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 عىوان املحاضشة5 أخالقيات املهىة الصحافية5

 مقذمة5

ررعـــد الفـــالاعة عـــالن الزؾـــود ألاعيـــرة ثتـــورات هاتلـــةا صـــوا  ريـــه مضـــحوع هؾـــ  ا زلومـــات وايصـــالها  ـــي أصـــرذ     

وؽــدا بمخحلــػ ألا ــلان والصــور الغىيــة والحؾىيــةا أو ريــه مضــحوع الحىخــيم والخشــريزات والاهغحــا  ريــه ا جحمـــس 

ن جشـــل  محضيـــرا هامـــا وأصاصـــيا  ـــي أ  هخـــام بلـــ  ملوهاثـــا الضياصـــية والاؽحصـــادية والاجحماريـــة والثؾاعيـــةا و ـــي ل 

صياس يا ألن دورها ال يؾحصر عؾث ريـه هؾـ  ا زلومـات أو ثبليضهـا فمـا قـان صـاتدا  ـي بزـا عتابـات الضياصـيينا 

بــ  يمحــد أيضــا الــه ثحليــ  هــوت ا زلومــات وثوجعبهــاا وجزلهــا جزوــر رــً مواؽــػ وترا  واث اهــات وؽىارــات مخحلغــةا 

الاعة ثحــاب بزىايـــة فبيــرة لــدع قــ  الغــارلين  ــي أ  م حمـــسا بــين مــً يــداعس ر بــا بارحبارهـــا وقلهــا مهــام جزلــد الفــ

رصـــــالة ةضـــــارية ثؾـــــوم بمهـــــام الحىـــــوير والحوريـــــة وهؾـــــ  الاوـــــر وا زلومـــــات والححليـــــ  بحياديـــــة ومصـــــداؽية وهساهـــــة 

عبـــــار و ـــــرظ واةلـــــرام لتجمهـــــور ا ضـــــ بدظا الـــــو  مـــــً ةؾـــــا أن يحصـــــ  ريـــــه قـــــ  مـــــا هـــــو صـــــادؼ وةؾيؾـــــ  مـــــً ألا 

وا زلوماتا وق  مـا هـو مىتؾـ  مـً الححلـيالت والحغضـيراتا و ـين مـً يـرع أعبـا ةـادت رـً رصـال با الالضـاريةا بزـد 

أن ثحولد ةاضـىة لحةؾـادا ووصـيلة  ـي يـد جمارـات وأةـراظ ال جزيـر  بـدأ الاةلراعيـة أو ا هىيـة أ  اهحمـاما بـ  أن 

اعة م ــاال ث اريــا مغحوةــا ريــه قــ  الصــغؾات وا سايــدات همهــا الوةيــد هــو ثحؾيــؿ الــر أا بزــد ان أصــبحد الفــال

وا مارصات الالمضئولة ا والزبثيةا عضابد ععبا ا هىية وألاعالؼ وقـ  مـا مـً  ـؤها أن يرمـس الـه ؽدصـية هـوت ا هىـةا 

بالالؾــاتؿ وا زلومــات الصــادؽة والفــاليحةا بزيــدا  التـي يغلــرن أن ثلــون رصــالة مشــرعة  ــي ا جحمــسا ثــسود الىــاش

 رً ق  ا ضاومات وا مارصاتا التي ثغؾدها هوت الصغة.

عالفــالغ  عالعــا  ــروا الدرايــة أو ها ــر الشــاثزات يغلــرن أن يمحــر ا زلومــات ا حــوعرة لديــا ويحــدد مــا 

هــو مهــم ومورــوؼ م بــاا ؽبــ  أن يمررهــا لتجمهــورا و لــم مــً أصاصــيات رملــا ففــالغ ا لكــً أمــام الحــدعؿ الهاتــ  

ومــــاتا و ــــي بزــــا ألاةيــــان صيــــاب الالــــط ا تــــي والشــــزور با ضــــئولية ااعحلتــــد ا غــــاهيم ا للحكىولوجيــــات وا زل

واوزكضــد الؾـــيم لــدع الكثيـــريً الـــو  هسرــوا رـــوب الاةلراعيـــة وا صــداؽيةا و ل ضـــوا رـــوب اللــروي  وإلا ـــارة وارـــارة 

رن ضــوابث ؽاهوهيــة النزرـات وألاةؾــاد و صيرهــا مــً أصـباب اعــحالن ا جحمزــاتا عوــرزت أصــوات ثىـاد  بضــرورة عــ

إلارالميــةا  ألن الضــوابث  ثــردذ قــ  ا مارصــات الالمضــئولة ا وأعــرع ثــدرو الــه جضليــمل رىصــر ألاعــالؼ  ــي ا مارصــة

ةضببا وشؤت مس وشؤة الفـالاعة ا لك بـا لـم ثمىـس الاهحراعـاتا و هىـاـ عريـؿ رالـث يؾـون أن الفـالاعة  –الؾاهوهية 

 مً مراراة هوت ا ؾومات قلها. محلومة بالوعي والؾاهون وألاعالؼا والبد

وي مــس ا حخصصــون بوصــات  الاثصــان الجماهيريــة ريــه أن للــ  مهىــة  ــي ا جحمــس أعالؽيــات وصــلوفيات جزوــر  ــي    

مضـــموعبا رـــً ققالزالؽـــات بـــين ممارصـــعبا مـــً هاةيـــة والزالؽـــات بيـــ بم و ـــين رمالنبـــم مـــً هاةيـــة راهيـــةا و يـــ بم و ـــين 



 رلعبـــاا وؽـــد ثلـــون  ا جحمـــس الـــو  ييحمـــون اليـــا مـــً
 
هاةيـــة رالثـــة وهـــوت ألاعالؽيـــات والضـــلوفيات ؽـــد ثلـــون محزارعـــا

 .   1مبادة ومزايير يضزها الحىخيم ا تي للمهىة

 جعشيف أخالقيات املهىة5

أعالؽيـات ا هىـة  ـي جـس  مـً الدراصـات الخشـريزية لورـالم ا و  ـي  بـحم فزلـم للواجبـات ا زىويـة الااصـة بمهىــة   

الارـالم صـوا  عيمـا بـين ا مارصـين  ا ا با الحؤدي ية بح يان الؾوارد الضـلوفية وألاعالؽيـة ألرضـا  مهىـة محدودة وجس 

. ةيـث جـا  جزريغهـا  ـي ؽـاموش الفـالاعة وإلارـالم ريـه أن  أعالؽيـات ا هىـة  ـي م مورـة  2أهغضـهم أو اث ـات الضيـر

الؾوارــد ا حزلؾــة بالضــلـو ا تــي والتــي وضــز با مهىــة مىخمــة للاعــة أرضــانبا ا ةيــث ثحــدد هــوت الؾوارــد وثراؽــمل 

شـــريس وثتبيؾاثـــا مـــً ثتبيؾهـــا وجضـــهر ريـــه اةلرامهـــا او ـــي أعـــالؼ وتداب جماريـــة وواجبـــات مكملـــة أو مزوضـــة للخ

  ".3ؽب  الؾضاة

ألاعالؽيات ا هىية  عهد بً ربدالرةمً الشميمر   ي فحابا اللربية إلارالميةا فيػ  هحزام  مس إلارالما  وررظ

بؤعبا :   ي م مورة الؾيم وا زاييرا التي يزحمدها أعراد مهىة ماا للحمييز بين ما هو جيد وما هو س ي ا و ين ما هو 

عاة  ا و ين ما هو مؾبون أو صير مؾبونا عهي ثمث  مغهوم الصواب والاتؤ  ي الضلـو ا تيا  صواب وما هو

ولححؾيؿ  لم يحم وضس ميثاؼا يبين هوت الؾيم وا زايير وا باد   وؽوارد الضلـو وا مارصة
4 . 

شـــير الـــه الؾوارـــد الوا ـــالة وجزـــرظ الـــدفحورة صـــامية   أعالؽيـــات ا هىـــة قؽـــيم ا مارصـــة  بؤعبـــا ققمصـــتت  ي         

للضــلـو ا تــي  ــي مئصضــات الوصــات  الاثصــاليةا وفــولم الاث اهــات الغزالــة والــدراوع ا حصــلة بلــ  مــا هــو مالتــم 

 -الاللـزام با وضـورية- ي أصلوب الزم  وإلاه از. ومً ألامثلة ريه ؽـيم ا مارصـة: الغكـرة الىمو جيـة التـي ثحمثـ   ـي 

وع ا حصلة بؤفثر الصـور الحكىولوجيـة مالتمـة لححؾيـؿ مهـام اثصـالية  ات هوريـة عاصـةا  ي أرداد ألاهبا ا والدرا

 . 5والدراوع الااصة بححديد مؾاييط ا ضلضالت الحلغسيوهية الجيدة

عاألعالؽيـــــات ربـــــارة رـــــً ؽوارـــــد موضـــــورة جزوـــــر رـــــً الضـــــلـو ا تـــــي ا تلـــــوب مـــــً الؾـــــاتمين بوصـــــات  الاثصـــــان    

اا وثبؾى هوت ألاعالؽيات رديمة الغاتدة ما لـم ثلـرجم الـه واؽـس رميـي ملمـوش عـالن ا مارصـة الجماهيرية الاللزام بب

ا هىية للفالغيين أو ثؤدية الواجبـات ا ىاةـة ببـما مثـ  اجـرا  ا ؾـابالت الفـالغية أو جضتيـة ا ىـدو ين للمـئثمرات 
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اد ملـاو  ققأن اعالؽيـات ا مارصـة الفالغية وارداد الرصات  إلاعباريـة و ـي هـوا الجاهـمل يؾـون الـدفحور ةضـً رمـ

ا هىيـــة ثـــؤج  رـــً ةريـــؿ ةـــؿ الحزبيـــر والكـــالما وةـــؿ ةبارـــة ألاعبـــار ووشـــرها.. وثصـــبأ رديمـــة الجـــدوع بـــدون ةـــؿ 

 . 6الالصون ريه ا زلومات

 للمارصـــة   
 
 ؽيميـــا

 
 أعالؽيـــا

 
الفـــالغية جزوـــر رـــً  عيمـــا يـــرع   صـــيد عهمـــي ا حخصـــر  ـــي إلارـــالم والاجحمـــاذ أصاصـــا

ققوجـــود مزـــايير صـــلوفية وؽوارـــد اعالؽيـــة ثيبـــس مـــً ؽوارـــد ا هىـــة  ا بـــاا ومـــً محتلبـــات ه ـــا  الزمـــ  ا تـــي اللـــزام 

 
 
ا مارش ببوا الىخام ألاعالقي أو الدصحور ا تي ا حغؿ رليا صراةة

7 . 

 مـــــً هـــــوا الغهـــــم عـــــؤن الكثيـــــر مـــــً الفـــــالغيين الزـــــاملين  ـــــي وصـــــات       
 
الاثصـــــان الجماهيريـــــة ثوجـــــا الـــــعبم واهتالؽــــا

اهحؾــادات مخحلغــة أصاصــها أعبــم يغحؾــدون الاهحمــام بالضــلوفيات ألاعالؽيــةا ومــً رــم يغحؾــدون اللزامــا بم ا زىويــة 

هحو الضلوفيات ألاعالؽية والحمضم ببا ريه الـرصم مـً أن هىـاـ اصـحثىا ات جشـم  الكثيـر مـً الزـاملين  ـي ميـدان 

 .8وت الاهحؾادات مما يحتلمل الاهحمام ببوا الجاهملالفالاعة ال ثىتبؿ رلعبم ه

فاااالخالا املهىيااة لمرااد مشثساااة ممرااا ة مللاس ااة الرااسيلة لسلهىااة فاراا  مااف ثيساا  أ ا ااا مااً  َااذا        

ى     علا  أهااا ت ثساو زلمااماات   ا اية البا    ا  (John honbreg)الراامية لسهسلاةو دقاذ عشفهاا هاون َاَو

صااااح ا د املحلأسااااة أ ا ااااا ممااااشدسة العلااااف مااااً أهااااف الو ااااوى   اااا  ج ايااااة مى اااا ة د ااااامسة أن  حالاااا  كاااااا مااااف 

ددقيقةو  ادقة دداضحة م  مشعاٍ حلا ة امل ادس دثاقيق ال الح العام ال غيا  و عاً  شياق احما ام القااهون 

 . 9دحقوا الحياة الخا ة لألشخاص دثصحيح  خااء في حاى دهودَا

ملأاماة ثوههااات داخسياة لقاشاسات يعالماا فاي مملحساف املواقاف داملوضاوعات  دجعذ أخالقيات املهىة الصح ية

 .10الب   واههها في العلف املنه 

م لوعااة مااً فمــا يمكــً الؾــون أن أعالؽيــات ا هىــة إلارالميــة  ــي ثلــم ألاعالؽيــات ا حزلؾــة بمهىــة إلارــالم  و ــي:     

  .   11وا دالواهسات املم اماحين لسصح االقيم املحعسقة مامللاس ة اليومية لسصح يين دهلسة الحق

ا ن عؤعالؽيـــــات ا هىـــــة إلارالميـــــة  ـــــي م مورـــــة الؾوارـــــد والواجبـــــات ا ضـــــيرة  هىـــــة الفـــــالاعة أو  ـــــي مخحلـــــػ      

ا بـادة التـي ي ـمل أن يللــزم ببـا الفـالا ي أرىــا  أدا ت  هامـا أو بزبـارة أعـرع  ــي: ثلـم ا زـايير التــي ثؾـود الفـالغ  الــه 
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جديــد ي ــد اصححضــاها رىــد الجمهــورا فمــا أعبــا أيضــا جملــة ا بــادة ألاعالؽيــة الواجــمل ريــه الفــالا ي  الؾيــام بزمــ 

 الاللزام ببا بشل  اراد   ي أدا ت  هاما فمزايير صلوفية ثؾودت اله اهحاا رم  يىان با اصححضان الرأ  الزام .

 :قواعذ الرسوك املنه  

عؾـد اؽلرةـوا  .1947بىا  ريه اؽلرا  ثؾدمد با لجىـة هاجشـً رـام  مذدهة قواعذ  سوك د ااف يعالمثم وضس    

أن الفــالػ ومــويذي إلا ارــة والفــالغيين بـــدإوا  ــي ثحمــ  ا سيــد مــً ا ضـــئولية ث ــات الفــالاعةا ومــً رــم يزحؾـــد 

الضـلـو ا تــي ثخحلــػ مــً بلــد الــه بلـد فمــا   ثخبــايً بدرجــة فبيــرة  ــي ا و ؽوارــد 12أعبـم ييبيــي أن يخضــزوا للمضــا لة

 ــللها وهتاؽهــاا  ــي ةبيز بــا ومصــدرهاا ةيــث ثوجــد  ــي بزــا البلــدان ؽوارــد مخحلغــة لحىخــيم قــ  مــً الفــالاعة 

وفثيـــرا مـــا ثلـــون هـــوت الؾوارـــد ؽـــد وضـــزها وارحمـــدها ا هىيـــون مـــً ثلؾـــا  … وإلا ارـــة و الحليغسيـــون وةتـــ  الضـــيىما 

أهغضهما بيىما  ي ةاالت أعرع يغرضها الؾاهون أو مرصوم ةلـوم  و ثرجـس أصـون مزـايير الضـلـو ا تـي الـواردة  ـي 

ؽوارد الضلـو الؾومية وإلاؽليمية اله مغاهيم ؽبلد اجماال ريه الصزيد الزـالميا ولك بـا ثح ـا دومـا الـه أن ثحخـو 

ا ورليـا عـبن مزخـم ؽوارـد الضـلـو ا تـي جشـير الـه    13صورا وصايات محىورة مً ةيث صياصات وثغضـير أةلامهـا

 5 مغاهيم هامة ثو   للفالغ  مالا وما رليا 

يرع الاه ليز     ريدان   : عير لىا أن هلون بدون بر ان مـً أن هلـون بـال ت  ضلان حشية يعالم دالصحافة 5 -1

ة ومـــً ةـــؿ الحصـــويد ريـــه ةريـــة فـــالاعة ا ألاعضـــ  أن هحـــرم مـــً ا ضـــئولية الوزاريـــة ومـــً الالريـــة ال اصـــي

الضراتمل ريه أن هحرم مً ةرية ا لفالاعة و لم اها يمكـً ببـوت الالريـات وةـدها ان رـاجال أم أجـال أن جزيـد 

  . ةيــــث ثلزــــمل ةريــــة الفــــالاعة دورا فبيــــرا لــــيط  ــــي الوصــــون الــــه الالؾيؾــــة عحضــــمل بــــ  أعبــــا  14ةريــــات ألاعــــرع 

 ضــــــــــــــوا  بالؾيــــــــــــــاش الــــــــــــــه أجضــــــــــــــام ال شــــــــــــــر .جشــــــــــــــزر الفــــــــــــــالغ  باالرثيــــــــــــــا  والتمؤهيىــــــــــــــة ا وثلــــــــــــــون بمثابــــــــــــــة ال

: ان مــــً متالــــمل الفــــالغيين الوصــــون الــــه ا زلومــــات حشيااااة الو ااااوى   اااا  م ااااادس املعسومااااات املوضااااوعية -2

 ا وضورية ا والزم  ريه بثبا ووشرها فما يتالبون بالالؿ  ي ةرية الحزبير رً ترا هم .

