا ؤَم آلُاث اإلاؿاثلت الاحخماُٖت لىؾاثل اإلابدث ألاو٫ مً الٟهل الثاوي مً ؤلَا

الم التي خضصَا حىن ٧لىص بغجغاهض.    الٖا

حخماعي اٖلما ؤن ألالُاث التي ويٗها حىن ٧لىص بغجغاهض ال جخًمً ال٣اهىن ٦ألُت مً الهى٠ ألاو٫ و طل٪ ألن آلالُاث التي ويٗها هي طاث َاب٘   **

 .اثُتال جخضزل ٞحها الؿلُت الؿُاؾُت او ال٣ً  يو مين
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المُت" اإلاسههت اإلاجلت ؤو الى٣ضًت ؤما باليؿبت آللُت "اإلاجلت -  الم وؾاثل لى٣ض ؤلٖا طر  ؤلٖا ٞو

م اإلاماعؾت الخجاوػاث ؤو ؤلاهؼال٢اث، ٣ٞض اٖخبر اإلاؿخ م مً ؤَمُت َظٍ آلالُت لخ٣ٍى جىبىن ؤهه ٖلى الٚغ

المُت، بال ؤجها ٢ض ال ج٩ىن طاث ٞٗالُت في اإلاجخم٘ الجؼاثغي الظي لِؿذ لضًه ج٣الُض في ٢غاءة اإلاجالث  ؤلٖا

الم و ان ال  الى٣ضًت ٖمىما، ٦ما ؤهه مً الهٗب يمان خُاص َظٍ اإلاجلت في حٗاَحها م٘ مسخل٠ وؾاثل ؤلٖا

لخضمت مهالر ماؾؿت بٖالمُت ٖلى خؿاب ماؾؿت ؤزغي، في خحن اٖخبر آزغون ؤن َظٍ آلالُت بن  حسخغ 

الم و حؿاَم ب٣ضع اإلاؿخُإ في زضمت الجمهىع، بل طَب ٖضص  حؿضث ًم٨ً ؤن حك٩ل بياٞت بلى خ٣ل ؤلٖا

مهىُت مُٗىت ؤن  مً اإلاؿخجىبحن بلى ال٣ى٫ بإهه ًم٨ً لهظٍ اإلاجلت بن هي اوكإث في ْغوٝ خُاصًت و ٖلمُت و 

م آلاصاء ؤلاٖالمي الؿمعي البهغي.  ج٩ىن مغحٗا خ٣ُ٣ُا في ج٣ُُم و ج٣ٍى

غ الخبراء" بألُت ؤزغي هي آلُت "مج و عبِ اإلاؿخجىبىن  - لـ خ٨ماء الصخاٞت" خُث عؤي آلُت " ج٣ٍغ

اإلاخضزلىن ؤهه ؾ٩ُىن مً الجُض ؤن ًدخظي ببٌٗ الضو٫ الغاثضة في مجا٫ الخىُٓم الظاحي إلاهىت الصخاٞت 

مً زال٫ جإؾِـ مجلـ خ٨ماء الصخاٞت و ؤلاٖالم ٣ًضم ؤلاؾدكاعة و الخ٣ُُم اإلاىػون و اإلاىيىعي لآلصاء 

المي و ٌكاع٥ في نُاٚت ال٣ىاهحن، و ًهضع  غ الخبراء"  ؤلٖا ً بلى "ج٣ٍغ غ صوعٍت خى٫ ويُٗت ال٣ُإ، مكحًر ج٣اٍع

ت الٗم٣ُت  ُت و باإلاٗٞغ ال ًم٨ً ؤن ًىن له ؤزغ خ٣ُ٣ي بطا لم ٨ًً ناصعا مً لجىت ؤو َُئت جدؿم باإلاىيٖى

 لل٣ُإ. 

ض -  ال٣غاء" و "الهٟدت ؤما باليؿبت لآللُاث ألازغي اإلاُغوخت في نى٠ الىزاث٤ و الىهىم ، ؤي "بٍغ

" ،٣ٞض جدٟٔ بٌٗ اإلاؿخجىبحن ٖلى ٢ضعة َظٍ آلالُاث ٖلى ج٣ضًم بياٞت مٗخبرة لل٣ُإ ٖلى  الٟترة وؤ

ؤؾاؽ ؤن َظٍ آلالُاث ؤزبدذ ٞٗالُتها في اإلاجخمٗاث اإلاخ٣ضمت التي حٗمل ٞحها ماؾؿاث الضولت بك٩ل َبُعي 

ى ما لِـ مخى  ت الغؤي و الخٗبحر و اخترام ال٣اهىن، َو  –خؿبهم  –ٞغا في الجؼاثغ التي حٗاوي ٢اثم ٖلى مباصت خٍغ

الم. بال ؤن مؿخجىبحن  ت الغؤي و الخٗبحر و بٗال٢ت الؿلُت الؿُاؾُت م٘ ٢ُإ ؤلٖا مً مكا٧ل جخٗل٤ بدٍغ

ً بلى ؤهه بةم٩ان  ً عبُىا هجاٖت َظٍ آلالُاث بمضي وعي اإلاجخم٘ اإلاضوي و الجمهىع بك٩ل ٖام ـ مكحًر آزٍغ

الم و اهخ٣اصَا، بال ؤجهم ؤ٦ضوا نٗىبت طل٪ الجمهىع ان ٌؿخسضم َظٍ آلالُا ث للخٗبحر ًٖ عؤًه في وؾاثل ؤلٖا

ي وؾُلت بٖالمُت ؤن جمىذ نٟدت ؤو مؿاخت ػمىُت للجمهىع ل٩ي ًبضي ا في الجؼاثغ بدُث ؤهه ال ًم٨ً أل وؿبُ

المُت و الجى اإلا٨هغب بحن  عؤًه في ماؾؿاث بٖالمُت ؤزغي هٓغا للخؿاؾُت ال٣اثمت بحن اإلااؾؿاث ؤلٖا

المُت.   ؤصخاب اإلااؾؿاث ؤلٖا

باليؿبت الهى٠ الثاوي مً آلالُاث اإلا٣ترخت ٖلى اإلاؿخجىبحن و اإلاخٗل٤ ب" ألاٞغاص و  -ب -

الجماٖاث"، ٣ٞض ؤحم٘ ٧ل اإلاؿخجىبحن ٖلى ألاَمُت ال٣هىي التي ًدٓى بها مجلـ ؤزال٢ُاث اإلاهىت ٦ألُت 
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م ٖمل الصخاٞت ٖمىما و ؤلا  اث اإلاغجبُت ٖالم الؿمعي البهغي و جبذ في الجزا٩َُٖلُت جًُل٘ بمهام ج٣ٍى

 هؼال٢اث ألازال٢ُت و حٗا٢ب مغج٨بحها.باإلاهىت ٦ما جصدر الا 

الم ؤهه لم ًىو ٖلى بوكاء مجلـ ألزال٢ُاث اإلاهىت، بال  وؤ٦ض اإلاؿخجىبىن ؤهه مً بحن ؤَم ه٣اثو ٢اهىن ؤلٖا

الؿلُت وؤن ًخم جإؾِؿه بمباصعة مً مهىيي  ؤجهم ًٞلىا في هٟـ الى٢ذ ؤن ٩ًىن اإلاجلـ َُئت مىٟهلت ًٖ

ىت الٗمىمُت لًمان ٞٗالُاتها، مىضخحن ؤن َضٝ َظٍ  ل َظٍ الهُئت مً الخٍؼ ال٣ُإ ٖلى ؤن ٩ًىن جمٍى

الهُئت َى زضمت الهالر الٗام و ٖلُه ٞةجها ال جسخل٠ مً خُث ٞلؿٟت بوكائها م٘ ؤي َُئت ؤزغي خ٩ىمُت ؤو 

مً َظا ٘ الجؼاثغي و ٖلُه مً واحب الؿلُت جسهُو محزاهُت مُٗىت لهُئت ٚحر خ٩ىمُت َضٞها زضمت اإلاجخم

٣ت مهىُت بُٗضة ًٖ ؤي حٗؿ٠ ؤو ج٤ًُِ ؤو الىٕى لًمان اإلاؿاولُت الا  المُت بٍُغ حخماُٖت لىؾاثل ؤلٖا

 جضزل ؾلُىي.

ن في ٢ُإ ُٞما ًخٗل٤ بتر٦ُبت مجلـ ؤزال٢ُاث اإلاهىت، ا٢ترح اإلاسخهىن ؤن ًدك٩ل َظا اإلاجلـ مً اإلاهىُح

حر ٞحهم حملت مً الكغوٍ و اإلاٗاًحر  ُت ؤن جٞى م مً الصخُٟحن ٖلى ؤؾاؽ الترشر قٍغ الصخاٞت ًخم بزخُاَع

اإلاهىُت البدخت مجها الخبرة اإلاٗتٝر بها في ال٣ُإ و ٖضم بعج٩اب ؤزُاء مهىُت ٞاصخت مً الضعحت ألاولى و ٖضم 

، ٦ما قضص اإلاسخهىن ٖلى ؤن ٩ًىن اإلاترشخىن شخهُاث  الخىعٍ في ٢ًاًا ؤزال٢ُت ؤو جخٗل٤ بالكٝغ

ج٨ىى٢غاَُت ٚحر خؼبُت ؤي ال جيكِ في ؤي خؼب ؾُاس ي مهما ٧ان جىحهه و طل٪ لًمان خُاصًت َظٍ 

 الصخهُاث.

 ًًُل٘ باإلاهام الخالُت :  –٦ما جهىعٍو  –مً خُث اإلاهام ط٦غ اإلاسخهىن ؤن مجلـ ؤزال٢ُاث اإلاهىت 

 ن ٌؿاَم َظا اإلاجلـ في جىُٓم اإلاهىت ٦إن ٩ًىن الهُئت التي جخ٨ٟل مهام طاث َبُُٗت جىُٓمُت : ؤي ؤ

ت الصخٟي اإلادتٝر مً زال٫ صعاؾت ملٟاث َالبي بُا٢ت الصخٟي اإلادتٝر و طل٪  بخدضًض ٍَى

بالخٗاون م٘ َُئاث ؤزغي مثل ؾلُت يبِ الؿمعي البهغي و ٦ظل٪ ؾلُت يبِ الصخاٞت 

 اإلا٨خىبت .

ي عنض ؤلاهؼال٢اث اإلاهىُت و بنضاع جدظًغاث بهظا الخهىم بلى ٦ما جخمثل اإلاهام الخىُٓمُت ف 

اإلااؾؿاث اإلاٗىُت و بن اؾخلؼم ألامغ  بنضاع جىبُساث للماؾؿاث ؤو الصخُٟحن مغج٨بي َظٍ 

ؤلاهؼال٢اث و ٦ظا الخىنُت بسخب بُا٢ت الصخٟي اإلادتٝر لضي ؾلُاث الًبِ في خالت ج٨غع 

المُت.الخجاوػاث ألازال٢ُت مً َٝغ الصخُٟحن ؤ  و ال٣اثمحن ٖلى اإلااؾؿاث ؤلٖا

و ا٢ترح مؿخجىبىن آزغون ؤن ًخم جم٨حن َظا اإلاجلـ مً البذ في ال٣ًاًا الخالُٞت التي لها َاب٘ 

ا بها مً َٝغ ال٣ًاء ، في خحن ًٞل آزغون ؤن ًخم  ًتر٥  ؤزاليي ، و ؤن ج٩ىن ٢غاعاجه مٗتٞر



 البصزيت الطمعيت ؤلاعالميت اإلامارضت أخلقت و بدىظيم النفيلت باآللياث اإلاخعلقت الفصل الثاوي : الخصوراث

 

 438 

٣ًضم اإلاجلـ بؾدكاعاث للؿلُاث  الٟهل في الجزاٖاث ٖلى مؿخىي ال٣ًاء م٘ بم٩اهُت ؤن

 ال٣ًاثُت في الجزاٖاث اإلاغجبُت بالصخاٞت.

   ال٣ىاهحن طاث ٘ ت بدُث ًم٨ً لهظا اإلاجلـ ؤن ٌؿاَم في بٖضاص مكاَع مهام طاث َبُٗت بؾدكاٍع

الٗال٢ت بال٣ُإ ٦ما ًم٨ىه ؤن ٣ًضم بؾدكاعاث بلى ال٣ًاء في ال٣ًاًا التي جخٗل٤ بالصخاٞت، و ان 

المُت في ٦ُُٟت الخٗامل م٘ بٌٗ ال٣ًاًا التي ًم٨ً ؤن جىجم ٣ًضم بؾدكا عاث بلى اإلااؾؿاث ؤلٖا

ٖجها بهؼال٢اث ؤزال٢ُت ، ٦ما ًم٨ً لهظا اإلاجلـ ؤن ًبضي عؤًت في مؿاثل مُٗىت ؤو ؤن ٣ًضم 

 م٣ترخاث  للىػاعة الىنُت في بَاع بزخهانه.

 يُت باإلقترا٥ م ٘ َُئاث ؤو ماؾؿاث ؤزغي، و ؤن ٣ًضم ٦ما ًم٨ً لهظا اإلاجلـ ؤن ٣ًىم بمهام ج٩ٍى

 ً جىححهاث بلى ماؾؿاث الخٗلُم الٗالي في بٖضاص اإلا٣غعاث الضعاؾُت الجامُٗت مً احل جغ٢ُت الخ٩ٍى

يُت و بةم٩اهه ؤًًا الخإؾِـ لجاثؼة  الم، باإلياٞت بلى جىُٓم صوعاث ج٩ٍى ألازاليي في مجا٫ ؤلٖا

ت للصخٟي اإلادتٝر وهي حاثؼة جغاعي اإلاخُ  لباث ألازال٢ُت إلاىدها.ؾىٍى

 

الم - جخًمً  مً بحن آلالُاث ألازغي التي ا٢ترخها اإلاؿخجىبىن َى بوكاء لجىت خ٨ماء الصخاٞت و ؤلٖا

 للخىاع ؤعيُت بةٖضاص شخهُاث هؼحهت و باعػة في ال٣ُإ ؤزبدذ زبرة مهىُت ٦بحرة في مماعؾت الصخاٞت جخ٨ٟل

المُحن حمُ٘ بحن حن و ج٣ضم بؾدك ؤلٖا ض مً اإلاهىُت الجؼاثٍغ الم مً ؤحل خثهم ٖلى مٍؼ اعاث إلاؿحري وؾاثل ؤلٖا

ُٗت  و جدؿِؿهم بًغوعة بخترام ؤزال٢ُاث اإلاهىت، ٦ما ًم٨ً ؤن حكاع٥ َظٍ اللجىت في نُاٚت ههىم حكَغ

المُت و الصخُٟحن ؤو بحن  زانت بال٣ُإ ، و ًم٨جها ؤًًا ؤن جخىؾِ في خاالث الجزإ بحن اإلااؾؿاث ؤلٖا

المُت.اإلااؾؿاث ؤلا   ٖالمُت و  الجمهىع ؤو بحن ماؾؿاث الخ٩ىمُت و اإلااؾؿاث ؤلٖا

غ صوعٍت  و ًىضر ؤصخاب َظا اإلا٣ترح ؤن َظٍ اللجىت ًجب ؤن ج٩ىن لها ؾلُت ؤزال٢ُت بدُث جهضع ج٣اٍع

المُت ؤو ج٣ضم ج٣ُُما  الم ؤو في مؿخجضاث الؿاخت ؤلٖا جبضي ٞحها عؤحها خُا٫ ال٣ًاًا التي جخٗل٤ ب٣ُإ ؤلٖا

المُت و ًم٨جها ؤًًا ؤن ج٣ضم م٣ترخاث للؿلُت مً ؤحل مؿاٖضتها ٖلى جىُٓم ال٣ُإ بك٩ل ل لؿاخت ؤلٖا

المُت لًمان ؤخؿً ْغوٝ الٗمل للصخُٟحن و اإلاهىُحن  ؤًٞل و ٦ظل٪ م٣ترخاث إلاؿحري اإلااؾؿاث ؤلٖا

 ٖمىما.

ضة  ي اإلاهىتو ؤقاع اإلاؿخجىبىن ممً ا٢ترخىا َظٍ آلالُت بلى ؤهه ٢ض جمذ صٖىة الؼمالء ف مً زال٫ مىخضي حٍغ

ش  مبر  8الكغو١ الُىمي بخاٍع  لىي٘ اإلاٗىُحن حمُ٘ بحن ل٣اء ٣ٖض ٦ُُٟت خى٫  والدكاوع  الاحخمإ بلى 2014هٞى

سه الاحخمإ م٩ان بخدضًض الٗمل آلُاث    .وجاٍع
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الم  ٦ما ؤ٦ضوا ؤن َظٍ آلالُت بن جم جإؾِؿها ؾدؿاَم بك٩ل ٦بحر في اإلاؿاٖضة ٖلى جىُٓم و ؤزل٣ت ٢ُإ ؤلٖا

في الجؼاثغ ٦ما ؤجها ؾخجٗل مً الجؼاثغ مثاال ٣ًخضي به في وعي الصخُٟحن و ؤلاٖالمُحن و خغنهم ٖلى مهىتهم 

ت حٗمل لهالر الىػاعة الىنُت ؤو  ُت ؤن ال جخدى٫ َظٍ اللجىت بلى لجىت اؾدكاٍع ت الازال٢ُت، قٍغ مً الؼاٍو

 .لهالر ؤَغاٝ ٖلى خؿاب ؤزغي 

المُت و َى مغ٦ؼ  م٣ترح آزغ ٢ضمه -  ى بوكاء مغ٦ؼ للضعاؾاث ؤلٖا اإلاؿخجىبحن في َظا اإلادىع، ؤال َو

الم مً  الم ٩ًىن خل٣ت للخٗاون بحن ٢ُإ الٗلُم الٗالي و ٢ُـإ ؤلٖا للبدث و الضعاؾاث في الصخاٞت و ؤلٖا

غ و جغ٢ُت َظا ألازحر، بدُث ًخًمً باخثحن ؤ٧اصًمُحن و مهىُحن ًدىاولىن ٢ًاًا م ُٗىت لضعاؾتها ؤحل جٍُى

ُت ٖلى ق٩ل جىنُاث ًم٨ً اؾخٛاللها لخىُٓم و ؤزل٣ت ال٣ُإ بك٩ل  بك٩ل ٖلمي و ج٣ضًم هخاثج مىيٖى

 ؤخؿً.

ؤما مً بحن آلالُاث اإلا٣ترخت ٣ٞض ؤحم٘ اإلاؿخجىبىن ٖلى ؤَمُت ؤن ًلٗب اإلاجخم٘ اإلاضوي صوعا في  - 

الم ٖمىما و الؿمعي البهغي بالخهى  م، و طل٪ مً زال٫ بوكاء "حمُٗاث جىُٓم و ؤزل٣ت ٢ُإ ؤلٖا

الم و حؿاَم في  الم" جبضي آعائها في مؿخىي الخضماث التي ج٣ضمها وؾاثل ؤلٖا إلاكاَضي ؤو ٢غاء وؾاثل ؤلٖا

المُت  الضٞإ ًٖ مهالر الجمهىع التي ٢ض جخًغع بٟٗل ؤلاَخمام اإلاتزاًض بالغبذ لضي ال٨ثحر مً اإلااؾؿاث ؤلٖا

ا اإلاخضزلى  ن ٖاإلاُت و لِؿذ خ٨غا ٖلى الجؼاثغ، بال ؤجهم قضصوا ٖلى ؤن الجمهىع ٦مجخم٘ و هي ْاَغة اٖخبَر

الم باٖخباٍع مٗىُا بما ًبث و له الخ٤ في الضٞإ  مضوي ال ًجب ؤن ًب٣ى بُٗضا ٖلى مؿإلت ؤزل٣ت وؾاثل ؤلٖا

 ًٖ الهالر الٗام يمً ؤَغ مُٗىت مً بُجها الٗمل الجمٗىي.

م مً ؤن حمُٗاث وجإؾ٠ بٌٗ اإلاخضزلحن ٖلى الخإزغ ا لخانل ٖلى َظا اإلاؿخىي في الجؼاثغ ، ٖلى الٚغ

ا باليؿبت إلاؿتهل٩ي اإلاىاص ألازغي، بال ؤن اإلاكاَض الجؼاثغي الػا٫ ٚحر وإ بالضوع الظي ًٟترى  ممازلت جم اوكاَئ

المُت. ووا٤ٞ اإلاؿخجىبىن ٖلى بم٩اهُت ؤن ج٣ىم َظٍ الجمُٗ اث ؤن ًلٗبه ُٞما ًخٗل٤ بٗمل اإلااؾؿاث ؤلٖا

الم وؾاثل مؿخىي  بالٗضًض مً ألاصواع مثل ال٣ُام بؿبر لآلعاء خى٫   اإلاىخسبحن زال٫ مً البرإلااوي الًِٛ و ؤلٖا

 و اإلاجخم٘ بمهلخت جخٗل٤ ألؾباب مُٗىت بٖالمُت وؾُلت م٣اَٗت خمالث جىُٓم بلى جلجإ ألاخُان بٌٗ في و

 الجمهىع.

ل م٘ آلُاث ٩َُلُت ؤزغي مثل مجلـ خ٨ماء الصخاٞت ٦ما اٖخبروا ؤن حمُٗاث ممازلت ًم٨ً ؤن حٗمل بخ٩ام

المُت و يمان مهلخت  ؤو مجلـ ؤزال٢ُاث اإلاهىت ؤو ؾلُاث الًبِ مً ؤحل ججؿحن مؿخىي الخضماث ؤلٖا

الم، ٦ما ؤجها حك٩ل وؾُلت يِٛ ٢ض ج٩ىن ٞٗالت حضا بن هي  الجمهىع و اإلاؿاولُت ؤلاحخماُٖت لىؾاثل ؤلٖا

اث الؿ  ُاؾُت.ٖملذ بُٗضا ًٖ الًَٛى
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ً بلى ؤن الجؼاثغ هي مً بحن الضو٫  لىؾاثل ٦ما هىٍ اإلاؿخجىبىن بألُت "مغنض -  الم" مكحًر ؤلٖا

م مً ؤَمُت َظٍ آلالُت في عنض  الم ٖلى الٚغ ال٣الثل في الٗالم الٗغبي التي ال جمخل٪ مغنضا لىؾاثل ؤلٖا

المُت و ؤلاؾغإ في لٟذ ؤلاهدباٍ بلحها مً ؤحل جصخُدها في  الخجاوػاث اإلاهىُت و ألازال٢ُت في اإلاماعؾت ؤلٖا

 ؤ٢غب و٢ذ.

م مً وحىص آلُاث ممازلت ًم٨ً ؤن ًُل٤ ٖلحها بؾم اإلاغنض، مثل ٢ؿم الؿمعي البهغي ٖلى  لى الٚغ ٖو

غاى ؤمىُت ؤ٦ثر مجها  مؿخىي اإلاغ٦ؼ الضولي للصخاٞت بال ؤن َظا اإلاغنض ٌٗمل في بَاع َُئت خ٩ىمُت أٚل

المي م٘ بٌٗ  بٖالمُت، بدُث ؤهه ال ًتهم بالجىاهب ألازال٢ُت و اإلاهىُت ؤ٦ثر مً بَخمامه ب٨ُُٟت الخٗاَي ؤلٖا

 اإلاؿاثل ألامىُت و الاؾتراجُجُت في البالص.

الم ًخ٩ىن مً  لُه قضص ؤٞغاص الُٗىت اإلا٣هىصة بهظا اإلادىع ٖلى وحىب الخ٨ٟحر في بوكاء مغنض لىؾاثل ؤلٖا ٖو

ت و ٣ًضمىن جدلُل خى٫ مًامُجهامسخهحن ًخ٨ٟلىن بمهمت مخابٗت اإلاًامحن ؤلا   ٖالمُت الؿمُٗت البهٍغ

ضعؾىن  ا ٍو البُٗض، ٦ما ؤجهم ًًُلٗىن بمهام الخىبُه بلى ؤلاهؼال٢اث اإلاهىُت ٚحر  و اإلاخىؾِ اإلاضي ٖلى آزاَع

غ ٞىعٍت جيكغ ٖلى مى٢٘ اإلاغنض و جغؾل بلى الهُئاث اإلاٗىُت مً بُجها ألالُاث الؿاب ٣ت ألازال٢ُت و ًدغعون ج٣اٍع

 ٖلى ٚغاع  مجلـ ؤزال٢ُاث اإلاهىت ؤو ؾلُت يبِ الؿمعي البهغي.

المُت" ٦ألُت  اإلااؾؿت مؿخىي  ٖلى اإلاهىت ؤزال٢ُاث ٦ما ؤقاص اإلاؿخجىبىن ؤًًا ب"لجىت - ؤلٖا

المُت، بال ؤجهم ق٩٨ىا في ٢ضعة َظٍ آلالُت  م و الخصخُذ الظاحي مً َٝغ اإلاهىُحن صازل اإلااؾؿت ؤلٖا للخ٣ٍى

المُت زانت في ْل الىي٘ الهل الظي ٌِٗكه  ٖلى ؤن جٟغى جىحها مُٗىا ٖلى ؤصخاب اإلااؾؿت ؤلٖا

الصخُٟىن خالُا و ٖضم ٢ضعتهم ٖلى ٞغى زُاعاث مٗىُت، بدُث ؤهه بالىٓغ بلى َبُٗت الدؿُحر في اإلااؾؿاث 

ت في ال٣ًاً ت، ًم٨ً آللُت ممازلت ؤن ج٩ىن في ؤًٞل الخاالث َُئت بؾدكاٍع المُت الجؼاثٍغ ا ألازال٢ُت ؤلٖا

المُت ال ؤ٦ثر و ال ؤ٢ل.   صازل اإلااؾؿت ؤلٖا

 اإلاؿخىي  ٖلى جيكِ صخُٟحن اإلاهىُحن" التي جخ٩ىن مً وؤقاع اإلاخضزلىن بلى ؤن آلُت "حمُٗاث - 

ني ، ًهٗب ججؿُضَا في الجؼاثغ زانت بالىٓغ بلى ججغبت ه٣اباث الصخُٟحن التي قهضتها الؿاخت  الَى

ت و هي  المُت الجؼاثٍغ الى٣اباث التي لم جثبذ ٢ضعتها ٖلى الضٞإ ًٖ مهالر الصخُٟحن بؿبب ؤلازخالٞاث ؤلٖا

٠ُ َظٍ الى٣اباث لخضمت ؤٚغاى شخهُت و ؤخُاها  ؤلاًضًىلىحُت و اإلاهلخُت للى٣ابُحن و ما اهجغ ٖىه مً جْى

ت. بال ؤن بٌٗ اإلاؿخجىبحن ٢الىا ؤهه ًم٨ً لهظا الىٕى مً الجمُٗاث ؤن ٩ًىن مُٟضا في مجا٫  ؾُاؾٍى

ً و مغا٣ٞت الصخُٟحن الجضص و ج٣ضًم م٣ترخاث مُٗىت في ٢ًاًا جخٗل٤ بال٣ُإ.  الخ٩ٍى
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المُت في الجؼاثغ هي  -  ا بٌٗ اإلاؿخجىبحن حض مهمت في ؤزل٣ت اإلاماعؾت ؤلٖا مً بحن ألالُاث التي اٖخبَر

المي ج٩ا م مً ؤن ز٣اٞت الىؾُِ ؤلٖا المي" ، خُث ؤ٦ضوا ؤهه ٖلى الٚغ ص ج٩ىن مىٗضمت في صو٫ " الىؾُِ ؤلٖا

المُت ألزال٢ُاث اإلاهىت و  الٗالم الثالث، بال ؤن َظٍ آلالُت ًم٨ً ؤن ج٩ىن م٣ُاؽ إلاضي بخترام اإلااؾؿاث ؤلٖا

غث لها  ب َظٍ آلالُت في الجؼاثغ و ؤهه بطا ٞو مضي مغاٖاتها إلاهالر اإلاجخم٘ و الجمهىع، ٦ما ؤ٦ضوا ؤم٩اهُت ججٍغ

ال٨ثحر مً ؤلاياٞاث الجُضة للخجغبت ؤلاٖالمُت الخضًثت في الؿمعي  ْغوٝ الٗمل اإلاالثمت ٞهي ؾخ٣ضم

 البهغي.

المي مُٗىا مً َٝغ  و مً بحن الكغوٍ التي ويٗها اإلاؿخجىبحن في َظٍ الى٣ُت في ؤن ٩ًىن الىؾُِ ؤلٖا

ُت مجلـ ؤزال٢ُاث اإلاهىت بالك٩ل الظي جم جهىعٍ مً ٢بل و ؤن ال جخضزل في ٖمله الىػاعة الىنُت و ال ؾل

المُت، بدُث ٩ًىن َظا الىؾُِ ممثال إلاهالر الجمهىع ٖلى  الًبِ و ال ختى ال٣اثمحن ٖلى اإلااؾؿت ؤلٖا

المُت صون ؤن ًخضزل بضوعٍ في الخِ ؤلاٞخخاحي و ال الخِ الؿُاس ي للماؾؿت  مؿخىي اإلااؾؿت ؤلٖا

المُت جخٗل٤ زهىنا بإز المُت، بل ٣ًضم جىححهاث لل٣اثمحن ٖلى اإلااؾؿت ؤلٖا ال٢ُاث اإلاهىت و ًلٟذ ؤلٖا

غا  ىهُت، ٖلى ؤن ٣ًضم ج٣ٍغ ت و جهمُم البرامج الخلٍٟؼ بهدباَهم بلى مهالر الجمهىع في بىاء اليكغاث ؤلازباٍع

 ٞهلُا إلاجلـ ؤزال٢ُاث اإلاهىت خى٫ مهمخه في اإلااؾؿت.

