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 دعْج طالحح تظِر الغٍة فرتوا ٌظلل هلفً ّأًا فً التراب ....

 أى ٌعفْ عٌا ّأى ٌذخلٌا جٌتَ ّأى ٌرزقٌا اإلخالص فً القْل ّالعول..

أي طالب أو باحث يضع نسخ لصق لكامل المذكرة ثم يزعم أن المذكرة له : مالحظة

حيث كان ال أن نتبنى أعمال  فحسبنا اهلل وسوف يسأل يوم القيامة وما هدفنا إال النفع

 ....ونعم الوكيل نعم المولىالموفق وهو الغير واهلل 

 -وبحمدك سبحان اهلل العظيم اهلل سبحان –صل على النبي 

 8831بن عيسى قرمزلي 

ٍِ ِهْي ٌََشاُء ِلَوي الِرْزَق ٌَْثُسُط َرِتً ِإَى ُقْلالعلن )) اشترك تقٍوح رهسٌح هعٌا لٌشر  ِعَثاِد
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 3جـــامــعـــة الــجــزائـــــر 
 واإلعالمكـلـيـة العــلــوم السيــاسيــة 

 واالتصـــال اإلعالمقســـم علـــوم 
 

بر ـوني عـزيـلفـبث التـوني للـانــالتنظيم الق
 ةـيـاعـنـار الصـمـاألق

 -والمواثيق الدوليةاسة وصفية تحليلية للقوانين در  –
1945 - 2012 

 إعـــــداد الطالب:

 مػحػػػمػػود عيػػػػاد

 :األستاذ الدكتور إشراف

 عزوؽ اػبًن

3122-3123 

 واالتصــال اإلعالممـــذكـرة لنيــل شهـــادة الماجستيــر في علـــوم 

 اإلعبلميةتشريعات الزبصص  

 لجنة المناقشة:
 الدكتور علي قسايسية ...........رئيسا

 ..مقررا...الدكتور عزوق الخير ........
 .عضوا.......... الدكتورة مليكة عطوي

 عضوا............ عمر بوسعدة الدكتور
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 اإلىداء

 معمر رحمو اهلل رحمة واسعة...اشيخ إلى ال
 إلى أمي وأبي العزيزين

 محمد و وليد إلى
 زوجتي إلى

 عائلتي فرادأإلى جميع 
 إلى أصدقائي وزمالئي

كل من يعرفني من قريب أو من بعيدالى    
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 كلمة شكر

أتقدم بالشكر الجزيل لألستاذ الدكتور عزوق الخير على 
 ره علي في مختلف مراحل ىذا العملمجهوداتو وصب

 بأفكاره وتوجيهاتو في إتمامووكل من ساىم 
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 خطة الدراسة
 

 مـقـدمـة 

 الفصل األول: اإلطار المنهجي للدراسة 

  توأىميو ضوع المو  ♦
 إشكالية الدراسة ♦
 تساؤالت الدراسة ♦
 فرضيات الدراسة ♦
 أىداف الدراسة ♦
 أسباب اختيار الموضوع♦
 مجتمع البحث وعينتو♦
 منهج البحث وأدواتو ♦
 صطلحاتتحديد الم ♦
 صعوبات الدراسة ♦
 
 وجية للبث الفصل الثاني: الحق في اإلعالم، حرية اإلعالم والمقاربة االقتصادية واإليديول

 التلفزيوني عبر األقمار الصناعية

 :اغبق يف اإلعبلـ كحق من حقوؽ اإلنساف. المبحث األول 

  :حرية اإلعبلـ يف ظل النظرية السلطوية والليرباليةالمبحث الثاني 

 :اؼبقاربة االقتصادية واإليديولوجية للبث التلفزيوٓف عرب األقمار الصناعية. المبحث الثالث 
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 ث: القوانين والمواثيق التي تنظم البث التلفزيوني عبر األقمار الصناعيةالفصل الثال 

  :وثائق القانوف الدوِف العامة اؼبنظمة للبث التلفزيوٓف عرب األقمار الصناعيةالمبحث األول 

 :وثائق القانوف الدوِف اػباصة اؼبنظمة للبث التلفزيوٓف عرب األقمار الصناعية. المبحث الثاني 

 اعبرائم اؼبرتكبة عرب القنوات اليت تبث عرب األقمار الصناعية. لث:المبحث الثا 

  الفصل الرابع: مبدأ اإللزام في العمل بالنصوص المنظمة للبث التلفزيوني عبر األقمار
 الصناعية، واليات تطبيقو

 :مبدأ اإللزاـ يف القانوف الدوِف. المبحث األول 

 :يوٓف عرب األقمار الصناعية.اؽبيئات اؼبنظمة للبث التلفز  المبحث الثاني 

 :اعبزائر(-)مبوذج أحداث مصر قمار الصناعيةالواقع القانوٓف للبث التلفزيوٓف عرب األ المبحث الثالث 

 استنتاجات وتوصيات خـاتـمـة : 

 المصادر والمراجع 

 المالحق 
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 :مـقـدمـة

نية واجتماعية واقتصادية وعلمية مه ، إشكاالتتثار حولو عدة موضوعا  منذ اكتشافو، التلفزيوف أصبحلقد 

فهو بوظيفتو االجتماعية اليت يقـو هبا يشارؾ من  عدة ؾباالت حياتية، انو يشمل إُف باإلضافة ،وكذا قانونية

 .يف اجملتمع ومؤثر فيو عدة زوايا اقتصادية ومهنية وسياسية فهو بالتاِف عنصر فعاؿ

 ،لدراستها من ناحية اؼبضموف اإلعبلميةىذه الوسيلة  إُفتتوجو  ،من دراسات التلقيىذا ما جعل الكثًن 

ما يف تكوين اإلعبلـ السمعية البصرية تلعب دورا ىامضامٌن وسائل  إذ أف  العريضة،وما تقدمو للجماىًن

 والشعوب.الثقافات  ـبتلفوكذا التقريب بٌن  الرأياالذباىات وصناعة 

وفتح  ،ربريرىا إُف و اإلقليمية عظم التشريعات الدوليةتدعوا ماليت  اإلعبلـفزيوف من وسائل وباعتبار التل

الذي أقرتو اعبمعية العامة لؤلمم اؼبتحدة سنة  اؼبتحدةاألمم اؽ ميث إُفاستنادا  أمامهاؾباؿ حرية التعبًن 

وقد  ،الطبيعية اإلنسافمن حقوؽ  حرية التعبًنمنو اليت تعترب ,19لمادة وعلى وجو  التحديد ا ،1948

لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل ىذا الحق حرية اعتناق اآلراء  :"اؼبادة يف ىذه جاء

دون أي تدخل، واستقاء األنباء واألفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود 

اغبق   استفادة من ىذا وأكثرىاالوسائل انفتاحا  أكثر أصبحت اإلعبلمية الوسيلةفاف ىذه  ،1"الجغرافية

 التأثًنتستفيد من فحسب بل   اللغويةعلى الرتاكيب  فهي ال تعتمد، التأثًننظرا عبماىًنيتها وقدرهتا على 

 القوي للغة الصورة.

                                  
 .1948ديسمرب  10,اإلعبلف العاؼبي غبقوؽ اإلنساف ,اعبمعية العامة لؤلمم اؼبتحدة - 1
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شخصية وؿبدودة  أغراضاستغبلؿ ىذه الوسيلة يف خدمة  إشكاليةومن ىنا فاف ىذه اػبصوصية تطرح 

من سب  اإلعبلميةانتشار الكثًن من اعبرائم  إُف دىأما  ،اإلعبلمية للرسالة األساسية األىداؼتشوه 

فكريا عن  من غزو الفضاء، اإلنسافخاصة بعد االنفجار التكنولوجي الذي مكن  ،وقذؼ وربريض وتشهًن

فهي  وجعلتها زبرتؽ اغبدود اعبغرافية، التلفزيونيةالقنوات  أماـالصناعية اليت فتحت اجملاؿ  األقمارطريق 

 ومضامٌن ـبتلفة. وبإشكاؿ أي وقت موجودة يف كل بيت يف

ملكية خاصة يف  إُفربوؿ التلفزيوف خاصة يف ظل  - اإلعبلميةالقائموف على ىذه الوسيلة  أصبحفقد 

 اآلخرينحرية التعبًن زبوؿ ؽبم اؼبساس حبرية  أفيعتقدوف  -من غًن ذوي االختصاص األمواؿأرباب   أيدي

يستغلوف ىذا االنفجار الفضائي يف ربقيق  أصبحوا أهنمحيث  ،أعراضهمفضبل عن  وحياهتم الشخصية،

 .ال مهنية, سواء على الصعيدين السياسي واالقتصادي مصاٌف

ـبتلف  إُفبالتطرؽ  ن الناحية القانونية والتنظيمية،يف دراستنا ىذه سنتناوؿ ىذه الظاىرة م أنناحيث 

 .اجتماعية أوفكرية  أوسياسية  أوصادية سواء كانت اقت ،اعبوانب اؼبشكلة ؽبذه الظاىرة واؼبؤثرة فيها
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 ولالفصل األ

 طار المنهجي للدراسةاإل



9 

 

 :توأىميو الموضوع   -1

من القرف العشرين على  األخًنيف ظل اؼبتغًنات اليت شهدىا العاَف يف الربع  ئيةالفضا القنوات لقد نشأت

اهنيار النظاـ االشرتاكي وازدىار  أبرزىاومن  االجتماعية والثقافية واالقتصادية والسياسية األصعدةـبتلف 

 بو. اؼبتأثرةمن بٌن القطاعات  اإلعبلـكاف قطاع   أحاديالليربالية وتشكيلها الذباه 

الثقافية بٌن  للمنتجاتدفق التجاري تال يف تكثيف عملية عاؼبية أنظمة إُفاالتصاؿ  أنظمةفلقد سرع ربوؿ 

 ـبتلف دوؿ العاَف.

يف كيفية  ناعية،الص األقماريربك القنوات التلفزيونية اليت تبث عرب  غالبا ما أصبح ياإلعبلمىذا التدفق 

حو اآلنية والسرعة والسبق لية وىو اؼبشكل الذي تطر غالبا ما تتعامل معها بطريقة ارذبا التعامل معو فهي

  أو األخبلقي أو ما تبدو نقاط ضعف العاملٌن يف ىذه القنوات سواء على الصعيد اؼبهين وأحيانا الصحفي،

 التصرؼ و بسرعة دبا يتناسب والرؤى العامة ؽبذه احملطات. صعيدعلى 

ة يف خضم ىذه اؼبنافسة الصناعي األقمارعرب  والبثؽبذه القنوات الفضائية  اإلعبلميالواقع  أف إُف باإلضافة

يؤطر عمل  الذي األخبلقي اعبانب إُف باإلضافةالقانوٓف والتنظيمي  اإلطارمتمثبل يف  إشكاالرح الشرسة يط

ما يبث عرب  إُفض نفسو بالنظر اإلعبلمية وفر على الساحة وىو اؼبشهد الذي برز  الفضائية,ىذه القنوات 

ذا انتشار جرائم القذؼ وك ،منربا للدعوة للكراىية والتحريض على العنف أصبحت الصناعية اليت األقمار

 أواػبربة  أوطًن إُف نقص التأ إرجاعهايبكن ىذه الدراسة، خبلؿ  إليهاعدة نتطرؽ  ألسبابوىذا والتشهًن، 

وىذا يعترب انتهاكا للقوانٌن الدولية فضبل عن ، بشكل متعمد أوشخصية  ألسبابعدـ التخصص وكذا 

 . اإلعبلميةضمنها الرسالة تت أفاليت هبب  واإلنسانية األخبلقيةاؼببادئ 



10 

 

صا ما تناولتو الفضائيات اؼبصرية وخصو  ،مؤخرا العربية ميةثاؿ على ذلك ىو ما عرفتو الساحة اإلعبلوابرز م

على القنوات  ومنو اقتصار ىذه الظاىرة فتح اجملاؿ السمعي البصري،الدولة اعبزائرية َف ت أفباعتبار  -

والتمييز بٌن  العنفالكراىية والتحريض على  أفكاراليت تفننت يف نشر  -ومية منها واػباصةاؼبصرية اغبك

ثر حدث رياضي صبع منتخيب اعبزائر ومصر على إ جرائم السب والشتم، والتشهًن، إُف باإلضافة, األعراؽ

حدث بالتفصيل  ما إُفوسنتطرؽ  ،2010والعاَف لكرة القدـ  إفريقيااؼبزدوجة لكاسي  التصفيات إطاريف 

 .كنموذج ميدآف

سهلة و منربا للكثًن فبن وبملوف أفكارا وسيلة  أصبحالصناعية  األقمارباإلضافة إُف أف البث التلفزيوٓف عرب 

 اؼبمارساتغًن ذلك من  إُفوتوجهات معينة، حيث أصبح يستغل يف عمليات التنصًن والكهانة والسحر 

  البلأخبلقية و اؼبخالفة ؼببادئ القانوف الدوِف.

اػبصوصية اليت  ىذه الصناعية، األقمارعرب  التلفزيوٓفاػبصوصية اليت يتمتع هبا البث  كل ىذا سانبت فيو

فبا يستدعي الكثًنين، يف متناوؿ  أصبحتوىي تكنولوجيا  لوجيا اؼبتطورة اليت يعتمد عليها،تتيحها التكنو 

ىذا اجملاؿ الذي كبن بصدد معاعبتو  ودراستو،  على اجملاؿيف ىذه الدراسة وتبسيطها للتعرؼ  إليهاالتطرؽ 

دخل البيوت دوف الصناعية ضيف ي األقمارتبث عرب  فالقنوات التلفزيونية اليت يعرتؼ حبدود،ال الذي 

 استئذاف.

ذي َف يعد يشكل الالذي ينظم عمل ىذا اجملاؿ،  واألخبلقي القانوٓف اإلطاريطرح مشكلة ف ىذا الواقع إ

حد  إُفاليت قد تصل  الفتنة بٌن الشعوب والدوؿ، إشعاؿلو القدرة على  أصبحتبل  خطرا ثقافيا فحسب،

 ،دةمتعد وألواف بأشكاؿ جديدة منربا لنشر الدعاية النازية، وأصبحبل  ،ي والعسكرياالحتقاف السياس
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اؼبعتمد على البث –شكبلت اليت كاف يطرحها  التلفزيوف بشكلو التقليدي فضبل عن مسانبتو يف تدعيم اؼب

تلف ـب إُف باإلضافةاالجتماعية عبمهور اؼبتلقٌن،  الرتكيبةاؼبباشر على تفكيك  أثرهمن  -األرضي

 خبلؿ ىذه الدراسة. إليهااليت تناولتها دراسات التلقي واليت سنشًن  اإلشكاليات

اعتمدت  األنظمةبعض  أف إُف باإلضافة حرية التعبًن، إطاروالباحثٌن يف  اإلعبلميٌنكل  ىذا يدرجو بعض 

نفس ىذه  أف يف حٌن واؼبعتقدات،  األفكارالتعبًن عن  أشكاؿشكل من  ألينظاما تشريعيا يبنع التعرض 

حرية التعبًن ال  أفحيث  تقنينها وتنظيمها، إُفتدعوا  فأصبحتنوات يبث عرب ىذه القفبا  تأذت األنظمة

منظمات اجملتمع الدوِف تبنت مواقف  أفكما   والسب و القذؼ، اػبصوصياتدي على تعين  التشهًن والتع

 الكراىية والتمييز العرقي. إُفتدين الدعوة 

 :الدراسة إشكالية -2

الصناعية يف  األقمارالقانوٓف الذي ينظم البث عرب السند معرفة  إُفىذا الواقع نسعى  إطارويف  فإننا لذلك

 اإلشكاليةمن خبلؿ طرح ، ىذه القوانٌن وإلزاميةوعن مدى فعالية  ،لقوانٌن واؼبواثيق الدوليةدراسة ربليلية ل

 التالية:

وما ىي الجهات المخولة الصناعية؟  األقماريوني عبر القانوني الذي ينظم البث التلفز  اإلطارىو  ما

 تنفيذ ىذه القوانين؟ و بتنظيم

 الدراسة: وفرضيات تساؤالت -3

 التساؤالت: - أ

 :اآلتيةندرسها من خبلؿ التساؤالت  اإلشكاليةىذه 
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 األقمارالجرائم والتجاوزات التي ترتكب على مستوى البث التلفزيوني عبر  أشكالىي  ما -

 الصناعية؟

 ؟الصناعية األقمارقانوني ينظم البث التلفزيوني غبر  إطاراك ىل ىن -

الصناعية, ما ىو طابع ىذه القوانين؟ ىل  األقماروجد نظام قانوني ينظم البث التلفزيوني عبر  إن -

 ال؟ أم إلزاميىو 

 التنفيذية التي تنظم ىذا المجال؟ ما ىي الهيئات التشريعية و -

 الفرضيات: - ب

 ذا وىذا نظرا للواقع الذي يبيز ىالصناعية،  األقمارللبث التلفزيوٓف عرب  ليس ىناؾ قوانٌن تنظيمية -1

الفوضى والتجاوزات يف فلو وجدت مثل ىذه القوانٌن ؼبا استفحلت  بالفوضوية، والذي يتصف اجملاؿ،  -2

 زبص ىذا اجملاؿ. إشكالياتطرح  إُفوؼبا اضطررنا  ىذا اجملاؿ،

م والتجاوزات اليت ترتكب من خبلؿ البث التلفزيوٓف عرب مواثيق دولية تدين اعبرائىناؾ  أف أكيد -3

ملزمة غًن  أهنافطبيعة اؼبواثيق و تطبيق ىذه اؼبواثيق،  إلزامية يف إشكاليةلكن ىناؾ  الصناعية، األقمار

 و ال تعتمدىا يف دساتًنىا. للدوؿ اليت ال تصادؽ عليها،

سوى  الصناعية ذات طابع دوِف، اراألقم عرب ىيئات خاصة بتنظيم البث التلفزيوٓفليس ىناؾ  -4

 أففيما يبكن  وبضر احتضاف قناة معينة، أويرفض  أفالصناعية والذي من اؼبمكن  األقمار مؤسسات

 .آخروبتضنها قمر صناعي 

 الفصل يف مسؤوليةوالذي ترجع  مواد القانوف الدوِف، إُفالصناعية  األقمارىبضع البث التلفزيوٓف عرب  -5
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 خرقو ؿبكمة العدؿ الدولية.القضايا الناصبة عن 

 أىداف البحث:  -4

معرفة أشكاؿ اعبرائم اليت ترتكب عرب البث الفضائي باألقمار الصناعية واليت يعاقب عليها القانوف  -

 الدوِف  واؼبواثيق الدولية.

 معرفة األطر القانونية اليت تعىن بتنظيم البث التلفزيوٓف عرب األقمار الصناعية -

ية ىذه األطر القانونية ومدى تقيد أشخاص القانوف الدوِف الفاعلٌن يف ؾباؿ اإلطبلع على مدى إلزام -

 البث الفضائي باألقمار الصناعية هبا.

تكوين صورة واضحة اؼبعاَف عن كيفية استعماؿ اإلعبلميٌن للحق يف حرية الرأي والتعبًن  إُفالوصوؿ  -

واألعراؼ الدولية وعدـ انتهاؾ حريات الذي تقره مواثيق األمم اؼبتحدة، يف حدود ما يتيحو القانوف 

 اآلخرين، خاصة فيما يتعلق باغبفاظ  على الشرؼ واػبصوصية.

اقباز دراسة أكاديبية تلفت االنتباه إُف واقع اإلعبلـ التلفزيوٓف الفضائي، خاصة باعتباره أصبح سبلحا  -

 تات علمية.فتاكا يبكن أف يطيح بالناظمة، فضبل عن اؼبساس باألشخاص واؼبؤسسات، بإثبا

 :اختيار الموضوع أسباب -5

  :سباب ذاتيةأ (1

اليت يطرحها اغبقل  لئلشكالياتنية الدراسة القانو  إُفبعا من اؼبيل لقد كاف اختيار ىذا اؼبوضوع نا -

 الصناعية. األقماربعد ظهور  اؼبيداف،نا خصبا نتيجة التطور اغباصل يف ميدا أصبحخاصة وانو  اإلعبلمي



14 

 

لكاس التصفيات اؼبؤىلة  إطاراحبت اؼبباراة الفاصلة بٌن اؼبنتخبٌن اعبزائري واؼبصري يف اليت ص األحداث -

حد القطيعة السياسية  إُفدبلوماسية كادت تصل  أزمة أحدثتواليت  ،2009نوفمرب  18العاَف, يـو 

لوسائل ا إحدىالذي حدث والذي كانت  الرتاشق اإلعبلمي نتيجة قتصادية والثقافية وح ى الشعبية،واال

األمر الذي استوجب تسليط الضوء على  األقمار الصناعية،اؼبستعملة فيو القنوات التلفزيونية اليت تبث عرب 

 مثل ىذه التجاوزات اػبطًنة.

التخوؼ بنفس  إُفوالذي يدعوا  الكبًن، اإلعبلمياؽباجس الكبًن الذي سبلكنا جراء رؤية ىذا االنفتاح  -

 .اإلعبلـحرية  إليولوضع الذي وصلت با نتفاءؿالقدر الذي هبعلنا 

 سباب موضوعيةأ (2

 من ىذه الزاوية، واالتصاؿ اإلعبلـمن طرؼ الباحثٌن يف ؾباؿ علـو  ىذا اؼبوضوع إُفعدـ التطرؽ  إف -

 جعل من التجاوزات اغباصلة يف اؼبيداف، إُف باإلضافة وانب التقنية وكذا دراسات التلقي،واكتفائهم باعب

التلفزيوٓف عرب  اليت تنظم البث واألخبلقيةتسليط الضوء ولو بقدر ضئيل على الزوايا القانونية الضرورة دبكاف 

والنظرية  نظور نظرية اؼبسؤولية االجتماعية،خاصة من م ،اإلعبلـنظريات  إطاريف  ،الصناعية األقمار

 الليربالية.

 أننا إال وتعزيزىا،  يقـو بوظيفة ضباية اغبريةالقانوف  أفيف  فاألصل ة اليت  يشكلها القانوف  واغبرية،اعبدلي -

الضوء على ىذه   إلقاءفبا يستدعي ، اإلعبلـقبد عبلقة تنافرية بٌن القانوف و حرية  األحيافيف الكثًن من 

 الصناعية. األقماراعبدلية,ومدى انطباقها على البث التلفزيوٓف عرب 

 القوانٌن إُفاستنادا  ية التعبًن،واؼبدافعوف عن حر  ،عبلميوفاإلىذا فاف اغبرية اليت يطالب هبا  إُف باإلضافة -



15 

 

لدولية للحقوؽ اؼبدنية والسياسية، وكذا االتفاقية ا اؼبتحدة، األممميثاؽ  رأسهالية وعلى واؼبواثيق الدو  

يف  اإلعبلـسياسة االحتكار اغباصلة وتركيز ملكية وسائل  إطارخاصة يف  –استغلها الكثًنوف  وغًنىا،

فبا استدعى منا ، وربقيق مصاٌف شخصية، للتعدي على حريات اآلخرين - دية معينةت اقتصاتكتبل

 تنتهي. وأين اإلعبلـتبدأ حرية  أيناالىتماـ دبعرفة 

 مجتمع البحث وعينتو: -6

 ،من خبلؿ القوانٌن واؼبواثيق الدولية الصناعية األقماريف ىذه الدراسة سنتناوؿ النظاـ القانوٓف عرب  أننادبا 

 الرأياليت تعىن دبجاؿ حرية  ،اف ؾبتمع حبثنا سيشمل الوثائق اليت زبص مصادر القانوف الدوِف العاـف

 .(الشتم والتحريض)القذؼ , م الصحافةوكذا كل ما يتعلق جبرائ ،والتعبًن

ظاـ ـ باعتبار أهنا السنة اليت سقط فيها الن1945وسنتناوؿ ىذه الوثائق يف اجملاؿ الزمين اؼبمتد بٌن سنيت 

العاؼبي القدٔف، دبنظومتو السياسية والقانونية والعسكرية، وتغًنت فيو موازين القوى بظهور أقطاب جديدة.  

كما انو بسقوط عصبة األمم سبت صياغة ىيكل جديد يقـو على تنظيم اجملتمع الدوِف، فبثبل يف منظمة 

 تاريخ االنتهاء من ىذه الدراسة. 2012األمم اؼبتحدة بأجهزهتا التشريعية والقضائية والتنفيذية، وسنة 

 ملي نسقط عليو كل ما تناولناه  يفباإلضافة إُف أننا يف اعبانب التطبيقي الذي نتطرؽ فيو إُف مثاؿ ع

من الربامج التلفزيونية اليت تبث عرب األقمار  1التنظًن ؽبذا اجملاؿ، فإننا سنعتمد على اختيار عينة قصدية

                                  
ار باختي ،اليت يقـو الباحث ةالعين إُفتشًن كلها  أظباءوىي  ،النمطية أوالعمدية  أومثل العينة الفرضية  ،متعددة أظباءالقصدية ربت عدة  "تعرؼ العينة-1

 إلدراكووىذا  ،من معلومات وبيانات ؼبا يبحث عنو ،من غًنىا أكثربل يقـو ىو شخصيا باقتناء اؼبفردات اؼبمثلة ، مفرداهتا بطريقة ربكمية ال ؾباؿ فيها للصدفة
 اؼبسبق ومعرفتو اعبيدة جملتمع البحث...وبالتاِف ال هبد صعوبة يف سحب مفرداهتا بطريقة مباشرة."

 . 197ص:، 2005، اعبزائر ،ديواف اؼبطبوعات اعبامعية ،مناىج البحث العلمي يف علـو اإلعبلـ واالتصاؿ ،مرسليانظر:د.اضبد بن 
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ة يف الربامج اليت غطت اغبدث الرياضي الذي صبع بٌن اؼبنتخبٌن الوطنيٌن الصناعية، وتتمثل ىذه العين

 ، وما20101اعبزائري واؼبصري، يف  إطار التصفيات اؼبؤىلة لكاس العاَف اؼبنظم يف جنوب إفريقيا لدورة 

 ء، مرورا بلقا20093جواف  07، وذلك منذ لقاء الذىاب يـو 2صاحبها من إحداث مت تغطيتها إعبلميا

 ة، باستعماؿ العين20095نوفمرب  18، وصوال إُف اللقاء الفاصل يـو 20094نوفمرب  14ياب يـو اإل

 12نوفمرب إُف  12القصدية من خبلؿ دراسة ؿبتوى عينة من برامج القنوات التلفزيونية اؼبصرية من  

منية متباعدة، ، ويف فرتات ز 6برنامج زبتلف اؼبدة الزمنية لكل برنامج 38واؼبتمثلة يف  2009ديسمرب 

حسب ما  يغطي متطلبات البحث، وىذه العينة ليست إال ؾبرد تسليط للضوء على واقع البث التلفزيوٓف 

                                  
جنوب يف  2010 جويلية 11و جواف 11، وأقيمت يف الفرتة بٌن كأس العاَفالتاسعة عشر بٌن بطوالت  ىي البطولة  2010كأس العاَف لكرة القدـ  -1

  .اأفريقيوىي اؼبرة األوُف اليت تقاـ فيها البطولة يف قارة  .فسينيت ديل بوسكيبقيادة اؼبدرب  إسبانياوظفرت فيها  اأفريقي
 إالاعبزائر ال سبلك   أفؿبل البحث, باعتبار  اإلعبلميةوىي الوسيلة  ،للقنوات الفضائية اؼبصرية اإلعبلميةاليت نقصدىا ىنا ىي التغطية  اإلعبلميةالتغطية -2

 من السلطات العليا باعبزائر.  بأمروىذا  ،الرياضي دوف التعليق الزائد واػبارج عن حدود اػبرب لؤلحداث اإلخباريةبالتغطية  إالوالذي َف يقم  الرظبي،التلفزيوٓف 
بعثة اؼبنتخب واستقبل الرئيس اعبزائري شخصيا  2009 يونيويف  2010أفريقيا لبطولة كأس العاَف استضاؼ منتخب اعبزائر نظًنه اؼبصري يف تصفيات  -3

بفضلهم إُف ثكنة اليت ربولت  البليدةآالؼ رجل أمن غبفظ األمن يف مدينة  5مت تكليف  .اؼبصري وتلقت بعثة اؼبنتخب اؼبصري باقة من الزىور يف اؼبطار
البعثة تعرضت لوعكة صحية نتيجة تناوؿ وجبة الكسكسي اؼبعروفة يف اعبزائر واف ىذا ردبا يكوف مدبرا لكن  أفرادبعض  أفقالت بعثة اؼبنتخب اؼبصري عسكرية.

 .1-3مل تذكرة وانتهت اؼبباراة بفوز اعبزائر َف يوجو احد اهتاـ رظبي. مت منع الصغار يف السن من حضور اؼبلعب إال إذا كاف وب
فإف اغبافلة اليت أقلتهم إُف الفندؽ تعرضت للرجم فبا أدى إُف كسر  نوفمرب  12اؼبوافق  اػبميسيـو عندما وصلت بعثة اؼبنتخب اعبزائري إُف القاىرة يف -4

 .ريخ البلدينإُف زيادة التوتر قبل اؼبباراة حيث وصل إُف ذروتو وَف يسبق أف وصل إُف ىذا اؼبستوى يف تا  إعبلميةالعبٌن وإداري, أدت تقارير  3النوافذ وأصيب 
ت اؼبباراة بٌن طالب اؼبتحدث الرظبي عن وزارة اػبارجية اؼبصرية حساـ زكي وسائل اإلعبلـ يف البلدين بتهدئة األجواء وىذا مطلب حكوميت البلدين, انته

 لصاٌف اؼبنتخب اؼبصري.   0-2اؼبنتخبٌن بػ 
(، 5: فارؽ األىداؼ على مستوى اجملموعة )+  صبيع حاالت كسر التعادؿ وىيا أيضا يفينقطة وتساو  13موعة برصيد متساوي أهنى اؼبنتخباف اجمل -5

(، وفارؽ األىداؼ يف مواجهة اؼبنتخبٌن بعضهما 3(، النقاط احملصلة يف مواجهة اؼبنتخبٌن بعضهما البعض )9األىداؼ اؼبسجلة لصاغبو يف كامل اجملموعة )
انتهت اؼبباراة بفوز  .أـ درمافيف أف يلتقي اؼبنتخباف يف مباراة فاصلة ومت ربديد ملعب اؼبريخ  تقرر .(اؽبدؼ االعتباريقاعدة البعض )َف يتم االحتكاـ إُف 

 . 2010وبذلك تأىلو إُف موندياؿ جنوب إفريقيا  0-1اؼبنتخب اعبزائري بػ
والنشر يف طبعتو  عبلـلئلالعينة اليت استخدمها الدكتور اضبد عظيمي يف كتابو اؼبوسـو بػ:"دعاية الكراىية" الصادر عن دار الشروؽ  اإلطارنستعمل يف ىذا -6

 أحسن, من اجل تسليط الضوء على اعبوانب اليت زبص حبثنا, واليت ربتويها ىذه العينة اليت اختارىا الدكتور بعناية شديدة واليت وجدناىا 2010لسنة  األوُف
 غًننا.   إليوزبدـ موضوع حبثنا, وىذا سعيا منا لعدـ تكرار جهد علمي قد سبقنا  أفعينة يبكن 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A3%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/11_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/11_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/11_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/2010
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8_%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7_%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%8A_%D8%AF%D9%8A%D9%84_%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%28%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9%29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/12_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AF%D9%81_%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85_%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
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عرب األقمار الصناعية من خبلؿ ضرب مثاؿ لذلك، وىو اؼبثاؿ األقرب ؼبوضوع البحث، والذي وصلت فيو 

 وعلى اؼبباشر.االنتهاكات القانونية للقوانٌن الدولية ذروهتا، وكاف ذلك علنا 

يتضمن الفصل األوؿ اإلطار اؼبنهجي للدراسة، أما الفصل الثآف فيتناوؿ فصوؿ  أربعةيف  الدراسةوسنتناوؿ 

خلفية نظرية عامة تتضمن اغبق يف اإلعبلـ وحرية اإلعبلـ واؼبقاربة االقتصادية واإليديولوجية للبث التلفزيوٓف 

مباحث، نتناوؿ يف اؼببحث األوؿ مبدأ اغبق يف اإلعبلـ كحق  عرب األقمار الصناعية، وىو ينقسم إُف ثبلث

من حقوؽ اإلنساف، أما اؼببحث الثآف فيتناوؿ حرية اإلعبلـ يف ظل النظريتٌن الليربالية و السلطوية، كما 

 يتناوؿ  اؼببحث الثالث اؼبقاربة االقتصادية واإليديولوجية للبث التلفزيوٓف عرب األقمار الصناعية.