ؾــــة الؾــــارة هــــو أصــــاش الفــــالاعة :  ان الالصــــون ريــــه رالذقااااة دال ااااذا دعااااذم ثاشيااااف عااااش  الحقااااااق -3

ا حميــــزة والالــــؿا و ــــون قــــ  جهــــد لضــــمان أن يلــــون ا الحــــوع إلاعبــــار  للفــــاليغة دؽيؾــــا عاليــــا مــــً أ  ثسييــــػ 

  . 15وجضتية جميس الجواهمل وثيشر بزدالة
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 27ا ص2علي  صابات ا الفالاعة اصحزداد ورصالة وعً ورلم ا مصر ا دار ا زارظ اةبزة  13
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الالــؿ  ــي ا زرعــة : يزحوــر الالــؿ  ــي ا زرعــة مــً بــين الالؾــوؼ إلاوضــاهية و ألاصاصــية لووضــان ويؾصــد بــا ةــؿ  -4

اةً  ـــــي مزرعـــــة مـــــا يـــــدور  ـــــي الحىخيمـــــات الاللوميـــــة ويزحوـــــر ةرمـــــان ا ـــــواةً مـــــً هـــــوا الالـــــؿ ةـــــاجس أمـــــام ا ـــــو 

 مصداؽية إلارالم وصيرورة الديمؾراةية ا فما أها يدعزىا للخضاإن رً ةرية الفالاعة الالؾيؾية .

عا وضــورية  ــي هؾــيا : جزحوــر أعضــ  ةريــؿ للوصــون الــه الالؾيؾــة ال باتيــة ا املوضااوعية دعااذم زهاياااص -5

الواثيــة ا ووزجــي أن يزوــر رــً ا وضــوذ ا ــراد ايصــالا الــه الجمهــور مــً دون ثــؤرر مبا ــرة بــؤمور الــوات وؽضــياها 

واهحماما با ا وال بالزواةػ والحصورات ا عالفالا ي الالـؿ يح ـرد مـً أهـوا ت الالس يـة والغكريـة ا الاجحماريـة 

 والضياصية ةين يصوش الاور .

ة  صاء الاااشأل العاااام دحقوقااا  دم اااالح  اث ااااٍ املوحلعاااات القومياااة دالعشقياااة دالذ يياااة د ماااة املرااايدلي -6

:   يـــرع الـــدفحور مخحـــار  بـــام  :  ـــي الفـــالاعة والضـــالم الزـــالمي هحـــً  دالذدلاااة دالاااذ ً دالح ااااال علااا  الراااالم

ة الفــــالاعية ا هلؾــــ  ريــــه روامــــ  ألاصــــرة الفــــالاعية الزا يــــة مضــــئولية  ــــامة ا وهتالببــــا باصــــم  ــــرظ ا هىــــ

و اصـــم إلاوضـــاهية ا و اصـــم الشـــزوب التـــي وؽغـــد ععبــــا وارحمـــدت رلعبـــا أن ال ثخـــون هـــوت الشـــزوب  ـــي ا رةلــــة 

الالرجـــــة مــــــً ثـــــاري  م حمزىــــــا الـــــدولي الالــــــديث ا بــــــ  مـــــً ثــــــاري  الجـــــيط ال شــــــر  بؤجمزـــــا ا وأن ثحؾــــــدم اليــــــا 

الدولي ا زاصر وثححكم  ي ةيـاة ا اليـين ا بالالؾيؾة اللاملة رً ألاوضاذ والحيارات التي جضيتر ريه م حمزىا 

 ورعاهي بم وةمؤه بم دون م املة ألةد أو رهبة مً أةد  .

:   ان الاصــــحؾاللية ربــــارة رــــً مزيـــــار أعالقــــي متــــي محزلــــؿ بالضــــلـو الغــــرد  ورليـــــا  النااَااااة دز ااااحقاللية -7

لرا  ريــه الجمهــور ا ييبيـي مــد هتاؽهــا ال اصـحؾاللية ا هىــة وهساهـة الزامــ   ــي جمـس ووشــر ألاهبــا  و ا زلومـات و 

لخشــــم  الفــــالغيين ا اللــــرعين وةــــدهم ا واهمــــا لخشــــم  أيضــــا قــــ  الزــــاملين لعــــريً ا ضــــحخدمين  ــــي وصــــات  

  .  16إلارالم الجماهير  

 ضااااااااااااااااااشدسة زمحىاااااااااااااااااااا عااااااااااااااااااً الخ ااااااااااااااااااهي  د ز اااااااااااااااااااام السا ااااااااااااااااااف دالقااااااااااااااااااز  داه ااااااااااااااااااااك الحياااااااااااااااااااة الخا ااااااااااااااااااة5 -8

ىاذ رً وشر أ  مزلومات مً  ؤعبا أن ثحث مً ؽـدر إلاوضـان أو ثـىؾر مـً   الفالغ  ةؾيؾة متالمل باالمح

ارحبــــارت أو ج ــــ ي  الــــه فرامحــــا وصــــمزحا ا علــــ  مىــــا ةياثــــا الااصــــة التــــي يحــــرص أن ثخــــ  بزيــــدة رــــً الزالهيــــة 

والخشـهير عحيــاة الىــاش الااصــة وأصــرار راتلحــا ومشــاقلهم ال اصـية قلهــا أمــور ال  بــم الــرأ  الزــام ا وال جزجــي 

 صتالة الزامة ب  أن الاون ععبا يمط ةؾا مؾدصا مً ةؾوؼ إلاوضان وهو ةريحا ال اصية  ـي الحصـرظ ا
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والؾـون والزمــ  بضيــر رؽيــمل اال الؾـاهون والضــمير ا ويلرثــمل ريــه مخالغـة هــوا ا بــدأ  ــي بزـا ألاةيــان الوؽــوذ  ــي 

  . 17الجراتم التي ثرثكمل مً عالن الوصات  الزالهية و ي جريمة الؾوظ والضمل

: أصبأ الالؿ  ي الرد و الحصويمل ضرورة عرض با الخروظ ا  فما أها ال يؾحصـر ريـه  حق الشد دالح وي  – 9

ةؿ إلاوضان  ي الالصون ريه ا زلومات ب  يشم  أيضا الالؿ ا رثبث با و ا لرثمل رليـا وةؾـا  ـي ارـالم الضيـر 

و افمان ا زلومات الىاؽصة و ثصويببا رىدما ثلون زاتغة
18  . 

: الضــرية ا هىيــة  ــي ةــؿ والــسام  ــي الوؽــد هغضــا ا وهــدعها هــو ةمايــة الفــالغيين  احماا ام الرااشية املهىيااة -10

وةرية إلارـالم ريـه ةـد صـوا  و ثيضـير الوصـون الـه مصـادر ا زلومـات ث ىـمل عـداذ رؾـة الجمهـور بزـدم اراؽـة 

ثؾـــديم روايــة صيــر فـــاليحة أو الفــالغ  بممارصــة مهىحــا بـــالتجو  الــه أ  ضــضث أو ثرويـــس أو هغــو  لالملــا ريــه 

 محرعـــــة رـــــً الالؾـــــاتؿ . وهكـــــوا عالفـــــالا ي ملـــــسم بـــــؤن يمحىـــــس رـــــً وشـــــر ا زلومـــــات الساتغـــــة أو الضيـــــر ا ئفـــــدة .

: الزــدن وإلاهصــاظ مــً الضــمات إلاوضــاهية و أفثــر أمــور ارثباةــا با هىــةا الن الفــالغ   العااذى ديه ااا  -11

 ة ا ولــــــوا رليـــــا أن يلـــــون رــــــادال مللزمـــــا بالالؾـــــاتؿ الغزليــــــة.هـــــو الزـــــين ا بصـــــرة و ألا ن الصــــــاصية للىـــــاش قاعـــــ

:   يؾصــد بــا داب و ألاعــالؼ الزامــة قــ  مــا يحصــ  بؤصــط الكرامــة الح اااال علاا   داألا د  خااالا العامااة -12

ألادبيـــة بالجمارـــة وأرقـــان ةضـــً صـــلوفها ودرـــاتم صـــموها ا زىويـــة ورـــدم الاـــروا رلعبـــا أ  مواجهـــة ارحبـــارات 

 جوب رراي با  ي الزلىية ريه ألاؽ   ا جحمس ريه و 

  أخالقيات املهىة يعالمية داملوحل  5

تي ثصوش أفثر مً أ  ؽوة أعرع لرا  و ألا واؼ والضلـو ا ب  ا خهر ا ـدو  لجمهـور ان وصات  إلارالم  ي الؾوة ال

با اتة مً صلان ألارن ا عؾـد أصـبأ الهـدظ ألاون لوصـات  إلارـالم  ـي وؽحىـا الالاضـر هـو الثؾاعـة  60يضم أفثر مً

الاب رإوش ألامـوان وعدمة ا جحمس اولك با أصيبد بش ي  مً الاهحراظ وأصبحد هدعا لالصـحضالن مـً ةـرظ أفـ

ا ومالـــد ا شـــرورات إلارالميـــة ريـــه ارضـــا  ا شـــاهديً والؾـــرا  محىاصـــية الهـــدظ ألاصاســـ ي لورـــالم .  عللـــ  م حمـــس 

مؾوماثــــا ألاصاصــــية التــــي ثحــــرص أن ثللــــزم الفــــالاعة ببــــا وثلـــــر بزــــا ألادوار إلةضــــاش قــــ  فــــالغ  بمضــــئولياثا 

و ثؤريرها ا و ي مث  هوت الرإية يللـزم الفـالغيون بـولم دون الاجحمارية وثؾديرت لخروظ ا جحمس وعتورة الللمة 

أ  جشـــريزات ثضـــزها الدولـــة ا واهمـــا مـــً عـــالن مواريـــؿ اعحياريـــة ألعالؽيـــات ا هىـــة وثـــرع دون أعـــرع أن ال جضــــخىد 

عؾـــث ريـــه الضـــمير الفـــالغ  واةضاصـــا الـــوةجي بـــ  الضـــرور  أن ثحضـــمً جشـــريزا با وؽواهي بـــا إلارالميـــة بـــ  يلـــسم 

ن لتالغاج ريه مؾومات ا جحمس ثارة وصلتا با الدييية أو الزلماهية ثارة أعرع وثغـرن رؾو ـات ريـه مـً الفالغيي
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يخـــالػ  لـــم  . عاصـــة بزـــد اصـــحغحان حـــاهرة الحزصـــمل الـــو  أدع روـــر الحـــاري  الـــه ةـــروب فالميـــة أةياهـــا ودمويـــة 

 فـــــــــــــالاعة صـــــــــــــلباا أةياهـــــــــــــا أعـــــــــــــرع عالحزصـــــــــــــمل يزحوـــــــــــــر مـــــــــــــً بـــــــــــــين الزىاصـــــــــــــر الالأعالؽيـــــــــــــة التـــــــــــــي ثـــــــــــــئرر ريـــــــــــــه ال

قوعبــا جزمــ  ريــه ثمــايم ألامــور ببرار بــا للحضيــرات الزىصــرية أو التاتغيــة ا وشــر ألاعبــار التــي جزــرن امــً وصــالمة 

الدولة اله عتـر اه بـاـ ألاديـان أو الحزـد  رلعبـا ا رـدم الاهؾيـاد للؾـاهون وصيرهـا وقلهـا مخلغـات ثـئرر ريـه ا بـادة و 

 ي مل ريه الفالغ  ثغاديبا اهصاعا للضالم وإلاوضاهية.الؾوارد ألاعالؽية  هىة إلارالم و 

 5و أة أخالقيات مهىة الصحافة 

جزحوـر هخريــة ا ضــئولية الاجحماريــة مــً أهـم ألاصــط التــي ؽــام رلعبــا مغهـوم أعالؽيــات الفــالاعة   مــً مىتلــؿ أن     

رصـالحا إلارالميـةا فمـا  الفالغ  رىدما يكحمل عهو يححم  مضئولية ث ـات هغضـا ا وث ـات ا جحمـس الـو  يوجـا اليـا

أن هىـاـ رالؽـة ؽويـة بـين ةريـة الفـالاعة  و مضـئولي باا عالالريـة ليضـد متلؾـةا بـ  ثحـدها ةريـة لعــريًا و ا ا 

قاهـد الفـالاعة ةـؿ للم حمـسا عـال بـد أن ثؾـوم أيضـا بـدورها  ـي عدمـة ا جحمـس و أن ثللـزم هحـوتا وثحلـرم  اثيحــا و 

 ؽيما.

 ـي الضـويد رـم  ـي عروضـا  1916ما ةديثاا ةيـث يزـود حهـور هـوا ا غهـوم الـه رـام وأعالؽيات الفالاعة ليضد مغهو 

ةيـث رملـد عروضـا ريـه وضـس ميثـاؼ ألعالؽيـات ا هىـة الفـالغية بزـد الالـرب الزا يـة ألاولـه مبا ـرة ا  ا1918رام 

مخحلـــػ أهحـــا   هخــرا للـــدور الغزـــان الـــو  لزبحــا وصـــات  إلارـــالم  ـــي ثلـــم الغلــرة فمـــا قاهـــد هىـــاـ محــاوالت أعـــرع  ـــي

وضـــس   ؽـــاهون لداب   الـــو  رـــرظ جزـــديالت رديـــدة وضـــبة الـــه الىؾابـــة أفثـــر ثمثـــيال  1926الزـــالم ا ةيـــث  ـــي رـــام 

للفـــالغيين  ـــي الواليـــات ا ححـــدة ألامريكيـــة ا ورـــرظ هـــوا  ألاعيـــر الحغاعـــا واصـــزا للفـــالغيين ةولـــا ا وهـــو يحضـــمً 

قاهــد محاولــة رالثــة  ــي ا ــئثمر  1936د الخضــيير ا و ــي صــىة رــالذ عصــون  ــي : لداب االدؽــة وا وضــورية ا وؽوارــ

الزــالمي إلثحــاد الفــالاعة  ــي مديىــة بــراش الخشيلوصــلوعافية ةيــث ثــم الحتــرؼ الــه مــا ي ــمل ريــه الفــالاعة عزلــا ا 

فمــا اهصــمل الاهحمــام ريــه ثحؾيــؿ الضــلم وألامــً الزــا يين وهــوا راجــس الــه أعبــا جــا ت  ــي علــرة مــا بــين الالــر ين ا التــي 

ثميزت بحوثر الزالؽات الدولية بحيث يمكىىا الؾون بؤن أعالؽيات ا هىـة إلارالميـة جزكـط الخـروظ الحاريخيـة التـي 

بوريتاهيــــا وؽــــد  1938ثخهــــر ععبــــا لحــــدرم هــــوت ألاعيــــرة بوضــــس ؽــــاهون مــــً ةــــرظ الىؾابــــة الوةىيــــة للفــــالاعيين رــــام 

هــوا الــه جاهــمل محــاوالت أعــرع قاهــد لهــا أهميــة  ــي ثــاري   19ثضــمىد الؾوارــد ا هىيــة التــي ي ــمل ريــه الفــالػ ث ىعبــا

اه ثــؿ رــً  ا ــئثمر الضــابس لالثحــاد الزــالمي للفــالغيين مــا يضــم  ب   رهــد  ــرظ  1939 ــي صــىة و اا هىــة إلارالميــة

الفــــالغ    الــــو  رفــــس ريــــه ضــــرورة ثحيــــه الفــــالغيين با وضــــورية فمــــا ةــــدد مضــــئولياثا ازا  ا جحمــــس ا حمثــــ   ــــي 

با كضـــيم ارؾـــد  ا ـــئثمر ألاون  1942ث ـــات الاللومـــة وأيضـــا اث ـــات زمـــال ت  ـــي ا هىـــة وريـــه صـــرارت  ـــي صـــىة الؾـــرا  وا

للفــــالاعة الؾوميــــة لحمــــريكيين و اهحهــــ  الــــه أن الفــــالاعة الكغــــئة ألاميىــــةا ثحتلــــمل ا وضــــورية والصــــدؼ واةلــــرام 
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اليغة وفـــوا مضـــئولية اثحـــاد الفـــالغيين الضـــرية ا هىيـــة ا فمـــا ثتـــرؼ الـــه الزؾـــاب وا ضـــئولية التـــي ثلؾـــى ريـــه الفـــ

وفيـــػ ي ــــمل ريــــه الفـــالغية أن جزحــــور لحلــــااص الــــويً أصـــا ت الــــعبم  ــــي الؾــــوظ والضـــمل وأن ث حزــــد رــــً وشــــر 

 الاهحراعات والزىػ وثحمي الالياة الااصة لحلااص  .