غ ٦ما جم ا٢تراح ؤن ًخم اؾخدضار حاثؼة ؤخؿً ماؾؿت بٖالمُت في ٧ل ؾىت و ًخم الازخُاع ٖلى ؤ ؾاؾا ج٣اٍع

المُحن.  الىؾُاء ؤلٖا

و عؤي مؿخجىبىن آزغون ؤن آلُت مؿدكاع ألازال٢ُاث ًم٨ً بضوعَا ؤن حؿاَم في ؤزل٣ت و جغقُض  - 

المُت و   المُت، بال ؤجهم ؤقاعوا ؤًًا بلى ؤن َبُٗت الظَىُت الؿاثضة في ؤصخاب اإلااؾؿاث ؤلٖا اإلاماعؾت ؤلٖا

 ؿدكاع ألازال٢ُاث بالك٩ل الظي ًخم في الضو٫ ألاوعوبُت و الٛغبُتال٣اثمحن ٖلحها ٢ض ال حصج٘ ٖلى ٖمل م

ؤن حؿاَم بضوعَا في جىُٓم ٢ُإ  -خؿب اإلاخضزلحن  –الخ٩ىمُت  ٚحر ٦ما ًم٨ً للمىٓماث - 

ً بلى ؤن الٗضًض مً  غاى ٚحر هؼحهت ، مكحًر ُٟها أٚل الم و جغقُضٍ بال ؤن َظٍ اإلاىٓماث ٖاصة ما ًخم جْى ؤلٖا

٤  اإلاىٓماث ٚحر  ت الغؤي و الخٗبحر ٖبر الٗالم هي جضاٞ٘ ًٖ مهالر مُٗىت و جمهض الٍُغ الخ٩ىمُت اإلاٗىُت بدٍغ

ل٣ىي ؤحىبُت للخضزل في ؤمىع الضو٫ و بالخالي ٞةن َظٍ آلالُت جم الخدٟٔ ٖلحها وؿبُا مً َٝغ اإلاؿخجىبحن 

ًلىا آلالُاث التي ًخم جإؾِؿها مً َٝغ اإلاهىُحن و في صازل هُا١ الضولت ت صون بمخضاصاث في  ٞو الجؼاثٍغ

 الخاعج.
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باليؿبت لآللُاث ألازغي التي جًمجها وع٢ت اإلا٣ترخاث التي ٢ضمىاَا ، ٣ٞض ؤٖخبر مٗٓم اإلاؿخجىبحن  -

ٚحر  –خؿبهم  –اجها آلُاث ًم٨ً ؤن ج٩ىن ٞٗالت في صو٫ ؤزغي خؿب َبُٗت ٧ل مجخم٘، بال ؤهه 

ت.مىاؾبت لُبُٗت اإلاجخم٘ الجؼاثغي و ال لظَىُت ا المُت الجؼاثٍغ  إلاؿاو٫ في اإلااؾؿت ؤلٖا

ه و  وقضص مٗٓم اإلاؿخجىبحن ؤن آلالُاث الؿاب٣ت التي جم اؾخٗغايها بطا ما جم ججؿُضَا بك٩ل هٍؼ

غث لها ٧ل الٓغوٝ ، ٞةجها ؾدؿاَم بك٩ل ٦بحر في جغ٢ُت ال٣ُإ و جىُٓمه بك٩ل حض مدترم و  ٞو

ؼ ؤزال٢ُاث الصخاٞت لخهبذ الجؼاثغ مً الضو   ٫ الغاثضة في بخترام ؤزال٢ُاث اإلاهىت.حٍٗؼ

ً اإلاخىانل  الصىف الثالث اإلاخعلق باإلاطاراث في –ج  -   ً ال٣اٖضي و الخ٩ٍى ؤحم٘ ٧ل اإلاخضزلحن ؤن الخ٩ٍى

ً َى ؤؾاؽ اإلاهىُت و  المُت، بدُث ؤ٦ضوا ؤن الخ٩ٍى لهما ألاَمُت ال٣هىي في جىُٓم و ؤزل٣ت اإلاماعؾت ؤلٖا

ً ؤن ه ً الؿبب في حؼء مٗخبر مً اإلاكا٧ل اإلاهىُت التي ٌٗاوي مجها ال٣ُإ.ؤلاختراُٞت، مٗخبًر  ٣و الخ٩ٍى

ً في الجؼاثغ و هي ؤن الكهاصاث   و َغح اإلاؿخجىبىن بق٩الُت اٖخبروَا اؾاؾُت جخٗل٤ بالخ٩ٍى

حر واضخت اإلاٗالم، ٞال هي مهىُت و ال هي  الجامُٗت مً َٝغ اإلااؾؿاث الجامُٗت في الجؼاثغ  هجُىت ٚو

يُت التي جمؼج بحن ما َى ؤ٧اصًمي و ما َى ميني صون ؤن جغ٦ؼ ٖلى ؤي ؤ٧اصً مُت بدخت، ومثل طل٪ البرامج الخ٩ٍى

الم و ؤلاجها٫ و ال َى  ً، ٞال َى ؤ٧اصًمي مسخو في ٖلىم ؤلٖا مجهما ُٞسغج الُالب الجامعي ٚحر م٨خمل الخ٩ٍى

الم الؿمعي البهغي   .ميني ٠٦ء مخد٨م في ٧ل ج٣ىُاث الصخاٞت و ؤلٖا

الم ٖلى  ىُت الٗلُا للصجاٞت و ٖلىم ؤلٖا م مً بوكاء اإلاضعؾت الَى وفي هٟـ الؿُا١، ط٦غ آزغون ؤهه ٖلى الٚغ

ً ماؾتر ميني و  ً في جسههاث ا٧اصًمُت و ؤزغي مهىُت و ج٣ضم في جهاًت الخ٩ٍى ؤؾاؽ ؤجها جمىذ ٞغنا للخ٩ٍى

ج٣ضم ماؾتر ٖام لخٗىص هٟـ اإلاك٩لت مً حضًض، آزغ ؤ٧اصًمي بال ؤجها مؼحذ بحن ؤلازىحن في الجهاًت، و ؤنبدذ 

٣ِٞ اعج٨ب ال٣اثمىن ٖلى َظٍ اإلاضعؾت زُإ ٞاصخا  –٠ًًُ اإلاخضزلىن في َظٍ الى٣ُت  –بل ؤ٦ثر مً طل٪ 

ً في  جي جسههاث ؤزغي مجها الخ٣ىُت و الُبُت للخهى٫ ٖلى في ج٩ٍى و َى اجهم ٞخدىا اإلاجا٫ ؤمام زٍغ

ً في الُىع الثالث و باآللي ٞةن الصخاٞت و ل٨ً بٗض خهى٫ َاالء ٖ لى ماؾتر ٖام اججهىا بلى مىانلت الخ٩ٍى

ً صخُٟحن مسخهحن باء بالٟكل صازل اإلاضعؾت الٗلُا للصخاٞت.  مكغوٕ ج٩ٍى

ً ؤن  ت، مٗخبًر ً الجامعي في الصخاٞت صازل الجامٗاث الجؼاثٍغ و ٖلُه ؤوص ى اإلاخضزلىن بمغاحٗت الخ٩ٍى

ً او٨ٗـ ؾلبا ٖلى وا٢٘ اإلاماعؾت اإلاهىُت، و ؤبغػوا ؤهه البض مً التر٦حز ؤ٦ثر ٖلى  الخلل الخانل في الخ٩ٍى

ا و  حٗل َظٍ  غ و ٞىُاث الخيكُِ و الخ٣ضًم و ٚحَر ـ اإلا٣اًِـ اإلاهىُت في الصخاٞت مثل ج٣ىُاث الخدٍغ جضَع

 البرامج مخماقُت م٘ الخُىعاث الخانلت في الٗالم في َظا اإلاجا٫.
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لى جضَعـ ؤزال٢ُاث مهىت الصخاٞت و مخابٗت الخُىعاث الخانلت في َظا اإلاجا٫ ٦ما ؤونىا بالتر٦حز  ؤًًا ٖ

الم  ً ألازاليي في مجا٫ الصخاٞت ٩ًاص ًىٗضم في ٧لُاث ؤلٖا ً بلى ؤن الخ٩ٍى ٖلى الهُٗض الٗالمي ، مكحًر

الم ؤو اؾ خٗغاى بالجؼاثغ و ؤن الك٤ ألازاليي ًخم الخُغ١ بلحها بك٩ل ٖغض ي مً زال٫ جدلُل ٢ىاهحن ؤلٖا

ت ٣ِٞ صون ان ؤن ًخم جضَعـ ؤزال٢ُاث الصخاٞت بك٩ل مٟهل و  الخغ٦ت الى٣ابُت في الصخاٞت الجؼاثٍغ

 قغح ؤَمُت ؤلالتزام بهظٍ اإلاباصت اإلاهىُت التي حك٩ل ؤؾاؽ الٗمل الصخٟي.

جي الخسههاث الخ٣ىُت ؤو الُبُُٗت ٖلى   وقضص اإلاخضزلىن ؤًًا ٖلى يغوعة ؤن ًخدهل الصخُٟىن مً زٍغ

جي جسهو  ً ٢اٖضي في الصخاٞت ٖلى اٖخباع ؤجهم مٗغيىن للخُإ اإلايني و ألازاليي ؤ٦ثر مً ػمالئهم زٍغ ج٩ٍى

م مً ؤن ال٨ثحر مً الصخُٟحن  الصخاٞت و ٖلىم ؤلاٖالم و ؤلاجها٫، و ؤقاعوا في َظا الؿُا١ بلى ؤهه ٖلى الٚغ

خل مُٗىت بال ؤن بزًإ ٧ل اإلاهىُحن في مً طوي الخسههاث الخ٣ىُت و الُبُُٗت ٢ض ازبخىا ٦ٟاءتهم في مغا

ؼ  ً ٢اٖضي و مخىانل زانت في مدا٫ ؤزال٢ُاث اإلاهىت خخما ؾِؿاَم في حٍٗؼ ٢ُإ الصخاٞت بلى ج٩ٍى

 مهىُتهم و ًضٖم ٦ٟاءتهم ؤ٦ثر ٞإ٦ثر.

المُت،  ً اإلاخىانل صازل اإلااؾؿاث ؤلٖا وجدضر بٌٗ اإلاخضزلحن ٖلى وحىب ٞغى و مغا٢بت آلُاث الخ٩ٍى

الم بدُث ؤ م مً ؤن ٢اهىن ؤلٖا و ٢اهىن اليكاٍ الؿمعي البهغي ًٟغى ٖلى اإلااؾؿت  05-12هه و ٖلى الٚغ

ً ٖاصة ما ًخم ٖلى الىع١ و في ؤخؿً الخاالث ًخم  ً بال ؤن َظا الخ٩ٍى المُت جسهُو وؿبت مُٗىت للخ٩ٍى ؤلٖا

ً ق٨لي ٚحر مٗم٤ و ال ًخُغ١ بلى الجىاهب ألازال٢ُت ، ٦ما ؤقاع  الخبراء بلى ؤهه في ال٨ثحر مً  ال٣ُام بخ٩ٍى

ً في اإلااؾؿت  ً ٦م٩اٞئاث ٚحر مهىُت ؤي ؤن ال٣اثمحن ٖلى الخ٩ٍى المُت جخم بجاخت ٞغم الخ٩ٍى اإلااؾؿاث ؤلٖا

ً بل ًخم بهخ٣اء الصخُٟحن  ت ل٩ل الصخُٟحن لئلؾخٟاصة مً الخ٩ٍى المُت ال ًمىدىن ٞغنا مدؿاٍو ؤلٖا

ؼ اإلاؿخُٟضًً ٖلى ؤؾـ ٚحر واضخت ج٩ىن في ا لٛالب ٚحر مهىُت و ال ٣ًهض بها جغ٢ُت ال٨ٟاءاث و ال حٍٗؼ

 اإلاهىُت. 

وبالخالي ؤوص ى اإلاخضزلىن بإن ًخم جم٨حن مجلـ ؤزال٢ُاث اإلاهىت و ؾلُت يبِ الؿمعي البهغي مً مغا٢بت 

ت ل٩ل الصخُٟحن و ؤن ج٣ضم ٧ل ماؾؿت  المُت لًمان ٞغم مدؿاٍو يُت في اإلااؾؿاث ؤلٖا الضوعاث الخ٩ٍى

ني الظي ًجب ؤن ًىلى بٖالمُ ً جىضر مً زالله ؤَضاٞها و حكغح بغهامجها الخ٩ٍى ت بغهامج ؾىىي للخ٩ٍى

 بَخماما بالجاهب ألازاليي.

البدىر ٚحر الىُٟٗت و اإلاٗم٣ت التي ٣ًىم بها الباخثىن و الخبراء و ٦ما ؤبغػ اإلاؿخجىبىن ؤَمُت  -  

الم و صعاؾت ؤؾبابها و  جخُغ١ بلى حملت ؤلاهؼال٢اث اإلاهىُت و ألازال٢ُت التي ًم٨ً ؤن ج٣٘ ٞحها وؾاثل ؤلٖا

الخىنُت بدلى٫ لها م٘ وكغ َظٍ الضعاؾاث في مجالث مسههت، ٦ما جبدث َظٍ الضعاؾاث في ؤلازخالالث 



 البصزيت الطمعيت ؤلاعالميت اإلامارضت أخلقت و بدىظيم النفيلت باآللياث اإلاخعلقت الفصل الثاوي : الخصوراث

 

 444 

المُت اإلاهىُت مً ٧ل   اله٩ُلُت ؤو جل٪ اإلاخٗل٣ت بدؿُحر المُت باإلياٞت بلى صعاؾت البِئت ؤلٖا اإلااؾؿاث ؤلٖا

 طل٪ الجىاهب التي حؿاَم في بخترام ؤزال٢ُاث اإلاهىت ؤو بال٨ٗـ جدى٫ صون طل٪. الؼواًا بما في

٤ مٗاًحر و مثلما ج -   م الخُغ١ بلُه مً ٢بل، ٞةن الجىاثؼ الجزحهت و اإلاهىُت بد٤ ، ؤي التي ج٣ضم ٞو

المُت و مهىُت و ؤزال٢ُت بدخت صوهما خؿاباث ٚحر مهىُت، ؾ٩ُىن لها صوع حض بًجابي في ؤزل٣ت اإلاماعؾت  ؤلٖا

ت، بدُث ؤجها جسل٤ جىاٞؿُت مُٗىت في ؤوؾاٍ الصخُٟحن جدثهم ٖلى بخترام ؤزال٢ُاث  حر بِئت مهىت مدتٞر جٞى

م و بهجاػاتهم الصخُٟت. َغ  اإلاهىت ؤ٦ثر ٞإ٦ثر  و جدغي اإلاهىُت في ج٣اٍع

 آلُت ؾبر آلاعاء بطا ما جمذ بالك٩ل الض٤ُ٢ ًم٨ً ؤن حؿاَم هي ألازغي بك٩ل حُض في خث 

المُت ٖلى اخترام ؤزال٢ُاث اإلاهىت و الاَخمام ؤ٦ثر باإلاٗاًحر اإلاهىُت في بىاء ألازباع و اليكغاث  اإلااؾؿاث ؤلٖا

ت، زانت وؤن آلُت ؾبر آلاعاء لها ٖال٢ت مباقغة باإلقهاع و بالخالي بالك٤ ؤلا٢خهاصي للماؾؿت، بال ؤن  ؤلازباٍع

ً ٢الىا بإن آلُت ألابدار و الضعاؾ  اث الجاصة هي ؤ٦ثر ؤَمُت و مهضا٢ُت مً آلُت ؾبر آلاعاء.مخضزلحن آزٍغ

م مً نٗىبت ججؿُضَا في  -  آلُت ؤزغي مً بحن آلالُاث اإلا٣ترخت، اٖخبر اإلاخضزلىن ؤهه ٖلى الٚغ

المُت و  م اإلاماعؾت ؤلٖا غ ال٣اهىهُت ، بال ؤجها حض مهمت في جغقُض و ج٣ٍى اإلاجخم٘ الجؼاثغي لُٛاث الهُا٧ل و ألَا

ً ؤن الجمهىع ل٩ي ًلٗب الضوع اإلاىٍى به في الًِٛ  حٗلُم خملت"ًخٗل٤ ألامغ بألُت  ؤزل٣تها، الجمهىع" مٗخبًر

ً و جدؿِـ بضوعٍ في َظٍ اإلاؿإلت و  الم مً ؤحل خماًت مهالخه ، ًجب ؤن ًدٓى بخ٩ٍى ٖلى وؾاثل ؤلٖا

ي َظٍ الضعاؾت ل٩ي ٣ًىم بم٩ُاهحزماث الٗمل و ؤن ٌكغح اإلاسخهىن له ٧ل آلالُاث التي جم الخُغ١ بلحها ف

 بضوعٍ ٖلى ؤخؿً وحه ٖلى ٚغاع الجماَحر في الضو٫ ألاوعوبُت.

ا اإلاخضزلىن بًجابُت ل٨جها ٢ض ج٩ىن ٚحر ٞٗالت بالك٩ل اإلاُلىب في  -  ؤما بايي آلالُاث ٣ٞض اٖخبَر

المُت في الى٢ذ الغاًَ و اوٗؼالُت اإلااؾؿت ؤلا  ت و الجؼاثغ لٗضة ؤؾباب ؤَمها َبُٗت البِئت ؤلٖا ٖالمُت الجؼاثٍغ

ا مً آلالُاث اإلاٗىُت بضازل اإلااؾؿت ؤلاٖالمُت. ًها لئلهٟخاح ؤمام الضعاؾاث و خمالث الخدؿِـ و ٚحَر  ٞع

  ٕت لخىُٓم ٢ُا ؤ٦ض مٗٓم اإلاؿخجىبحن في َظا اإلادىع ؤن آلُت ؾلُت الًبِ حٗض مً آلالُاث الًغوٍع

الم، مؿدكهضًً بمسخل٠ الخجاعب الٛغبُت التي ح ٗخمض مثل َظٍ آلالُت لخىُٓم مسخل٠ حىاهب ٢ُإ ؤلٖا

الم، بال ؤجهم ؤقاعوا بلى ؤن َظٍ آلالُت ًجب ؤن جيص ئ في ْغوٝ صًم٣غاَُت ل٩ي ال جدى٫ بلى آلُت ع٢ابت و  ؤلٖا

يِٛ ٖلى مهىيي ال٣ُإ و ماؾؿاجه، بدُث ؤن َظٍ آلالُت مثلما ًم٨جها ؤن ج٣ىم بضوع بًجابي ًم٨جها ؤًًا 

الم والًِٛ ٖلى اإلاهىُحن.ؤن ج٣ىم بضوع ؾ ا للغ٢ابت ٖلى وؾاثل ؤلٖا  لبي بطا ما جم حسخحَر

ً ؤجها ال  واهخ٣ض اإلاؿخجىبىن، الك٩ل الظي حاءث ٖلُه ؾلُت يبِ الؿمعي البهغي في الجؼاثغ، مٗخبًر

ن جسخل٠ ًٖ ؤًت َُئت ع٢ابُت ؤزغي بالىٓغ بلى َبُٗت جغ٦ُبتها و م٩ُاهحزماث ٖملها، في خحن اٖخبر آزغون ؤ
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ُت الٗمل و م٩ُاهحزماجه ُٞم٨ً ؤن جخدؿً و  وحىص َظٍ الؿلُت ؤًٞل مً ٖضم وحىصَا و ؤن مؿإلت مىيٖى

 جخُىع م٘ جُىع ال٣ُإ و هًاالث الصخُٟحن.

غي مىخ٣ضو ؾلُت الًبِ الخالُت، و َم ؤٚلبُت مً بحن اإلاؿخجىبحن في َظا اإلادىع، ؤن جغ٦ُبت ؤًٖاء  ٍو

ـ ني( جض٫  الؿلُت )٧لهم مُٗىىن مً َٝغ َع الجمهىعٍت و عثِـ مجلـ ألامت و عثِـ اإلاجلـ الكٗبي الَى

َظٍ الهُئت هي طاث َبُٗت ع٢ابُت ؤ٦ثر مً ٧ىجها َُئت جىُٓمُت، مىضخحن ؤن جىُٓم ال٣ُإ ًخم  ٖلى ؤن

بةقغا٥ اإلاهىُحن و الصخُٟحن و لِـ بٟغى ؤؾماء مُٗىت ٖلحهم. و ؤ٦ض بٌٗ اإلاؿخجىبحن بإهه ٞٗال لم ًخم 

٘ ال٣ىاهحن الخانت ب٣ُإ ؤلاجها٫ و ؤن الى٣اف الظي جم في اؾدكاع  ة مهىيي ال٣ُإ زال٫ بٖضاص مكاَع

ا و ال ٧اُٞا ٖلى اٖخباع ؤن ؤٚلب ؤًٖاء لجىت ؤلاجها٫ و الث٣اٞت ٢لُلى الخبرة في مجا٫  البرإلاان لم ًم٨ً زٍغ

المي و آلُاث الخىُٓم الضًم٣غاَُت، بل ٧ان َضٞهم حؿُحر مغخ ٘ ؤلٖا لت مُٗىت جمحزث بًٍٛى زاعحُت الدكَغ

 و صازلُت ؤمالَا ْٝغ حُىؾتراجُجي مٗحن.

و ؤقاع اإلاخضزلىن بلى ؤهه ًجب ؤن ال ه٨غع ؤزُاء اإلااض ي ُٞما ًخٗل٤ بألُاث ٩َُلُت مً َظا الىٕى  - 

٣ت التي ؤوص ئ  لى ألزال٢ُاث اإلاهىت، خُث ط٦غوا بإن الٍُغ لى لئلٖالم و اإلاجـ ألٖا بها ٖلى ٚغاع اإلاجلـ ألٖا

ل َظٍ الهُئت التي ؤؾؿها  ٌ الضولت جمٍى اجه مهىُا، زانت م٘ ٞع لى ألزال٢ُاث اإلاهىت عجلذ بٞى اإلاجلـ ألٖا

المُت ب٣غاعاث  الصخُٟىن و الىاقغون بمباصعة زانت، ٦ما ؤن ٖضم بلتزام الصخُٟحن و اإلااؾؿاث ؤلٖا

ت و بالخالي لم ًم ججضًض ٖهضجه.   اإلاجلـ حٗل مىه ٢ى٢ٗت ٞاٚع
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وبسهىم الخهىعاث اإلا٣ترخت خى٫ آلالُاث اإلاثلى لًبِ و جىُٓم ال٣ُإ الؿمعي البهغي، ؤي  - 

٤ جهىع اإلاؿخجىبحن، ٣ٞض هخج ًٖ مجمٕى اإلا٣ابالث ا لتي ٢مىا بها في َظا اإلادىع حملت ما ًٟترى ؤن ٩ًىن ٞو

 مً اإلا٣ترخاث هلخهها في اإلاسُِ الخالي:  

الم و الصخاٞت بك٩ل ٖام ًجب ؤن حٗمل بك٩ل ًغي اإلاؿخجىبىن ؤن آلُاث يبِ  -  و جىُٓم ؤلٖا

ج٩املي و جخمحز بالخىٕى و الخسهو لخخ٨ٟل ل٩ل حىاهب ال٣ُإ، وؤن ج٩ىن الهالخُاث واضخت و مدضصة 

ا مً اإلآاَغ التي ٢ض جى٨ٗـ ؾلبا ٖلى ٖمل َظٍ آلالُاث و بالخالي  ٢اهىها جٟاصًا لخضازل الهالخُاث و ٚحَر

ٖلى ال٣ُإ. ٦ما ًغون ؤن َظٍ آلالُاث ًجب ؤن ج٩ىن مخىىٖت مً خُث التر٦ُبت و  جى٨ٗـ ؾلبا ؤًًا

الُبُٗت بدُث ؤجها جدخًً ٧ل الٟاٖلحن في ال٣ُإ و اإلاٗىُحن به مً صخُٟحن و مهىُحن و زبراء و مؿاولحن 

 مجلظ 

 خنماء الصحافت

 جلظ اإلا

 ألاعلى ألخالقياث اإلاهىت 

ضلطت ضبط 

 الصحافت اإلانخوبت
ضلطت ضبط 

 الطمعي البصزي 

هقاباث الصحفيين و اإلاهىيين و مزاصد 

 وضائل ؤلاعالم و حمعياث الجمهور 
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ؤن ٩ًىن  ؾُاؾُحن و ؤ٧اصًمُحن و باخثحن و ٦ظل٪ الجمهىع الظي ؤ٦ض الٗضًض مً اإلاؿخجىبحن ؤهه البض مً

ممثال بألُت مُٗىت جم٨ىه مً الضٞإ ًٖ مهالخه التي حٗخبر نالخا ٖاما، مىضخحن ؤن ٧ل َُئت ؤو آلُت 

 حكخمل ٖلى ٞئت مٗىُت بال٣ُإ و طل٪ مً ؤحل زل٤ بوسجام و ٖمل ج٩املي جىا٣ٞي لهالر ال٣ُإ.

ٕ الصخاٞت جخ٩ىن مً وا٢ترح اإلاؿخجىبىن ؤن ًخم بوكاء مجلـ خ٨ماء الصخاٞت ٦إٖلى َُئت في ٢ُا 

الم، ؤي ؤهه ًًم ؤصخاب الخبرة  لت في مماعؾت الصخاٞت و ؤلٖا الم و لضحها زبرة ٍَى شخهُاث باعػة في ؤلٖا

اإلاهىُت و ألا٧اصًمُت الىاؾٗت و اإلاكهىص لها، ٦ما ٌكمل ؤ٧اصًمُحن باعػًٍ ممً لهم مؿاَماث ؤ٧اصًمُت واػهت 

الم َُلت مضة مٗخبرة مً الؼمً و وػعاء ؾاب٣حن ٢ضمىا بياٞاث ٞٗلُت لل٣ُإ و خ٣٣ىا بهجاػاث  في ٢ُإ ؤلٖا

٤ م٩ُاهحزماث ب٢تراح و مهاص٢ت مً َٝغ  م مً الصخهُاث التي ًخم الخىا٤ٞ ٖلحها ٞو لهالر اإلاهىت و ٚحَر

 اإلاهىُحن ٣ِٞ.

٤ مٗاًحر  غي اصخاب َظا اإلا٣ترح ؤن ؤًٖاء مجلـ خ٨ماء الصخاٞت ًخم اهخسابهم مً َٝغ اإلاهىُحن ٞو  ٍو

ت صاثمت ٖلى ؤن ًخم بؾدبضا٫  تهم، ٞهي ًٍٖى جغشر حض ناعمت في خحن ال ًم٨ً ألي حهت ان جىهى ًٍٖى

بت في الخغوج مً اإلاجلـ مً زال٫ عؾالت جيكغ  اة ؤو ج٣لضٍ إلاهام ؤزغي ؤو حٗبحٍر ًٖ الٚغ الًٗى في خا٫ الٞى

 في الصخاٞت.

ىصة في ٢مت َغم آلالُاث الخىٓمُت لل٣ُإ وؤوضر مؿخجىبىن ؤن مجلـ خ٨ماء الصخاٞت ب٩ىهه الهُئت اإلاىح

ًجب ؤن حٗىص بلُه ٧ل الهُئاث اإلاىحىصة في الهغم ٖلى ؾبُل ؤلاؾدكاعة و الخىحُه، ٦ما ؤهه الهُئت التي 

بةم٩اجها الٟهل في الجزاٖاث اإلادخملت بحن َُئت مً َظٍ الهُئاث ، بدُث ٌٗخمض ال٣ًاء ٖلى جىنُاجه للبذ في 

 ئاث الًبِ و الخىُٓم اإلاىحىصة في الهغم الخىيُخي.هؼاٖاث ٢ض جدهل بحن َُ

بال ؤن مؿخجىبحن آزغون اٖخبروا ؤن َظٍ آلالُت ق٩لُت و لً ج٩ىن لها مؿاَمت ٞٗالت في ْل اإلاُُٗاث التي 

ها الجؼاثغ، و ا٢ترخىا ان ًخم الٛاء َظا اإلا٣ترح جماما.  حٗٞغ

يغوعة جٟاصي ألازُاء التي و٢٘ ٞحها باليؿبت إلاجلـ ؤزال٢ُاث اإلاهىت، قضص اإلاؿخجىبىن ٖلى  - 

لى ألزال٢اث اإلاهىت لؿىت  ٣ت بوكاثه و 200اإلاجلـ ألٖا م مً ؤن ؤٚلب اإلاؿخجىبحن بٖخبروا ؤن ٍَغ ، ٖلى الٚغ

المي، بال ؤهه اٖخبروا ؤن َظا  آلُاث ٖمله ٧اهذ حُضة و حؿخجُب بلى اإلاٗاًحر الٗاإلاُت في مجا٫ الخىُٓم ؤلٖا

ٌٗبر ًٖ مىا٠٢ ؾُاؾُت و بًضًىلىحُت ؤ٦ثر مً بَخمامه بدىُٓم اإلاهىت و الخث  اإلاجلـ جم حؿُِؿه و ؤنبذ

المُت التي  ٖلى بخترام ؤزال٢ُاتها، و هي ما ؤصي بلى ٖضم بخترام ٢غاعاجه مً َٝغ اإلاهىُحن و اإلااؾؿاث ؤلٖا

ل و الهالخُاث التي  و٢٘ ٞحها.  ؾاَمذ في بوكاثه، ًٞال ًٖ مكا٧ل الخمٍى
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لُه ب٢تراح اإلاؿ لى ألزال٢ُاث ٖو خجىبىن ؤن ًخم اجبإ هٟـ الخُىاث التي جم مً زاللها بوكاء اإلاجلـ ألٖا

المُت ًخم  2000اإلاهىت لؿىت  ؤي ؤن ٩ًىن َُئت مؿخ٣لت جخ٩ىن مً صخُٟحن مً مسخل٠ الخسههاث ؤلٖا

ًخم بهخسابه مً َٝغ ػمالئهم في ال٣ُإ مً الصخُٟحن ممً ًدىػون ٖلى بُا٢ت الصخٟي اإلادتٝر ٖلى ان 

 ؾىىاث. 5ججضًض ؤًٖاثه ٧ل 

ت ج٨مً ٢ىتها في اإلاالخٓاث التي ج٣ضمها  غي اإلاؿخجىبىن ؤهه البض ان ج٩ىن َظٍ الهُئت طاث َبُٗت اؾدكاٍع ٍو

خى٫ ٢ًُت مُٗىت ؤو ججاوػ ميني ما ٢ض جغج٨به وؾُلت بٖالمُت مُٗىت ؾىاء التي حٗمل صازل الجؼاثغ ؤو وؾاثل 

الم الضولُت في حٗاَحها م٘ الكإن الجؼاثغي ، بدُث ًم٨ً لهظا اإلاجلـ ؤن ًظ٦غ وؾُلت بٖالمُت ؤحىبُت  ؤلٖا

 باإلاباصت الازال٢ُت التي ًغي ؤجها مىته٨ت في ٖمل بٖالمي مٗحن ًخٗل٤ بالجؼاثغ.

ت، خُث جُلب مىه ؾلُاث يبِ  ٦ما ًًٟل ؤصخاب َظا الخىحه ؤن ٩ًىن للمجـ َبُٗت بؾدكاٍع

بؾدكاعاث مُٗىت في مجا٫ جسهو في بٌٗ ال٣ًاًا التي جهاصٞها،  الؿمعي البهغي ؤو الصخاٞت اإلا٨خىبت

 لخخسظ ُٞما بٗض الؿلُت ٢غاعا ملؼما ٢اهىها بىاء ٖلى بؾدكاعة مجلـ ألازال٢ُاث.

م٨ً ؤن جخم مغاؾلت مجلـ ألازال٢ُاث مً َٝغ الجمُ٘ بما في طل٪ ماؾؿاث الضولت و اإلاىاَىحن و  ٍو

 ا جخٗل٤ بهم ؤو اؾدكاعاث مخٗل٣ت بإزال٢ُت مهىت الصخاٞت.الجمُٗاث و الؿلُاث الغؾمُت في ٢ًاً

الم حكحر بلى ؤهه ٖلى وحىب ؤن  وا٢ترح اإلاؿخجىبىن في َظا الؿُا١ ؤن ًخم اياٞت ماصة ٢اهىهُت في ٢اهىن ؤلٖا

جخىا٤ٞ ٧ل ال٣غاعاث اإلاخسظة في مجا٫ الصخاٞت ؤلاؾدكاعاث الهاصعة ٖم مجلـ ؤزال٢ُاث اإلاهىت صون ان 

ُاء وػن و م٩اهت خ٣ُ٣ت لهظا اإلاجلـ و هي اإلا٩اهت التي ج٩ىن َظٍ  ؤلاؾدكاعاث ملؼمت بظاتها. و طل٪ إٖل

 ؾخم٨ىه مً اإلاؿاَمت بك٩ل ؤًٞل في ؤزل٣ت و جىُٓم اإلاهىت و اإلاهىُحن. 