يف الفصل الثالث القوانٌن واؼبواثيق الدولية اؼبنظمة للبث التلفزيوٓف عرب األقمار الصناعية، وىو مقسم  انناولتو 

يف اؼببحث األوؿ البث التلفزيوٓف عرب األقمار الصناعية ويف إطار  يتضمنبدوره إُف ثبلث مباحث حيث 

آف وثائق القانوف الدوِف اػباصة اليت اؼببحث الث يتضمنالقانوف الدوِف من خبلؿ الوثائق العامة لو ، كما 

رائم اليت ترتكب على مستوى اعب ضمنتنظم البث التلفزيوٓف عرب األقمار الصناعية ، أما اؼببحث الثالث فيت

 عرب األقمار الصناعية.  تبث القنوات التلفزيونية اليت

لبث التلفزيوٓف عرب األقمار الصناعية، مبدأ اإللزاـ يف العمل بالقوانٌن اليت تنظم ا استعرضناويف الفصل الرابع 

و آليات التطبيق وىذا الفصل مقسم إُف ثبلث مباحث، يتضمن اؼببحث األوؿ مبدأ اإللزاـ يف القانوف 

الدوِف اؽبيئات ، كما يتضمن اؼببحث الثآف الدولية واإلقليمية اليت تنظم البث التلفزيوٓف عرب األقمار 

يتضمن الواقع القانوٓف للبث التلفزيوٓف عرب األقمار الصناعية ونعاًف من الصناعية ، أما اؼببحث الثالث ف



18 

 

إلقصائيات كاس  مصر يف إطار التصفيات اؼبؤىلة –خبللو مبوذج األحداث اليت صاحبت مباراة اعبزائر 

 .العاَف وإفريقيا

 :وأدواتومنهج البحث  -7

دراسة ربليلية ؼبختلف القوانٌن واؼبواثيق سنقـو ب أنناباعتبار ، 1نستخدـ يف دراستنا ىذه اؼبنهج الوصفي

 .الصناعية وىو اؼبنهج اؼبناسب ؽبذه الدراسة األقمارالدولية اليت تنظم البث عرب 

بعض  بدراسة سنقـو أننا إُفوىذا نظرا  البحث أدواتمن  كأداة،  2سنعتمد على اؼببلحظة أننا إُف باإلضافة

 الصناعية واليت ؽبا اثر مباشر يف دراستنا ىذه. األقمارنها القنوات اليت تبث عرب الظواىر اليت تتضم

سندرس مضامٌن بعض  أنناالدراسة باعتبار يف بعض مراحل ىذه  ، 3سنعتمد على ربليل اؼبضموف أنناكما 

 .الصناعية األقمارالقنوات التلفزيونية اليت تبث عرب 

 

 

                                  
ة أو اؼبنهج الوصفي ىو "طريقة من طرؽ التحليل والتفسًن بشكل علمي منظم من أجل الوصوؿ إُف أغراض ؿبددة لوضعية اجتماعية أو مشكلة اجتماعي - 1

ة وتصنيفها لسكاف معينٌن... ويرى آخروف أف اؼبنهج الوصفي يعترب طريقة لوصف الظاىرة اؼبدروسة وتصويرىا كميا عن طريق صبع معلومات مقننة عن اؼبشك
 وربليلها وإخضاعها للدراسة الدقيقة"

انظر: د.عمار بوحوش, د.ؿبمد ؿبمود النيبات, مناىج البحث العلمي وطرؽ إعداد البحوث, الطبعة الثانية, ديواف اؼبطوعات اعبامعية, 
 .140-139,ص:1999اعبزائر,

ىي ركن أساسي يف البحث ’ ...وبذلك فاف اؼببلحظة العلمية،ؼ اؼبشكلة اؼبطلوبةالكتشا ،اط حبثي منظم ال ؾباؿ فيو للصدفة"اؼببلحظة العلمية ىي نش- 2
 العلمي تتطلب الصرب والدقة من الباحث".
 .71انظر:د.اضبد بن مرسلي, مرجع سابق,ص:

التصاؿ اعبماىًني اؼبكتوبة واؼبسموعة "عرفت الباحثة نواؿ ؿبمد عبًن ربليل مضموف مواد اإلعبلـ واالتصاؿ , بأنو تفكيك ما ينتجو القائموف على وسائل ا- 3
 251-250واؼبرئية من مضامٌن اتصالية متنوعة إُف أجزاء مادية..."انظر:اؼبرجع السابق,ص
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 :صطلحاتالمتحديد  -8

 القانوني: التنظيم - أ

 :التعريف االصطالحي  

 على انو ؾبموع القواعد LIGISLATION LEGALؼ القاموس االقبليزي التنظيم القانوٓف يعر 

 .1أخرىسلطة  أي أووالقوانٌن اؼبوضوعة من طرؼ الدولة  

  اإلجرائيالتعريف : 

اليت يتخذىا اجملتمع الدوِف من اجل تنظيم  اإلجراءاتو  األطرنقصد يف حبثنا ىذا بالتنظيم القانوٓف، ؾبموع 

الصناعية، ويشمل ىذا التنظيم وثائق القانوف الدوِف العامة واػباصة واليت  األقمارتلفزيوٓف عرب البث ال

 اؼبنظمات واؽبيئات التابعة ؽبا، وكذا منظمات اجملتمع الدوِف. أواؼبتحدة  لؤلمموضعتها اعبمعية العامة 

 القانون الدولي:  - ب

 باؼبواثيق والقوانٌن الدولية. إليووقد اشرنا 

 ف االصطالحي:التعري 

 قسمٌن: إُفينقسم القانوف الدوِف 

وىو ؾبموعة من القواعد اليت ربكم العبلقات بٌن الدوؿ واؼبنظمات الدولية   القانون الدولي العام: -

 .2اؼبتحدة وسائر اؼبنظمات اؼبتفرعة عنها األممكهيئة 

                                  
1
-OXFORD ADVENCED LEARNER4S DICTIONARY,P :1071. 

 .85، ص:2007، 3د.عمار بوضياؼ، اؼبدخل اُف العلـو القانونية،جسور للنشر والتوزيع،اعبزائر،ط  2
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ونية اليت ربكم العبلقات بٌن وقد كاف الفقو التقليدي يعرؼ القانوف الدوِف العاـ على انو ؾبموعة القان

القانوف  أشخاصمن  أهناباعتبار انو يف بدايات العصر اغبديث َف يكن ينظر للمنظمات على  ،الدوؿ

 .1الدوِف، فاجملتمع الدوِف يتكوف من الدوؿ فقط

 لػػػة تفصػػػدولية العدؿ الػػػوظيفة ؿبكم أفحملكمة العدؿ الدولية  اسيػػػاألساـ ػػػمن النظ 38اء يف اؼبادة ػػوقد ج

 :الشأفالقانوف الدوِف وىي تطبق يف ىذا  ألحكاـوفقا  إليهايف اؼبنازعات اليت ترجع  

 .2االتفاقيات الدولية العامة واػباصة اليت تضع قواعد معرتؼ هبا صراحة من جانب الدوؿ -

 العادات الدولية اؼبرعية اؼبعتربة دبثابة قانوف دؿ عليو تواتر االستعماؿ. -

 اؼبتمدنة. األمم أقرهتالقانوف العامة اليت مبادئ ا -

 .3األمماحملاكم ومذاىب كبار اؼبؤلفٌن يف القانوف العاـ يف ـبتلف  أحكاـ -

 إذاالشخصية،  أواؼبالية  األفرادىو ؾبموعة القواعد اليت تنظم عبلقات القانون الدولي الخاص: -

 واعبنسية واؼبوطن األجانبدوِف وحالة ، كما تعاًف مسالة االختصاص القضائي الأجنيباقرتف هبا عنصر 

 . 4األجنبية واألوامر األحكاـوتنفيذ  

 
                                  

 .7،ص:2010أ.د بن عامر تونسي،أ.د عميمر نعيمة،ؿبارات يف القانوف الدوِف العاـ،ديواف اؼبطبوعات اعبامعية، اعبزائر، -1
ولتٌن ، بأهنا اتفاؽ دوِف يعقد بٌن د1969االتفاقيات الدولية أو اؼبعاىدات ىي اؼبصدر الرئيسي واألقرب للتشريع الدوِف واألكثر شيوعا، وتعرفها اتفاقية فيينا -2

ة منها:اؼبعاىدة وزبص أو أكثر كتابة، وىبضع للقانوف الدوِف، سواء مت يف وثيقة أو أكثر، وأيا كانت التسمية اليت تطلق عليو، وللمعاىدة الدولية مصطلحات عد
واالتفاقية وىو االتفاؽ الدولية الذي يقصد بو اصة بالتنظيم اػباالتفاقيات ذات األنبية السياسية الدولية، اؼبيثاؽ وىو اصطبلح يطلق على االتفاقيات الدولية 

 واالتفاؽ...اٍفوضع قواعد قانونية لتنظيم العبلقات بٌن الدوؿ، وقد يسري فيما بعد على الدوؿ غًن األطراؼ، ومنها أيضا النظاـ والتصريح والربتوكوؿ، 
 .33اؼبرجع السابق،ص:

 .27اؼبرجع السابق،ص:-3
 .100ق،ص:د.عمار بوضياؼ، اؼبرجع الساب -4
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  اإلجرائيالتعريف: 

الدولية )القانوف الدوِف( وثائق القانوف الدوِف العاـ واليت زبص تنظيم البث  والقوانٌننقصد باؼبواثيق 

 أووالتعبًن،  الرأيعض موادىا حرية الصناعية سواء العامة منها وىي اليت تتناوؿ ب األقمارالتلفزيوٓف عرب 

 الصناعية. األقمارتنظيم البث التلفزيوٓف عرب  إُفبشكل عاـ، واػباصة اليت تتجو مباشرة  اإلعبلـميداف 

 الصناعية: األقمارالبث التلفزيوني عبر  -ج

 :التعريف االصطالحي 

ربة عن الصور اؼبنقولة من اؼبؤسسة اؼبع اإلشارات إرساؿالصناعية على  األقماريقـو البث التلفزيوٓف عرب 

عرب مسافات  اإلشارات األخًنالقمر الصناعي، لينقل ىذا  إُفومنها  أرضية إرساؿؿبطة  إُف اإلعبلمية

جهة االستقباؿ اؼبعنية من  إُف اإلشاراتتقـو بدورىا ببث ىذه  أرضيةؿبطة استقباؿ  إُفبثها  وإعادةبعيدة 

 .1اإلرساؿطرؼ 

اؼبكوف األساسي من مكونات نظاـ البث، وىو عبارة عن أسطوانة أو جسم دوار يتم  يالصناع القمر ويعد

إطبلقو من قاعدة أرضية إُف مدار معٌن حوؿ األرض يشبو مدار القمر الطبيعي ويستمر ىذا الدوراف حبكم 

 .2اعباذبية بنفس السرعة اليت أطلق هبا ما َف تؤثر على دورانو عوامل خارجية

  ياإلجرائالتعريف: 

 الصناعية يف حبثنا ىذا، ؾبموع الربامج التلفزيونية اليت تنتجها وتبثها  األقمارنقصد بالبث التلفزيوٓف عرب 

                                  
 99،ص:2003د.سعيد غريب النجار،تكنولوجيا الصحافة يف عصر التقنية الرقمية،الدار اللبنانية اؼبصرية، القاىرة  -1
اج ودورىا يف التوعية الدينية للشباب، مذكرة لنيل شهادة اؼباجيستًن يف علـو االعبلـ واالتصاؿ،جامعة اغب MBCالمية صابر، اغبمبلت اإلعبلمية يف باقة  -2

 .2010-2009ػبظر، باتنة،
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 أكباءصباىًن اؼبتلقٌن يف صبيع  إُفالصناعية لتصل  األقمارالعاؼبية عرب او تعيد بثها القنوات التلفزيونية 

 اؼبعمورة.

 صعوبات الدراسة: -9

هجية، حيث واجهنا صعوبة يف ضبط وصبع كل مصادر البحث نناحية اؼبمن الاتساع نطاؽ البحث  -

 ومراجعو، نظرا لطبيعتو القانونية البحتة.

حيث كاف من الضرورة االستعانة ا من عوائق البحث، تخصص يف اجملاؿ القانوٓف كاف عائقعدـ ال -

موز التخصص وفك ر  القانونيةببعض رجاؿ القانوف وبعض اؼبراجع القانونية لفهم اؼبصطلحات 

 القانوٓف.

 صعوبة اغبصوؿ على صبيع وثائق القانوف الدوِف اػباصة دبوضوع البحث. -

خرؽ القانوف الدوِف، لذلك قمنا باختيار  إطاراليت يتوجب ربليلها يف  اإلعبلميةاتساع رقعة اؼبادة  -

 2009نوفمرب  18مباراة  أحداثرتنا منها تغطية ؼبباراة مصر واعبزائر، واخ اإلعبلميةمبوذج التغطية 

 بالسوداف.
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 الفصل الثاني
المقاربة االقتصادية والثقافية و  اإلعالم،حرية اإلعالمالحق في 

 الصناعية األقمارللبث التلفزيوني عبر 
 

 .اإلنسانكحق من حقوق   اإلعالمالحق في المبحث األول: 

 نسافاإلاىتماـ اجملتمع الدوِف واؼبنظمات الدولية حبقوؽ  :األولالمطلب 

 .اإلعبلـاغبق يف  المطلب الثاني:

 الليبراليةفي ظل النظريتين السلطوية و  اإلعالمحرية المبحث الثاني:

 .اإلعبلـاػبلفية التارىبية للنظريتٌن السلطوية والليربالية وعبلقتهما باغبق يف  :األولالمطلب 

 .اإلعبلـظاىرة االحتكارات يف  المطلب الثاني:

 الصناعية. األقمارللبث التلفزيوني عبر  واإليديولوجيةربة االقتصادية المبحث الثالث: المقا

 الصناعية. األقماراؼبقاربة االقتصادية للبث التلفزيوٓف عرب  :األولالمطلب 

 الصناعية. األقمارللبث التلفزيوٓف عرب  اإليديولوجيةاؼبقاربة  المطلب الثاني:
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واليت  ،اإلنسافرب دعامة من دعامات حقوؽ اليت تعت ألساسيةامن بٌن اغبريات  اإلعبلـحرية  أصبحتلقد 

 يف مادهتا 1948ديسمرب 10ب العاؼبية الثانية يف اؼبنعقدة بعد اغبر  ،اؼبتحدة لؤلمماعبمعية العامة  أقرهتا

وىو ما  عاىدات اليت تدعم ىذا اغبق،ت واؼبسبخضت العديد من االتفاقيا ثرىاإوعلى  (19) التاسعة عشر

 من ىذا الفصل. األوؿيف اؼببحث  سنتناولو

للعملية  كأساس ،اإلعبلـؼبرجعية النظرية للحق يف ا معرفةىذا الفصل سنحاوؿ  يف إننا إُف باإلضافة

ىذا اغبق الذي تطالب دبوجبو  ،إعبلميىو قاعدة كل عمل  اإلعبلـيف  اؼبواطنحق  أفباعتبار  اإلعبلمية

من اجل  ،اإلعبلـغبرية القانونية  اآللياتيف اجملاؿ بتوفًن كل والناشطوف اغبقوقيوف  اإلعبلميةاؼبؤسسات 

 سبكٌن اؼبواطن من حقو يف اغبصوؿ على اؼبعلومات.

بالقدر  ،على انو حق اؼبواطن يف اغبصوؿ على اؼبعلومات اإلعبلـاغبق يف  إُفتنظر السلطة  آخرمن جانب 

 األمينرار السياسي و على االستق ووبافظ العاـ والنظاـ العاـ، األمنظ على الذي يسمح باغبفا

 قبده بشكل اقل يف الدوؿ اؼبتطورة،و  ،خاصة فيما يتعلق بدوؿ العاَف الثالث والدوؿ الناميةواالقتصادي، 

و اؼبنظمات اغبكومية وغًن  األجهزةو اؼبشرفة عليها من خبلؿ  ترب الراعية للديبقراطية واغبرية،اليت تع

 .اغبكومية

من خبلؿ النظرية الليربالية بالنسبة للتوجو وىذا  دعامة نظرية للتوجهٌن، اإلطارىذا  قبد يف فإنناومن ىنا 

والنظرية السلطوية  ،اإلعبلـكقاعدة غبق اؼبواطن يف   اإلعبلمية األجهزةاغبرية اؼبطلقة لكافة  إُفالداعي  األوؿ

 سي القائم.على انو وسيلة من وسائل احملافظة على النظاـ السيا اإلعبلـ إُفاليت تنظر 

 ،الذي ىبدـ حبثنا اإلطارل ىذا الفصل تسليط الضوء على النظريتٌن يف ػا يف ظػػػلينػػػوجب عػػػانو يتػػػػالتاِف فػػب و
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 األربعالبحث من بٌن النظريات  أىداؼخدمة  إُف األقرب)النظرية السلطوية والليربالية(  أهنماباعتبار و  

 .اآلتيةمراحل البحث  إحدىة االجتماعية قد نلمسها يف ؼبسؤولينظرية ا أف, مع العلم لئلعبلـ

كهدفٌن   ،واإليديولوجياؼبقرتبٌن االقتصادي  إُفالتطرؽ  الفصليف ىذا  ارتأينا فإنناىذا  إُف باإلضافة

فبا  يقها،لتحق تتخذ كافة السبل والوسائلواليت  ،اإلعبلمية تقـو عليها اؼبؤسسات اليت األىداؼمن  أساسٌن

ح ى ارتكاب جرائم يعاقب عليها القانوف الدوِف  أو ،أخبلقية أومهنية  أخطاءارتكاب   إُفقد يؤدي 

 الدولية. األعراؼوربضرىا 

دراسة  ألنبيةو استيعاب القارئ  هبذا اؼبوضوع، لئلحاطةكل ىذه العناصر تساىم يف تشكيل خلفية نظرية 

 ما يسمى بالبث الفضائي. أو الصناعية، األقمارالنظاـ القانوٓف للبث التلفزيوٓف عرب 
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 :اإلنسانكحق من حقوق   اإلعالم: الحق في األولالمبحث 

دورا ىاما يف بلورة نظاـ عاؼبي جديد ربددت معاؼبو بعد انتهاء  ةوالثاني األوُفلقد كاف للحربٌن العاؼبيتٌن 

 10نعقدة يـواؼبتحدة اؼب لؤلمموجسدتو اعبمعية العامة  ،1945اغبرب العاؼبية الثانية سنة 

الذي يعترب اؼبرجعية  اإلعبلفوىو  ،اإلنسافالعاؼبي غبقوؽ  اإلعبلف بإقرارواليت انتهت ، 19481ديسمرب

كما انو القاعدة اليت تستند   اؼبتحدة،  األممؼبصادقة على ميثاؽ عليها دساتًن الدوؿ االذي قامت  األساسية

 اؼبنظمات اغبقوقية يف العاَف. إليها

منو واليت  19من خبلؿ اؼبادة  اإلعبلـيف بلورة اغبق يف  ساىم اإلنسافالعاؼبي غبقوؽ  اإلعبلف أفكما 

نصت على انو :" لكل شخص اغبق يف حرية الرأي والتعبًن، ويشمل ىذا اغبق حرية اعتناؽ اآلراء دوف أي 

, والذي 2عبغرافية"تدخل، واستقاء األنباء واألفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دوف تقيد باغبدود ا

                                  
، نتيجة ؼبا خربه العاَف يف اغبرب العاؼبية 1948ديسمرب  10كاف اإلعبلف العاؼبي غبقوؽ اإلنساف، الذي اعتمدتو اعبمعية العامة لؤلمم اؼبتحدة يف  -1

لى اإلطبلؽ بوقوع فظائع من ىذا القبيل مرة أخرى. وقد قرر زعماء وبعد اغبرب العاؼبية الثانية وإنشاء األمم اؼبتحدة، تعهد اجملتمع الدوِف بعدـ السماح ع،الثانية
والوثيقة اليت توخاىا ىؤالء الزعماء، واليت أصبحت فيما بعد ،.العاَف إكماؿ ميثاؽ األمم اؼبتحدة خبريطة طريق تضمن حقوؽ كل فرد يف أي مكاف أو زماف

. ولقد استعرضت اعبمعية العامة مشروع إعبلف حقوؽ 1946األوُف للجمعية العامة يف عاـ  اإلعبلف العاؼبي غبقوؽ اإلنساف"، كانت موضع نظر يف الدورة"
"هبدؼ عرضو علي عبنة حقوؽ اإلنساف للنظر فيو... لدى إعدادىا للشرعة الدولية  واالجتماعي االقتصادياإلنساف واغبريات األساسية وأحالتو إِف اجمللس 

، بتفويض أعضاء مكتبها لصوغ ما أظبتو "مشروع مبدئي للشرعة الدولية غبقوؽ 1947ُف، اليت عقدت يف أوائل عاـ للحقوؽ". وقامت اللجنة يف دورهتا األو 
 ..للتوزيع اعبغرايف اإلنساف". وبعد ذلك إستؤنف العمل على يد عبنة صياغة رظبية تتألف من أعضاء للجنة مت اختيارىم من شبآف دوؿ يف ضوء اؼبراعاة الواجبة

عضوًا يبثلوف ش ى اػبلفيات السياسية والثقافية والدينية. وقد قامت السيدة إليانور روزفلت، أرملة الرئيس األمريكي  18حقوؽ اإلنساف مكونة من كانت عبنة 
وع األوِف لئلعبلف، ومقرر فرانكلٌن د. روزفلت برئاسة عبنة صياغة اإلعبلف العاؼبي غبقوؽ اإلنساف. واشرتؾ معها السيد رينيو كاسٌن من فرنسا، الذي وضع اؼبشر 

مم اؼبتحدة غبقوؽ اللجنة، السيد تشارلز مالك من لبناف، ونائب رئيسة اللجنة السيد بونغ شونغ شانغ من الصٌن، والسيد جوف نبفري من كندا، ومدير شعبة األ
 ة القوة الدافعة وراء وضع اإلعبلفاإلنساف، الذي أعد ـبطط اإلعبلف. ومع ىذا، فإنو كاف شبة تسليم بأف السيدة روزفلت كانت دبثاب

 18:03-14/05/2012تاريخ التصفح: http://www.un.org/ar/documents/udhr/history.shtmlموقع  األمم اؼبتحدة: 
 1948ديسمرب  10نساف,اعبمعية العامة لؤلمم اؼبتحدة, اإلعبلف العاؼبي غبقوؽ اإل -2

http://www.un.org/ar/documents/udhr/history.shtml
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من  أكثر ،1ىناؾ حديث عن اغبق يف االتصاؿ أصبححبيث  ر مع تطور وسائل االتصاؿ اغبديثة،تطو 

 .اإلعبلـاغبديث عن اغبق يف 

 :اإلنساناىتمام المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بحقوق : األولالمطلب 

 متساوية، للكل الشعوب كرامة وحقوؽ افمن الشعور ب نابع اإلنسافحبقوؽ اىتماـ اجملتمع الدوِف  إف

 اإلنسانيةمت ارتكاب جرائم ضد  أفوقد كاف ىذا االىتماـ بعد  ،2للحرية والعدؿ واؼبساواة األساستشكل 

ؿ السعي موضوع ىذه اغبقوؽ من خبلاإلنساف  أصبححبيث  والثانية، األوُفتٌن خبلؿ اغبربٌن العاؼبي

التمتع باغبق يف اغبياة وحرية  على اثر سبكينو من ن واجباتو،التملص م دوف لتمكينو من فبارسة حقوقو،

 العقيدة و منع التمييز العنصري...اٍف. و التفكًن

ضماف لىذه اغبقوؽ ىي اجملاالت اليت ربكم عبلقات الدوؿ فيما بينها من خبلؿ السعي  أصبحتولقد 

 الذي يتشكل "اجملتمع الدوِفػػػ بػا يسمى ربت غطاء مىذه اغبقوؽ للشعوب يف  كل دولة،  من األدْفاغبد 

 3يت تدخل فيما بينها يف عبلقات متبادلة قوامها الصاٌف اؼبشرتؾ..."ؾبموع الدوؿ ال"من  

اية مواليت اضطلعت حب ،اإلنسافنتائج ىذا االىتماـ الدوِف حبقوؽ  إحدىاؼبتحدة  األممكانت منظمة  و

 التابعة اؼبختلفة األجهزةارسة الرقابة عن طريق من خبلؿ فب ،واغبرص على عدـ انتهاكها اإلنسافحقوؽ 

                                  
أوؿ من رسم بعض خطوطو الكربى عندما دعي إُف   Jean D’ARCY, وكاف جاف دارسي1969"لقد برز مفهـو اغبق يف االتصاؿ للمرة األوُف يف -1

 سَمع واف يعلم  ويُعلَم.حق أوسع نطاقا من اغبق يف اإلعبلـ, وىو اغبق يف االتصاؿ.وينطوي ىذا اغبق ضمن أمور أخرى على حق اإلنساف يف أف يسمع ويُ 
فًنى حق االتصاؿ يشكل حقا أساسيا لئلنساف, ويتفرع عنو عدد من اغبقوؽ واغبريات األخرى, مثل اغبق يف  Desdmond FISHERأما دظبوند فيشار

  .123,ص:1985لكويت,عاَف اؼبعرفة,ااإلعبلـ, وحرية الرأي والتعبًن وحرية الرأي...اٍف" د.مصطفى اؼبصمودي, النظاـ اإلعبلمي اعبديد,
 8,ص:2009, 1د.عبد العزيز العشاوي, حقوؽ اإلنساف يف القانوف الدوِف,دار اػبلدونية, اعبزائر,ط-2
 .658,ص:1999ؾبمع اللغة العربية عبمهورية مصر العربية, معجم القانوف, اؽبيئة العامة لشؤوف اؼبطابع األمًنية, القاىرة,-3
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 ....اٍفاإلنسافوؿبكمة العدؿ الدولية وؾبلس حقوؽ  األمنكمجلس   واؽبيئات اؼبنبثقة عنها ،ؽبا 

 جياؿاأل إنقاذى عاتقها عل تأخذاؼبتحدة  األممشعوب كافة   أفعلى  1اؼبتحدة األمموتؤكد ديباجة ميثاؽ 

تعهد صبيع الدوؿ فيو حبماية حقوؽ  إُف باإلضافة ؼبية الثانية( من ويبلت اغبرب،لعاأي بعد اغبرب ااؼبقبلة )

 إمباء إُف باإلضافة ،دينيا أوجنسيا  أوببل سبييز بٌن الناس سبييزا عنصريا  ،األساسيةواغبريات  اإلنساف

 العبلقات الودية بٌن الدوؿ.

