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 مقذمت

 

ضطًطن جنًُاحؿ  جنكا ز  اٙ جرياحبجش ذؿح ذٛاس هحنٛاس نهشا احش جنوحنًٛاس ٔجرفهًٛٛاس ذنؼام جن إجٍَٛ            

ٚوطر  ضأصٛش شا اس ضؿحبٚاس    يٍ اح س أَكحء جنوحنى، ٔجألَلًس ٔجنطضٓٛالش جنطٙ ض ديٓح نهًضطػً ٍٚ

 ٙ ئقدٖ جنًُحؿ  جنك ز  ٙ جريحبجش ياٍ جنيٛاحبجش جنؿح ذاس نهًضاطػً ٍٚ جألؾحَاد ٔ نا  ذنؼام        

 : جنطضٓٛالش ٔجنكٕج ز جنطحنٛس جنطٙ ض ديٓح ْذِ جنًُحؿ  نهًضطػً ٍٚ

  ش ٚ  يكهٙٔذدٌٔ جنكحؾس ئنٗ % 100جيطالك جنًضطػً ٍٚ جألؾحَد نهش احش ذُضرس. 

  ٚجرهنحء جنكحيم يٍ ػ جتد جالصطٛ جد ٔجنطظد. 

 ق ٚس ضكٕٚم بأس جنًحل ٔجألبذحـ ذحنكحيم. 

  صُس فحذهس نهطؿدٚد نًدز يًحغهس 15ئهنحء جنش احش يٍ جنؼ جتد نًدز. 

 ٙهدو ٔؾٕد ػ جتد ههٗ جندخم جنشيظ. 

 ٍجنًضحهدز  ٙ ضٕ ٛ  جنوًحنس ٔخديحش جندهى جرػح ٛس يػم جنكنحنس ٔجنضك . 

 ٔضطككى  ٙ ام يُـ س ق ز صهـس يضط هس ضُاحؽ ذٓاح يضاإٔنٛس ئطادجب بخاض جنطشاسٛم ٔيضاحهدز       

ًٚكاٍ نهًضاطػً  ضضاؿٛم شا اس ؾدٚادز ههاٗ ْٛثاس يإصضاس          جنش احش ههٗ ضأصٛش جألهًاحل  ٛٓاح،  

ضًػٛهااٙ نهشاا اس جن حتًااس أٔ جنشاا اس جألو صاإجء أاحَااص    أٔ ضاا خٛض  اا م أٔ يكطااد , يُـ ااس قاا ز

ضوااد يإصضااس جنًُـ ااس جنكاا ز شاا اس  جش يضااإٔنٛس يكاادٔدز ٔضكاإٌ يككٕيااس     .يكهٛااس أو أؾُرٛااس

ال ضيؼان يإصضاس جنًُـ اس      ٙ جنًُـ س جنك ز جنطٙ ضأصضص ذٓح،ذحن ٕجٍَٛ ٔجألَلًس جنًوًٕل ذٓح 

ٔ ناا  , قااحل قظاإنٓح ههااٗ جنؿُضااٛس جريحبجضٛااس ئال  ااٙ, جنكاا ز نرُاإد فااحٌَٕ جنشاا احش جنطؿحبٚااس

 .ذش ؽ أٌ ضًطه  جنًُـ س جنك ز ش ٔؿح خحطس ذٓح نطُلٛى هًم يػم ْذِ جنًإصضحش

 

ٔضوًاام جنًُااحؿ  جنكاا ز  ااٙ دٔنااس جريااحبجش جنو ذٛااس جنًطكاادز ذظاإبز بتٛضااٛس  ااٙ يؿااحالش يػاام     

نٛناس ٔجنًطٕصاـس ٔجنػ ٛهاس،    ٔٔصاحتم جرهاالو ٔجنظاُحهحش ذإَٔجهٓاح جني     ٔجنيديحش جنهٕؾضاطٛس  جنُ م

 ًُحؿ  جنك ز جنًُطش ز  ٙ جندٔنس، ٙ جن جنًإصضحش جرهاليٛسٔ ٙ ْذِ جندبجصس صٛطى جنط اٛز ههٗ 

ٔضُشااؾ جنككٕيااس  ااٙ ضشااؿٛن ئهااالو أاػاا   , قٛااع أٌ دصااطٕب دٔنااس جريااحبجش ٚكناام ق ٚااس جنطورٛاا   

  نهدصاااااااااطٕب أٌ جألؾحَاااااااااد( 40)دُٚحيٛكٛاااااااااس، قٛاااااااااع أَاااااااااّ ؾاااااااااحء  اااااااااٙ جنًاااااااااحدز   

ٙ          نٚطًط جنًوحْادجش    ٙ جالضكحد ذاحنك ٕ  ٔجنك ٚاحش جنً ا بز  اٙ جنًٕجغٛا  جندٔنٛاس جنً هٛاس، أٔ  ا

، ٔؾاحء أٚؼاحف  اٙ ٔغٛ اس     ٔجالضنحفٛحش جنطٙ ٚكإٌ جالضكاحد ؿ  اح  ٛٓاح ٔههاٛٓى جنٕجؾراحش جنً حذهاس نٓاح        
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ضطوحبع ئهالٌ ق ٕ  جرَضحٌ أٌ ام شيض ق   ٙ جنطورٛ  هٍ أ كحبِ اًح ٚ جْح، أٔ ئذدجء أبجء 

أٌ جالضظحل جنكا  نف كاحب    11ين آبجء جألغهرٛس أٔ جنطورٛ  هُٓح، ٔؾحء  ٙ جنٕغٛ س أٚؼحف  ٙ جنًحدز 

ٔجٜبجء ْٕ ٔجقد يٍ أغًٍ ق ٕ  جرَضاحٌ، ٔناذن  َالقاق ذاأٌ جنًٕجغٛا  جندٔنٛاس ٔجنًكهٛاس أهـاص         

جنكحالش جنطاٙ ٚكاددْح    جنك ٚس  ٙ جنكالو ٔجنكطحذس ذحصطػُحء جن د ههٗ ئصحءز جصطيدجو ْذِ جنك ٚس  ٙ

نك ٕ  جرَضحٌ ذأَّ نكم شيض جنك   ٙ ق ٚاس جنا أ٘ ٔجنطورٛا ،     19جن حٌَٕ، اًح ؾحء  ٙ جنًحدز 

 .ذدٌٔ أ٘ ضدخم

 

 

 :المذن اإلعالميت الحرة ببإلمبراث:أوال

ٕٚؾد  ٙ دٔنس جريحبجش جنو ذٛس جنًطكادز أبذان يُاحؿ  قا ز ن،هاالو،  اٙ اام ياٍ دذاٙ ٔأذإكرٙ           

 :ٔبأس جنيًٛس، قٛع أَٓح ضؼى أشٓ  ٔاحالش جنوالفحش جنوحيس جندٔنٛسٔجننؿٛ ز 

 :أبىظبي –الحرة المىطقت اإلعالميت  -1

اًُـ ااس ئهاليٛااس قاا ز  ااٙ أذاإكرٙ، ذًٕؾااد   (twofour54) هيئةةت المىطقةةت اإلعالميةةتأَشااثص 

ذشأٌ ئَشحء ْٛثس جنًُـ س جرهاليٛس، ٔ ن  نط صٛخ يكحَاس أذإكرٙ    2007نضُس ( 12)جن حٌَٕ بفى 

ٔضود ْٛثس جنًُـ س جرهاليٛس، جنؿٓس جنًضإٔنس هٍ ل طُحهس جنًكطٕٖ جرهاليٙ جنو ذٙ،  ٙ يؿح

ٔيٍ أْى أْدجف ٔػن ٔضُنٛذ جنهٕجتف ٔجنضٛحصحش ٔجنيـؾ جنطُلًٛٛس ردجبز ٔهًم جنًُـ س جنك ز، 

ْذِ جنًُـ س ْٕ ضإ ٛ  يكطإٖ يكهاٙ نهشا احش جألؾُرٛاس جألخا ٖ جنوحيهاس  اٙ جنًؿاحل جرهالياٙ           

ز ٔطكٛنس  حُٚحَشحل ضحًٚز ٔيإصضس ضٕيضٌٕ بٔٚط ( ٙذٙ ذٙ ص)ْٛثس جر جهس جنر ٚـحَٛس : ٔيُٓح

 .ٔغٛ ْح، ٔضضوٗ أٚؼحف جنٗ ضشؿٛن ٔضدبٚد جنًٕجْد

ضشاا ف ئدجبز جنشااإٌٔ جنطُلًٛٛااس نٓٛثااس جنًُـ ااس جرهاليٛااس، ههااٗ ضأصااٛش ٔضضااؿٛم ٔضاا خٛض          