اإلاؿخىي الثالث مً َغم آلالُاث زههه اإلاؿخجىبىن لؿلُتي يبِ الؿمعي البهغي و الصخاٞت  - 

 بلى َبُٗت ؤَغوخخىا ؾجر٦ؼ ؤ٦ثر ٖلى ؾلُت يبِ الؿمعي البهغي.اإلا٨خىبت ، و بالىٓغ 

ٞبسهىم الخهىعاث اإلا٣ترخت مً َٝغ اإلاؿخجىبحن ُٞما ًسو الٗال٢ت اإلاٟتريت لهظٍ آلالُت م٘  

الؿلُت الؿُاؾُت و ٩َُلت و جغ٦ُبت و هٓام ٖمل ؤلُت ؾلُت يبِ الؿمعي البهغي، ٣ٞض ًٞل مٗٓم 

م٘ الؿلُت الؿُاؾُت ٖال٢ت ج٩املُت و لِؿذ ٖال٢ت جبُٗت مباقغة، ؤي ؤن اإلاؿخجىبحن ؤن ج٩ىن ٖال٢تها 

٣ت ٖملها و ؤن ال جىٟظ بغهامجا ؾُاؾُا مُٗىا ختى و بن ٧ان بغهامج  ج٩ىن ؾلُت مؿخ٣لت في ٢غاعاتها و ٍَغ

المي و حٗمل  ٖلى الخ٩ىمت بل ج٣ىم بٗملها بىاء ٖلى اإلاٗاًحر الضولُت و ج٩ىن يامىا لخؿً ؾحر الٗمل ؤلٖا

 ٤ المُت، ٞهي ٞو المي مً الخضزالث الؿُاؾُت و ٦ظل٪ جدمى اإلاجخم٘ مً ؤلاهؼال٢اث ؤلٖا خماًت الخ٣ل ؤلٖا

جهىع اإلاخضزلحن ال ًجب ؤن جدمل لخؿاب ؤًت حهت بل حٗمل للهالر الٗام و جًمً الخضمت الٗمىمُت مً 
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٤ ما ج٣خًُه اإلاٗاًحر الضولُت م٘ بٌٗ ؤلاحتهاصاث الم ٞو في اإلاؿخجضاث التي ٢ض جُغؤ ٖلى  َٝغ وؾاثل ؤلٖا

ت.  الؿاخت الجؼاثٍغ

٤ جهىعَم، جسخل٠ مً خُث الُبُٗت و اإلاهام ًٖ مجلـ ؤزال٢ُاث  غي اإلاؿخجىبىن ؤن ؾلُت الًبِ ٞو ٍو

المي ؤما ؾلُت الًبِ ٞخٗنى  اإلاهىت، ٞاإلاجلـ ٌٗنى باألمىع اإلاهىُت و ألازال٢ُت اإلاخٗل٣ت بمًمىن الٗمل ؤلٖا

المُت باإلاؿخسضمحن مً  بٓغوٝ ٖمل اإلااؾؿت المُت و ٦ُُٟاث مىذ الترازُو و  ٖال٢ت اإلااؾؿت ؤلٖا ؤلٖا

المُت.  صخُٟحن و مهىُحن ، ؤي ؤن ٖملها قامل ل٩ل حىاهب اإلاماعؾت ؤلٖا

الم  ٦ما ا٢ترح اإلاخضزلىن ؤن حؿخدضر مهلخت صازل َظٍ الؿلُت تهخم بالجىاهب الخ٣ىُت طاث الٗال٢ت باإٖل

غ بدُث ؤن ال٨ثحر مً الخ جاوػاث و الجزاٖاث جخم ٖلى اإلاؿخىي الخ٣ني صون ؤن ٩ًىن للصخُٟحن ؤو َُئت الخدٍغ

المي.   صزل ٞحها بال ؤجها جى٨ٗـ ؾلبا ٖلى ألاصاء ؤلٖا

ه و طل٪ لًمان بؾخ٣اللُت  ل آزغ مهما ٧ان هٖى ٌ ؤي جمٍى ىت الٗمىمُت وجٞغ جمى٫ َظ الؿلُت مً الخٍؼ

تهم ٢غاعاتها، ٦ما ًجب ؤن جخسظ ؤلاحغاءاث ا ل٨ُٟلت بمى٘ ؤًٖائها مً ال٨ؿب ٚحر اإلاكغوٕ ٖلى ؤؾاؽ ًٍٖى

ذ ال٣بلي باإلامخل٩اث و ممخل٩اث ؤٞغاص الٗاثلت و ؤلامخىإ ًٖ الٗمل ألي حهت  في الؿلُت بما في طل٪ الخهٍغ

ت في الؿلُت و ٦ظل٪ إلاضة ؾيخحن بٗض بهتهاء ٖهضجه في الؿلُت، ٦ما ًجب ؤن جؼوص َظٍ  ؤزغي زال٫ الًٍٗى

٤ للخد٤ُ٣ و الخض٤ُ٢ ًًمً ؤن ال ج٩ىن ال٣غاعاث الهاصعة ًٖ الؿلُت طاث اَضاٝ ٚحر مهىُت الؿلُ ت بٍٟغ

ؤو ؤجها مىداػة بك٩ل ٚحر مبرع لجهت او ماؾؿت ما ختى ولى ٧اهذ ٚحر بٖالمُت ، ٟٞي ال٨ثحر مً ألاخُان جماعؽ 

ا مً الًِٛ ٖلى َُئاث  الًبِ مً ؤحل اؾخهضاع بٌٗ اإلااؾؿاث الىاٞظة زانت ؤلا٢خهاصًت مجها هٖى

 ٢غاعاث لهالر ماؾؿت بٖالمُت مُٗىت و يض ماؾؿت ؤزغي.

وجىا٤ٞ مٗٓم اإلاؿخجىبحن في َظا اإلادىع ٖلى ؤن الاخ٩ام الخىُٓمُت لٗمل ؾلُت َُئت يبِ الؿمعي 

البهغي مثلما حاءث في ٢اهىن اليكاٍ الؿمعي البهغي، هي حُضة و ًم٨ً اٖخماصَا لخىُٓم الٗمل  الضازلي 

لُت الًبِ اإلا٣ترخت، بدُث ؤن مٗٓم الخدٟٓاث و ؤلاهخ٣اصاث مً َٝغ اإلاؿخجىبحن ٧اهذ خى٫ جغ٦ُبت لؿ

 ؾلُت يبِ الؿمعي البهغي ال٣اثمت و ٖال٢تها م٘ الؿلُت الؿُاؾُت )الخىُٟظًت(. 

م٨ً ٢بى٫ مكاع٦ خم بزخُاع ؤًٖاء َظٍ الؿلُت )اإلا٣ترخت( مً َٝغ الصخُٟحن و اإلاهىُحن في ال٣ُإ ٍو ت ٍو

ُت ؤن ًخم بهخسابهم مً َٝغ  الم ؤو ختى ؾُاؾُحن مً اإلاهخمحن قٍغ ٢اهىهُحن مً اإلاسخهحن في ٢ًاًا ؤلٖا

م، خُث ًٟخذ باب الترشخاث في مغخلت مُٗىت و ًخم ؤلاهخساب باإل٢ترإ  ؤصخاب ال٣ُإ و مهىُِه صون ٚحَر

 نىاث الصخُٟحن.الؿغي بك٩ل ٖام و لِـ صازل اإلااؾؿاث لخٟاصي جالٖب ؤصخاب اإلااؾؿاث بإ
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المُت و ٧ل في ٧ل  - غي اإلاخضزلىن ؤهه ًجب ؤن ج٩ىن لهظٍ الؿلُت ٢غاعاث هاٞظة ٖلى ٧ل اإلااؾؿاث ؤلٖا ٍو

الم بما ٞحها جل٪ التي جخٗل٤ ب٣ُاٖاث ؤزغي، ؤما في ٖال٢تها م٘ ال٣ًاء ٣ٞض ا٢ترح  ال٣ًاًا اإلاخٗل٣ت باإٖل

لى ًى٤ُ ٖلى ؤؾاؾه ال٣اض ي الخ٨م في ٢ًُت ما، في مخضزلىن ؤن ج٩ىن ٢غاعاث َظٍ الؿلُت بمثابت خ٨م ؤو 

ًه آزغون ألن َبُٗت  ت لل٣غاعاث ال٣ًاثُت، بال ؤن َظا الُغح ٞع ححن عؤي آزغون ؤن ج٩ىن ٢غاعاتها مؿاٍو

َظٍ الؿلُت هي جىُٓمُت و لِـ ٢ًاثُت و بالخالي ٣ٞض ًاصي طل٪ بلى جضازل في الهالخُاث م٘ حهاػ ال٣ًاء 

 ألاو٫.، و ًٞلىا ؤلا٢تراح 

ت و يبُُت في هٟـ الى٢ذ، بدُث حٗالج  غي بٌٗ اإلاخضزلحن ؤن َظٍ الؿلُت ًم٨ً ؤن ج٩ىن اؾدكاٍع ٍو

الم في خالت َلب مجها  ال٣ًاًا الخالُٞت مثلما َى م٣ترح ؾاب٣ا ٦ما ج٣ضم اؾدكاعاث في مىايُ٘ جخٗل٤ باإٖل

ا ؤن ًخم ج٣ضًم جىححهاث بلى ماؾؿاث بٖالمُت ل  خٟاصي مخاٖب مهىُت.طل٪ و بطا ٢ضع اًٖاَئ

ٌ ٢غاعاث َظٍ الؿلُت مً َٝغ ماؾؿت بٖالمُت ؤو حهت ما ، ًخم ٞغى ٢غاعاث الؿلُت ًٖ  وفي خالت ٞع

٤ اإلاىز٤ زم اؾخسضام  ٤ اإلا٩اهحزماث اإلاخٗاٝع ٖلحها في اإلاجا٫ ال٣ًاجي ؤي الخبلُٜ ًٖ ٍَغ ٤ ال٣ًاء ٞو ٍَغ

 ال٣ىة الٗمىمُت.

الم و اإلاغانض ؤلاٖالمُت في ٢اٖضة الهغم وي٘ اإلاؿخجىبىن ال - ى٣اباث و حمُٗاث حمهىع وؾاثل ؤلٖا

ا آلُاث حض َامت لها صوعَا اإلاضوي و اإلايني الٟٗا٫ في جىُٓم و ؤزل٣ت مهىت الصخاٞت ٖلى بٖخباع ان  بةٖخباَع

 ٤ المي ، زانت الجمهىع الظي ًد٤ له ٞو َظٍ آلالُاث حكمل ٖىانغ ؤزغي في اإلاجخم٘ مٗىُت بالٗمل ؤلٖا

الم مً زال٫ اإلاغانض.َظٕ ألا  لُاث ؤن ًضاٞ٘ ٖىه هٟؿه و ًًمً مهالر و ختى ؤن ًغا٢ب وؾاثل ؤلٖا

م٨ً لهظٍ آلالُاث ؤن حؿخٗحن ؤًًا باآللُاث اله٩ُلُت الؿاب٣ت ٦إن ج٣ىم بمغاؾلت مجلـ  ٍو

ؤزال٢ُاث اإلاهىت ؤو ؾلُت يبِ الؿمعي البهغي ؤو ختى مجلـ خ٨ماء الصخاٞت في خالت ٖضم الاؾخجابت 

 غاؾالتهم مً َٝغ مجلـ ألازال٢ُاث ؤو ؾلُت الًبِ.إلا

ت هي ه٣اباث  المُت الجؼاثٍغ آلالُت التي قضص اإلاؿخجىبىن ٖلى يغوعة جُٟٗلها في الؿاخت ؤلٖا

ً ؤن جغاح٘ َظٍ الى٣اباث في الؿىىاث  الصخُٟحن التي اٖخبروَا ٚاثبت جماما ًٖ ما ًجغي في ال٣ُإ، مٗخبًر

ر مً الخجاوػاث في خ٤ الصخُٟحن و ٦ثحر مً َظٍ الخجاوػاث لها ٖال٢ت ألازحرة ؤصي بلى خضور ال٨ثح

بإزال٢ُاث اإلاهىت. ٦ما قضصوا ٖلى يغوعة ؤلالتزام بمباصت الٗمل الى٣ابي مً َٝغ الصخُٟحن الى٣ابُحن و 

 ٖضم حسخحر َظٍ الى٣اباث إلاأعب زانت مثلما خضر في ال٨ثحر مً الخجاعب الؿاب٣ت.

ؿخجىبىن ٖلى الضوع الهام الظي ًجب ؤن ًلٗبه اإلاجخم٘ اإلاضوي مً زال٫ و في طاث الؿُا١ ؤ٦ض اإلا

َظٍ آلالُاث اإلا٣ترخت، مبرػًٍ ان َىا٥ آلُاث بحغاثُت جغا٤ٞ َظٍ آلالُاث اله٩ُلُت و هي آلالُاث التي ٢ضمها 

 حىن ٧لىص بغجغاهض في نى٠ الىزاث٤.
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 اإلاطلب الثالث : 

 بصزيتأخالقياث اإلامارضت ؤلاعالميت الطمعيت ال

 ) آلالياث ؤلاحزائيت(  

 

بلى  2012ؤحم٘ ؤٚلب اإلاخضزلحن ٖلى ؤن حملت ؤلاهؼال٢اث التي خضزذ في ؤلاٖالم الؿمعي البهغي مىظ ؾىت 

المُت، خُث اٖخبر البٗو ؤن َظٍ  2017ؾىت  هي بهؼال٢اث مهىُت و جغجبِ مباقغة باألزال٢ُاث اإلاماعؾت ؤلٖا

ً ألازاليي و اإلايني للصخُٟحن و تهاٞتهم ٖلى الؿب٤ الصخٟي و  ؤلاهؼال٢اث حٗىص بالضعحت ألاولى بلى ي٠ٗ الخ٩ٍى

ؤلازاعة ؤ٦ثر مً خغنهم ٖلى ج٣ضًم زضمت ٖمىمُت في اإلاؿخىي باإلياٞت بلى ُٚاب آلالُاث ال٨ُٟلت بدىُٓم و 

المُت ٧اهذ  ت في الجؼاثغ، بدُث ؤن الؿاخت ؤلٖا المُت الؿمُٗت البهٍغ ت مً يبِ و ؤزل٣ت اإلاماعؾت ؤلٖا ٞاٚع

ىهُت في وي٘ ٚحر اإلاجبر  ؤي جىُٓم ؤو جىحُه ميني ؤو ؤزاليي ما حٗل الصخُٟحن و ال٣اثمحن ٖلى اإلادُاث الخلٍٟؼ

ت  –و في بٌٗ الخاالث ٚحر الىاعي  – بةخترام و مغاٖاة مهلخت اإلاجخم٘ و م٣خًُاث اإلاؿاولُت اإلاىَى

المُت في اإلاجخم٘. في خحن اٖخبر آزغون ؤن خ ضور جل٪ ؤلاهؼال٢اث ؤمغ ٖاصي هٓغا ألن الخجغبت باإلااؾؿت ؤلٖا

.ً المُىن آهظا٥ في مغخلت الخمٍغ ت ٧اهذ في بضاًت و ٧ان ؤلٖا المُت الجؼاثٍغ  ؤلٖا

المي زانت  بال ؤن الجمُ٘ اج٤ٟ ٖلى يغوعة وي٘ جهىعاث و م٩ُاهحزماث ٦ُٟلت بدىُٓم و ؤزل٣ت الٗمل ؤلٖا

٢ ًٖ ً المُت الؿمُٗت جل٪ اإلاخٗل٣ت بإزال٢ُاث اإلاهىت، مٗبًر ل٣هم لُٛاب مُثا١ ألزال٢ُاث اإلاماعؾت ؤلٖا

ت.  البهٍغ

وفي َظٍ الى٣ُت، قضص اإلاؿخجىبىن ٖلى ألاَمُت ال٣هىي التي ًدٓى بها مُثا١ ؤزال٢ُاث اإلاهىت ؤو مُثا١ 

الم الؿمعي البهغي،  بديث ألد عدد مً للكٝغ اإلايني ؤو مضوهت الؿلى٥ اإلايني بك٩ل ٖام وؤو زام باإٖل

جوبين على أن غياب هذه الوزيقت الخىظيميت و ألاخالقيت ًدل على خلل ما في اإلاىظومت ؤلاعالميت في اإلاطخ

المُت الصخُت و اإلاهىُت ال ًم٨ً ؤن حؿخٛني ًٖ مُثا١ لؤلزال٢ُاث ؤو للؿلى٥   بدُث ؤنالجشائز،  البِئت ؤلٖا

اء الجضص مجهم ؤو اإلاخمغؾحن ألن اإلايني الظي ٌٗض بمثابت الىنٟت الؿلُمت و اإلاىحهت لٗمل الصخُٟحن ؾى 

الصخٟي ًخهاصٝ م٘ مىا٠٢ مسخلٟت ٧ل ًىم جخُلب مىه الٗىصة بلى مغحُٗت الٗمل اإلادتٝر ؤال و هي مُثا١ 

.  الكٝغ
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الم الؿمعي البهغي ًخمحز ببٌٗ ألازال٢ُاث الخانت به صون  وفي طاث الؿُا١، ؤ٦ض اإلاخضزلىن ؤن ؤلٖا

اإلاخٗل٣ت بالهىعة و الهىة، وطل٪ بلى حاهب ألازال٢ُاث ال٨الؾ٨ُُت الصخاٞت اإلا٨خىبت زانت في الجىاهب 

 التي جسو الصخاٞت بك٩ل ٖام.

ت زالُت مً ؤًت وز٣ُت ؤزال٢ُت ؤو  المُت الجؼاثٍغ ُما ًخٗل٤ بالؿاا٫ خى٫ ألاؾباب التي حٗلذ الؿاخت ؤلٖا ٞو

ً الازاليي و اإلاين ي و ٦ظل٪ بلى الٗال٢ت بحن ٢ُإ مضوهت ؾلى٥ ميني، ٖؼا اإلاؿخجىبىن طل٪ بلى ي٠ٗ الخ٩ٍى

الم و الؿلُت الؿُاؾُت، خُث اٖخبر بٌٗ اإلاؿخجىبحن ؤن الؿلُت الؿُاؾُت َُلت ٞترة الدؿُٗىاث و  ؤلٖا

المي و بالخالي لم جتر٥ له مجا٫ الخىُٓم و الخُىع بك٩ل طاحي.  ألالُٟىاث جضزلذ بك٩ل ٦بحر في الٗمل ؤلٖا

و ما جبٗه مً بوكاء  2000ىت ٖلى ٚغاع مُثا١ ؤزال٢ُاث اإلاهىت لؿىت وختى اإلاداوالث التي جمذ لخىُٓم اإلاه

لى ألزال٢ُاث اإلاهىت، ٞكلذ بؿبب الهغاٖاث الؿُاؾُت و ؤلاًضًىلىحُت التي ٧اهذ مىحىصة بحن  للمجلـ ألٖا

ً، و ٖلُه  ، ًا٦ض بٌٗ فئن الخجزبت ؤلاعالميت الجشائزيت لطاإلاا ماهذ ضحيت الطياضتالصخُٟحن و الىاقٍغ

 ؿخجىبحن.اإلا

حن لم ًخم٨ىىا لخض آلان مً وي٘ لُه ًغي اإلاخضزلىن ؤن الصخُٟحن الجؼاثٍغ  زانت ؤزال٢ُت مضوهت ٖو

ىا في الىًا٫ الؿُاس ي ؤ٦ثر مً اهسغاَهم  الم الؿمعي البهغي زهىنا، ألجهم اهسَغ بالصخاٞت ٖمىما و ؤلٖا

المي، و َى ألامغ اإلاغجبِ ؤؾاؾا بخٍٗغ٠ الصخ . في جدؿحن آصائهم ؤلٖا  ٟي اإلادتٝر

ىاَا في َظا اإلادىع ، جُغ١ اإلاخضزلىن بلى ؤٚلب الجىاهب التي ًغون  -  و مً زال٫ اإلا٣ابالث التي ؤحٍغ

ؤهه البض مً الخُغ١ بلحها في ؤًت وز٣ُت مؿخ٣بلُت جخٗل٤ بإزال٢ُاث ؤلاٖالم الؿمعي البهغي، وهي الجىاهب 

 التي ه٣ضمها يمً اإلاداوع الخالُت : 

I. – غ :  ُٞما ًخٗل٤ با  ؤوص ى اإلاؿخجىبىن بإهه : لخدٍغ

غ ؤو ؤزىاء الخ٣ضًم، بحن ألاهىإ الصخُٟت ٞال ًجم٘ بحن الغؤي  - ٤، ؾىاء ؤزىاء الخدٍغ البض مً الخٍٟغ

ؤن ًضع٥ ؤن ما ٌؿمٗه ؤو ٌكاَضٍ َى زبر ٖاصي ٖلى صعحت مً  للمخل٣يو الخبر خُث ؤهه البض 

ُت ؤو َى عؤي ال٣ىاة ؤو عؤي اإلا٣ضم ، و ف ي الخاالث التي ًًُغ ٞحها الصخٟي لخ٣ضًم عؤًه اإلاىيٖى

 ٞالبض مً ؤن ٌٗلم اإلاكاَض ؤو اإلاؿخم٘ ؤن ألامغ ًخٗل٤ بغؤي زام.

ؤما في ؤهىإ الغؤي الصخُٟت ٞمثل طل٪ ؤي ًخطر مً ٖىىان البرهامج ؤو ٣ٞغة الخ٣ضًمُت ؤن ألامغ 

غة زانت ؤو ٢غاءة في ألاخضار ًخٗل٤ ب٣ٟغة عؤي ٦إن ًخم حؿمُت ال٣ٟغة مثال " ٢غاءة في زبر ؤو هٓ

المي ًغاص مً زالله الخٗبحر  ً التي جىحي بإن اإلاًمىن ؤلٖا ا مً الٗىاٍو ت الخضر " و ٚحَر , ؤو ػاٍو

 ًٖ آعاء و لِـ ج٣ضًم ؤزباع. 
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ت بالخسهو في اإلاىايُ٘  ًجب ؤن حكمل اإلاىاز٤ُ ألازال٢ُت و اإلاهىُت مؿإلت الض٢ت و اإلاٗٞغ

ع الصخت و البِئت ؤو ختى الخ٨ىىلىحُاث الخضًثت ؤو بٌٗ اإلاؿاثل الض٣ُ٢ت و الخؿاؾت ٖلى ٚغا

الضولُت )ٖلى ٚغاع  الىىوي ؤو حغاثم الخغب ؤو الجغاثم يض ؤلاوؿاهُت ( ؤو اإلاؿاثل اإلاخٗل٣ت 

بال٣اهىن الضولي ؤو ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي , التي جخُلب جسهها ؤو ٖلى ألا٢ل بإلااما ٦بحرا و 

ل حىاهب، بدُث ؤهه مً ٚحر ألازاليي ؤن ًخم الخضًث خى٫ مىيٕى ص٤ُ٢ ص٣ُ٢ا باإلاىيٕى مً ٧

ت ٖم٣ُت ، بك٩ل ٖغض ي ؤو ؾُخي ألن طل٪ ٢ض ًاصي بلى حٛلُِ  ًخُلب جسهها و مٗٞغ

 الجمهىع ؤو جؼوٍضٍ بمٗلىماث و ؤ٩ٞاع ٚحر ٖلمُت و ٚحر ص٣ُ٢ت.

مخسهها في َظٍ و ٌؿخدؿً ان ٩ًىن الصخٟي الظي ًدىاو٫ مثل َظٍ اإلاىايُ٘ ؤن ٩ًىن  -

اإلالٟاث و ؤن ٩ًىن له بَإل واؾ٘ و ص٤ُ٢ خى٫ َظٍ اإلاىايُ٘ ختى ٩ًىن مهضعا مىزى٢ا للجمهىع 

  ، 

مؿخىي الخُاب ؤلاٖالمي م٘ الجمهىع ًٟترى ؤن ٩ًىن بؿُُا ، ؤي ًبؿِ ألا٩ٞاع و اإلاُُٗاث  -

الم ب٩ل بزخالٞاجه، ل٨ً َظا الخبؿُِ ال ًجب ؤ ن ًاصي بلى ختى ًٟهمها حمهىع وؾاثل ؤلٖا

 ببخظا٫ ال٨ٟغة اإلاخسههت ؤو بزغاحها ًٖ ؾُا٢ها. 

ت بكإن اإلاٗلىماث الىاعصة في اإلاىايُ٘ اإلاخسههت هي جًامىُت ًخدملها  - ٍغ اإلاؿاولُت الخدٍغ

غ و مضًغ ألازباع( ٖلى خض ؾىاء. غ )عثِـ الخدٍغ  الصخٟي و بصاعة الخدٍغ

 

II. خٗل٤ َظا الجاهب :   الخقىيت بالجواهب ًخعلق فيما بجملت اإلاباصت الىاحب مغاٖاتها زال٫ ٍو

ت و وؿخٗغيها ُٞما ًلي :    المُت الؿمُٗت البهٍغ  الخٗامل م٘ الخ٣ىُت في اإلاماعؾت ؤلٖا

: بن الهىعة بةم٩اجها بحهام الجمهىع بدضور خضر ما ؤو ٢ُام شخو ما بؿلى٥  التر٦ُب ؤو الخىل٠ُ –1

مُٗىت ٖلى ٚغاع ما ًجغي في ألاٞالم الؿِىماثُت ، بال ؤن  مٗحن مً زال٫ ج٣ُُ٘ اإلاكاَض و جغ٦ُبها لخىحى ب٨ٟغة

ت م٘ ؤلاحتهاص في  المي لِـ مً ؤَضاٞه بحهام الجمهىع بل بٖالمهم بالخ٣ُ٣ت و ج٣ضًم زضمت زبًر الٗمل ؤلٖا

ج٣ضًمها بك٩ل ؤ٢غب بلى الىا٢٘، ؤما في خالت حٗمض بًها٫ ٨ٞغة ال ح٨ٗـ الىا٢٘ ٞهىا ٩ًىن َظا الؿلى٥ ال 

اث ؤَمها :  ؤزال٢ُا  ، وج٨مً الؤزال٢ُت َظا الؿلى٥ ٖلى ٖضة مؿخٍى

  اإلاؿخىي ألاو٫ : ؤن ج٩ىن اإلا٣اَ٘ اإلاغ٦بت حؼءا مً الىا٢٘ و لِـ الىا٢٘ بُٗىه، ؤي ؤن ًخم ج٣ضًم نىع لخضر

مٗحن  ما بك٩ل ًسضم ٨ٞغة مُٗىت ٢ض ال ج٩ىن هي الخ٣ُ٣ت ؤو ؤن ًخم بحهام الجمهىع بدضور خضر ما و بك٩ل

ت ٢ض ال  غ مهىع في وكغة بزباٍع ٩ًىن ٢ض خضر بالك٩ل الظي ٢ضم ٖلُه، ٖلى ؾبُل اإلاثا٫، ًخم ج٣ضًم ج٣ٍغ
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خم  ت طاث ؤلاَخمام اإلاكتر٥ ، ٍو ًٖ بحخمإ للجىت مكتر٦ت بحن بلضًً جبدث في ال٣ًاًا ؤلا٢خهاصًت و الخجاٍع

غ ج٣ضًم ؤخض اإلاخضزلحن ًخ٩لم زم جيخ٣ل الهىعة بلى ًٖى آزغ لل م زال٫ الخ٣ٍغ بلض آلازغ ًطخ٪ بك٩ل ًَى

اإلاخٟغج اهه ٣ًلل مً بخترام اإلاخضزل او ٌؿتهؼت به، بال ؤن ٞٗل الطخ٪ ٩ًىن ٢ض خضر في ْغوٝ ؤزغي في 

هٟـ ؤلاحخمإ ٦إن ٩ًىن الًٗى ٢ض ضخ٪ بالٟٗل في هٟـ ؤلاحخمإ و ل٨ً لِـ ته٨ما ؤو اؾتهؼاء باإلاخضزل 

 مً البلض آلازغ.

  غ اإلاهىع حؼءا مً الًٟاء الؼماوي و اإلا٩اوي  اإلاؿخىي الثاوي : ؤن ال ج٩ىن الهىع اإلا٣ضمت و اإلاغ٦بت في الخ٣ٍغ

الظي خضر ُٞه خضر ما، ؤي ؤن ج٩ىن الهىع اإلا٣ضمت زانت بدضر آزغ له هٟـ مىانٟاث الخضر الظي 

 حهم الجمهىع و ًخم ج٣ضًمها صون ؤلاقاعة بلى طل٪.

غا مه ت، ج٣ٍغ ت مً ألاشخام ًغمىن ؾُاعاث ٦إن ج٣ضم ٢ىاة ما في وكغتها ألازباٍع ىعا ًخًمً مكاَض إلاجمٖى

٘ اإلاكاع٧ىن ٞحها  ت بالؼحاحاث الخاع٢ت و ٨ًؿغون واحهاث اإلادالث و طل٪ بٗض مٓاَغة ؾلمُت ٞع الكَغ

مُالبهم ؤلاحخماُٖت، ٚحر ؤن الهىع التي ٢ضمتها ال٣ىاة هي في الخ٣ُ٣ت ألخضار ؤزغي خضزذ في ػمان و م٩ان 

ت ب٣م٘ اإلآاَغة ؤو بًجاص آزغ ٚحر الظي َى مىي غ ٢ُام الكَغ ىا ٢ض ٩ًىن َضٝ َظٍ ال٣ىاة جبًر ٕى الخبر، َو

 حجج ل٣غاع مى٘ اإلآاَغاث في م٩ان مٗحن.

  ًغ في ال٨ثحر م اإلاؿخىي الثالث : في بٌٗ ألاخُان ًخم حٗضًل الهىع ل٩ي جدىاؾب م٘ الخبر ، خُث جخٞى

غ الهىعة ا إلاغا٣ٞت ُٞلجإ بٌٗ الخ٣ىُحن بلى حٗضًل الهىع لخدىاؾب م٘ ألاخُان ٖىانغ بىاء الخبر صون ان جخٞى

ه للى٢اج٘ ٦ما ؤهه  لُه ٞةهه ٖلى الصخٟي اإلادتٝر ؤن ًمخى٘ ًٖ ٨َظا ؾلى٥ ألهه حكٍى مًمىن الخبر ، ٖو

 ؾلى٥ ًىم ًٖ ٖضم جدمل الصخٟي إلاؿاولُخه ٦ىا٢ل للخ٣ُ٣ت بإماهت. 