قامت باستحداث ىيئات تعترب  ا اؼبيثاؽ،ىذاؼبدرجة يف  األىداؼربقيق  اؼبتحدة من األممولكي تتمكن 

 , وؽبا مهاـ ىبوؽبا ؽبا اؼبيثاؽ:فروعا رئيسية ؽبا

  :الجمعية العامة 

أو يتصل  ،وؽبا أف تناقش أية مسألة أو أمر يدخل يف نطاؽ اؼبيثاؽ ،األمم اؼبتحدةتتألف من صبيع أعضاء 

ا أف توصي أعضاء اؽبيئة أو ؾبلس األمن كما أف ؽب  ظائفو،بسلطات فرع من الفروع اؼبنصوص عليها فيو أو و 

أف تنظر يف اؼببادئ العامة للتعاوف يف حفظ السلم  ؽبا أفكما دبا تراه يف تلك اؼبسائل واألمور،  أو كليهما 

ويدخل يف ذلك اؼببادئ اؼبتعلقة بنزع السبلح وتنظيم التسليح، كما أف ؽبا أف تقدـ توصياهتا  ،واألمن الدوِف

 .إُف األعضاء أو إُف ؾبلس األمن أو إُف كليهما بصدد ىذه اؼببادئ

  :تعد اعبمعية العامة دراسات وتشًن بتوصيات بقصد

                                  
أكتوبر  24يف ساف فرانسيسكو يف ختاـ مؤسبر األمم اؼبتحدة اػباص بنظاـ اؽبيئة الدولية وأصبح نافذا يف  1945 جويلية  26وقع ميثاؽ األمم اؼبتحدة يف  -1

, وقد جاء 1965و 1963, وقد أدخلت تعديبلت على  بعض مواد اؼبيثاؽ سنة . ويعترب النظاـ األساسي حملكمة العدؿ الدولية جزءا متمما للميثاؽ1945
 مادة موزعة على ىذه الفصوؿ. 111فصبل وتضمن  19ديباجة واؼبيثاؽ يف 
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 إمباء التعاوف الدوِف يف اؼبيداف السياسي وتشجيع التقدـ اؼبطرد للقانوف الدوِف وتدوينو،  -أ 

 ة والتعليمية والصحية، واإلعانة علىػػػػػػافياعية والثقػػػػػػػػإمباء التعاوف الدوِف يف اؼبيادين االقتصادية واالجتم -ب 

ربقيق حقوؽ اإلنساف واغبريات األساسية للناس كافة ببل سبييز بينهم يف اعبنس أو اللغة أو الدين وال تفريق 

 بٌن الرجاؿ والنساء

ير كما تتلقى اعبمعية العامة تقارير سنوية وأخرى خاصة من ؾبلس األمن وتنظر فيها، وتتضمن ىذه التقار 

وتتلقى التقارير من  ازبذىا غبفظ السلم واألمن الدوِف،بيانا عن التدابًن اليت يكوف ؾبلس األمن قد قررىا أو 

 .وتنظر يف ميزانية اؽبيئة وتصادؽ عليها األخرىالفروع 

حبيث لكل عضو يف األمم اؼبتحدة صوت واحد يف اعبمعية العاـ،  فأمن اؼبيثاؽ على  18تنص اؼبادة  و

معية العامة قراراهتا يف اؼبسائل العامة بأغلبية ثلثي األعضاء اغباضرين اؼبشرتكٌن يف التصويت. تصدر اعب

وتشمل ىذه اؼبسائل: التوصيات اػباصة حبفظ السلم واألمن الدوِف، وانتخاب أعضاء ؾبلس األمن غًن 

وصاية وفقا غبكم الدائمٌن، وانتخاب أعضاء اجمللس االقتصادي واالجتماعي، وانتخاب أعضاء ؾبلس ال

، وقبوؿ أعضاء جدد يف "األمم اؼبتحدة" ووقف (86) السادسة والثمانوف اؼبادةالفقرة األوُف )ج( من 

األعضاء عن مباشرة حقوؽ العضوية والتمتع دبزاياىا، وفصل األعضاء، واؼبسائل اؼبتعلقة بسًن نظاـ 

 .الوصاية، واؼبسائل اػباصة باؼبيزانية

 ة خاصة حبسب ما تدعو إليو اغباجة،ة يف أدوار انعقاد عادية ويف أدوار انعقاد سنويذبتمع اعبمعية العامو 

طلب ؾبلس األمن أو أغلبية أعضاء األمم ويقـو بالدعوة إُف أدوار االنعقاد اػباصة األمٌن العاـ بناء على 

 اؼبتحدة.
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  األمنمجلس: 

من طبسة عشر  يتألف ؾبلس األمن أفعلى من ميثاؽ اؼبم اؼبتحدة  (23) الثالث والعشروف دةاتنص اؼب

)روسيا  السوفيتيةعضوا من األمم اؼبتحدة، وتكوف صبهورية الصٌن، وفرنسا، وارباد اعبمهوريات االشرتاكية 

حاليا( ، واؼبملكة اؼبتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والواليات اؼبتحدة األمريكية أعضاء دائمٌن 

امة عشرة أعضاء آخرين من األمم اؼبتحدة ليكونوا أعضاء غًن دائمٌن يف اجمللس. فيو. وتنتخب اعبمعية الع

ويراعى يف ذلك بوجو خاص وقبل كل شيء مسانبة أعضاء األمم اؼبتحدة يف حفظ السلم واألمن الدوِف 

  .ويف مقاصد اؽبيئة األخرى، كما يراعى أيضا التوزيع اعبغرايف العادؿ

غًن الدائمٌن ؼبدة سنتٌن، على أنو يف أوؿ انتخاب لؤلعضاء غًن الدائمٌن ينتخب أعضاء ؾبلس األمن كما 

بعد زيادة عدد أعضاء ؾبلس األمن من أحد عشر عضوا إُف طبسة عشر عضوا، ىبتار اثناف من األعضاء 

يكوف و  .األربعة اإلضافيٌن ؼبدة سنة واحدة والعضو الذي انتهت مدتو ال هبوز إعادة انتخابو على الفور

اؼبتحدة إُف ؾبلس األمن بالتبعات  األمميعهد أعضاء ىيئة و ، عضو يف ؾبلس األمن مندوب واحدلكل 

الرئيسية يف أمر حفظ السلم واألمن الدوِف ويوافقوف على أف ىذا اجمللس يعمل نائبا عنهم يف قيامو بواجباتو 

 .اليت تفرضها عليو ىذه التبعات

 :المجلس االقتصادي واالجتماعي 

  م اؼبتحدة تنتخبهم اعبمعية العامة،س االقتصادي واالجتماعي من أربعة وطبسٌن عضوا من األميتألف اجملل

أف عي كل سنة ؼبدة ثبلث سنوات ووبوز ينتخب شبانية عشر عضوا من أعضاء اجمللس االقتصادي واالجتما

 .يعاد انتخاب العضو الذي انتهت مدتو مباشرة
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دراسات ويضع تقارير عن اؼبسائل الدولية يف أمور االقتصاد للمجلس االقتصادي واالجتماعي أف يقـو ب

اسات وإُف وضع واالجتماع والثقافة والتعليم والصحة وما يتصل هبا، كما أف لو أف يوجو إُف مثل تلك الدر 

إُف اعبمعية العامة وإُف أعضاء األمم  ولو أف يقدـ توصياتو يف أية مسألة من تلك اؼبسائلمثل تلك التقارير، 

 .وإُف الوكاالت اؼبتخصصة ذات الشأف تحدة اؼب

أف يقدـ توصيات ويعد مشروعات اتفاقات لتعرض على اعبمعية العامة و يدعو إُف عقد مؤسبرات  أيضاولو 

 .دولية ؼبناقشة كل ما ىبتص بإشاعة احرتاـ حقوؽ اإلنساف واغبريات األساسية ومراعاهتا

ينشأ  عبانا للشؤوف  أفولو ، األغلبيةبتصويت  ويصدر قراراتو صوت واحد أعضائوولكل عضو من 

كما ينشئ غًن ذلك من اللجاف اليت قد وبتاج إليها لتأدية   االجتماعية ولتعزيز حقوؽ اإلنساف،االقتصادية و 

 وظائفو.

 :محكمة العدل الدولية 

مها األساسي ، وتقـو بعملها وفق نظاية ىي األداة القضائية الرئيسية لؤلمم اؼبتحدة ؿبكمة العدؿ الدول

الدوِف وجزء ال يتجزأ من اؼبلحق هبذا اؼبيثاؽ وىو مبين على النظاـ األساسي للمحكمة الدائمة للعدؿ 

، حبكم عضويتهم أطرافا يف النظاـ األساسي حملكمة العدؿ الدوليةو يعترب صبيع أعضاء األمم اؼبتحدة اؼبيثاؽ،

اـ األساسي حملكمة العدؿ الدولية بشروط ربددىا أف تنضم إُف النظ هبوز لدولة ليست من األمم اؼبتحدة

أف  ، ويتعهد كل عضو من أعضاء األمم اؼبتحدةاعبمعية العامة لكل حالة بناء على توصية ؾبلس األمن

 . ينزؿ على حكم ؿبكمة العدؿ الدولية يف أية قضية يكوف طرفا فيها
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الذي تطرحو الكثًن  األشكاؿالعامة, لكن  واألمانةقبد ؾبلس الوصاية  األربعة األجهزةىذه  إُف باإلضافة

 واألجهزةاؼبتحدة  األممدرة عن ىيئة القرارات الصا إلزاميةوالبحوث ىو مدى  ،األكاديبيةمن الدراسات 

 يف اؽبيئة. األعضاءومدى سرياهنا على صبيع التابعة ؽبا، 

 اإلعالمالمطلب الثاني: الحــق فـــي 

 : اإلعالممفهوم الحق في  -1

انوف ووبميو يقـو بعمل معٌن يبنحو لو الق أفعلى  األشخاصفهـو العاـ ىو قدرة لشخص من اؼباغبق يف 

سلطة شخص  بأنواستقر على تعريف اغبق واف كل حق يقابلو واجب والفقو القانوٓف  ربقيقا ؼبصلحة يقرىا،

 .1يقره القانوف ووبميو وال يبكن تصور اغبق بدوف قانوف، أديب أومعٌن مادي  يءعلى ش

 مادي على شيء معٌن أو ،آخرشخص  لىلقانوف ووبميها، لشخص معٌن، عقدرة يقرىا ا أوىو مزية  أو

اغبقوؽ  أوامة فيقاؿ اغبريات الع اؿ كلميت اغبق واغبرية كمرتادفٌن،درج البعض على استعمولقد ، 2أديب أو

 أوالرخصة  أوادؼ الرتخيص ة تر اغبرية العام أف األمرالعامة دبعىن واحد، ولكن ىذا غًن صحيح، وحقيقة 

ق فهو مصلحة سيدة مرسومة اغبدود، اغب أما اجملتمع كافة، ألفرادالعامة رخص  فاغبريات التصرؼ، إباحة

وسوء االستعماؿ ترد صبيعها على اغبق  النصوص اؼبتعلقة بالتعسف وذباوز اغبدود، أفوبميها القانوف، كما 

 .3لعامةترد على اغبريات ا ال أهناوالسلطة يف حٌن 

 ة منػػيحػػات الصحػػػػػػومػػػػوؿ على اؼبعلػػػػػػوب يف اغبصػػػػػات والشعػػاعػػراد واعبمػػػػػق األفػػحىو  بلـػػػػػاإلعق يف ػػػػػواغب

                                  
 209د.إظباعيل عبد الفتاح عبد الكايف، معجم مصطلحات حقوؽ اإلنساف، موقع كتب عربية، ص-1
 210، ص1990، اعبزائر، 2د.اسحق إبراىيم منصور، نظرييت القانوف واغبق، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية، ط -2
 .206اؼبرجع السابق، ص-3
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إال أف ىذا اغبق ال يقف عند تلقي اؼبعلومات ولكن من خبلؿ وسائط تتمتع باؼبصداقية،  أو ،مصادرىا 

 اـػػػػػػرأي العػػػػػػو الػػػػػػػػة يف توجيػػػػػػػػػواعتمادىا لتعزيز اؼبشارك اآلخرين دبختلف الوسائل،يشمل استعماؽبا ونقلها إُف 

 .وصناعة القرار وربقيق التنمية 

إذ يعترب اإلطار واالمتداد القانونيٌن ؽبذه  ويرتبط مفهـو اغبق يف اإلعبلـ ارتباطا وثيقا دبفهـو حرية اإلعبلـ،

ىو تلك الصبلحيات القانونية اليت سبنح لؤلفراد فبارسة تلك اغبريات اعبزئية عبلـ . فاغبق يف اإلاغبرية

وىذه األخًنة تؤدي بدورىا إُف  ويعين ذلك ؾبموعة من اغبقوؽ اجملردة للوصوؿ إُف حقوؽ كاملة، لئلعبلـ،

ت اغبقيقية والنزيهة ماوسبتد إُف صبلحيات قانونية تؤدي إُف الوصوؿ للمعلو  ،اغبق يف تلقي الرسالة اإلعبلمية

 :واغبق يف اإلعبلـ يتضمن .ألصحابو القياـ دبهنتهم بصفة موضوعيةحبيث زبوؿ 

سواء كاف  معد الرسالة اإلعبلمية، حق تبليغ األنباء واؼبعلومات واآلراء: وىذا اغبق يتعلق بالصحفي أو -

 .فردا أو مؤسسة إعبلمية

 .متعلق دبستقبل الرسالة اإلعبلمية اؼبعلومات واآلراء: وىذا اغبق حق تلقي األنباء و -

ورة ثال أقرتوالذي  1789واؼبواطن لسنة  اإلنسافحقوؽ  إعبلفمن  (11) اغبادية عشر وقد جاء يف اؼبادة

، ,ومنو فاف لكل مواطن حق الكتابة، لئلنسافاغبقوؽ القيمية  إحدى والرأيحرية االتصاؿ  أف لفرنسية،ا

 .اآلراء و راألفكاوكذا حرية نشر  والطبع حبرية،

 :اإلنسانكحق من حقوق   اإلعالمالحق في  -2

 لومات كحق منوتدفق اؼبع ،اإلعبلـكربى غبرية   أنبيةيبلء إ على لف التشريعات والدساتًنػػػت ـبتػػػػقد درجػػػػل

وىذا تبعا للشعور بضرورة ضباية ىذا اغبق باعتباره حجر الزاوية للحريات واغبقوؽ  ،اإلنسافحقوؽ 
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 ةػيػمرجع (19) التاسعة عشر يف مادتو اإلنسافاؼبي غبقوؽ ػالع بلفػػاإلعر ػػػيعتبو  اغبديث. نسافلئل األساسية

 اإلنسافوسنستعرض فيما يلي بعض وثائق حقوؽ  ،اإلعبلمية ومةػؼبنظتعلق باػػيت تػػال ات،عػللتشري ةػأساسي

 :اإلعبلـاليت اىتمت حبماية اغبق يف 

 1948ديسمبر  10العالمي لحقوق االنسان  اإلعالن: 

 كادت تقضي على  ةمر بعد حرب مد ،يف بناء اجملتمع اغبديث أساسيةوخطوة  العاؼبي اقبازا، اإلعبلفيعترب 

 ، وىو اغبق يف اغبياة،لئلنسافاتية على حساب اغبق الطبيعي ، و الذاألنانيةاغبياة البشرية، بفعل طغياف  

 .األخرى األساسيةفضبل عن اغبريات واغبقوؽ 

من ضمنها حرية و  افية،مواده اغبقوؽ اؼبدنية والسياسية وكذا اغبقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثق وتتناوؿ

شباف  اية من طرؼيف البد اإلعبلفواعتمد ىذا ، اإلنسافىي حقوؽ غريزية فطرية يف و  ،اآلراءالتعبًن عن 

 العاـ العاؼبي. الرأيدبساندة دولة، وحضي  (48) واربعٌن

وىم  ،ومتساوين يف الكرامة أحراراومنها يولد صبيع الناس  ،على مبادئ فلسفية يقـو عليها اإلعبلفووبتوي 

 .اإلخاءيعاملوا بعضهم بعضا بروح  أفوعليهم  ،قد وىبوا العقل والوجداف

اؼبتحدة للتنظيم الدوِف اؼبنعقد يف ساف  األممبعد اقرتاح بعض اؼبندوبٌن يف مؤسبر  اإلعبلفولقد كاف ىذا 

 .1اؼبؤسبر اجل ذلك أفغًن ، اإلنسافغبقوؽ  إعبلنايعتمد اؼبؤسبر  أف 1945كو عاـ فرانسيس

 اؿػاليت تشمل البحث عن واستقب ،اغبق يف حرية التعبًن اإلعبلفمن  (19) التاسعة عشر ادةػػاؼب دتػػػأكوقد 

حق  لكل شخص حيث جاء فيها:"، 1وبغض النظر عن اغبدود  أي وسيط،ربع وأفكارمعلومات  وإرساؿ

                                  
 11د.عبد العزيز العشاوي، مرجع سابق، ص: -1
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التمتع حبرية الرأي والتعبًن، ويشمل ىذا اغبق حريتو يف اعتناؽ اآلراء دوف مضايقة، ويف التماس األنباء 

 واألفكار وتلقيها ونقلها إُف اآلخرين، بأية وسيلة ودومبا اعتبار للحدود".

ىناؾ حديث عن فلن يكوف  وإال ،لتحققهاباغبرية  اإلعبلـئل فاف ىذه اغبرية تفرض سبتع كافة وسا ومن ىنا

تتوقف عندما تبدأ  لكن مع مراعاة حدود اغبرية اليت وتلقيها ونقلها حبرية واألفكار األنباءحرية التماس 

 . اإلعبلـدبا فيها حق اؼبواطن يف  اآلخرينػبدمة حريات وحقوؽ  أساسابل وجدت  ،اآلخرينحريات 

  1966ديسمبر  اإلنسانالعهدين الدوليين الخاصين بحقوق: 

اؼبؤرخ يف  ،نبا العهد الدوِف اػباص باغبقوؽ اؼبدنية والسياسية نسافاإلاف الدولياف اػباصاف حبقوؽ العهد

مارس  23من  (49) التاسعة واالربعوف اؼبادة ألحكاـوالذي بدا نفاذه طبقا  ،1966ديسمرب  16

 مادة. (52اثناف وطبسوف ) وىو متكوف من ديباجة و ،1976

ديسمرب  16قافية واؼبؤرخ يف هد الدوِف اػباص باغبقوؽ االقتصادية االجتماعية والثالعهد الثآف فهو الع أما 

 وىو، (27السابعة والعشروف )اؼبادة  ألحكاـوفقا  1976 جانفي 03يف  أيضا، والذي بدا نفاذه 1966

 مادة.( 31واحد وثبلثٌن)مشكل من ديباجة و  

على كرامة  فهما يؤكداف ،واألىداؼاؼبضموف العهدين من حيث ومواد  وأحكاـوتكاد تنطبق لديباجة 

 العدؿ والسبلـ يف العاَف. أساسبصفتها  اإلنسافحقوؽ على تعزيز  والتأكيد واغبرية، األصيلة اإلنساف

 ؽالعاؼبي غبقو  اإلعبلف اء يفػػػا جػػػػؼب يداػػػأكػػتة ػػػاسيػػػنية والسيدػػػقوؽ اؼبػػاص باغبػػدوِف اػبػػعهد الػػقد تضمن ال و

لكل إنساف حق يف اعتناؽ أراء دوف مضايقة كما منو انو  (19) التاسعة عشر حيث ورد باؼبادة ،اإلنساف

                                                                                                              
 11،ص:1995ؿبمد السيد سعيد، حرية الصحافة من منظور حقوؽ االنساف، مركز القاىرة لدراسات حقوؽ االنساف،القاىرة، -د-1
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لكل إنساف حق يف حرية التعبًن. ويشمل ىذا اغبق حريتو يف التماس ـبتلف ضروب اؼبعلومات واألفكار  أف

أو مطبوع أو يف قالب أو بأية وتلقيها ونقلها إُف اآلخرين دومبا اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب 

 ىبتارىا. وسيلة أخرى

تستتبع فبارسة اغبقوؽ اؼبنصوص  منو:" الثالثة لكن ىذا العهد وضع قيودا ؽبذه اغبرية حيث جاء يف الفقرة

وعلى ذلك هبوز إخضاعها لبعض  ذه اؼبادة واجبات ومسؤوليات خاصة،من ى (2) الثانية عليها يف الفقرة

  :ف تكوف ؿبددة بنص القانوف وأف تكوف ضروريةولكن شريطة أ القيود

 الحرتاـ حقوؽ اآلخرين أو ظبعتهم -

   .1غبماية األمن القومي أو النظاـ العاـ أو الصحة العامة أو اآلداب العامة -

وثيقتٌن دوليتٌن  أىمية سوالعهد الدوِف اػباص باغبقوؽ اؼبدنية والسيا اإلنسافالعاؼبي غبقوؽ  اإلعبلفويعترب 

 ،اإلنسافباعتباره حقا من حقوؽ  غبمايتو، اآللياتمت تفعيل  إثرنباوعلى  ،اإلعبلـاغبق يف  بإرساءقامتا 

وضمن  حدودىا، أقصىاغبرية يف سند قانوٓف دوِف الستعماؿ ىذه  اإلعبلميةللمؤسسات  أصبحوبالتاِف 

 .19لثالثة من اؼبادة يف الفقرة ا والسياسيةالقيود اليت حددىا العهد الدوِف اػباص باغبقوؽ اؼبدنية 

و تبنتو كحق من  اإلعبلـباغبق يف  واىتمت إقليميةاليت اعتمدهتا منظمات  اإلقليميةاالتفاقيات ومن 

 :يلينذكر ما  اإلنسافحقوؽ 

 

                                  
)ألف( اؼبؤرخ يف كانوف األوؿ/  2200مة اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضماـ بقرار اعبمعية العا العهد الدوِف اػباص باغبقوؽ اؼبدنية والسياسية -1

 49، طبقا للمادة 1976آذار/ مارس  23تاريخ بدء النفاذ :  1966ديسمرب 
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  اإلنسانلحقوق  األوروبيةاالتفاقية: 
 ز ػػػػػيػػػػت ح, ودخل04/11/1950اريخ ػػا بتػػػومت التوقيع عليها يف مدينة روم ،1أوروبانظمة ؾبلس ػػاعتمدهتا م

تنص  و مادة دخلت كلها حيز التنفيذ، (14) اربعة عشر إليهامضافا  ،03/09/1953التنفيذ بتاريخ 

 يلي: على ما األوروبيةمن ىذه االتفاقية  (10العاشرة )اؼبادة 

 األفكار أووحرية تلقي اؼبعلومات  الرأيويشمل ىذا اغبق حرية  لكل شخص اغبق يف التعبًن، -1

سبنع ىذه اؼبادة الدوؿ وف التقيد باغبدود اعبغرافية، و ال ومن د ،ومن دوف تدخل السلطات العامة وإذاعتها

 لطلبات الرتخيص. التلفزة أوالسينما  أو اإلذاعةنشاط مؤسسات  إخضاعمن 

 الشروط أولبعض الشكليات  ،فبارسة ىذه اغبريات اليت تتطلب واجبات ومسؤوليات إخضاعهبوز  -2

قراطي تدابًن ضرورية غبفظ سبلمة اليت وبددىا القانوف، واليت تعد يف ؾبتمع ديباؼبخالفات  أو يودالق أو

 وظبعتهم اآلخرينوؽ ػاية حقػػػػػػػػػػوضب، بلؽػػػواألخومنع اعبريبة وضباية الصحة  النظاـ، العاـ وضباية واألمنالوطن 

  .2القضائية ونزاىتها اؽبيئة سلطة ضماف أو اؼبعلومات السرية، إفشاءذلك ؼبنع و 

القيود اليت تقف عندىا اغبريات  أونبلحظ انو قد وردت مصطلحات يف ىذه اؼبادة زبص اغبدود اليت  و

وىي  العاـ، اؼبعلومات السرية...(، األمنة الوطن، دابًن الضرورية غبفظ سبلم: )التػكػ  ،األوُفاؼببينة يف الفقرة 

ىذه اؼبصطلحات فرضتها  أف إال، األحادية األنظمةة يف تستعمل عاد ،مصطلحات فضفاضة غًن دقيقة

                                  
اـ سيادة القانوف ؾبلس أوروبا  ذبمع من الدوؿ األوروبية يهدؼ اُف تعميق الصبلت بٌن الدوؿ األعضاء اليت تسودىا إيديولوجية الديبقراطية الغربية واحرت  -1

دوؿ, وقد أنشئ قوؽ اإلنساف وحرياتو األساسية كما يهدؼ إُف ازباذ كافة الوسائل لدعم التعاوف يف الشؤوف السياسية واالقتصادية والثقافية بٌن ىذه الوضباية ح
ر العربية, مرجع ". ؾبمع اللغة العربية عبمهورية مص1949أوت  13وأصبحت سارية اؼبفعوؿ يف  1949ماي  05ىذا اجملل دبوجب معاىدة مت توقيعها يف 

 659سابق,ص:
  .1950تشرين الثآف/نوفمرب  4روما يف  ،االتفاقية األوروبية غبماية حقوؽ اإلنساف واغبػريات األساسية -2
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 ظروؼ إُف باإلضافة َف تفق بعد من دمار اغبرب العاؼبية الثانية، أوروبايث كانت ح تلك الفرتة، ظروؼ

 .اإلعبلميةبٌن اؼبعسكرين الشرقي  والغريب فبا حتم فرض قيود على اؼبنظومة  اغبرب الباردة

  اإلنسانلحقوق  األمريكيةاالتفاقية:  
ية كوستاريكا بتاريخ التوقيع عليها يف مدينة ساف خوسيو جبمهور ومت  ،1األمريكيةاعتمدهتا منظمة الدوؿ 

 انو: على (13) الثالثة عشر ادةونصت اؼب ، 18/07/1978يف  ودخلت حيز التنفيذ، 22/11/1969

 حث عن ـبتلف أنواعويشمل ىذا اغبق حريتو يف الب ساف اغبق يف حرية الفكر والتعبًن،لكل إن -1

اؼبعلومات واألفكار وتقفيها ونقلها إُف اآلخرين، دومبا اعتبار للحدود، سواء شفاىا أو كتابة أو طباعة أو يف 

 .قالب فين أو بأية وسيلة ىبتارىا

ال هبوز أف زبضع فبارسة اغبق اؼبنصوص عليو يف الفقرة السابقة لرقابة مسبقة، بل يبكن أف تكوف  -2

  :ؤولية الحقة وبددىا القانوف صراحة وتكوف ضرورية من أجل ضمافموضوعا لفرض مس

 احرتاـ حقوؽ اآلخرين أو ظبعتهم  -أ

 .ضباية األمن القومي أو النظاـ العاـ أو الصحة العامة أو األخبلؽ العامة -ب

أو غًن كالتعسف يف استعماؿ اإلشراؼ اغبكومي ًن بأساليب غًن مباشرة،ال هبوز تقييد حق التعب -3

هزة اؼبستعملة األج أو اآلالت أوإلرساؿ اإلذاعية أو التلفزيونية،تردد موجات ا ظبي على ورؽ الصحف،أوالر 

  .أو بأية وسيلة أخرى من شأهنا أف تعرقل نقل األفكار واآلراء وتداوؽبا وانتشارىايف نشر اؼبعلومات،

                                  
الثالثة على احرتاـ دولة وأمانتها العامة بواشطن، وقع ميثاقها األساسي يف مادتو  35"منظمة الدوؿ األمريكية ىي اؼبنظمة اليت تضم الدوؿ األمريكية،  وتضم -1

 448اغبقوؽ األساسية للفرد..."معجم مصطلحات حقوؽ اإلنساف, مرجع سابق,ص:
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مة لرقابة مسبقة ينص السابقة، يبكن إخضاع وسائل التسلية العا 2على الرغم من أحكاـ الفقرة  -4

 .عليها القانوف، ولكن لغاية وحيدة ىي تنظيم اغبصوؿ عليها من أجل اغبماية األخبلقية لؤلطفاؿ واؼبراىقٌن

إف أية دعاية للحرب وأية دعوة إُف الكراىية القومية أو العرقية أو الدينية، واللذين يشكبلف ربريضا  -5

انوٓف آخر ومشابو ضد أي شخص أو ؾبموعة أشخاص، على العنف اؼبخالف للقانوف، أو أي عمل غًن ق

تعترب جرائم يعاقب  مهما كاف سببو، دبا يف ذلك سبب العرؽ أو اللوف أو الدين أو اللغة أو األصل القومي،

 .1عليها القانوف

سبقة رقابة م أيةسبنع  أهناوالتعبًن دبختلف الوسائل اؼبتاحة، حيث وتعترب ىذه اؼبادة سندا قويا غبرية الفكر 

 أكثركانت   أهناكما   عنها، يف حدود ما يبينو القانوف، الحقةعلى حرية التعبًن، بل تفرض مسؤوليات 

لرابعة نصت اؼبادة ا أف إُف باإلضافة ،وضوحا يف تصنيف اعبرائم الناصبة عن التعسف يف استعماؿ ىذا اغبق

 يف حاؿ ت عن ذلك،ػبػػتكوف قد ترت ات اليتػػػولييكوف ذلك الغيا للمسؤ  أفدوف  على حق الرد والتصحيح،

 . إعبلميةجارحة من طرؼ أي وسيلة  أومعلومات خاطئة  أو أفكارؾبموعة جراء نشر أي  أوفرد  أي تأذي

 والشعوب اإلنسانلحقوق  اإلفريقيق االميث:  

 ًنويبػػػػػة نػػػدينػػػػم و يفػػػػومت التوقيع علي ،2اإلفريقيالحقا االرباد  أصبحتاليت  اإلفريقيةاعتمدتو منظمة الوحدة 

  ونصت اؼبادة /،21/10/1986ودخل حيز التنفيذ يف  ،28/06/1981ينيا، يف ػػػػػػهورية كػػػػمة صبػػػػعاص 

                                  
 .22/11/1969، ساف خوسيو,االتفاقية األمًنكية غبقوؽ اإلنساف -1
تُػّتخذ أىم  .نظمة الوحدة األفريقية، متشكبًل خلفًا ؼب2002 جواف 9اإلرباد يف تأسس  .أفريقية دولة 52تتألف من  منظمة دوليةىو  االرباد األفريقي -2

يسمى باعبمعية العامة لئلرباد األفريقي. يقع مقر األمانة  قرارات اإلرباد يف اجتماع نصف سنوي لرؤساء الدوؿ وفبثلي حكومات الدوؿ األعضاء من خبلؿ ما
، أعلن عن معمر القذايف السابق اللييبرأسو الزعيم تالذي  2009يف اجتماع اعبمعية العامة لئلرباد يف فرباير  .أثيوبيا، أديس أباباالعامة وعبنة اإلرباد األفريقي يف 

 .سلطة اإلرباد األفريقيوإنشاء  عبنة اإلرباد األفريقيحل 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%B3_%D8%A3%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B0%D8%A7%D9%81%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B0%D8%A7%D9%81%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A&action=edit&redlink=1
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 ونشرىا: األفكارعلى حق اغبصوؿ على اؼبعلومات وحق التعبًن عن  ياألفريقمن ىذا اؼبيثاؽ  (09التاسعة )

  .من حق كل فرد أف وبصل على اؼبعلومات -1

  .1وبق لكل إنساف أف يعرب عن أفكاره وينشرىا يف إطار القوانٌن واللوائح -2

 وىو ما ،اإلنسافؽ كحق من حقو   اإلعبلـىذا اؼبيثاؽ قد نص على اغبق يف  أفومن خبلؿ ىذه اؼبادة نرى 

اليت  اللوائحو  بالقوانٌن األفكارانو قيد حرية التعبًن عن  إُف باإلضافة من ىذه اؼبادة، األوُفليو الفقرة دلت ع

للنظاـ  اإلفريقيةخاصة يف ظل تبين معظم الدوؿ  ؽبذه القيود، أقصىحد  إُف اإلشارة دوف تؤطر ىذا اجملاؿ،

 .األحادي أواالشرتاكي 

  اإلنسانالميثاق العربي لحقوق: 

 يثاؽ حيز اؼبودخل ىذا ، 2004اي ػػػػم 23 تاريخػػبس ػػونػػيف ت ، 2القمة العربية عبامعة الدوؿ العربية اعتمدتو

 يلي: من ىذا اؼبيثاؽ على ما 32 الثانية والثبلثوف تنص اؼبادة و ،15/03/2008التنفيذ يف 

يضمن ىذا اؼبيثاؽ اغبق يف اإلعبلـ وحرية الرأي والتعبًن، وكذلك اغبق يف استقاء األنباء واألفكار  -1

 .يةاآلخرين بأي وسيلة، ودومبا اعتبار للحدود اعبغراف وتلقيها ونقلها إُف

سبارس ىذه اغبقوؽ واغبريات يف إطار اؼبقومات األساسية للمجتمع، وال زبضع إال للقيود اليت  -2

 حة العامة أوػػػػاـ أو الصػػػاـ العػػظػػػاية األمن الوطين أو النػػػػهم أو ضبػػػػأو ظبعت رينػػػػوؽ اآلخػػػقػػػحها احرتاـ ػػػيفرض

                                  
  1981يف نًنويب )كينيا( يونيو  18سبت إجازتو من قبل ؾبلس الرؤساء األفارقة بدورتو العادية رقم  اؼبيثاؽ اإلفريقي غبقوؽ اإلنساف والشعوب،-1
بية، ينص ميثاقها على التنسيق بٌن الدوؿ األعضاء يف الشؤوف ويعترب أعضاؤىا دواًل عر  وأفريقيا الشرؽ األوسطم دواًل يف تض منظمةجامعة الدوؿ العربية ىي  -2

اؼبقر الدائم  .صحةاالقتصادية، ومن ضمنها العبلقات التجارية، االتصاالت، العبلقات الثقافية، اعبنسيات ووثائق وأذونات السفر والعبلقات االجتماعية وال
 مصر، عاصمة القاىرةعبامعة الدوؿ العربية يقع يف 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
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  .1اآلداب العاّمة

الركب, وىذا يبكن تفسًنه باالنقسامات اليت كانت وال تزاؿ سبيز  جاء متأخرا عن ىذا اؼبيثاؽ أفونبلحظ 

وكوف الكثًن الساحة العربية يف ـبتلف اجملاالت, خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية و العراؽ آف ذاؾ, 

 من الدوؿ العربية َف تسلم من االنقبلبات بعد خروجها من وطأة االستعمار.