ألاهميــــة  ــــي موضــــوذ وؽــــد أرؾــــمل هــــوت ا الــــاوالت التــــي أةــــدرد جضييــــرا  ــــي ميــــدان ا مارصــــة إلارالميــــة وثــــؤريرا بــــالط     

الرصــــالة إلارالميــــة وهىــــاـ محــــاوالت أعــــرع  ــــي دون الزــــالم الضر يــــة م بــــا والىاميــــة عرضــــ با الحضيــــرات الالاصــــلة روــــر 

ا وأيضــا  1964و دصــحور الاثحــاد الزــام للفــالغيين الزــرب صــىة   1960-1958ا مصــر 1958الــسمًا  ــي الهىــد صــىة 

التـــــي أفـــــد ععبـــــا  بيـــــان لجمزيـــــة رإصـــــا  ثحريـــــر  20 13حـــــدة ألامريكيـــــة قأصـــــلراليا ا اه للـــــرا ا الـــــه جاهـــــمل الواليـــــات ا ح

ويزحوــــر ثكملــــة لبيــــان ؽوارــــد أعالؽيــــات الفــــالاعة الصــــادر رــــام  1975أفحــــو ر  23الفــــالػ ألامريكيــــة صــــادر  ــــي 

ا ريــه أن الهـــدظ الرتي ـــ ي مـــً جمـــس ألاهبـــا  و ثوزيزهـــا هــو عدمـــة الرعاهيـــة الزامـــةا و  لـــم رـــً ةريـــؿ امـــداد 1922

 زلومــاتا و ثمكيــ بم مــً اصــدار ألاةلــام ةــون ؽضــايا الزصــرا و الفــالغيون الــويً يضــي ون اصــحخدام الىــاش با

هوت الضلتة ا حاةـة لهـم بحكـم مهىـ بم أو يوجهوعبـا لـدواعس أهاهيـة أو ألصـران صيـر جـديرة يلوهـون ؽـد عـاهوا الثؾـة 

غيدراليـة الدوليــة للفــالغيينا الــو  ا مىوةـة لهــم مــً ةـرظ الــرأ  الزــاما و هـو مــا أفــد رليــا أيضـا ميثــاؼ  ــرظ ال

ا ةيــث هــر 1986وثــم جزديلــا رــام  1954ثــم ثبييــا مــً ؽبــ  ا جلــط الزــالمي للغيدراليــة الدوليــة للفــالغيين رــام 

ريه أن يؾوم الفالغ  بيشر ألاعبار وعؾا لتالؾاتؿ التي يزلم مصـدرها عؾـثا وال يؾـوم ببعغـا  مزلومـات هامـةا أو 

غ  وصـــــات  مشـــــرورة لتالصـــــون ريـــــه ألاهبـــــا  و الصـــــور و الورـــــاتؿا وان يؾـــــوم ثسييـــــػ ورـــــاتؿا وان يضـــــحخدم الفـــــال

بؤؽصــ   ةاؽحــا لحفــاليأ و جزــدي  مزلومــات وشــرت ووجــد بؤعبــا صيــر دؽيؾــةا وان يللــزم بالضــرية ا هىيــة عيمــا يحزلــؿ 

يين بمصـــدر ا زلومـــاتا و  ـــي ا بـــادة التـــي أفـــد رلعبـــا أيضـــا ميثـــاؼ الشـــرظ للفـــالغيين ألاردهيـــينا وميثـــاؼ الفـــالغ

الجساتــريين و صيرهــا مــً ا واريــؿ التــي ةرصــد ريــه ثكــريط جملــة مــً ا بــادة و ألاهــداظ التــي جزتــ  مزجــ  ةؾيؾيــا 

ألعالؽيات الفالاعة التي يحوجمل أن يلون ععبا الفـالغ  مراؽبـا و محلـال مـً أجـ  ا صـتالة الزامـةا بمـا يحما ـ   و 

  دور ةـارش الؾبيلـة اللييـيا الـو  قـان  ـي ا جحمزـات أ  fonction de veilleالـدور ألاصـيي للفـالاعة أو مـا يضـم  

الؾبليــــة البداتيــــة يراؽــــمل ألاعــــؿ ويزلــــً رــــً ألاعتــــار ا الدؽــــة بالؾبيلــــةا و الــــو  اثخــــو مــــس مــــرور الوؽــــد دورا أفثــــر 

جزؾيداا جز  مً الو  ال يكحمل فما ؽان   أرقون رـً ؽضـايا الىـاش و ا جحمـس و ال يـداعس رـً ا صـتالة الزامـةا 

اش الزــاديين و يكشــػ ملــامً الغضــاد م ــرد قاثــمل يزوــر رــً  اثــاا أو جضــحخدما جريــدة مــا ليزوــر رــً رأيبــا ال و الىــ

أفثـــرا وهـــو بـــولم يحيـــد رـــً دورت ففـــالغ  و يغؾـــد الكثيـــر مـــً اللزاماثـــا ألاعالؽيـــة و الاجحماريـــة التـــي يغلـــرن أن 

 ردة م با:ثلون أصاش رملاا وبشل  رام ثخهر أعالؽيات ا هىة إلارالمية  ي صور 
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أ  أن يللــــزم الفــــالغ  بضــــرية ا صــــادر وان ال  أخالقيااااات خا ااااة محعامااااف الصااااح ا أد يعالمااااا ماااا  م ااااادٍس. 1

يكشــػ رــً هويــة و اصــم ا صــدر الــو  اصــحؾى ألاعبــار و ا زلومــات اال قبب هــا ا وان يحــرص ريــه فــالة مزلومــات 

 ق  مً لهم رالؽة بالزملية الاثصالية.ا صدر و مصداؽي باا ألها صيلون مضئوال ر با ث ات الجمهور و 

قجمهــور وصــات  إلارــالم  وجشــم  رــدم الحتغــ  ريــه الاليــاة  أخالقيااات خا ااة محعامااف الصااح ا ماا  املااوا ىين. 2

الااصــــة لنعــــريً والاــــون  ــــي أمــــورهم ال اصــــية والكشــــػ رــــً أصــــرار ةيــــا بم الااصــــة واصــــحؾاللي با ببـــــدظ 

 هد لاصية أو رامة.ثحؾيؿ صبؿ فالغ ا أو مصال  مزيىة صوا  قا

ا وهــــــدرا  ــــــي  لــــــم رــــــدم أخالقيااااااات خا ااااااة مو ااااااااف يعااااااالم دعالق اااااااا ماااااااملوحل  دقيلاااااا  دعاداثاااااا  دثقاليااااااذٍ. 3

 الححــــريا ريــــه قــــ  مــــا يخــــالػ الؾــــيم والزــــادات وا زــــايير التــــي يؾــــوم رلعبــــا ا جحمــــس ققــــالححريا ريــــه الزىــــػ و

زــــا ا مارصــــات ا ضــــي ة لحعــــالؼ  أو الــــديً أو الضــــلوفيات الشــــا ة وارــــارة الشــــهوات مــــً عــــالن رــــرن وثصــــوير ب

الزــرظ أو التجــو  الــه فحابــات ثححــو  ريــه ألغــاج هابيــةا فمــا يــدع   ــي هــوا إلاةــار أيضــا رــدم الحــؤرير ريــه الزدالــة 

وصيرها مث  الحزليؿ ريه الؾضايا والحـدع   ـي ألاةلـام واصـحضالن بزـا الؾضـايا عصوصـا ثلـم ا حزلؾـة بـاألةوان 

 إلا ادة بالجريمة أو ثحضين صورة ا جرم. ال اصيةا وردم

ا و ــي التــي يغلــرن أن ثؾــوم ريــه الصــدؼ والدؽــة  ــي أخالقيااات خا ااة مالريا ااات الحاشيشيااة لو ااااف يعااالم. 4

 ثحر  ألاعبار وإلاهصاظ والحوازن وث ىمل الححريػ والخشويا.

مـــــال  ا هىـــــة بالؾـــــوظ أو الضـــــمل أو فزـــــدم الارحـــــدا  ريـــــه ز  أخالقياااااات خا اااااة ماقاااااوا الضمالاااااة ماااااين يعالمياااااين. 5

ا زاملـــــة الضـــــي ة قاالةحؾـــــار أو الرـــــارية مـــــً رأ  لعـــــريً أو الارحـــــدا  ريـــــه ةـــــؿ زميـــــ  فضـــــرؽة مادثـــــا إلارالميـــــة 

 واهححان ترا  الضير.

ا و ثحمثـــ  أصاصـــا  ـــي ث ىـــمل وشـــر إلارالهـــاتا التـــي جشـــم  ريـــه الضـــمل و أخالقياااات خا اااة ماااافعالن الصاااح ا -6

الىابيــةا و اه بــاـ لداب و ؽضــايا الجــراتما و الالــرص ريــه مراؽبــة مضــمون إلارــالن و مــا يــدرو الؾــوظ و ألالغــاج 

اليـــــا مـــــً ؽـــــيم و صـــــلوفياتا ؽـــــد ال ثحغـــــؿ مـــــس مزـــــايير و مبـــــادة ا جحمـــــسا و رـــــدم اصـــــحضالن ا ـــــرأة أو التغـــــ  قـــــؤداة 

رالمــ  و الاجحمــاعي بشـــل  ثروي يــة لضــلزة مزيىــة. و قلهــا اللزامـــات مــً  ــاعبا أن ث زــ  الفــالاعة ثـــئد  دورهــا إلا 

أعض ا بزيدا رً ا مارصات و الضـلوفياتا التـي ؽـد ثردرهـا الؾـواهين التـي ال ثضـس  ـي صالببـا ثغضـيرات فثيـرة للؾـون 

بـــــؤن هـــــوا رمـــــ  ارالمـــــ ا و هـــــوت جريمـــــة  ـــــي ةـــــؿ ألاعـــــراد أو ا جحمـــــسا و ر مـــــا هـــــو الضـــــ مل الرتي ـــــ يا الـــــو  ي زـــــ  

صـــتدمون ب هـــاز الؾضـــا ا عصوصـــا  ـــي الـــدون التـــي ال ثحـــحكم الـــه ؽـــواهين الفـــالغيين  ـــي قـــ  دون الزـــالم ثؾريبـــا ي

رضـــــوية عاصـــــة أو جضلـــــمل الزـــــام ريـــــه مـــــا هـــــو عـــــاصا فمـــــا أهـــــا أيضـــــا صـــــ مل رتي ـــــ ي دعـــــس بـــــالكثير مـــــً الحىخيمـــــات 

الفـــالغية الـــه ارحمـــاد مواريـــؿ  ـــرظ ثغـــرن ريـــه الفـــالغيين جملـــة مـــً الاللزامـــات ثحمـــ  الؾـــاتمين ريـــه الزمليـــة 



ال يححولــوا الــه ؽــوة صيــر مضــئولةا و  ــي هغــط الوؽــد ثبزــدهم أو ث ىــببم مشــاؼ الضــؾوب  ــي مضبــة  الاثصــاليةا ةتــ 

ا حابزـــات الؾضـــاتيةا و الحزـــرن للزؾو ـــاتا التـــي ال ثضـــر عؾـــث بالفـــالغ ا بـــ  ثضـــر أيضـــا با ئصضـــة إلارالميـــةا 

 التي ييحمي العبا. 

لــديبا مواريــؿ  ــرظ ثــم اصــدارها امــا بتريؾــة اعحياريــةا دولــة  ــي الزــالم م بــا الجساتــر  100وهىــاـ لن أفثــر مــً       

ةيــث ؽامــد مىخمـــات مهىيــة ببصـــدارهاا أو ؽامــد ببصـــدارها م ــالط للفــالاعة ثـــم اوشــاإها رـــً ةريــؿ الحىخـــيما 

و بـــــدظ هـــــوت ا واريـــــؿ رمومـــــا الـــــه ةمايـــــة الجمهـــــور ا حلؾـــــ  مـــــً الاصـــــحخدام صيـــــر ا ضـــــئون للفـــــالاعةا وان يللـــــزم 

أصاليمل الاهححان و الحغضير بييـة الضـو  و الاعلـرا  و التزـً و الؾـوظ و الا بـام ريـه صيـر  الفالغيون باالبحزاد رً

أصــــاشا وؽبــــون الر ــــوة صــــوا  ببــــدظ اليشــــر أو اعغــــا  ا زلومــــات وصيرهــــا مــــً ا بــــادة التــــي أفــــدت رلعبــــا مخحلــــػ 

هـً  ات الزالؽـة بــا واةً ا واريـؿ بتـرؼ مخحلغـة لك بـا  ـي ال بايـة ثحغـؿ جميزــا ريـه أن الفـالاعة مثـ  صيرهـا مـً ا 

 ي مل أن ثضبتها ؽوارد أعالؽية يورز ععبا اةلرام الكرامة إلاوضاهية بالدرجة ألاوله. 