 

ىن ؤن بزخُاع الل٣ُت و  اإلاسخهىن اء و  الخبر  ًا٦ض  :لقطاث و سواًا الخصويز  إخخيار  - 2 في الؿِىما و الخلٍٟؼ

غ له ؤصواع  و  عؾاثل مُٗىت ًخم جًمُجها في اإلاكهض مً ؤحل ه٣ل ٨ٞغة مُٗىت اوبُٖإ  ت في ٖملُت الخهٍى الؼاٍو

بهُبإ ما، و الخ٣ُ٣ت ان مضاعؽ الؿِىما جسخل٠ بةزخالٝ ٞلؿٟتها في بزخُاع ؤهىإ الل٣ُاث و ػواًا 

ٍغ، ٞاإلاضعؾت الىا٢ُٗت ؤلاًُالُت مثال حٗخمض بك٩ل ٦بحر ٖلى الل٣ُاث الٗامت و الجامٗت ، ٖلى بٖخباع الخهى 

ؤن الل٣ُت الٗامت جهىع مدُِ الخضر ولِـ الخضر ٞدؿب وطل٪ مً ؤحل وي٘ ألاخضار بما في طل٪ 

ت و الض٩ًىعاث التي حكىٍ الىا٢٘، ٦ما  اإلامثلىن ، في مدُُهم الىا٢عي صون الخ٨ٟل في بيٟاء اإلاازغاث البهٍغ

غ ٖاصة ما ج٩ىن مباقغة ؤمامُت ؤو زلُٟت وزابخت جداو٫ ؤن ججٗل اإلاخٟغج  قاَضا ٖلى ألاخضار  ؤن ػواًا الخهٍى

 و مغا٢با لها ٦إهه في الىا٢٘ .



 البصزيت الطمعيت ؤلاعالميت اإلامارضت أخلقت و بدىظيم النفيلت باآللياث اإلاخعلقت الفصل الثاوي : الخصوراث

 

 455 

بت حضا مثال مً زال٫ التر٦حز ٖلى  بت و ال٣ٍغ ٨ُت ٞهي حٗخمض بك٩ل ٦بحر ٖلى الل٣ُاث ال٣ٍغ ؤما اإلاضعؾت ألامٍغ

٨ُت( حٗخمض ٖلى ٖ حن اإلامثل و هي جغح٠ مً ال٣ل٤ لخى٣ل َظا الكٗىع بلى اإلاكاَض، ٦ما اجها )اإلاضعؾت ألامٍغ

 خغ٦ت ال٩امحرا بك٩ل ٦بحر لخى٣ل خغاعة الاخضار بلى اإلاكاَض .

غ البُل  غ عؾاثل و ؤ٩ٞاع مُٗىت ، مثال ًخم جهٍى غ لخمٍغ ٨ُىن بلى بٖخماص ػواًا وخغ٧اث جهٍى ٦ما ٌٗمض ألامٍغ

ُإ ؤلاهُبإ بٗٓمت  َظا الغحل و بٗض هٍٓغ بلى ألامام  لى إٖل ٩ي مثال( مً ألاؾٟل بلى ألٖا )الغثِـ ألامٍغ

ا اإلاسغج  غ الصخهُاث التي ٌٗخبَر )اإلاؿخ٣بل( و ٢ضعجه ٖلى ؤلاؾخمغاع مهما ٧اهذ الٓغوٝ، باإلا٣ابل ًخم جهٍى

مها و جظمُمها في ط لى بلى ألاؾٟل و طل٪ لخ٣ٍؼ  ًَ اإلاكاَض.ؾلبُت ، مً ألٖا

ت الىاٞضة مً و٧االث  اث ؤلازباٍع غ ؤلازباعي بدُث ؤن الُٟضًَى وجىُب٤ َظٍ ال٣ىاٖض الؿِىماثُت ٖلى الخهٍى

غي( زام بالى٧الت وجخجلى َظٍ الؿُاؾت  ألاهباء اإلاهىعة الٗاإلاُت جدمل مٗها زُاعا ؾُاؾُا )زِ جدٍغ

غ و خ ت مً زال٫ الل٣ُاث اإلاىخ٣اث و ػواًا الخهٍى ٍغ غ٧اتها ٢بل ؤن جخجلى في َبُٗت ألاشخام ؤو الخهٍى

غ ، خُث ؤن َظٍ الى٧االث لِـ مً نالخها مماعؾت الغ٢ابت ٖلى خضر ما ؤو الخٗخُم  ألاخضار مدل الخهٍى

ىهُت ًخم مً زال٫  ٖلُه ألجها في مىاٞؿت قغؾت م٘ مثُالتها و ٖلُه ٞةن جىحُه مكتر٦حها مً اإلادُاث الخلٍٟؼ

 تها.الل٣ُاث و ػواًاَا و خغ٧ا

ى ًى٢٘ بجٟا٢ا للخٗاون  ٩ي َو غ الغثِـ ألامٍغ ٨ُت ٖلى جهٍى ٞٗلى ؾبُل اإلاثا٫ حٗمض و٧االث ألاهباء اإلاهىعة ألامٍغ

ا بل٣ُت م٣غبت حضا ٖلى ًض الغثِـ و ٢لمت و  َغ الٗؿ٨غي م٘ صولت ما م٘ التر٦حز ٖلى لخٓت الخى٢ُ٘ و جهٍى

غ ٨ٞغة م ظا لخمٍغ ٩ي الىز٣ُت التي ًخم الخى٢ُ٘ ٖلحها، َو  -و مً زلٟت الىالًاث اإلاخدضة  -ٟاصَا ؤن للغثِـ ألامٍغ

٢ىة ٦بحرة في اجساط ال٣غاع و ؤن ٧ل ٢غاعاجه طاث ؤَمُت و لها وػجها في الٗالم، ٦ما جدمل َظٍ الل٣ُت مٗنى آزغ 

ؤزظ  َى ؤن َظا الخى٢ُ٘ له جضاُٖاث مهمت حضا ٖلى اإلاغخلت اإلاؿخ٣بلُت في مى٣ُت ما مً الٗالم. باإلا٣ابل ًخم

ت ممازلت لبلضًً مىاٞؿحن  نىعة حماُٖت صون التر٦حز ٖلى جٟانُل مُٗىت بطا حٗل٤ ألامغ بةجٟا٢ُت ٖؿ٨ٍغ

ظا لهٝغ الىٓغ ًٖ ؤَمُت َظٍ ؤلاجٟا٢ُت و الخ٣لُل مً ؤَمُتها  للىالًاث اإلاخدضة )عوؾُا ؤو الهحن مثال( َو

 في طًَ اإلاكاَض.

ىهاث اإلادلُت ُٞخم بؾخسضام ال ل٣ُاث بىٟـ اإلاى٤ُ خُث ؤهه في ال٨ثحر مً ألاخُان ج٣ىم ٢ىاة ؤما في الخلٍٟؼ

ت ًخٗمض  مُٗىت بخُُٛت ل٣اء قٗبي ألخض اإلاترشخحن لئلهخساباث الغثاؾُت وبما ؤن ال٣اٖت ج٩اص ج٩ىن ٞاٚع

ُاء ؤلاهُبإ بكٗبُت  م اإلاخٟغج بإن ال٣اٖت ممخلئت و طل٪ إٖل الصخٟي بلخ٣اٍ ل٣ُاث "حامٗت" و "م٣غبت" جَى

غ ججم٘ قٗبي إلاغشر آزغ )مً اإلاٗاعيت مثال( بك٩ل مًُغب َظا اإلا ترشر ، ٦ما ؤن ال٣ىاة ٢ض جخٗمض جهٍى

ُاء بهُبإ بالٟىض ى و ٖضم  ؤي باَتزاػ في ال٩امحرا و جإَحر ٚحر زابذ باإلياٞت بلى عصاءة في الهىث و طل٪ إٖل

لُه ٞةن ٧ل َظٍ اإلاُُٗاث الخىُٓم في َظا الخجم٘ الكٗبي و ان َظا اإلاترشر ال ًخد٨م في ل٣اءاجه ا لكٗبُت. ٖو
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خباعاث لخٟاصي  خباع ٧ل َظٍ ؤلٖا جىضعج في مجا٫ الخٗامل ألازاليي و ًخىحب ٖلى الصخٟي ألازظ بٗحن ؤلٖا

ا ًخمخ٘ بدـ ؤزاليي مخمحز. ت اإلاهىعة  ججٗل مىه صخُٟا مدتٞر  ال٣غاءاث الجاهبُت إلااصجه الخبًر

ت، و َى وحؿدىض َظٍ الغئٍت ألازال٢ُت ٖلى مضزل ال المُت الؿمُٗت البهٍغ خدلُل البىاجي للمًامحن ؤلٖا

 بحن بكغح ٖال٢ت الاعجباٍ حهخم ؤي الاقمل، الىٓام اإلاضزل الظي ًبدث في ٖال٢ت ألازباع باإلاخٛحراث ألازغي في

 تبٗملُ ألازباع مً ؤو ٖغيه بطاٖخه ًخم وما ؤلاطاعي الىٓام بىاء وبحن ؤلازباعي، اإلادخىي  في الغؾاثل ؤحؼاء

 اإلاىٓمت جمحزاث يىء في باليكغ جدٔ التي لم ألازباع صعاؾت ًخم وؤخُاها ؤلاطاُٖت، اإلاىٓمت في ال٣غاع نىاٖت

. Ganz, 1976 Altheid, 1973 Epstein 1979.اإلاضزل هجض  بهظا اَخمىا الظًً الباخثحن ؤَم ومً ؤلاطاُٖت،

ىهُت الهىعة بخدلُل تهخم التي الضعاؾاث وجىضعج  في الضعاؾاث ومً ؤبغػ  البىاجي الخدلُل ضزلم يمً الخلٍٟؼ

 وهٕى الهىعة، في م٩ىهاث الازخالٞاث بخدلُل اَخمذ والتي ( Tirmens 1987صعاؾت هجض صعاؾت ) اإلاجا٫ َظا

 وحُمي ٞىعص ححرالض بحن 1976الاهخساباث  خملت ؤزىاء الٟٗل ول٣ُاث ال٩امحرا، وػواًا اإلاؿخسضمت الل٣ُت

 .2ٞىعص نىعة مً ؤًٞل بك٩ل" ٧اعجغ" ْهىع  بلى تالضعاؾ ؤقاعث و٢ض ٧اعجغ،

ت و الهىجُت  - 3 اإلاؿخجىبىن ًا٦ضون  : بما ؤن الهضٝ ألاؾمى لئلٖالم َى ه٣ل الخ٣ُ٣ت، ٞةناإلاازغاث البهٍغ

ت ، و  ؤن اؾخسضام ت  اإلادتٞر المُت الؿمُٗت البهٍغ ىيت في اإلاماعؾت ؤلٖا ت و الهىجُت مٞغ اإلاازغاث البهٍغ

٦إن ٣ًىم بخٛلُب اللىن  ،ِـ مً خ٣ه بيٟاء حمالُت ٞىُت مُٗىت ٖلى خضر بزباعي ماالصخٟي اإلادتٝر ل

غ مهىع خى٫ عوؾُا لغبُها يمىُا بمايحها الكُىعي و بالخالي  ألاخمغ ٖلى ألالىان ألازغي ؤزىاء بٖضاصٍ لخ٣ٍغ

سُت و ز٣اُٞت لضي حمهىع ال٣ىاة، ٦ما ؤهه مً  ٚحر ألازاليي ؤن زل٤ عصوص ٞٗل مُٗىت حؿدىض بلى زلُٟت جاٍع

ًخٗمض الصخٟي بيٟاء اللىن ألاػع١ ؤو ألابٌُ بجمالُت مُٗىت ٖلى زبر صخٟي مً احل بُٖإ بهُبإ 

  بًجابي لضي الجمهىع خُا٫ الصخهُت مىيٕى الخبر.

اع ؤهه ًم٨ً لئلطاٖت باليؿبت  : الصوث حعدًل  - 4 ُت جدؿحن ًغي اإلاخضزلىن في َظا ؤلَا  مً الهىث هٖى

 ًجب ٞال اإلاخضزل ؤو اإلاؿخجىب نىث زهىنُت ٖلى الخٟاّ الًغوعي  مً ل٨ً و زانت بغامج زال٫

 .له ؤنُال ٩ًىن  و ناخبه ٖلى ًض٫ ؤن ًجب الهىث ألن جغزُمه ؤو اإلاخضزل نىث مً التر٤ُ٢

 

 

 

                                                           
 .15، ال٣اَغة ، م 1992ًىلُى ،  مجلت بدىر الاجها٫ الٗضص الؿاب٘،  ٖماص خؿً م٩اوي، مضازل جدلُل ألازباع ؤلاطاُٖت  -  2
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III.  : ُٞما ًخٗل٤ باإلاماعؾت اإلاهىُت 

خماص بك٩ل ٦بحر ٖلى اإلا٣اَ٘ اإلا :نىع الهىاة  - 1 هىعة مً َٝغ الهىاة ؤو اإلاىاَىحن مً اإلاهم حضا ٖضم ؤلٖا

غ  ٌٗخمض  وطل٪ لؿببحن مهمحن ؤولهما ؤن مهضع َظٍ اإلا٣اَ٘ ٖاصة ما ٩ًىن مجهىال و في خالت بٖضاص ج٣ٍغ

باإلائت ٖلى َظٍ الهىع ٞةن الصخٟي ٩ًىن ٢ض ٢ضم ؤزباعا مجهىلت اإلاهضع و َظا ما ًً٘  30بيؿبت جٟى١ ا٫

ب الثاوي ٞإهه في خالت ؤلا٦ثاع مً َظا الىٕى مً الهىع ٞهظا ًض٫ . ؤما الؿبمدل بؾخٟهاممهضا٢ُت ال٣ىاة 

ٖلى جىاي٘ ال٣ىاة و ٖضم بمخال٦ها للىؾاثل التي جم٨جها مً الخىاحض في ؤما٦ً الخضر و ؤن جى٣ل ألازباع 

ا وؾُُا مهما في ه٣ل اإلاٗلىمت و لِـ ها٢ال مً صعحت زاهُت و بهظا ال ج٩ىن ٢اصعة ٖلى  بىؾاثلها باٖخباَع

 ىاٞؿت.اإلا

ت - 2 ت ؤلازباٍع ٣ُت مٟاصَا ان اإلاكاَض بداحت   : ألاقَغ ىهُت ٞلؿٟت حؿٍى حٗخمض ال٨ثحر مً اإلادُاث الخلٍٟؼ

بلى ؤ٦بر ٢ضع مً ألازباع في ؤ٢هغ و٢ذ مم٨ً مبرعة طل٪ ب٤ًُ و٢ذ اإلاكاَض و ٦ثرة بوكٛاالجه ، و ٖلُه حٗمض 

ت ؤؾٟل الكاقت جخًم ت جمغ بؿٖغ ت بزباٍع م مً بلى بياٞت ؤقَغ ً ؤَم ألازباع بك٩ل مسخهغ، و ٖلى الٚغ

ؤن َظٍ ال٨ٟغة حُضة مً خُث ؤجها جؼوص اإلاكاَض بالخبر الجاٝ و ًب٣ى ٖلُه ان ًيخٓغ الخٟانُل ؤو ًيخ٣ل بلى 

ُحن ؤو ؤ٦ثر ْىا مجها ؤن طل٪ ؾُجٗلها  ت ٞخً٘ قٍغ ش ئ آزغ، ٚحر ؤن ال٨ثحر مً ال٣ىىاث ج٨ثر مً َظٍ ألاقَغ

ت ممخاػة، بال ؤن طل٪ مً قإهه ؤن ٌكدذ بهدباٍ اإلاكاَض و ٣ًٟضٍ التر٦حز و بالخالي ًخىحب  جبضو ٣٦ىاة بزباٍع

ٖلى ال٣ىاة بخترام اإلاكاَض و الخبر ٖلى خض ؾىاء بدُث ٩ًىن الخبر حضًغا بالبث في خحز ػمني مٗحن و لِـ 

٘ ، و ٩ًىن اإلاكاَض حضًغا باإلاٗلىمت التي ج٣ضم ل  ه بك٩ل مدترم. مجغص ؾلٗت ج٣ضم لئلؾتهال٥ الؿَغ

مً اإلاهم حضا ؤن جخم ٦خابت ؤؾماء اإلاخضزلحن ومىانبهم بك٩ل واضر و  ؤؾماء اإلاخضزلحن و مىانبهم : - 3

بسِ م٣غوء زا٫ مً ألازُاء و مً الجمالُاث ال٨خابُت ٦ما ؤهه مً اإلاهم حضا الخٟاّ ٖلى هٟـ الخِ 

ً، وفي خالت ما بطا ٧ ان اإلاخضزل شخهُت ٖمىمُت البض مً ٦خابت بىٟـ الدجم ل٨خابت ؤؾماء مخضزلحن آزٍغ

٠ الًُٝى بمؿمُاث "مُاَُت" ال  ؤلاؾم ال٩امل باإلياٞت بلى اإلاىهب و اإلااؾؿت و  ًجب ؤًًا جٟاصي حٍٗغ

جىُب٤ ٖلى مىانبهم ؤو وكاَاتهم ؤو ؤن ًخم مىدهم نٟت مُٗىت لِؿىا ؤَال لها، مثال ٖمضث بٌٗ ال٣ىىاث 

ىهُت الخانت بالجؼاثغ ٖل ى ج٣ضًم ؤخض الهُاصلت في خهو مسخلٟت ٖلى ؤهه " مسخو في الخٛظًت " و " الخلٍٟؼ

لى هٟـ اإلاىىا٫ مىدذ ٢ىاة ؤزغي لصخو آزغ ل٣ب "  مسخو في البِئت " و "مسخو في ؤمغاى اليؿاء" ٖو

ذ زبحر ؤمني " و " مدلل ؾُاس ي " و " ؤ٧اصًمي" و " هاقِ ؾُاس ي" صون ان جدضص اإلاٗاًحر التي ًخم مً زاللها مى

اإلاهخم بالكإن بلى مىذ نٟت "مً الاخُان   ال٨ثحرفي ؤي ل٣ب مً َظٍ ألال٣اب، ٦ما حٗمض ال٨ثحر مً ال٣ىىاث 

ً بُٗض جماما ًٖ ألامىع ألامىُت ؤو الؿُاؾُت ؤو بلى شخو له ألامني"   في مجا٫ ما و َى ال  " ا"زبحر حؿمُه ج٩ٍى

با مً مىيٕى الى٣اف )في الخهت مثال( .   وطل٪ ٣ِٞ بهضٝ ؤن ٩ًىن ل٣ب ال٠ًُ ًغيى بلى صعحت زبحر .  ٢ٍغ
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وفي َظا الهضص, ؤ٦ض اإلاخضزلىن ؤن البض مً جدضًض حٍٗغ٠ ص٤ُ٢ ل٩ل حؿمُت ؤو ل٣ب ختى ًدؿنى للصخُٟحن 

ت ججاوػ الخلِ في الدؿمُاث و ألال٣اب و وؿخٗغى ؤَم الخٗاٍع٠ التي جم ج٣ضًمها  ؤو مٗضي اليكغاث ؤلازباٍع

 ًلي : مً َٝغ اإلاؿخجىبحن ٦ما 

ىهُت  - ال٨بحر )٦بحر اإلاٟاويحن ؤو ٦بحر اإلاد٣٣حن( : ٌٗض ل٣ب ال٨بحر ل٣با بٖالمُا بدخا جُل٣ه اإلادُاث الخلٍٟؼ

٤ مً الخبراء للخد٤ُ٣ في ٢ًُت مً ال٣ًاًا التي تهم الغؤي الٗام  ض اإلاٟاويحن ؤو عثِـ ٍٞغ ٖلى عثِـ ٞو

م مً ؤن َظا الل٣ب ٢ض ًىحي بلى ؾً لى الٚغ ؤو زبرة اإلاٗنى بالل٣ب بال ؤهه ال ٖال٢ت له  بك٩ل واؾ٘، ٖو

م ولىا في طل٪ مثا٫ ناثب  ٤ ٩ُٞىن بظل٪ ٦بحَر ض ؤو الٍٟغ بظل٪ , بل بهه ًُل٤ ٖلى عثِـ َظا الٞى

ض اإلاٟاويحن الٟلؿُُيُحن في مؿاع ٖملُت الؿالم. ٣اث، ٦بحر ٞو  ٍٖغ

اإلاهىُت اإلاخسههت  ٞالخبحر في مل٠ َى مً ًجم٘ بحن اإلاؿخىي الٗلمي الٗالي و الخبرة   الخبحر : الخبحر 

ؤو جسهو ما َى طل٪ الصخو الظي ججاوػ نٟت اإلاسخو و ؤزبذ ٢ضعة نلبت ٖلى الخدلُل الٗم٤ُ 

لل٣ًاًا بمىحب بَالٖه الٗلمي ٖلى ٧ل الجىاهب الٗلمُت إلاجا٫ جسههه و جد٨مه اإلايني الض٤ُ٢ في 

الضولُت و ٚحر الخ٩ىمُت و جُلب مجهم  طاث اإلاجا٫، و ٖاصة ما ٌكاع٥ الخبراء في ؤقٛا٫ اإلاىٓماث

الخ٩ىماث ؤو اإلاىٓماث الضولُت ؤلاؾدكاعة في ال٣ًاًا اإلاخٗل٣ت بمجا٫ زبرتهم, ٖلى ؤن ج٩ىن َظٍ 

اصة ما ًمىذ الخبراء قهاصاث بٖتراٝ بالخبرة مً َٝغ  ؤلاؾدكاعة مىز٣ت و ًم٨ً الخإ٦ض مجها. ٖو

 و قاع٧ىا في بحغائها.اإلاىٓماث الضولُت مخسههت حغاء صعاؾاث ؤحغوَا ؤ

لت  ً ٖا٫ في مجا٫ زبرجه بدُث ؤهه ال ج٨ٟي اإلاماعؾت اإلاهىُت الٍُى ٦ما ان الخبحر البض ؤن ًخمخ٘ بخ٩ٍى

ؤن همىذ  -٦ةٖالمُحن –مً خُث اإلاضة الؼمىُت في الخهى٫ ٖلى َظا الل٣ب بال ؤجها مُلىبت ٞال ًم٨ىىا 

ىا ٖالُا .ل٣ب الخبحر لصخو لم ًؼاو٫ وكاَا مهىُا في مجا٫ زب  رجه ختى وبن جل٣ى ج٩ٍى

لى ؾبُل اإلاثا٫ ًم٨ىىا ان همىذ ل٣ب "الخبحر في ٢ًاًا الؿاخل و الصخغاء" ألخض بَاعاث وػاعة  ٖو

اب في الؿاخل و  ت خى٫ مىيٕى "ألامً وؤلاَع الكاون الخاعحُت زال٫ مكاع٦خه في خهت خىاٍع

بخه في ٖضم الخضًث بةؾم الىػاعة ،  ا ٖىض ٚع بل ؤهه مً زال٫ مكاع٦خه في الخهت الصخغاء" و٢ٞى

كتٍر في َظٍ الخالت ؤن ٩ًىن َظا  ٌٗبر ًٖ آعاثه الخانت و جدلُله الصخص ي للمُُٗاث ، َو

ىا في الٗال٢اث الضولُت او الٗلىم الؿُاؾُت –الضبلىماس ي  ٢ض قٛل  –باإلياٞت بلى ٧ىهه جل٣ى ج٩ٍى

في ؤلاحخماٖاث الغؾمُت ألامىُت و مىهبا صبلىماؾُا في بخضي صو٫ الؿاخل و الصخغاء ؤو قاع٥ 

اب في َظٍ اإلاى٣ُت او ؤن ٩ًىن مثال ٢ض قاع٥ في حىالث  الؿُاؾُت اإلاخٗل٣ت ب٣ًاًا ألامً و ؤلاَع

 الخىاع بحن الٟغ٢اء اإلاالُحن التي بخخًىتها الجؼاثغ.
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اٞت ٦ما ًم٨ً مىذ ل٣ب الخبحر ألخض الصخهُاث ألا٧اصًمُت )ص٦خىع ؤو بغوِٞؿىع( اإلاسخهت في الصخ

و ٖلىم ؤلاٖالم و ؤلاجها٫ و التي قاع٦ذ في وكاَاث اإلاىٓماث الضولُت ٚحر الخ٩ىمُت ؤو قاع٦ذ في 

بلىعة مُثا١ ألزال٢ُاث اإلاهىت مً زال٫ بدىثها اإلاُضاهُت ، بال ؤهه ال ًم٨ً ؤن ًدٓى صخٟي ال ًخمخ٘ 

الم بل٣ب الخبحر بد٨م ؾىىاث ٖمل ً ٖا٫ في جسهو الصخاٞت و ٖلىم ؤلٖا  ت في ال٣ُإ.بخ٩ٍى

اإلاسخو : اإلاسخو في مجا٫ ما، َى مً ػاو٫ مخابٗت خثِثت لهظا اإلاجا٫ و ؤلم بجىاهبه بد٨م اإلاخابٗت 

لت و ًسخل٠ َظا ؤلاَخمام بةزخالٝ َبُٗت وكاٍ اإلاسخو ٣ٞض ٩ًىن  ٖلى ٞتراث ػمىُت ٍَى

خبرة ان ًسخو في ؤلازخهام مهىُا ؤو ؤ٧اصًمُا بمٗنى ًم٨ً للصخٟي الظي جاب٘ ملٟا مُٗىا إلاضة مٗ

٣ُت ؤو اإلاسخو في ٢ًاًا البِئت،  َظا اإلال٠ و ًل٣ب بهظا ؤلازخهام مثال اإلاسخو في ال٣ًاًا ؤلاٍٞغ

٦ما ًم٨ً للباخث الجامعي ان ًسخو في مجا٫ بدث مٗحن و ًل٣ب باإلاسخو في طاث اإلاجا٫ مثال 

ث الضولُت بطا ؤحغي ًم٨ً ؤن ًل٣ب ألاؾخاط الجامعي في الٗلىم الؿُاؾُت باإلاسخو في الٗال٢ا

 صعاؾاث و بدىزا و ؤزبذ مخابٗت مؿخمغة لظاث اإلاجا٫.

ا بك٩ل حُض ٦إن ٩ًىن اإلاٗنى مسخها في الكإن ألامني  ؿخدؿً ؤن ٩ًىن مجا٫ الخسهو مًبَى َو

وؾُاؾاث الضٞإ في خحن ال ًم٨ً ؤن ٩ًىن اإلاٗنى مسخها في الٗلىم الؿُاؾُت ألجها جخًمً ٖضًض 

٤ ما ط٦غهاٍ مً قغوٍ الخسهو –لى ؤي شخو ؤن ًسخو الخسههاث و ٌؿخدُل ٖ في  –ٞو

 ٖضًض الخسههاث. 

ألازهاجي : ًخمحز ألازهاجي ب٩ىهه مهىُا في الٗلىم الُبُت ٩ُٞىن مثال َبِبا في بزخهام ؤمغاى 

الم ؤن ًمىذ للصخو  ال٣لب ُٞل٣ب باألزهاجي في ؤمغاى ال٣لب، و مً ألازُاء اإلاهىُت في مجا٫ ؤلٖا

جسههاث ٖلمُت مثال ٦إن ٩ًىن هٟـ الصخو ؤزهاثُا في ؤمغاى ال٣لب و مسخها  الىاخض ٖضة

ُت ختى و بن جم طل٪ في بغامج مخباٖضة مً خُث اإلاضة الؼمىُت ، ألن طل٪ ًسل٤  في الغ٢ُت الكٖغ

 قٗىعا بٗضم الث٣ت في ال٣ىاة.

بدث الٗلمي و٢ض الباخث : الباخث َى الىاقِ في مجا٫ البدث الٗلمي ؤو البدث الخاي٘ إلاىاهج ال -

ُت ؤن ًسً٘ إلا٣اًِـ البدث الٗلمي  ٩ًىن َظا الباخث في بَاع حامعي ؤو في بَاع  ماؾؿاحي قٍغ

ت و الخى٣ُب ٖجها و جىمُتها و ٞدهها وجد٣ُ٣ها بخ٣و  الظي ٌٗٝغ ٖلى ؤهه "مداولت إلؾخ٨كاٝ اإلاٗٞغ

ٌ اإلاغاح٘ الٗلمُت ، ٦ما حٗٝغ بٗ 3ص٤ُ٢ وه٣ض ٖم٤ُ زم ٖغيها ٖغيا مخ٩امال بظ٧اء و بصعا٥"

ت و الىٟؿُت باإلياٞت بلى ال٨ٟاءة  غ ُٞه ؤلاؾخٗضاصث الٍُٟغ الباخث ٖلى ؤهه "الصخو التي جخٞى

                                                           
ا  -  3  . 43، م : 1983، صاع ال٨خاب اللبىاوي ، بحروث  3، مىهج البدىر الٗلمُت ، ٍ ملخـزٍغ
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ت لل٣ُام ببدث ٖلمي، ٞالخإَُل الٗلمي اإلاؿب٤ في مجا٫ البدث  له مجمٖى الٗلمُت اإلا٨دؿبت التي جَا

 . 4و التزوص باإلاٗاٝع ب٣ضع ٧اٝ مُلب ؤؾاس ي باليؿبت للباخث"

اصًمي )الض٦خىع ؤو البروِٞؿىع( : الصخهُت ألا٧اصًمُت هي جل٪ التي جيخمي بلى ماؾؿت ٖلمُت ألا٧ -

كتٍر جدهبه ٖلى قهاصة ؤ٧اصًمُت  مٗتٝر بها ٖلى ٚغاع الجامٗاث و اإلاٗاَض و اإلاضاعؽ الٗلُا َو

 للضعاؾاث الٗلُا .

مٗحن و ًجم٘ مٗلىماث  اإلاهخم ؤو اإلاخدب٘ : اإلاهخم بكإن مً الكاون َى الصخو الظي ًدخ٪ بمجا٫ -

ت ؤو بد٨م الٗمل ، و٢ض ًغج٣ي اإلاهخم  بت زانت في اإلاٗٞغ ٖىه ؾىاء بىاء ٖلى ًٞى٫ شخص ي ؤو ٚع

 ً بكإن ما بلى مسخو ُٞه بطا حٗل٤ ألامغ بمماعؾت مهىُت، و ال ٌكتٍر في اإلاهخم ؤن ٩ًىن ٖلى ج٩ٍى

 ص الغيي بلى صعحت اإلاسخو.ٖلمي ٖا٫ و ل٨ً ًخىحب ٖلُت ؤلاإلاام حُضا بمجا٫ بَخمامه بطا ؤعا

ا بمخابٗتها و بد٨م الؿىىاث و مماعؾخه   مثال ٩ًىن الصخٟي مهخما بمل٠ مً اإلالٟاث التي ًجض هٟؿه قٛٞى

لت الامض ًهبذ َظا الصخٟي مسخها في طاث اإلال٠ بطا ؤزبذ جد٨ما و زبرة في َظا اإلال٠ وزباًاٍ و  اإلاهىُت ٍَى

 جضاُٖاجه. 