، يف الفقر ة الثانية، اإلعبلـىبضع ؽبا اغبق يف  أفكن يثاؽ يف ىذه اؼبادة بٌن القيود اليت يبىذا اؼب أفكما 

يف  اإلعبلـفبا هبعلها تستعمل ضد اغبق يف  لكنو َف يقم بوضع مفاىيم للبعض منها، نظرا التساع ؾباؽبا،

 النظاـ العاـ. أوالوطين  كاألمنغًن موضعها  

وحرية التعبًن عن  اإلعبلـلعهود واالتفاقيات واؼبواثيق اليت تنص على اغبق يف وا اإلعبلناتىذه  إُف باإلضافة

 :2تؤيد ىذا اغبق وتؤكدىا منها إقليمية وإعبلنات, قبد قرارات دولية واألفكار اآلراء

 .اإلعبلـخبصوص حرية  14/12/1946(1-)د59القرار رقم  -

 حيح.اػباص باتفاقية حق التص 16/12/1952( 7-)د630القرار رقم  -

 .اإلنسانيةيف خدمة  اإلعبلـ 11/12/1990)أ(  76/45القرار رقم  -

 عن طريق األفكار, خبصوص حرية تداوؿ 1989لعاـ  25ؼبنظمة اليونسكو الدورة  104القرار  -

 الكتابة والصورة على الصعيدين الدوِف والوطين.

 رة واؼبستقلة واؼبتعددةػػػػافة اغبػػػػالصح أفعلى  ينص 1990اـ ػػػػلع 12دورة ػػػػر يف الػػػػنفس اؼبؤسبػػػػػرار لػػػػػق -

                                  
 02/5/0222 –( 61د.ع ) 072ؽ.ؽ : االنساف,  اؼبيثاؽ العريب غبقوؽ االنساف,قرار ؾبلس جامعة الدوؿ العربية باؼبصادقة على اؼبيثاؽ العريب غبقوؽ-1

ايا الساعة, اؼبركز االساتذة عبد القادر دوحة و عز الدين مدآف, التطور التارىبي للحق يف اإلعبلـ,األشغاؿ العلمية للملتقى الدوِف الثالث, القانوف وقض-2
 .81, ص:2010اكتوبر 26/27اعبامعي طبيس مليانة بوالية عٌن الدفلى اعبزائر يف 
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 يف كل ؾبتمع ديبقراطي. أساسعنصر  

 يوما عاؼبيا غبرية الصحافة. ماي 03, والذي اعترب يـو 432/48,20/12/1993القرار  -

 1991ويندىوؾ الفريقيا إعبلف -

 .1992 ألسياأؼبا آتا  إعبلف -

 .1994 ةالبلتيني ألمريكاسانت ياغو  إعبلف -

 1996صنعاء للدوؿ العربية  فإعبل -

 .1997الشرقية والوسطى  ألوروباصوفيا  إعبلف -

 .2008 إلفريقياموبوتو  إعبلف -

 :في ظل النظريتين السلطوية والليبرالية اإلعالمالمبحث الثاني:حرية 

 األربعالنظريات  إُفدوف التطرؽ  اإلعبلـاغبق  يف  إُفنظرة النظرية السلطوية والليربالية  إُفالتطرؽ  إف

ا يف ضفتٌن ال موضوعية ؿبورىا التناقض اؼبوجود بٌن النظريتٌن وتواجدنب أسبابنابع من  ،اؼبشهورة لئلعبلـ

االقتصادية  األصعدةعلى صبيع  ،اإليديولوجيواؼببادئ والتوجو  األفكارمن حيث  ؾباؿ للجمع بينهما،

 .واإلعبلميةواالجتماعية والسياسية 

من حيث كوهنما تراعياف ربقيق مصلحة  للجمع بينهما أوجو إهباد الباقيتٌن يبكن النظريتٌن أف إُف باإلضافة

 صبهور اؼبتلقٌن. أو اإلعبلميٌن أوسواء كاف طرؼ السلطة  األطراؼصبيع 

 إُفواليت تسعى  ،اإلعبلـيوضح نظرة السلطة غبرية  - ية والليرباليةالسلطو  -النظريتٌن إُفالتطرؽ  أف كما

 باإلضافة خنقها، األمرحدودىا، ح ى واف اقتضى  أقصىبل اؼبتاحة للتضييق عليها، واُف افة الساستغبلؿ ك
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والذين وباولوف اغتناـ كافة  ،اإلعبلـحرية  إُفودعاة اغبرية  اإلعبلميٌنالتمكن من االطبلع على نظرة  إُف

  وكرامتهم وخصوصياهتم اآلخرينح ى على حساب حريات ،شكاؽباألتمتع هبذه اغبرية جبميع الفرص ل

على مستوى اجملاؿ اؼبفتوح ربدث  ،واعبرائم الصحفية اؼبختلفة االنتهاكات أف أيضاوىذا يبٌن صية.الشخ

وضد  اإلنسانيةترتكب على مستواه جرائم ضد  أفيبكن  ،األطراؼترب ؾباال مرتامي والذي يع،بٌن النظريتٌن

 .اإلعبلـعن نظرة الطرفٌن غبرية  تكوف لدينا خلفية فكرية ح ى كلو  وىذا ،اغبرية يف حد ذاهتا

 اإلعالم والليبرالية وعالقتهما بالحق في : الخلفية التاريخية للنظرية السلطويةاألولالمطلب 

 :النظرية السلطوية -1

لصحافة تتخذ ىذه ا أفقبل  األوُفمعركة يف حياة الصحافة منذ بداياهتا  أىملقد شكلت حرية التعبًن 

لشكل الذي عرفو التاريخ للتعبًن تتم عرب ذلك ا األوُفوكانت احملاوالت  ،اشكل الصحيفة اؼبطبوعة عندى

 نشأةوخربيا مهما قبل  إعبلمياواليت كانت تؤدي دورا  ،اػبربية اليت تعتمد على الناسخٌن األوراؽىي و 

وىو االخرتاع الذي مهد  ،يوحنا جوتنبورغ يف منتصف القرف اػبامس عشر األؼبآفالطباعة على يد 

 .اإلعبلـ شهدىاطبلقة الكبًنة اليت بلنل

حيث يعتمد النظاـ  األوتوقراطيةمتعددة من  أشكاؿعاشت شعوب العاَف الغريب زمنا طويبل ربت وطأة  وقد

شكبل  األمرعلى اعبماىًن الغفًنة، وقد ازبذ  ذلك  إرادهتموف على القمة يفرض األفرادعلى عدد ؿبدود من 

ىبولوف  ألهنم" فاؼبلوؾ وبكموف ؽبيإلاعرؼ باسم "اغبق  ة والكنيسةعلى شكل ربالف بٌن الدول ،سياسيا

  الفنت. إثارةيشكل جريبة تعرؼ باسم التحريض على جداؿ حوؿ نفوذىم وسلطتهم كاف  وأيذلك من اهلل 
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 أواف ىذا الشكل القدٔف الذي سبيزت بو العبلقة بٌن الصحافة والسلطة عرؼ باسم النظرية االستبدادية 

ادس عشر وبداية يف هناية القرف الس أوروبالطة يف الصحافة اليت ارتبط ظهورىا بنشأة الصحافة يف نظرية الس

 ؽبذه النظرية يف : األساسيةوقد سبثلت اؼببادئ  القرف السابع عشر،

 يصدر عن اغبكومة ومؤسساهتا والدفاع عن سياسات اغبكم. الصحافة بتأييد كل ماالتزاـ  -

 ،ل يف الصحافة منحة من اغباكم وامتيازا ىبتص بو من يشاء من رعيتوفرد بالعم ألييعد السماح  -

 .يتم سحب االمتياز وإالوسياساتو  اغباكمالنظاـ  بتأييدويرتتب على ىذا االمتياز التزاـ الفرد 

ىذه الصحف واستمرارىا  ـولكن يظل قيا ،دبلكية الصحف اليت يصدروهنا لؤلفراديبكن السماح  -

 برغبة السلطة. مرىونا

سبة للحالة اليت توجد باجملتمع وتقدير ىذه تكوف منا أفدرجة اغبرية اؼبمنوحة للصحف هبب  إف -

 الدرجة من اغبريات الصحفية مرتوؾ للسلطة اغباكمة.

سنة   ةاؼبائمرة خبلؿ حرب  ألوؿظهرت و اليت  ،قبل اخرتاع الطباعة روباأو اػبربية اليت عرفتها  وراؽاأل إف

 أيضاولكنها كانت  ،االنتصارات اغبربية االقبليزية أنباءكانت تنشر   ،والفرنسيٌن ـ بٌن االقبليز1337يف 

دىا بعض كاف يع  إخباريةرسائل  كوهنا  إُف إضافةربتكرىا اغبكومة ربت سيطرة التاج، رسائل ملكية 

 الكتاب خفية فبا كاف يثًن اؼبلوؾ االقبليز.

 ،شكل رسائل منسوخة ح ى مطلع القرف الثامن عشر اػبربية اليت كانت على األوراؽوقد استمر نشاط ىذه 

ابة السلطة رق والذي كانت ربدثكانت تسد الفراغ   ألهناوىذا  ثبلثة قروف من اخرتاع الطباعة،أي بعد قرابة  

 كانوا   األخبارالقائمٌن على صبع  أف إُف باإلضافةكربى.   أنبية ؽباو بالتاِف كانت  ة،ػػػػػافة اؼبطبوعػػػػعلى الصح
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 .1حد احتقارىم واغبط من شاهنم إُفوصلت  ،بلقوف تضييقا كبًنا على مهمتهمي

لتحقيقها، وبٌن الصحافة اؼبستخدمة  واآلليات اإلعبلـغبرية وقد دارت معارؾ كثًنة بٌن النظرة السلطوية 

وتطور  الثورة الصناعية، إُف أدتواليت  أوروباالنهضة العلمية اليت شهدهتا خاصة بعد  والقائمٌن عليها،

 واجهة الضغط اغبكومي على الصحافة، ؼبة منظومة قانوني إنشاءوكذا البدء بالتفكًن يف  وسائل الطباعة،

ما قاـ بو  التعبًناليت  دارت دفاعا عن حرية  األوُفومن بٌن اؼبعارؾ  واف صح التعبًن التخفيف من وطأتو،

عامبل من عوامل  اإللغاءوكاف ذلك  ،1641ت سنة للرقابة القائمة على الدوريا إلغاءالربؼباف االقبليزي من 

 ة الطباعة.مرة يف اقبلرتا منذ نشأ ألوؿرية ازدىار ىذه الدوريات اػبربية وسبتعها باغب

 ،وتتمتع النظرية السلطوية بدعامة قانونية تتجلى يف دساتًن الدوؿ اليت تتبناىا شأهنا شأف النظرية الليربالية

قيدا يتمثل  ذبعل للحرية -النظرية السلطوية– أهناحيث  ،اغبرية إُفيف نظرهتا  األخًنةلكنها زبتلف عن ىذه 

على عكس  ،عموماػبدمة اجملتمع  كأداة اإلعبلـوسائل  إُفوتنظر ،..اؼبصلحة العامة، والنظاـ العاـيف 

 واؼبسؤولٌن. يف تصروبات الرؤساء أيضاوتظهر ىذه الدعامة القانونية ية الليربالية اليت تقدس الفردية،النظر 

 النظرية الليبرالية للصحافة )نظرية الحرية(: -2

 اإلنسافالفكري للدولة اغبديثة اليت يتمتع فيها  األساسجهودا متصلة للمجموعة من الفبلسفة شكلت  إف

 ؽبذا اؼبذىب الفلسفي، أسستنظرية  أوؿوتعترب نظرية العقد االجتماعي  دبا يسمى باغبقوؽ الطبيعية، 

وفا من قبل يف َف يكن معر  ،لفكر سياسي واجتماعي واقتصادي جديد للتأسيسامة الذي كاف الدع

وقد كاف الدعاة الرئيسيوف لنظرية  الكنسي...، و اإلقطاعييطرة الفكر خاصة يف ظل س اجملتمعات الغربية،

                                  
 ..292، ص:2000، 1د.تيسًن أبو عرجة،دراسات يف الصحافة واإلعبلـ، دار ؾبدالوي للنشر والتوزيع، عماف  ط-1
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 النواة اليت قاـ عليها األخًنىذا  أفكاروقد كانت  ،وجوف جاؾ روسو العقد االجتماعي ىم جوف لوؾ

 .1الفكر الديبقراطي اغبديث

اليت وضعها  واألفكاراؼبذىب الليرباِف الذي عرفتو اجملتمعات الغربية مبا وتطور على قاعدة من النظريات  إف 

اغبقوؽ  أويات والنظريات ىو ضباية اغبر  األفكارفالغرض الرئيسي من ىذه  وغًنىم، ةالفبلسفىؤالء 

التدخل يف  األخًنةوال وبق ؽبذه  سلطة،ال أوسبب وجود الدولة  وىو الشعب، ألفراد أو لئلنسافالطبيعية 

الذي  الرأظباِفالذي كاف مبدءا لقياـ النظاـ  األساسوىذا ىو  الشخصية، وحرياهتم األفرادصوصيات خ

، على عكس واؼبعامبلت االقتصادية األنشطةيعتمد على اغبرية اؼبطلقة القائمة على تقديس عمل الفرد يف 

نشاطات االقتصادية اليت تشرتؾ وتستفيد منها ال أوالذي يقـو على تقديس عمل اعبماعة  موِفالنظاـ الش

 ربت مظلة الدولة. الكتلة الشعبية أواعبماعة 

الذي يعترب عدـ تدخل  ية،ويقابل مذىب الفردية يف اؼبعامبلت االقتصادية اؼبذىب الليرباِف يف السياس

وقد  اليت يقـو عليها ىذا اؼبذىب. ة ىو جوىر اغبرية السياسيةقتصاديالسلطة السياسية يف الشؤوف اال

عندما انتشرت بٌن  ،جانب اغبقوؽ الطبيعية ومبدأ حرية التعامل إُف ،حظيت الفردية حبجة جديدة تربرىا

الفردية  أنصارل بعض فقد نق الكائنات اغبية، أصلعن  داروين وأفكار مفكري الغرب النظرية التطورية

للدفاع عن  ،ؾباؿ الفكر االجتماعي إُفعن النظرية التطورية  لؤلصلحمن اجل البقاء والبقاء  مفهـو الصراع

اؼبنافسة اغبرة بٌن  أساسو ،وىكذا يصبح النشاط االقتصادي ساحة صراع من اجل البقاء ،وجهة نظرىم

ة السياسية يف تدخل من جانب السلط وأي ،العناصر اليت سبثل التقدـ أصلحوال يبقى فيها سوى  ،األفراد
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 غًن الفاعلٌن اقتصاديا واجتماعيا،غًن الصاغبٌن سياسيا و بقاء  إُفيف الواقع يؤدي  ألنو ،ىذا الصراع ضار

الذي ذىب  ،العاَف الربيطآف ىربرت سبنسر األساسوكاف من ابرز اؼبدافعٌن عن النظرية الفردية على ىذا 

بو السلطة السياسية من وظائف واف كل تدخل من معيار التقدـ االجتماعي ىو تناقص ما تقـو  أف إُف

 .لؤلصلحجانب اغبكومة يتعارض مع قانوف البقاء 

 كاف لفبلسفة عصر  الرأظباليةالطبقة وتطور  مبوىب الليرباِف الذي مبا وتطور مع اؼبذ أف إُفويشار 

 دور مهم يف تكوينو.، 1االستنارة

عن ثهم يف حب ة كبًنة من اغبرية كي تساعد الناسقاعد ف للصحافةتكو  أفنبغي نظرية الليربالية يلووفقا ل

اؼبعلومات  إُفتتاح لو حرية الوصوؿ  أفينبغي  ،اغبقيقة عن طريق العقل إُف اإلنسافولكي يصل  ،اغبقيقة

باستخداـ عقلو حيث تظهر  ،يبيز فيما تقدمو لو الصحافة بٌن اغبقيقي والزائف أف وىو يستطيع ،واألفكار

صادقا مع عقلو، وعلى ذلك فاف  اإلنسافكاف    إذا واألفكارالتفاعل اغبر بٌن اؼبعلومات  اغبقيقة من خبلؿ

 .2عن طريق عملية النقاش واالقتناع وإمباعن طريق القوة  يأيتلن  التغيًن االجتماعي

، ااقبلرت يف  ومن اؼبفكرين الذين كاف ؽبم دور يف ظهور النظرية الليربالية يف الصحافة الشاعر جوف ملتوف

أي  ،األفكارجهة اغبرة اؼبفتوحة ببٌن اغبقيقة تنبثق عن اؼبوا أفحججو الفلسفية ىي  أقوىالذي كانت 

الصواب يف مسالة من اؼبسائل ح ى  إُفيصل  أف ال يستطيع اإلنساف أفويقرر ملتوف  ،لؤلفكارالسوؽ اغبرة 

                                  
 األساسيشر واؼبفهـو واقبلرتا يف القرنٌن السابع عشر والثامن ع وأؼبانياتطلق ىذه التسمية على اغبركة الفكرية الضخمة اليت قادىا الفبلسفة يف كل من فرنسا  -1

تفسًنات ميتافيزيقية يستطيع اف يدرؾ القوانٌن  والقوى  بأيةاالستعانة  إُفالبشري بقردتو الفائقة ودوف اغباجة  العقلالذي قامت عليو فلسفتهم ىو االعتقاد باف 
 .اإلنسافواف يسيطر عليها ؼبصلحة  العاَفاليت ربكم 
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ؽبا  أتيحت إذا إالضمن لنقسها البقاء غبقيقة ال تا أفذلك  ،اؼبخالفٌن لو يف ىذه اؼبسالة أفكار إُفيستمع 

النظرية الليربالية يف  أخذتوقد  الفرصة الف تتقابل وجها لوجو مع غًنىا من اغبقائق يف وضوح وحرية تامة.

 , وحرية التعبًن كحق طبيعي.اإلنسافالصحافة افرتاضٌن جوىريٌن عن لوؾ نبا: عقبلنية 

سفة لوؾ عن ػػػػػػػػػوا فلػػػقػػػػػػنػز الذين اعتػػػػػػػػػػػمن بٌن االقبلي، وقد كاف اللورد كامدف و  السًن توماس اريكسٌن

تقيد  أفمن انو ينبغي  إليووقد وسعا من نطاؽ النظرية الليربالية دبا ذىبا  واغبقوؽ الطبيعية، نسافاإل عقل

توماس  ألمريكياوقد شاركهما يف ىذا الرأي  سلطة اغبكومة يف تدخلها يف شؤوف الصحافة تقييدا شديدا.

وكاف يرى  ،للصحافة وظيفتٌن كبًنتٌن نبا تنوير اعبمهور وضباية اغبريات الشخصية أفالذي بٌن ، جيفرسوف

 تكوف رقيبا على اغبكومة. أفالصحافة ينبغي  أف

فاف فرنسا ،وأمريكاقد عززت مفهـو النظرية الليربالية يف الصحافة يف كل من اقبلرتا  األفكاركانت ىذه   وإذا

: فولتًن, مونتيسكيو و أمثاؿ (18) ن عشرخبلؿ فبلسفة القرف الثام جهودا فباثلة من أيضا شهدتد ق

 الذين ربملوا عبئ الدفاع عن اغبرية يف ـبتلف ميادينها ومنها حرية الرأي والتعبًن. جوف جاؾ روسو

ية التعبًن ال على حر  ،ستيوارت ميلقبليزي جوف الفيلسوؼ اال أيدفقد ( 19)القرف التاسع عشر  يف أما

د من ح أقصىيستهدؼ  أفهبب  إنسآففكل عمل  اؼبنفعة، أساسعلى  إمبا اغبريات الطبيعية و أساس

يفكر  أفكاف الفرد حرا يف   إذا تأكيدىذه اغبالة بكل  إُفويبكن الوصوؿ  عدد من الناس، ألكربالسعادة 

  ويعمل كما يشاء.

 التالية: األسس إُفالليربالية يف الصحافة وتستند النظرية 

 حق الفرد يف اّف يعرؼ حق طبيعي كحقو يف اؼباء واؽبواء ولكي يبارس الفرد ىذا اغبق الطبيعي ال بد  أف -
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 .قيود أيةتتمتع الصحافة حبريتها كاملة دوف  أف

يعرفو  أفىبتار ما يريد  أفَف يكن ؽبذا الفرد اغبق يف  إذاحق الفرد يف اؼبعرفة يصبح ال معىن لو  أف -

 تتعدد الصحف ذات االذباىات اؼبتباينة. أفلتاِف ال بد وبا

ف من الصحف ماداـ قادرا على ذلك، و دو  يصدر ما يشاء أفيؤكد النظاـ الليرباِف على حق الفرد يف  -

 تصريح مسبق من السلطة اغباكمة.

ا الحق أورقابة من جانب اغبكومة على الصحف سواء ما كاف منها سابقا على النشر  أيةعدـ فرض  -

 .1لو واف أي ذباوز تقع فيو الصحيفة يكوف من شاف القضاء وحده

ورغم ما سانبت بو فلسفة اغبرية يف زيادة قدرة الناس على ازباذ  ،ولكن ىذه النظرية يف التطبيق العملي

 ،نفيف تقدٔف مواد اعبريبة والع اؼبغاالةانطوت على  أهنا إال ،اغبقيقة إُفالقرارات اؼبنطقية والذكية للوصوؿ 

نشر  إُفحد الوصوؿ  إُف ،تفاصيلهابواالىتماـ الشديد  ،واقتحاـ اغبياة اػباصة للشخصيات العامة،واعبنس

 .جتماعية والسياسيةباختبلؼ مسؤولياهتم ومراتبهم اال،الشوارع عن ىؤالء وأحاديث واألقاويلالشائعات 

مل يف تصفية اغبسابات و تستغل تستع أصبحت أهناىذه ىي السلبيات اليت رافقت ىذه النظرية باعتبار 

ر التلفزيوف ظهو  إُف أدىيف اؼبسائل الشخصية, وقد ساىم يف ذلك التطور التكنولوجي الكبًن الذي 

 ،وظهور مفهـو القرية الكونية اغبدود اعبغرافية الكبلسيكية، إلغاءوبالتاِف  ،تاالصطناعية مث االنرتن واألقمار

لرأي العاـ االضغط على  أصبح بإمكانو و ،و االذباىات اآلراءن اثر كبًن يف تكوي لئلعبلـ أصبححيث 

 .أنواعهاعن طريق استعماؿ الدعاية دبختلف  ،ذاؾ أو التوجولتبين ىذا 
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 ،السلبيات اليت ضبلتها النظرية الليربالية أساسها األمريكيةومن ىنا ظهرت نظرية جديدة يف الواليات اؼبتحدة 

 و ،جاؿ الصحافةر  من كبار الشخصيات و تألفتواليت  ،حرية الصحافةنز لدراسة كبعد تشكيل عبنة ىتش

 أنناباعتبار  إليها, واليت لن نتطرؽ 1وىي نظرية اؼبسؤولية االجتماعية ،ـ1947اعبامعات سنة  أساتذة

وجود  وأسباب, ح ى نتمكن من فهم بعض دوافع معرفة حدي الصراع بٌن السلطة واغبرية إُفهندؼ 

 من الرقابة. أوت يف ميداف الصحافة سواء من اؼبهنيٌن, ذباوزات وانتهاكا

 النظرية الليربالية يف الصحافة مبدأين نبا: إُفىذه النظرية  وقد أضافت

 إقامةاليت تستهدؼ  األخبلقيةضرورة وجود التزاـ ذايت من جانب الصحافة دبجموعة من اؼبواثيق  -1

 توازف بٌن حرية الفرد ومصلحة اجملتمع.

 اعبارية بصرؼ النظر عن نوعية اإلحداثظيفة اجتماعية ىي تقدٔف البيانات عن للصحافة و  أف -2

 .2الذي قد ربدثو ىذه البيانات على القراء التأثًن

 :اإلعالمظاىرة االحتكارات وتركيز ملكية وسائل المطلب الثاني: 

كمصدر   ناتاإلعبلواعتماد الصحف على  ،ضخمة أمواؿرؤوس  إُفصناعة ربتاج  إُف اإلعبلـربوؿ  إف

وىي ظاىرة االحتكار و تركز عدد من  ،ظاىرة جديدة يف عاَف الصحافة بروز إُف أدى ،لتمويلها أساسي

ة وكذا سيطر  ،اإلعبلـىم على مهنية وخربة رجاؿ دوف توفر  ،األعماؿرجاؿ  آحاد أيدييف  اإلعبلـوسائل 

بسبب تكتل رؤوس  أظبالية يد يف ذلك،لليربالية والر وقد كاف للنظرية ا اؼبعلنٌن عليها سيطرة اقتصادية،

                                  
اإلعبلـ تلـز وسائل اإلعبلـ  ترتكز ىذه النظرية على اؼبقدمة اؼبنطقية اليت مفادىا أف من يتمتع باغبرية عليو التزامات معينة ذباه اجملتمع, فكفالة الدستور غبرية -1

 ور يف ظهور ىذه النظرية.بأداء مهاـ جوىرية  يف اجملتمع, وقد كاف للثورة التكنولوجية والنقد الشديد للنظرية الليربالية د
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وذبنب اػبسائر  وخفض تكلفتو، اإلنتاجسع الضخم يف التو  إُفهتدؼ  ،اػباصة يف وحدات كبًنة األمواؿ

 الناصبة عن اؼبنافسة اغبرة.