 فوااذ املواريق  خالقية5 

 بالواثية ا هىيةا وجشير اله همج ا هىة -1
 
  .ا واريؿ ألاعالؽية ثوعر اةضاصا

 ا يثاؼ ألاعالقي يخيأ لتجمارة ا هىية أن جزرظ هغضهاا ويخور ا مارصين للمهىة مً هم ؟ وما ا ي مل أن -2

 يؾوموا با ؟ 

  .يثاؼ ألاعالقي يضاهم  ي جشكي  صورة وا الة رً ممارس ي ا هىةا ويحدد ما يحوؽزا م بم ا جحمسا  -3

ا يثاؼ ألاعالقي يضارد ريه ثحضين مضحوع ألادا  ا تيا وجزسيس إلاةضاش الداعيي باالهحما  للمهىةا  -4

 .21والالرص ريه فرام با وصور با لدع ا جحمس

 مً  قوم موض  املواريق  خالقية يعالمية ؟

ث مزا بم ا هىية ا احلغةا  صالبية ا واريؿ ألاعالؽية إلارالمية يؾوم بصياص با إلارالميون أهغضهما مً عالن

  :و لم لححؾيؿ ألاهداظ لثية

  .ثحضين هورية ا ضمون الو  ثؾدما وصات  إلارالم -1

 .مواجهة أزمة ا صداؽية  -2

                                                           
 .111عهد بً ربدالرةمً الشميمر ا  اللربية إلارالميةا فيػ  هحزام  مس إلارالما  ص  21



 .ث ىمل اصدار ؽواهين ثئرر ريه ةرية إلارالم  -3

 .22ثحضين صورة وصات  إلارالم أمام الجمهور   -4

 :زلماام ماملواريق  خالقية يعالمية 

 واريــؿ ألاعالؽيــة ال يللــزم ببــا فثيــر مــً إلارالميــينا ولــولم ثخــ  م ــرد هصــوص جامــدةا و لــم ألهــا لــيط هىــاـ ن اا

رؾو ـات يحزــرن لهــا إلارالمــ  الــو  ال يللــزم ببــوت ألاعالؽيــاتا أو يى بكهــاا ولــولم ثوصــػ ا واريــؿ ألاعالؽيــةا بؤعبــا 

الت التـــي بـــولد للبحـــث رـــً وصـــات  لحوؽيـــس رؾو ـــات ريـــه قبـــدون أهيـــاب  ا وأعبـــا ؽليلـــة ألاهميـــةا و ـــالرصم مـــً ا الـــاو 

  .ردم الاللزام باألعالؽيات اال أعبا ثخ  رؾو ات ال ؽيمة لهاا وال ثئد  اله الاللزام باألعالؽيات

 : ادس أخالقيات املهىة الصح يةم

:
 
 بالضياصـــة إلارالميـــة : الريا اااة يعالمياااة-أوال

 
الضـــاتدة  ـــي البي ـــة التـــي ثحـــؤرر أعالؽيـــات ا هىـــة الفـــالغية أصاصـــا

وثخحلـــػ ا يزمـــ  ععبـــا الفـــالغيون وا ئصضـــات الارالميـــة ا احلغـــة والتـــي ثححـــدد بموجببـــا ألاةـــر الزامـــة ألعالؽيا بـــا

 .23هوت الضياصات مً دولة ألعرع بحضمل ةبيزة ألاهخمة الالافمة وا جحمزات ععبا

5 املي راااة الصاااح ية
ا
الااصـــة ببـــا التـــي ثضـــزها لىغضـــها وثحكـــم للـــ  مئصضـــة فـــالغية ثؾاليـــدها وصياصـــ با 5 راهياااا

 
 
تليات الزم  لححؾيؿ أهداعها ومً رم ا تلوب مـً الزـاملين ععبـا الاللـزام بحلـم الضياصـةا لـوا ثـىزكط ترارهـا صـلبا

 ريه ةبيزة الزالؽات الضاتدة ععبا
 
 .أو اي ابا

ثحـدد ةبيزـة الزالؽـات الؾاتمـة يزـد عريـؿ الزمـ  الفـالغ  أةـد مصـادر أعالؽيـات ا هىـةا ا  5  رالأا5 فشيق العلف

 
 
 أو اي ابا

 
 صلبا
 
 .بين الفالغيين داع  ا ئصضة الفالغية اث اها

لــولم أفــد البــاةثون  ــي إلادارةا ؽــيم الزمــ  وأعــالؼ الزمــ  ورــدوها واةــدة مــً ةيــث الجــوهر مــً عــالن الحزريــػ 

مــس الواةــدا رــم ثيحؾــ  مــس الغــرد رىــد الــو  وضــزوت بؤعبــا ققالؾــيم الضــاتدة التــي ثــىخم الزالؽــات بــين ألاعــراد  ــي ا جح

   .دعولا ميشآت ألارمان وثئرر  ي صلـو الزاملين ومضحوع أعالؽهم صوا  قان  لم بتريؾة اي ابية أم صلبية

5
ا
  ـي ا جحمـسا ألهـا ا ىبــس الـرتيط الـو  يضـحمد الفــالغ  5 املوحلا  -سابعاا

 
مـً مصــادر أعالؽيـات ا هىـة ا همـة أيضــا

ا. وللـــ  ثلـــون رصـــالحا الفـــالغية ا وجـــا الـــه الجمهـــور مـــئررة البـــد لـــا مـــً أن يزوـــر رـــً هـــبا أعالؽياثـــا ا هىيـــة مىـــ

 الاللـــون 
 
 الـــه رـــرن رصـــالحا بموضـــورية و ـــغاعية واضـــزا

 
الجمـــاهير واةضاصـــها ومشـــاقلها وهمومهـــاا والحتلـــس دومـــا

 التـي  بـم ا جحمـسا  لـم ألن ققالىـا
 
 بمخحلـػ الؾضـايا

 
 وهاديـا

 
 ومزلما

 
ش ثميـ  الـه الحتلـس الـه وصـات  ا ؾلرةة وموجها

 للمزلومـــــات والحوجيـــــا والزـــــون ا زىـــــو ا وقلمـــــات الخ ـــــجيس والؾصـــــر الاوريـــــة التـــــي جشـــــبس ألاعلـــــار 
 
إلارـــــالم ةلبـــــا

   . ا حزلؾة بالخضامأ والحغهم والالمل والضالم والتي ثولد ألام 
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 الجزائر :التشريع اإلعالمي في مجال الصحافة المكتوبة في  عنوان المحاضرة:     
 مقذمة5

حهـــرت الفـــالاعة ا كحو ـــة  ـــي الجساتـــر مـــس ا ضـــحزمر الغرو ـــ يا وعضـــزد لؾواهيىـــا وجشـــريزاثاا ريـــه الـــرصم مـــً     

قوعبـــا قاهـــد  ـــي اةـــار هويـــة رؾاعيـــة بزيـــدة رـــً هويـــة ا جحمـــس الجساتـــر ا ألامـــر الـــو  هلمضـــا جليـــا مـــً عـــالن بزـــا 

ضــــة الزر يــــة أجى يــــةا ومــــس اصــــحؾالن الجساتــــر  ــــررد الدولــــة الاللــــام الجــــاترةا مثــــ  جزــــ  اليشــــريات الصــــادرة بالل

الجساترية  ي ثىخيم هوا اليشابا والـو  لـم يحـد بؤهميـة فبيـرة  ـي مختتـات الاللومـات ألاولـها التـي جـا ت رؾـمل 

ا صيــــر أهــــا ومــــس الحزــــدي  الدصــــحور  لضــــىة 1982اصــــحؾالن الجساتــــرا ولــــم يصــــدر ؽــــاهون محلامــــ  لورــــالم اال صــــىة 

أؽــــــر الحزدديـــــة الضياصــــــية وإلارالميــــــةا بـــــدأ ثىخــــــيم هـــــوا اليشــــــابا و ــــــدأت ممارصـــــحا ثؤعــــــو مى ــــــه ا والـــــو  1989

مغصــــال لحةلــــام الااصــــة بخىخــــيم هــــوا اليشــــابا ورصــــم الحوبــــوب  07-90ثصــــاردياا عصــــدر ؽــــاهون إلارــــالم رؽــــم 

ا الجساتـــر عـــالن الالاصـــ   ـــي ثتبيؾـــاا عاصـــة مـــس الضـــا  ا جلـــط ألاريـــه لورـــالما وفـــوا الخـــروظ ألامىيـــة التـــي ررع بـــ

الزشرية ألاعيرة مً الؾرن ا اض يا ومس ثتـور الوصـات  الضـمزية البصـرية بدايـة مـً الؾـرن الالـالي اةحـاا اليشـاب 

ا حزلـؿ بـاإلرالما وصـىحاون عيمـا يـؤج  اصـحزران أهـم  05-12إلارالم  اله ارادة ثىخيما عصدر الؾـاهون الزضـو  

ا مـــس  فـــر لـــبزا ألاةلـــام الضـــارية ا غزـــون  ـــي ثىخـــيم اليشـــاب الىصـــوص الخشـــريزية التـــي صـــدرت  ـــي هـــوا إلاةـــار

 إلارالم   ي الجساتر.

 أدال5 الى وص املىظلة لي اط الصحافة املنحوبة في الوضااش5

ثخضــــس ا مارصــــة الفــــالغية  ــــي الجساتــــر للزديــــد مــــً الىصــــوص الخشــــريزيةا بزضــــها مخــــحر بخىخــــيم هاةيــــة         

واةـــدة أو رـــدة هــــواري مـــً ا مارصـــة الفــــالغيةا عيمـــا يخـــحر الــــبزا لعـــر بخىخـــيم هــــواري رـــدةا ثـــدع  ضــــم با 

 ا والؾاهون ا دو  ... الخ. ا مارصة الفالغيةا مث  ؽاهون الزؾو اتا والؾاهون إلادار ا والؾاهون الح ار  

وصىؾصــــر الالــــديث رــــً الىصــــوص ا احصــــة بخىخــــيم ا مارصــــة إلارالميــــةا صــــوا  مــــً هاةيــــة واةــــدةا أو مــــً رــــدة 

 هواري.

 

 املحعسق مافعالم5 50-11القاهون العمول سقم5  -1

ألةلــــام رامــــةا  ثضــــمً هــــوا الؾــــاهون ارىتــــي رشــــر بابــــاا وماتــــة ورالرــــة ورالرــــين مــــادةا ةيــــث عصــــر البــــاب ألاون     

وعصـــر البـــاب الثـــاو  ليشـــاب إلارـــالم رـــً ةريـــؿ الفـــالاعة ا كحو ـــةا وجـــا   ـــي عصـــلينا وعصـــر البـــاب الثالـــث 

لضـــلتة ضـــبث الفـــالاعة ا كحو ـــةا والبـــاب الرابـــس لليشـــاب الضـــمذي البصـــر ا وجـــا   ـــي عصـــلينا  ـــي ةـــين عصـــر 

وتداب وأعالؽيــات ا هىــةا وجــا  البــاب الضــابس البــاب الاــامط لوصــات  إلارــالم إلالكلروهيــةا والبــاب الضــادش  هىــة 

لالـــؿ الـــرد والحفـــاليأا  ـــي ةـــين عصـــر البـــاب الثـــامً للمضـــئوليةا وجـــا  البـــاب الحاصـــس لتالـــديث رـــً ا االغـــات 



ا رثكبــــة  ــــي اةــــار ممارصــــة اليشــــاب إلارالمــــ ا والبــــاب الزا ــــر لــــدرم الفــــالاعة وثرؽي بــــاا والبــــاب الالــــاد  رشــــر 

 الاثصانا عيما عصر الباب الثاو  رشر وألاعير ألةلام اهحؾالية وعحامية.ليشاب وقاالت الاصخشارة  ي 

ريـه مشـاريس الؾـواهين  2011صـ حمور  12-11وؽد صدر هوا الؾاهون بزد مصادؽة م لـط الـوزرا  ا ىزؾـد يـوم       

ةلــةا ولؾــد بــاإلرالم وألاةــساب والجمزيــاتا ةيــث جــا   ــي اةــار اصــالةات دصــحورية ارحمــد با الضــلتة  ــي هــوت ا ر 

 ةم  هوا الؾاهون أةلاما جديدة  ي ثىخيم هواري رديدة مً ا مارصة الفالغية.

 ألحوبش  وما د ىيا لسصحافة. 11املحملً ثش يم ثاسيخ  141-13املش وم الشااس   سقم  -1

أفحــــــو ر يومــــــا وةىيــــــا  22اةحــــــوع ا رصــــــوم ريــــــه رالرــــــة مــــــوادا ثضــــــمىد ا ــــــادة ألاولــــــه الــــــىر ريــــــه ثرصــــــيم ثــــــاري       

للفــــالاعةا وثضــــمىد هــــوت ا ــــادة صــــ مل اعحيــــار هــــوا الحــــاري ا وهــــو لحخليــــد ثــــاري  صــــدور الزــــدد ألاون مــــً جريــــدة 

وم الرتاســـ ي عحـــىر ريـــه أن الاةحغـــان ببـــوا ا أمـــا ا ـــادة الثاهيـــة مـــً ا رصـــ1955أفحـــو ر  22ا ؾاومـــة التـــي صـــدرت  ـــي 

 اليوم يلون ريه أصاش برهام  جزدت مضبؾا وزارة الاثصان.

الااازل حاااذد ج ااانيسة الفوىاااة املهس اااة مخراااسيم السااقاااة الو ىياااة لسصاااح ا  101-11املش اااوم الحى يااازل سقااام  -3

ا.  املحم  و دلزا ثىظيلها د يَ 

اللحـين  74-73ا حزلؿ بـاإلرالما و خاصـة ا ـادثين  05-12الزضو  ا ا جا  ا رصوم ثتبيؾا ألةلام الؾاهون       

 مادةا وثم الىر عيا ريه جشكيلة التجىة التي ثضم: 36ررعحا الفالغ  ا اللرظا واةحوع هوا ا رصوم ريه 

 .ممث  رً وزير الاثصان 

 .ممث  رً وزير الداعلية 

 .ممث  رً الوزير ا للػ بالشئون الاارجية 

 للػ بالزدن.ممث  رً الوزير ا  

 ممث  رً الوزير ا للػ با الية 

 .ممث  رً الوزير ا للػ بالزدن 

 .ممثالن رً مدير  وصات  إلارالم ييحخببما هخراإهما 

 .أربزة ممثلين رً الفالغيين ييحخببم هخراإهم 

ويشــلرب  ــي هــئال  ألارضــا  رالرــة  ــروب أصاصــيةا  ــي: الجيضــية الجساتريــةا الحمحــس بــالالؾوؼ ا دهيــةا اربــات           

صــىوات باليضــبة للفــالغيينا وييحخــمل رتــيط التجىــة بالحىــاوب  ــدة  10ممارصــة محواصــلة للمهىــة  ــدة ال ثؾــ  رــً 

 ؾة الح ديد الىصغ  ق  صيحين.صىةا وثدون رهدة التجىة أربس صىواتا مس ث ديدها وعؿ ةري

ث حمس هوت التجىة مرثين  ي الضىةا فما يمكً اصـحدراإها لالجحمـاذ  ـي دورة صيـر راديـة بمبـادرة مـً رتيضـهاا أو      

 بتلمل مً رلثي أرضانباا وثحخو ؽرارا با باألصلبية ا تلؾة لتالاضريً.



ا اللـــرظا بواصـــتة رصـــالة مو،ـــ   رلعبـــاا مـــس : ثحللـــػ التجىـــة بخضـــليم البتاؽـــة الوةىيـــة للفـــالغ  دظي اااة الفوىاااة

ا ــزار باالصـــحالما و ـــي ةالـــة رعــا جضـــليم البتاؽـــة عيشـــلرب الؾــاهون ثبليـــط ا زجـــي برصـــالة مو،ــ   رلعبـــا مـــس وصـــ  

 اصحالم.

وجضلم هوت البتاؽة بزد ةلببا مً ةرظ ا زجيا مرعؾـا بملـػ يحلـون مـً: ورثـين  مضـيحينا و ـهادة مـيالد رؽـم       

و بتاؽــة إلاؽامــةا و يــان يو ــ  عيــا مئصضــة الزمــ ا ووريؾــة اربــات رالؽــة الزمــ ا ورؽــم الحزريــػ ا و ــهادة أ12

الجبــــــاث ا أو أيــــــة وريؾـــــــة يث ــــــد مـــــــً عاللهــــــا الفـــــــالغ  ا مــــــارش بصـــــــغة مضــــــحؾلة أن الفـــــــالاعة مهىحــــــا ألاصاصـــــــية 

 وا ىحخمةا ومصدر فضباا مس الحزهد ببةالذ التجىة ريه أ  جضير يترأ ريه وضزيحا.

وؽـــد ةـــدد ا رصـــوم مـــدة صـــالةية البتاؽـــة بضـــيحين ؽابلـــة للح ديـــدا بىـــا  ريـــه ثوؽيـــس الفـــالغ ا وا ضـــحخدم           

الصحمارة جزهد ثضزها التجىة ثحد ثصرعهً أمـا الفـالغ  ا اللـرظ ا ضـحؾ  عيـحم ث ديـد بتاؽحـا بىـا  ريـه ثؾـديم 

 رؽم الحزريػ الجباث ا أو أ  اربات تعر.

الاازل حااذد لي يااات اعحلاااد الصااح يين املحماا فين الااز ً  لاس ااون املهىااة  101-11املش ااوم الحى ياازل سقاام  -1

 لحراألا َيئة ثملم  لقاهون أهىب .