ىهُت بلى بؾىاص بٌٗ الخدلُالث و آلاعاء بلى مً حؿمحهم وفي ال٨ثحر مً ألاخُان جلج إ بٌٗ ال٣ىىاث الخلٍٟؼ

مخدبٗحن او مغا٢بحن ؤو مهخمحن صون ؤن جظ٦غ ؤؾمائهم و َظا مً ألازُاء اإلاهىُت اإلاؿ٩ىث ٖجها ، خُث ؤن 

 الخدلُل ؤو الغؤي اإلاجهى٫ اإلاهضع مً قإهه جًلُل الغؤي الٗام و بُٖاثه مٗلىماث ٚحر مىز٣ت 

حن ُٞجب ؤن جظ٦غ ؤؾمائهم ؤ - صخاب اإلاىانب : باليؿبت للصخهُاث الخ٩ىمُت ؤو اإلاؿاولحن و ؤلاصاٍع

و مىانبهم بالك٩ل اإلاُلىب و ًدغم الصخٟي اإلادتٝر ٖلى ه٣ل  حؿمُت اإلاىهب بٗىاًت ألن 

ت اإلاؿاولت ؤمام ال٣اهىن.  اإلاىهب ٣ًترب بلى الصخهُت اإلاٗىٍى

جخدمل ال٣ىاة اإلاؿاولُت ألاولى ًٖ ؤي جضاُٖاث ًم٨ً ؤن جدضر بٗض في خالت ؾىء بؾخسضام َظٍ ألال٣اب 

 جضزل ال٠ًُ و ًم٨ً لجمُٗاث اإلاجخم٘ اإلاضوي اإلاٗىُت ؤن جُالب بخصخُذ ل٣ب ال٠ًُ بختراما للمكاَض.

: ٖلى ال٣ىاة مهما ٧ان زُها الؿُاس ي ؤن جبظ٫ حهضا مُضاهُا مً ؤحل ه٣ل  بهخاج الازباع و البرامج – 4

غ ًٖ الخضر لضي و٧االث ألاهباء اإلاهىعة و مىا٢٘ الخىانل الخ٣اث٤  و الى٢اج٘ ٞال ج٨خٟي بى٣ل ما َى مخٞى

ؤلاحخماعي ٦ما ؤهه لِـ مً اإلايني ؤن ج٨خٟي ال٣ىاة باإلقترا٥ م٘ ماؾؿاث بٖالمُت ؤزغي صون ؤن ٩ًىن لها 

المُت ال  جى٣ل الخضر في ٧لُاجه بل جى٣ل جىاحض مُضاوي ًد٤٣ لها الخمحز ، خُث ؤن ال٨ثحر مً اإلااؾؿاث ؤلٖا

                                                           
 .20م :  ،، صاع الىمحر ، صمك٤ 2004 ،، الُبٗت الثاهُت لٗلىم ؤلاوؿاهُتي امىهجُت البدث الٗلمي ف، ٖبىص ٖبض هللا الٗؿ٨غي  -  4
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ىهُت ؤن جيخج ما ٌٗاص٫  لُه، ٣ًى٫ الخبراء، ؤهه مً واحب ال٣ىاة الخلٍٟؼ غ ًٖ الخضر. ٖو باإلائت  60ما َى مخٞى

ت و ؤن ال ٩ًىن بهخاحها الخام ؤ٢ل مً   باإلائت مً مجمٕى حجمها الؿاعي الُىمي . 50مً وكغتها ؤلازباٍع

ىهُت الاقاعة و الخىبُه  :  اإلاسُٟتالهىع و اإلاكاَض الٗىُٟت ؤو  - 5 مً واحب ال٣اثمحن ٖلى ال٣ىىاث الخلٍٟؼ

اإلاؿب٤ بلى ألاخضار ؤو الهىع التي جخًمً مكاَض ٖىُٟت ؤو زُحرة ؤو مسُٟت و جدضًض الؿً ألاصوى الظي 

ًم٨ىه عئٍت َظٍ اإلاكاَض، و طل٪ بختراما لخؿاؾُاث ألاشخام و خاالتهم الىٟؿُت التي جسخل٠ مً ٞغص 

 زغ. آل 

بت ألاٞغاص في ٖضم الٓهىع ٖلى الكاقت - 6 ؾىاء مً زال٫ وي٘ خىاحب ٖلى مالمذ الصخو ؤو   : بخترام ٚع

ٍغ مً الٓهغ  ختى ال ًخٗٝغ اإلاكاَضون ٖلُه ٦ما ًلتزم الصخٟي اإلاداوع في َظٍ الخالت  مً زال٫ جهٍى

بت ٖضم الٓهىع و الدؿتر ٖلى الصخو اإلاؿخجىب ختى زاعج الك  اقت .بةخترام ٚع

ت في بٖضاص اليكغاث و البرامج  :  ؤلاقاعة بلى الهىع ألاعقُُٟت - 7 حٗض اإلاكاَض و الهىع ألاعقُُٟت ماصة يغوٍع

ض مً  ٞهي حك٩ل ماصة ٦ُٟلت بخإزِث اإلاىيٕى مدل الخىاو٫ ًخم٨ً اإلا٣ضم ؤو اإلايكِ زاللها مً ج٣ضًم مٍؼ

ش الخضر و  م مً ؤن اإلااصة الكغح و الخٟانُل بالٗىصة بلى زلُٟاث و جاٍع بٖاصة بىاثه مً حضًض، و ٖلى الٚغ

ُتها ٞةن مً ألازاليي ؤلاقاعة بلى ؤجها " نىع مً  ألاعقُُٟت جبضو واضخت ٖلى ؤجها مً اإلااض ي بالىٓغ بلى هٖى

ألاعق٠ُ" و طل٪ لٗضة ؤؾباب ؤَمها بخترام وعي اإلاكاَض وويٗه في نىعة ما ًجغي و ٦ظل٪ الخٟاّ ٖلى 

ُت الغصًئت  ؾمٗت و نىعة ال٣ىاة  للهىع الاعقُُٟت. -ٚالبا –التي ًم٨ً ؤن جخًغع بٟٗل الىٖى

سُت ال٨بري التي جغج٨ؼ بك٩ل ؤؾاس ي ٖلى اإلااصة  ُٞما ًخٗل٤ بالبرامج و الغوبىعجاحاث و الخد٣ُ٣اث الخاٍع

المي )عوبىعجاج ،جد٤ُ٣( بلى ؤهه جم بٖضاص َظا الٗمل  بٖخماصا ألاعقُُٟت ٞخجب ؤلاقاعة في م٣ضمت الٗمل ؤلٖا

سُت  ٖلى نىع ؤعقُُٟت صون ؤلاخخٟاّ بهظٍ ؤلاقاعة َُلت الغوبىعجاج ؤو الخد٤ُ٣ وطل٪ هٓغا للُبُٗت الخاٍع

سُت  ما٫ الخاٍع لهظا الٗمل ، وحؿخسضم ال٨ثحر مً ال٣ىىاث اإلاهىُت التي ا٦دؿبذ زبرة و ؾمٗت في مجا٫ ألٖا

المي " بك٩ل ط٧ي مً ؤحل حظب بهدباٍ اإلاكاَض خُث حكحر  ج٣ىُت "ؤلاقاعة بلى َبُٗت اإلااصة اإلا٩ىهت للٗمل ؤلٖا

"هىاك صور جبث بلى ؤهه " جم بٖضاص َظا الغوبىعجاج ؤو الخد٤ُ٣ بٖخماصا ٖلى نىع مً ألاعق٠ُ " و ج٠ًُ 

سُت اإلاهىعة و بَخمامهم ألول مزة "  و َظا ٨ٌٗـ زبرة ال٣اثمحن ٖلى َظٍ ال٣ىاة في الخٗامل م٘ اإلااصة الخاٍع

 بها.

سُت و طل٪  ٦ما حٗمل ً اإلا٣اَ٘ و اإلاكاَض الخاٍع الٗضًض مً ال٣ىىاث بالخيؿ٤ُ م٘ مسابغ الهىع ٖلى جلٍى

ىا البض مً ؤلاقاعة بلى طل٪ ؤي بلى ان َظٍ الهىع  ض مً الىا٢ُٗت ٖلى الهىع مدل البث َو إليٟاء اإلاٍؼ
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جها خضًثا وطل٪ لخٟاصي ٖىا٢ب  ا باألبٌُ و ألاؾىص و جم جلٍى َغ ألازُاء التي ًم٨ً ؤن ج٣٘ )اإلاكاَض( جم جهٍى

 في ألالىان التي ج٩ىن في ال٨ثحر مً الهىع هدُجت بحتهاص و ال ح٨ٗـ بالًغوعة الىا٢٘. 

: ًلجإ ال٨ثحر مً مٗضي اليكغاث ؤو البرامج الخانت بلى نىع ؤو  نىع اإلادا٧اة و بٖاصة جمثُل ألاخضار - 8

الم مً حُٛ ُتها مثال ؤو مدا٧اة خاصر مغوع عاخذ ضخُخه عؾىماث إلادا٧اة حلؿت مدا٦مت مىٗذ وؾاثل ؤلٖا

غ لٓغوٝ الخاصر ؤو جٟانُل اإلادا٦مت بك٩ل ج٣ترب مً  شخهُت َامت, وطل٪ مً احل ج٣ضًم قغح ؤٞو

الخ٣ُ٣ت و ل٨ً ال ٌكبهها جماما, و ٖلُه, مً وحهت هٓغ ؤزال٢ُت, البض مً ؤلاقاعة بلى ؤن َظٍ الهىع هي نىع 

ًٖ الىا٢٘ و لِؿذ وسخت ٖىه و بهما مجغص ب٢تراب زُالي مً الىا٢٘  مدا٧اة ٣ِٞ ؤي ؤجها لِؿذ مغؾىمت

 -في ال٨ثحر مً ألاخُان–لهالر اإلاكاَض و طل٪ ختى ٩ًىن اإلاكاَض ٖلى وعي بظل٪ زانت و ان ألامغ ًخٗل٤ 

لُه مً اإلاهم  ب٣ًاًا حض خؿاؾت باليؿبت للغؤي الٗام الجؼا٫ مدل بدث و جد٤ُ٣ لضي اإلاهالر ال٣ًاثُت  ٖو

ىاة ؤن جخٟاصي ج٣ضًم بحتهاصاث في جٟؿحر اإلاىيٕى ؤو بث بًداءاث بلى مً ًم٨ً ؤن ٩ًىن اإلاظهب ؤو البرت في لل٣

 ال٣ًُت , وهي ؤلاحتهاصاث التي جخم ؤخُاها مً زال٫ نىع اإلادا٧اة.

٣ت بٖاصة جمثُل ألاخضار ألجها جًٞ ت في وكغاتها ٍَغ ٠ٗ مً مً اإلايني و ألازاليي ؤن جخٟاصي ال٣ىىاث ؤلازباٍع

م٨ً ؤن جىحى بةهدُاػ ال٣ىاة ل٨ٟغة ؤو حاهب مٗحن مً ألاخضار ؤما ُٞما ًخٗل٤  مهضا٢ُت ال٣ىاة ٍو

بالخد٣ُ٣اث ال٨بري ٞةن ٖملُت بٖاصة جمثُل ألاخضار مؿخدبت ألجها جٟخذ مجا٫ الخهىع و الخُا٫ للمكاَض 

غا لؤلخضار ٚحر ؤهه البض ٖلى ال٣ىاة ؤلاقاعة بك٩ل واضر بلى ؤن ألامغ ًخٗل٤ بةٖاص ة جمثُل ألاخضار و لِـ جهٍى

 مً الىا٢٘.

ت  بث اإلاىاص اإلاخدهل ٖلحها مً زال٫ الخىهذ ؤو الخجؿـ - 9 الم الؿمُٗت البهٍغ : ًدٓغ ٖلى وؾاثل ؤلٖا

 ٤ بث ؤو بطاٖت ؤي مىاص جم الخهى٫ ٖلحها مً زال٫ ؤحهؼة الخهيذ ؤو ال٣غنىت ؤلال٨تروهُت ؤو ًٖ ٍَغ

٣ت الخهى٫ ٖلى اإلاٗلىماث ًجب ؤن  -في هٓغ اإلاؿخجىبحن –، ألهه انتبٖتراى م٩اإلااث َاجُٟت ز ٞةن ٍَغ

 ٤ ج٩ىن ؤزال٢ُت ؤًًا، و بما ؤن الخجؿـ لِـ مً مهام الصخٟي ٞةن الخهى٫ ٖلى مٗلىماث ًٖ ٍَغ

٣ت الخهى٫ ٖلى اإلاٗلىمت ًجب ؤن جغاعي ؤزال٢ُاث  الخجؿـ ًهبذ ؾلى٥ ٚحر ميني، ٖلى اٖخباع ؤن ٍَغ

ا ٖضم الخىى في الخجؿـ ألن طل٪ ٢ض ًسغج الصخٟي ًٖ مهىخه و ٌٗغيه للخُغ ، ٦ما مُٗىت مً بُجه

٤ الخجؿـ بلى بو٩ٗاؾاث ؾلبُت ٖلى ال٣ىاة في خض  ًم٨ً ؤن ًاصي بث َظٍ اإلاىاص اإلاخدهل ٖلحها ًٖ ٍَغ

 طاتها.

غي اإلاخضزلىن الخ٤ الم في  ٍو ٗت ٩ًىن  ؤن ًجب ال ؤلٖا  الخ٤ ًمخل٪ ال يالظ الجمهىع  ًٞى٫  بلى لئلؾخجابت طَع

ت في لُه, مٗلىماث مً لضًت ما ٧ل بطاٖت ؤو بٞكاء في الخ٤ الصخٟي ًمخل٪ ال مثلما لؤلقُاء اإلاُل٣ت اإلاٗٞغ  ٖو

ت في الجمهىع  خ٤ ٞةن ت مجا٫ ًدضص ألازباع مٗٞغ   .الصخٟي مجالهما في ًيكِ التي اإلاؿاولُت و الخٍغ
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 اإلاىاَب طووي مً جٟاَماث ٣ٖض بلى صخُٟحنال بن لجىء بٌٗ:  الجمهىع  ٖلى الؿلبي الخمثُل – 10

 مٛخهباث ليؿاء ؤو إلاجغمحن ؤو لكىاط) مُٗىت بأعاء بصالء ؤو ما خضر في الطخُت صوع  ؤصاء ؤحل مً الخمثُلُت

اإلا٣اؽ َى ؾلى٥ الميني و ال ؤزاليي  ٖلى و ؾهلت اإلااصة ٖلى الخهى٫  و والجهض الى٢ذ إلصزاع طل٪ و( مثال

ُٟا لخ٣اث  ٤ و حٛلُُا للغؤي الٗام.بدُث ٌٗض جٍؼ

ظَب بٌٗ اإلاؿخجىبحن بلى ال٣ى٫ بإن َظا الؿلى٥ َى ٖملُت -   لِـ و ٧امل حمهىع  ٖلى بخخُا٫ ٍو

ألاشخام و ًهىٟىهه ٖلى ؤهه زُإ ميني مً الضعحت ألاولى ًم٨ً ؤن ج٩ىن  مً مدضوص ٖضص ؤو شخو ٖلى

 ٣ٖىبخه ٞهل الصخٟي جهاثُا مً مماعؾت الصخاٞت.

جب ؤن جمى - المي الظي ًخًمً َظا الخُإ ؤوال مً زال٫ ٍو ذ بم٩اهُت الًُٗ في مًمىن الٗمل ؤلٖا

غ( ؤو ؤلاجها٫ بالهُئاث اإلاهىُت  المي )عوبىعجاج ؤو ج٣ٍغ ؤلاجها٫ اإلاباقغ بال٣ىاة و َلب جصخُذ الٗمل ؤلٖا

المُت(.  )الهُئاث اإلاهىُت بدىُٓم و ؤزل٣ت اإلاماعؾت ؤلٖا

م مً ؤن الصخو اإلاخى - اَئ م٘ الصخٟي في الخداًل ٖلى الجمهىع، ًخدمل بضوعٍ مؿاولُت مً و ٖلى الٚغ

الىاخُت ال٣ًاثُت مكاع٦خه في َظا الٗمل ، بال ؤهه مً الىاخُت اإلاهىُت ٞةن اإلاؿاولُت ج٣٘ ٖلى الصخٟي ألهه 

في مجا٫ جسههه و ًٟترى ؤن ًلتزم بإزال٢ُاث مهىخه ، ألن الصخو اإلاخىاَئ ٢ض ًخذجج بٗضم الٗلم بإن 

 مغ ًخٗل٤ بٗمل بٖالمي ًم٨ً ؤن ٩ًىن جداًال ٖلى الجمهىع.ألا 

المُت  - و ًغي اإلاخضزلىن ؤهه مً ألاًٞل ؤن ًخم الٟهل في مثل َظٍ ال٣ًاًا بحن اإلاخًغع و اإلااؾؿت ؤلٖا

المُت.   التي ؾدخٗغى هي ألازغي أليغاع جخٗل٤ بهىعتها في الؿاخت ؤلٖا

 

IV. : مً خُث ألاصاء 

ت و الٗباعاث اإلاؿتهل٨ت و الىمُُت و اإلاهُىٗت : ُٖىب الى٤ُ و ألازُا - 1  ء اللٍٛى

خٟاصي الخهى٘ في آلاصاء ؾىاء مً زال٫ الهىعة في ؤوص ى اإلاسخهىن الخبراء اإلاؿخجىبىن في َظٍ الضعاؾت ب

م مً ؤهه مً الًغوعي ؤن ؤن ًخمخ٘  ىهُت او مً زال٫ الهىث في ؤلاطاٖت ، ٞٗلى الٚغ ال٣ىىاث الخلٍٟؼ

ت مً ويىح في الصخٟي اإلا٣ضم ب المُت الؿمُٗت البهٍغ أصاء بٖالمي ميني ًسً٘ ألبجضًاث اإلاماعؾت ؤلٖا

ت، ٞةهه ؤًًا البض ٖلى َظا الصخٟي ؤن ًخجىب الخهى٘ في ألاصاء  مساعج الخغوٝ و الخلى مً ألازُاء اللٍٛى

هي مسخلٟت ؾىاء مً خُث الهىعة ؤو الهىث ٞال ًخٗمض الخ٩لم بىبرة نىجُت مُٗىت )مغجٟٗت ؤو مىسًٟت( 
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ًٖ هبرجه الٗاصًت صون ان ٌٗني طل٪ ؤهه ٖلى الصخٟي ؤن ًداٞٔ ٖلى هبرجه الُىمُت ؤي ؤهه بةم٩اهه ؤن ًدؿً 

 مً هبرجه صون ؤن ًدبنى هبرة حضًضة ؤو ؤزغي مبالٜ ٞحها.

 

غ حمالي مبالٜ ُٞه ؾىاء ٦ما ؤهه ٖلى م٣ضمي ألازباع و البرامج ججىب الٓهىع بمٓه:  و الهىضام اإلآــــــــهــــــــغ    - 2

حن )اإلا٨ُاج( ؤو ال ٞمحزة الصخٟي هي البؿاَت ؾىاء مً خُث اللٛت ؤو اإلآهغ  ،باؽلمً خُث ؤؾلىب التًز

زانت وؤهه ٖلى ٖال٢ت مباقغة م٘ مسخل٠ الكغاثذ ؤلاحخماُٖت وهي الٗال٢ت التي ًجب ان ًداٞٔ ٖلحها مً 

ن َظا الصخٟي ؤو اإلا٣ضم ٣ًهض الٓهىع بك٩ل ًىحي بإهه ٧ل الجىاهب ، و ٖلُه ال ًجب ان ٌكٗغ الجمهىع بإ

ؤو ؤهه )الصخٟي(  –٢ض جىحي به ألالبؿت  –ًيخمي بلى ٞئت ؤو َب٣ت احخماُٖت مُٗىت ؤو بلى جُاع بًضًىلىجي مٗحن 

باإلا٣ابل ٖلى الصخٟي ؤًًا ان ًخٟاصي الٓهىع بمٓهغ عر ال ًل٤ُ بمهىخه  ،٣ًهض الخٗالي ٖلى الجمهىع 

خضا٫ في مٓهٍغ صون بٞغاٍ ؤو جٍٟغِ.٦صخٟي بل ٖل  ُه ؤن ٣ًهض ؤلٖا

٠ اإلآهغ و الهىضام الخانت بالصخٟي و  المُت ؤن جخ٨ٟل بمهاٍع ىا ؤ٦ض اإلاخضزلىن ؤهه ٖلى اإلااؾؿت ؤلٖا َو

حر  ٣م و ألالبؿت في اإلااؾؿت، و طل٪ مً احل جٞى حر ألَا اإلا٣ضم، ؾىاء مً زال٫ مىذ زانت بالهىضام ؤو بخٞى

 ثمت للصخُٟحن و م٣ضمي ألازباع.بِئت مهىُت مال 

٢ضم اإلاؿخجىبىن في َظٍ ال٣ُت ٖضة جىنُاث و ه٣اٍ ؤ٦ضوا ؤجها حؿاَم في  :حؿُحر البرامج و اليكغاث  - 3

 جدؿحن مؿخىي ألاصاء و ح٨ٗـ نىعة خؿىت و مهىُت ًٖ ال٣ىاة و الصخٟي و ه٣ضم ؤَمها ُٞما ًلي : 

  ت الخغم ٖل ى الخىػَ٘ الٗاص٫ لٟغم ال٨الم و ججىب ؤلاهدُاػ ًخىحب ٖلى ميكُي البرامج الخىاٍع

ت و الخٟاٖلُت م٘ بخترام الًُىٝ و مساَبتهم بك٩ل مهظب ختى لى باصعوا  زال٫ البرامج الخىاٍع

 باإلؾاءة .

  ًدهم م الخٟاّ ٖلى ٦غامت الًُىٝ و الخغم ٖلى خماًتهم ممً ًخٗمضون ؤلاؾاءة بلحهم ؤو ججٍغ

ت و الخٟاٖلُت مً زال٫ مضازالث َاجُٟت و ٦ظل٪ خما ًت الجمهىع اإلاخضزل زال٫ البرامج الخىاٍع

ذ و ؤلاؾاءة مً َٝغ الًُٝى اإلاخىاحضًً بالبالَى.  الخجٍغ

  ت او الخٟاٖلُت ؤمغ ًسخو به الصخٟي ؤو اإلايكِ ، ٞةن م مً ؤن الدؿُحر الخهت الخىاٍع ٖلى الٚغ

ىحى بالخٗؿ٠ في حؿُحر الخهت و َظا ألازحر ٖلُه ؤن ًخٟاصي اإلا٣اَٗت اإلاخ٨غعة للًُٝى ألن طل٪ ً

ٖضم الخىاػن بحن الًُٝى ، في خحن بةم٩ان مؿحر الخهت )صخٟي ؤو ميكِ( ؤن ًلجإ بلى م٣اَٗت 

خباعاث ج٣ىُت جخٗل٤ بالى٢ذ ؤو لغبِ بجها٫ ٖبر الهاج٠ ؤو الؿاجل م٘ شخو آزغ وطل٪  ال٠ًُ إٖل

٣ت مدترمت و مهظبت م٘ جىيُذ ؾبب اإلا٣اَٗت .  بٍُغ
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 المي الؿمعي البهغي َى زمغة حهض حماعي مكتر٥، ٞةهه ال ًجىػ للصخٟي بما ؤن الٗم ل ؤلٖا

بؾخٛال٫ م٩اهخه ٦م٣ضم وكغة ؤزباع ٖلى اإلاباقغ إلصعاج ؤي زبر صازل اليكغة بىاء ٖلى ٢غاع بهٟغاصي 

٣ت الخبر الجاٝ ) غ، ؾىاء ٖلى ٍَغ ت اإلاهىعة ؤو offزاعج هُا١ َُئت الخدٍغ  ( الخالي مً اإلاىاص ؤلازباٍع

ت ؤو بغهامج صون بطن مً َُئت  مً زال٫ بصزا٫ مىاص مهىعة مهما ٧اهذ ٢هحرة في اليكغة ؤلازباٍع

غ اليكغة ؤو مؿاو٫ البرهامج ٖلما ؤن َظا ؤلاطن ًم٨ً ؤن ٩ًىن آهُا زال٫  غ او عثِـ جدٍغ الخدٍغ

 ج٣ضًم اليكغة و طل٪ في ألازباع الٗاحلت مثال.

 ت الؿمُٗت  خضر ؤزظؤو اإلاغاؾل مً مىا٤َ ال بةم٩ان الصخٟي اإلاباصعة بلى بٖضاص اإلااصة الخبًر

ٍغ و طل٪ في الٓغوٝ الخانت اإلاخٗل٣ت  ت اإلاىحهت للبث الٟىعي صون الغحٕى بلى عثِـ جدٍغ البهٍغ

ا، صون ؤن ًخم بٖخباع َظا الخهٝغ ججاوػا  ٖمىما بالخغب ؤو اإلآاَغاث ؤو هخاثج ؤلاهخساباث و ٚحَر

 لهغم اإلاؿاولُاث .

  ت بةخترام ألازال١ الٗامت مً زال٫ الهىعة و الهىث وطل٪ مً زال٫  ًلتزم مٗضو اليكغاث ؤلازباٍع

ت و البرامج  ججىب بث الهىع الؿاٞغة و الل٣ُاث الخلُٗت الخاصقت للخُاء زال٫ اليكغاث ؤلازباٍع

ت اإلاغجبُت باألخضار مدل بَخمام الغؤي الٗام، في خحن جدخٟٔ ال٣ىاة بؿُاؾتها في َظا  الخىاٍع

ا.اله  ضص ُٞما البرامج ألازغي التي ال جإزظ َابٗا بزباٍع

: ال ٌؿخدب ٢ُ٘ البرامج لخ٣ضًم زبر صخٟي ٖاحل ؤو َاعت ألن ٢ُ٘ البرامج لخ٣ضًم ألازباع الٗاحلت  -  4 

ىهُت جم٨ً ال٣اثم ٖلى ال٣ىاة مً ج٣ضًم َظا الؿب٤ الصخٟي ؤو الخبر الٗاحل في  َبُٗت الكاقت الخلٍٟؼ

ِ ألازباع اإلا٨خىب اؾٟل الكاقت مثال( صون اللجىء بلى ٢ُ٘ بغهامج مٗحن مهما ؤق٩ا٫ ؤزغي )ًٖ  ٤ قٍغ ٍَغ

٧اهذ َبُٗخه و طل٪ بختراما لجمهىع َظا البرهامج الظي ٢ض ج٩ىن له بَخماماث زانت ججٗل مً البرهامج ؤ٦ثر 

 اثما و في ٧ل ألاو٢اث.ؤَمُت باليؿبت بلُه مً الخبر الٗاحل، ٞلِـ بالًغوعة ؤن ج٩ىن بَخماماجىا مدكابهت ص

ٖلى م٣ضمي ألازباع و البرامج و ميكُي  ؤلاًماءاث مً زال٫ اإلاالمذ و ألانىاث و آلاصاء اإلابالٜ ُٞه: - 5 

الخهو  جٟاصي آلاصاء اإلابالٜ ُٞه مً زال٫ اإلاالمذ ؤو ألانىاث ٦ما ال ٌؿخدب ؤن ٣ًىمىا بةًماءاث جى٣ل 

بر في اليكغة ؤو مى٢ٟه مً ٖغ١ ؤو صًً ؤو ز٣اٞت مُٗىت ، ٦ما مٗاوي مثل ؤلاؾدُاء مً شخو ما ٩ًىن مدل ز

ال ًجب ٖلى م٣ضم وكغة ؤلازباع الخلمُذ بلى مُىله الٗاَُٟت ؤو الجيؿُت زال٫ ٢ُامه بمهامه ٦م٣ضم لليكغة 

 ؤو ج٣ضًمه لبرهامج مٗحن ، ألن اإلاهم في اليكغة َى الخبر في خض طاجه و لِـ مى٠٢ اإلا٣ضم مىه. 
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 الخٗامل اإلاباقغ البث ٖملُاث مً الٗضًض في ًدضر : الخعبير و الزأي لحزيت لعىصزيت أو اإلاعادًتا آلاراء - 6

ت مٗاصًت بأعاء ًضلىن  ؤشخام م٘ ى ما الًم٨ً الؿماح به في  بأعاء ًضلىن  ؤو الخٗبحر و الغؤي لخٍغ ت َو ٖىهٍغ

ت  ت الغؤي و الخٗبحر و هبظ الٗىهٍغ الم التي وحضث مً ؤحل خٍغ  :و الخُٝغ و ٖلُه، ًغي اإلاؿخجىبىن وؾاثل ؤلٖا

ت مٗاصًت بأعاء ًجب مى٘ ؤلاصالء -  ا ال ؤزال٢ُا و ال  و الغؤي لخٍغ الخٗبحر و ؤن ٖضم مى٘ طل٪ ٌٗض جهٞغ

المُت ألن َظٍ آلاعاء حؿتهضٝ حؼءا مً الجمهىع ج٣٘ مؿاولُت  مؿاوال مً َٝغ ال٣اثمحن ٖلى اإلااؾؿت ؤلٖا

 خماًخه ٖلى مؿاولي ال٣ىاة. 

ت الغؤي و الخٗبحر ، بال ؤن َظا اإلابضؤ ال ٌكمل مً الًامىىن به ،  -   وؾاثل ؤلاٖالم ج٣ىم ٖلى مبضؤ خٍغ

ت الغؤي و الخٗبحر و صًم٣غاَُت الغئي و ألا٩ٞاع ؤن ٌؿخُٟض مً َظا اإلابضؤ مً  بدُث ال ًم٨ً إلاً ال ًامً بدٍغ

الم.   زال٫ وؾاثل ؤلٖا

المُت في خا٫ خضور ججاوػاث ًجب ؤن جخم بحغاءاث جإصًبُت في خ٤ مؿا  -  ولي اإلااؾؿاث ؤلٖا

.  ؤزال٢ُت مً َظا الىٕى

i.  : ًغي اإلاؿخجىبىن ؤن ألاخ٩ام التي جًمجها ٢اهىن اليكاٍ الؿمعي البهغي ُٞما خ٤ الغص اإلاخلٟؼ

ىوي هي ؤخ٩ام حُضة و ًم٨ً ألازظ بها ولى ؤهه ؤقاعوا بلى ؤجها لم جُب٤ لخض  ًخٗل٤ بد٤ الغص الخلٍٟؼ

 لُٛاث آلالُاث ال٨ُٟلت بكمان جُب٤ُ ال٣ىاهحن اإلاىٓمت ل٣ُإ ؤلاٖالم.آلان هٓغا 

اع قضص ٖلى اإلاخضزلىن ٖلى الخىنُاث الخالُت :     و في َظا ؤلَا

  ىهُت ببث الغص اإلاهىع ٦د٤ م٨ٟى٫ ألي شخو ٧ان مدل جىاو٫ بٖالمي في ال٣ىاة و جلتزم ال٣ىاة الخٍٟؼ

 الغصالظي جمذ به بطاٖت الخبر و في الى٢ذ الظي جم ُٞه ًخىحب ٖلى ال٣ىاة ان جبث الغص ٖلى الك٩ل 

و طل٪ في ًٚىن الثالزحن ًىما التي ح٣ٗب بث الخبر، ؤي ؤن ًخم الغص في وكغة ؤزباع الثامىت بطا ٧ان 

تراى مً َٝغ اإلاٗني باألمغ ٢ض بث في َظٍ اليكغة بِىما ال ًد٤ للمٗنى بالغص ؤن  الخبر مدل ؤلٖا

ة الثامىت في خحن جم بث الخبر في وكغة الىاخضة، ؤما بطا جمذ بٖاصة بث ًُالب ببث الخبر في وكغ 

ىوي بىٟـ الخ٨غاع  الخبر مدل الخصخُذ في ؤ٦ثر مً وكغة ُٞخىحب ٖلى ال٣ىاة بٖاصة بث الغص الخلٍٟؼ

 الظي جمذ به بطاٖت الخبر مىيٕى الغص.