 ،ةػػػمدػػالية اؼبتقػػػوبريطانيا ومعظم البلداف الرأظب األمريكيةيف الواليات اؼبتحدة  اإلعبلميةهرت التكتبلت وقد ظ

 يف ،وشركات التوزيع والتلفزيوف ودور نشر الكتب اإلذاعةوؿبطات  توىي ذبمع عدد من الصحف واجملبل 

مبلؾ ىذه التكتبلت الصحفية  أصبحومن ىنا  ،1شركات مسانبة  أو أشخاصعدة  أويد شخص واحد 

م السياسية توجهاهتها االفتتاحية دبا يتناسب مع وطويوجهوف خط ،يؤثروف على السياسة التحريرية ؽبا

ويكوف نبهم الوحيد  ، اليت تقـو على الدقة واغبيادية،اإلعبلميةومصاغبهم االقتصادية، دوف اعتبار للرسالة 

 اإلعبلـسبارس عن طريق وسائل  وأصبحت الشخصية على حساب اؼبصلحة العامة،تغليب اؼبصلحة 

 .األحيافيف بعض  إنسانيةجرائم  إُفتؤدي متعددة من اعبرائم الصحفية وتصفية اغبسابات اليت قد  أشكاؿ

ل ىدايا مقابل خفية على شك إعبلناتتتلقى  أصبحت اإلعبلميةىذا فاف بعض اعبهات  إُف باإلضافة

 ـبتلفة: أبعادا يف البلداف الصناعية اإلعبلميةات ظاىرة االحتكار  وتأخذ تقدٔف خدمات معينة،

بٌن مالكي مؤسسات ـبتلفة للوسائل اعبماىًنية  امتداد ملكية وسائل االتصاؿ عن طريق اؼبشاركة -

 ضخمة تضم قطاعات متعددة. وطهور ؾبتمعات

 إنتاج ، اؼبنتجات الثقافية،األنباء إنتاجؾباالت عديدة مثل زيادة حجم اؼبشروعات الفردية يف  -

 االتصاؿ. أجهزةالربامج, صناعة 

 تضخم سبلسل الصحف. -

                                  
 .23,ص1979د.ؿبمد سيد ؿبمد, الصحافة سلطة رابعة كيف, دار الشعب,القاىرة,-1
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 بل ؼبختلف الدوريات. ،مية فحسبلصحف اليو لنسبة لال با ،الرتكيز يف دار نشر واحدة -

 االندماج بٌن صحف وشركات توزيع ـبتلفة. -

 بنوؾ ـبتلفة. أوالسيطرة على الصحف بواسطة صناعات  -

 .1أخرى إعبلميةصحف مع وسائل ال دمج -

 و،السيطرة علي إُف األمواؿ أربابيسعى ، اميدانا اقتصاديا مرحب أصبحت" اإلعبلـوعموما فاف "ذبارة 

ذلك فتحولت ب ، والرأظبالية يف االقتصاد، الباب على مصراعيو لذلك،اإلعبلـت النظرية الليربالية يف وفتح

يف  ة تنمية ماليةوسيل إُف ادية ورياضية،ثقافية واجتماعية وسياسية واقتص تنميةمن رسالة  اإلعبلميةالرسالة 

 اؼبهنيٌن. إُفظهور انتهاكات تنسب  إُف أدت غًن اؼبهنيٌن، أيدي

فضبل عن  واستقبللية الصحافة، حريةرات على ظاىرة االحتكا تأثًنالكثًنوف يتخوفوف من  أصبحوبالتاِف 

، وكذا على القراء األمواؿلضخ  آلة إُفيلحق بالصحفيٌن من حيث فرص العمل، وربوؽبم الضرر الذي 

يق على ومنو التضي صغًنة،خطرا على الصحف ال -ظاىرة االحتكارات -تشكيلها إُف باإلضافة ،وأذواقهم

وىذا ىو  ؾباؿ اؼبناقشة يف ـبتلف اؼبواضيع،ووبد من تباين التوجهات ومن  ،اآلراءوجهات النظر وتنوع 

على مبدأ سوؽ  التأثًنوبالتاِف  ر التنوع الفكري مركزا حيويا ؽبا،التهديد الذي تواجهو الديبقراطية باعتبا

 الية يف الصحافة.اغبرة الذي قامت عليو النظرية الليرب  األفكار

اؼبقاربة  إُفعندما نتطرؽ  الث،, سنتناولو يف اؼببحث الثاإلعبلـوىذا اػبطر االقتصادي الذي يهدد 

  الصناعية. األقماراالقتصادية للقنوات اليت تبث عرب 

                                  
 .301د.تيسًن أبو عرجة, مرجع سابق, ص:-1
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 األقمارعبر للبث التلفزيوني  واإليديولوجيةة المقاربة االقتصادي المبحث الثالث:
 الصناعية:

االصطناعية، ليس نابعا من  األقماراليت تبث عرب للقنوات  ولوجيةيواإليداؼبقاربة االقتصادية ب اـاالىتم إف

 أف إذ ؼبعرفة حقيقة وخلفية ىذه القنوات،بل ىو ؿباولة  ،واألسطرؾبرد ملء الصفحات، وتكثًن الكبلـ 

مثالية  أونبيلة  أىدافها ميةإعبليستحيل معو وجود وسيلة  والسياسي واالقتصادي اؼبعاصر، اإلعبلميالواقع 

فلقد استغل االنفجار  معينة. وأىداؼؽبا خلفيات  إعبلميةفكل وسيلة  ؿبض، إعبلميؽبا ىدؼ  أو

ربقيق  إُف باإلضافة معينة، وإيديولوجياتسياسية  أفكاريف سبرير  ،اإلعبلـتكنولوجي اغبديث يف ؾباؿ ال

ومن ىنا  ،كما ذكرنا سلفا  لؤلرباحمدرة  وآلةوة اقتصادية ق أصبح اإلعبلمياالقتصاد  أف إذ اقتصادية، أرباح

ارتكاب  إُف اليت تدفع إليديولوجيةاو وجب طرؽ ىذا اعبانب للكشف عن بعض اػبلفيات االقتصادية 

 ،اإلنسآفالقانوف الدوِف  أو، اإلعبلـكبًنة، وانتهاؾ ـبتلف القوانٌن، سواء تعلقت بقوانٌن   إعبلمية أخطاء

واستعماؿ كل الوسائل  كرتاث بالتبعات اليت تنجر عن ذلك،عدـ اال  إُف باإلضافة بات،و قوانٌن العق أو

 .إيديولوجية أواقتصادية كانت  األىداؼربقيق ىذه  إُفاؼبوصلة  واألساليب

يف العاَف,  اإلعبلـاللذاف وبركاف  األساسيافالعامبلف  ألهنما واإليديولوجيةاالقتصادية  باؼبقاربتٌنوقد اكتفينا 

 .اإلعبلمية, ومضمونا للرسالة إعبلمياتكوف دافعا  أفيبكن  أخرىىناؾ عوامل  أفرغم 

 الصناعية: األقمارالمقاربة االقتصادية للقنوات التي تبث عبر : األولالمطلب 

 ،بشكل كبًن  قتصادية والتكنولوجية اؼبتسارعةفيو اؼبتغًنات اال رتأثوالذي  اغبديث، اإلعبلمياؼبشهد  إف

 إُفواؼبستثمرين  األمواؿ أربابفقد ربوؿ الكثًن من ، األمواؿحديثة لتحصيل  وسيلة يبل جديدا وسب أصبح
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 مستثمروف ال اليت يقودىا ويبلكها الكربى اإلعبلميةتثبتو التجمعات  وىذا ما ثمار يف اقتصاد اؼبعلومة،االست

 ؽبا، اإلعبلميةيف صياغة السياسة  اإلعبلـيسانبوف حبكم ملكيتهم لوسائل  وبالتاِف عبلقة ؽبم باالختصاص،

ىنا ظهرت قنوات التسلية  ومن .حبسب ما وبقق مصاغبهم االقتصادية األخباربل وقد يتدخلوف يف صياغة 

ت اعبنس قنوا إُفوصوال  واؼبسلسبلت،  األغآفرورا بقنوات م ،األلعاببدءا بقنوات  ،أنواعهادبختلف 

يف ظل االنفجار  ،وخلق منافسة شرسة ،رباحاإلجل ضماف ىذا كلو من ا ػ،خلة باغبياءوالقنوات اؼب

 696العربية فقط  تعيد بثها الشبكات أوحيث وصل عدد القنوات الفضائية اليت تبثها  ،الكبًن اإلعبلمي

 أصبح، وبالتاِف فقد 1قناة خاصة 112قى واؼبنوعات ، و ربتل القنوات اليت هتتم باؼبوسي 2009قناة سنة 

 ةؼبتعدداخاصة مع بروز الشركات ، ىذه القنوات أىداؼمن  األكربكل اعبزء ع التجاري يشالقطا 

 اعبنسيات.

 :نبا أساسيتٌن إعبلميتٌن حقيقتٌن االقتصادي اؼبتغًن أظهروقد 

 أدى فبا كبًنة، مالية استثمارات إُف حباجة ضخم اقتصادي مشروع إُف اإلعبلمية اؼبؤسسة ربوؿ -

 ذلك، دبوجب التعبًن حرية وربددت اؼباؿ، رأس أو الدولة بيد اؼبشروع ىذا ملكية حصر إُف ذلك

 أصبحت اعبماىًنية اإلعبلـ وسائل إف اؼبؤكدة، اغبقيقة فإف ذلك ودبوجب القوتٌن، ىاتٌن على

 .ضخمة ذبارية مشاريع عن عبارة

 على العادي، للمواطن والفكرية فيةاؼبعر  اؽػاألنس وينػػػػػتك يف بلـػػػػاإلع بو ـوػػػػػػيق ذيػػػػػػال دورػػػػال دػػػػزايػػػػت -

                                  
ية, التقرير السنوي للبث الفضائي العريب  لعاـ جامعة الدوؿ العربية, ارباد إذاعات الدوؿ العربية, اللجنة العليا للتنسيق بٌن القنوات العربية الفضائ -1

 8,ص:2009
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 ازدياد عنو وقبم ذلك، وغًن.  ...واؼبدرسة البيت،ك  التقليدية والرتبوية التكوينية اؼبؤسسات دور حساب

 بالنتيجة  أدى ما وىو اؼباؿ، رأسعلى  اغبديثة الدولة اعتماد زيادة قابلتو الضخم، اؼباؿ برأس اإلعبلـ تبلـز

 و سياسية مواقع من تنطلق ،إيديولوجية-  اقتصادية مشاريع إُف الكربى ميةاإلعبل اؼبؤسسات ربوؿ إُف

 اليت ىي اإلعبلمية للوسيلة واؼبوجهة اؼبالكة فالقوى سبلكو، اليت االقتصادية القوى اهتحدد وثقافية اقتصادية

 .1الوسيلة ىذه ووظائف وأىداؼ ومنطلقات وسياسات إسرتاتيجيات ربدد

 :عالماإلظاىرة االحتكارات في  -1

مبو وتزايد طاىرة االحتكار، خاصة يف ظل ىيمنة  إُفتطور الصحافة يف مطلع القرف العشرين  أدىلقد 

 أصبحالنظاـ الرأظباِف، حيث بدا تكتل رؤوس اؼبواؿ اػباصة يف ذبمعات كبًنة ؼبواجهة اؼبنافسة الشرسة اليت 

وخفض تكلفتو، واغبد  مستوى اؼبردودية، ، ورفعاإلنتاجيفرضها ىذا النظاـ ومن اجل ربقيق توسع اكرب يف 

من اػبسائر الناصبة عن اؼبنافسة، وىذا كلو نتج عن الثورة الصناعية والتطور التكنولوجي الكبًن الذي عرفو 

للتفكًن يف حلوؿ فردية، وبالتاِف فقد ربوؿ  األمواؿ ألربابالعاَف يف فرتة قصًنة من الزمن، ال تعطي الوقت 

 لتحقيق الربح اؼبطلوب. األمواؿضخ رؤوس  إُفاعية كبًنة ربتاج صن آلة إُف اإلعبلـ

 من جانبٌن: اإلعبلـوقد اثر ىذا التطور على 

زبتفي وتتحلل يف ظل  بدأت اإلعبلـالصورة التقليدية ؼبالك وسائل  أفحيث من حيث الشكل:  -

 د ذلك إُفشركات مسانبة، تطورت بع إُف اإلعبلمية، وربولت اؼبؤسسات الرأظباليةاؼبؤسسات 

                                  
عليم العاِف والبحث ا.د.موسى جواد اؼبوسوي, د انتصار إبراىيم عبد الرزاؽ,د.صفد حساـ الساموؾ, اإلعبلـ اعبديد تطور االداء والوسيلة والوظيفة,وزارة الت -1

 2011العلمي, جامعة بغداد,
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 .اندماج أكثر من وسيلة يف شركة واحدة

حيث أف سيطرة الشركات االحتكارية الرأظبالية على وسائل اإلعبلـ أدى إُف  :من حيث المضمون -

 .1احتكار األفكار ذاهتا واحتكار اإلعبلـ واؼبعرفة فبا يؤثر على حرية الصحافة

 تأصبحىذه الشركات  أفالرياضي, حيث  عبلـاإلجليا يف ؾباؿ  االحتكاراتىذه  أنواعوقد برز نوع من 

وبالتاِف فقد حولت  اإلعبلـ،حق اؼبتلقي يف األمر الذي يتعارض الرياضية،  األحداثربتكر حقوؽ بث 

ويبكن  .اإلعبلـ، يستغلها ذبار ال عبلقة للكثًن منهم دبهنة اقتصادية أداة ُفإمن رسالة  اإلعبلـىذه الظاىرة 

 ما يسمى حبقوؽ البث كمثاؿ على ذلك. أوالرياضي،  اإلعبلـيف ميداف  اىرةىذه الظنستعرض تطور  أف

 الرياضية نموذجا": األحداثتطور ظاىرة االحتكار" حقوق بث  -2

تلعب دورا حساسا يف ؾباؿ التنشئة االجتماعية،  أصبحتالرياضي من بٌن اجملاالت اليت  اإلعبلـيعترب 

جيل، لذلك فاف ىذا اؼبيداف يتحمل  إُفنتقل عدواه من جيل ، وتعليو يزداد اإلقباؿ أفقبد  فإننالذلك 

 األخبارومهنية، توجب على الفاعلٌن فيو االلتزاـ دببادئ معينة من بينها، اؼبسؤولية يف نقل  أخبلقيةمسؤولية 

الرياضية، واغبفاظ على اؼبصداقية يف العمل، وكذا اغبرص على العمل من اجل التدفق اغبر  واألحداث

  .2لئلعبلـف واؼبتواز 

 :3مرت العبلقة بٌن التلفزيوف والرياضة بثبلث مراحل وقد

 

                                  
 116،ص:1995ؤسسات الصحفية,دار الفكر العريب,القاىرة,عبد اهلل اؼبسلمي, إدارة اؼب -1
 22،ص:1998خًن الدين عويس،عطا حسن عبد الرحيم,اإلعبلـ الرياضي،القاىرة،مركز الكتاب للنشر، -2
 11،ص:2009د.رضا النجار،حقوؽ نقل األحداث الرياضية يف التلفزيوف،سلسلة حبوث ودراسات إذاعية،ارباد إذاعات الدوؿ العربية،تونس،  -3
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  (:1975-1946:عهد االحتكار)األولىالمرحلة 

دة اىيئة ع أيديؿبصورا يف الساحة الوطنية وبٌن  ،األمريكيةكاف البث التلفزيوٓف باستثناء الواليات اؼبتحدة 

 من قناة تلفزيوف. أكثرامتلكت ىذه اؽبيئة  ولو، ما تكوف عمومية ؿبتكرة للفضاء السمعي البصري

اليت يدفعها  األسهمعلى التمويل العمومي وعلى  أساساطريقة سبويل ىذه اؽبيئات فكانت مرتكزة على  أما

 الراديو والتلفزيوف. أجهزةاعبمهور كشبو ضريبة عل استعماؿ 

منطق الفرجة  إُفسبت بصلة  لعمومية والواػبدمة ا اإلعبلـيف تلك الفرتة كانت الربامج الرياضية زبضع ؼبنطق 

 من ؾبموع الربامج. %5والرتفيو وكانت نسبتها ال تتعدى 

 خراأو وذلك ح ى  األحيافواف وجدت الف النقل كاف ؾبانيا يف غالب  ،حقوؽ النقل فكانت رمزية جدا أما

 إُفامج والنفاذ كانت الرياضة تركض وراء التلفزيوف باحثة عن فرصة للوجود ضمن الرب و  الستينيات، 

ومية من الطلب التلفزيوٓف وغابت اؼبنافسة بٌن القنوات العم أوفركاف العرض الرياضي قد  اعبماىًن، ف

عدة اربادات رياضية تلتـز بدفع تكاليف النقل التلفزيوٓف ح ى  آنذاؾوقد وجدت ، احملتكرة للفضاء التلفزيوٓف

 تضمن نقل تظاىراهتا وبرؾبتها.

بل  وترفض البث التلفزيوٓف،  ،هربتواالربادات ت األنديةفقد كانت ىناؾ الكثًن من  ،أخرىومن ناحية 

الفرجة واؼبتعة  أفاعتقاد القائمٌن عليها  إُف باإلضافةوىذا من اجل ضماف بيع التذاكر داخل اؼببلعب، 

 لؤلنديةرياضية التجارية والرعاية ال اإلعبلناتغياب  إُف باإلضافة، داخل اؼببلعب إال الرياضية ال تكوف

 استفادت من الرعاية التجارية، األنديةالقليل من  أفواالربادات مثلما ىو اغباؿ يف الوقت اغباِف، حيث 
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 يف ؾباؿ البث التلفزيوٓف ،َف نقل غائبة إف ،وبالتاِف فقد كانت اؼبنافسة التجارية، واؼبردودية االقتصادية قليلة

 ذاؾ. آفللتظاىرات الرياضية 

 :األيتذاؾ موزعة على الشكل  آف األنديةداخيل وقد كانت م

 من بيع التذاكر داخل اؼببلعب. متأتية 80% -

 من اؼبنح والدعم العمومي خاصة من قبل اعبماعات احمللية والبلديات. 19% -

 من الرعاية التجارية. 1% -

 بأنبيةوف، وكذا وشعبية الفرجة الرياضية عرب التلفزي بأنبيةومع مرور الوقت شعرت االربادات الرياضية 

 بلت حوؿ ارباداهتاػػػات وتكتػػػػل ذبمعػػػػبتشكي ةػػػػػاألنديامت ػػػػل اليت ربققها حقوؽ البث التلفزيوٓف، فقػػػاؼبداخي

 وعباهنا االوؼببية. 

مع مطلع التسعينيات، وقد ازدادت ىذه  األمريكيةالتكتبلت الرياضية تظهر يف الواليات اؼبتحدة  وبدأت

" بعد ظهور القنوات احملورية اؼبتخصصة ABC/CBS/NBCالشبكات الثبلث " أماـوة التكتبلت ق

 .Show Time وHBO " او القنوات التجارية باالشرتاؾ مثل:ESPN يف الرياضة"

من نسبة  األمريكيةمداخيل كرة القدـ حصتها يف  ارتفعت إذوحققت ىذه التكتبلت بعض االنتصارات 

 .1977سنة  %50وبلغت   1960سنة  %40نسبة  إُف 1952من ؾبموع اؼبداخيل سنة  9.2%

" نوعا من  التكتل FIFAالقدـ" لكرة" واالرباد الدوِف CIOكما يبكن اعتبار اللجنة االوؼببية الدولية "

 مها وكل اغبقوؽ اعبانبية واحملورية اليت تدور حوؽبا، وقدػػػظػػػػربتكر ىذه اؼبنظمات حقوؽ التظاىرات اليت تن إذ

 تٌن اؽبيئتٌن قوة عمبلقة تفرض سيطرهتا على الدوؿ اؼبنظمة وعلى اؽبيئات الناقلة.اىذا االحتكار ى وجعل 
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اؼبالية وتنويعها خبلؿ عشرين سنة فقط  لؤلنديةومكنت ىذه اؼبداخيل اعبديدة من تطوير اؼبصادر اؼبالية 

 وذلك على النحو التاِف:

 % 16مداخيل اؼببلعب: -

 %20مداخيل الرعاية: -

 %20ل حقوؽ البث:مداخي -

 %15اؼبنح والدعم: -

 %15مداخيل تنقل البلعبٌن: -

وقد %20 إُفومبا مردود حقوؽ البث من صفر  %16 إُف %80فقد تقلصت مداخيل اؼببلعب من 

 .1بوادر اؼبتاجرة يف الرياضيٌن بدأتكما   %30ما يفوؽ  2007بلغت ىذه النسبة سنة 

 (1975/1990المرحلة الثانية:عهد التحالف عبر االتحادات:) 

ات للتظاىر اؼبنظموف  أوجدىاالتكتبلت اليت  أماـظهر التحالف عرب االربادات اؼبهنية كرد فعل دفاعي 

الدوؿ العربية، وارباد  إذاعاتوالتلفزيونية حوؿ االربادات اؼبهنية كارباد  اعيةاإلذالرياضية، فالتفت اؽبيئات 

االوؼببية  األلعابمن اقتناص حقوؽ نقل  األوروبية الدوؿ إذاعات ارباد، حيث سبكن األوروبية اإلذاعات

زىيدة، و قد حقق ىذا االلتفاؼ حوؿ االربادات اؼبهنية من اكتساب قوة ىائلة يف  بأشبافالصيفية 

 اؼبفاوضات.

                                  
 .12اؼبرجع السابق،ص:-1
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االربادات اليت  إضعاؼ إُف ،ظهور القنوات اػباصة وتكتلها يف اربادات للدفاع عن حقوقها أدىوقد 

 أخرىبروز مرحلة  إُف أدىفبا  ،اغبكوميةوالتلفزيوف  اإلذاعةربادات الرياضية مع ىيئات واال األنديةشكلتها 

 من االحتكارات.

  (:1990المرحلة الثالثة: عهد المنافسة والتجارة )منذ 

ال  ،واحملورية والفضائية رضيةاألاػباصة  القنواتوتعدد  ،الصناعية األقمارزيوٓف عرب بعد انفجار البث التلف

مشاىدين  أومشرتكٌن  إمان اؼبشاىدين بصفتهم عاحملطات تبحث  أصبحت ،اؼبتخصصة منهاسيما 

، مع تكاثر القنوات اإلعبلميةمعززة بذلك مواردىا اؼبالية، خاصة يف ظل الزخم والزضبة  ،والرعاية لئلعبلنات

 األحداثؽ القنوات تتسابق يف اكتساب حقو  وأصبحتالصناعية،  األقمارالتلفزيونية اليت تبث عرب 

 خيالية. أرقاـ إُفكلفة ىذه اغبقوؽ وصوؽبا   سبب تزايدالرياضية فبا 

 التلفزيوفواستفحلت ظاىرة اؼبزاضبة بٌن القنوات اػباصة والقنوات التابعة لقطاع العمومي فدخلت عبلقة 

، على  1األطراؼلربح لبعض الرياضة بضاعة صناعية وذبارية وافرة ا وأصبحتبالرياضة طور منطق السوؽ 

الرياضية بعدما   األحداثالوجود ظاىرة العنف يف معظم  إُففرجة والروح الرياضية ، فظهرت حساب ال

حد  إُف، خًنةاألككرة القدـ، بل واستفحلت بشكل كبًن يف ىذه   ميادين معينةكانت مقتصرة على 

ور تط إُف باإلضافةذبارية،  حأربا ق نار العداوة بٌن الدوؿ، بافتعاؿ النزاعات من اجل ربقي إشعاؿ إُفوصوؽبا 

 من اإلعبلمياللعب على اؼبستوى  إُف اة بل ح ىكسب نقاط مبار شوة، حيث َف تعد ؿبصورة يف  ر ظاىرة ال

 اجل ربقيق مصاٌف ذبارية.

                                  
 16،ص:نفسواؼبرجع -1



61 

 

ات معركة دولية تربز فيها التكتبلت والتحالفات بنفس السرعة اليت تنحل هبا، وىي و التنافس بٌن القن وأصبح

كبًنة من   وظهرت صبلةمنها الوطن العريب حيث تطور البث التلفزيوٓف عرب القمار الصناعية،  معركة َف يسلم

القنوات التلفزيونية العربية اليت تبث من داخل الوطن العريب ومن خارجو مع التطور الذي عرفو القطاع 

 اػبليجي. الرأظباؿاػباص يف اجملاؿ السمعي البصري، خاصة مع بروز 

 القنوات على عدة ؾباالت منها: ىذه افسة يفاؼبن أثرتوقد  

 أياـخيالية، تتضاعف مئات اؼبرات يف  أرقاـ إُفحقوؽ البث حيث وصلت  أسعارانعكاسها على  -

 قليلة.

اليت يقل  أخرىؼبدة زمنية معتربة على حساب تظاىرات رياضية  وأخذىاوز بعض التظاىرات الرياضية ر ب -

 فيها التنافس.

ذىبت الكثًن من على حقوؽ نقل التظاىرات الرياضية،حيث  غًن شريفةظهور منافسة  إُف أدت -

التكتل يف اربادات، من اجل اغبصوؿ على حقوؽ بث التظاىرات  إُفاؽبيئات واالربادات اؼبهنية 

ن اغبصوؿ عليها، على حساب ماؼبشاىدين، وىذا فقط من اجل منع اؼبنافس  إُفالرياضي، دوف نقلها 

 حق اؼبتلقٌن.

ن حيث ، موأخبلقياهتا اإلعبلـعلى مهنة  التأثًن إُف ظاىرة االحتكار أدتىذا فقد  إُف باإلضافة -

 اؼببلعبمن دخوؿ  األخرى اإلعبلميةسبنع اؼبؤسسات  ،اغباصلة على حقوؽ البث االربادات أصبحت

 احملاكم. إُف ألخًنةاعبوء ىذه  إُف األحيافيف بعض  أدىفبا  ،اػبربومن اغبصوؿ على 

 :إغفاؽباال هبب  إهبابيةظاىرة ؽبا جوانب لكن ىذه ال
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فبا حسن مستوى عيشهم وغًن صورهتم  أنفسهمولبلربادات والرياضيٌن  لؤلنديةجلب اؼبوارد اؼبالية  -

 داخل اجملتمع.

 كانت منحصرة على الرياضيٌن ويف رواد اؼببلعب.  أفتعميم الرياضة وانتشارىا داخل كل البيوت بعد  -

 ستوى ظاىرة اجتماعية قادرة على ربريك اعبماىًن يف كامل اؼبعمورة.م إُفاالرتقاء بالرياضة  -

والزوايا ،واستعماؿ الصورة  الكامًناتالرياضية وذلك بتعدد  لؤلحداثالتغطية والتصوير  أساليبتطوير  -

يف البث اؼبباشر واستضافة  واإلحصاءاتاغباسوب  وإدخاؿ، األبعاد، والصورة ثبلثية واإلعادةالبطيئة 

 .1الرياضية األحداثٌن يف اجملاؿ الرياضي، فبا يعزز من التفاعلية يف نقل اؼبختص

مة بٌن مرسل و من ؾبرد عملية نقل للمعل اإلعبلـربوؿ  إُف أدتوبالتاِف فاف ظاىرة االحتكار والرتكيز 

الضخمة فقط من  األمواؿرؤوس  فأصحاباحة للجميع، ، لكنها غًن متمشروع استثماري كبًن إُفومتلقي 

تطيعوف دخوؿ ىذا اجملاؿ، وال يكفي ؾبرد الدخوؿ فيو بل القدرة على الصمود، يف ظل اؼبنافسة الشرسة يس

و يال ؾباؿ ف أصبحبشكل كبًن ،  اإلعبلـكبًنة سيطرت على ميداف   إعبلمية إمرباطورياتومن ىنا ظهرت 

 للمؤسسات الصغًنة للعيش واالستمرار.

 الكبرى: اإلعالمية اإلمبراطوريات -3

، ضخم لرأظباؿ األمواؿ أرباب، عن طريق ضخ اإلعبلميالكربى اليت غزت اغبقل  اإلمرباطورياتٌن من ب

 قبد: اإلعبلميةمن اجل اقتطاع مكاف يف الساحة 

                                  
 17،ص:نفسواؼبرجع -1
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 ديزنيDisney: والتسلية واػبياؿ بالرباءة والسحر تتمثل لؤلطفاؿ عاؼبية ثقافة خلقت اليت القوة ،

 على األطفاؿ ويتهافت اقتنائها على األىل أطفاؽبم ويشجع األسواؽ ؤلسب ديزٓف ماركة ربمل اليت واؼبنتجات،

 .تعليمية من ميزات بو تتميز ؼبا دبدحها اؼبدرسوف يقـو بينما شرائها

 )سينما، تلفزيوف،اإلعبلمي لئلنتاج شركات عدة سبتلك عمبلقة عاؼبية ةشرك اللطيفة الصور ىذه وخلف

، فلوريدا يف "رلدو ديزٓف و " مثل صغًنة مدف حبجم مبلىي ومدف ىاتتفاعلية( واستوديو  برامج فيديو، ألعاب

 "ديزٓف طوكيو"و ،باريس من بالقرب "ديزٓف يورو"و، -األساسية وىي-كاليفورنيا  يف "الند ديزٓف"و

 ست من واحدة شركة ديزٓف وتعترب. االنرتنت على ومواقع وؾببلت، كابل تلفزيوف وأنظمة،إذاعية وشبكات

 .العاَف يف اإلعبلـ وسائل أكثر على تسيطر اليت اإلعبلمية الشركات أكرب( 7سبع ) أو (6)

 مثل أفبلـ منتجات لبيع التسويق ماكينة يف ثانوي عنصر إال ىي ما ديزٓف أفبلـ يف تروى اليت والقصص

 ألعاب إُف باإلضافة اؼبتحركة، الرسـو من الشخصيات ىذه صور عليها لؤلطفاؿ وثياب وألعاب فيديو

 القرطاسية ، وأدوات"ديزٓف" ماركة ربمل اليت واغبلويات منها واؼبوسيقية للكمبيوتر اؼبدؾبة األقراص ديو،الفي

 :قولو "يزنرآ مايكل" اؼبخلوع "ديزٓف" إدارة ؾبلس رئيس إُف نسب قدو  .ربصى ال اليت اؼبشرتيات من وغًنىا

 .1"النقود ىو الوحيد ىدفنا"

                                  
 اللبنانية اعبامعة – احملرتفٌن الصحافيٌن معهد مديرة، فاضل أبو ماجدة األستاذة ألقتها ؿباضرة ،واألخبلقيات الربح بٌن :اإلعبلمية اإلمرباطوريات -1

 5ص: 2004-04-12 خبتاري التونسية قابس جامعة يف -بًنوت يف األمريكية
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 شركة نيوز كوربnews corporation: 1خدو ر م روبرت اؼبولد األسرتاِف من ةاؼبملوك، 

 إُف خمردو  منتقدو يشًنو  .ثركأ اتكشر  على اغبصوؿ فرصة لو لتتسىن يةكاألمًن  اعبنسية على حصل الذي

 أصبحت واليت أسرتاليا يف أسسها اليت اإلعبلمية اإلمرباطورية خبلؿ من العاَف على السيطرة وباوؿ أنو

مليار دوالر حسب تصريح  6.5بػ  نيوز كورب سبلك سيولة نقدية تقدر أفث حي .القارات صبيع يف منتشرة

 .2ردوخم

 تسع و أسرتاليا، يف جريدة( 21واحد وعشرين ) عن يقل ال ما وربك  نيوز ةكشر  سبتلك اؼبثاؿ، سبيل فعلى

 تحدةاؼب الواليات يف جريدة( 12اثنا عشر )  و ، "لندف أوؼ تايبز ذي" أشهرىا بريطانيا يف جرائد (9)

 ثركاأل التلفزيوف لربامج "غايد يف يت "و  عاؼبية ؾببلت (5) طبس و "ذي واؿ سرتيت جورناؿ" أشهرىا

 ويب برودكاستينغ أشهرىا "فوكس تلفزيوف شبكات( 6ست ) سبتلك أهنا كما. اؼبتحدة الواليات يف توزيعا

 سنتوري 20":منها األفبلـ إلنتاج واستوديوىات شركات (10عشر ) يف"، و يت وستار يب سكاي

 مويف فوكس":ورياضية ترفيهية برامج توزع كابل شركة( 11إحدى عشر )".ستوديو تلفزيوف فوكس"و"فوكس

 .3السيارات لسباؽ "تشانل سبيد"و ،"تشانل جيوغرافيك ناشيوناؿ"و "سبورتس فوكس" و "تشانل

 أفتضطر   العاؼبية اتالشرك ربأك أف ،اإلعبلمي االلتقاء عن ألقاىا اليت اػبطب إحدى يف "خمردو " قاؿ

 .4التقليدية اؼبعطيات تتبلشى وحيث القديبة القواعد فيو تطبق ال جديد عصر بقدـو تقبل

                                  
, دبلبورف االسرتالية, وىو اؼبشرؼ العاـ و اؼبالك لشركة نيوز  1931مارس  11كايث روبرت مردوخ, ىو رجل أعماؿ أمريكي من أصل اسرتاِف مولود يف -1

  ألثرياء العاَف. 117لعاَف واؼبرتبة ألقوى الشخصيات يف ا (13) عشر الثالثةيف اؼبرتبة  2010كورب إحدى اكرب الشركات اإلعبلمية يف العاَف, صنف عاـ 
2
-  news corporation, annual report 2009.  