جنش احش جنوحيهس  ٙ جنًُـ س جنك ز، ُْٔحك غالغس ؿ   نطأصٛش ش اس  اٙ جنًُـ اس جنكا ز، قٛاع     

كٍ نهًضطػً  ضأصٛش ش اس يُـ س ق ز  جش يضإٔنٛس يكدٔدز أٔ ئَشحء  ا م رقادٖ جنشا احش    ًٚ

 .جن حتًس أٔ جنط خٛض إًكف يضط م
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ضض ٘ ؾًٛن جن ٕجٍَٛ جالضكحدٚس ن،يحبجش جنو ذٛس جنًطكدز  اٙ جنًُـ اس جنكا ز ئال فاحٌَٕ جنشا احش      

تف جنيحطااس ذحنًُـ ااس جنكاا ز   ُْااحك أٚؼااحف ذوااغ جنهاإج  . 1984نوااحو  8جالضكااحد٘ جريااحبجضٙ بفااى   

ضظدبْح ْٛثس جنًُـ س جرهاليٛس شإٌٔ جنط خٛض ٔجنطُلٛى ذحنًُـ س جنكا ز جنطاٙ ضككاى جنشا احش     

 .ٔجنط خٛض ٔجنطٕكٛف ٔجنكنحنس

 

 :دبي –ىطقت الحرة لإلعالم وحكىىلىجيب المعلىمبثالم -2

 ٙ ييطهف  جنوحنًٛس جنكر ٖضشطٓ  دذٙ ذطودد جنًُحؿ  جنك ز ذٓح، ْٔٙ يُحؿ  ضضط ـد جنش احش 

         ٕ ٔجنطـإٚ ،   جنطيظظحش ٔجألَشـس، ٔفاد طاًًص جنًُاحؿ  جنكا ز نطكًام ٔضضآى  اٙ هًهٛاس جنًُا

ْٔاااٙ ضوًااام  اااٙ شاااكم يُلٕياااس يطكحيهاااس ضشاااًم جرهااااالو        ( Tecom)ٔٚـهااا  ههٛٓاااح ضٛكااإو    

و، 2004ُٚاحٚ    31ٔن د طادب ي صإو قكٕياس دذاٙ ذطأصاٛش ْاذِ جنًُـ اس ذطاحبٚخ         ٔجنطكُٕنٕؾٛح، 

 :ذحنطوحٌٔ ين قكٕيس دذٙ هدز أْدجف بتٛضٛسٔضضوٗ ْذِ جنًُـ س جرهاليٛس نطك ٛ  

ٔػاان جالصااط جضٛؿٛحش ٔجنضٛحصااحش ٔؿاا   ضُنٛااذْح ذٓاادف ؾواام دذااٙ ي ااازجف نهطكُٕنٕؾٛااح   -1

 .ٔجنطؿحبز جالنكط َٔٛس ٔجرهالو

ؿٛن ئؾ جء جنركٕظ ٔض دٚى جالصطشحبجش نهككٕيس  ًٛح ٚطوه  ذحن ٕجٍَٛ جنيحطس ذطُلٛى ٔضش -2

جنطكُٕنٕؾٛااح ٔجنطؿااحبز جالنكط َٔٛااس ٔجرهااالو  ااٙ جريااحبز، ذًااح  ااٙ  ناا  قًحٚااس جنرٛحَااحش       

 .ٔق ٕ  جنًهكٛس جننك ٚس ٔيكح كس جنؿ جتى جنًطظهس ذحنطؿحبز جرنكط َٔٛس

ئَشااحء ٔجيااطالك ٔضـاإٚ  يإصضااحش ئهاليٛااس  ااٙ جنًُـ ااس جنكاا ز صاإجء ذشااكم يُناا د أٔ       -3

 .شحء ؾحيوس نالَط َص ٔي از نهركٕظذحالشط جك ين آخ ٍٚ، ٔٚشًم  ن  ئَ

 .جنطُضٛ  ين جنًُحؿ  جنك ز جألخ ٖ  ًٛح ٚطوه  ذحأليٕب  جش جالْطًحو جنًشط ك -4

 :غًحَٛس فـحهحش يطيظظسْٔٙ ضشًم 

 يدُٚس دذٙ ن،هالو -1

 يدُٚس دذٙ ن،َط َص -2

 ف ٚس دذٙ نهًو  س -3

 يدُٚس دذٙ نالصطٕدْٕٚحش -4

 يُـ س دذٙ نهطوٓٛد -5
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 جندٔنٛسيُـ س جرَطحؼ جرهاليٛس  -6

 يؿًن دذٙ نهط ُٛحش جنكٕٛٚس ٔجألذكحظ، دذٕٛض  -7

 .نيديحش جالصطؼح س ٔجنكًحٚس جالنكط َٔٛس –ئ٘ ْٕصطغ دجضح ٕبش  -8

ٔجنراع   ٔ ن  نطُلٛى ٔضا خٛض أَشاـس جرهاالو    2000 ٙ هحو  دذٙ ٙ مذيىت دبي لإلعالم أَشثص 

جنطهنزَٕٚٙ ٔجر جهٙ ٔجنط  ّٛ ٔجرهاالو ٔجنـرحهاس ٔجنُشا  ٔجرهاالٌ ٔٔااحالش جألخراحب ٔجرَطاحؼ        

جنضااًُٛحتٙ ٔجنًضاا قٙ ٔجنًٕصااٛ ٗ ٔأَشااـس جنيااديحش جنً ضرـااس ذااذن   ااٙ يُـ ااس دذااٙ جنكاا ز           

، ْٔٙ ضوطر  يُـ س ق ز ضًهكٓاح شا اس دذاٙ جن حذؼاس ييظظاس      نهطكُٕنٕؾٛح ٔجنطؿحبز جالنكط َٔٛس

ٔقضد جرقظحتٛحش نواحو  نهوًم جرهاليٙ ذكح س طٕبِ ٔأشكحنّ، ْٔٙ ضؼى ذُٛس ضكطٛس يطـٕبز، 

 213ٔطم هدد جنشا احش جنًطيظظاس جنوحيهاس  اٙ يدُٚاس دذاٙ ن،هاالو أاػا  ياٍ أناف ٔ            2007

يكـاس   160يإصضاس ض إو ذراع     60ش اس،  ه د ذهغ هادد جنًإصضاحش جنطهنزَٕٚٛاس ذحنًدُٚاس قإجنٙ      

دجبجف  120هس  ًُٓح جرخرحبٚس ٔجنػ ح ٛس ٔجنط  ٛٓٛس، ٔذهغ أٚؼحف هدد دٔب جنُشا  ئناٗ   ضهنزَٕٚٛس يطُٕ

 .يـرٕهس 400نهُش  ض ٕو ذاطدجب َكٕ 

ْااٙ يُـ ااس جفطظااحدٚس قاا ز نطكُٕنٕؾٛااح جنًوهٕيااحش ٔجالضظااحالش      مذيىةةت دبةةي لالوخروةةج  ٔضوطراا  

و، ْٔٙ ضٓدف ئنٗ ذُاحء  2000 َص ضحذوس نككٕيس دذٙ هر  ضٛكٕو، ٔن د ضى ضأصٛضٓح  ٙ هحو ٔجالَط

فحهدز ئصط جضٛؿٛس الصطٓدجف جنش احش جنطٙ ضوًم  ٙ ْذج جنًؿحل  اٙ جألصإج  جرفهًٛٛاس ٔجندٔنٛاس،     

 900ٔن د ط ـ جنًدٚ  جنطُنٛذ٘ نهًدُٚس ئنٗ أَّ ذهغ هدد جنش احش  ٙ يدُٚس دذٙ نالَط َاص ف جذاس   

 .ش اس 

 

 :مذيىت رأس الخيمت اإلعالميت -3

و، ْٔاٙ ضوًام ضكاص يلهاس ْٛثاس بأس      2006يدُٚاس بأس جنيًٛاس جرهاليٛاس  اٙ هاحو       ئَشحءن د ضى 

، قٛع ضضوٗ ئناٗ جصاطػًحب جنًٕفان جنًطًٛاز ن،ياحبز      جنيًٛس نالصطػًحب جنطحذوس نككٕيس بأس جنيًٛس

 جنطكطٛس  ٙ جصط ـحخ يإصضحش جرَطحؼ جنضًُٛحتٙ ٔجرهاليٙ جنوحنًٛس، ٔيؿحالش هًم ضه  ٔذُٛطٓح