مــــادةا وجــــا  لحىخــــيم فيغيــــات ارحمــــاد الفــــالغيين الجساتــــريين وألاجاهــــملا الــــويً  26اةحــــوع هــــا ا رصــــوم ريــــه        

لالصـــون ريـــه الارحمـــاد  مارصـــة مهىـــة يزملـــون لالضـــاب مئصضـــات ارالميـــة أجى يـــةا ةيـــث ا ـــلرب هـــوا ا رصـــوم ا

الفالاعة  ي الجساترا فما ا لرب ريه الفالغ  ألاجىبي الالصون ؽب   لـم ريـه ثؤ ـيرة فـالاعية صـارية ا غزـونا 

جضـــلمها لـــا البزثـــة الدبلوماصـــية أو الؾىصـــلية الجساتريـــة  ـــي البلـــد الـــو  ثـــم ايـــداذ الحؤ ـــيرة عيـــاا باصـــحثىا  الـــدون 

 حؤ يرة بموجمل الؾاهون الجساتر .ا زغاة مً الالصون ريه ال

 وهر هوا ا رصوم ريه هورين لالرحماد:   

يومــا ا ؽابلــة للح ديــد مــرة واجــدةا ويــحم الالصــون رليــا بزــد  15وهــو رعصــة رمــ  ال ثحزــدع  :زعحلاااد امليقااد -أ

ي ـــة ا ضـــحخدمة ثؾــديم ةلـــمل لــدع البزثـــة الدبلوماصــية أو الؾىصـــلية الجساتريـــة التــي يوجـــد ببــا ا ؾـــر الاجحمــاعي لله

الااضــــــزة لؾــــــاهون أجىبــــــيا مرعــــــؿ بملــــــػ يحلــــــون مــــــً اصــــــحمارة يملئهــــــا ا زجــــــيا جضــــــلمها بالزثــــــة الدبلوماصــــــية أو 

الؾىصــــليةا وةلــــمل صــــادر رــــً الهي ــــة ا ضــــحخدمة للفــــالغ ا وصــــورة رــــً البتاؽــــة ا هىيــــة للفــــالغ ا وصــــورثان 

  مضيحان.

الشــئون الاارجيــة بزــد اصــحتالذ رأ  الهي ــات والــدواتر الوزاريــة   ــي وزارة الهي ــة ا للغــة بخضــليم الارحمــاد ا ئؽــد:

 ا زىية.

يــحم ارحمــاد ا راصــلين الــداتمين للمئصضــات إلارالميــة ألاجى يــة  ــي الجساتــر رــً ةريــؿ ايــداذ  زعحلاااد الااذاام5 -ألا

حمــاعي للمئصضـــة ةلــمل لــدع البزثـــة الدبلوماصــيةا أو لـــدع الؾىصــلية الجساتريـــة بالبلــد الــو  يوجـــد عيــا ا ؾـــر الاج

إلارالميــــةا مرعؾــــا بالورــــاتؿ الحاليــــة: مــــ   اصــــحمارة جضــــلمها لــــا الؾىصــــليةا وةلــــمل صــــادر رــــً الهي ــــة ا ضــــحخدمةا 



وصــورة رــً بتاؽــة الحزريــػ الوةىيــة للفــالغ  الجساتــر ا الــو  يزمــ  لصــال  مئصضــة ارالميــة أجى يــةا وصــورة 

 ـهرا ؽابلـة للح ديـدا فمـا ا ـلرب هـوا  12ا الارحمـاد مً البتاؽة ا هىيـة للمزجـيا وصـورثان  مضـيحانا ويـدوم هـو

ا رصوم ثوعر الفالغ  ريه مكحمل يمث  الهي ة ا ضـحخدمةا ورـدم الزمـ   ـي وصـاتلا الادمـة الزموميـةا وا ا قـان 

جساتريـا عيشــلرب رليــا أن ال يلـون ؽــد جزــرن لزؾو ـة بضــ مل جريمــة أو جىحـة ثمــط بــؤمً الدولـةا فمــا يسيــد  ــرةا 

 ً ال يحوزون ريه الجيضية الجساتريةا يحمث   ي اصخيغا   روب ثىؾ  ألاجاهمل  ي اللراب الوةجي.للفالغيين الوي

هــر هــوا ا رصــوم ريــه أن الــوزارة ا للغــة باالثصــانا  ــي ا ضــئولة رــً   الهيئااة املهس ااة مخرااسيم زعحلاااد الااذاام5

ضـزة لؾـاهون أجىبـيا بزـد اصـحتالذ رأ  جضليم الارحماد الداتم لهئال  الفـالغيينا الـويً يزملـون لصـال  هي ـة عا

 الهي ات والدواتر الوزارية ا زىية. 

 املحملً  حذاذ هااضة سامس الولهوسية لسصح ا املحم  5 133-10املش وم الشااس    -0

مــادةا وثــم الــىر عيــا ريــه اةــداذ جــاتسة رتــيط الجمهوريــة للفــالغ  ا اللــرظا ةيــث  28اةحــوع ا رصــوم ريــه      

ةـار ج ـجيس إلاهحـاا الفـالغ  وثرؽيحـاا روـر ملاعـؤة أعضـ  ألارمـان الفـالغية الغرديـة أو الجماريـةا يؤج   لم  ـي ا

صـــوا  قاهـــد  ـــي إلارـــالم ا كحـــوب أو إلا اعـــي أو الحلغـــس ا أو إلالكلرووـــ ا أو  ـــي الصـــورة قعوثوصراعيـــة أو قاريلاثوريـــة 

 بشرب أن ثلون ميشورة  ي إلارالم  .

رتاســـ ي ريــه ثؾـــديم ملاعـــؤة ماليـــة لثالرـــة عــاتسيً هخيـــر اهحـــاجهم  ـــي إلارـــالم ا كحـــوب أو وؽــد هـــر هـــوا ا رصـــوم ال       

إلا اعـــي أو الحلغـــس  أو إلالكلرووـــ ا ةيـــث يؤعـــو الغـــاتس ألاون مليـــون ديىـــار جساتـــر ا والغـــاتس الثـــاو  عمضـــماتة ألـــػ 

ؤة واةــــدة ألةضــــً صــــورة ديىــــار جساتــــر ا والغــــاتس الثالــــث رالرماتــــة ألــــػ ديىــــار جساتــــر ا فمــــا هــــر ريــــه مــــىأ ملاعــــ

 عوثوصراعية أو رصم قاريلاثور  ثؾدر بماتة ألػ ديىار جساتر .

 راهيا5 أَم  حهام املىظلة لي اط الصحافة املنحوبة حر  الخ شي  الوضااشل5 

يخىوذ اليشاب الفـالغ  مـا بـين ثؤصـيط ا ئصضـة الفـالغيةا وثىخـيم الزمـ  الححريـر  وضـبث وحاتغـاا وةؾـوؼ   

وواجبـــات الفـــالغ ا وثىخـــيم وشـــاب الالصـــون ريـــه ألاعبـــارا وثحريـــر ا ـــادة الفـــالغيةا ومضـــات  الـــرد والحفـــاليأا 

م اليشــاب الفــالغ   ــي الخشــريس وا ضــئوليات وصيرهــا مــً ألاوشــتة وا جــاالتا لــوا جــا ت ألاةلــام الااصــة بخىخــي

 الجساتر  محىورةا جزالج ق  هوت ا جاالت وصيرهاا وهو ما هحاون الالديث رىا  ي هوت الىؾتة.

 

  حهام املحعسقة مإ ذاس الي شيات5 -1

وشـاب إلارـالم رـً ةريـؿ الفـالاعة ا كحو ـةا وثـم ثؾضـيم  2012هخمد مواد الباب الثاو  مً ؽاهون إلارـالم لضـىة 

بــاب الــه عصــلينا ثىــاون الغصــ  ألاون اصــدار اليشــريات الدوريــةا و لــم بــد  مــً ا ــادة الضادصــة والــه ا ــادة هــوا ال

 :1990الفالػ اله ع حين و  ي  ا با التي هر رلعبا ؽاهون إلارالم  2012صىػ ؽاهون الثاهية والثالرينا ةيث 



ن وؽــــاثس ألةــــداذ وةىيــــة و دوليــــة :  و ــــي  قــــ  وشــــرية ثخىــــاون عوــــرا ةــــو الي ااااشيات الذدسيااااة لاعااااالم العااااام .1

 ."وثلون موجهة لتجمهور 

: و ــي : قــ  وشــرية ثخىــاون عوــرا لــا رالؽــة بميــاديً عاصــة و ثلــون موجهــة الي ااشيات الذدسيااة املحمل  ااة .2

 ".لغ ات مً الجمهور 

 العىاديً الحابعة لسلي رات دال شمات املحسية5  - أ

ويحتلمل اصدارها الالصون ريه الارحماد مً صلتة الضبث للفالاعة ا كحو ـةا ويـحم الالصـون ريـه الارحمـاد 

اجراتيــــا رــــً ةريــــؿ ايــــداذ ثصــــريأ مضــــبؿا موؽــــس مــــً ةــــرظ ا ــــدير مضــــئون اليشــــريةا يحضــــمً م مورــــة مــــً 

 الحغاصي ا مث : رىوان اليشريةا وموضورهاا وثوؽي باا ولض باا وملان صدورها ... الخ.

مـــً الؾـــاهون اصـــحغا  الشـــروب  23أهـــا يضـــحلسم ريـــه ا ـــدير مضـــئون اليشـــرية ةضـــبما جـــا   ـــي ا ـــادة اضـــاعة الـــه 

 :الحالية

 هادة جامزية  

  صـىوات عوـرة  ـي  5صىوات ريه ألاؽ   ي ميدان إلارالم  درا  وشريات إلارالم الزـام و  10أن ثلون لا عورة

 ي باليضبة لليشريات الدورية ا حخصصة م با.ميدان الحخصر الزلمي أو الحؾجي أو الحكىولوج

 .أن يلون جساتر  الجيضية 

 .أن يحمحس بحؾوؽا ا دهية 

 .لم يحكم رليا بزؾو ة مخلة بالشرظ 

  1942باليضبة لحلااص ا ولوديً ؽب  يوليو  1954لم يزلم رىا مً صلـو مزاد لثورة أون هوعمور. 

ر ا يــر مضــئون اليشــرية ا وجهــة لحةغــان أو الشــبابا أن مــً الؾــاهون  ــرةا تعــر عيمــا يخــ 24وجشــير ا ــادة 

 يضحزين ببي ة ثر وية اصخشارية.

يومــا ابحــدا  مــً ثــاري   60مــىأ الارحمــاد ا ئصضــة الىا ــرة  ــي أجــ   وثحـوله صــلتة الضــبث للفــالاعة ا كحو ــة    

احين مــً اليشــرية لــدع ايــداذ الحصــريأا ويزــد الارحمــاد بمثابــة ا واعؾــة ريــه الصــدورا مــس ا ــلراب ايــداذ ورــ

 صلتة ضبث الفالاعة ا كحو ة.

 العىاديً الحابعة لسلي رات دال شمات  هىمية5  -ألا

ا  يخضس ةبس أ  رىوان مملـو لشرفة أجى يـة الـه ثـرعير مـً الـوزارة ا للغـة باالثصـانا أمـا اصـحيراد اليشـريات 

 ة ا كحو ة.الدورية ألاجى ية عبها يخضس اله ثرعير مضبؿ مً صلتة ضبث الفالاع

 ألاةلام الااصة بحدود ا مارصة:   -2

 وضس الؾاهون الزضو  م مورة مً الالدود التي ي مل اةلرامها  ي ا ضمون وا الحوع الححرير ا و ي: 



: يمارش وشاب إلارالم بحرية  ي اةـار أةلـام هـوا الؾـاهون الزضـو ا والخشـريس والحىخـيم ا زمـون ببمـاا و ـي 2ا ادة

 : مح  اةلرا

 دصحور وؽواهين الجمهورية.ال 

 .الديً إلاصالم  و اقي ألاديان 

 .الهوية الوةىيةا والؾيم الثؾاعية للم حمس 

 .الضيادة الوةىية والوةدة الوةىية 

 .محتلبات أمً الدولة والدعاذ الوةجي 

 .محتلبات الىخام الزام 

 .ا صال  الاؽحصادية للبالد 

 .مهام واللزامات الادمة الزمومية 

 .ةؿ ا واةً  ي ارالم محلام  وموضوعي 

 . صرية الححؾيؿ الؾضاث 

 .التابس الحزدد  لنرا  وألاعلار 

 .فرامة إلاوضان والالريات الغردية والجمارية 

ريــــه وجـــوب اةلــــرام الفــــالغ   جمورــــة مــــً  93و  92مـــً عــــالن ا ــــادثين  05-12فمـــا هــــر الؾــــاهون الزضــــو  

 مادة إلارالميةا ةيث جا   ي هر ا ادثين صالغتي الوفر:لداب وأعالؽيات ا هىة رىد ثحريرت لل

ي ـــمل ريـــه الفـــالغ  أن يضـــهر ريـــه الاةلـــرام اللامـــ   داب وأعالؽيـــات ا هىـــة عـــالن ممارصـــحا لليشـــاب  415املاااادة 

 مً هوا الؾاهون الزضو ا ي مل ريه الفالغ  ريه الاصوص: 2الفالغ ا زيادة ريه ألاةلام الواردة  ي ا ادة 

 زارات الدولة ورموزها.اةلرام الش -

 الححيي باالهحمام الداتم إلرداد عور قام  وموضوعي. -

 هؾ  الوؽاثس وألاةداذ بنزاهة وموضورية. -

 ثفاليأ ق  عور صير فاليأ. -

 الامحىاذ رً جزريا ألالااص لتاتر. -

 الامحىاذ رً ا ضاش بالحاري  الوةجي. -

 الامحىاذ رً ثم يد الاصحزمار, -

 با رة أو صير مبا رة بالزىصريةا وردم الخضامأ والزىػ.الامحىاذ رً إلا ادة بصغة م -

 الامحىاذ رً الضرؽة ألادبية والو اية والؾوظ. -

 الامحىاذ رً اصحزمان الالخوة ا هىية ألصران لاصية أو مادية. -



 الامحىاذ رً وشر أو بث صورا أو أؽوان ثمط بالالؿ الزاما أو جضحغس مشارر ا واةً. -

يمىــــــس اه بــــــاـ الاليــــــاة الااصــــــة لحلــــــااص و ــــــرعهم وارحبــــــارهما ويمىــــــس اه بــــــاـ الاليــــــاة الااصــــــة   435املااااااادة 

 لل اصيات الزمومية بصغة مبا رة أو صير مبا رة.

ولؾــد ةــدد ا شــرذ الجساتــر  لضــة اليشــريات لورــالم الزــام ببةــدع اللضحــين الــوةىيحينا أو قلعبمــاا صيــر أهــا رعــر   

ام ا وجهــة لليشـــر والحوزيـــس الـــوةجي والــدوليا وفـــوا اليشـــريات الدوريـــة ا حخصصـــة لليشــريات الدوريـــة لورـــالم الزـــ

 بالصدور بلضات أجى يةا بزد مواعؾة صلتة ضبث الفالاعة ا كحو ة.

با اتـة مـً مضـاة با الححريريـة  50فما أوجمل ريه اليشريات الدورية لورالم الزام الجهوية وا الليـة أن ثخصـر   

 ىتؾة الجضراعية التي جضتعبا.اله مضامين ثحزلؿ با 

أمــا مــً ةيــث الشــل  عؾــد أوجــمل هــوا الؾــاهون ريــه اليشــريات الدوريــة الزامــة أو ا حخصصــة أن ال يحزــدع  جــم   

 إلا هار  ي صغحا با رلث مضاةة اليشرية.

  حهام الخا ة مالاس  دالحوصي 5  -3

الدوريـــــة م اهـــــا أو بـــــالبيسا صـــــوا  قـــــان البيـــــس بالزـــــدد أو  ثوزيـــــس اليشـــــريات 05-12ةيـــــث رعـــــر الؾـــــاهون الزضـــــو  

باال ـــلراـا وصـــوا  قـــان ثوزيزـــا رموميـــا أو با ضـــافًا لكىـــا أعضـــس البيـــس الـــه وجـــوب ثؾـــديم ثصـــريأ مضـــبؿ لـــرتيط 

 ا جلط الشزبي البلد .

  حهام الخا ة مالشد دالحصحيح5  -1

 :114-100و لم وعؿ ا واد

ا جــاو  للــ  ثفــاليأ بشــؤن وؽــاثس أو ترا  ثلــون ؽــد أورد بــا الوصــيلة إلارالميــة ا زىيــة اليشــر  5 155املااادة جــا   ــي  -

 بصورة صير فاليحة.

 : يمارش ةؿ الرد وةؿ الحفاليأ : 151املادة  -

 ال ارا أو الهي ة ا زىيةا  -

 ا مث  الؾاهوو  لل ار أو الهي ةا  -

 أو الهي ة ا زىية. الضلتة الضلميةا أو الوصايا التي ييحمي العبا ال ارا -

ي ــمل أن يحضــمً ةلــمل ةــؿ الــرد أو الحفــاليأ الا بامــات التــي يرصــمل التالــمل   ــي الــرد رلعبــاا وعحــوع  1535املااادة  -

 الرد أو الحفاليأ الو  يؾلرةا.