 19-18انظر اؼبرجع السابق، ص: لبلطبلع على صبيع الشركات والشبكات اإلعبلمية اؼبملوكة إلمرباطورية مردوخ،-3
 5مرجع سابق، ص: واألخبلقيات، الربح بٌن :اإلعبلمية اإلمرباطوريات -4
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 وارنر تايمtime warner: فورتيوف  تأف" وؾبلتا ؾبلة سبتلك" اليت الشركات أبرز من اليت ىي"

fortune" موٓف " وmoney" السرتيتد سبورتس"و  sports illustrated" كل إُف باإلضافة 

 لغات بعدة االنرتنت ومواقع منها والعاؼبية األمًنكية القارة يف مشاِف احمللية "cnn اف اف سي "شبكات

 الرسـو وشبكة اؼبطارات أخبار وخدمة واألؼبانية والرتكية واالسبانية وااليطالية واليابانية كالعربية

 .الكتب لنشر ودار " cartoon network"اؼبتحركة

 بوست واشنطنال Washington post: العاصمة  يف االسم هبذا جريدة سبتلك واليت

 للورؽ صغًنة ومصنع مدف يف وجرائد وإذاعية تلفزيونية ؿبطات وعدة نيوزويك جمللة اؼبالكة وىي األمًنكية

 وغًنىا. للنشر ودار

 كونديو ناست condé nast: ؿللجما تروج مطبوعات سبتلك اليت الكربى الشركات من 

 بوف"و" غورميو"و "فًن فانيت"و "للموضة وغبلمور فوغ "ؾببلت ناشرةك تعرؼ اليت والرتؼ، وحياة واألغنياء

 .وغًنىا "رو"نيويورك "واغبدائق اؼبنازؿ لديكور غاردف أند ىاوس"و "للسفر ترافيلر"و "للؤلك آبيتيو

 تيغاني شركة  gagnet: بيرب ماؾ "ب عرفت واليت mC biper "السريعة الوجبة مثل 

 والرياضة اعبوية النشراتك ،والفنادؽ اؼبطارات يف اؼبسافرين تبلئم سطحية أخبارا تغطي لكوهنا دونالدماك

 وصباؿ لبساطة بو يقتدى مثاال أصبحت لكنها، السياسية اؼبوضوعات وبعض، والرتفيو اؼبالية واألخبار

 باغبرب تطبع انتك آنذاؾ اعبرائد باقي ألف نةاؼبلو  واػبرائط "غرافيكس"والرسـو للصور واستعماؽبا إخراجها،

 .اإلعبلنية اؼببلحق يف األلواف وتستعمل ،فقط األسود

 ومقاطعة اصمةػػػػوالع ةػػػيًنكػػػػػأم والية (43ثبلث واربعٌن ) يف ريدةػػػػج 101 ذلكك انييتػػػػػغ اتػػػػػػفبتلك ومن
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 300 و ؾببلت إُف باإلضافة ونغ،ك وىونغ و ايطاليا ياوأؼبان وبلجيكا وبريطانيا اؽبادىء احمليط يف "غواـ" 

 خدمات اتوشرك االنرتنت على موقع 125 و أمريكية تلفزيوف ؿبطة (22اثناف وعشروف ) و مطبوعة

 .1وطباعة وتسويق إعبلنات اتوشرك األخبار

 متحف أو "news museum ميوزيـو نيوز" " newseum   النيوزيـو" الشركة أيضا أسست وقد

 اآلف ويتم نقلو مت وقد ،واشنطن العاصمة خارج فرجينيا والية يف سنوات عدة منذ أفتتح الذي ،خباراأل

 وشاشات تفاعلية وألعاب اإلعبلـ عن معارض على وبتوي وىو، يةاألمًنك العاصمة وسط يف بنائو إعادة

 .األخبار صناعة عن قولو يبكن ما لوك، وجديدة قديبة جرائد عن ومباذج تعليمية برامج تعرض

 األمر، وىذا وتقنياهتاووسائلها،  آلياهتاصناعة مستقلة بذاهتا، ؽبا  أصبحفاف الصناعة التلفزيونية  ،ومن ىنا

ؽبا خصوصياهتا لبياهتا، فكل مرحلة وس ابياهتابغض النظر عن اهب ،ـبلاإلعيعترب ربوال كبًنا يف قطاع 

النظم القانونية  اؼبنظمة ؽبذا اؼبيداف،   اثر علىلتحوؿ ىذا ا أفىو  حبثنا، إطاريهمنا يف  ، لكن ماوأخطاؤىا

، وىذا كلو من اجل اإلعبلـؼبهنة واؼبواثيق واللوائح اؼبنظمة  لقوانٌنىناؾ ذباوزات كبًنة  أصبحتحيث 

التوقف ومراجعة ما  وإمكانيةالذي يستحيل معو،  األمراغبركة اؼبتسارعة للسوؽ ،  إطاريف  أرباحربقيق 

لزاميتها غطاء إعدـ  أصبحتاؼبهنة ، اليت  أخبلقياتىذه القوانٌن واللوائح، دوف ذكر  إُف يبث، والعودة

 .باشر عبميع الربامج التلفزيونيةيستعمل ػبرقها، خاصة مع احتبلؿ البث اؼب

 

 

                                  
 6السابق ص:اؼبرجع -1
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 الصناعية: األقمارللقنوات التي تبث عبر  اإليديولوجيةالمقاربة المطلب الثاني: 

، سياسية أواجتماعية  أىداؼلتحقيق  اإلعبلميَف تعد ؾبرد رسالة يؤديها  اإلعبلميةالعملية  أفرأينا  أفبعد 

اؼبثل العليا يف اغبياة، بل   العمل على ضباية، و خدمة اجملتمع عامة، و صبهور اؼبتلقٌن خاصةاو لنقل 

ؽ يف ىذا سنتطر  فإننا يف جوىرىا، تكنَف  إفيف بعض دوافعها،  األقلقضية اقتصادية ؿبضة على  أصبحت

، بل وذبند لو رؤوس اؼبواؿ واؼبوارد البشرية، اإلعبلـربرؾ  أصبحتاليت  احد اؼبتغًنات إُف أيضااؼببحث 

، خاصة بعد عودة الفروؽ الثقافية  اإليديولوجي وىو اؼبتغًن أال و،واحدث الوسائل التكنولوجية، من اجل

من  اعبديدالنوع  أثبتومع الدوِف، وىذا ما سطح النقاش، يف ـبتلف دوائر اجملت إُفوالدينية والعرقية 

قـو وجبهة من اعببهات الفكرية تود اغبصوؿ على اكرب  وىو االحتبلؿ الفكري، فكل فرقة و ،االحتبلؿ

واضحا  أصبح أفووسائلو اؼبختلفة، بعد  اإلعبلـواكرب عدد من اعبماىًن من خبلؿ ذبنيد  ،التأييدقدر من 

يف اجملتمعات اغبديثة، بعدما  األوُفبعة فقط، بل يبكن القوؿ انو السلطة ليس قوة را اإلعبلـ أفللعياف 

 وربريك اعبماىًن العريضة ػبدمة قضايا ؿبورية. ،بأكملها أنظمة إسقاطالعمل على  بإمكانو أصبح

 حبث طويل، إُف وبتاجموضوع منفصل  ألنو، بشكل ـبتصرىذا اؼبوضوع ولو  إُفسنتطرؽ  فإننا لذلك

من اجلها تغامر القنوات التلفزيونية اليت تبث عرب سنحاوؿ طرؽ الدوافع اليت  أننا إال وسبحيص مطوؿ،

 الدوِف، وقد تتعرض بذلك اإلنسآفخبرؽ القانوف الدوِف واؼبواثيق الدولية، وكذا القانوف  ،الصناعية األقمار

 إف اػػػػػػػأماف َف يكن ؽبا نفوذ، من احدىا، ىذا و  أواعية ػػالصن ألقماراباغبجب الكامل من صبيع  إما ،للعقوبة

 كما تشاء.  اإلنسآفتصوؿ وذبوؿ يف الفكر  فإهنا ،كانت القنوات ملكا للقمر الصناعي  أوكاف ؽبا نفوذ   
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 :اإلعالميليل ضالت -1

خاصة ومن  ،العاـ يف العاَف الرأيتستعمل من قادة  أصبحتاليت  األساليبمن  ،اإلعبلميليل ضيعترب الت

 التضليل صطلحفم. العاـ وتعديل مواقفو الرأيمن اجل توجيو  الفكرية اؼبتطرفة، التوجهات أصحاب

 اؼباضي، القرف العشرينات من بداية مع (Dezinformatsia) الروسية اللغة يف مرة ألوؿ ظهر اإلعبلمي

 يف إلعبلميةا اؼبمارسات " بو لينعت الثانية العاؼبية اغبرب بعد سابقا السوفييت اإلرباد يف استعمالو شاع و

 " الشعبية اعبماىًن استعباد إُف اؽبادفة الرأظبالية البلداف

 التسريب" إُف ليشًن الستينات يف إال (Disinformation) اإلقبليزية اللغة إُف اؼبصطلح ينقل َف و

 الفرنسي القاموس دخل و ، 1974 عاـ يف مرة ألوؿ فظهر فرنسا يف أما ." اؼبّضللة للمعلومات اؼبقصود

 الرأي لتغليط اؼببيتة النية " أي أساسا، سياسية دالالت يتضمن و اؼباضي القرف الثمانينات من بداية مع

 ." ىامة مسائل حوؿ الكفاية فيو دبا تنويره عدـ أو خطًن، دبشكل تاـ جهل على إبقائو و العاـ

 استعماؿ "على انو  اإلعبلميليل التض LE GRAND ROBERT يعرؼ القاموس الفرنسي

 . 1 "ربريفو أو الوقائع إخفاء و التغليط اجل من اعبماىًني، اإلعبلـ بالتحديد تقنيات و عبلـاإل

 :وػػبأنتقدٔف تعريف ؿبدد للتضليل حيث عرفو  Vladimir Volkoffبلديبًن فولكوؼ ػػػاوؿ  فػػػػد حػػػػق و

ويف نظره فاف الفرؽ بٌن معاًف بوسائل ملتوية"،  إعبلـ، بواسطة ةسياسي ألىداؼالعاـ  الرأي" توجيو 

 .2الدعاية والتضليل يكمن على مستوى وسائل اؼبعاعبة

                                  
 ..2004، 18،اجمللة اعبزائرية لبلتصاؿ، العددالتظليل اإلعبلمي وأفوؿ السلطة الرابعةد. السعيد بومعيزة،  -1
 .53،ص:2010د.اضبد عظيمي، دعاية الكراىية، الشروؽ لئلعبلـ والنشر، اعبزائر، -2



69 

 

 يكوف التضليل أف أي، شواىد وجوده إخفاء من البد أكرب، بفعالية دوره اإلعبلمي التضليل يؤدي لكي

 شديد بإهبازة، واغبتمي الطبيعية الوجهة من عليو ىي ما ىي على األشياء بأف اؼبضلَّلوف يشعر عندما ناجحا

 من فبلبد ذلك وعلى .أصبل لوجوده اؼبستمر اإلنكار ىو زائفا واقعا يقتضي اإلعبلمي إف التضليل :نقوؿ

 بأف الشعب يؤمن أف من البد. والرئيسة مؤسساتو االجتماعية حبياد تضليلو هبري الذي الشعب يؤمن أف

، ومن ىنا فاف 1ؼبتصارعا جتماعيةاال ؼبصاٌفا معرتؾ عن صبيعا بعيدة والعلم واإلعبلـ والتعليم اغبكومة

، فانو يقـو بتبنيها وقبلها إليواؼبوجهة  اإلعبلميةوالثقة يف الرسالة  بالطمأنينة أحس إذااعبمهور اؼبستهدؼ 

بتوجيو  إالتعديلو  أواعتقادا راسخا لديو ال يبكن تغيًنه   إليواؼبوجهة  األفكاربكل سهولة، بل وتصبح 

، ولكن بواجهة ومضموف ـبتلفٌن عنها، ح ى يضمن األوُفاليت وجهت هبا  ليةاآل، بنفس  إعبلميةرسالة 

 اؼبرسل فعاليتها، يف سياؽ تسلسلي مستمر.

، الطور اعبامعي إُفمنذ الطور االبتدائي  التعليمي الربنامجيشبو سباما قوؿ اؼبسؤولٌن عن ربديد  األمروىذا 

  أيا ،قبد اؼبتخرج من النظاـ التعليمي فإننارغم ذلك  معينة، لكن أيديولوجيةالربنامج خاؿ من توجهات  أف

بعملية  إالمعبئا دبجموعة ىائلة من اؼبعتقدات الراسخة اليت يصعب تغيًنىا،  ،كاف الطور الذي خرج منو

 تعليمية مشاهبة يف اؼبسار ـبتلفة يف اؼبضموف والقوة.

 التنوع من بيئة يف االختيار حرية ىي ،مثبل أمريكا يف اغبياة لشرط العاَف مستوى على ائعةالش الصورةف

 هبعلهم ما وىوٌن، األمريكي من كبًنة أغلبية أعماؽ يف النظرة ىذه تتغلغل كذلكي،  واإلعبلم الثقايف

 نشاط ازدىار عليها يقـو اليت ركزيةؼبا األساطًن إحدى إذف إهنا. الشامل اإلعبلمي بالتضليل التأثر سريعي

                                  
 16،ص:1999رفة ،الكويت،ىربرت أ.شيلر، ترصبة عبد السبلـ رضواف،اؼبتبلعبوف بالعقوؿ،عاَف اؼبع -1
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. الواقع يف تنفصبلف ال فإهنما ،مستقبل امفهوم ثبلفوالتنوع يب االختيار يتحري أف ورغم ،العقوؿ" توجيو"

 االختيار عملية فإف واقعية خيارات توجد َف فإذا،التنوع دوف عآفؼبا من معىن بأي تتوافر ال االختيار فحرية

 واقعا ضليلالت على انطوائها احتماؿ ويصبح، التضليل على منطوية تصبح أف وإما معىن ببل تصبح أف إما

 .معىن ذو االختيار بأف يصاحبها الوىم عندما فعليا

 االختيار حرية وىم أف يف ىنا يتمثل الفرؽ فإف ،االختيار ىذا حرية من التحقق كنيب ال أنو رغم على و

 من الوىم ىذا يتعزز و. العاَف يف آخر مكاف أي من تحدةؼبا الواليات يف انتشارا أكثر باإلعبلـ يتعلق فيما

 الكم وفرةٌن ب اػبلط إُف -استمراره على احملافظة إُف اإلعبلـ على سيطروفؼبا يعمد الذي- يلؼبا ؿخبل

 ؿبطة 6700 لكسب اليت األمة أف يعتقد أف اغباؿ بطبيعة رءؼبا على ويسهل  .ضموفؼبا تنوع ٌنوب اإلعبلمي

 وصناعة ،الدوريات مئاتو  يومية صحيفة 1500 و، تلفزيونية ؿبطة 700 على يزيد وما ،ذبارية إذاعة

 البد، دوالر بليوف ماؽبا رأس يبلغ ألفراد لوكةفب الكتب لنشر وصناعة ،سنويا جديد فيلم مائيت تنتج سينما

 .لشعبها الرتفيو وألواف اإلعبلـ من التنوع شديدة تشكيلة توفر أف من

 ويستطيع، يشاىده الذي ما ويعرؼ االنتقاء وبسن السكاف من جدا صغًن قطاع باستثناء أنو األمر وحقيقة

 ،ذلك يعوا َف وإف ،أساسا ؿبصوروفٌن األمريكي معظم فإف ،اؽبائل اإلعبلمي التدفق من يستفيد أف بالتاِف

 أو والداخلية اػبارجية باألخبار يتعلق فيما اآلراء فتنوعو...، في اختيار ال اإلعبلـ من مرسـو نطاؽ داخل

 الكامن التطابق من أساسا ينتج ما وىو، اإلعبلمية ادةؼبا يف لو وجود ال احمللية سبعاتلمجا لشؤوف بالنسبة

 ،خاصة ملكية االتصاؿ وسائل لكوفيب من اغبالة ىذه يف لكيةؼبا ألصحاب واأليديولوجية اديةؼبا صاٌفلل

 .عاـ بوجو االتصاؿ وسائل لصناعة االحتكاري الطابع ومن
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 من االتصاؿ وسائل احتكارات ربدي كذلك ،لتفسًنا إُف حاجة يف ليست لبلحتكار قيدةؼبا اآلثار إف

ة، اػباص رؤيتها ىي للواقع واحدة رؤية تقدـ فهي. تعمل أينما اإلعبلمية ادةؼببا يتعلق فيما االختيار إمكاف

 الكةؼبا الكربى الشركات ؾبموعة تنتجها اليت واألفبلـ التلمجوا الصحف معظم الفئة ىذه ربت ويندرج

 .1القومي ستوىؼبا على أو دفؼبوا الواليات مستوى على سواء االتصاؿ لوسائل

ؼببلؾ  اإليديولوجيةـ، وخدمة التوجهات االع الرأييستعمل يف توجيو  اإلعبلميليل فاف التضوبالتاِف 

، إعبلميةيتسموف برباءة  بأهنمال يبكن االعتقاد  إذالكربى،  اإلعبلمية، والتجمعات اإلعبلميةاؼبؤسسات 

اؼبادية  وإمكاناهتا، دبختلف مضامينها، اإلعبلـور تسخًنىم ؽبذا الكم اؽبائل من وسائل حبيث ذبعلنا نتص

والبشرية، من اجل خدمة الصاٌف العاـ، متجردين بذلك من ثقافاهتم اليت لقنها ؽبم ؾبتمعهم الذي ينحدروف 

 اإلمرباطوريةردوخ مالك روبرت م أف األحواؿحاؿ من  بأينتصور  أف، فبل يبكن إليوينتموف  أومنو 

يهودية، قد يفكر يف خدمة اؼبصاٌف اإلنسانية للمسلمٌن، والتفكًن يف  أصوؿالكبًنة، واؼبنحدر من  اإلعبلمية

القنوات  إحدىتكليف  أولذلك،  اإلعبلميةحل اؼبشاكل اليت تشغلهم عن طريق تسخًن مؤسساتو 

 يف ارض فلسطٌن. ئيلإسراعن اجملازر اليت ترتكبها  إعبلميربقيق  بإجراءالتلفزيونية 

 الرائجة في العالم: اإلعالميةالثقافة  -2

 إلعبلـال وجود  بأنوبالتاِف نسلم  فإننايف العقوؿ البشرية،  اإلعبلميليل ضالذي وبدثو الت األثر رأينا أفبعد 

اليت تتبناىا  األنظمة خبلؿمن  وىذا التوجو إما أف يكوف معلنا ،فكريؿبايد متجرد من أي توجو 

 بتبنيو ،السوفييترباد بلل اغباؿ بالنسبة ، مثلنا كاف عليوإليهاالسياسات والقوانٌن اليت ربتكم  وأ ت،غبكوماا
                                  

 26اؼبرجع السابق،ص:-1
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الرظبية و  اإلعبلـوسائل  إليهاتكوف متضمنة يف الثقافة اليت تروج  أف وإما، الشيوعي "نٌنيل" لفكر

هبا،  ويتأثربوظيفة ثقافية، يؤثر فيها يقـو  اإلعبلـ، ؽبذا فاف اؼبؤسسات الرتبوية وـبتلف النشاطات الثقافية

 اؼبتسارعة. األحداثيف زضبة 

 أو ،صناعية دفبعد ظهور االتصاؿ اعبماىًني يف اجملتمع الغريب، قي اؼبرحلة الصناعية، جاءت اؼبرحلة ما بع

 وجياإيديولاؼبستمدة معايًنىا من  "وىي "ثقافة الصورة ،مرحلة الثورة اؼبعلوماتية بنوع جديد من الثقافة

 أف، بل أعداءمن دوف ضحايا ، ومن دوف  أهنانفسها على تروج لالناعمة اليت  االيدولوجيااالتصاؿ، تلك 

 أموراليت سهل عملها  "ثقافة الصورة"ىو الفوضى،...، لذا شهد العاَف صعودا ؼبا ظبي بػ  عدوىا الوحيد

 عديدة منها:

 ... .اإلهبارمن خبلؿ  إقناععنصر  إُفؿ حبد ذاهتا الببلغة االلكرتونية اليت ربملها واليت تتحو  :األول

يوميا، فهي اليت تتحكم يف ربديد اطر اؼبعلومات اؼبتاحة،  اإلعبلـاالنتقائية اليت سبارسها وسائل  الثاني:

 ختيار.رية االح ى واف كانت ظاىريا توحي لنا حب ال نفكر بو، آونفكر  أفوتضع لنا جدوال دباذا هبب 

 .بالناس وامل اؼباؿ والتوقيت اؼبلح والعبلقةتداخل ع الثالث:

تتحقق فيو شروط عملية يوميا اف  معرضا لصحفيا ذبعلالعناصر اليت  صىذه العوامل الثبلث تلخ

، خاصة يف عصر الرقمنة، اليت بدعم ىذه العملية واغبيوية اليت يتمتع هبا التلفزيوف اآلنية وتقـو .1لتضليلا

فيو التلفزيوف ضرورة من  أصبحعصر ر ما يتمتع بالكثرة،دتع بالكثافة بقيتم التلفزيوٓف اإلنتاججعلت 

صار مصدرا  فقد،  شيء كماِف يكوف ؾبرد أفال يعدو  ،وقت غًن بعيد إُفكاف   أفبعد ،ضروريات اغبياة
                                  

 .46،ص:2008د.هنوند القادري عيسى،قراءة يف ثقافة الفضائيات العربية الوقوؼ على زبـو التفكيك،مركز دراسات الوحدة العربية، بًنوت، -1
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 ، فبعد غزوبرة للقارات دوف اعرتاؼ باغبدودعا تحأصبرئيسيا للثقافة الرائجة يف العاَف، ىذه الثقافة اليت 

الصناعية، فاف التلفزيوف يسًن يف طريق خبلفة اؼبدرسة والرتبية اؼبنزلية،  األقمارللفضاء من خبلؿ  اإلنساف

 زبلى اؼبريب الطبيعي عن دوره للشاشة، وللربامج اليت تذاع عربىا، وللثقافة اليت ربويها. إذا

وية الشعوب، وىذا غالبا ما ، يساىم بشكل كبًن يف طمس ىلئلعبلـفاف الدور التثقيفي اؼبتنامي  ؽبذا

دوؿ العاَف الثالث، واف  إُفاعبنوب، أي من الدوؿ الغربية  إُفوبدث يف اذباه واحد فقط، وىو من الشماؿ 

 اغباصل بٌن اجملتمعٌن، اإليديولوجي، باعتبار الفروؽ والصراع اجملتمع العريب إُفجملتمع الغريب صح القوؿ من ا

باغبدود وال اؼبسافات  تعرتؼاليت ال  ،1اإلعبلميةالعوؼبة  إطار، وذلك يف واالختبلؼ اؼبوجود بٌن جوىرنبا

وال ح ى خصوصيات الشعوب، يف ظل قصور اؼبؤسسات الرتبوية احمللية، يف اجملتمعات العربية باعتبارىا 

د اؼبسلم قبد الفر  أننايثبتو الواقع، حيث  التأثرالذي يصلها من الغرب، وىذا  اإلعبلميهبذا الزخم  اؼبتأثرة

وفكره، يف  ، يف مظهره ولغتواآلخرعادات وثقافة  يتبىن هبا دينو، و ويأمرهيتخلى عن اؼببادئ اليت وبملها 

 يف اجملتمعات الغربية. التأثرقبد ىذا  ال أنناحٌن 

 عبلـاإلواؼبؤسسة الرتبوية، يف العاَف العريب لدورىا، والقوة اليت يتمتع هبا  األسريةؽبذا فاف فقداف اؼبؤسسة 

، جعل ةاإلعبلمييف العاَف من خبلؿ مؤسساهتم  اإلعبلـ وأباطرةلجمهور العريب، من طرؼ بارونات اؼبوجو ل

درجة انو يف حاؿ ذبولك يف بعض  إُفمبلمح الثقافة العربية تتحلل وتتداخل مع مبلمح الثقافة الغريب، 

جعل الوازع الذي يشكل  األمرربية، وىذا الغ األحياءذىنك انك ذبوؿ يف كربى  إُفالشوارع العربية يتبادر 

                                  
قتصادية واإلعبلمية والثقافية، كي سبارس أنشطتها بوسائلها العوؼبة تعين يف جوىرىا رفع اغبواجز واغبدود أماـ الشركات واؼبؤسسات والشبكات الدولية اال-1

عواطف عبد .التحديد. داػباصة، وكي ربل ؿبل الدولة يف ميادين اؼباؿ واالقتصاد والثقافة واإلعبلـ، فبا يعين تقليص السيادة القومية للدولة يف ىذا اجملاؿ ب
 .32، ص:2000لتوزيع، القاىرة،الرضبن، اإلعبلـ العريب وقضايا العوؼبة،العريب للنشر وا
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فيها  أصبحتدرجة  إُفيرتاجع  – اإلسبلمية بااليدولوجياما يبكن تسميتو  أو -اػبلفية الفكرية للفرد العريب

هبعل اغبضارة  اإلعبلميةعاديا، وىذا الواقع الذي فرضتو العوؼبة  أمرامناقشة الثوابت اليت ال ىبتلف فيها اثناف 

 .واألفوؿمهددة باالهنيار  بلميةاإلسالعربية 

الصناعية ىي  األقمارللقنوات اليت تبث عرب  واإليديولوجيةاؼبقاربة االقتصادية  أفيتضح لدينا فبا سبق 

اؼبتجرد واغبيادي حيادا  لئلعبلـوجود  ، ولواقع العملي اؼبنظور، حيث انو الاإلعبلميمقاربة يؤكدىا التنظًن 

تٌن تقدماف تفسًنا للتجاوزات اليت ربدث على ىذا اؼبستوى، باعتبار العامل مطلقا، ومن ىنا فاف اؼبقارب

، وتصبح من واألخبلقية، واإلنسانيةصبيع العقبات القانونية  أمامودافعا مهما هتوف  واإليديولوجياالقتصادي 

 َف يكن ؽبا عواقب جزائية، وىذا يف ما ىبص إف، اليت يبكن التخلي عنها اإلعبلميةالكماليات 

  باعبرائم الصحفية، ماداـ خرقها وبقق اؼبطلوب. األمريبكن ربمل اعبزاء فيها حٌن يتعلق  اكم  ،األخبلقيات

 :الفصل الثاني خالصة

كربى،   أنبية اإلعبلـاغبق يف  أوُف اإلنسآفالقانوف الدوِف  أفمن خبلؿ ما تناولناه يف ىذا الفصل نستنتج 

 نسافاإلحقا من حقوؽ  اإلعبلـعن طريق ـبتلف وسائل  راءواآل األفكاربل وجعل حرية التعبًن عن 

، ال هبب خرقو كما ال هبب التعسف يف استعمالو، لكن ىذا اغبق اختلف اؼبنظروف يف كيفيات األساسية

استعمالو والتصرؼ فيو واليات توظيفو، وذلك من خبلؿ نظريتٌن ؿبوريتٌن هبمعهما التناقض يف اؼببادئ و 

على  اإلعبلـ إُف، فالنظرية السلطوية تنظر اإلعبلـثبلف الضفتٌن عند اغبديث عن حرية واؼبضامٌن، ونبا يب

على مقاس  إعبلميلنظاـ  التأسيس، من خبلؿ أسسوتثبيت النظاـ القائم واغبفاظ على  أدواتمن  أداةانو 

فرتى انو يتوجب النظرية الليربالية  أماهتا، حسب ىذه النظرية يف خدمة الدولة ومؤسسا فاإلعبلـالسلطة، 
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 الرأيؾباؿ مفتوح من اغبرية لتنوير من صبيع القيود االجتماعية والسياسية، وتركو يعمل يف  اإلعبلـربرير 

 العاـ، وخدمة اجملتمع، وفبارسة الرقابة على النظاـ القائم.

رع يفرض حقيقة اغبديث اؼبتسا اإلعبلمي، فاف الواقع لئلعبلـوكذا فانو مع النظرتٌن السلطوية والليربالية 

، وأولوياتو توجهاتويف ربديد  واإليديولوجيبالعاملٌن االقتصادي  يتأثر اإلعبلـ أفالبد من التسليم هبا، وىي 

، من خبلؿ خلق األمواؿرؤوس  أصحابؿبدود من  أياديف  اإلعبلـخاصة يف ظل تركز  اإلعبلميةوسياساتو 

 ربد من اؼبنافسة يف اجملاؿ. إعبلميةذبمعات 

الثالث اؼبتعلق  للننتقل بذلك اُف الفص الدراسةفصل الثآف من ىذه لقد انتهينا حبمد اهلل من ا نكوف وهبذا

 الصناعية. األقماروالتنظيمية للبث التلفزيوٓف عرب  القانونيةباعبوانب 
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 الفصل الثالث
 التلفزيوني المنظمة للبثالقوانين والمواثيق 

 عبر األقمار الصناعية
 الصناعية. األقماروثائق القانون الدولي العامة التي تنظم البث التلفزيوني عبر  ألول:المبحث ا

 نصوص القانوف الدوِف العامة ذات الطابع العاؼبي.: األولالمطلب 

 .اإلقليمينصوص القانوف الدوِف العامة ذات الطابع المطلب الثاني: 

 الصناعية. األقمارظم البث التلفزيوني عبر وثائق القانون الدولي الخاصة التي تنالمبحث الثاني: 

 نصوص القانوف الدوِف اػباصة ذات الطابع العاؼبي.: األولالمطلب 

 .اإلقليمينصوص القانوف الدوِف اػباصة ذات الطابع المطلب الثاني: 

 الصناعية. باألقمارابرز الجرائم الصحفية التي ترتكب عبر البث التلفزيوني  المبحث الثالث:

 مفهـو اعبريبة الصحفية. :األولب المطل

 الصناعية. األقمارعرب ترتكب عن طريق البث التلفزيوٓف ابرز اعبرائم اليت المطلب الثاني:
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بعض  إُفيف الفصل السابق، والتطرؽ  اإلعبلـانتهينا من استعراض خلفية نظرية عامة عن اغبق يف  أفبعد 

يف ىذا الفصل سنحاوؿ الولوج يف  فإننان بصدد اقبازه، اعبوانب اؼبتعلقة بو واليت هتم البحث الذي كب

الصناعية، باعتبار انو واقع ضاغط  األقمارصميم موضوعنا، من خبلؿ عرض واقع البث التلفزيوٓف عرب 

 واآلنيةياهتا السرعة خصوص أىم من إعبلميةترتكب عن طريق وسيلة  أصبحتحبكم التجاوزات الكبًنة اليت 

بعض  أف إُف باإلضافةمعاعبتو بسهولة،  أوارتكب ال يبكن الرجوع عنو  إذا طأاػب أفوالشعبية، حبيث 

 ترتتب عليها جزاءات قانونية، باعتبارىا تصنف ضمن اعبرائم الصحفية. األخطاء

لنظرة ، لبصص اؼببحث األوؿ ندرج ربتو ثبلث مباحث، والذي تيف ىذا الفصل إليوىذا ما سنتطرؽ 

كاف ىناؾ قانوف دوِف ؿبدد يتناوؿ البث   إفالصناعية، ومعرفة  باألقمارزيوٓف القانوف الدوِف  للبث التلف

 أفالقانوف الدوِف يتعرض للجرائم عموما، واليت يبكن  أف أـالصناعية وينظمو،  األقمارالتلفزيوٓف عرب 

 ذلك يندرج ضمن االعتداء على حقوؽ أف أـعليها،  إسقاطهاترتكب عرب القنوات التلفزيونية، ويتم 

من خبلؿ دراسة وثائق  ،األساسوبالتاِف فاف القانوف الدوِف يعاقب عليها ويتناوؽبا على ىذا  اإلنساف

 .واإلقليميةالدولية  القانوف الدوِف العامة الصادرة عن ـبتلف ىيئات اجملتمع الدوِف

يت تنظم البث التلفزيوٓف ال اػباصة ـبتلف اؼبواثيق واللوائحسنتناوؿ يف اؼببحث الثآف  فإنناىذا  إُف باإلضافة

للوثائق الصادرة عن  من خبلؿ قراء ربليلية ،أيضا اإلقليمي أوعلى اؼبستوى الدوِف ، الصناعية األقمارعرب 

معريف ؼبختلف اؼبستويات القانونية والتنظيمية  إطار، يف ؿباولة لتشكيل اؼبؤسسات اؼبختصة يف ىذا اجملاؿ

 .و قانونيا إعبلمياغًن اؼبختصٌن  أيديسبلحا يف  أصبحاليت تشرؼ على ىذا اجملاؿ، الذي 

 اتػػػػاشروف عن اؼبؤسسػػػوف اؼببػػػاؼبسؤول اػػػإما ػػػرائم اليت يرتكبهػػػعبا ثػػػالػػحث الثػػبلؿ اؼببػػػاوؿ من خػػنػػتػػكما سن
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السب والقذؼ ارتكاب ىذه اعبرائم ك إمكانية إُف باإلضافةالصحفيوف،  أورؤساء التحرير،  أو،اإلعبلمية 

 .، وربديد اؼبسؤولية عن ذلك واعبزاء اؼبرتتب عنهاضيوؼ االستوديومن طرؼ 

 األقمارالمنظمة للبث التلفزيوني عبر  وثائق القانون الدولي العامةبحث األول: الم
 الصناعية

و كذا  لدوؿ،بٌن ا شرتكةاؼبصاٌف اؼب إُفاجملتمع الدوِف، واليت ربتكم  أعضاءطبيعة العبلقات اليت ربكم  إف

، على اؼبستويات الفكرية إشكاالتتفرض عدة  أصبحت فبيزات التكنولوجيات اغبديثة لبلتصاؿ،

 أصبحفلقد  واالجتماعية واالقتصادية, وكذا على اؼبستوى الدبلوماسي، على اعبانبٌن االهبايب والسليب،

دوره يف  إُف باإلضافةقتصادي،التلفزيوف يلعب دورا كبًنا يف التنوير الفكري و التطور االجتماعي واال

كما انو قد يكوف سببا يف الغزو الفكري و طمس اغبضارة البشرية  التقريب بٌن دوؿ وشعوب العاَف.