ئال أٌ ْااذج جنًشاا ٔم ؿاإب جنوًاام ْٔاإ نااى ٚكطًاام ذوااد، ئال أَااّ فااد يااُف   َٕحضٓااح جننُٛااس،جنًدُٚااس ٔيك

ؾٓااس يطيظظااس  ااٙ جنُشاا  ٔهاادد يااٍ يكحضااد جنطظااًٛى  20ضاا جخٛض نيًااش فُاإجش ضهنزَٕٚٛااس ٔ

 .ٔٔاحالش ن،هالٌ ٔيُلًٙ جنًُحصرحش ٔؾٓحش يطيظظس  ٙ ضكُٕنٕؾٛح جنًوهٕيحش

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A8%D9%8A
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ًٛزز يضط رالف ذضرد ضٕ   هادز يزجٚاح ئػاح ٛس ذحنً حبَاس يان      ٔضوطر  يدُٚس بأس جنيًٛس جرهاليٛس ي

 :جنًُحؿ  جنك ز جألخ ٖ، ْٔٙ

ضااإ   جنًااإجَة جنرك ٚاااس جن اااحدبز ههاااٗ جنطوحيااام يااان جنكًااإالش جنًيطهناااس ياااٍ جنكحٔٚاااحش   -1

 .ٔجنشكُحش، ين ضٕج   جنرُٛس جنطكطٛس نهشكُحش جنر ٚس ٔجنؿٕٚس ٔجنرك ٚس

ُهًحٌ، ئٚ جٌ، جنضوٕدٚس، فـ ، ٔغٛ ْاح ياٍ دٔل    صٕٓنس جنٕطٕل نفصٕج  جرفهًٛٛس يػم -2

 .جنيهٛؽ

 

 :مذيىت الفجيرة اإلعالميت -4

ضطرن يدُٚس جننؿٛ ز ن،هالو نككٕيس جننؿٛ ز، ٔٚـه  ههٛٓاح يدُٚاس جرذادجم ْٔاٙ هراحبز هاٍ ضؿًان        

و، ْٔاٙ يدُٚاس   2005صضص ذًٕؾاد ي صإو أيٛا ٘  اٙ هاحو      نهًردهٍٛ  ٙ يؿحل جرهالو، ٔن د ضأ

 .ضيطض ذحنرع جنطهنزَٕٚٙ ٔجر جهٙ ٔجنـرحهس ٔجنُش  ٔضطؼًٍ أٚؼحف جصطٕدْٕٚحش هدزيطكحيهس 

 :ٔأْى يح ًٚٛز يدُٚس جننؿٛ ز جرهاليٛس هٍ ذحفٙ جنًُحؿ  جنك ز جرهاليٛس  ٙ جندٔنس

 . ندٔنس جريحبجش ههٗ يكٛـحش جنوحنىضًػم جننؿٛ ز جنًُنذ جنٕقٛد  -1

، ٔضوطر  جنضٛحقس قحنٛحف يٍ أْى جْطًحيحش قكٕيس ضشٓد جننؿٛ ز ًَٕجف ارٛ جف إؾٓس صٛحقٛس -2

 .جننؿٛ ز

 .ضطًٛز جنًُـ س  جنك ز  ٙ جننؿٛ ز ذضٕٓنس ئؾ جءجش ضأصٛش جنش احش ذكهنس يُحصرس -3

 

 

 :الخشريعبث والقىاويه :ثبويب

 :الخبرة الخبريخيت لقىاويه  المؤسسبث اإلعالميت في المىبطق الحرة   -1

قحنٛااح ٚااُلى هًاام جنًإصضااحش جرهاليٛااس  ااٙ جنًُااحؿ  جنكاا ز ذحندٔنااس جن ااحٌَٕ جالضكااحد٘ ذشااأٌ            

 . 1980 جنًـرٕهحش ٔجنُش  نوحو 



7 
 

ذشاأٌ جخطظحطاحش جنإزجبجش جالضكحدٚاس  جناذ٘      1972نضاُس   1 نؼال هاٍ جن احٌَٕ جالضكاحد٘ بفاى     

 .هًهص ذًٕؾرّ ٔزجبز جرهالو ٔجنػ ح س قطٗ قهٓح 

جن اإجٍَٛ جنطااٙ ضككااى جنًضااحب جرهاليااٙ ذدٔنااس جريااحبجش ،يػاام جن ااحٌَٕ      ااأٌ ُْااحك يؿًٕهااّ يااٍ  

 اٙ شاأٌ جنًـرٕهاحش ٔجنُشا  ٔياح ٔبد  ٛاّ ياٍ ضوادٚالش ذدجٚاس ياٍ            1973نضُس  5جالضكحد٘ بفى 

،ٔفاحٌَٕ  1980نضاُس   5ٔجنطوادٚم بفاى    1977نضاُس   3ٔجنطوادٚم بفاى   1974نضاُس   12جنطودٚم بفاى  

، ٔجن احٌَٕ   2000نضاُس   1ٔجنطؿاحبز جالنكط َٔٛاس ٔجرهاالو بفاى     يُـ س دذٙ نهطؿاحبز ٔجنطكُٕنٕؾٛاح   

فاحٌَٕ جنو ٕذاحش جالضكاحد٘    .ذشأٌ ق ٕ  جنًإنف ٔجنك إ  جنًؿاحٔبز   2002نضُس  7جالضكحد٘ بفى 

ذشاأٌ ْٛثاس جنًدُٚاس جرهاليٛاس      2007نضُس  12ذحرػح س ئنٗ  ن  جن حٌَٕ بفى .1987نضُس  3بفى 

س ئناٗ جن إجٍَٛ ٔجن ا جبجش ٔجنً جصاٛى جنًكهٛاس جنيحطاس ذاُلى        جنك ز  اٙ جذإكرٙ ، ٔ نا  ذحرػاح     

 .جنوًم ذحنًدٌ جرهاليٛس  

قٛاع   اذن  ٚكطكى جنُلاحو جرهالياٙ  اٙ جرياحبجش ئناٗ فا جب ضأصاٛش جنًؿهاش جنإؿُٙ ن،هاالو ،          

أدٖ ئنٗ ذوغ جنطسٛ جش ههٗ فـحم جرهالو ، قٛاع ضاى ئنساحء     2006قدظ ضودٚم ٔزجب٘  ٙ هحو 

و ٔجنػ ح ااس ٔئَشااحء يؿهااش ٔؿُااٙ ن،هااالو ٔٔزجبز ؾدٚاادز نهػ ح ااس ٔجنشاارحخ ٔضًُٛااس      ٔزجبز جرهااال

جنًؿطًن جنذ٘ ضكٕنص ئنّٛ ؾًٛن جنًضإٔنٛحش ٔجنظالقٛحش جنطٙ احَص ضطًطن ذٓح جنٕزجبز  ٙ فحٌَٕ 

جنًـرٕهحش ٔجنُش  ٔ ن   ًٛح ٚطوه  ذشإٌٔ جرهالو،نٕزٚ  جنًؿهش  جنك   ٙ يًحبصس طاالقٛس  

جرهاليٙ جنظحدب هٍ ؾٓس جردجبز، أٔ ٔفنّ نًدز يكددز  ٙ قحناس ييحنناس شا ٔؽ     ئنسحء جنط خٛض

جنط خٛض،ٔفد َ هاص ئنٛاّ جن فحذاس جرهاليٛاس جنطاٙ احَاص ػاًٍ جنٓٛكام جنطُلًٛاٙ نإزجبز جرهاالو            

 .   ٔجنػ ح س

ٔ ًٛااح ٚطوهاا  ذوالفااس جنًؿهااش جناإؿُٙ ن،هااالو ذحنًُااحؿ  جنكاا ز ،  ااد  طكااص فُاإجش نهطُضااٛ  ذااٍٛ    

ضهـحش جنًكهٛس جرهاليٛس  ٙ ام ئياحبز ،ٔجنًؿهاش جنإؿُٙ ن،هاالو ذحهطراحبِ جنًلهاس جالضكحدٚاس        جن

ئٌ  2007ياحبس   18قٛع ف ب يؿهش جنٕزبجء  اٙ جؾطًحهاّ  اٙ    .نكح س ٔصحتم جرهالو  ٙ جندٔنس

ؾًٛن جنًُحؿ  جنك ز  ٙ دٔنس جريحبجش يهزيس ذحنكظٕل ههٗ جنًٕج  س جنكطحذٛاس ياٍ جنًؿهاش فرام     