ويرصــ  التلـــمل برصــالة مو،ـــ   ببــاا مرعؾـــة بوصــ  اصـــحالما أو رــً ةريـــؿ ا الضــر الؾضـــاث ا ثحــد ةاتلـــة صـــؾوب 

  يوماا ا ا جزلؿ ألامر بفاليغة يوميةا أو عدمـة اثصـان صـمذي بصـر ا أو جهـاز 30رالرون ق الالؿا  ي أج  أؽصات

   يوما عيما يخر الخشريزات الدورية ألاعرع.60ارالم الكلروو ا وصحون ق



ي ـــمل ريـــه ا ـــدير مضـــئون اليشـــرية ادراا الـــرد أو الحفـــاليأ ا رصـــ  اليـــا  ـــي الزـــدد ا ؾبـــ  للدوريـــة  1515املاااادة   -

 وةضمل ألا لان هغضها. م اهاا

  و ـي ا لـان هغضـاا 2ق يـومينوي مل أن ييشر الرد الـوارد ريـه ا وضـوذ ا زلـرن رليـا  ـي اليشـرية اليوميـةا  ـي أجـ  

و ــالالروظ هغضــهاا دون اضــاعة أو ةــوظ أو ثصــرظا وعيمــا يخــر اليشــريات الدوريــة ألاعــرع ي ــمل أن ييشــر الــرد 

  ي الزدد ا والي لحاري  اصحالم التلمل.

جضـــر  لجـــان ا حزلؾـــة بيشـــر أو بـــث الـــرد أو الحفـــاليأ ا ىصـــوص رلعبـــا  ـــي ا ـــواد الضـــابؾة ابحـــدا  مـــً  1505املاااادة 

 ثاري  اصحالم التلمل الو  يث حا وص  اصحالم مو،   رلياا أو ثاري  الحبليط رً ةريؿ ا الضر الؾضاث .

ابيـــة باليضـــبة لليشـــرية اليوميـــة الـــه أربـــس : يؾلـــر ألاجـــ  ا اصـــر لليشـــر عـــالن علـــرات الالمـــالت الاهحخ151املاااادة 

 ورشريً صارة.

و ــي ةالــة رعــا وشــر الــرد يؾلــر أجــ  الاصــحدرا  الــه أربــس ورشــريً صــارةا ويمكــً أن يضــلم الاصــحدرا  بــؤمر ريــه 

 رريضة.

 ويخون رعا وشر الرد الالؿ  ي رعس رريضة أمام ؽضا  الاصحعجانا ةبؾا للخشريس ا زمون با.

 ألاةلام الااصة با ضئولية:  -1

 قا ج : 115ا ضئولون جىاتيا ريه وشاب الفالاعة ا كحو ة  ي ا ادة  05-12لؾد ةدد الؾاهون الزضو   -2

: يححمـــ  ا ـــدير مضـــئون اليشـــريةا أو مـــدير جهـــاز الفـــالاعة إلالكلروهيـــةا وفـــوا صـــاةمل الكحابـــة أو 115ا ـــادة 

 ا مً ةرظ وشرية دورية أو فاليغة الكلروهية. الرصم مضئولية ق  فحابة أو رصم يحم وشرهم

 املخال ات املشثنسة ددعم الصحافة دثشقي اا5 -0

 :126-116ا االغات ا رثكبة وعؿ للمواد مً 

 مـــً هـــوا الؾـــاهون الزضـــو  بضرامـــة مـــً ماتـــة ألـــػ ديىـــار29  مـــً عـــالػ أةلـــام ا ـــادة قـــيزاؽـــمل 116 :املاااادة 

 .ا والوؽـػ الــمئؽد أو ال بـاث  لليشـرية أو جهـاز إلارـالم)دا300.000 (الـه رالرماتـة ألـػ ديىـار  )دا100.000 (

 يمكً أن ثؤمر ا الكمة بمصادرة ألاموان مح  الجىحة

  قــ )دا400.000 (الـــى أربزماتـة ألـػ ديىــار  )دا100.000 (يزاؽـمل بضرامـة مــً ماتـة ألــػ ديىـار 117 :ملاادة 

أرــــالتا ثؾاضــــ   باصــــما ال اصــــ ي أو 4مــــدير أ  مــــً الزىــــاويً أو أجهــــسة إلارــــالم الـــــمىصوص رلعبــــا  ــــي الـــــمادة 

ارــالما صــوا  بصــغة مبا ــرة أو صيــر مبا ــرة أمــوالاا أو ؽبــ  مسايــا مــً ةــرظ مئصضــة رموميــة  لالضــاب وصــيلة

 .لــــــــــــمزمون ببـــــــــــاراتـــــــــــدات الا ـــــــــــلراـ وإلا ـــــــــــهار وعؾـــــــــــا لحصـــــــــــزار والحىخيمـــــــــــات ا أو عاصـــــــــــة أجى يـــــــــــةا مارـــــــــــدا

  .يمكً أن ثؤمر الـمحكمة بمصادرة ألاموان مح  الجىحة

  قـ  )دا500.000 (الـه عمضـماتة ألـػ ديىـار  )دا100.000 (يزاؽـمل بضرامـة مـً ماتـة ألـػ ديىـار 118 :املاادة 

اوشــا  وشــريةا وال صــيما رــً ةريــؿ مــً يؾــوم رــً ؽصــد ببرــارة اصــما الــه أ  لــار ةبيذــي أو مزىــو  بضــرن 



ـــــة  ــــي مئصضــــة لليشــــر ححــــابفا ـــــم أو ةصـ  ".ارــــارة الاصــــم"ويزاؽــــمل بــــىغط الزؾو ــــة الـــــمضحغيد مــــً رمليــــة  .صهـ

   .يمكً أن ثؤمر الـمحكمة بوؽػ صدور اليشرية

  قــ )دا100.000 (الــه ماتــة ألــػ ديىــار  )دا50.000 (يزاؽــمل بضرامــة مــً عمضــين ألــػ ديىــار 119 :املااادة 

ا ىصـــوص رلعبــــا  ـــي هـــوا الؾـــاهون الزضـــو ا أ  عوـــر أو وريؾـــة ثتالــــؿ مـــً وشـــر أو بـــث ببةـــدع وصـــات  إلارـــالم 

  .الححؾيؿ الابحداث   ي الجراتم ضررا بضر

   مـًقـ  )دا200.000 (الـه مـاتتي ألـػ ديىـار  )دا100.000 (يزاؽـمل بضرامـة مـً ماتـة ألـػ ديىــار 120 :املاادة 

الزضــــو ا عحــــوع مىاؽشــــات الجهــــات وشــــر أو بــــث ببةــــدع وصــــات  إلارــــالم ا ىصــــوص رلعبــــا  ــــي هــــوا الؾــــاهون 

 ثصدر الالكما ا ا تاهد جلضا با صرية الؾضاتية التي

   مـًقـ )دا200.000 (الـه مـاتتي ألـػ ديىـار  )دا50.000 (يزاؽمل بضرامـة مً عمضين ألػ ديىـار 121 :املادة  

ا راعزـات التـي ثحزلـؿ وشر أو بث ببةدع وصات  إلارالم ا ىصوص رلعبا  ي هوا الؾاهون الزضـو ا ثؾـارير رـً 

   .ألالااص وإلاجهان بحالة

 100.000(الــــى ماتــة ألــػ ديىــار  )دا25.000 (يزاؽــمل بضرامــة مــً عمضــة ورشريـــً ألـــػ ديـىـــار 122 :املااادة 

  مـً وشـر أو بـث ببةـدع وصـات  إلارـالم ا ىصـوص رلعبـا  ـي هـوا الؾـاهون الزضـو ا صـورا أو رصـوما أو قـ )دا

مــً   ــي الـــمواد ورة قبياهــات ثوضــيحية أعــرع جزيــد ثمثيــ  تن أو جــس  مــً حــروظ الجىايــات أو الجــىأ الـــمو أيــة

 .مً ؽاهون الزؾو ات   342اله  233مكررا   وا واد مً   263اله  255

 100.000الــــى ماتــة ألــػ ديىــار   دا25.000  يزاؽــمل بضرامــة مــً عمضــة ورشــريً ألـــػ ديـىـــار  123 :املااادة 

  مـــً أهـــان ببةـــدع وصـــات  إلارـــالم ا ىصـــوص رلعبـــا  ـــي هـــوا الؾـــاهون الزضـــو ا رإصـــا  الـــدون ألاجى يـــة قـــ دا

 .البزثـــــــات الدبلوماصـــــــية الــــــــمزحمديً لـــــــدع ةلومـــــــة الجمهوريـــــــة الجساتريـــــــة الديمؾراةيـــــــة الشـــــــزبية وأرضـــــــا 

رـــً ةريـــؿ الفـــالاعة  ثحؾـــادم الـــدروع الزموميـــة والـــدروع ا دهيـــة الــــمحزلؾحان بـــالجىأ ا رثكبـــة 124 :املاااادة 

 .أ ــــــهر تاملــــــة ابحــــــدا  مــــــً ثــــــاري  ارثلاببــــــا6) (أو الضــــــمزية البصــــــرية أو إلالكلروهيــــــةا بزــــــد صــــــحة  الـــــــمكحو ة

 مــً هــوا الؾـاهــون الزضـو  يزاؽـمل بضرامـة مـً ماتـة ألـػ112الـه 100مـس مرارـاة أةلـام ا ـواد مـً 125 :املاادة 

  مــً يــرعا وشــر أو بــث الــرد روــر وصــيلة قــ )دا300.000 (الــه رالرماتــة ألــػ ديىــار  )دا100.000 (ديىــار 

   .ا زىية إلارالم

 مـً أهـانقـ     )دا100.000 (الـه ماتـة ألـػ ديىـار  )دا30.000 (يـزـاؽــمل بضرامـة مـً رالرـين ألـػ 126 : املاادة 

  لم باإل ارة ا شيىة أو الؾون الجار  فالغيا أرىا  ممارصة مهىحا أو بمىاصبة

 :دثشقي اادعم الصحافة  -1

 :130-129-128-127ر ا واد ىث



:  ثمــىأ  اراهــات  للرؽيــة ةريــة الحزبيــرا الصــيما مــً عــالن الفــالاعة الجواريــةا والفــالاعة ا حخصصــةا  127ا ــادة 

 وثحدد مؾاييط وفيغيات مىأ هوت إلاراهات رً ةريؿ الحىخيم.

 رعس ا ضحوع ا تي للفالغيين رً ةريؿ الحلويً. : جضاهم الدولة  ي128ا ادة 

با اتـــــة مـــــً أر اةهـــــا الضـــــىوية لحلـــــويً  2: ي ـــــمل ريـــــه ا ئصضـــــات إلارالميـــــة أن ثخصـــــر صـــــىويا وضـــــبة  129ا ـــــادة 

 الفالغيينا وثرؽية ألادا  إلارالم . 

 

 املشاه 5 أَم 

ما صــدر  ــي الجريــدة 2012يىــاير  12هـــ ا واعــؿ لـــ 1433صــغر  18ا ــئرف  ــي  05-12لؾــاهون الزضــو  رؽــم ا -

 .2012يىاير  15هـ ا ا واعؿ لـ 1433صغر  21ا الصادرة يوم ألاةد 02الرصمية ا ردد 

ً ما يحضـــم2013مـــايو  19هــــا ا واعـــؿ لــــ  1434رجـــمل رـــام  21ا ـــئرف  ـــي  191-13ا رصـــوم الحىغيـــو  رؽـــم  -

 بحـــاري  ا الصـــادرة 27صـــدر  ـــي الجريـــدة الرصـــمية ا رـــدد أفحـــو ر يومـــا وةىيـــا للفـــالاعةا  22ثرصـــي  ثـــاري  

 .م2013 مايو  22هـ ا ا واعؿ لـ 1434 رجمل12

ما 2014أبريـ    30هــا ا واعـؿ لــ  1435جمـادع الثاهيـة رـام  30ا ـئرف  ـي  151-14ا رصوم الحىغيو  رؽـم  -

صـدر  للغة بخضليم البتاؽة الوةىيـة للفـالغ  ا اللـرظ وثىخيمهـا وصـيرهاا  الو  يحدد جشكيلة التجىة ا

 .م2014 مايو  10هـ ا ا واعؿ لـ 1435 رجمل10 بحاري  ا الصادرة 27 ي الجريدة الرصمية ا ردد 

ما 2014أبريـ    30هــا ا واعـؿ لــ  1435جمـادع الثاهيـة رـام  30ا ـئرف  ـي  152-14ا رصوم الحىغيو  رؽـم  -

حـــدد فيغيـــات ارحمـــاد الفـــالغيين ا اللـــرعين الـــويً يمارصـــون ا هىـــة لالضـــاب هي ـــة ثخضـــس لؾـــاهون الـــو  ي

 مــــايو  10هـــــ ا ا واعــــؿ لـــــ 1435 رجــــمل10 بحــــاري  ا الصــــادرة 27صــــدر  ــــي الجريــــدة الرصــــمية ا رــــدد أجىبــــيا  

 .م2014

ما الــــو  2015مـــايو    21هـــــا ا واعـــؿ لــــ  1436 ـــزبان رـــام  02ا ــــئرف  ـــي  133-15ا رصـــوم الرتاســـ ي رؽـــم  -

ا الصـــادرة 28صـــدر  ـــي الجريـــدة الرصـــمية ا رـــدد يحضـــمً اةـــداذ رتـــيط الجمهوريـــة للفـــالغ  ا اللـــرظا  

 .م2015 مايو  27هـ ا ا واعؿ لـ 1436  زبان 08 بحاري  

 

 

 

 

 

 



 تشريعات اإلعالمية في مجال  اإلذاعة والتلفزيون  بالجزائر:عنوان المحاضرة:   ال
 

 الى وص املىظلة لسي اط الرلعي الس شل مالوضااش5أدال5 

ة ؽـــــواهين اصـــــدرت بزـــــد  ؽـــــرار عـــــحأ اليشـــــاب الضـــــمذي البصـــــر  ريـــــه ا ئصضـــــات الااضـــــزة للؾـــــاهون الجساتـــــر  رـــــد 

 وجشريزات ثىخم هوا اليشاب و ي:

ا ةيث عصصد مـواد البـاب الرابـس مىـا لحىخـيم اليشـاب الضـمذي املحعسق مافعالم 50-11أدال5 القاهون العمول 

 60الـه  58البصر ا و لم  ي عصلينا عصر الغص  الاون  مارصة اليشاب الضمذي البصـر ا ويضـم ا ـواد: مـً

 .64ا65ا66أما الغص  الثاو  عحىاون صلتة ضبث الضمذي البصر ا وضم ا واد

ا ويزـد اون ؽـاهون جساتـر  ثخصـر بشـل  فيـي  ـي املحعساق مالي ااط الرالعي الس اشل  51-11راهيا5 القاهون سقام 

مـادةا ثىـاون البـاب ألاون أةلامـا رامـةا عيمـا ثىـاون  113ثىخيم اليشاب الضـمذي البصـر ا وجـا   ـي صـبزة ابـواب و

أمـــا البـــاب الثـــاو  عـــدمات الاثصـــان الضـــمذي البصـــر ا وعصـــر البـــاب الثالـــث لضـــلتة ضـــبث الضـــمذي البصـــر ا 

البـــاب الرابـــس عيخىـــاون إلايـــداذ الؾـــاهوو  وألار ـــغة الضـــمزية البصـــريةا وثىـــاون البـــاب الاـــامط الزؾو ـــات إلاداريـــةا 

 وعصر الباب الضادش لحةلام الجساتيةا أما الباب الضابس عحىاون ألاةلام الاهحؾالية  وال باتية.

يعاااالن عاااً الم شاااح ملاااىح سخ اااة  و ااااء   ااااذد  اااشدط دلي ياااات ثى ياااز 115-11رالأاااا5 املش اااوم الحى يااازل سقااام 

مـادةا ومـً أهـم ألامـور التـي هخمهـا:  ـروب  28ا جـا   ـي عمضـة عصـون وخذمة اث اى  لعي م شل موضوعاجا

 ثىغيو إلارالن رً ا لرل ا وفيغيات ثىغيو هوا إلارالنا اضاعة اله أةلام عاصة.