 الدبلوماسية بٌن اغبكومات والدوؿ. األزماتوثقافات الشعوب، و خلق 

ع العدواف الثقايف تنظيمي ىبضع ىذا اجملاؿ لنظم وقوانٌن سبن إطارلذلك فانو من الضرورة دبكاف وضع 

ذلك حبماية صبهور اؼبتلقٌن من  إُفة فضااجملتمع الدوِف، وتقـو باإل أفرادوالسياسي والدبلوماسي بٌن 

 يف ظل اؼبنظومة التشريعية الدولية؟. أثراسلبيات التدفق اغبر للمعلومات، فهل قبد ؽبذه القوانٌن 

 أهنا، فرغم آلياهتااؼبتحدة و  األممة عن منظمة انوف الدوِف الصادر قنصيب يف وثائق ال لئلعبلـلقد كاف 

 أفنصت على  أهنا إال، األساسية اإلنسافقانونية لدعم حرية التعبًن كحق من حقوؽ  أسسقامت بوضع 

، بالشكل الذي موحرياهت اآلخرينىذا اغبق يستعمل يف اغبدود اليت تسمح بعدـ التعدي على حقوؽ 

 يٌن يف العاَف.السبلـ والتفاىم الدول بإحبلؿيسمح 
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 من معلومات حبق تلقي اؼبتعلقة االدعاءات يف إالمباشرة  بالنظر األوروبية اإلنساف حقوؽ ؿبكمة وَف تقم

 "ليندر"وىي  اؼبوضوع، ىذا حوؿ أساسية قضايا أربع عن يقل ال فيما نظرت حيث عامة فقط. جهات

 "إيغاف"و "ماكغينلي"و ،3إيطاليا ضد وآخرين" غويرا"و  2اؼبتحدة ضد اؼبملكة "غاسكٌن"و 1السويد ضد

 حق يشمل ال التعبًن حرية ضماف أف احملكمة وجدت ،األوُف الثبلث القضايا . يف4اؼبتحدة ضد اؼبملكة

  .اؼبنشودة اؼبعلومات اغبصوؿ على

وِف القانوف الد إطاراجملتمع الدوِف اىتم بتنظيم عدة ؾباالت حياتية ووضع قوانٌن ؽبا يف  أفقبد  فإنناؽبذا 

العاـ كالقانوف الدوِف للبحار والقانوف الدوِف اعبوي القانوف الدوِف للتنمية االقتصادية وقانوف النزاعات 

، يقنن للكثًن من االنتهاكات اليت اإلنسآفالقانوف الدوِف  أفغًن ذلك من القوانٌن كما قبد  إُفاؼبسلحة 

تتفرع عنو الكثًن من  أفنصري، والذي يبكن ربدث على مستوى البث التلفزيوٓف الفضائي، كالتمييز الع

الرؤية النابعة  أصلها ،فالكثًن من الربامج اليت توظف فيها ىذه اعبرائم اعبرائم كالسب والقذؼ والتحريض،

منو ، ووبتج ؽبذه االنتهاكات باف ىذا من حرية التعبًن  أفضل أو، آخرمن االعتقاد باف عبنس فضبل على 

 نفس ىذه اؼبواثيق تنص على العكس فكيف ذلك؟ أف دقب أننا إالدولية، اليت تقرىا اؼبواثيق ال

اليت يبكن اعتبارىا من النصوص اليت تنظم البث  اإلنسآفوسنذكر بعض االتفاقيات من القانوف الدوِف 

ئق قسمٌن: وثائق القانوف الدوِف اليت ؽبا طابع عاؼبي، ووثا إُفالصناعية، وسنقسمها  األقمارالتلفزيوٓف عرب 

 .إقليميالقانوف الدوِف اليت ؽبا طابع 

                                  
 . 9248/81،4339EHRR،الطلب رقم1987مارس  1-26
 . 10454/83،3612EHRR،الطلب رقم1989جويلية2-7
 14967/89، الطلب رقم1998فيفري  3-19
 .23414/94و21825/93،الطلب رقم1998جواف4-9
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 : وثائق القانون الدولي ذات الطابع العالمياألولالمطلب 

 :19481 اإلنسانالعالمي لحقوق  اإلعالن -1

والتعبًن، واليت دبوجبها  الرأياليت غبرية  األساسيةورغم كونو الركيزة  اإلنسافالعاؼبي غبقوؽ  اإلعبلف إف

واليت  اإلعبلفمن  (19) التاسعة عشر على مصراعيو لتحقيقها،من خبلؿ اؼبادة يطالب اؼبهنية بفتح الباب

لكل شخص حق التمتع حبرية الرأي والتعبًن، ويشمل ىذا اغبق حريتو يف اعتناؽ اآلراء دوف تنص على انو:"

 لحدود".مضايقة، ويف التماس األنباء واألفكار وتلقيها ونقلها إُف اآلخرين، بأية وسيلة ودومبا اعتبار ل

يف  حيث جاء اإلعبلفمن نفس  (29) التاسعة والعشرين اال انو قد جاء ما يقيد وينظم ذلك يف اؼبادة

ال ىبضع أي فرد، يف فبارسة حقوقو وحرياتو، إال للقيود اليت يقررىا القانوف انو:"  الفقرة الثانية والثالثة منو

ات اآلخرين واحرتامها، والوفاء بالعادؿ من مستهدفا منها، حصرا، ضماف االعرتاؼ الواجب حبقوؽ وحري

ال هبوز يف أي حاؿ أف سبارس  مقتضيات الفضيلة والنظاـ العاـ ورفاه اعبميع يف ؾبتمع ديبقراطي"، وانو:"

 ". ىذه اغبقوؽ على كبو يناقض مقاصد األمم اؼبتحدة ومبادئها

 :19652 الشعوبالشباب مثل السلم واالحترام المتبادل والتفاىم بين  أشراب إعالن -2

 اإلعبلـعلى ضرورة تلقٌن الشباب مثل السلم واالحرتاـ والتفاىم، وضرورة قياـ وسائل  اإلعبلفينص ىذا 

يراعى يف صبيع وسائل الرتبية دبا يف ذلك التوجيو  أفعلى  اإلعبلفنص اؼببدأ الثآف من  إذ ،بدورىا يف ذلك

واغبرية  اإلنسانيةعدة للشباب، اشراهبم مثل السلم و اؼب واإلعبلـالعائلي...ووسائل التعليم  أو األبوي

                                  
 .1948ديسمرب  10( يف 3-الف )د 217العامة لبلمم اؼبتحدة االعبلف العاؼبي غبقوؽ االنساف،اعتمد ونشر على اؼببل بقرار اعبمعية -1
 .1965ديسمرب  07ازبذتو اعبمعية العامة لبلمم اؼبتحدة يف دورهتا العشرين يف  2037قرار رقم -2
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الربامج اؼبعدة  أىمالشعوب، ومن  بٌناليت تساعد على التقريب  األخرىوالتضامن الدوِف وسائر اؼبثل 

خاصة، لذلك وجب مراعاة ىذه اؼببادئ فيها واغبذر  والرياضيةللشباب واليت يتلقاىا بشدة الربامج الرتفيهية 

الرئيسية اليت يتعٌن  األىداؼعلى انو من  اإلعبلفالسادس من  اؼببدأحيث نص  ؽبا،فبا يبث من خبل

السامية وعلى التمسك  باألخبلؽاؼبختلفة وتنشئتهم على التزود  ملكاهتم إمباءاستهدافها يف تربية الشباب 

 والكرامة وتساوي صبيع البشر. واغبريةالشديد بتلك اؼبثل النبيلة، مثل السلم 

 :19661دولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية العهد ال -3

إنساف حق يف  أف لكلعلى  (19) التاسعة عشر والثانية من اؼبادة األوُفنص ىذا العهد يف الفقرتٌن 

لكل إنساف اغبق يف حرية التعبًن. ويشمل ىذا اغبق حريتو يف التماس  أف ، كمامضايقةاعتناؽ أراء دوف 

ار وتلقيها ونقلها إُف اآلخرين دومبا اعتبار للحدود، سواء على شكل ـبتلف ضروب اؼبعلومات واألفك

  .مكتوب أو مطبوع أو يف قالب أو بأية وسيلة أخرى ىبتارىا

تستتبع فبارسة اغبقوؽ اؼبنصوص عليها يف الفقرة الثانية لكن الفقرة الثالثة قيدت ىذا اغبق بالنص على انو  

وعلى ذلك هبوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أف  من ىذه اؼبادة واجبات ومسؤوليات خاصة.

الحرتاـ حقوؽ اآلخرين أو ظبعتهم،وكذا غبماية األمن وىذا  تكوف ؿبددة بنص القانوف وأف تكوف ضرورية

 .القومي أو النظاـ العاـ أو الصحة العامة أو اآلداب العامة

 ةػػمن النصوص القانوني بأنويبكن القوؿ  رآخمن العهد ورد فيها نص  (20) العشرين اؼبادة أف إُف باإلضافة

                                  
ألف( اؼبؤرخ يف كانوف األوؿ/ ) 2200اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضماـ بقرار اعبمعية العامة  العهد الدوِف اػباص باغبقوؽ اؼبدنية والسياسية -1

 .49، طبقا للمادة 1976آذار/ مارس  23 النفاذ:تاريخ بدء  1966ديسمرب 
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تتناوؿ  ألهناالصناعية بشكل خاص، وىذا  ماراألقوالبث التلفزيوٓف عرب  حرية التعبًن بشكل عاـ اليت تنظم 

وىي الدعاية  أالواالتصاؿ،  لئلعبلـجريبة من اعبرائم الشائعة، واليت يسهل ارتكاهبا عرب الوسائل اغبديثة 

، كما انو جاء يف الفقرة الثانية منها انو ظر بالقانوف أية دعاية للحربعلى انو وبللحرب، حيث نصت 

ظر بالقانوف أية دعوة إُف الكراىية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل ربريضا على التمييز أو العداوة أو وب

  العنف.

 :19701 الدول مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعالقات الودية والتعاون بين إعالن -4

الدوليٌن والعمل على ذلك،  واألمنالسلم  إحبلؿانو على ضرورة التعاوف بٌن الدوؿ يف  اإلعبلفنص  ىذا 

اؼبساعدة على ذلك، ودعم مبادئ اغبرية واؼبساواة بٌن الشعوب، ومن بٌن  الظروؼ وبتسخًن كل الوسائل 

ضد  استعماؽبا وأالقوة  عماؿباستدولية عن التهديد بلقاهتا الالتزاـ الدوؿ يف ع مبدأاؼببادئ اليت نص عليها 

 اؼبتحدة األمميتناىف مع مقاصد  آخردولة او على أي كبو  أليةاو االستقبلؿ السياسية  اإلقليميةالسبلمة 

الدوليٌن و ال العدؿ  نواألمالدوؿ ؼبنازعاهتا الدولية بالوسائل السلمية على وجو ال يعرض السلم فض  ومبدأ

 األممأي ميثاؽ –نص على واجب الدوؿ يف التعاوف مع بعضها مع بعض وفقا ؼبيثاؽ  للخطر. كما

 .-اؼبتحدة

للقانوف  األساسيةسبثل اؼببادئ  اإلعبلفمبادئ اؼبيثاؽ اليت يتضمنها ىذا  أفاعبمعية العامة  أعلنتكما 

 واف تنمي عبلقاهتا الدوِف، وىي تناشد بالتاِف صبيع الدوؿ اف تسرتشد هبذه اؼببادئ يف سلوكها الدوِف

 الدقيقة ؽبذه اؼببادئ. اؼبراعاة أساساؼبتبادلة على 

                                  
 .1970اكتوبر  24يف   25ازبذتو اعبمعية العامة لبلمم اؼبتحدة يف دورهتا   2625قرار رقم  -1
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 :19731االتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليو  -5

 ة الوسيلةػوصيػػػخص أف إالبشكل عاـ،  بلـػػػاإلعتتوجو وال زبتص مباشرة بوسائل  ىذه االتفاقية رغم كوهنا ال

الفصل العنصري  ةؾباؿ الرتكاب جريب وأسرعلوسيلة اليت ىي ؾباؿ حبثنا، كوهنا اقرب وخاصة ا اإلعبلمية 

 ؾبموعات او طوائف او ديانات معينة. إُفينتموف  أشخاص أيدييف  اإلعبلـخاصة يف ظل تركز وسائل 

نسانية منها على أف الفصل العنصري جريبة ضد اإلنسانية، وأف األفعاؿ البلإ( 01) األوُفوقد نصت اؼبادة 

الناصبة عن سياسات وفبارسات الفصل العنصري وما يباثلها من سياسات وفبارسات العزؿ والتمييز 

من االتفاقية، ىي جرائم تنتهك مبادئ القانوف الدوِف، وال سيما  (02) العنصريٌن، واؼبعرفة يف اؼبادة الثانية

تجرٔف ب أهنا قامت كما. الدوليٌنمبادئ ميثاؽ األمم اؼبتحدة، وتشكل هتديدا خطًنا للسلم واألمن 

 اؼبنظمات واؼبؤسسات واألشخاص الذين يرتكبوف جريبة الفصل العنصري.

جريبة الفصل العنصري"، وىي الفعل الذي يشمل سياسات "لتحدد عبارة  (02) وقد جاءت اؼبادة الثانية

فريقي، على األفعاؿ البلإنسانية وفبارسات العزؿ والتمييز العنصريٌن اؼبشاهبة لتلك اليت سبارس يف اعبنوب األ

اآلتية، اؼبرتكبة لغرض إقامة وإدامة ىيمنة فئة عنصرية ما من البشر على أية فئة عنصرية أخرى من البشر 

  واضطهادىا إياىا بصورة منهجية.

دولية، اؼبعنويٌن الذين تقع عليهم اؼبسؤولية اعبنائية ال أواؼباديٌن  األشخاص (03) كما حددت اؼبادة الثالثة

أيا كاف الدافع ؽبذا الفعل، فهي تقع على األفراد وأعضاء اؼبنظمات واؼبؤسسات وفبثلي الدولة، سواء كانوا 

                                  
  1973تشرين الثآف/نوفمرب  30( اؼبؤرخ يف 28-)د 3068اؼبتحدة  اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق واالنضماـ دبوجب قرار اعبمعية العامة  لؤلمم -1

 15، وفقا ألحكاـ اؼبادة 1976جويلية  18تاريخ بدء النفاذ: 
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الذين يقوموف  األشخاصمقيمٌن يف إقليم الدولة اليت ترتكب فيها األعماؿ أو يف إقليم دولة أخرى، وىم 

قية، أو باالشرتاؾ فيها، أو بالتحريض مباشرة عليو، أو بارتكاب األفعاؿ اؼببينة يف اؼبادة الثانية من ىذه االتفا

بالتواطؤ عليو، او ىم الذين يقوموف بصورة مباشرة بالتحريض أو بالتشجيع على ارتكاب جريبة الفصل 

العنصري أو آزروا مباشرة يف ارتكاهبا، وىذا كثًن اغبدوث على مستوى القنوات الفضائية، بل وسهل 

 اغبدوث، وىو واقع فعبل.

 :1975 اإلعالن الخاص باستخدام التقدم العلمي والتكنولوجي لصالح السلم وخير البشرية -6

 10( اؼبؤرخ يف 30-)د 3304الذي اعتمد ونشر علي اؼبؤل دبوجب قرار اعبمعية العامة لؤلمم اؼبتحدة

 ( انو على صبيع الدوؿ أف تتخذ تدابًن هتدؼ إِف60، حيث نص يف الفقرة السادسة ) 1975نوفمرب 

سبكٌن صبيع طبقات السكاف من اإلفادة من حسنات العلم والتكنولوجيا وإِف ضباية ىذه الطبقات، 

اجتماعيا وماديا، من اآلثار الضارة اليت يبكن أف ترتتب علي سوء استخداـ التطورات العلمية والتكنولوجية، 

ما فيما يتعلق باحرتاـ اغبياة دبا يف ذلك إساءة استعماؽبا علي كبو يبس حبقوؽ الفرد أو اعبماعة، والسي

 .إلنساف وسبلمتو البدنية والذىنيةاػباصة وضباية شخصية ا

 في دعم السالم والتفاىم الدولي، المبادئ األساسية الخاصة بإسهام وسائل اإلعالم إعالن -7
 :19781 ومكافحة العنصرية والفصل العنصري والتحريض علي الحربوتعزيز حقوق اإلنسان،

يف دعم السبلـ والتفاىم العاؼبيٌن،  اإلعبلـصبيع وسائل  إسهاـعلى ضرورة  عبلفإلا ىذا تنص صبيع مواد

دعم السبلـ  أفعلى  األوُفاؼبادة اىض ويبنع كل ما يناقض ذلك، حيث نصت ني اإلعبلفوبالتاِف فاف ىذا 

                                  
 1978تشرين الثآف/نوفمرب  28أصدره اؼبؤسبر العاـ ؼبنظمة األمم اؼبتحدة للرتبية والعلم والثقافة يف دورتو العشرين، يـو  -1
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لي اغبرب، والتفاىم الدوِف، وتعزيز حقوؽ اإلنساف، ومكافحة العنصرية والفصل العنصري والتحريض ع

يقتضي تداوؿ اؼبعلومات حبرية ونشرىا علي كبو أوسع وأكثر توازنا. وعلي وسائل إعبلـ اعبماىًن أف تقدـ 

إسهاما أساسيا يف ىذا اؼبقاـ، وعلي قدر ما يعكس اإلعبلـ شيت جوانب اؼبوضوع اؼبعاًف، يكوف ىذا 

 .اإلسهاـ فعاال

أي وحرية التعبًن وحرية اإلعبلـ، اؼبعرتؼ هبا كجزء ال يتجزأ فبارسة حرية الر  أف كما نصت اؼبادة الثانية على

 من حقوؽ اإلنساف وحرياتو األساسية، ىي عامل جوىري يف دعم السبلـ والتفاىم الدوِف.

فبا يتيح  صادر ووسائل اإلعبلـ اؼبهيأة لو،فيجب ضماف حصوؿ اعبمهور علي اؼبعلومات عن طريق تنوع م

 أف يتمتع هبب ؽبذا ورأيو بصورة موضوعية يف األحداث. ئع وتكوينلكل فرد التأكد من صحة الوقا

ينبغي أف  كما. أكرب التسهيبلت اؼبمكنة للحصوؿ علي اؼبعلومات الصحفي حبرية اإلعبلـ وأف تتوافر لديو

 .بذلك مشاركة اعبمهور يف تشكيل اإلعبلـ مهيأةتستجيب وسائل اإلعبلـ الىتمامات الشعوب واألفراد، 

دعم السبلـ والتفاىم الدوِف، وتعزيز حقوؽ اإلنساف، ومكافحة العنصرية والفصل العنصري،  وعمبل علي

يف كل بقعة من بقاع العاَف وحبكم الدور اؼبنوط هبا، يف تعزيز  ض علي اغبرب، تسهم وسائل اإلعبلـوالتحري

تعمار واالستعمار حقوؽ اإلنساف، وال سيما عن طريق إظباع صوت الشعوب اؼبقهورة اليت تناضل ضد االس

اعبديد واالحتبلؿ األجنيب وصبيع أشكاؿ التمييز العنصري والقهر، واليت يتعذر عليها جعل صوهتا مسموعا 

ال بد أف يتمتع  ولكي تتمكن وسائل اإلعبلـ من تعزيز مبادئ ىذا اإلعبلف يف فبارسة أنشطتها، .يف ببلدىا

لذين يبارسوف أنشطتهم يف ببلدىم أو يف خارجها وغًنىم من العاملٌن يف وسائل اإلعبلـ ا الصحفيوف

 .ؽبم أفضل الظروؼ ؼبمارسة مهنتهم حبماية تكفل
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علي وسائل اإلعبلـ أف تقدـ إسهاما ىاما يف دعم السبلـ والتفاىم الدوِف ويف  بأنوونصت اؼبادة الثالثة 

التميز العنصري والتحريض  كاؿأشاؼبواد الثبلث السابقة ركزت على نبذ صبيع  أفقبد  فإنناوبالتاِف مكافحة 

كذا عرض وجهات النظر  و ،اإلنسافعلى العنف، وتربية الشباب على ؿباربة ىذه اعبرائم اليت تنايف حقوؽ 

نصت عليو  ىذا ما يعارض سعيها لنشر السبلـ والتفاىم الدوليٌن، و اإلعبلـف ما نشرتو وسائل أب اليت ترى

تسهم وسائل اإلعبلـ بدور أساسي يف تربية الشباب بروح ، حبيث ( 05) واػبامسة (04) اؼبادتٌن الرابعة

السبلـ والعدالة واغبرية واالحرتاـ اؼبتبادؿ والتفاىم، بغية تعزيز حقوؽ اإلنساف واؼبساواة يف اغبقوؽ بٌن صبيع 

ر البشر وصبيع األمم والتقدـ االقتصادي واالجتماعي. وؽبا أيضا دور ىاـ تؤديو يف التعريف بوجهات نظ

 .اعبيل الناىض وتطلعاتو

يعكس  لكي ربرـت حرية الرأي والتعبًن واإلعبلـ و( 05) مثلما نصت اؼبادة اػبامسة من الضروري كما انو

اإلعبلـ كل وجهات النظر، نشر وجهات نظر أولئك الذين قد يروف أف اؼبعلومات اليت نشرت أو أذيعت 

لذي يضطلعوف بو يف سبيل دعم السبلـ والتفاىم علي اؼبؤل بشأهنم قد أغبقت ضررا جسيما بالنشاط ا

 الدوِف وتعزيز حقوؽ اإلنساف أو يف سبيل مكافحة العنصرية والفصل العنصري والتحريض علي اغبرب.

 :1 1982 باإلعالمالمتحدة بشان المسائل المتعلقة  األمم إعالن -8

اؼبتعلقة  األساسيةاؼببادئ  إعبلفد يف اعبهود اؼببذولة لتطبيق اؼببادئ احملد أنبيةحيث شدد ىذا القرار على 

مناىظة  و اإلنسافدبسانبة وسائط االتصاؿ اعبماىًني يف توطيد السلم والتفاىم الدوِف، وتعزيز حقوؽ 

                                  
 .1982ديسمرب  10للجمعية العامة لبلمم اؼبتحدة يف  37قرير اللجنة السياسية اػباصة يف الدورة قرار متخذ بناء على ت-1
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العمومية واػباصة لبذؿ  اإلعبلـووسائل  األعضاءالعنصرية والفصل العنصري، كما انو دعا صبيع الدوؿ 

 السعي لنشر ثقافة السلم واؼبساواة بٌن الشعوب.اؼبتمثل يف  األىداؼجهودىا لتحقيق 

 أشكالالفاشية الجديدة وسائر  النازية والفاشية و أنشطةالتدابير التي يلزم اتخاذىا لمناىضة  -9
 واإلرىابوالممارسات االستبدادية القائمة على التعصب والكراىية العنصريين  اإليديولوجيات

 :19821العنصري 
واؼبمارسات االستبدادية وغًنىا، وال  اإليديولوجياتاؼبتحدة هبذا القرار صبيع  مملؤلاعبمعية العامة  أدانت

على التعصب والكراىية  أواالثين  أوالفاشية اعبديدة اليت تقـو على التفرد العنصري  سيما النازية والفاشية و

 نتائج.ىذه ال إُفتؤدي  أو األساسيةوحرياتو  اإلنسافؼبنتظم غبقوؽ  اإلنكار و واإلرىاب

لدعاهتا قنوات  أصبح، بل واألفكار اإليديولوجياتدورا يف نشر ىذه  اإلعبلـوبطبيعة اغباؿ فاف للوسائل 

 الكراىية والعنصرية. أفكاريبرروف من خبلؽبا 

أي من فبارسي ىذه  أنشطةازباذ كافة التدابًن من اجل حظر  إُفوقد حثت الفقرة الثانية صبيع الدوؿ 

 آخرشكل  بأيمن اجل اغبيلولة  أو،  فأي كائن كا أواؼبنظمات  أومن اعبماعات  سواء اإليديولوجيات

 .األنشطةدوف فبارسة مثل ىذه 

جهد يستهدؼ  ألياليت تعلن هبا التجرٔف القانوٓف  اإلجراءاتونصت الفقرة الرابعة على ضرورة اعتماد 

النازية  اإليديولوجياتدبا يف ذلك البغض العنصري والدعاية اغبربية،  أو التفوؽالقائمة على  األفكار

 الفاشية اعبديدة. والفاشية و

                                  
 .1982ديسمرب  17للجمعية العامة لبلمم اؼبتحدة يف  37قرار متخذ بناء على تقرير اللجنة الثالثة يف الدورة -1
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 :1 1990حقوق اإلنسان والتطورات العلمية والتكنولوجية  -10

األمم  نولوجي،والذي أصبح ضرورة ال بد منها،فافيف ظل التطور الذي شهده العاَف يف اجملاؿ العلمي والتك

استعماؿ ىذا التطور الدولية على استغبلؿ و  واؽبيئات ة ربث الدوؿ واغبكومات واؼبنظماتاؼبتحد

حقوؽ اإلنساف وتعزيز التنمية ف ويف اغبفاظ على اغبضارة وضماصاٌف البشرية،لكنولوجي والعلم الت

 وىذا ما نصت عيو الفقرتاف األوُف والثانية من اإلعبلف.التقدـ،و  االجتماعية واالقتصادي والثقافية السلمية

لية اإلفراد والجماعات وىيئات المجتمع في تعزيز حقوق اإلعالن المتعلق بحق ومسؤو  -11

 :19982 اإلنسان والحريات األساسية المعترف بها عالميا

نصت صبيع مواد ىذا اإلعبلف على ضرورة ازباذ اإلفراد واعبماعات وىيئات اجملتمع صبيع التدابًن لكفالة 

الدوِف وبالعمل القيم لؤلفراد واعبماعات  حقوؽ اإلنساف واغبريات األساسية ، نظرا للدور اؼبهم للتعاوف

والرابطات يف اإلسهاـ يف القضاء الفعاؿ على صبيع انتهاكات حقوؽ اإلنساف واغبريات األساسية للشعوب 

واألفراد دبا يف ذلك ما يتعلق باالنتهاكات الواسعة النطاؽ أو الصارخة أو اؼبنتظمة، مثل االنتهاكات الناصبة 

صبيع إشكاؿ التمييز العنصري و االستعمار، والعدواف على السيادة والوحدة الوطنية عن الفصل العنصري، و 

 أو السبلمة اإلقليمية أو هتديدىا.

 وكما إف ضباية حقوؽ اإلنساف واغبريات األساسية تقع على عاتق أشخاص القانوف الدوِف اؼبذكورين أعبله،

 يناقض ىذه اغبقوؽ، أو يهددىا. فقد نصت مواد ىذا اإلعبلف على ضرورة عدـ القياـ دبا 

                                  
 .1990ديسمرب 14يف  45الثالثة يف دورهتا  قرار ازبذتو اعبمعية العامة لبلمم اؼبتحدة بناء على تقرير اللجنة-1
 .1998ديسمرب 09يف  53قرار ازبذتو اعبمعية العامة لبلمم اؼبتحدة يف دورهتا -2
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 :20001إعالن األمم المتحدة بشان األلفية -12

رغم أف ىذا اإلعبلف َف يشر بشكل مباشر إُف ما يهم موضوعنا إال انو تضمن تأكيدا على احرتاـ حقوؽ 

 اإلنساف، واحرتاـ اإلعبلف العاؼبي غبقوؽ اإلنساف والتقيد بو بصورة تامة.

رورة دعم حرية وسائط اإلعبلـ ح ى تقـو بدورىا األساسي اؼبنوط هبا، ودور باإلضافة إُف انو نص على ض

 وسائل اإلعبلـ األساسي ىو ضماف حق اعبمهور يف اغبصوؿ على اؼبعلومات. 