دء  ٙ أ٘ َشحؽ ئهاليٙ ٔفرم جنكظٕل ههاٗ جنطا جخٛض جنيحطاس ذحنراع جر جهاٙ ٔجنطهنزٚإَٙ       جنر

اًااح ٚؿااد أٌ ضكاإٌ ؾًٛاان جألَشااـس    .ٔأَشااـس جنُشاا  ذحنظااكف ٔجنًؿااالش ٔجناادٔبٚحش ٔجنكطااد    

جألخا ٖ جرهاليٛااس ذحنًُاحؿ  جنكاا ز يطن اس ياان جن اإجٍَٛ  جش جنظاهس ذًااح ٚيادو يظااهكس جريااحبجش      

م جرهاليااٙ ياان جالنطاازجو ذحنػٕجذااص جنطااٙ ض اإو ههٛٓااح صٛحصااس جندٔنااس دجخهٛااح ٔنؼااًحٌ يًحبصااس جنوًاا

 . ٔخحبؾٛح
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ٔ ٙ َنش جنضٛح   ًٛح ٚطوه  ذطٕنٙ جنًؿهش جنٕؿُٙ ن،هاالو يضاثٕنٛس جنًٕج  اس ههاٗ أ٘ ضا خٛض      

  ااد ٔفاان جنًؿهااش جناإؿُٙ   .ئهاليااٙ ٚطظاام ذحر جهااس أٔ جنطهنزٚاإٌ أٔ جنُشاا   ااٙ جنًُااحؿ  جنكاا ز   

ههاٗ ياذا ز ضناحْى     2007َٕ ًر   24س يُـ س دذٙ جنك ز نهطكُٕنٕؾٛح ٔجرهالو  ٙ ن،هالو ٔصهـ

قٛع ضُض . نطُلٛى يُف ٔئطدجب جنط جخٛض جرهاليٛس  ٙ يُـ س دذٙ جنك ز نهطكُٕنٕؾٛح ٔجرهالو

ههٗ يٕج  س جنًؿهش " ضٛكٕو"جنًذا ز ههٗ قظٕل صهـس يُـ س دذٙ جنك ز نهطكُٕنٕؾٛح ٔجرهالو 

و فرم ئطدجب جنط جخٛض جرهاليٛاس جنيحطاس ذحنراع جر جهاٙ ٔجنطهنزٚإَٙ ٔئطادجب       جنٕؿُٙ ن،هال

 .جنظكف ٔجنًؿالش ٔجندٔبٚحش ٔجنكطد ٔيح ٚطن م هٍ ْذِ جنط جخٛض

اًح ٔفن جنًؿهش جنٕؿُٙ ن،هالو ٔصهـس ْٛثس بأس جنيًٛاس نالصاطػًحب ههاٗ ياذا ز ضناحْى نطُلاٛى       

قٛاع ضاُض جنًاذا ز    .ٛثاس بأس جنيًٛاس نالصاطػًحب   يُف ٔئطدجب جنط جخٛض جرهاليٛس ندٖ صهـس ْ

ههٗ قظٕل صهـس ْٛثس بأس جنيًٛس نالصطػًحب ههٗ يٕج  س جنًؿهش جنٕؿُٙ ن،هالو فرم ئطدجب 

جنطااا جخٛض جرهاليٛاااس جنيحطاااس ذحنراااع جر جهاااٙ ٔجنطهنزٚااإَٙ ٔئطااادجب جنظاااكف ٔجنًؿاااالش        

 .  ٔجندٔبٚحش ٔجنكطد ٔيح ٚطن م هٍ ْذِ جنط جخٛض

ن ْااذِ جن اإجٍَٛ غٛاا  يوُٛااس ذشااكم يرحشاا  ذااحرهالو جر جهااٙ ٔجنطهنزٚاإَٙ ٔنكُٓااح    ٚالقااق أٌ ؾًٛاا

ؾحء ف جب بتٛش جنًؿهش نوحو بازش ذشكم أصحصٙ ههٗ جنظكح س ٔجنُش  ٔجنًٕجد جنضًُٛحتٛس ،ٔفد 

، ذشأٌ يوحٚٛ  جنًكطٕٖ جرهاليٙ ذًػحذاس جنطزجياحش ههاٗ ؾًٛان ٔصاحتم جرهاالو  اٙ جندٔناس         2010

ذأَاّ ههاٗ ؾًٛان    : ، قٛع َض جن ا جب 1980جن حٌَٕ جالضكحد٘ نهًـرٕهحش نضُس  ٔجنذ٘ ٚطٕج   ين

يإصضحش ٔٔصحتم جرهالو جنً تٛس ٔجنًضًٕهس ٔجنً  ٔءز  ٙ جندٔنس ذًاح  اٙ  نا  جنًُاحؿ  جنكا ز      

جالنطزجو ذحنًوحٚٛ  جنيحطس ذحنًكطٕٖ جرهاليٙ، قٛع أَّ ههٗ يإصضحش ٔٔصحتم جرهالو جالنطزجو 

 : ٛس ذشكم خحص ذحنًوحٚٛ  جنطحن

 .هدو جرصحءز نهذجش جرنٓٛس ٔجنًوط دجش جرصاليٛس ٔجقط جو جألدٚحٌ جنضًحٔٚس جألخ ٖ .1

 .جقط جو َلحو جنككى  ٙ دٔنس جريحبجش جنو ذٛس جنًطكدز ٔبيٕزِ ٔيإصضحضّ جنضٛحصٛس .2

 .جقط جو جنًٕبٔظ جنػ ح ٙ ٔجنكؼحب٘ ندٔنس جريحبجش .3

جالؾطًاااحهٙ ٔهااادو ئغاااحبز جنُوااا جش جنًذْرٛاااس  هااادو جرصاااحءز نهٕقااادز جنٕؿُٛاااس ٔجنطًحصااا    .4

 .ٔجنؿٕٓٚس ٔجن رهٛس 

جقط جو جنطٕؾٓحش ٔجنضٛحصحش جنطٙ ضطروٓح دٔنس جرياحبجش جنو ذٛاس ههاٗ جنًضاطٕٖ جنادجخهٙ       .5

 .ٔههٗ يضطٕٖ هالفحضٓح ين جندٔل جألخ ٖ 
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هاادو جرصااحءز نهُلااحو جالفطظااحد٘  ااٙ جندٔنااس ٔهاادو َشاا  جنشااحتوحش ٔجألخرااحب جنًس ػااس       .6

 .هس ٔجنًؼه

جقطااا جو ضٕؾٓاااحش جندٔناااس نطوزٚاااز ْٕٚطٓاااح جنٕؿُٛاااس ٔدياااؽ جنًااإجؿٍُٛ  اااٙ صااإ  جنوًااام   .7

 .جرهاليٙ

 .جقط جو جنًرحدب ٔجنًٕجغٛ  جألخالفٛس  ٙ جنوًم جرهاليٙ  .8

هدو َش  ٔذع جنًوهٕيحش جنطٙ ضضٙء نفؿنحل ٔجنُضحء ٔ ثحش جؾطًحهٛس أخا ٖ ٔضكا ع    .9

 .ههٗ جنك جْٛس ٔجنوُف 

 . جقط جو ق ٕ  جنًهكٛس جننك ٚس  .10

 

 :اإلشكبليبث والىخبئج في الخشريعبث والقىاويه  -2

يااٍ خااالل جالؿااالم ههااٗ جن اإجٍَٛ ٔجن اا جبجش ٔجنً جصااٛى جنًكهٛااس جنيحطااس ذااُلى جنوًاام ذحنًاادٌ      

 :جرهاليٛس  ٙ جنًُحؿ  جنك ز ذحندٔنس ٚالقق جألضٙ 

1.  ٙ ذأَٓااح  ضضااوٗ ئنااٗ ضـاإٚ  يضااطٕٖ  ؾااحء  ااٙ بصااحنس ْٛثااس جنًُـ ااس جرهاليٛااس  ااٙ جذاإكر

هاحنًٙ ياٍ ٔصاحتم جرهااالو جنو ذٛاس ٔجنًكطإٖ جنط  ٛٓاٙ، يااٍ جنوا خ ٔنهوا خ، ٔٔػاان         

أذٕكرٙ  ٙ ي از ئفهًٛٙ نطكنٛز جرذدجم ٔنطهٓى يـإب٘ جنًكطإٖ  اٙ طاُحهحش جأل االو      

 .ٔجنرع ٔجنطكُٕنٕؾٛح جن فًٛس ٔجألنوحخ ٔجنُش  ٔجنًٕصٛ ٗ

ى ضاذا  أ٘ شاٙ قإل جنادٍٚ أٔ ض حنٛاد أٔ هاحدجش جندٔناس ،أٔ         ٛالقق أٌ بصاحنس جنًإصضاس نا   