قامف املا ي املشثسط مشخ ة او اء خذماة اث ااى  اذد مسسغ دلي يات دف  امل 111-11سابعا5 املش وم الحى يزل 

مـــادةا ومـــً أهـــم ألاةلـــام التـــي هـــر رلعبـــا: ثحديـــدت  16ا ةيـــث جـــا   ـــي أربزـــة عصـــون و ااالعي م اااشل موضاااوعاجا

ــر الــو  ثدعزــا  للمبلــط الجسا ــي الــو  يدعزــا ا ضــحغيد مــً الرعصــةا وضــبتا لليضــبة ا  ويــة بــا بلط الضــىو  ا حضي 

 ية ابحدا  مً الضىة الثاهيةا فما هر ريه فيغية دعس هوت ا بالط.ا ئصضة الضمزية البصر 

 حماالً دفماا  ال ااشدط العامااة الاازل  اااذد القواعااذ امل شدضااة علاا   111-11خامرااا5 املش ااوم الحى ياازل سقاام 

مــــادةا وهـــــر ريــــه الؾوارـــــد  89ا والــــو  جـــــا   ــــي أةـــــد رشــــر عصـــــال ومااااف خذماااااة لسسااااا الحس اااااضل أد السااااا يرا اااااي

عدمـــــة الاثصـــــان الضـــــمذي البصـــــر  التـــــي جشـــــل  مرجزيـــــة لـــــدعلر الشـــــروبا الواجـــــمل ابرامـــــا بـــــين ا غروضـــــة ريـــــه 

ا ضــــحغيد مــــً الرعصــــة وصــــلتة ضــــبث الضــــمذي البصــــر ا ومــــً أهــــم ألاةلــــام التــــي هــــر رلعبــــا: ألاةلــــام ا حزلؾــــة 



ً الؾوارـد باألعالؽيات ولداب الواجمل مرارا با مً ةرظ مضمون الورام  ورىد الورم ةا فمـا هـر ريـه جملـة مـ

 الواجمل مرارا با  ي الورام  ا وجهة لحةغان وا راهؾينا وفولم الؾوارد ا حزلؾة باإل هار والرراية إلا هارية.

الااازل  ااااذد القااااهون ز اسااا   لسلي راااة العلومياااة لسساااا يرا اااي  111-11 اد اااا5 املش اااوم الحى يااازل سقااام 

مــــادةا ومــــً أهــــم ا جــــاالت التــــي هخمهــــا: ةــــدد الجهــــة  35 أبــــوابا واةحــــوع ريــــه 5ا وجــــا   ــــي دالحس ااااضل فااااي الوضااااااش

الوصـــــية ريـــــه هـــــوت ا ئصضـــــة وؽرهـــــا وصـــــالةي باا فمـــــا ةـــــدد ثىخـــــيم ا ئصضـــــة وصـــــير رملهـــــاا وايرادا بـــــا وهغؾا بـــــاا 

 وفيغيات اجرا  الرؽابة رلعبا.

  جـــــا  ا والـــــو اااااابعا5 دفمااااا   اااااشدط ثسعاااااات الخذماااااة العلومياااااة لسلي راااااة العلومياااااة لسساااااا يرا اااااي دالحس اااااضل 

مـادةا وهـر  ريـه ألاةلـام الااصـة  42الضالػ  فرتا والو  اةحوع ريه  212-12فمتالؿ للمرصوم الحىغيو  رؽم 

بالزالؽــة بــين ا ئصضــة الزموميــة للبــث إلا اعــي والحلغــس  والهي ــات وا ضــحغيدة مــً رعصــة اصــحزمان ا لــم الزــاما 

 ازية.والاللزامات الااصة ببرصان ويث الورام  إلا ارية والحلغ

م  حماالً فااحح يعااالن 1512 وليااو  ااىة  31ٌ املوافااق لااا 1133رل القعااذة عااام  53رامىااا5 قااشاس دصاسل ماايس  فااي 

 20ا جـــا   ـــي صـــحة أؽضـــام واةحـــوع ريـــه عاااً الم شاااح ملاااىح سخ اااة  و ااااء خاااذمات الساااا الحس ضياااووا املوضاااوعاجا

لغسيـــوو  ثحزلــــؿ بضـــبس م ــــاالت رعـــر إلوشــــا  عدمـــة بــــث ث 07مـــادةا ةيــــث هـــر ريــــه عـــحأ اللرلــــ  لتالصـــون ريــــه 

موضــــــوراثيةا وو ــــــ  ألالــــــااص ببــــــوا اللرلــــــ  وملــــــػ اللرلــــــ ا والؾــــــدرات الحؾىيــــــة للبــــــث ا غحوةــــــة لالصــــــحضالن 

 ومواصغاثا.

 حمالً  ل ااء قاشاس املايس  فاي  1512ألحاوبش  اىة 35ٌ املوافاق لاا 1134  ش عام  15ثا عا5 قشاس دصاسل ميس  في 

م داملحمااااالً فاااااحح اعاااااالن الم شاااااح ملاااااىح سخ اااااة او ااااااء 1512 ولياااااو  31لاااااا  ٌ املوافاااااق1133رل القعاااااذة عاااااام  53

ا الــــو  أليــــي رصــــميا ارــــالن عــــحأ اللرلــــ  إلوشــــا  عــــدمات البــــث الحلغــــس  خااااذمات السااااا الحس ضيااااووا املوضااااوعاجا

 الضبزة.

ةة ووشــير الــه ان وزيــر الاثصــان الضــيد جمــان فزــوان ؽــد صــر  عــالن ثدعلــا أمــام لجىــة الثؾاعــة والاثصــان والضــيا

ا حزلــؿ با لرلــ   2017يوليــو  03للم لــط الشــزبي الــوةجي أن الــوزارة ؽــد ارثــؤت لــالمل الؾــرار الــوزار  ا ــئرف  ــي 

 ــىأ رعصــة اوشــا  عدمــة الاثصــان الضــمذي البصــر  ا وضــوراج   بضيــة ارــادة الىخــر  ــي بزــا أةلامــا  التــي يــرع 

 بؤعبا   مازالد ثححاا اله ا سيد مً إلاهضاا .

 5ا حعشا  أَم  حهام املىظلة لسي اط الرلعي الس شل في الخ شي  الوضااشل 5 راهيا

 همها  ي الزىاصر لثية:أالزديد مً ا جالت صىكحغ  بوفر  رالجد الخشريزات الضمزية البصرية 



 5زحهام املحعسقة مالح وى عل  سخ ة  و اء خذمة زث اى الرلعي الس شل   -أ

 لخشريس الجساتر  ا رور رور الاتوات الحالية:يحتلمل الالصون ريه رعصة  ي ا

ثؾــوم صــلتة ضــبث الضــمذي البصــر  بيشــر و ــث ارــالن اللرلــ  ا بلــط العبــا مــً ةــرظ وزيــر الاثصــانا و لــم  ــي   -1

 صضون رماهية أياما ويدوم وشرت و ثا رالرون يوما.

يؾـــــوم ا لرلـــــالون لالصـــــحغادة مـــــً هـــــوت الرعصـــــة برـــــالمل ؽاتمـــــة الورـــــاتؿ ا لوهـــــة  لـــــػ اللرلـــــ  مـــــً ا صـــــال    -2

ا احصة مً صلتة ضبث الضمذي البصر ا وثضم هـوت الورـاتؿ ةضـمل مـا ثـىر رليـا ا ـادة الثامىـة مـً ا رصـوم 

 لثية: 220-16الحىغيو  رؽم 

 زىو  ةلمل يمحت ا مث  الؾاهوو  للشرفةق ال ار ا  -

الؾـاهون ألاصاسـ ي للشـرفةا وثـرؽيم الرـج  الح ـار  أو ةلـمل الخرـجي ا ورؽـم الحزريـػ الجبـاث ا ورؽـم الضـمان  -

 الاجحماعي.

 لؾاتمة إلاصمية لجميس ا ضاهمين ثحضمً بياهات رً مه بم ومبالط مضاهما بم. ا -

 اربات ثوةين بىل  -

  هادة الجيضية لجميس ا ضاهمين. -

 م أها لم يكً لهم صلـو مزاد للثورة الححريرية.1942ديً ؽب  يوليو اربات ا ولو  -

 وجود فالغ  واةد ريه ألاؽ  فمضاهم مس وريؾة اربات قبتاؽة الفالغ  ا اللرظ . -

 اربات مصدر ألاموان الااضزة لالصخثمار. -

  .لحمضةثحواعؿ مدثا مس مدة الرعصة ا  اربات امحالـ مؾرق رؾد ملكية رصمي أو اي ار ثوريؾ  -

 اربات الؾدرات الحؾىية وا الية الالزمة لخضيد اوشا  عدمة الاثصان ا رثؾبة. -

جزهـــد بـــاةلرام الاصـــاتر الحؾىيـــة ا الـــددة إلوشـــا  عدمـــة الاثصـــانا وفـــوا ثؾـــديم قـــ  ا زلومـــات الحؾىيـــةا التـــي  -

 با.يتلببا إلارالن رً اللرل ا أو دعلر الشروب ا ىصوص رليا  ي الخشريس ا زمون 

 جزهد ا ضاهمين بزدم امحالـ أصهم  ي أية عدمة أعرع لالثصان الضمذي البصر . -



رــــً اللرلــــ ا التــــي ثحمحــــور عصوصــــا ةــــون مضــــمون ووضــــمل إلاربــــات ا حزلــــؿ بزــــرن الوــــرام  موضــــوذ إلارــــالن   -

 الورام  الوةىية التي يؾلرةها ا لرل .

ن مرعؾــة بالورــاتؿ ا الاصــ ية وا اليـة التــي ثث ــد الحويــ  دراصـة ماليــة ومحاصــ ية يى سهـا مكحــمل عوــرة مزحمــدا ثلـو  -

ن الضــــىوات ا اليــــة الــــثالذ الؾادمــــةا بمــــا  ــــي  لــــم إلايــــرادات والىغؾــــات ؾديريــــة عــــالا رثؾــــملا وفــــوا الالضــــابات الح

 الحؾديرية.

 اربات وجود مختث ثىخيم داعيي لادمة الاثصان الضمذي البصر  ا راد اوشاإها. -

 ؽاتمة مىاصمل الزم  ا راد  ضلها ثحدد عصوصا ةبيزة الشهادات ا تلو ة. -

جضـيير عدمـة  جزهد ا لرل  أو ا لرلالين بزدم الاهحما  اله هي ة مضيرة لالسب صياس يا وفـوا رـدم اصـىاد ادارة أو -

 الضمذي البصر   ضير ةسب صياس ي.الاثصان 

 صر  وصال باصحالم ا لػ.جضليم ا صال  ا احصة لضلتة ضبث الضمذي الب -

يرصـــ  ا لرلــــالون ملغـــا بم  ــــي حـــرظ محكــــم إلاصــــالؼ ال يحمـــ  صــــوع ربـــارة:  صــــلتة ضـــبث الضــــمذي البصــــر ا  -3

-16ثرلــ  الصــحضالن عدمــة اثصــان صــمذي بصــر  موضــوراج  مــرعر ببــا ا ةيــث يمــىأ هــوا ا رصــوم الحىغيــو  ق

   يوما إليدارا.60  ا لرلالين صحين ق220

يومـــا بزـــد اهؾضـــا   15جزلـــً صـــلتة الضـــمذي البصـــر ا بموجـــمل مؾـــررا اللر ـــيحات ا ؾبولـــةا و لـــم  ـــي صضـــون   -4

 لجان ا الددةا وثدون هوت اللر يحات  ي محضر يوؽزا رتيضها.

 ــــرع صــــلتة ضــــبث الضــــمذي البصــــر  اصــــحمارا رلىيــــا للملرلــــالين  ؾبولــــة ملغــــا بما وعيــــا يؾــــدم ا لرلــــالون ث -5

رـــــً أصـــــ لة أرضـــــا  صـــــلتة ضـــــبث الضـــــمذي البصـــــر ا وبزـــــدها ث ـــــث صـــــلتة ضـــــبث الضـــــمذي  مشـــــاريزهم وي يبـــــوا

 البصر   ي اللر يحات ا ؾبولةا وثدوها  ي محضر موؽس مً رتيضها.

ثوؽــس الضــلتة ا اهحــة مرصــوم رعــر اوشــا  عدمــة الاثصــان الضــمذي البصــر ا بزــد اةالرهــا ريــه ا الضــريًق   -6

حماذ الزلجـي  وثؾــوم صـلتة ضــبث الضــمذي البصـر  بخبليضــا للمضــحغيد محضـر اللر ــيحات ا ؾبولـة ومحضــر الاصــ

 أيام. 08 ي صضون 

قمــــً ؼ ش ب ا وأةالــــد ثحديــــدت الــــه صــــدور هصــــوص ثىخيميــــةا وعزــــال صــــدر 26دعـــس مبلــــط مــــالي  فرثــــا ا ــــادة   -7

عـس ا ؾابـ  ا يحـدد مبلـط وفيغيـات د2016ا ـئرف  ـي صشـد 221-16الىر الحىخيمي وا حمث   ي ا رصـوم الحىغيـو  



ا ــالي ا ـــرثبث برعصـــة اوشــا  عدمـــة اثصـــان صــمذي بصـــر  موضـــوراج ا الجريــدة الرصـــمية لتجمهوريـــة الجساتريـــةا 

 .2016صشد  17ا الصادرة بحاري  48الزدد

 5 حهام املحعسقة مخى يز الشخ ة  -ألا

 م با: هىاـ أةلام هر رلعبا ا شرذ الجساتر  ثحزلؿ بالاتوات الااصة بخىغيو الرعصةا هوفر

ن ريه صاةمل الرعصة ابرام رؾد مس الهي ة الزمومية ا للغة بالبث إلا اعي والحلغـس  يحزلـؿ ببرصـان الوـرام  - يحزي 

 ا ضمورة أو الحلغسيوهية.

مبا ـــــرة اصـــــحضالن رعصـــــة الادمـــــةا ألن الؾـــــاهون الضـــــمذي البصـــــر  يشـــــلرب اصـــــحضالن رعصـــــة عدمـــــة الاثصـــــان -

ثؾـــدير  ـــي عدمـــة البـــث الحلغسيـــوو ا وصـــحة أ ـــهر ريـــه أؽصـــ ي ثؾـــدير  ـــي الضـــمذي البصـــر  عـــالن صـــىة ريـــه أؽصـــ   

عدمـــــة البـــــث إلا اعـــــيا يبـــــدأ صـــــريان لجـــــان مـــــً ثـــــاري  ابـــــرام الزؾـــــد مـــــس الهي ـــــة الزموميـــــة ا للغـــــة بالبـــــث إلا اعـــــي 

 والحلغس .