 ا مً خُث اإلاضة الؼمىُت للخبر مدل الخص خُذ و ان ٩ًىن بىٟـ ٦ما ًجب ؤن ٩ًىن الغص مؿاٍو

غا  ت ٩ًىن الغص ٦ظل٪ ج٣ٍغ غا في وكغة بزباٍع ٣ت الخىاو٫ ٞةطا ٧ان َظا الخبر ج٣ٍغ الك٩ل الصخٟي ؤو ٍَغ

ت و بطا ٧ان الغص ًخٗل٤ بدهت للى٣اف ٞةهه ًمىذ لُالب الغص خحز ػماوي ٌؿاوي طل٪  في وكغة بزباٍع
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تراى و في هٟ ـ الخهت و في هٟـ جى٢ُذ بثها وبىٟـ الخحز الظي جم زالله بث اإلاٗلىماث مدل ؤلٖا

اصاث التي ٌٗاص ٞحها بث الخهت.  ٖضص ؤلٖا

  م٨ً لُالب الغص ؤن ًُلب الخًىع شخهُا إلاماعؾت خ٣ه في الغص زانت بطا حٗل٤ ألامغ بدهت ٍو

ت، ٦ما ؤهه مً خ٣ه ال٣بى٫ بإن ًخم الغص مً َٝغ الصخٟي ؤو  للى٣اف ؤو زبر ٖاصي في وكغة بزباٍع

 ؤن ًخم الغص مً زال٫ قٍغِ ألازباع الظي جبثه ال٣ىاة بالتزامً م٘ بغامجها. ميكِ الخهت او 

  ٣ت للغص في ٢ىاة ٖامت ًخىحب ؤن ٩ًىن اإلاجا٫ الؼمني لبث الغص ِ ألازباع ٦ٍُغ في خالت بزخُاع قٍغ

ت ٧املت م٘ ج٨غاع ٌؿاوي ٖضص ج٨غاعاث اليكغة  ا إلاضة وكغة بزباٍع ِ مؿاٍو اإلا٨خىب ٖلى الكٍغ

ت  ِ الظي ًخًمً الغص ٩ًىن في ؤلازباٍع ت ٞةن بث الكٍغ في الُىم الىاخض، ؤما بطا ٧اهذ ال٣ىاة بزباٍع

ت لىٟـ ال٣ىاة.  مضة حؿاوي زالر وكغاث بزباٍع

  ه ؾمٗت ال٣ىاة ؤو ىوي  َظا الخ٤ لدكٍى مً خ٤ ال٣ىاة ؤن جًمً ؤن ال ٌؿخٛل َالب خ٤ الغص الخلٍٟؼ

ة في الكاقت م٘ الخغم ٖلى ان جخم مماعؾت َظا الخ٤ اإلاٛاالة في الغص ٖلى ؤَغاٝ ؤزغي ٚحر مخىاحض

با للخُإ و جغمُما للًغع الظي ٢ض ًىجم ًٖ طل٪.  في خضوص ما ٌٗخبٍر اإلاٗني جهٍى

 

ii. فيما ًخعلق باإلضخدقاقاث ؤلاهخخابيت 

ها البض ؤن جدٓى بخُُٛت بٖالمُت زانت ، ختى ؤن  مً اإلاٗغوٝ ٖاإلاُا ؤن اإلاىاُٖض ؤلاهخسابُت مهما ٧ان هٖى

بٌٗ اإلااؾؿاث ؤلاٖالمُت لضحها صخُٟحن م٩ىهحن زهُها لخُُٛت ؤلاؾخد٣ا٢اث ؤلاهخسابُت ٖلى ٚغاع 

ُاهُا.  ٣ت مثل الىالًاث اإلاخدضة و بٍغ  الضًم٣غاَُاث الٍٗغ

وػٍاصة ٖلى ال٣ىاٖض اإلاهىُت ال٨الؾ٨ُُت اإلاخٗل٣ت باإلاماعؾاث الصخُٟت ٖمىما ٖلى ٚغاع الخُاص و الخىاػن في 

ت التي ًخىحب مغاٖاتها في حُُٛت اإلاىاٖ ُض ؤلاهخسابُت ٞةن َىا٥ الٗضًض مً الخهىنُاث الؿمُٗت البهٍغ

لى َظا ألاؾاؽ ٢ض اإلاؿخجىبىن ٖضصا مً الخىنُاث ألازال٢ُت و اإلاهىُت في حُُٛت  حُُٛت ؤلاهخساباث، ٖو

 ؤلاهخساباث ه٣ضمها ُٞما ًلي : 

  الم، ًخىحب ٖلى و ت ؤلالتزام مثلها َى مىهىح به في ٧ل وؾاثل ؤلٖا الم الؿمُٗت البهٍغ ؾاثل ؤلٖا

ُٗت ؤو الغثاؾُت  المُت زال٫ ٧ل ؤلاؾخد٣ا٢اث ؤلاهخسابُت ؾىاء اإلادلُت الدكَغ بإزال٢ُاث اإلاماعؾت ؤلٖا

ً ؤو زاعح ، ٦ما ًخىحب ؤن جلتزم َظٍ ال٣ىىاث بهظٍ ألازال٢ُاث في اإلاىاُٖض ؤلاهخسابُت هفي صازل الَى
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خٗل٤ ألامغ  بخد٤ُ٣ الخىاػن بحن اإلاترشخحن و الخُاص و بههاٝ ٧ل اإلاخىاٞؿحن  الخانت بضو٫ ؤزغي ٍو

المي .  الؿُاؾُحن بىٟـ ال٣ضع مً الخىاو٫ ؤلٖا

  ت ٖلى وعي بإن ٧ل اإلاىايُ٘ بما ٞحها ًجب ؤن ٩ًىن ال٣اثمىن ٖلى وؾاثل ؤلاٖالم الؿمُٗت البهٍغ

ايُت ًم٨ً ؤن ج٩ىن لها ٖال٢ت باإلهخسا باث و ٖلُه ًجب الخغم ٖلى ؤلا٢خهاصًت و الث٣اُٞت و الٍغ

الىيىح في الخىاو٫ وجدضًض َظٍ الٗال٢ت للمكاَض ؤو اإلاؿخم٘ و ؤلامخىإ ًٖ ؤلاًداءاث الًمىُت مً 

 زال٫ مىايُ٘ جبضو ؤجها ٚحر مٗىُت باإلهخساباث ول٨ً لها ؤزغ ٖلى الؿلى٥ ؤلاهخسابي للمكاَض.

 ت ؤن جلتزم بمىذ خ الم الؿمُٗت البهٍغ حز ػمني مجاوي للمترشخحن ؤو ممثلحهم مً واحب وؾاثل ؤلٖا

زال٫ ٞترة الخملت ؤلاهخسابُت وطل٪ بالدؿاوي الخام بحن ٧ل اإلاخىاٞؿحن مً خُث اإلاضة الؼمىُت و ٞترة 

 البث.

   ٘و زالٞا إلاا جًمىه ٢اهىن اليكاٍ الؿمعي البهغي، ًغي اإلاؿخجىبىن ؤهه مً ٚحر اإلابرع مى

المُت مً ج٣ضًم بقهاع مضٞ ٕى ألاحغ  للمترشخحن وبغامجه الؿُاؾُت، زانت و ؤن اإلااؾؿاث ؤلٖا

ت ل٩ل اإلاخىاٞؿحن ٖلى خض  المُت هي ماؾؿت ب٢خهاصًت بةم٩اجها ج٣ضًم زضماتها ؤلاقهاٍع اإلااؾؿت ؤلٖا

لُه ٞةن اإلاى٘ اإلاىحىص في ٢اهىن ؤلاقهاع  حر خحز ٚحر مبرع ، و ًىنىن بٟخذ بم٩اهُت  04-14ؾىاء ، ٖو جٞى

ُاس ي اإلاضٕٞى ألاحغ)بم٣ابل مالي( وطل٪ مً زال٫ ٣ٖض بقهاعي ًخًمً ػمني مسهو لئلقهاع الؿ

وحىبا الدؿٗحرة بالثاهُت و مضة ؤلاقهاع الؿُاس ي و الخؿاباث البى٨ُت التي ًخم مً زاللها الخٗامل 

حن م٘ الخغم ٖلى ؤن ًدٓى حمُ٘ اإلاخىاٞؿحن الؿُاؾُحن بىٟـ ال٣ضع مً ال٣ضعة  اإلاالي بحن الُٞغ

 ؤلاقهاع الؿُاس ي في هٟـ ال٣ىاة.ٖلى الخهى٫ ٖلى 

  ت ٖلى ؤن ٌٗلم اإلاكاَضون ؤن ألامغ الم الؿمُٗت البهٍغ ًجب ؤن ًدغم ال٣اثمىن ٖلى وؾاثل ؤلٖا

 ًخٗل٤ بةقهاع ؾُاس ي مضٕٞى ألاحغ. 

  ت ًم٨ً إلصاعة ال٣ىاة ان جدضص مضة و ٞترة ؤلاقهاع الؿُاس ي مضٕٞى ألاحغ خؿب اؾتراجُجُتها الدؿُحًر

 مبضؤ حؿاوي الٟغم و جد٤ُ٣ الخىاػن في الٗغوى بحن حمُ٘ اإلاخىاٞؿحن الؿُاؾُحن.م٘ الخغم ٖلى 

  م، اإلاكاع٦ت في ىهُت بما في طل٪ م٣ضمي الازباع و البرامج و اإلاغاؾلحن و ٚحَر ال ًجىػ للىحٍى الخلٍٟؼ

 ج٣ضًم ؤي هٕى مً اهىإ ؤلاقهاع الؿُاس ي ؤو الخؼبي ؤو الخجاعي م٘ ؤلاخخٟاّ بد٣ه في ؤلاهخماء

ت  الم الؿمُٗت البهٍغ المي ، في خحن ًخمخ٘ الٗاملىن بىؾاثل ؤلٖا الؿُاس ي ل٨ً زاعج بَاع الٗمل ؤلٖا

ت و ت لهالر ألاوكُت الخحًر ُت.  بالخ٤ في ج٣ضًم زضماث بقهاٍع  الخُٖى
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   في الى٣ُت اإلاخٗل٣ت بةم٩اهُت جغشر الصخُٟحن في ؤلاؾخد٣ا٢اث ؤلاهخسابُت خهل به٣ؿام و ٖضم

 ؿخجىبحن، ٩ٞاهذ آلاعاء في ق٣حن مسخلٟحن : جىا٤ٞ بحن اإلا

  ٘مً ًغي ؤهه بةم٩ان الصخٟي ؤن ًترشر ٦إي مىاًَ في ؤي اؾخد٣ا٢اث بهخسابُت م

الخٟاّ ٖلى ل٣به ٦صخٟي ألهه ٖمله الخ٣ُ٣ي ، مثل الُبِب ؤو اإلاهىضؽ الظي 

بةم٩اهه الترشر لئلهخساباث بهٟخه َبِبا. بال ؤن طل٪ بكٍغ ؤن ًمخى٘ الصخٟي 

ترشر ًٖ مماعؾت مهىخه َُلت ٞترة الخملت و َُلت ٖهضجه ؤلاهخسابُت بطا ٞاػ  في اإلا

 ؤلاهخساباث لخٟاصي جضازل اإلاهالر.

  ،ها بهٟخه صخُٟا مً ًغي ؤهه ال ًد٤ للصخٟي الترشر في ؤلاهخساباث مهما ٧ان هٖى

جخُلب اإلاماعؾت، ٞال ًم٨ً  –ٖلى زالٝ اإلاهً ألازغي  –و طل٪ ألن مهىت الصخٟي 

الم و ؤلاجها٫ بل  ؤن ًدٓى بل٣ب الصخٟي مً له قهاصة حامُٗت في ٖلىم ؤلٖا

ٖلُه ؤن ًماعؽ َظٍ اإلاهىت ختى ًهبذ صخُٟا، ٦ما ؤن ؤلاه٣ُإ ًٖ مماعؾت 

الصخاٞت حؿ٣ِ ًٖ اإلاٗنى ل٣ب الصخٟي ألهه ال ًماعؽ اإلاهىت ٖلى زالٝ مهىت 

ً في الُب بل٣ب الُبِب خنى و ؤن  الُب مثال اًً ًدٓى الخاثؼ ٖلى قهاصة ج٩ٍى

٧ان ٚحر مماعؽ، و مً َظا اإلاىٓىع ٞةن ؤلاه٣ُإ ًٖ مماعؾت اإلاهىت زال٫ الٟترة 

ؤلاهخسابُت ٌؿ٣ِ ًٖ اإلاترشر ل٣ب الصخٟي، باإلياٞت بلى طل٪ ٞإن مكاع٦ت 

الصخٟي في ؤلاهخساباث في بَاع خؼب مٗحن ٌُٗي بهُباٖا باهدُاٍػ ؾاب٣ا )٢بل 

ضم الٟىػ( في الخٗامل م٘ ألازباع، و َى ما ًم٨ً ؤن الترشر( ؤو الخ٣ا )في خالت ٖ

 ٌس ئ بلى نىعة الصخٟي و اإلااؾؿت ٖلى خض ؾىاء.

  خا الكإع ؾبر آلاعاء في ومجها  الُغ١  ب٩ل الجمهىع  بقغا٥ اٖخباع ًيبغي ال  الٗام  الغؤي ًمثل  ، جهٍى

ت بها ماؾؿاث مخسههت  ، ٦ما ًجب ؤن ًخم ج٣ضًم هخاثج ؤلاؾخُالٖاث التي ج٣ىم بُٗجها ؤو مجمٖى

ت، و في خا٫ ج٣ضًم هخاثج ؤلاؾخُالٖاث  بك٩ل متزن و مٗخض٫ بخٟاصي الخدالُل الخىححهُت ؤو اإلاٛلَى

 بك٩ل مٛلٍى بةم٩ان اإلااؾؿت التي ؤهجغث ؤلاؾخُإل َلب خ٤ الخصخُذ.

  ذ ٖلُه ٌ جى٢ُ٘ اإلا٣ا٫ بةؾمه في خا٫ ؤحٍغ مثلما ًد٤ للصخٟي في الصخاٞت اإلا٨خىبت ؤن ًٞغ

ضًالث ٦بحرة ًغي ؤهه مً قإجها ؤن ال ح٨ٗـ الخ٣ُ٣ت ؤو جىحه ال٣اعت بك٩ل زاَئ، ٞإهه مً خ٤ حٗ

غ اإلاهىع بةؾمه بطا عؤي ؤن حٗضًالث  ٌ جى٢ُ٘ الخ٣ٍغ الم الؿمعي البهغي ؤن ًٞغ الصخٟي في ؤلٖا

ذ ٖلُه ال ح٨ٗـ الخ٣ُ٣ت التي و٠٢ ٖلحها مُضاهُا زال٫ بحغاثه للخُُٛت، ٦ما مً خ٤ م٣ضم  ؤحٍغ

ٌ بطاٖت زبر ًغي ؤهه ٚحر صخُذ و ٣ًضم ؤصلت ٖلى طل٪، صون ؤن ٌٗخبر طل٪  وكغة ألازباع ؤن ًٞغ
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ًا للٗمل ، و صون ؤن ٌٗغيه طل٪ ل٣ٗىباث اهًباَُت. بدُث ًجب ٖلى الصخٟي ؤن صاٞ٘  ٖلى ٞع

خه ٌ و خٍغ  جىححهاث ٚحر مهىُت. ؤي ٣ًبل ال و يِٛ ؤي ًٞغ

 

iii.  فيما ًخعلق باإلشهار الخلفشيووي 

الم في الجؼاثغ ٌٗض مً ؤنٗب و ؤ٦ثر ًخ ٤ٟ اإلاؿخجىبىن ٖلى ان جىُٓم و ؤزل٣ت الٗال٢ت بحن ؤلاقهاع و ؤلٖا

الم، بال ؤن اإلاهىُت و ؤلاختراُٞت جخُلب  ً في ٢ُإ ؤلٖا اإلاجاالث خؿاؾُت ألهه ًخٗل٤ بمهضع صزل اإلاؿدثمٍغ

 َظا الٗمل.  

المي ؤ٦ض اإلاؿخجىبىن ؤهه ًجب الٗمل ٖلى جىيُذ الخضوص  -  بحن الٗمل ؤلاقهاعي الخجاعي و بحن الٗمل ؤلٖا

م مً ؤن ؤزال٢ُاث الصخاٞت ال جخضزل في  ختى ال ًدضر جضازل بحن اإلاجالحن، مبرعًٍ طل٪ بإهه ٖلى الٚغ

ت ٖلى بٖخباع ؤن مجا٫ ؤلاقهاع  َى مجا٫ ٢اثم بظاجه و له ؤزال٢ُاجه الخانت به، بال  مًمىن الغؾاثل ؤلاقهاٍع

المي ؤن مىاز٤ُ الكغ  الم ٖمىما و الؿمعي البهغي زهىنا ًجب ؤن جدمي اإلاًمىن ؤلٖا ٝ و ؤزال٢ُاث ؤلٖا

ت ، بدُث البض مً الٟهل الىاضر و الخام بحن مهمت ؤلازباع  و مهمت ؤلاقهاع ؤو التروٍج  مً الخضزالث ؤلاقهاٍع

 لؿلٗت ما.

الم و ؤلاقهاع بةم٩اجهما الخىا حض في ًٞاء ؾمعي بهغي مكتر٥ ، بال وفي َظٍ ال٣ُت ؤحم٘ اإلاؿخجىبىن ؤن ؤلٖا

الم َى  ٣ت ؤو بإزغي، و ؤن ؤي هٕى مً ؤهىإ جإزحر ؤلاقهاع ٖلى ؤلٖا الم بٍُغ ؤهه ال ًجب ؤن ًازغ ؤلاقهاع في ؤلٖا

 جضزل ال ؤزاليي مً اإلاىٓىع اإلايني.

غ بٗضم   - غ ؤن ٌٗاعيىا ؤي يِٛ ٖلى َُئت الخدٍغ وؤ٦ض اإلاخضزلىن ؤهه ٖلى مؿاولي َُئت الخدٍغ

ت )مهلخُت( ؤو الخُغ١ إلاىيٕى مٗحن لظاث ألاؾباب،  الخُغ١ بلى مىيٕى مٗحن ألؾباب بقهاٍع

ت  ت و ؤَمُت اإلاىيٕى باليؿبت للغؤي الٗام هي التي جدضص ؤولٍى بدُث ًجب ؤن ج٩ىن ال٣ُمت الخبًر

 الخبر مً ٖضمها.

ت ؤو شخهُت ب٢خهاصًت ؤو ماؾ - ؿت ب٢خهاصًت وؤوص ى اإلاخضزلىن ؤهه في خالت ط٦غ ٖالماث ججاٍع

ؤو َُئت في ال٣ُإ ؤلا٢خهاصي في بَاع ٖمل صخٟي مٗحن ؾىاء بك٩ل بًجابي ؤو ؾلبي، 

غ ٖلى الغوبىعجاج ؤن " َظا الٗمل جم بهجاٍػ بك٩ل مؿخ٣ل جماما  ٌؿخدؿً ؤن حكحر  َُئت الخدٍغ

ضي بخترام ًٖ الٗالماث )ؤو ألاؾماء( الىاعصة في الغوبىعجاج ) ؤو الخد٤ُ٣(" و طل٪ مً ؤحل ابغاػ م

غ ألزال٢ُاث اإلاهىت و بالخالي للمهلخت الٗامت للجمهىع.  َُئت الخدٍغ
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ت بىيىح ، ؾىاء مً خُث الك٩ل ؤو اإلاًمىن، ٞال  - ًجب ؤن ًخم ؤلاقاعة بلى اإلاًامحن ؤلاقهاٍع

ت ، و بطا  ًصر ؤن ًخم ج٣ضًم ٖمل بقهاعي ٖلى ق٩ل ٖمل صخٟي مثل الغوبىعجاحاث ؤلاقهاٍع

م جىيُذ طل٪ للمكاَض ؤي ؤلاقاعة بلى ؤن ألامغ ًخٗل٤ بغوبىعجاج خضر طل٪ ُٞجب ؤن ًخ

بقهاعي مضٞ٘ ألاحغ ل٩ي ال ٌٗخ٣ض اإلاكاَض ؤجها ؤٖما٫ صخُٟت. و ًم٨ً في َظٍ الخاالث لهُئت 

المي صون  غ ؤن جبضي عؤحها و مٗاعيتها للمًمىن ؤلاقهاعي بطا ما ؤنبذ ٌكبه الٗمل ؤلٖا الخدٍغ

 ؤلاقاعة بلى طل٪.

ت طاث َاب٘ ججاعي، ألهه ًٟترى وال ًم٨  - ً للصخٟي اإلادتٝر ؤن ٌكاع٥ في ج٣ضًم عؾالت بقهاٍع

ت ،  ُت و ه٣ل الخ٣ُ٣ت لهالر اإلاجخم٘ و لِـ ألؾباب ججاٍع في ل٣ب الصخٟي الخُاص و اإلاىيٖى

 ولهظا ًم٨ً للٓهىع مً باب ؤلاقهاع ؤن ًًغ بهىعة الصخٟي.

ُت لٟاثضة بال ؤهه ًم٨ً للصخٟي ؤن ٣ًضم عؾاثل بٖالهُت   - ما٫ جُٖى غاى بوؿاهُت ؤو أٖل أٚل

ما٫  ما٫ مً باب ألٖا اإلاجخم٘ بدُث ٌؿخٛل قهغجه ٦صخٟي في زضمت اإلاجخم٘ و الهلر الٖا

ُت. و في َظٍ الخالت ٖلى الصخٟي ؤن ًدظع مً بم٩اهُت بؾخٛالله  في بَاع  –ؤلاوؿاهُت و الخُٖى

٣ً٘ في ٞش جدؿحن نىعة الجهت  لهالر ؤلاقهاع للجهاث اإلاىٓمت ، بدُث –الٗمل ؤلاوؿاوي 

 اإلاىٓمت للٗمل ؤلاوؿاوي ؤو الخُىعي.

المُت التي ٌٗملىن ٞحها ؾىاء  - ت لهالر اإلااؾؿت ؤلٖا ًم٨ً للصخُٟحن اإلاكاع٦ت في ؤٖما٫ بقهاٍع

ىهُت ، بال ؤن طل٪ ًجب ؤن ٩ًىن ٖلى ؤؾاؽ  مً في الهالىهاث ؤو ختى مً زال٫ مىاص جلٍٟؼ

اؾؿت التي ٌٗمل ٞحها، ختى ال ًخم بؾخٛال٫ الصخٟي بضون جٟاَم مؿب٤ بحن الصخٟي و اإلا

 ٖلمه. 

ىهُت جخًمً بقهاعا ٧اطبا ٞةن   - ت التي بثتها ٢ىاة جلٍٟؼ في خالت ما ؤطا زبذ ؤن الغؾالت ؤلاقهاٍع

اإلاؿاو٫ ألاو٫ ًٖ طل٪ َى اإلاٗلً، و لِـ ال٣ىاة ألن مًمىن ؤلاقهاع ًخٗل٤ بإزال٢ُاث الٗمل 

 ؤلاقهاعي.

المُت يمً ج٨خل ب٢خهاصي مهما ٧ان  مً وحهت هٓغ   - ؤزال٢ُت الًٟترى ؤن ج٩ىن اإلااؾؿت ؤلٖا

٣ت ماؾؿت اإلادغعًٍ  ه، هٓغا لخهىنُت َظٍ اإلااؾؿت ، و لهظا ٌصج٘ اإلاؿخجىبىن ٖلى ٍَغ هٖى

المُت. الم هجاخا في يمان خُاصًت اإلااؾؿت ؤلٖا  التي ٌٗخبروجها مً ؤ٦ثر ؤهىإ مل٨ُت وؾاثل ؤلٖا

اًت وكغة  اًتُٞما ًخٗل٤ بالٖغ  - الا٢خهاصًت، ٞةن ٧ل اإلاؿخجىبحن ؤحمٗىا ؤهه مً ٚحر ألازاليي ٖع

ت ؤو خهت جدلُلُت ؾُاؾُت ؤو ب٢خهاصًت ؤو ز٣اُٞت ألن طل٪ ؾًُغب بمهضا٢ُت الخهت  ؤزباٍع
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حهُت و ؤلاحخماُٖت و  اًت مىحهت ؤؾاؾا للمؿلؿالث و البرامج التٞر و مهضا٢ُت ال٣ىاة، ألن الٖغ

 ٦ظل٪ ألاٞالم.

اًت ؤن ًٟغى حُُٛت و   - اض ي مثال( الًد٤ لهاخب الٖغ اًت لخضر مٗحن )ٍع بطا جم جى٢ُ٘ ٣ٖض ٖع

حر، بدُث ًجب ؤن  غ اٚل مىيٕى ؤو ٖضم حُُٛت مىيٕى آزغ، ألن طل٪ مً نالخُاث َُئت الخدٍغ

اًت ٖلى الٗمل الصخٟي و ًًمً خُاصًخه ختى ُٞما ًخٗل٤ باليكاٍ  ًًمً ال٣ٗض ٖضم جإزحر الٖغ

ا  ًت.مىيٕى الٖغ

المُت و ؤلا٢خهاصًت مً بقهاعو   - ًجب ؤن ج٩ىن اإلاىايُ٘ اإلاخٗل٣ت بالٗال٢ت بحن اإلااؾؿاث ؤلٖا

ا ٢ابلت للخد٤ُ٣ مً َٝغ َُئت الًبِ و ٧ل الهُا٧ل اإلاٗىُت بدىُٓم ٢ُإ الؿمعي  اًت و ٚحَر ٖع

المُت في جىاولها لل٣ًاًا التي تهم ا إلااؾؿاث البهغي. ٦ما ًجب الخإ٦ض مً خُاصًت اإلااؾؿت ؤلٖا

ت م٘ ماؾؿاث بٖالمُت.  ؤلا٢خهاصًت التي جغبُها ٣ٖىص بقهاٍع

ت مسههت بضوعَا للبرامج و اإلاؿلؿالث والًم٨ً   - ُٞما ًخٗل٤ بىي٘ اإلاىخىج، ٞهي ج٣ىُت بقهاٍع

ا. ما٫ الصخُٟت مثل وكغاث ألازباع ؤو الغوبىعجاحاث الصخُٟت و ٚحَر  جُب٣ُها في ألٖا

ا ؤن ًذجب الصخٟي ٖال   - ا في بَاع حُُٛت صخُٟت ؤو لِـ يغوٍع َغ ت جم جهٍى مت ججاٍع

عوبىعجاج ما، ألن طل٪ ًم٨ً ؤن ٣ًضم مٗلىمت للمكاَض و ال ًغي اإلاؿخجىبىن ؤن طل٪ ًم٨ً ؤن 

ًضزل في بَاع ؤلاقهاع لخل٪ الٗالمت )مثال ٖالمت مُاٍ مٗضهُت في بحخمإ عؾمي(. و بالخالي ال ًد٤ 

غ بك٩ل ما٢ذ زال٫ حُُٛخه لظل٪ الخضر، للصخٟي اإلاُالبت بةزغاج  مىخىج ما مً  خحز الخهٍى

غ مىخىج ما زال٫ حُُٛت خضر مٗحن  غ لُخداش ى جهٍى ا ؤن ًىحه الخهٍى ٦ما ؤهه لِـ يغوٍع

لخٟاصي ؤلاقهاع له ، و طل٪ ألن َظا اإلاىخىج َى حؼء مً بِئت الخضر و بالخالي ال ًٟترى حٗمض 

ت ما مىحىصة في  ه٣ل حؼء م٣هىص ًٖ الىا٢٘ و جٟاصي ه٣ل حؼء آزغ ، ٣ِٞ ألن ٖالمت ججاٍع

 الجؼء الثاوي مً الخ٣ُ٣ت.

iv.  الجاهب الىفس ي مً اإلامارضت اإلادترفت إلاهىت الصحافت 

ؤحم٘ اإلاؿخجىبىن ٖلى ؤن الجاهب الىٟس ي َى مً الجىاهب ألا٦ثر  بَماال مً َٝغ ال٣اثمحن ٖلى ٢ُإ  -

الم في الجؼاثغ، بدُث ال جخم مغاٖاة الجىاهب الىٟؿُ ت للصخُٟحن زانت مجهم اللظًً ٖاٌكىا ٞترة ؤلٖا

ى ما او٨ٗـ ؾلبا ٖلى ؤصائهم اإلايني ؤو زال٫ جىلحهم إلاىانب مؿاولُت في  ت الؿىصاء( َو الدؿُٗيُاث )الٗكٍغ

المُت لضحهم  المُت ُٞما بٗض، خُث ًغي بٌٗ اإلاخضزلحن ؤن الٗضًض مً مؿاولي اإلااؾؿاث ؤلٖا اإلااؾؿاث ؤلٖا
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ى ما ًازغ ؾلبا هٟؿُاث مًُغبت ؤو ٚحر م تزهت بؿبب ٖضم اؾخٟاصتهم مً مٗاًىت هٟؿُت لضي مسخهحن َو

المُت.  ٖلى ؤصاء الصخُٟحن و اإلااؾؿت ؤلٖا

، ٞال ٨ًخمل  - وؤبغػ اإلاخضزلىن ؤن الجاهب الىٟس ي ٌٗض مً ؤَم الجىاهب في شخهُت الصخٟي اإلادتٝر

٧ل الٓىاَغ و ٧ل الخاالث ؤلاحخماُٖت  ؤلاختراٝ بلى بصخهُت و هٟؿُت متزهت زانت و ؤن الصخٟي ًخٗامل م٘

 و الؿُاؾُت التي جخُلب مىه يبِ هٟؿه و الخٗامل بمهىُت م٘ مىايُٗه.

غ في الصخٟي اإلادتٝر و هي : -  واج٤ٟ اإلاخضزلىن ٖلى ؤبغػ الؿماث الىٟؿُت التي ًٟترى ؤن جخٞى

ام ٢ض ًلخ٣حهم ًجضع بالصخٟي ؤن ٩ًىن مدًغا هٟؿُا لخ٣بل الى٣ض مً َٝغ مؿاولحن ؤو ؤشخ - 

زال٫ ٖمله ، ؾىاء ٧ان اإلا٣ض مىحها له شخهُا ؤو للماؾؿت التي ٌٗمل ٞحها، ٦ما ًخىحب ٖلُه جىيُذ وحهت 

 هٍٓغ خى٫ الى٣ض اإلاىحه له بك٩ل مدترم.