َٕهٛس ٔيكطٕٖ جنًٕجد جرهاليٛس ، هٍ ٚطى جنطككى  ٙ ضه  جنًٕجد ئ ج ناى ضكاٍ ُْاحك أْادجف     

 .ٔجػكس نطه  جنًإصضحش ضضحْى  ٙ جنكنحف ههٗ غ ح س ٔض جظ جنًؿطًن جريحبجضٙ

 

جننؿٛا ز نهػ ح اس ٔجرهاالٌ ،     ذشاأٌ ئَشاحء ْٛثاس    2006يٍ خاالل جنً صإو جأليٛا ٘ نضاُس      .2

ب ن يضطٕٖ جألدجء ٔجنًضحًْس جننحههس  اٙ ضك ٛا  قٛاحز ئهاليٛاس     " ٚالقق جَّ ْدف جنٓٛثس 

ٔغ ح ٛااس قؼااحبٚس ٔيطًٛاازز ْااد ٓح دهااى ذُااحء جرَضااحٌ ٔ اا  فًُٛااح جنو ذٛااس ٔجرصاااليٛس           

 ".جنو ٚ س



10 
 

ًٛازز ْاد ٓح دهاى    ٚالقق أٌ ضكدٚد جنٓدف ذأَّ ضك ٛ  قٛاحز ئهاليٛاس ٔغ ح ٛاس قؼاحبٚس ٔيط    

ذُحء جرَضحٌ ٔ   فًُٛح جنو ذٛس ٔجرصاليٛس جنو ٚ س شٙ جٚؿحذٙ ذحنً صٕو ،  وادو جنطـرٛا    

نهٓدف ٚوطر  ض ظٛ  أٔ ئخالل ذحنُض جن حََٕٙ  ٔٚؿد أٌ ٚوحفد ههّٛ ، ٔنكاٍ ٚالقاق أٌ   

 .جنً صٕو قدد جنطزجيحش ٔنى ٚكدد ه ٕذحش نهًيحننٍٛ

 

ذشأٌ ئَشحء ْٛثس جننؿٛ ز نهػ ح س ٔجرهالٌ، أنزو  2006يٍ خالل جنً صٕو جأليٛ ٘ نضُس  .3

جنً صٕو جنٓٛثس ذط دٚى ض  ٚا  صإُ٘ هاٍ ئَؿاحزجش ٔي جقام جنط ادو جنطاٙ ق  طٓاح  اٙ ضُنٛاذ           

 .جنًٓحو جنًٕاهس ئنٛٓح ٔهٍ يالقلحضٓح جنً ضرـس ذشإٌٔ جرهالو ٔجنػ ح س  ٙ ئيحبز جننؿٛ ز

     ٔ ٚضاآم هًهٛااس جن فحذااس ههااٗ جنٕصااحتم    ْااذج شااٙ جٚؿااحذٙ فااد ٚضااحْى  ااٙ ضـاإٚ  جرهااالو 

 .جرهاليٛس

أخهااص جنطشاا ٚوحش جنااػالظ يضااإٔنٛس بتااٛش جنٓٛثااس أٔ جنًاادٚ  جنوااحو أٔ ياإكنٙ جنضااهـس          .4

هااٍ هًهٛااحش أٔ جنطزجيااحش يإصضااحش جنًُـ ااس جنكاا ز أٔ هًااحل أٔ  يضااثٕنٛحضٓى ضؿااحِ جنسٛاا  

 ؟؟؟؟؟؟؟.يٕكنٙ ضه  جنًإصضحش

 

 .ؿحش ٔجنيديحش جنًيحننس ن ٕجٍَٛ جندٔنسجضن ص جنطش ٚوحش جنػالظ ههٗ قل  جنًُط .5

 

6.  ٔ أٔ ْٛثااس ضككااٛى ضيااطض ذااحنُل   ااٙ  / أؾااحز جنطشاا ٚن  ااٙ دذااٙ نهكااحاى أٌ ُٚشااة يككًااس 

جنًـحنرحش ٔجندهحٖٔ جنُحشثس ٔجنًطظهس ذحألَشاـس جنطاٙ ضزجٔنٓاح يإصضاحش جنًُـ اس جنكا ز       

جنًإصضاحش ٔأٚاس أؿا جف    دجخم جنًُـ س جنك ز، ذًح  ٙ  ن  جنًـحنرحش ٔجندهحٖٔ ذٍٛ ضه  

 .أخ ٖ خحبؼ جنًُـ س جنك ز

  

 :الحلىل والمقخرحبث  -3
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ػاا ٔبز ٔػاإـ أْاادجف جنًإصضااحش جرهاليٛااس، ذكٛااع ضضااحْى  ااٙ ب اان يضااطٕٖ جألدجء     .1

ذشكم  حهم ٔ ضك ٛا  قٛاحز ئهاليٛاس ٔغ ح ٛاس قؼاحبٚس ٔيطًٛازز ْاد ٓح دهاى ذُاحء جرَضاحٌ           

 .ٔ   فًُٛح جنو ذٛس ٔجرصاليٛس جنو ٚ س

ههٗ جنًإصضحش جرهاليٛس جنًضاإٔنس هاٍ جن فحذاس  اٙ جنًُاحؿ  جنكا ز  ض ادٚى ض  ٚا           ٚؿد .2

صاإُ٘ هااٍ جَؿااحزجش ٔي جقاام جنط اادو جنطااٙ ضك  ٓااح  ااٙ ضُنٛااذ جنًٓااحو جنًٕاهااس ئنٛٓااح ٔهااٍ     

 .يالقلحضٓح جنً ضرـس ذشإٌٔ جرهالو ٔجنػ ح س

 

 

 :األخالقيبث اإلعالميت :ثبلثب

جألخالفٛس  ٙ جنوًم جرهاليٙ يٍ جنًوحٚٛ  جنطاٙ ٚؿاد ههاٗ جنًإصضاحش     جقط جو جنًرحدب ٔجنًٕجغٛ  

 ااحنًٕجغٛ  جألخالفٛااس ضضااحْى  اٙ ضشااكٛم طاإبز ٔجػااكس قاإل يًحبصااٙ  .جرهاليٛاس أٌ ضهطاازو ذٓااح  

جنًُٓااس ٔضكاادد يااح ٚطٕفاان ياآُى جنًؿطًن،اًااح ضضااحهد ههااٗ ضكضااٍٛ يضااطٕٖ جألدجء جنًُٓااٙ،  ُٓااحك      

 .دٔنس ٔجأل  جديضإٔنٛس ن،هالو َكٕ جنًؿطًن ٔجن

 :يضإٔنٛس جرهالو َكٕ جنًؿطًن يُٓح - أ

 ق  جنؿًٕٓب  ٙ جنًو  س ٔجنكظٕل ههٗ جنًوهٕيحش .1

 .جنؿٕدز جنُٕهٛس نهًوهٕيحش جنً ديس نهؿًٕٓب .2

 .هدو ئصحءز ض دٚى جنظٕبز ٔجنًوهٕيحش .3

 .جقط جو جن ٛى جنوحيس نهًؿطًن .4

 . هدو َش  يح ٚشكم ئصحءز نهذٔ  جنوحو .5

 :َكٕ جندٔنس يُٓح يضإٔنٛس ٔصحتم جرهالو - خ

 . جقط جو جنُلحو ٔجندصطٕب ٔجن حٌَٕ .1

 .جقط جو يإصضحش جندٔنس .2

 . قًحٚس جأليٍ جن ٕيٙ .3

 .هدو َش  جنًوهٕيحش جنض ٚس جنطٙ ٚشكم َش ْح ػ بجف ذحنًظهكس جنوحيس .4

 :يضإٔنٛس ٔصحتم جرهالو َكٕ جأل  جد يُٓح - ش

 .جقط جو ق  جنيظٕطٛس .1

 .جقط جو جنك جيس جرَضحَٛس نهن د .2
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 .يح ًٚكٍ أٌ ٚزٚد يوحَحز جألشيحص أٔ آاليٓى، أٔ ٚضرد نٓى ػ بجف يحدٚحف أٔ يوُٕٚحفضؿُد  .3

 .جقط جو ق  جأل  جد  ٙ جن د ههٗ يح ُٚش  هُٓى .4

 ٛؿااد ههااٗ جنًإصضااحش جرهاليٛااس يو  ااس جنٕجؾرااحش ٔجألخالفٛااحش جنًناا ٔع أٌ ضهطاازو ذٓح،ألَااّ    