 5 حهام املحعسقة ماذدد دمسادئ الي اط الرلعي الس شل   - 

اإلرالم ريـــه م مورـــة مـــً الالـــدود الااصـــة بممارصـــة اليشـــاب إلارالمـــ ا ا حزلـــؿ بـــ 05-12هـــر الؾـــاهون الزضـــو  

 11ا ــئرف  ــي  222-16ا  رــم صــدر بزــد هــوا الؾــاهون الزضــو  ا رصــوم الحىغيــو  رؽــم  93و  92و  02عاصــة ا ــواد:

ا ا حضمً دعلر الشروب الزامة ا الددة للؾوارد ا غروضة ريه ق  عدمـة للبـث إلا اعـي أو الحلغـس   2016صشد 

د بم مورة مً ا بادة رىد ممارصة اليشاب الضمذي البصر  م با:  ةيث هر ريه وجوب الحؾي 

 5زلماام ماملححوى املوضوعاجا فو اء الخذمة  -1

يمـــــــىأ ا شـــــــرذ الجساتـــــــر  ا ئصضـــــــات والشـــــــرقات الااضـــــــزة للؾـــــــاهون الجساتـــــــر  الالـــــــؿ  ـــــــي اوشـــــــا  عدمـــــــة اثصـــــــان 

ة أو ثلغسيـــة رامـــةا بخـــالظ الؾتـــاذ الزمـــوم  الـــو  يضـــمأ لـــا ببوشـــا  موضــوراج ا ةيـــث يمىـــس اوشـــا  ؽىـــوات ا اريـــ

 اوشا  ؽىوات محخصصة عؾث. -مً الؾتاذ الااص -ؽىوات رامة وموضوراثية؛ أ  أها يؾب 

ولؾد  هد هوا الؾيد هؾا ات وارلراضات ةولاا عاصة وأها يحزارن مضموها مـس مححـوع الىصـوص الخشـريزية 

ة للمىغزـــة الزامـــة ثؾـــس ريـــه رـــاثؿ الؾتـــاذ الزـــاما ال يمكـــً ةصـــرها قواجـــمل ريـــه التـــي  ثؾـــر بـــؤن الادمـــة الزموميـــ

الؾتـاذ الاـاصا فمـا ان هــوا الؾيـد مـً  ــاها اراؽـة الاصـخثمار  ـي هــوا الؾتـاذا مـً عــالن رـسوظ ا ضـخثمريً رــً 

لـــون اوشـــا  الؾىـــوات ا حخصصـــةا ألن ةيـــاة الؾىـــاة ا حخصصـــة مرثبتـــة باإل ـــهار فممـــون رتي ـــ يا وا شـــهرون يمي

 مً الؾىوات ا حخصصة. - ي أصلمل ألاةيان-للؾىوات الزامة ألعبا أفثر مشاهدة 



 5ضامط احم ام الحذدد املى وص عسهاا مللاس ة الي اط زعالما  -1

يمارش وشاب إلارالم ا كحوب أو الضمذي البصر   ي حـ  اةلـرام: الدصـحور وؽـواهين الجمهوريـةا والـديً إلاصـالم  

والهويــة الوةىيــة والؾــيم الثؾاعيــة للم حمـسا والضــيادة الوةىيــة والوةــدة الوةىيــةا ومحتلبــات أمــً و ؾيـة ألاديــانا 

الدولــــــة والــــــدعاذ الــــــوةجيا ومحتلبــــــات الىخــــــام الزــــــاما وا صــــــال  الاؽحصــــــادية للــــــبالدا ومهــــــام واللزامــــــات الادمــــــة 

ث ا والتـــابس الحزـــدد  لـــنرا  الزموميـــةا وةـــؿ ا ـــواةً  ـــي ارـــالم قامـــ  وموضـــوعيا واةلـــرام صـــرية الححؾيـــؿ الؾضـــا

 وألاعلارا وفرامة إلاوضان والالريات الغردية والجمارية.

 5ضامط احم ام هلسة مً  خالقيات د داألا املح سة ماملححوى املسأوذ  -3

وضـــس ا شـــرذ الجساتـــر  ةـــدودا  الحـــوع مـــا ي ـــث روـــر الوصـــات  الضـــمزية البصـــريةا فمـــا  ـــدد ريـــه وجـــوب اةلـــرام 

 ارد وا بادة هوفر أهمها:م مورة مً الؾو 

اةلـــرام ةـــؿ ا ـــواةً  ـــي الجدمـــة الزموميـــة والحغـــاو   ـــي أدانبـــا: ةيـــث يوجـــمل هـــوا ا رصـــوم ريـــه ا ئصضـــة  -

الضـــمزية البصـــرية رــــرن الوـــرام   ات ا ضـــمون ا حصــــػ بـــالجودة عؾـــث؛ أ  يــــدروها لالةلراعيـــةا عهــــو 

ثــم اؽــرار ةــؿ الفــالغ   ــي الوصــون الــه  مبــدأ يحما ــ   وةــؿ ا ــواةً  ــي الادمــةا هــوا الالــؿ الــو  بموجبــا

 مصدر ا زلومة ووشرها.

 ث ىمل ثضلي  ا ض بلكين: رىد بث الرصات  إلا هارية -

 اةلرام فرامة ا واةىين وةيا بم الااصة -

 اةلرام الضمزةا وث ىمل الخشهير والشماثة والازدرا  -

م ا جحمسا ب  يرجس ا شرذ ضابث مزرعـة ةـدود الضـمل وإلاهاهـة والابحـوان الـه الزـرظ ا جحمذـي  اةلرام - ؽي 

م الرالاة  ي ا جحمس  والؾي 

 اةلرام ا وحػ الزام -

 مرارات الححغد رىد بث الشهادات التي مً  اعبا اهاهة ألالااص. -

 اةلرام الحخصر رىد مىاؽشة الؾضايا الزامة. -

شـــــريحة مهمـــــة  ـــــي ا جحمـــــس وثححـــــاا رىايـــــة ثر ويـــــة عاصـــــةا عاهتالؽـــــا مـــــً واجـــــمل اةلـــــرام ةـــــؿ ألاةغـــــان: ف -

الادمـة الزموميــة ا ىوةــة بالوصـات  الضــمزية البصــرية رلعبـا أن ال  بمــ  هــوت الشـريحة بورم ــة مضــامين 

 ثداعس رً التغولة وثحمي مصالالها.

دم الاصـ بسا  بمزحؾـدات الـدياهات اةلرام الثوابد الاصـالمية وألاعـالؼ الاصـالميةا وا رجزيـات الديييـةا ورـ -

 ألاعرع.



 الامحىاذ رً ثوحيػ الديً ألصران ةس يةا أو لو ادة بالزىػ. -

 الحث د  ي ررن الاعبار والحؤفد مً فالة الشهادات ا ؾدمة رً ألاةداذ والؾضايا ا احلغة. -

 الامحىاذ رً الضمل وإلاهاهة. -

اةلــرام الهويــة الوةىيــةا ورمــوز الجساتــر ولاصــيا با الحاريخيــة والديييــة ...الــخ ا واةلــرام جضراعيــة البلــدا  -

 .وراداثا وأرراؽاا ولهجاثاا ولضاثاا واةلرام الىضان البتولي ضد ا ضحزمر

 

 5دهوألا أس  ة املححول املسأوذ ع   القىاة  -1

ةحغـــاج بـــا  ـــي ؽارـــدة أر ـــيغية  ـــد رـــالذ أ ـــهر ريـــه ألاؽـــ ا ا ـــلرب ا شـــرذ الجساتـــر  وجـــود جرـــجي  ا الحـــو  والا 

 ببدظ ضمان ةؾوؼ الضير  ي ةالة وجود هساذ.

دهاااااااوألا مشاعاااااااات زحهاااااااام املحعسقاااااااة مالقماااااااا ا املعشدضاااااااة علااااااا  الوهاااااااات القماااااااااية عىاااااااذ اعاااااااذاد ال ااااااا ام    -0

تؿ ثىـــاؽض ؽضـــايا عؾـــد مىـــس ا شـــرذ الجساتـــر  بـــث ةصـــر أو صـــور أو ةـــوارات أو ثصـــريحات أو ورـــا  5 الح ااا د 

مزروضة أمام الجهـات الؾضـاتيةا فمـا مىـس أ  بـث مـً  ـاها الحـؤرير  ـي أةلـام الؾضـا  أو الحؾليـ  مـً  ـؤعبا أو بـث 

ةصـة أو برهام ـا يلـون مـً ةبيزحـا ا ضـاش بضـلتة الؾضـا  أ اصـحؾالليحاا فمـا اوجـمل ا شـرذ الجساتـر  أيلـون مــا 

 تالياة الااصة ولضرية الححؾيؿ.ي ث مً برام  وةصر محلرما لؾريىة الورا ة ول

ا عاصـــــة ا ا جزلـــــؿ الضـــــرر بحؾـــــوؼ ألاةغـــــان مىااااا  ماااااا أل مشهاااااام   ناااااون ماحاااااواٍ ضااااااسا ماال  ااااااى داملاااااشاَقين -1

وا ـــراهؾينا ا ىصـــوص رلعبـــا  ـــي الاثغاؽيـــات الدوليـــة والخشـــريس الجساتـــر ا فمـــا مىـــس الوـــرام  التـــي مـــً  ـــؤعبا الالـــاؼ 

 والالؾ  لحةغان وا راهؾين.ضرر بالىمو البدو  والزؾيي 

ا والتــي فماا ات معيىااةو دمبااا مااشام  الخياااى دمعاا ال اا ام  املاايرشة فاي    اااى فاي مىا  عااش  أهاواا مااً ال اا ام  -2

ال ثحال م مـس صـ بم و لـم  ـي ا واؽيـد لثيـة: مـً ألاةـد الـه الامـيط  ـي الغلـرة ا محـدة مـً الضـارة الثاهيـة رشـر الـه 

ا ومــً الاامضــة الــه الضــابزة مضــا ا ويــوم الجمزــة والضــ د الــه صايــة الثاهيــة زوالا. ةيــث راعــه الضــارة الثاهيــة زوالا

ا شــرذ اةحمــان ثواجــد الاةغــان مــس أهلــعبم  ــي هــوت الغلــراتا ممــا ؽــد يزرضــهم لهــوا ا الحــوعا و ــي هــوا إلاةــار ألــسم 

  جزـــدت صـــلتة ضـــبث الضـــمذي ا شـــرذ الجساتـــر  الؾىـــوات الضـــمزية البصـــرية اةلـــرام ثصـــييػ بـــرام  الايـــان الـــو

البصـــر ا ةيـــث قلغهـــا ا شـــرذق صـــلتة ضـــبث الضـــمذي البصـــر   بحصـــييػ بـــرام  الايـــان ورىـــد الاؽحضـــا  بـــبزا 

 الورام  ألاعرع اله أربزة ع ات و ي:

 .برام  الغ ة ألاوله: والتي ثلون موجهة لجميس ع ات الجمهور 



 دم الشــبابا ةيــث ال يىفــ  بحخبزهــا مــً بــرام  الغ ــة الثاهيــة: و ــي التــي ثحضــمً مشــاهد مــً  ــاعبا صــ

 الاةغان دون صً رشر صىوات

  برام  الغ ة الثالثة: و ـي التـي جزحمـد  ـي صـيىاريوها با التجـو  ا ىـحخم وا حكـرر الـه الزىـػ الجضـد  أو

 الىغ  يا عال يىف  بحخبزها مً الاةغان دون صً ارىتي رشر صىة.

  الغ ـــة الرابزـــة: و ـــي الوـــرام  التـــي ثحضـــمً مشـــاهد رىـــػ  ـــديدة والتـــي ثحتلـــمل مواعؾـــة لبـــا ا  بـــرام

 ةيث ال يىف  بمحابز با مً جمهور دون صً صحة رشر صىة.

 وجزد الورام  مً الغ حين الثاهية والثالثة و ي ا زىية بمىس برم  با  ي ألاوؽات ا وقورة صابؾا.

ا ةيث ث ث هوت الشارة  ي  ريث أصـغ  الورهـام  م ئة ال  هام  املعشد  دهوألا ما  اسات ثوضياية ثحعسق -3

ةـوان مـدة الورهـام ا و ـي  ـريث إلارـالن و مىاصـبة الارـالن رــً  ـبكة الوـرام   ـي الفـالاعةا فمـا ييبيـي ارعـاؼ هــوت 

 الشارة بحيبيا صوج  بلضة الورهام  و لم ؽبي  بداية الورهام .

ا ــــوقور  ــــي الشــــرب الاون أرــــالتا عــــب ا قــــان الورهــــام  مــــً الغ ــــة الثاهيــــة عيلــــون وثحزلــــؿ هــــوت الشــــارة بالحصــــييػ     

 مضمون الشارة الىف  بزدم ثخبزا ممً ألاةغان دون صً رشرة صىوات وهكوا.. الخ.

 عذم ث ادص مذة عش  ز هاس  د دقااق عً مف  اعة مً السا  ار  املعذى الرىول. -4

 .هوس احم ام ال  م ة املعسً عباا لفول -15

 مً برام ها. %60وجوب بلوش الورام  ا اللية ا زروضة مً الورم ة الضىوية لل  ؽىاة وضبة  -11

 ريه ألافثر مً الورام  ألاجى ية ا ضحوردة مدبتجة باللضحين الوةىيحين %20وجوب أن ثلون  -12

رمــان الوراتؾيــة وأرمــان الايــان ريــه ألاؽــ  مــً الوــرام  الىاةؾــة باللضــات ألاجى يــة ا حزلؾــة باأل  % 20أن ثلــون  -13

  ي ورا با الاصلية مزىوها  ي الشريث الضغيي.

 

 املشاه 5 أَم 

ما صــدر  ــي الجريــدة 2012يىــاير  12هـــ ا واعــؿ لـــ 1433صــغر  18ا ــئرف  ــي  05-12الؾــاهون الزضــو  رؽــم  -

 .2012يىاير  15هـ ا ا واعؿ لـ 1433صغر  21ا الصادرة يوم ألاةد 02الرصمية ا ردد 



يحزلـــــؿ باليشـــــاب ما 2014 عورايـــــر 24هــــــ ا واعـــــؿ لــــــ 1435 ر يـــــس الثـــــاو   24ا ـــــئرف  ـــــي  04-14الؾــــاهون رؽـــــم  -

هــ ا 1435 جمـادع ألاولـه 21ا الصـادرة يـوم ألاةـد 16صدر  ي الجريـدة الرصـمية ا رـدد الضمذي البصر  ا 

 .2014 مارش 23ا واعؿ لـ 

يحــدد ا 2016صشــد  11هـــ ا ا واعــؿ لـــ  1437   الؾزــدة  08ا ا ــئرف  ــي  220-16ا رصــوم الحىغيــو  رؽــم  -

ا  ــروب وفيغيــات ثىغيــو إلارــالن رــً اللرلــ   ــىأ رعصــة اوشــا  عدمــة اثصــان صــمذي بصــر  موضــوراج 

   الؾزـدة  14ا الصـادر بحـاري  48الجريدة الرصمية لتجمهورية الجساترية الديمؾراةية الشـزبيةا الزـدد 

 م,2016صشد  17عؿ لـ هـا ا وا 1437

يحـــدد ا 2016صشـــد  11هــــ ا ا واعـــؿ لــــ  1437   الؾزـــدة  08 ا ـــئرف  ـــي 221-16ا رصـــوم الحىغيـــو  رؽـــم  -

صــدر مبلــط  وفيغيــات دعــس ا ؾابــ  ا ــالي ا ــرثبث برعصــة اوشــا  عدمــة اثصــان صــمذي بصــر  موضــوراج ا 

 م,2016صشد  17هـا ا واعؿ لـ  1437   الؾزدة  14ا الصادر بحاري  48الزدد  ي الجريدة الرصمية ا 

 حضــمًي ا2016صشــد  11هـــ ا ا واعــؿ لـــ  1437   الؾزــدة  08ا ــئرف  ــي  222-61ا رصــوم الحىغيــو  رؽــم  -

الجريــــدة  دعلــــر الشــــروب الزامــــة ا والؾوارــــد ا غروضــــة ريــــه قــــ  عدمــــة للبــــث الحلغــــس  أو البــــث إلا اعــــيا

 1437   الؾزــدة  14ا الصــادر بحــاري  48الزــدد ا  الشــزبيةلتجمهوريــة الجساتريــة الديمؾراةيــة  الرصــمية

 م,2016صشد  17هـا ا واعؿ لـ 

ما 2012مــايو    09هـــا ا واعـؿ لــ  1433جمــادع الثاهيـة رـام  17ا ـئرف  ـي  212-12ا رصـوم الحىغيـو  رؽــم  -

 لجريـدة الرصـميةاالو  يحـدد الؾـاهون ألاصاسـ ي للمئصضـة الزموميـة للبـث إلا اعـي والحلغـس   ـي الجساتـرا  

هـــــا  1433جمــــادع الثاهيــــة  24ا الصــــادر بحــــاري  30الزــــدد  ا لتجمهوريــــة الجساتريــــة الديمؾراةيــــة الشــــزبية

 م,2012ما   16ا واعؿ لـ 

ما 2017يوليـــــو  21هــــــ ا ا واعـــــؿ لــــــ  1438   الؾزـــــدة  08الؾـــــرار الصـــــادر رـــــً وزارة الاثصـــــانا مـــــئرف  ـــــي  -

عـــــر اوشــــا  البــــث الحلغسيــــوو  ا وضــــوراج ا الجريــــدة الرصـــــمية يحضــــمً عــــحأ إلارــــالم رــــً اللرلــــ   ــــىأ ر 

هــــا ا واعـــؿ لــــ  1437 محـــرم  07ا الصـــادر بحـــاري  56الزـــدد  ا لتجمهوريـــة الجساتريـــة الديمؾراةيـــة الشـــزبية

 م,2017 ص حمور 28