٘ الًٛب، ألهه  - ًجب للصخٟي ؤن ًخدلى بىٟؿُت متزهت و ؤن ال ٩ًىن مىضٞٗا ؤو بهٟٗالُا ؤو ؾَغ

 اث و بالخالي ٖلُه ؤن ٩ًىن متزها ختى ٣ًىم بٗمله بك٩ل مىيىعي و خُاصي.  ؾِخٗامل م٘ مسخل٠ الىٟؿُ

٦ما ًجضع بالصخٟي اإلادتٝر ؤن ًدترم مهىخه ُٞدغم ٖلى ج٣ضًم هٟؿه في ؤخؿً نىعة ؾىاء مً  - 

خُث الك٩ل ؤو مً خُث اإلاؿخىي الث٣افي في اإلاىا٢كاث م٘ ألاٞغاص اللظًً ًلخ٣حهم زال٫ ٖمله، ٞال ًدؿٕغ في 

ً مً ٚحر الصخُٟحن.بب ا في آعاثه في ٖال٢خه م٘ آلازٍغ  ضاء عؤًه و ؤن ٣ًبل الخىاع م٘ آلازغ و ال ٩ًىن مخُٞغ

ؤن ًداٞٔ ٖلى مؿاٞت مُٗىت بِىه ٦ةوؿان ؤو مىاًَ و بحن مىيٕى الخُُٛت، ٞال ًجضع به ؤن ًدبنى  -

ُت وؤزال٢ُت ؤؾاؾُت في الٗمل مى٢ٟا مؿاهضا وال مٗاعيا إلاىيٕى الخُُٛت بل ؤن ًلتزم الخُاص ٣٦ُمت مهى

 الصخٟي.

ا إلا٩ان  -  ًجب ٖلى الصخٟي ؤن ًدترم ألام٨ىت التي ٌُٛي ٞحها مىايُٗه ، ٞال ًبضي اقمئزاػا ؤو ٦َغ

 ما ٩ًىن ُٞه ؤشخام مىيٕى ٖمله ٦صخٟي ، و طل٪ بختراما لهم.

مٗه ؤزىاء ٖلى الصخٟي اإلادتٝر ؤن ٩ًىن مدًغا ألي عص ٞٗل ٢ض ًهضع مً اي شخو ًخهاصٝ  - 

.  ٖمله و ؤن ًدغم ٖلى ؤن ٩ًىن ؾلى٦ه في مؿخىي مهىخه ٦صخٟي مدتٝر

ال ًجب ٖلى الصخٟي اإلادتٝر ؤن ٣ً٘ في ٞش الٗاَٟت زانت في اإلاىايُ٘ الخؿاؾت ؤو التي جساَب  - 

 اإلاكاٖغ مثل الخاالث ؤلاحخماُٖت الهكت او مىايُ٘ اإلادا٦م.
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ىٟؿُت ٖىض ؤَباء هٟؿاهُحن بك٩ل صوعي مً ؤحل مخابٗت الصخت ٦ما ؤوص ى اإلاخضزلىن بةصعاج اإلاٗاًىت ال  -

ا.  الىٟؿُت للصخُٟحن زانت مجهم مً ٌٗملىن في مجاالث زُحرة ٧الجغاثم ؤلاحخماُٖت و ٚحَر

وقضص بٌٗ اإلاخضزلحن ٖلى ؤهه ال ًجب الخلِ بحن ٖال٢ت الصخٟي باإلادُِ الٗام )ؤخضار، شخهُاث  -

ٗمل الظي ٢ض ال ٌؿاٖض في ال٨ثحر مً الخاالث الصخٟي ٖلى ال٣ُام بأصاء ماؾؿاث...( وبحن ٖال٢خه بمدُِ ال

المُت و التي ال ٖال٢ت لها بىٟؿُت الصخٟي بل  ُُٟت في اإلااؾؿت ؤلٖا ؤخؿً بؿبب ؤلازخالالث اإلاهىُت و الْى

ال  مُت ؤن بال٨ٗـ حٗض ٖبئا ٖلى هٟؿِخه ، و ٖلُه ٣ٞض اٖخبروا ؤهه البض ؤن للمدُِ اإلايني صازل اإلااؾؿت ؤلٖا

حر الٓغوٝ  ً بلى ؤن ٖضم جٞى دُت، مكحًر غ له ٧ل الٓغوٝ ختى ٌٗمل بإٍع ًغاعي هٟؿُت الصخٟي و ؤن ًٞى

المُت ؤو زُإ دت لىٟؿُت الصخٟي ٌٗض بما ٞكال مهىُا مً َٝغ ال٣اثمحن ٖلى اإلااؾؿت ؤلٖا مٗىُا بطا  اإلاٍغ

ظا  الخُإ الظي ًجب مٗا٢بت اإلاؿاولحن ٖلُه. ٧ان ألامغ م٣هىصا، َو
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  هىيت اإلابيئت الاإلادور الطابع : 

ؤحم٘ ؤٚلب اإلاخضزلحن ٖلى ؤن مهىُت و بختراُٞت الصخٟي جغجبِ بك٩ل وز٤ُ بالبِئت التي ٌٗمل ٞحها بدُث 

جى٨ٗـ بِئت الٗمل ٖلى مغصوصًت و بختراُٞت الصخٟي ٞال ًم٨ً لصخٟي مدتٝر ؤن ًاصي مهامه بالك٩ل 

 ت و ٚحر مهىُت و جسً٘ لًىابِ ال ٖال٢ت لها باإلاهىت.اإلاُلىب وؾِ بِئت بحرو٢غاَُ

  الم ٩٦ل الًم٨ً له ؤن ًبلٜ مؿخىي ؤلاختراُٞت وطَب بٌٗ اإلاؿخجىبحن بلى ال٣ى٫ بإن ٢ُإ ؤلٖا

غ لهظا ال٣ُإ ؤعيُت الٗمل  الخ٣ُ٣ُت في ْل بِئت ؾُاؾُت و ب٢خهاصًت و ز٣اُٞت مالثمت جٞى

ت اإلاؿاولُت ؤلاحخماُٖت.ألاؾاؾُت لل٣ُان بضوعٍ اإلاجخمعي مثلما   ج٣خًُه هٍٓغ

  ا مً ؤلازخالٝ في الغئي، بدُث ًغي بٌٗ اإلاؿخجىبحن ؤهه ووسجل في َظا اإلاؿخىي مً الى٣اف هٖى

ا و بحن  ًجب الٟهل بحن البِئت الٗامت بما جخًمىه مً حىاهب ؾُاؾُت و ب٢خهاصًت و ز٣اُٞت و ٚحَر

ال  مُت في خض طاتها، بدُث ؤهه ًجب التر٦حز ٖلى البِئت البِئت اإلاهىُت التي جخٗل٤ ؤؾاؾا باإلااؾؿت ؤلٖا

الم ٦دض ؤ٢ص ى و باإلااؾؿت ؤلاٖالمُت ٦دض ؤصوى، ؤي  اإلاهىُت ٣ِٞ و التي جغحؿم خضوصَا في ٢ُإ ؤلٖا

المُت  ًم٨ً جدضًضَا مً زال٫ الٗال٢اث بحن  -في هٓغ ؤصخاب َظٍ الغئٍت -ؤن صخُت البِئت ؤلٖا

المُت و آلُاث ال ًبِ و الخىُٓم )ؾلُاث الًبِ و مجلـ ؤزال٢ُاث اإلاهىت ...بلخ( اإلااؾؿاث ؤلٖا

٤ اإلا٣ترخاث التي جم قغخها ؾاب٣ا في اإلادىع  التي ًٟترى ؤن ج٩ىن ماؾؿت بك٩ل واضر و قٟاٝ ٞو

 الخام باآللُاث.  

غ قغوٍ  الم ؤن ًخُىع و ًبلٜ ؤلاختراُٞت مهىُا بخٞى ا٦ض ؤصخاب َظا الغؤي ؤهه ًم٨ً ل٣ُإ ؤلٖا ٍو

غ خض ؤصوى مً اإلاُُٗاث الؿُاؾُت و ؤلا٢خهاصًت، مكضصًً صازلُ ت جخٗل٤ باإلاهىت في خض طاتها م٘ جٞى

بىاء ٖلى قغوخاث  –ٖلى ؤن َىا٥ قغوٍ مهىُت البض ؤن جخد٤٣ ، و هي الكغوٍ التي جم ج٣ؿُمها 

 بلى قغوٍ ٢بلُت و بٗضًت هىضخها ُٞما ًلي :  –اإلاؿخجىبحن 

ً الجُض و اإلاخىانل للصخُٟحن و الىاقُحن في خ٣ل الكغوٍ ال٣بلُت : جخٗل٤ ٖ - 1 - مىما بالخ٩ٍى

الم و جغجبِ ٖمىما بمغخلت ما ٢بل مماعؾت مهىت الصخاٞت و ل٨ً لها ٖال٢ت مباقغة باإلاهىت ، و  ؤلٖا

اهاث اإلاهىُت و الازال٢ُت التي ًجب ٖلُه  ًم٨ً ؤن جى٨ٗـ في مضي بؾخٗضاص الصخٟي ووُٖه بالَغ

غ َظا الكٍغ ال٣بلي ٞةهه بخترامها و الىًا٫ مً  ؤحل بخترامها ٖلى خض ؾىاء، ألهه في خالت ٖضم جٞى

ًم٨ً إلاماعس ي الصخاٞت اعج٩اب زغو٢اث ؤزال٢ُت و مهىُت ؾىاء مً صون ٢هض بؿبب ه٣و 

ا مهما لبلٙى  ً َى اإلاخىانل ٌٗض قَغ ً، ؤو ٖمضا بؿبب  ي٠ٗ الًمحر اإلايني. ٦ما ؤن الخ٩ٍى الخ٩ٍى

ً ال٣اٖضي.  ؤلاختراُٞت ألهه ًمثل   بؾخ٨ماال للخ٩ٍى
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الكغوص البٗضًت : و هي الكغوٍ التي جخٗل٤ بمغخلت مماعؾت اإلاهىت اي بٗض بوكاء اإلااؾؿت  -2- 

المُت و جى٣ؿم بلى ق٣حن َما :   ؤلٖا

ت مً  –ؤ   غ مجمٖى المُت في خض طاتها : بدُث ًجب ؤن جخٞى قغوٍ جخٗل٤ باإلااؾؿت ؤلٖا

ال  ٣ت حؿُحر الٗمل و َبُٗت الكغوٍ اإلاخٗل٣ت اإلااؾؿت ؤلٖا مُت مثل الخىُٓم الضازلي للماؾؿت و ٍَغ

 الؿلم التراجبي للمؿاولُاث و الىهىم الخىُٓمُت مثل الىٓام الضازلي و ؤلاجٟا٢ُت الضازلُت.

المُت التي لها ٖال٢ت مباقغة بالُبُٗت  ت صازل اإلااؾؿت ؤلٖا حر اإلاغا٤ٞ الًغوٍع ًخٗل٤ ألامغ ؤًًا بخٞى

المُت لهظٍ  دُت ؤزىاء ؤلٖا غ مدترمت جًمً خضا مٗخبرا مً ألاٍع اإلااؾؿاث مثل اإلا٨خباث و ٢اٖاث جدٍغ

المُت الظي ًجب ؤن ٩ًىن مدترما ، باإلياٞت بلى بٌٗ الكغوٍ  ال٨خابت، و ٦ظل٪ م٣غ اإلااؾؿت ؤلٖا

ا مً ألامىع التي جهى٘ الٟاع١ بحن ماؾؿت و ؤز ت و الخ٣ىُت و ٚحَر  غي.اإلااصًت  مثل ؤلام٩اهُاث البكٍغ

ؤن ًخم يمان َظٍ الكغوٍ مً َٝغ آلُاث الًبِ و  –خؿب اإلاؿخجىبحن  –و مً اإلاٟغوى 

الخىُٓم ؾىاء اله٩ُلُت ؤو ؤلاحغاثُت طاث الُبُٗت اإلاهىُت مثل ه٣اباث الصخُٟحن و مىاز٤ُ الكٝغ 

 اإلايني و هي آلالُاث التي ًاؾؿها اإلاهىُىن في خض طاتهم و ًلتزمىن بةخترامها بًمحر ميني.

الم : و ًخٗل٤ ألامغ ؤؾاؾا  –ب   قغوٍ زانت بالٗال٢اث بحن اإلااؾؿاث اإلاهىُت في ٢ُإ ؤلٖا

المُت بالضعحت ألاولى ، ٞمً الًغوعي ؤن جلتزم ٧ل اإلااؾؿاث باإلخترام  بالٗال٢اث بحن اإلااؾؿاث ؤلٖا

ذ ؤو الُٗ ً في اإلاخباص٫ مهما بلٛذ صعحت الخىاٞؿُت ، و ؤن جخٟاصي ٧ل ماؾؿت بٖالمُت الخجٍغ

غ في َظا اإلاؿخىي لًمان ؤلاختراُٞت و في خالت  ماؾؿت بٖالمُت ؤزغي، و َظا ؤصوى ما ًجب ؤن ًخٞى

الم و جهبذ اإلاىاٞؿت ٚحر  ، ًغي اإلاؿخجىبىن ؤهه ؾدؿىص الٟىض ى في ٢ُإ ؤلٖا غ َظا الكٍغ ٖضم جٞى

الم.  مهىُت بحن الٟاٖلحن في خ٣ل ؤلٖا

المُت و  الم مثل  ٦ما ؤن الٗال٢ت بحن اإلااؾؿاث ؤلٖا بايي اإلااؾؿاث و الهُئاث اإلاٗىُت ب٣ُإ ؤلٖا

َُئاث الًبِ و الخىُٓم و مجلـ ازال٢ُاث اإلاهىت ًجب ؤن ج٩ىن ٖال٢ت مهىُت ٚحر مؿِؿت جسً٘ 

 إلاٗاًحر مهىُت بدخت و بال ٞةن جضاُٖاث الدؿُِـ ؾخ٩ىن حض ؾلبُت ٖلى اإلاهىت في خض طاتها.

٣ى٫ ؤصخاب َظٍ الىٓغة ؤن عبِ الخُىع  اإلايني بالًٟاء الؿُاس ي ٚحر ماؾـ زانت بالىٓغ بلى الخجاعب ٍو

المي اإلادتٝر بال ؤن طل٪ لم  غ اإلاىار الؿُاس ي اإلاالثم للٗمل ؤلٖا م مً جٞى اإلاُضاهُت في ال٨ثحر مً الضو٫، ٞبالٚغ

ًمى٘ مً خضور ججاوػاث مهىُت و ؤزال٢ُت ؾىاء مً َٝغ صخُٟحن ؤو ماؾؿاث بٖالمُت بإ٦ملها، ٦ما ؤهىا 

ض ؤهه في بٌٗ صو٫ الٗالم الثالث التي جخمحز بمىار ؾُاس ي ٚحر مؿخ٣غ، َىا٥ الٗضًض مً الصخُٟحن هج

ت، ٦ما هجض ماؾؿاث ٚاًت في الخىُٓم و ؤلاختراُٞت و جدترم  حن الظًً ٣ًىمىن بإٖما٫ صخُٟت مدتٞر اإلادتٞر
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الم و بختراُٞت الىاقُحن ُٞه مغ  جبِ بإمىع زانت باإلاهىت ؤ٦ثر ؤزال٢ُت اإلاهىت، و ٖلُه ٞةن َبُٗت خ٣ل ؤلٖا

 مما جغجبِ بإمىع ؾُاؾُت ؤو ب٢خهاصًت.

ُت و اإلاهىُت بجىاهب زاعج بَاع اإلاهىت زانت الجىاهب الؿُاؾُت  ضو َظا الخىحه ؤن عبِ ؤلاختٞر لُه ًغي مٍا ٖو

و  مجها ، ًم٨ً ؤن جىجغ ٖىه جضاُٖاث ؾلبُت ٖلى اإلاهىت في خض طاتها بدُث جىدٝغ اإلاهىت في نغإ ؾُاس ي

هًا٫ ؾُاس ي ًجٗلها بلى حاهب َٝغ ؾُاس ي يض َٝغ ؾُاس ي آزغ وبالخالي ج٩ىن مهىت الصخاٞت ٢ض خاصة 

ى الخُاص ، ٦ما ؤن الصخُٟحن ال ًجب ؤن ٩ًىهى مىايلحن ؾُاؾُحن و ل٨ً مهىُحن  ًٖ ؤَم مباصئها َو

ُحن و خُاصًحن مهما ٧اهذ الخؿاؾُاث الؿُاؾُت.  مىيٖى

ىضر اإلاؿخجىبىن ؤن َظا ال خىحه لِـ له ٖال٢ت بُبُٗت الخِ الؿُاس ي الظي جخبىاٍ الىؾُلت ؤلاٖالمُت، ٍو

ألن الٟلؿٟت الؿُاؾُت اإلاخبىاة مً َٝغ الىؾُلت ال ًجب ؤن جازغ ٖلى اإلاٗاًحر اإلاهىُت اإلاخ٤ٟ ٖلحها ٖاإلاُا ، ٞةطا 

ت لهالر جىحهها و بال ٧اهذ ال٣ىاة طاث جىحه ٌؿاعي ؤو لُبرالي ال ٌٗنى ؤجها ًجب ؤن حٛحر  مً مُُٗاث وا٢ُٗ

 ٞةن طل٪ ٌٗض زُإ مهىُا.

المُت   اث زاعحُت طاث َبُٗت ؾُاؾُت ؤو ب٢خهاصًت ٖلى الصخُٟحن ؤو اإلااؾؿت ؤلٖا وفي خالت خضور يَٛى

، ٞهىا ٖلى الصخُٟحن و اإلاهىُحن ؤلاهسغاٍ في الىًا٫ مً ؤحل اإلاهىت بٖخماصا ٖلى آلالُاث اإلاهىُت مثل 

 ش الدؿُِـ.الى٣اباث صون الى٢ٕى في ٞ

  ٤ آزغ مً اإلاؿخجىبحن ان بختراُٞت الصخٟي مغجبِ بلى خض ٦بحر بمؿخىي بختراُٞت باإلا٣ابل، ًغي ٍٞغ

اإلااؾؿت ؤو البِئت التي ٌٗمل ٞحها، بدُث ال ًم٨ً ؤن هُالب صخُٟا باإلاهىُت الٗالُت صازل ماؾؿت 

المُت ًخإزغ بلى خض ٦بحر باإلاد ُِ الؿُاس ي و ؤلا٢خهاصي ٚحر مهىُت، ٦ما ؤن مؿخىي اإلااؾؿت ؤلٖا

 والث٣افي الظي جىحض ُٞه َظٍ اإلااؾؿت.

٣ى٫ ؤصخاب َظا الغؤي ؤن اإلاهىُت بدض طاتها مغجبُت بالًٟاء الٗام الظي جىحض ُٞه اإلااؾؿت  ٍو

ت الغؤي  المُت، ٞال ًم٨ً الخضًث ًٖ اإلاهىُت في ْل هٓام ص٦خاجىعي ال ًامً بالضًم٣غاَُت و خٍغ ؤلٖا

لُه ٞة ن َبُٗت الىٓام الؿُاس ي جازغ بك٩ل مباقغ ٖلى مؿخىي اإلااؾؿت و بالخالي ٖلى و الخٗبحر، ٖو

 مؿخىي الصخٟي. 

المُت ٞةن بختراُٞت الصخٟي مغجبُت بك٩ل وز٤ُ بةختراُٞت اإلااؾؿت  ؤما في صازل اإلااؾؿت ؤلٖا

المُت ؤو مً خُث حى الٗمل و ؤلام٩اهُاث التي جً ٗها ؾىاء مً خُث الخىُٓم ؤلاصاعي للماؾؿت ؤلٖا

 في مخىاو٫ الصخٟي إلهجاػ ؤٖما٫ صخُٟت جغاعي اإلاٗاًحر اإلاهىُت اإلاخ٤ٟ ٖلحها.
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 -  غي اإلاؿخجىبىن ؤهه مً الًغوعي جم٨حن آلالُاث الًبِ و الخىُٓم مً الغ٢ابت ٖلى اإلااؾؿاث ٍو

ُُٟت ٖلى مؿخىي حؿُحر الُا٢م  المُت مً ؤحل يمان ٖضم  وحىص بزخالالث مهىُت ؤو ْو ؤلٖا

٢هاء اإلاخٗمض ؤو الخغمان مً التر٢ُت ؤو الٗمل جدذ بمغة مً ال زبرة لهم ؤو مً َم الصخٟي مثل ؤلا

المُت  ؤ٢ل ٦ٟاءة في مٗالجت ألازباع ...بلخ، ٦ما ؤونىا بةصعاج ألامىع اإلاخٗل٣ت بالبِئت اإلااؾؿاجُت ؤلٖا

جغ٢ُت  يمً خ٣ى١ الصخٟي اإلادتٝر ٢اهىها و طل٪ مً ؤحل جغؾُسها و ججؿُضَا مُضاهُا و بالخالي

المي ٩٦ل.  الًٟاء ؤلٖا

٦ما ؤوص ى اإلاٗىُىن بخم٨حن الصخٟي مً الخُاػة ٖلى ٧ل الىزاث٤ التي تهمه و جل٪ التي تهم  -

ً ؤن  المُت، مٗخبًر ماؾؿخه بك٩ل ٖام و طل٪ لخل٤ هٕى مً الكٟاُٞت صازل اإلااؾؿت ؤلٖا

ن ًىضر له ٧امل بؾخٛال٫ ؤلاصاعة إلوكٛا٫ الصخٟي في آصاء مهامه لخذجب ٖىه ما مً قإهه ؤ

خ٣ى٢ه اإلااصًت و ؤلاحخماُٖت ؤو ختى ال٣اهىهُت ، زُإ مهىُا ًجب ؤن حٗا٢ب ٖلُه ؤلاصاعة ًٖ 

٤ آلُاث الًبِ و الخىُٓم، ٦ما ؤونىا بإن جدىػ َظٍ آلالُاث ٖلى وسخ مً ٧ل الىزاث٤ التي  ٍَغ

٣ت ًم٨ً ج٣ُُم مؿخىي الخىٓ هم ، ٞبهظٍ الٍُغ ُم ال٣اهىوي و تهم الصخُٟحن و حٗلها جدذ جهٞغ

 اإلااؾؿاحي و الخضماحي ل٩ل ماؾؿت بٖالمُت ٖلى خضي.

 و ؤلاهترهذ في ٦ما ًٟترى ؤن ًدٓى الصخٟي بامخُاػاث مُٗىت بد٨م مهىخه مثل الخسًُٟاث

ا مً ؤلامخُاػاث التي   ج٣ضمها له الضولت ج٣ضًغا إلاهىخه.الى٣ل و ٚحَر

 

  ال الوضيط ؤلاعالمي مي ٧ىاخضة مً آلالُاث التي خضصَا حىن ٧لىن : ًغي اإلاؿخجىبىن ؤن الىؾُِ ؤلٖا

المُت و بغجغاهض مً ؤحل يمان اإلاؿاءلت الا  المي، مهم حضا في جىُٓم اإلاماعؾت ؤلٖا حخماُٖت لىؾاثل ؤلٖا

ش الصخاٞت في  ً ًٖ ؤؾٟهم ألن َظٍ آلالُت لم جىحض في جاٍع جغ٢ُتها زانت مً الجىاهب ألازال٢ُت، مٗبًر

 الجؼاثغ.

ٟؿغ بٌٗ اإلاؿ - اث التي ٧اهذ ٍو ت بلى ألاولٍى المُت الجؼاثٍغ المي في البِئت ؤلٖا خجىبحن ُٚاب الىؾُِ ؤلٖا

اث ؤ٦بر في اإلاٗالجت  جٟغى هٟؿها في الٟتراث الؿاب٣ت، بدُث ٧ان ؤلاَخمام مىحها هدى الخهى٫ ٖلى خٍغ

ت الؿىصاء التي حٗلذ مهىت الصخاٞت ؤمام جدضي الب٣ المُت باإلياٞت بلى ٞترة الٗكٍغ  اء.ؤلٖا

المُت و بإزال٢ُاث اإلاهىُت،  - المي له ٖال٢ت مباقغة بالبِئت ؤلٖا ا٦ض مخضزلىن ؤن وحىص الىؾُِ ؤلٖا ٍو

المي. ؼ اإلاهىُت في الًٟاء ؤلٖا المُت ٦ما ؾاَم في حٍٗؼ  بدُث ؤن مهمت الىؾُِ حؿاَم في ؤزل٣ت اإلاماعؾت ؤلٖا
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ذ آعاء اإلاؿخجىبحن خى٫ ويُٗت الىؾُِ صازل اإلااؾؿت  -  المُت، ٞمجهم مً ًغي ؤهه ًم٨ً ؤن و جىٖى ؤلٖا

٩ًىن جابٗا للماؾؿت ؤلاٖالمُت ُٞخدهل ٖلى مغجبه مً اإلااؾؿت التي ٌٗمل ٞحها، و طل٪ ألن مهمت الىؾُِ 

هي جغ٢ُت َظٍ اإلااؾؿت و ؤن ٣ًضم لها بإماهت عؤي الجمهىع لخدؿحن آصائها، و َىا٥ مً ًغي ؤهه مً ألاًٞل 

المُت و ال ؤن ٩ًىن الىؾُِ جابٗا لهُئت ا لًبِ و الخىُٓم ل٩ي ًخمخ٘ بةؾخ٣اللُت ؤ٦بر ًٖ بصاعة اإلااؾؿت ؤلٖا

المي بل وؾُُا بٖالمُا ٣ًىم بضوعٍ ٦ما  ٠ مهمخه جلمُ٘ نىعة اإلااؾؿت في الًٟاء ؤلٖا ًهبذ مجغص مْى

ت ًيبغى جدذ بقغاٝ َُئت الًبِ و الخىُٓم، ختى ًخم٨ً مً بزُاع الهُئت في خالت خضور بهؼال٢اث ؤزال٢ُ

 جضزل في هُا١ ٖمله.

اث ٢اهىهُت بحن اإلااؾؿت  - ٦ما ازخل٠ اإلاؿخجىبىن خى٫ اإلاى٠٢ الظي ًجب ؤن ًخبىاٍ الىؾُِ في خالت مىاٖػ

المي  ت( ، ٞمجهم مً عؤي ؤن طل٪ لِـ مً نالخُاث الىؾُِ ؤلٖا المُت و بحن الجمهىع )ٞغص ؤو مجمٖى ؤلٖا

ت و جىححهُت طاث َاب٘ ؤز اليي و بالخالي ال ًجضع به ؤن ٩ًىن له ؤي صون في الظي جب٣ى مهمخه اؾدكاٍع

اث ٖلى ؤن جب٣ى قهاصجه  اث، و مجهم مً عؤي ؤن ًم٨ً للىؾُِ ؤن ٩ًىن قاَضا في مثل َظٍ اإلاىاٖػ اإلاىاٖػ

ت في بَاع الخد٤ُ٣ ال٣ًاجي ؤو الخد٤ُ٣ الظي ج٣ىم به َُئت الًبِ و الخىُٓم.  ؾٍغ
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 خاتــــــــــمــــــــة

الخىحهاث الىبري التي اعخمذها اإلاششع الجضائشي في  ،معملتجىضح لىا هزه الذساست التي وعخبرها شاملت و 

اث سُاسُت و حُىاستراجُجُت خاضت جىظُم كؿاع الصحافت و ؤلاعالم في الجضائش، في مشحلت جميزث بمعؿُ

جذ أن خلف بلذان اإلاىؿلت العشبُت، بحُث هش فلـ بل في مخللذ بظاللها على واكع ؤلاعالم لِس في الجضائأ

اللائم على الخىحه اإلاسؤولُاحي لىسائل ؤلاعالم كذ جبيذ السلؿت السُاسُت  خلفهاإلاششع الجضائشي و مً 

ع ؤلاعالمي في الجضائش. ت اإلاسؤولُت الاحخماعُت لِشيل رلً هللت هىعُت في فلسفت الدشَش  هظٍش

مخىاصهت بالشيل اإلاؿلىب، بحُث أن اإلاششع سهض على الجىاهب الػبؿُت في جىً عُت لم إال أن هزه الىللت الىى 

ون إلاهىت مشجىضا و مبرسا لخىحهه الػبؿي د، حاعال مً أخالكُاث اأهثر مً الجىاهب ألاخالكُت جىظُم اللؿاع

معُىت، و هى مهىُت  فعلي لهزه ألاخالكُاث وفم سيروسة علمُت و الحترام الا أن ًىفش الظشوف اإلاالئمت لخجسُذ 

ما ًىشف لىا أن  الذوافع الحلُلُت مً وساء جبنى الؿشوحاث الجذًذة في جىظُم مهىت الصحافت و الاعالم هي 

 .دوافع سُاسُت بالذسحت ألاولى

عُت  اليامىت فيأوحه اللطىس اإلاىحىدة  الىثير مًعً  جىشفهما أن دساسدىا هزه  اإلاىظمت الىطىص الدشَش

 اسجبان هبير في الخعامل مع الاعالم السمعي البطشي السُما في حىاهبه و التي ًميزهائش في الجضالإلعالم 

ألاخالكُت و الخلىُت، فػال عً الغمىع الىاسد في الىثير مً اإلافاهُم و اإلاطؿلحاث التي حاءث فػفاغت و 

عُت اإلاخعللت باال غير دكُلت لدشيل بزلً هلاؽ غعف باليسبت للمىظ ى الخلل الزي أدي عالم و هىمت الدشَش

 الى اسخمشاس حالت الهشاشت التي ٌعاوي منها الاعالم السمعي البطشي الخاص في الجضائش مىز وشأجه الى الُىم.

ت، فعلى الشغم مً جبنى هزلًوهجذ  ، أن الصحفي ًبلي الحللت ألاغعف في اإلاىظىمت الاعالمُت الجضائٍش

الصحفي في كلب الحشهُت الاعالمُت، إال أن ًػع أن ًفترع السلؿت السُاسُت للخىحه اإلاسؤولُاحي الزي 

 حملخه مسؤولُاثحعلذ الصحفي على هامش هزه الحشهُت، بحُث  هزه اإلاىظىمت و بالشيل الزي هي علُه،

بعؼ مهىُت و احخماعُت بيل ما ًىجش عً رلً مً أعباء دون أن جمىحه الحم في الاسخفادة مً أخالكُت و 

العائذاث اإلاالُت للمؤسست الاعالمُت، وهى الىغع ها الحم في الاسخفادة مً الحلىق اإلاششوعت و لعل ابشص 

سخؿع اإلاششع الخللُذًت التي لم ٌ ىظشة غف إلى رلً ال الزي ٌعِشه الصحفي مىز الاسخلالٌ الى الُىم.

ن الفطل بيمخمسيا بالاحتراف في الصحافت و الاعالم، بحُث بلي اإلاششع  الخخلظ منها فُما ًخعلم بمسألت

 الاحترافُت و ألاخالكُاث بشيل غير مبرس و هى ما ًمىً ان ٌعؿل مً جىظُم اللؿاع و أخللخه.

عُت محل الذساست، ولعل     إال أن ول هزا ال ًىفى وحىد العذًذ مً الاًجابُاث في عُىت الىطىص الدشَش

ض حىاهب معُىت مً اخالكُاث اإلاهىت و العمل على الخأسِس ل عذد مً آلالُاث الاحشائُت أبشصها الشغبت في حعٍض
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و الهُيلُت التي مً شأنها جىظُم اللؿاع و أخللخه، جفادًا لالهضالكاث اإلاهىُت التي ًمىً أن جيىن لها آثاس حذ 

 سلبُت على اإلاجخمع.