دٖ جنطزجيٓح،ٔٚرطود ذذن  هٍ جنطنكٛ  جنذ٘ صًٛػم جنً ٛحس جنذ٘ ٚ حس ذّ أدجء جنٕصٛهس جرهاليٛس ٔي

ٚنط ع أٌ يحن  جنظكٛنس نّ أٌ ُٚش   ٛٓح يح ٚشحء، ٔأٌ يحن  جن ُحز جننؼاحتٛس ناّ أٌ ٚوا ع  ٛٓاح     

 .يح ٚشحء ذدٌٔ أ٘ ػٕجذؾ ٔأ٘ جنطزجيحش ٔأ٘ أخالفٛحش

 

 :المشكالث والىخبئج  -1

1-     ّ ًٚكاٍ ي حػاحضٓح نادٖ جنؿٓاحش      ٚالقق أٌ ٔصٛهس جرهالو جنطٙ ضوطد٘ ههاٗ شايض يواٍٛ ذذجضا

جن صًٛس ٔٚكظم  ٛٓح جنشحاٙ ههٗ ق ّ جنًحد٘ ٔجنًوُٕ٘ ، نكٍ ضلم جَطٓحاحش أخالفٛحش جرهاالو  

 .جنطٙ ال ضطوه  ذشيض يوٍٛ ذذجضّ ذدٌٔ قم ٔجػف 

ٚالقق أٌ جنًٕجغٛ  جألخالفٛس ال ٚهطزو ذٓح اػٛا  ياٍ جرهاليٛاٍٛ، ٔناذن  ضلام يؿا د َظإص         -2

دو ٔؾاإد ه ٕذااحش ٚطواا ع نٓااح جرهاليااٙ جنااذ٘ ال ٚهطاازو ذٓااذِ جألخالفٛااحش أٔ    ؾحياادز ، ٔ ناا  نواا 

 .ُٚطٓكٓح 

 

 :حلىل ومقخرحبث  -2

جهطًااحد جنوااحيهٍٛ  ااٙ يُٓااس جرهااالو يٛػااح  أخالفااٙ،ٚطٛف نٓااى أٌ ٚو  اإج ذأَنضاآى،ٔٚير ٌٔ           -1

 .جنًًحبصٍٛ نهًُٓس يٍ ْى، ٔيح ْٙ جنطزجيحضٓى

 جرهالو ههٗ جنًٛػح  جألخالفٙ يًح ٚهزيٓى ذطُنٛذ ذُٕدِيظحدفس ؾًٛن جنوحيهٍٛ  ٙ يُٓس  -2

 .  ع ه ٕذحش ههٗ جنًيحننٍٛ نرُٕد جنًٛػح  جألخالفٙ  -2

 

 

 :الهىيت واإلعالم: رابعب
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جنطاأغٛ  جألارا  ذواد جنرٛاص  اٙ ذُاحء       ٚوطر  جرهالو ْٕ جنرٕجذس جن تٛضٛس نكًحٚاس جنٕٓٚاس جنٕؿُٛاس ٔناّ     

ُْحك هالفس ذٍٛ جرهالو ٔجنٕٓٚس جنٕؿُٛس ضًػم ًَٕ ؾحف نهوالفحش ْٕٚس جرَضحٌ ٔض صٛخ ٔؿُٛطّ، ٔ

جنطنحههٛااس  ااٙ جنًؿطًاان،  ر اادب يااح ٚااإغ  جرهااالو ذٕصااحتهّ جنًيطهنااس  ااٙ جنٕٓٚااس جنٕؿُٛااس، ٚطااأغ   ااٙ  

َّٕحش ْذِ جنٕٓٚس ٔين دجضٓح ٔي ٕيحضٓح، ْذج  ؼالف هٍ إٌ جرهاالو، ذٕصاحتهّ ٔأدٔجضاّ     جنً حذم ذًك

دٔبجف َشـحف إصٛؾ ٚكنق يكَٕحش جنٕٓٚس، ٔٚضٓى  ٙ َش ْح ٔضوًٛ ٓح ذٍٛ جألؾٛحل جنًيطهنس، ٚهود 

 .جنؿدٚدز

جنظااحدب ذطااحبٚخ  - 20فاا جب بتااٛش جنًؿهااش بفااى   -ٔن ااد ؾااحء  ااٙ َلااحو ٔزجبز جرهااالو ٔجنػ ح ااس   

و، ذشأٌ يوحٚٛ  جنًكطٕٖ جرهاليٙ، ذأَّ ههاٗ ؾًٛان يإصضاحش ٔٔصاحتم جرهاالو       10/11/2010

ًضًٕهس ٔجنً  ؤز  ٙ جندٔناس ذًاح  اٙ  نا  جنًُاحؿ  جنكا ز جالنطازجو ذحنًواحٚٛ  جنيحطاس          جنً تٛس ٔجن

ذحنًكطٕٖ جرهاليٙ، قٛع أَّ ههٗ يإصضحش ٔٔصحتم جرهالو جالنطزجو ذودو جرصحءز نهذجش جرنٓٛس 

ٔجنًوط دجش جرصاليٛس ٔجقط جو جألدٚحٌ جنضًحٔٚس جألخ ٖ، ٔجقط جو جنًٕبٔظ جنػ ح ٙ ٔجنكؼاحب٘  

 . نس جريحبجش، ٔهدو جرصحءز نهٕقدز جنٕؿُٛس ٔجنطًحص  جالؾطًحهٙندٔ

جنٕج ادٍٚ   ئال أٌ يطسٛا جش جنرٛثاس جريحبجضٛاس ٔجنط اٛراس جنضاكحَٛس جنن ٚادز  اٙ جندٔناس ياٍ قٛاع َضارس           

جنطاٙ أقادغص    ٔيطسٛ جش هظ  جنوٕنًاس ٔضـإب ٔصاحتم جرهاالو جرنكط َٔٛاس ٔٔصاحتم جالضظاحالش       

ئفهًٛٛاحف يًٓاحف ٔضطرُاٗ خــاحف      جريحبجضٙ نطظارف جرياحبجش ي اازجف ئهاليٛاحف     ضكٕال ارٛ ج  ٙ جرهالو

 .، يًح أدٖ نًشحام جؾطًحهٛس يطوه س ذحنٕٓٚس جنٕؿُٛسٔجصوسف نالصطػًحب  ٙ جنػ ح س ٔجفطظحد جنًو  س

 

 :المشكالث والىخبئج  -1

جنًُاحؿ  جنكا ز   قٛع أٌ ذوغ جن ُٕجش جننؼحتٛس جن حديس يٍ جنيحبؼ ٔذشكم خحص جنًطٕجؾادز  اٙ   

ياٍ جنضآم ٔػان ػإجذؾ ضُلًٛٛاس       جألبذن  ٙ جندٔنس، ضشكم يظحدب ضٓدٚد نهٕٓٚس جنٕؿُٛاس ٔناٛش  

نٓح، ٔضوطر  جن فحذس جنذجضٛس جنطٙ أٔاهطٓح جنككٕيس ههٗ ْذِ جنًإصضحش جرهاليٛس جنكا ز يشاكهس  اٙ    

حصاٛس ٔجؾطًحهٛاس،  ًاٍ    بصى جن ٛى ٔجنًوحٚٛ  جنًإغ ز  ٙ جنًؼًٌٕ جرهاليٙ ٔجنطٙ ضأخاذ أذواحدجف صٛ  

يػام جنًضهضاالش جنًدذهؿاس، ٔجنطاٙ ضوطرا        جنًُطؿحش جرهاليٛس جألؾُرٛس جنًضاطٕبدز جنًالقق جَطشحب 

ذوٛدز هٍ غ ح طُح ْٕٔٚطُح، ٔضإغ  ذشكم ارٛا  ههاٗ جناُبء ذشاكم صاهرٙ،  طكٕناص جنشحشاس جنًكهٛاس         

أٌ ٕٚس خحطس ضًٛزْح، قٛاع  ئنٗ َضيس ي هدز يٍ ذوغ جنشحشحش جنو ذٛس ٔجألؾُرٛس، ٔنى ضود نٓح ْ

يإجد  % 35يٍ جنر جيؽ جنطهنزَٕٚٛس ههٗ صرٛم جنًػحل ضود أؾُرٛس أٔ يضطٕبدز ياٍ جنياحبؼ ،  % 55
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ذا جيؽ أؾُرٛاس خحنظاس، ُْٔاح ٚلٓا  جنطكاد٘  اٙ        % 20جرهاليٛس يضاطٕبدز ياٍ جنادٔل جنو ذٛاس ،     

دهى جننكاا  جنػ ااح ٙ اٛنٛااس ضك ٛاا  جنطاإجزٌ جرهاليااٙ ذااٍٛ يااح ْاإ ٔؿُااٙ ٔأؾُرااٙ ئنااٗ جنكااد جنااذ٘ ٚاا 

 .جنٕؿُٙ

 

ٔنٕقق غٛحخ جنطيـٛؾ جرهاليٙ نهؿحنٛحش جألؾُرٛس خحطس غٛ  جنُحؿ ٍٛ ذحنو ذٛس قٛاع ذا ز ياٍ    

ذأَااّ ٚااطى جنط اٛااز ههااٗ فؼااحٚح خحطااس ذٓااذِ ، ضكهٛاام جنًاإجد جرهاليٛااس جنًٕؾٓااس نهؿحنٛااحش جألؾُرٛااس

 ٚااطى ضواا ٚنٓى ذػ ح ااس دٔنااس    جنؿحنٛااحش دٌٔ بذـٓااح ذحألٔػااحم جنٕؿُٛااس ٔجنًكهٛااس  ااٙ جندٔنااس، ٔال      

جريحبجش ٔض حنٛدْح ٔضحبٚيٓح، أياح ذحنُضارس نهظاكح س جنُحؿ اس ذحنهساس جألؾُرٛاس ٚالقاق ذأَٓاح باازش          

ههاٗ جنًٕػإهحش ٔجن ؼاحٚح جنً ضرـااس ذ إجٍَٛ جنوًام ٔجنٓؿا ز ٔقاإجدظ جنًا ٔب ٔضالشاص  ٛٓااح         

حدجش ٔض حنٛااد جنًؿطًاان أصاارحخ أًْٛااس جن ؼااحٚح ٔجنًٕػاإهحش جنطااٙ ض اااز ههااٗ جنطو ٚااف ذ ااٛى ٔهاا  

 .جريحبجضٙ أٔ جندٔب جنكؼحب٘ ن،يحبجش أٔ جنطٕؾٓحش جنوحيس نهضٛحصس جريحبجضٛس

 

ذحن غى يٍ أٌ جرهالَحش جنطؿحبٚس ضوطر  يًٓس ؾادجف  اٙ جرهاالو ذشاكم هاحو، ٔالذاد أٌ ٚكًاٍ دٔب        

ّ  جرهالٌ  ٙ ض صٛخ جنٕٓٚس جنٕؿُٛس ٔييطهف جَطشا ش يشاكهس    أشكحل جنطٕجطم، ئال أَّ ٚالقق ذأَا

صٕء ئهدجد جرهالَحش  ٙ جننؼحتٛحش،  وهٗ صرٛم جنًػحل ٚ ٕو جنًوهٍُٛ بذؾ جنً أز ذحرهالٌ ذشكم 

صااهرٙ نساا ع جفطظااحد٘   ااؾ، ْٔاإ ٚوطراا  جضؿااحِ هااحنًٙ ض اإدِ ذوااغ جناادٔل جنس ذٛااس نً حطااد          

   ٕ ْ ْااح جفطظااحدٚس ٔضضاإٚ ٛس، قٛااع ض اادو جنًاا أز اضااهوس ن،غاا جء ٔجنطاا ٔٚؽ دٌٔ جنط اٛااز ههااٗ ؾ

ٔئَضحَٛطٓح، ْٔذج ٚوطر  ضٕؾّ ٚيحنف جنو ٛدز جرصاليٛس ٔهحدجش ٔض حنٛد دٔنس جريحبجش، ٔضضٓى  اٙ  

ًٔٚكٍ ي حبَاس فُاحز جنضاوٕدٚس ٔفُاحز ئياحبز جنشاحبفس       ، ئ ضحد جن ٛى ٔجنذٔ  جنوحو ٔضإغ  ههٙ جألخال 

 . حنٛدَح جنو ٚ سيٍ قٛع جْطًحيٓح ذنك ز جرهالَحش ين هدو جرخالل ذو ٛدضُح جرصاليٛس ٔض 

 

 :الحلىل والمقخرحبث -2

ضٕهٛااس جنًؿطًاان ذحنٕٓٚااس جنٕؿُٛااس، ٔذشااكم خااحص جننثااس جنـالذٛااس ياآُى،  الذااد يااٍ جالْطًااحو         -1

ٔالذااد يااٍ جصااطيدجو ٔصااٛهطٙ جرهااالو  . ذًي ؾااحش جنطوهااٛى ٔجنط اٛااز ههااٗ جنٕٓٚااس ٔغ ح ااس جنًؿطًاان  

 .أغٛ جف  ٙ شوٕب جرَضحٌجنًضًٕهس ٔجنً تٛس اأدجز نهطٕهٛس ألَٓح ضوطر  أشد ض
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ذٓدف أٌ ام يإصضاس ئهاليٛاس صاططكًم أيا      ( طن س ٔؿُٛس)ضشؿٛن جنًإصضحش جنؿحيوٛس نو د  -2

هدد يكدد يٍ جنـهرس جرهاليٍٛٛ جنًٕجؿٍُٛ  ٙ جنؿحيوحش، ضدبذٓى ٔضٕؾٓٓى ٔضإْهٓى، ههٗ جنُكٕ 

ز جنٕؿُٛااس  ااٙ يؿااحل  جنااذ٘ ًٚااُكٓى غ ااس جنوًاام جنًٛاادجَٙ، ٔذحنطااحنٙ صٛضااحهد ههااٗ جاطضااحخ جنيراا      

 .جرهالو

ٚؿد ههٗ جنشا احش ٔجنًإصضاحش جرهاليٛاس جن حتًاس  اٙ جنًُاحؿ  جنكا ز ههاٗ ئشا جك جنوًحناس            -3

جنًٕجؿُااس الاطضااحخ جنيراا جش، ٔجالَياا جؽ ذحنط اادو جنطكُٕناإؾٙ جنًطٕجطاام، يًااح صٛضااحهد يضااط رالف  

جرهاالو    اٙ ييطهاف ٔصاحتم    ههٗ ضشؿٛن جنكنحءجش جنٕؿُٛس جرهاليٛس ههٗ ضُحٔل جن ؼاحٚح جنًكهٛاس  

جرٚؿحذٛااس  ه ااد ذٛااص    جنً اا ٔءز ٔجنًضاإًهس ٔجنً تٛااس ٔجنكط َٔٛااس ٔئذاا جز يؼااحيُٛٓح ٔدالالضٓااح    

جرقظحتٛحش ػوف ئش جك جنًٕجؿٍُٛ قٛع ذهسص َضرس جنطإؿٍٛ  اٙ جنًُـ اس جنكا ز ن،هاالو  اٙ       

 .2002نوحو % 38دذٙ 

دٔنس ذشكم هحو،  ٛؿد أٌ ٚكإٌ جرهاالٌ     ع فٕٛد ههٗ جنًٕجد جرهالَٛس جنطٙ ضو ع  ٙ جن -4

جنطؿااحب٘ يالتًااح نه راإل جنوااحو ناادٖ جأل اا جد ٔجنوااحتالش ٔأٌ ٚكاإٌ يطن ااح ياان جنااذٔ  جنوااحو ٔجنط حنٛااد   

جالؾطًحهٛس، ٔٚؿد أٌ ٚٓدف جرهالٌ جنطؿحب٘ ئنٗ ئذ جز ؾٕدز ٔيٛزجش جنضهن أٔ جنًُطؿحش ذوٛادج  

أقكاحو جنشا ٚوس جرصااليٛس ٔجن اٛى جالؾطًحهٛاس،      هٍ جرصنحف ٔجنًرحنساس،  اٙ ئؿاحب جنًكح لاس ههاٗ      

 .ٔالذد يٍ ضـرٛ  يردأ جالقطشحو  ٙ جرهالَحش جنطؿحبٚس

الذد يٍ جنش احش جرهاليٛس جالْطًحو ذحنؿحَد جنذُْٙ ٔجنُنضٙ ٔجن ٔقٙ نهـنم جنًطه اٙ نهًاحدز    -5

جنطزجياحش ههااٗ ٔصااحتم  هاادز ( 17)جرهاليٛاس، قٛااع أَاّ ؾااحء  اٙ جضنحفٛااس ق اإ  جنـنام  ااٙ جنًاحدز      

 :جرهالو، يُٓح

 ضشؿٛن ٔصحتؾ جرهالو ههٗ َش  جنًوهٕيحش ٔجنًٕجد  جش جنًُنوس جالؾطًحهٛس ٔجنػ ح ٛس نهـنم،( أ)