الىفُلت بتركُت الاهخاج السمعي  ألاخالكُت هما ٌسجل لطالح هزه الىطىص اهخمامها بالعذًذ مً الجىاهب 

ت و ؤلاراعُت و غمان مشاعاتها  البطشي الىؾني مً خالٌ فشع حذ أدوى مً الاهخاج الذاخلي لللىىاث الخلفٍض

ألاؾفاٌ و اإلاشاهلين و  على غشاس  خاضتلحلىق اإلاؤلف و الحلىق اإلاجاوسة و هزلً حلىق فئاث مجخمعُت 

 هزلً اإلاىفىفين. 

عُت محل الذساست، فئن عملىا هزا ٌشمل في حضء مىه وغع  و أمام اللطىس الزي ظهشث به الىطىص الدشَش

ت ت و جطىساث هفُلت بدىظُم و أخللت اإلاماسست الاعالمُت السمعُت البطٍش ، و هي الخطىساث التي حاءث ثٍش

ت بما في رلً ال سُت و اإلاهىُت و جىاهب السُامخىىعت لدشمل ول حىاهب اإلاىظىمت الاعالمُت السمعُت البطٍش

 حخماعُت.الاكخطادًت و الا 

ت السلؿالتي ًفترع أن جشبـ بين  ألاخالكُت ؾبُعت العالكت الذساست الجىاهب السُاسُت، جىضح ففُما ًخظ

عالم السمعي البطشي، و هي العالكت التي جحذد مسخىي اسخلاللُت هزه السُاسُت و الهُئاث اإلاىظمت لإل 

ي مسخىي جحشس كؿاع الاعالم مً الخبعُت إلى السلؿت و مذي كذسجه على اللُام بذوسه الهُئاث و بالخال

 الحػاسي في اإلاجخمع.

بين اإلاهام جؤسس لعالكت مخىاصهت و مسؤولت  هزه دساسدىاأما فُما ًخعلم بالجىاهب الاكخطادًت، فئن 

ادًت، هما أنها جؿشح همىرحا الشبحُت بطفتها مؤسست اكخطاإلاجخمعُت للمؤسست الاعالمُت و بين أهذافها 

ض العالكاث اإلاهىُت بين حمُع الفاعلين في الحلل  جىظُمُا ًجعل مً الجاهب الاكخطادي دافعا هحى حعٍض

 السمعي البطشي لُخلم بزلً جيامال بين هؤالء الفاعلين ٌساهم في جشكُت اإلاهىت بشيل آلي.

اإلاؤسست الاعالمُت و اإلاؤسساث الاكخطادًت العالكت بين  الجىاهب الاكخطادًت،شمل حوفي هفس السُاق، 

و هي العالكت التي ًجب أن جيىن كائمت على أسس أخالكُت جفادًا للخأثيراث اإلاحخملت إلاؤسست على الاخشي 

 ألاخشي.

جشاعي حخماعُت، في الخعامل مع مخخلف اللػاًا الا و في الشم الاحخماعي، جلترح هزه الذساست همارج واكعُت 

ت مً أحلالخطىضُاث الجض  جشسُخ أخالكُاث مهىت الصحافت و الاعالم و رلً باشتران اإلاجخمع في عملُت  ائٍش

م العمل الاعالمي السمعي البطشي.  و رلً اهؿالكا مً غشوسة احترام الجمهىس و العمل على جششُذ و جلٍى

 حخماعُت.ل الا ترافُت في الخعامل مع اإلاسائجلبُت سغباجه و جحلُم جؿلعاجه في اعالم على كذس مً الاح
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الخفاضُل اإلاهىُت التي جذخل في أما الجىاهب اإلاهىُت و هي ألاهثر أهمُت، فئن هزه الذساست جأخز في الاعخباس ول 

سيروسة العمل ؤلاعالمي السمعي البطشي، اهؿالكا مً هُفُت الخعامل مع اإلاطذس إلى هُفُت معالجت الخبر  

ا و هزا معاًير جىظُف الخىىىلىحُ ت، ثم جلذًمها إلى الجمهى سمعُا بطٍش س. ا في إهخاج اإلاعلىمت السمعُت البطٍش

مُثاق ششف ٌشمل الخطىضُت اإلاهىُت لإلعالم السمعي  بلىسةو بزلً جيىن هزه الذساست كذ ساهمذ في 

خاضت إرا علمىا أهه كلما ًخم أخز الخطىضُت السمعُت بعين الاعخباس في مىاثُم الششف و مذوهاث البطشي 

 ي.السلىن اإلانه

ض و على العمىم  فئن هزا العمل العلمي ًىذسج في إؾاس الجهىد الحثِثت اإلابزولت على اإلاسخىي الذولي لخعٍض

أخالكُت الصحافت و الاعالم في اإلاجخمعاث الحذًثت، و رلً إهؿالكا مً الخىحيهاث ألاولى التي كذمتها لجىت 

ت ، ثم 7491 سىتهاحشُيس بالىالًاث اإلاخحذة  التي أسس لها والبر ششام و صمالئه مً خالٌ  اللاعذة الىظٍش

ت اإلاسؤولُت ؤلاحخماعُت لىسائل الاعالم، مشوسا باألعماٌ التي كام بها حىن ولىد بشجشاهذ في فشوسا. و علُه  هظٍش

ذ مجخمع حذًث  هأمل أن ٌساهم هزا العمل في جلذًم إغافت هىعُت إلى ما سبله مً الجهىد مً أحل مٍض

ـ.جلىم فُه ول اإلاؤسسا  ث بما فيها ؤلاعالم بالذوس اإلاىىؽ بها دوهما إفشاؽ او جفٍش
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 .الجؼاةغوالخىػیع،  واليكغ للعباعت هىمت صاع والثلافت، وؤلاؾالم ؤلاعالم في ؾازىت كضایا ، لعلاب مدمض -

 .1983 الكخب، عالم اللاهغة، اإلاضمىن، جدلُل خؿحن ؾمحر، مدمض -

 اإلاعبىعاث صًىان حامعُت، صعوؽ ؾلؿلت الؿابلت، الضعاؾاث جىظُف في اإلاىهجُت ألاؾـ  ؾفاعي، مُلىص -

 .2000الجؼاةغ،. الجامعُت

ت الضاع ؤلاعالمي، العمل أزالكُاث ، عماص خؿً مكاوي  -  .2006 ، 4 ط اللاهغة، اللبىاهُت، اإلاهٍغ

ت الضاع ، الثالثت العبعت اإلاعلىماث، عهغ في الخضًثت الاجهاالث جكىىلىحُا عماص، مكاوي خؿً -  اإلاهٍغ

 . 2003 ، اللبىاهُت

 1 ط لبىان، بُـغوث، الجضًـضة، آلافـاق صاع الاحخمـاعي البدـث في الخدلُل و اإلاىضىعُت عمغ، زلُل معً -

،1983 . 

 عبض الخمُض مدمض، جدلُل اإلادخىي في بدىر ؤلاعالم، صًىان اإلاعبىعاث الجامعُت ، الجؼاةغ. -

 .1996  ،4ط اللاهغة، العغبي، الفكغ صاع الخللي، الضمحر أػمت ،خمؼة  اللعُف عبض -

ا،  ملخـ الفخاح عبض -  ،3ط بحروث، اللبىاوي، الكخاب صاع الجامعُحن، للعلبت العلمُت البدىر مىهج زٍغ

1983. 

عبُضاث مدمض وآزغون، مىهجُت البدث العلمي اللىاعض و اإلاغاخل و الخعبُلاث، صاع واةل لليكغ، عمان  -

 .1999، 2ألاعصن، ط

ت مً،الغخ عبض عؼي  -  .2016 جىوـ، لليكغ، اإلاخىؾعُت الضاع ؤلاعالمُت، اإلاماعؾت في الازالقي الىاحب هظٍغ

اض،   عمحرة -  .1977عبض الغخمً، أضىاء على البدث و اإلاهاصع، صاع اإلاعاعف الؿعىصًت، الٍغ

ت حامعت ، العلمي البدث مباصب و أؾـ محرفذ، زفاحت على و فاظمت نابغ عىض -  مكخبت ، ألاؾكىضٍع

 .2002 1ط الفىُت، عاعؤلاق

 ألاعصن. الخىػَع، و لليكغ الخلُج صاع العغبي، و الضولي الفضاتي ؤلاعالم أخمض، مدمض فُاض -

 .1991،  1ؾتراجُجُت، مهغ ،ط لمي، اإلاغكؼ الؿعىصي للضعاؾاث الا ؾاعاحي أمحن، جبؿُغ كخابت البدث الع -

ذ, الفالح مكخبت ، ؤلاعالم ،أزالكُاث ؾلُمان نالح -  .2002, الكٍى

 .1991ؼ صعاؾاث الىخضة العغبُت، ك، بحروث: مغ  1طعاؾم الجمال، الاجهال وؤلاعالم في الىظً العغبي،  -

 .2013 الجؼاةغ، هىمت، صاع مدترف، صخفي اإلاهىت ، العالي عػاقي عبض -

 .1973 ألاولى، العبعت اللاهغة، العغبي، الفكغ صاع الفضاء، ؾفً و الهىاعُت ألاكماع ، ؾعض قعبان -

ت، الجامعُت، اإلاكخبت العلمي، البدث ، مدمضقفُم  -  . 2001الاؾكىضٍع

ت الؿمعُت و اإلاكخىبت الصخافت، الضًً جىاحي هىع  -  .2009، الجؼاةغ ، الخلضوهُت صاع ، الجؼاةغ في البهٍغ

جماع  ًىؾف، جدلُل اإلادخىي للباخثحن و العلبت الجامعُحن، ظاكؿُج كىم للضعاؾاث و اليكغ، الجؼاةغ، ط  -

1  ،2007. 
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أهجغؽ مىعَـ ، مىهجُت البدث العلمي في العلىم ؤلاوؿاهُت، جغحمت بىػٍض صخغاوي ، كمال بىقغف و  -

 .2006، 2ؾعُض ؾبعىن، صاع اللهبت لليكغ، الجؼاةغ، ط 

اؽ -   مغكؼ ؾالم، اػمخ جغحمت أوعوبا، في اإلاؿمىع و اإلاغتي ؤلاعالم ججاعب ، آزغون و والض حغن  أهضٍع

 .21:  م ؤلاوؿان، خلىق  لضعاؾاث اللاهغة

غـ خغب نهاًت زضة، ًب ًىؾف بً -  صًىان حباًلي، العحن و ػػضاع لخؿً جغحمت ئًفُان، اجفاكُت الخدٍغ

 .1987 الجؼاةغ، الجامعُت، اإلاعبىعاث

  .1990 عمان، ألاعصوي، الكخب مغكؼ الجماهحري، ؤلاجهال في ملضمت حىن، بخجر  -

 اللاهغة، والخىػَع، لليكغ الضولُت الضاع الغؤوف، عبض كمال جغحمت ، اإلادترم الصخفي ، هىهبرغ حىن  -

1996. 

 ،(مجض) للضعاؾاث الجامعُت اإلاإؾؿت العابض، عباب جغحمت ؤلاعالم، صًىهخىلىحُا ، كلىص حىن  بغجغاهض -

 .2008 ،1ط بحروث،

ً جغحمت ألازالكُت، و اإلاهىُت ماعؾتللم ؤلاعالمي الضلُل آزغون، و كىىحي كاعولُىا  -  وػاعة الغػاق، عبض قٍغ

غ مغكؼ و الفىلىضًت الخاعحُت الكإون  بحرػٍذ. حامعت في ؤلاعالم جعٍى

مغ و حىػٍف صومُيُك، مضزل ئلى مىاهج البدث ؤلاعالمي ، جغحمت نالح أبى نبع وفاعوق مىهىع  - عوحغ ٍو

 .، اإلاىظمت العغبُت للترحمت ، بحروث ، لبىان
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ت الفكغ و الخعبحر، اللاهغة -  .اإلاهغي ؾاعة ، جىظُم ؤلاعالم و الصخافت في مهغ، مإؾؿت خٍغ

ىوي الفضاتي اإلاباقغ على الكباب الجؼاةغي، أظغوخت لىُل قهابىعلي  - صة صكخىعاه في ههحر ، أزغ البث الخلفٍؼ

 .2003-2002ال، حامعت الجؼاةغ، جهعلىم ؤلاعالم و الا

هفخاح، مظكغة لىُل قهاصة ماحِؿخحر في ي البهغي في الجؼاةغ  ئقكاالث الا عمغي عمضان ، اللعاع الؿمعبل -

 .2013-2012،  3جكىىلىحُاث و اكخهاصًاث وؾاةل ؤلاعالم، ئقغاف ص . بللاؾم بغوان، حامعت الجؼاةغ 

ت الخعبحر ، كاهىن ات، اإلاخابعاث اللضاةُت لجىذ اللظف في الصخافت اإلاكخىببىػغاعة خكُم - لعلىباث وخٍغ

ت ، الجؼاةغ ، والصخافت في الجؼاةغ ،مظكغة لىُل قهاصة ماحؿخحر في العلىم اللاهىه  .2005ُت و ؤلاصاٍع
ىن الجؼاةغي، عؾالت ػحر ميكىعة  لىُل قهاصة صكخىعاه في  - ت اإلالضمت في الخلفٍؼ مدمض قعاح، اليكغة ؤلازباٍع

 .2003/2004، 3ل، حامعت الجؼاةغ ؤلاعالم و ؤلاجها

ت في ألالفُت الثالثت، أظغوخت ػحر ميكىعة لىُل قهاصة الضكخىعاه  - مت، اججاهاث الؿِىما الجؼاةٍغ مىهىع كٍغ

 .2013-2012امعت وهغان في الفىىن الضعامُت، كلُت آلاصاب و اللؼاث و الفىىن ، ح

حن للمهىت زالل فترة خالت العىاعب)  قبري  - (، عؾالت ػحر 2004-1992مدمض ، مماعؾت الصخفُحن الجؼاةٍغ

 .2006-2005جهال، حامعت الجؼاةغ، ميكىعة لىُل قهاصة ماحِؿخحر في علىم ؤلاعالم و ؤلا
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  :2012ماعؽ-29و 28للاهغة ا،  عؤي مؿخلبلُتأوعاق عمل مإجمغ ؤلاعالم اإلاغتي واإلاؿمىع في مهغ. 

 ت الصخافتالىهضي مدمىص ، اإلالكُت العامت واإلالكُت الخانت لىؾ  ، ملجت الخىاعاةل الاعالم وجأزحرتها على خٍغ

، اإلالال مخىفغ على الغابغ الخالي :  2011ماي  19،  3370: اإلاخمضن، العضص

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=259712ش : ، جم ؤلاظالع عل  .2017ؾبخمبر  – 10ُه بخاٍع

 44 بىحمعت عضىان ، ؤلاعالم في الجؼاةغ الخجاطب بحن اإلاھىت والدكغیع، مغكؼ صعاؾاث خلىق ؤلاوؿان، العضص ،

2007. 

  ىهاث العغبُت ؟ ، مجلت ؤلاطاعاث ىن اإلادلي مكان في مجغة الخلفٍؼ العغبُت، بىزىىفت عبض الىهاب ، هل للخلفٍؼ

 .23-13، 2001، 20العضص 

 ضون حمُلت ، حظوع الخغكت الىلابُت الصخفُت في الجؼاةغ مً اجداص الصخفُحن ئلى الىلابت الىظىُت بً ٍػ

ت لالجهال ،   .3، حامعت الجؼاةغ2015، 25العضص ، 150-110للصخفُحن، اإلاجلت الجؼاةٍغ

  باث، مجلت بً ظبت مدمض البكحر ، جدلُل اإلادخىي في بدىر ؤلاجهال، ملاعباث في ؤلاقكالُاث و الهعى

 . 2015، صٌؿمبر 14-13الضعاؾاث و البدىر ؤلاحخماعُت ، حامعت الكهُض خمت لخضغ الىاصي، العضص 

  ًمجلت العلىم ؤلاوؿاهُت و 2015ئلى  1990بسىف نبُدت ، جعىع الؿُاؾت ؤلاعالمُت في الجؼاةغ م ،

 .2016، ماعؽ 23حخماعُت، العضص ؤلا 

  لإلعالم في الجؼاةغ، وعكت ملضمت ئلى اإلالخلى الىظني خىل " وؾاةل حاب هللا اخؿً ، ججغبت اإلاجلـ ألاعلى

عاث و ألازالكُاث" كلُت علىم ؤلاعالم و ؤلاجهال، حامعت الجؼاةغ  .2015ماي  2، الجؼاةغ،  3ؤلاعالم بحن الدكَغ

 ؼ ص عاؾاث صلیى فضیل ، "الصخافت اإلاكخىبت في الجؼاةغ بحن ألانالت و ؤلاػتراب"، مجلت اإلاؿخلبل العغبي، مغك

 .2000، ماي،  255الىخضة العغبیت، العضص 

 ت ..الضاللت و الخأزحر، مجلت آفاق ا ت في الؿِىما الجؼاةٍغ ٍغ لؿِىماةُت، العضص الثالث، وػهاجي مغاص ، الثىعة الخدٍغ

88-93. 

 عت وعكلت، خمُضقت هبُل ، بعىىان " اإلالابلت في البدث ؤلاحخماعي" مجلت العلىم ؤلاوؿاهُت و ؤلاحخماعُت، حام

 .2012العضص الثامً، حىان 

  ،ت، مجلت ئجداص ؤلاطاعاث العغبُت لعلاب مدمض ، جأزحر ألاػمت ألامىُت على صخفيي الخلفؼة الجؼاةٍغ

 .، جىوـ1،2004العضص

  ،متوفر ، ملال مخىفغ على الغابغ الخالي : 2017فُفغي  19مدمض الفاجذ خمضي ، واكع البث الفضاتي العغبي

 hamdi.net/co/index.php/ar/2017-http://www.mf-02-20-17-55-24/8-2017-تالي :على الرابط ال

 . 2142سبتمبر  44يخ ثم ثصفح املوقع بتار  / 21-12-19-20-02-2017-17/3-53-17-20-02

 ي الخغكت ، مً ئعضاص اإلاغكؼ الىظني للضعاؾاث والبدث ف"ملف زام بالُىم الضعاس ي خىل "الؿِىما والثىعة

 .1997الىظىُت، هىفمبر 

  معىض مدمض ، اللىىاث الفضاةُت العغبُت وصوعها في جدؿحن نىعة العغب واإلاؿلمحن، مضازلت علمُت، اإلاإجمغ

 . 2002أوث  8-6ُالصًلفُا،)صون هاقغ( العلمي الؿابع لجامعت ف

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=259712
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=259712
http://www.mf-hamdi.net/co/index.php/ar/2017-02-20-17-55-24/8-2017-02-20-17-53-17/3-2017-02-20-19-12-21%20/
http://www.mf-hamdi.net/co/index.php/ar/2017-02-20-17-55-24/8-2017-02-20-17-53-17/3-2017-02-20-19-12-21%20/


 هضوة أعمال ، الثىعة بعض ما مهغ في واإلاؿمىع اإلاغتي الخام ؤلاعالم جىظُم كُفُت خىل  عؤي الخىاوي، ههى 

 الكىضًت للىكالت الخابع الظاجُت الجهىص جىمُت بغهامج مع باإلاكاعكت للضعاؾاث العغبي البضاةل مىخضي علضها

  :الغابغ على مخىفغ ملال  2011 فمبرهى  16 ، الضولُت للخىمُت

http://www.afaegypt.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=113 ، على اإلالال ؤلاظالع جم 

ش  . 2017 ؾبخمبر 10 بخاٍع

 ، 44العضص  عبض الكافي مدمض ،اللىىاث الفضاةُت العغبُت وئمكاهُت ؤلاؾخفاصة منها ،اإلاجلت العغبُت للثلافت  ،

 .1997ر ؾبخمب

  ت الصخافت في ظل الخعضصًت الؿُاؾُت في الجؼاةغ، مجلت حامعت صمكم، اإلاجلض ، العضص 19كحراط مدمض، خٍغ

 .2003، 4و 3

  عاؾم مدمض الجمال، وؾاةل الاعالم والخدىل الضًملغاظي في الضول العغبُت ، وعكت ملضمت إلاإجمغ الاعالم

 .2006امعت اللاهغة، ماًى وجدضًث اإلاجخمعاث العغبُت، كلُت الاعالم، ح

  ،ت ت زانت جهضعها الؿلعت العلُا للصخافت و الؿمعُاث البهٍغ ، 02مىعٍخاهُا، العضصعؾالت الؿلعت، وكٍغ

 .2012صٌؿمبر 

  ؼ خكم اللاهىن والجزاهت في الضول العغبُت"، اإلاغكؼ ًحيقلحر غ عً وضع ؤلاعالم في ألاعصن، مكغوع "حعٍؼ ، جلٍغ

غ خكم اللا  .هىن والجزاهت العغبي لخعٍى

  ت الخكىمُت والخانت، صعاؾت ت فى اللىىاث اإلاهٍغ قغف حالل، العالكت بحن ملكُت وؾاةل ؤلاعالم وظبُعت الخٍغ

م" و"اإلادىع" ، وعكت ملضمت ئلى اإلاإجمغ العلمي ال بعىىان "مؿخلبل  11ملاعهت لبرامج الغأي في اللىاجحن "صٍع

  . 2005ماي  5ئلى  3معت اللاهغة، في الفترة مً وؾاةل ؤلاعالم العغبُت "، كلُت الاعالم بجا
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عُاث ؤلاعالمُت في الجؼاةغ، اإلاضعؾت الىظىُت العلُا للصخافت و بغاهُمي  - بغاهُم ، مداضغاث خىل الدكَغ

 ، ػحر ميكىعة.2010/2011الجامعُت علىم ؤلاعالم، الؿىت 

ي ي  باإلاضعؾت الىظىُت مع الغةِـ الؿابم إلاجلـ ألاعلى ألزال ملابلت - كُاث الصخافت الؿُض ػوبحر الؿَى

ش   . 11:30على الؿاعت  12.05.2011العلُا للصخافت وعلىم الاعالم )الجؼاةغ( بخاٍع

باإلاضعؾت الىظىُت العلُا للصخافت و علىم ؤلاعالم،   ELWATTANمع عمغ بلهىقاث مضًغ وكغ ًىمُت  ملابلت -

ش    .00: 13على الؿاعت  2011-05-12بخاٍع

هضوة علمیت خىل الؿمعي البهغي واكع وآفاق: كغاءة ؾیاؾیت جلىیت في كاهىن الؿمعي البهغي، اإلاضعؾت  -

 .2015صیؿمبر  7الىظىیت العلیا للصخافت وعلىم ؤلاعالم، 
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غ الىظني، لجىت الثل - م، معبىعاث افت و ؤلاعال اإلاكغوع الخمهُضي إلالف الؿُاؾت ؤلاعالمُت، خؼب حبهت الخدٍغ

 .1982الخؼب، الجؼاةغ، 

غ الؿىىي للهُئت العلُا اإلاؿخللت لإلجهال الؿمعي البهغي لؿىتي  -  .، جىوـ2014-2013الخلٍغ

 2000-11-16 عً اإلاجلـ ألاعلى ألزالكُاث اإلاهىت ناصع بُان  -

  2001-04-21بُان ناصع عً اإلاجلـ ألاعلى ألزالكُاث اإلاهىت في  -

 2001-05-09في ، اإلاجلـ ألاعلى ألزالكُاث اإلاهىتبُان  ناصع عً  -

 2002-10-26بُان ناصع عً اإلاجلـ ألاعلى ألزالكُاث اإلاهىت في  -

 وزاةم زانت باإلاجلـ ألاعلى ألزالكُاث اإلاهىت -

ىضح كُفُاث جلضًم قكىي لضي مجلـ ألاعلى ألزالكُاث اإلاهىت ، ناصع عً جعً اإلاجلـ  وزُلت ناصعة -

ش .  اإلاجلـ بضون جاٍع

 .بكأن معاًحر اإلادخىي ؤلاعالمي 2010لؿىت  60غاع عةِـ اإلاجلـ الىظني لإلعالم )ؤلاماعاث( عكم ك -

غ اللجىت العلُا للخيؿُم بحن اللىىاث الفضاةُت العغبُت الخابعت إلجداص ئ - طاعاث الضول العغبُت، ؾىت جلٍغ

2015. 

غ اللجىت العلُا للخيؿُم بحن اللىىاث الفضاةُت العغبُت الخابع - طاعاث الضول العغبُت، ؾىت ت إلجداص ئجلٍغ

2015. 

غ مإؾؿت اإلاجخمع اإلافخىح  - ىن عبر أوعوبا : جىظُم، ؾُاؾت و اؾخلاللُت"، بعىىان جلٍغ  2005"الخلفٍؼ

 

 : و مواثيق نصوص تشريعيةانين، قو  7

  . 2000ألاعلى ألزالكُاث مهىت الصخافت، الجؼاةغ، الىظام الضازلي للمجلـ  -

ىن  1967هىفمبر  9اإلاىافم ل  1387قعبان  6ر في اإلاإع  432-67أمغ  عكم  - اإلاخضمً جىظُم ؤلاطاعت و الخلفٍؼ

ت.  الجؼاةٍغ

حن، الجؼاةغ،  -  .2000مُثاق أزالكُاث و كىاعض اإلاهىت للصخفُحن الجؼاةٍغ

ت  1967أكخىبغ  19اإلاىافم ل  1387عحب  5اإلاإعر في  802-67مغؾىم عكم  - اإلاخضمً جىظُم ؤلاصاعة اإلاغكٍؼ

 هباء.لىػاعة ألا 

 .2002مكغوع جمھیضي للاهىن یخعلم باإلعالم، وػاعة ؤلاجهال والثلافت،  -

   .في قأن جىظُم و ازخهاناث اإلاجلـ الىظني لإلعالم 2006لؿىت  11كاهىن ئجداصي )ئماعاحي( عكم  -

 ، مهغ . 2016لؿىت  92زام بالخىظُم اإلاإؾي ي للصخافت وؤلاعالم عكم كاهىن  -

، اإلاخعلم بيكاط الؿمعي 2014فبراًغ  24اإلاىافم ل  1435عبُع الثاوي  24مإعر في  04-14كاهىن عكم  -

 البهغي.

 .اإلاخضمً كاهىن ؤلاعالم 1982ؾىت  فبراًغ  6اإلاىافم  1402عبُع الثاوي عام  12اإلاإعر في  01 - 82كاهىن عكم  -

ل  3اإلاىافم ل  1410عمضان  8اإلاإعر في  07-90كاهىن عكم  -  .خعلم باإلعالماإلا 1990أفٍغ



اللاض ي  2002أػؿعـ  31اإلاىافم ل  1423حماصي ألازغي  22الهاصع في  01.212.02قٍغف عكم هحر ظ -

 .باخضار الهُئت العلُا لالجهال الؿمعي البهغي 

ت العلُا لإلجهال الؿمعي ، اإلاخعلم باؾخدضار الُئ2002أوث  31ناصع في  1. 02. 212ظهحر قٍغف عكم  -

 .البهغي 

 

 :  الدورياتصحف و  8

 .2015ماي  23هغ الضًً ، بحن اللاهىن وألازالق وألازالكُاث، ًىمُت الخبر، ه العُاض ي -

ش اإلاىكع جهفذ جم ،https://www.ennaharonline.com  ، بىحضعة عقُض للغواتي ٌعخظع عخماوي أهِـ -  بخاٍع

04/07/2017 . 

ش اإلاىكع جهفذ جم ،http://aljazair1.com النهاع، ضض مدامحن بأعبع كضاةُت صعىي  ًغفع بىحضعة -  بخاٍع

04/07/2017 . 

،  6264بىػٍان عبضو ، ھامل الخغیت كان مخىفغا أیام الخؼب الىاخض أكثر مً الیىم،'' حغیضة "الخبر، العضص  -

 .2011فُفغي 12

ضة الخبر، العضص  - ل  12، 5964بجاوي أخمض، أیً یخجه اإلاكھض الؿمعي البهغي في الجؼاةغ؟، حٍغ  .2010أفٍغ

ضة الخُاة، العضص  - ش 604حٍغ  .2015هىفمبر  24، الهاصعة بخاٍع

ضة الخُاة، العضص  - ش 604حٍغ  .2015هىفمبر  24، الهاصعة بخاٍع

ضة الخُاة، العضص  - ، 603هكظا وعظذ كىاة "بىع حي في" الكاب "أمحن" وهضصجني ئطا ككفذ الخلُلت"، حٍغ

ش   .2015هىفمبر  23الهاصع بخاٍع

ض ،  - ضة "الخُاة"، العضص والض أمحن أوفلحر ًعال "بىعجُفي" بالخعٍى ش  602حٍغ  .2015هىفمبر  22الهاصع بخاٍع

 ، http://www.radioalgerie.dz ، مؿإولُاتها لخدمل البهغي  الؿمعي ضبغ ؾلعت ًضعى الاجهال وػٍغ -

ش اإلاىكع جهفذ جم  07: 01 الؿاعت على 04/07/2017 بخاٍع

 . 1996فمبر هى  4اإلاؿاء،   ، خىاع مع اإلاسغج عماع العؿكغي، ًىمُتحمالخماصي  -

ضة اإلاجاهض الاؾبىعي،أخمض خمضي - ت، حٍغ  .1979أوث  03لجمعت ا ،991العضص  ، واكع الؿِىما الجؼاةٍغ

 . 2015أكخىبغ  12  الخبر ، مىحت جىضًض واؾعت ئزغ ػلم كىاة "الىظً"، -

 ، خاوعه حمال بىعاحي 2015أكخىبغ  17مُلىص قغفي عةِـ ؾلعت الضبغ للؿمعي البهغي ، الخبر  -

 02أكخىبغ ئلى  27، مً  104الؾترحاع ؤلاطاعت والخلفؼیىن، العضص  39الكاقت الهؼحرة، الظكغي مجلت  -

 .2001هىفمبر 

 .2015أكخىبغ  12صخفُى وعمال كىاة "الىظً" ًدخجىن، الخبر  -

 الغابغ على مخىفغ اإلالال ،2017 فُفغي  4 العغب، صخُفت ؤلاًعالي، ؤلاعالم «فاعؽ.. »بغلؿكىوي ؾُلفُى -

ش علُه ؤلاظالع جم ، http://alarab.qa/story :الخالي  . 2017 ؾبخمبر – 10 بخاٍع

، جم http://www.elbilad.netؾعُض بىجفلُلت ًخضامً مع بىحضعة أمام ؾلعت ضبغ الؿمعي البهغي،   -

ش   . 00: 02على الؿاعت  04/07/2017جهفذ اإلاىكع بخاٍع



ت هضوة ؤلاعالمُت، مغصور ئمبراظىعٍت فضاةذ - غة ةللىا خىاٍع  الخالي: الغابغ على مخىفغة الجٍؼ

:http://www.aljazeera.net/programs/revolutionrhetoric/2011/7/21 ، ش عليها ؤلاظالع جم  ؾبخمبر 10:"  بخاٍع

2017. 

ش  -  2017حىان  3كضُت بىحضعة : أول عص لؿلعت ضبغ الؿمعي البهغي، الخبر ، الهاصع بخاٍع

 . 2015-10-12بب مضوي مؼعاڤ، الكغوق الُىمي، ػلم كىاة "الىظً" وحجؼ عخاصها بؿ -
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