ضشؿٛن ٔصحتؾ جرهالو ههٗ ئٚالء هُحٚس خحطس نالقطٛحؾحش جنهسٕٚس نهـنام جناذ٘ ُٚطًاٙ ئناٗ     ( خ) 

 يؿًٕهس يٍ يؿًٕهحش جألفهٛحش أٔ ئنٗ جنضكحٌ جألطهٍٛٛ،

ضشااؿٛن ٔػاان يرااحدب ضٕؾٛٓٛااس يالتًااس نٕفحٚااس جنـناام يااٍ جنًوهٕيااحش ٔجنًاإجد جنطااٙ ضؼاا       ( ؾاا )

 . ذظحنكّ
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 :الحلىل والمقخرحبث الىهبئيت 

ػاا ٔبز ٔػاإـ أْاادجف جنًإصضااحش جرهاليٛااس، ذكٛااع ضضااحْى  ااٙ ب اان يضااطٕٖ جألدجء     .1

ذشكم  حهم ٔ ضك ٛا  قٛاحز ئهاليٛاس ٔغ ح ٛاس قؼاحبٚس ٔيطًٛازز ْاد ٓح دهاى ذُاحء جرَضاحٌ           

 .ٔ   فًُٛح جنو ذٛس ٔجرصاليٛس جنو ٚ س

 ٚا   ٚؿد ههٗ جنًإصضحش جرهاليٛس جنًضاإٔنس هاٍ جن فحذاس  اٙ جنًُاحؿ  جنكا ز  ض ادٚى ض         .2

صاإُ٘ هااٍ جَؿااحزجش ٔي جقاام جنط اادو جنطااٙ ضك  ٓااح  ااٙ ضُنٛااذ جنًٓااحو جنًٕاهااس ئنٛٓااح ٔهااٍ     

 .يالقلحضٓح جنً ضرـس ذشإٌٔ جرهالو ٔجنػ ح س

جهطًحد جنوحيهٍٛ  ٙ يُٓاس جرهاالو يٛػاح  أخالفاٙ،ٚطٛف نٓاى أٌ ٚو  إج ذأَنضآى،ٔٚير ٌٔ         .3

 .جنًًحبصٍٛ نهًُٓس يٍ ْى، ٔيح ْٙ جنطزجيحضٓى

 ن جنوحيهٍٛ  ٙ يُٓس جرهالو ههٗ جنًٛػح  جألخالفٙ يًح ٚهزيٓى ذطُنٛذ ذُٕدِيظحدفس ؾًٛ .4

 .  ع ه ٕذحش ههٗ جنًيحننٍٛ نرُٕد جنًٛػح  جألخالفٙ  .5

ضٕهٛس جنًؿطًن ذحنٕٓٚس جنٕؿُٛس، ٔذشاكم خاحص جننثاس جنـالذٛاس يآُى،  الذاد ياٍ جالْطًاحو          .6

ذااد يااٍ جصااطيدجو ٔصااٛهطٙ  ٔال. ذًي ؾااحش جنطوهااٛى ٔجنط اٛااز ههااٗ جنٕٓٚااس ٔغ ح ااس جنًؿطًاان   

 .جرهالو جنًضًٕهس ٔجنً تٛس اأدجز نهطٕهٛس ألَٓح ضوطر  أشد ضأغٛ جف  ٙ شوٕب جرَضحٌ

ذٓدف أٌ ام يإصضاس ئهاليٛاس صاططكًم    ( طن س ٔؿُٛس)ضشؿٛن جنًإصضحش جنؿحيوٛس نو د  .7

أياا  هاادد يكاادد يااٍ جنـهرااس جرهاليٛااٍٛ جنًاإجؿٍُٛ  ااٙ جنؿحيوااحش، ضاادبذٓى ٔضاإؾٓٓى          

ٔضإْهٓى، ههٗ جنُكٕ جناذ٘ ًٚاُكٓى غ اس جنوًام جنًٛادجَٙ، ٔذحنطاحنٙ صٛضاحهد ههاٗ جاطضاحخ          

 .جنير ز جنٕؿُٛس  ٙ يؿحل جرهالو

ٚؿااد ههااٗ جنشاا احش ٔجنًإصضااحش جرهاليٛااس جن حتًااس  ااٙ جنًُااحؿ  جنكاا ز ههااٗ ئشاا جك       .8

ح جنوًحنااس جنًٕجؿُااس الاطضااحخ جنيراا جش، ٔجالَياا جؽ ذحنط اادو جنطكُٕناإؾٙ جنًطٕجطاام، يًاا     

صٛضحهد يضط رالف ههٗ ضشؿٛن جنكنحءجش جنٕؿُٛس جرهاليٛس ههٗ ضُحٔل جن ؼحٚح جنًكهٛس  اٙ  

جرهااالو جنً اا ٔءز ٔجنًضاإًهس ٔجنً تٛااس ٔجنكط َٔٛااس ٔئذاا جز يؼااحيُٛٓح  ييطهااف ٔصااحتم

جرٚؿحذٛاس  ه اد ذٛاص جرقظاحتٛحش ػاوف ئشا جك جنًإجؿٍُٛ قٛاع ذهساص َضارس            ٔدالالضٓاح 

 .2002نوحو % 38ز ن،هالو  ٙ دذٙ جنطٕؿٍٛ  ٙ جنًُـ س جنك 

  ع فٕٛد ههاٗ جنًإجد جرهالَٛاس جنطاٙ ضوا ع  اٙ جندٔناس ذشاكم هاحو،  ٛؿاد أٌ ٚكإٌ             .9

جرهالٌ جنطؿحب٘ يالتًح نه رٕل جنوحو نادٖ جأل ا جد ٔجنواحتالش ٔأٌ ٚكإٌ يطن اح يان جناذٔ         

     ٕ دز ٔيٛازجش  جنوحو ٔجنط حنٛد جالؾطًحهٛس، ٔٚؿد أٌ ٚٓدف جرهاالٌ جنطؿاحب٘ ئناٗ ئذا جز ؾا
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جنضهن أٔ جنًُطؿحش ذوٛدج هٍ جرصنحف ٔجنًرحنسس،  ٙ ئؿحب جنًكح لس ههٗ أقكاحو جنشا ٚوس   

 .ٔالذد يٍ ضـرٛ  يردأ جالقطشحو  ٙ جرهالَحش جنطؿحبٚسجرصاليٛس ٔجن ٛى جالؾطًحهٛس، 

الذد يٍ جنش احش جرهاليٛس جالْطًاحو ذحنؿحَاد جناذُْٙ ٔجنُنضاٙ ٔجن ٔقاٙ نهـنام جنًطه اٙ         .10

هادز جنطزجياحش   ( 17)نهًحدز جرهاليٛس، قٛاع أَاّ ؾاحء  اٙ جضنحفٛاس ق إ  جنـنام  اٙ جنًاحدز          

 :ههٗ ٔصحتم جرهالو، يُٓح

ضشااؿٛن ٔصااحتؾ جرهااالو ههااٗ َشاا  جنًوهٕيااحش ٔجنًاإجد  جش جنًُنوااس جالؾطًحهٛااس     - أ

 .ٔجنػ ح ٛس نهـنم

جناذ٘   ضشؿٛن ٔصحتؾ جرهالو ههٗ ئٚالء هُحٚاس خحطاس نالقطٛحؾاحش جنهسٕٚاس نهـنام      - خ

 .ُٚطًٙ ئنٗ يؿًٕهس يٍ يؿًٕهحش جألفهٛحش أٔ ئنٗ جنضكحٌ جألطهٍٛٛ

ضشؿٛن ٔػن يرحدب ضٕؾٛٓٛاس يالتًاس نٕفحٚاس جنـنام ياٍ جنًوهٕياحش ٔجنًإجد جنطاٙ          - ش

 . ضؼ  ذظحنكّ
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 :جنًظحدب

جنًدٌ جرهاليٛس جنك ز  ٙ دٔنس جريحبجش، نهاداطٕب هراحس يظاـنٗ طاحد ، جنظاحدب ياٍ       : اطحخ

 .جنً از جنػ ح ٙ جرهاليٙ نضًٕ جنشٛخ صهـحٌ ذٍ زجٚد آل َٓٛحٌ

http://www.dubaimediacity.com/  

.comdubaiinternetcitywww. 

 http://twofour54.com/ar 

http://www.arabhumanrights.org/treaties/bytopic.aspx  

http://www.dubaimediacity.com/
http://www.dubaiinternetcity.com/
http://twofour54.com/ar
http://www.arabhumanrights.org/treaties/bytopic.aspx