 المطلب الثاني: وثائق القانون الدولي ذات الطابع اإلقليمي

 :19502االتفاقية األوروبية لحماية حقوق اإلنسان والحـريات األساسية  -1

لقد كاف غبرية الرأي والتعبًن نصيب من االتفاقية األوروبية غبماية حقوؽ اإلنساف واغبػريات األساسية حيث 

لكل شػخص اغبػق يف حرية التعبًن. ويشػمل ىذا اغبػق حػرية منها على انو:" ( 10)نصت اؼبادة العاشرة 

دخل السػلطات العامػة ومن دوف التقيػد الرأي، وحػرية تلقي اؼبعلػومات أو األفكػار وإذاعتهػا من دوف ت

باغبػدود اعبغػرافية"،كما جاء يف نفس اؼبادة انو:" ال سبنػع ىذه اؼبػادة الدوؿ من إخضاع نشػاط مؤسػسػات 

  .لطلبػات الرتخيػص" التلفزة اإلذاعة أو السػينما أو

تتطلػب واجبػات ومسػؤوليات  إخضػاع فبارسػة ىذه اغبريات اليت على جواز هاوقد نصت الفقرة الثانية من

 تدابًن واليت تّعد يف ؾبتمػع ديبقراطػيؼبخالفػات اليت وبػددىا القانوف،أو ا التقييػدات لبعػض الشػروط أو

 ةػػوضبػاي وضبػاية الصػحة واألخبلؽ، ة،ػػػومنع اعبريبػ واألمن العاـ وضبػاية النظػاـ، ة الوطن،ػػػظ سػبلمػػػية غبفضػرور 

                                  
 .2000سبتمرب  13يف  25قرار ازبذتو اعبمعية العامة لبلمم اؼبتحدة يف دورهتا  -1
 1950نوفمرب  4يف  روما االتفاقية األوروبية غبماية حقوؽ اإلنساف واغبػريات األساسية -2
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 .وذلك ؼبنع إفشػاء اؼبعلومات السػرية، أو ضمػاف سػلطة اؽبيئة القضػائية ونزاىتها ن وسػمعتهم،حقػوؽ اآلخري

 :19691االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان  -2

سارت ىذه االتفاقية على هنج االتفاقية السالفة الذكر، حيث رغم إهنا نصت يف الفقرة األوُف من اؼبادة 

لكل إنساف اغبق يف حرية الفكر والتعبًن. ويشمل ىذا كر والتعبًن وانو حرية الفعلى ( 13)الثالثة عشر 

ونقلها إُف اآلخرين، دومبا اعتبار  وتقفيها اغبق حريتو يف البحث عن ـبتلف أنواع اؼبعلومات واألفكار

ة الثانية . إال انو جاء يف الفقر للحدود، سواء شفاىا أو كتابة أو طباعة أو يف قالب فين أو بأية وسيلة ىبتارىا

ال هبوز أف زبضع فبارسة اغبق ما ينص على الضوابط اليت تستوجب الرقابة على ىذه اغبرية حيث انو 

اؼبنصوص عليو يف الفقرة السابقة لرقابة مسبقة، بل يبكن أف تكوف موضوعا لفرض مسؤولية الحقة وبددىا 

رين أو ظبعتهم ؛ باإلضافة إُف احرتاـ حقوؽ اآلخ :القانوف صراحة وتكوف ضرورية، وىذا من أجل ضماف

 ضباية األمن القومي أو النظاـ العاـ أو الصحة العامة أو األخبلؽ العامة.

من أحكاـ الفقرة  السابقة، يبكن إخضاع وسائل عة واػبامسة بالنص على انو بالرغم وجاءت الفقرتاف الراب

دة ىي تنظيم اغبصوؿ عليها من أجل التسلية العامة لرقابة مسبقة ينص عليها القانوف، ولكن لغاية وحي

أية دعاية للحرب وأية دعوة إُف الكراىية القومية أو العرقية أو  أفاغبماية األخبلقية لؤلطفاؿ واؼبراىقٌن، كما 

 أو أي عمل غًن قانوٓف آخر ومشابو ضدريضا على العنف اؼبخالف للقانوف،الدينية، واللذين يشكبلف رب

 غة أوػػػػوف أو الدين أو اللػػػرؽ أو اللػػما كاف سببو، دبا يف ذلك سبب العأي شخص أو ؾبموعة أشخاص، مه

  .األصل القومي، تعترب جرائم يعاقب عليها القانوف 

                                  
 .1969نوفمرب  22االتفاقية االمريكية غبقق االنساف،ساف خوسيو  -1
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لكل من تأذى من  ورد سابقا وضباية لو حيث انو اؼب تأكيدعلى حق الرد ( 14)ونص اؼبادة الرابعة عشر 

رهتا على اعبمهور وسيلة اتصاؿ ينظمها القانوف، حق الرد أو جراء أقواؿ أو أفكار غًن دقيقة أو جارحة نش

  .إجراء تصحيح مستخدما وسيلة االتصاؿ ذاهتا، بالشروط اليت وبددىا القانوف

التصحيح أو الرد ال يلغي، يف أي حاؿ من األحواؿ، اؼبسؤوليات  أفنية من نفس اؼبادة اونصت الفقرة الث

و من أجل ضباية فعالة للشرؼ والسمعة، يكوف لدى كل  .قد ترتبت القانونية األخرى اليت يبكن أف تكوف

 .مطبوعة وصحيفة وشركة سينما وإذاعة وتلفزيوف شخص مسؤوؿ ال ربميو اغبصانات أو االمتيازات اػباصة

 :1 1981والشعوب اإلنسانلحقوق  اإلفريقيالميثاق  -3

اغبصوؿ على اؼبعلومات من حق صبيع  أف من اؼباد التاسعة من ىذا اؼبيثاؽ نصت على األوُفالفقر  أفرغم 

 آوالثانية قيدت ىذا النص بوجوب التزاـ كل من يقـو بنشر ىذه اؼبعلومات  ةالفقر  أف إالاجملتمع  أفراد

 متعلقة هبذه اؼبعلومات باللوائح والقوانٌن اؼبنظمة ؽبا. أفكارالتعبًن عن 

 :2 2004 اإلنسانالميثاق العربي لحقوق  -4

 الرأيوحرية  اإلعبلـقيودا تتعلق باغبق يف  اإلنسافمن اؼبيثاؽ العريب غبقوؽ  والثبلثوفنية وضعت اؼبادة الثا

 نتحدث عن ؾبتمع عريب لو فإننا اإلطارللمجتمع، ويف ىذا  األساسيةوالتعبًن، وىي اؼبتعلقة باؼبقومات 

احرتاـ حقوؽ د اؼبتعلقة بزبضع للقيو  أهنا، كما األخرىمقوماتو اػباصة واليت زبتلف عن مقومات اجملتمعات 

 .اآلخرين أو ظبعتهم أو ضباية األمن الوطين أو النظاـ العاـ أو الصحة العامة أو اآلداب العاّمة

                                  
 .1981يف نًنويب )كينيا( جواف  18اؼبيثاؽ األفريقي غبقوؽ اإلنساف والشعوب سبت إجازتو من قبل ؾبلس الرؤساء األفارقة بدورتو العادية رقم -1
 .2004-03-04ى اؼبيثاؽ العريب غبقوؽ اإلنساف يف قرار ؾبلس جامعة الدوؿ العربية باؼبصادقة عل-2
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وثائق القانون الدولي الخاصة المنظمة للبث التلفزيوني عبر الثاني:  المبحث
 الصناعية: األقمار

الصناعية، اليت  األقمارظمة للبث التلفزيوٓف عرب قمنا باستعراض نصوص القانوف الدوِف العامة اؼبن أفبعد 

 اليتسبثل اػبلفية القانونية  أهنا إال ،الصناعية األقمارعرب  تنظيم البث إُفشًن بشكل مباشر تال  أهنارغم 

الدعاية  عبرائم، من حيث تناوؽبا يف الغالب يف ىذا اإلطار ترتكب أفيقـو عليها التقنٌن للجرائم اليت يبكن 

البعض منها يؤصل  أف إُف باإلضافة، وحرياهتم األفراد خصوصياتة والفاشية والعنصرية، والتعدي على النازي

يف ىذا اؼببحث الوثائق  سنتناوؿ ثقافة السلم واؼبساواة. إلحبلؿالتعاوف والتفاىم بٌن الشعوب  ؼببدأ

، خاصةالصناعية  األقمار ، وللقنوات اليت تبث عربعامة لئلعبلـمباشر  بشكلوالنصوص اػباصة اليت تقنن 

لنحاوؿ اػبروج بقواعد قانونية تنظم ىذا اجملاؿ اؼبعقد نظرا للتطور الكبًن اغباصل يف ؾباؿ تكنولوجيات 

 بشكل سريع ومتوازف مع ىذا التطور. القانونيةوبتم ضرورة سًن اؼبنظومة  أصبحي ذواالتصاؿ، ال اإلعبلـ

 صة ذات الطابع الدولي:المطلب االول: وثائق القانون الدولي الخا

( أتسوالصناعية ) األقمارالمنظمة الدولية لالتصاالت الالسلكية عبر  بإنشاء المتعلقةاالتفاقية  -1
19711: 

الصناعية  األقمارعرب  البلسلكيةىي االتفاقية اؼبنشئة للمنظمة الدولية لبلتصاالت  األصلىذه االتفاقية يف 

ىيكلة انتلسات ونقل صبيع موجوداهتا  إعادةمت  2001لكن يف ، 1973يف  إنشاؤىا)انتلسات( واليت مت 

مع االلتزاـ بضرورة احرتاـ التزامات  -INTELSAT LTDانتلسات احملدودة –كياف خاص ىو   إُف

                                  
1
-Accord  relatif à l’organisation internationale de télécommunications par satellites «ITSO», fait à 

Washington le 20 août 1971 
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ذباري خدمات عمومية لبلتصاالت البلسلكية  أساساػبدمة العمومية، حبيث تقدـ ىذه اػبدمة على 

غًن سبييزي، وتتم متابعة نتائج انتلسات من طرؼ  أساسية الدولية على الدولية للحفاظ على لتواصل والتغط

 .1، ىيئة تنفيذية وفريق من اػبرباء القانونيٌن األطراؼصبعية الدوؿ 

 إُفالصناعية  األقماراؽبيكلة ىذه ربويل اسم اؼبنظمة الدولية لبلتصاالت البلسلكية عرب  إعادةومت على اثر 

اؽبدؼ  أفمن االتفاؽ على (03)من اؼبادة الثالثة األوُفالفقرة حيث تنص  -ITSOاتسو–منظمة 

ىو ضماف من خبلؿ اتفاؽ اػبدمات العامة اؼبوقع مع انتلسات خدمة عمومية لبلتصاالت  ؽبا األساسي

 لبلتسو. األساسيةمعقولة، وىذا لضماف االمتثاؿ للمبادئ  وبأسعارذباري  أساسالبلسلكية الدولية على 

لنفس اؼبادة على اغبفاظ على التواصل  الثانيةنصت عليو الفقرة  قائمة حسب ما ساسيةاألىذه اؼببادئ 

نظاـ  إُفضماف الوصوؿ  إُف باإلضافةوالتغطية العاؼبية، وكذا خدمة العمبلء الذين لديهم تواصل حيوي، 

 غًن سبييزي.  أساسعلى  الشركة

لفضائية )انترسبوتنيك( وتنظيم النظام الدولي للمنظمة الدولية لالتصاالت ا إنشاءاتفاق  -2
 :19712االتصاالت الفضائية 

 أفاؼبنظمة اغبكومية الدولية انرتسبوتنيك وتنظيم ؾباؿ االتصاالت الفضائية،ورغم  إلنشاءجاء ىذا االتفاؽ 

، األخرىمات ظواؼبن األعضاءجل موادىا تتعلق باعبانب التنظيمي للمنظمة واليات عملها، وعبلقاهتا مع 

احرتاـ سيادة  أساسوضرورة تطوير التعاوف الدوِف على  أنبيةيباجة ىذا االتفاؽ شددت على د أف إال

                                  
1
-organisation internationale de télécommunications par satellites, ITSO DEFIS POUR 

L’AVENIR, présentation 2011. 
2
-Agreement  on the establishment of the "INTERSPUTNIK" International System and 

Organization of Space Communications, Done in Moscow on the 15th of November 1971. 
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الدوؿ واستقبلؽبا واؼبساواة بٌن الشعوب، واحرتاـ مبدأ عدـ التدخل يف شؤوف الدوؿ الداخلية، فضبل عن 

 تقدٔف اؼبساعدة واؼبنفعة اؼبتبادلة.

 لؤلممللجمعية العامة  1721/16القرار  أساسعلى ىذا االتفاؽ كما جاء يف الديباجة قاـ  أفكما 

 ألنشطةة، وكذا معاىدة اؼببادئ اؼبنظمة السلمي األغراضاؼبتحدة اؼبتعلق باستخداـ الفضاء اػبارجي يف 

اؼبربمة يف  األخرىالسماوية  واإلجراـالقمر  فيهاالدوؿ يف ميداف استكشاؼ واستخداـ الفضاء اػبارجي دبا 

 البشرية والسلم العاؼبي. ةص تفرض ضرورة استخداـ الفضاء يف خدموىي نصو ،27-01-1967

الصناعية، ؽبذا اتفقت  األقمارعلى ضرورة وضع نظاـ دوِف لبلتصاالت عرب (01)األوُفونصت اؼبادة 

يف  وتنسيق اعبهود لضماف التعاوفاؼبنظمة اغبكومية الدولية "انرتسبوتنيك"  إنشاءاؼبتعاقدة على  األطراؼ

 االتصاالت حسب ما نصت عليو الفقرة الثانية من نفس اؼبادة.تطوير نظاـ وتشغيل و إنشاء م و ؾباؿ تصمي

 :19741الحاملة للبرامج والمرسلة بواسطة السواتل  اإلشاراتاالتفاقية المتعلقة بتوزيع  -3

ظرا لعدـ وىذا ن للربامجاغباملة  اإلشاراتاؼبتحدة ـ اجل تنظيم  األمموضعت ىذه االتفاقية من طرؼ اؽبيئة 

االستخداـ السليم  فوؿ دو غًن مقصودين، فبا وب موزعٌن إُف اإلشاراتوجود نظاـ عاؼبي لعرقلة توزيع ىذه 

 توزيع اجل نالصناعية م األقماراستعماؿ  أف إُفبالنظر  وأيضاالصناعية،  األقمارلبلتصاالت عرب 

من حيث التوزيع اعبغرايف،  أويتطور بشكل سريع، سواء من حيث حجمو  للربامجاغباملة  اراتاإلش

 ومنتجي الربامج. األداءوضرورة االىتماـ حبماية حقوؽ اؼبؤلفٌن وفنآف  أنبية إُف باإلضافة

                                  
1
- Convention concernant la distribution de signaux porteurs de programmes transmis par satellite 

faite à Bruxelles le 21 mai 1974  
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 أفعلى انو هبب على كل دولة منخرطة يف ىذا االتفاؽ (02)من اؼبادة الثانية األوُفوقد نصت الفقرة 

حبيث تكوف  ،حاملة لربامج عن طريق موزعٌن راتإشا أيؼبنع توزيع  البلزمةتتعهد بازباذ صبيع التدابًن 

موزعة على  اإلشاراتعربه غًن مقصودة،سواء كانت ىذه  ةاؼبار  أو الصناعيالقمر  إُفاؼبرسلة  اإلشارات

يف اغباالت اليت تكوف فيها اؽبيئة اؼبصدر  إال يطبقانطبلقا منها، وىذا االلتزاـ ال  أوىذه الدولة  أراضي

 .1مشتقة إشاراتاؼبوزعة ىي  اإلشاراتو  ،أخرىتابعة لدولة 

من طرؼ اؽبيئة  ةاؼبرسل اإلشاراتىذه االتفاقية ال تطبق حٌن تكوف  أفعلى (03)كما نصت اؼبادة الثالثة

 الصناعية من طرؼ اعبمهور عموما. األقمارلصاغبها، موجهة لبلستقباؿ اؼبباشر بواسطة  أو األصلية

 أهناعلى  األحواؿحاؿ من  بأيتفسر ىذه االتفاقية  أفال يبكن على انو  أكدتاؼبادة السادسة فقد  أما

، اإلذاعةمنتجي التسجيبلت الصوتية وىيئات  أو األداءاؼبمنوحة للمؤلفٌن او فنآف  باغبمايةمقيدة او ماسة 

عة مقيدة غبق الدوؿ اؼبوق أهناتفسر على  أفاالتفاقيات الدولية. كما ال يبكن  أوالقوانٌن الوطنية  إطاريف 

 عليها يف تطبيق تشريعاهتا الوطنية ؼبنع التجاوزات االحتكارية، وىذا ما نصت عليو اؼبادة السابعة.

التلفزي الدولي المباشر  اإلرسالاالصطناعية في  األرضيةالمبادئ المنظمة الستخدام الدول  -4
19822: 

دولية ىامة من النواحي  آثارالتلفزي الدوِف اؼبباشر ستكوف لو  اإلرساؿنظرا لشعورىا باف تشغيل توابع 

 مبادئ لتنظيم ىذا أقرتاؼبتحدة  لؤلممالسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، فاف اعبمعية العامة 

 اؼبتحدة. األممومبادئ ميثاؽ  أىداؼاجملاؿ من اجل دعم التعاوف الدوِف يف ىذا اؼبيداف و تعزيز 

                                  
 اؼبرسلة لئلشاراتاحملصل عليها عن طريق تغيًن اػبصائص التقنية  اإلشاراتىي االشارات اؼبشتقة:  -1
 .1982ديسمرب  10يف  37ورهتا القرارات اؼبتخذة بناء على تقارير اللجنة السياسية اػباصة للجمعية العامة لبلمم اؼبتحدة يف د-2
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ظيم البث التلفزيوٓف عرب نيتجو بشكل مباشر لت ،اؼبتحدة مماأل العامة ىذا القرار الذي ازبذتو اعبمعية

السلم  إلحبلؿسعي اجملتمع الدوِف  إطارالصناعية، حبيث اىتم باؼببادئ اليت هبب احرتامها يف  األقمار

 الدوليٌن. واألمن

ة هبب التلفزي عرب التوابع االصطناعي اإلرساؿيف ميداف  األنشطةصبيع  أفعلى  األوُفحيث نصت الفقرة 

يف  األشخاصال يتعارض مع حقوؽ الدوؿ يف السيادة، وعدـ التدخل يف شؤوهنا الداخلية وكذا حق  أف

 تلقي ونقل اؼبعلومات.

يكوف بطريقة تتوافق وتطوير التفاىم اؼبتبادؿ  أفهبب  األنشطةفبارسة ىذه  أفوتؤكد الفقرة الثالثة على 

الدوليٌن،   واألمناجل صيانة وحفظ السلم  منوؿ والشعوب وتعزي العبلقات الودية والتعاوف بٌن صبيع الد

اؼبتحدة والصكوؾ  األممالقانوف الدوِف واليت ذكرناىا سالفا منها ميثاؽ  ألحكاـكما ينبغي القياـ هبا وفقا 

 كما نصت عليو الفقرة الرابعة من القرار.  اإلنسافالدولية اؼبتعلقة بالعبلقات الودية بٌن الدوؿ وحبقوؽ 

اليت تشملها ىذه  األنشطةالفقرة السابعة على انو ينبغي تسوية صبيع النزاعات اليت تنشأ عن  قرتأكما 

  اؼبتحدة. األممميثاؽ  بأحكاـاؼببادئ بالطرؽ السلمية عمبل 

اليت تقـو هبا بنفسها فيما يتعلق بالبث التلفزي اؼبباشر عرب التوابع  األنشطةمسؤولية  الدوؿ تتحمل و

تقـو هبا ىيئات تقع ربت واليتها القضائية، وتتحمل اؼبنظمات الدولية اؼبشرتكة بٌن الدوؿ  أوالصناعية، 

 حسبما نصت عليو الفقرتاف الثامنة والتاسعة. األنشطةمسؤوليتها بنفسها عن قيامها هبذه 
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 :1لالتصاالت االتحاد الدوليدستور واتفاقية  -5

من دستوره اغبفاظ  (01) األوُفليو اؼبادة حسب ما نصت ع لبلتصاالتاالرباد الدوِف  أىداؼتشمل 

وترشيد  أنواعهاوتوسيعو وىذا من اجل ربسٌن االتصاالت جبميع  األعضاءعلى التعاوف بٌن الدوؿ 

الرتويج الستخداـ خدمات االتصاؿ يف سبيل تسهيل العبلقات السلمية  أيضا أىدافوومن بٌن  استعماؽبا،

وتشجيع كل ما ىو مثمر وبناء من تعاوف  األعضاءالدوؿ  بٌن الدوؿ والشعوب وكذا تنسيق جهود كل

 وغ غايات االرباد.لالقطاعات لب وأعضاء األعضاءوشراكة بٌن الدوؿ 

فاف مهمة االرباد تكمن يف قيامو بتوزيع نطاقات ترددات الطيف الراديوي  وتعيٌن الرتددات الراديوية،  لذلك

باػبدمات الفضائية يسجل كل اؼبواقع اؼبدارية  األمريتعلق وتسجي ؿ الرتددات الراديوية اؼبخصصة، وعندما 

بسواتل  واؼبتعلقةاػبصائص ذات الصلة  إُف إضافة لؤلرضالصلة على مدار السواتل اؼبستقرة بالنسبة  ذات

، لتفادي التدخبلت الضارة بٌن ؿبطات االتصاالت الراديوية دبختلف البلداف. وىو أخرىيف مدارات 

الضارة وربسٌن استعماؿ ومدار السواتل اؼبستقرة بالنسبة  التدخبلت إلزالةيق اعبهود بالتاِف يقـو بتنس

ن الدستور على انو وبق للدوؿ ( م34تنص اؼبادة الرابعة والثبلثوف ) . واألخرىواؼبدارات الساتلية  للفارض

 .اآلداب أواـ العاـ النظ أوقانوهنا الداخلي  أوالقومي  أمنهاكانت هتدد   إذااتصاالت  أي إيقاؼ ضاءاألع

منها  كاف الغرض  أياتشغل صبيع احملطات  أفهبب  وانب،من الدستور(45)واألربعوفونصت اؼبادة اػبامسة 

وبوكاالت  ،األعضاءػبدمات الراديوية اػباصة بالدوؿ ا أوعلى كبو ال يسبب تدخبلت ضارة لبلتصاالت 

 خدمة اتصاالت راديوية. بتأمٌن الأصو وبوكاالت التشغيل اؼبرخص ؽبا  التشغيل اؼبعرتؼ هبا،

                                  
 .2011االرباد الدوِف لبلتصاالت، ؾبموعة النصوص االساسية لبلرباد الدوِف لبلتصاالت اليت اعتمدىا مؤسبر اؼبندوبٌن اؼبفوضٌن، طبعة-1
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لعمل االرباد الدوِف لبلتصاالت، وتكملو االتفاقية واللوائح  األساسيويعترب ىذا الدستور ىو الصك 

مادة مقسمة  (58) يف االرباد، وقد جاء يف شباف و طبسٌن األعضاءلو، وىو يعترب ملزما للدوؿ  اإلدارية

االتفاقية  أفيكل التنظيمي لبلرباد وسًن العمل بو، كما على اؽب معظمهافصوؿ، تنص  (09) على تسعة

تتعلق كلها باعبانب التنظيمي  ،( فصوؿ06مقسمة على ستة ) ،مادة (42) وأربعٌن ٌنيف اثن أيضاجاءت 

اليت اعتمدهتا اؼبؤسبرات العاؼبية اؼبختصة من قبل التوقيع على دستور  اإلداريةاللوائح  إُف باإلضافةلبلرباد، 

 يف االرباد. األعضاءية االرباد، واليت تعترب بدورىا ملزمة للدوؿ واتفاق

 :اإلقليميالمطلب الثاني: وثائق القانون الدولي الخاصة ذات الطابع 

 :19821 (EUTELSATتلساتألالتصاالت الساتلية ) األوروبيةالمنظمة  إنشاءاتفاقية  -1

بدورىا  أكدتالساتلية، وتنظيم عملها، وقد لبلتصاالت  األوروبيةاؼبنظمة  إلنشاءجاءت ىذه االتفاقية 

 ،يةالعاؼب والتفاعبلت االحداثالصناعية يف نقل  األقماريلعبها ؾباؿ االتصاالت عرب  أصبحاليت  األنبيةعلى 

 يف تطور الكثًن من فئات اجملتمع الدوِف. أنبيتها إُف باإلضافةوكذا نقل الربامج التلفزيونية اؼبباشرة،

الدستورية  األدوات إُفاؼبنظمة ربتكم  أفمن االتفاقية على ( 02)ثانية من اؼبادة الثانية وقد نصت الفقرة ال

اؼبنظمة توفًن  أىداؼعلى انو من بٌن  أكدتالثالثة  اؼبادة أفوقوانٌن الدوؿ اؼبوقعة على ىذه االتفاقية، كما 

، دبا يتوافق مع التشريعات للمستخدمٌن وأنواعهاخدمة عمومية عاؼبية لبلتصاالت الفضائية بكل فروعها 

 الوطنية و االتفاقيات الدولية اؼبطبقة يف ىذا اجملاؿ.

                                  
1

 - Convention portant création de l’Organisation européenne de télécommunications par satellite 

«EUTELSAT», Conclue à Paris le 14 mai 1982 
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 :19891للتلفزيون العابر للحدود  األوروبيةاالتفاقية  -2

نقل الربامج التلفزيونية عرب الدوؿ  وإعادة نقل لتسهيل عملية( 01)األوُفهتدؼ ىذه االتفاقية حسب اؼبادة 

 اإلطراؼنصت يف اؼبادة الرابعة على ضرورة ضماف صبيع  أهناتفاقية، ورغم اؼبوقعة على ىذه اال األوروبية

 أف إال، األساسيةواغبريات  اإلنسافحرتاـ حقوؽ ال األوروبيةطبقا ؼبا نصت االتفاقية  والتعبًن، الرأيغبرية 

اؾبية يف احرتاـ عٌن يف نقلهم للخدمات الرب يبالنص على مسؤولية اؼبذ (07) ىذه اغبرية قيدهتا اؼبادة السابعة

 .لآلخرين األساسية اغبقوؽ، واحرتاـ الربامجكيفية نقل ىذه   أوسواء من خبلؿ ؿبتوى  اإلنسانيةالكرامة 

التمييز  أولقيم العنف  أوالعامة،  واآلداب لؤلخبلؽربتوي ىذه الربامج على مواد منافية  ال أفكما هبب 

واؼبراىقوف للبث يف حالة تضمن اػبدمات  األطفاؿاليت يتعرض فيها  األوقات مراعاة ويلـز العنصري،

يسهر اؼبذيعوف على ضماف  أفهبب  و الذىين ؽبذه الفئة، أوتؤثر على النمو البدٓف  أفؼبواد يبكن  يةالرباؾب

 .الرأيحرية  مبدأ، دبا يساعد على ربقيق إحداثاؼبتلفزة من  اإلخباريةمصداقية ما ينقل عرب النشرات 

جهة كانت،  آليتضرر  أيحق الرد، يف حاؿ وجود  مبدأتنص عل ضماف  (08) امنةاؼبادة الث أفكما 

 حكومات. منظمات أو أو أشخاصاسواء كانوا 

  :20082والتلفزيوني عبر الفضاء في المنطقة العربية  اإلذاعيوثيقة تنظيم البث واالستقبال  -3
 اليت اعتمدىا «لفزيوٓف يف اؼبنطقة العربيةوالتمبادئ تنظيم البث واالستقباؿ الفضائي اإلذاعي »تتضمن وثيقة 

ػ اثين  ،2008فيفري  12بالقاىرة يـو  اجتماعهم االستثنائي دبقر اعبامعة العربية يفوزراء اإلعبلـ العرب 

                                  
1
- Convention européenne sur la télévision transfrontière, Fait à Strasbourg, le 5 mai 1989, tel 

qu'amendé par les dispositions du Protocole (STE n° 171) entré en vigueur le 1er mars 2002 
 .261ص:2010،،1ضائي،دار أسامة للنشر و التوزيع، األردف،ط د.فاطمة حسن عواد، األعبلـ الف- 2
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واؽبيئات اليت تطبق عليها وقواعد  ،بندا ربدد أىدافها ومعآف كلمات وعبارات وردت فيها (12) عشر

هبا ىذه اؽبيئات، كما تؤكد على ضرورة وضع التشريعات الداخلية يف الدوؿ  ومعايًن وضوابط عامة تلتـز

 األعضاء ؼبعاعبة حاالت اإلخبلؿ دببادئ الوثيقة.

ىذه الوثيقة هتدؼ  إُف تنظيم البث وإعادتو  أفعلى  ،ن الوثيقة ديباجة حيث نص البند األوؿضمتتوَف 

وتفعيل اغبوار الثقايف  ،يف التعبًن عن الرأي وانتشار الثقافة وكفالة احرتاـ اغبق ،واستقبالو يف اؼبنطقة العربية

 .وربديدىاالواردة يف ىذه الوثيقة  اؼبصطلحاتمن خبلؿ البث الفضائي، وجاء البند الثآف ببياف 

وتطبق ىذه الوثيقة حسب ما نص عليو البند الرابع على كل ىيئات البث يف الدوؿ األعضاء جبامعة الدوؿ 

كل من يباشر أي عمل أو نشاط من أعماؿ أو أنشطة البث وإعادة البث الفضائي الصادرة   وعلى ،العربية

كما تطبق على كل من يباشر أي عمل أو نشاط متعلق بتقدٔف . من أو اؼبوجهة إُف أراضي الدوؿ العربية

عمل أو خدمات متعلقة بالبث أو إعادة البث الفضائي مثل النقل أو التوزيع أو غًنىا م ى كاف ىذا ال

 .النشاط ؿبلو أي من الدوؿ العربية

 بضرورة ضماف ،تلـز ىذه الوثيقة ىيئات البث ومقدمي خدمات البث الفضائي وإعادة البث الفضائي و

فسة اغبرة يف و ضباية اؼبنا، عبلنية وشفافية اؼبعلومات وضباية حق اعبمهور يف اغبصوؿ على اؼبعلومة السليمة

و توفًن اػبدمة الشاملة .حقوؽ ومصاٌف متلقي خدمات البث إُف ضباية باإلضافةث، ؾباؿ خدمات الب

ضرورة عدـ التأثًن سلبا على السلم االجتماعي والوحدة الوطنية والنظاـ العاـ  إُف وأشارت. للجمهور

وكذا  ،و التقيد بضوابط وأمباط خدمة البث وإعادة البث وفقا ؼبا نصت عليو ىذه الوثيقة، واآلداب العامة

 ؽ الشرؼ العريب.ميثا
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اؼبوقعوف على ىذه الوثيقة حسب ما نص عليو البند  ىذه الضوابط اليت حددىا الوزراء العرب اجملتمعوف و

 اػبامس يف :

االلتزاـ باحرتاـ حرية التعبًن بوصفها ركيزة أساسية من ركائز عمل اإلعبلـ العريب على أف سبارس ىذه  -

اية اؼبصاٌف العليا للدوؿ العربية وللوطن العريب واحرتاـ حريات اغبرية بالوعي واؼبسؤولية دبا من شأنو ضب

 .اآلخرين وحقوقهم، وااللتزاـ بأخبلقيات مهنة اإلعبلـ

االلتزاـ باحرتاـ مبدأ السيادة الوطنية لكل دولة على أرضها، دبا يتيح لكل دولة من الدوؿ أعضاء  -

 .وائح أكثر تفصيبلجامعة الدوؿ العربية اغبق يف فرض ما تراه من قوانٌن ول

من دوف إخبلؿ حبق أي شخص أو كياف يف اللجوء إُف أجهزة تلقي   االلتزاـ دببدأ والية دولة اؼبنشأ -

بالنظر إُف أف ىذا اؼببدأ يوفر الضماف القانوٓف   الشكاوى وتسوية اؼبنازعات اليت تنظمها ىذه الوثيقة

ف أنواعها ومشغليها كما يضمن يف ؽبيئات البث الفضائي ومقدمي خدمات البث الفضائي دبختل

 .نفس الوقت ؼبستقبل اػبدمة وجود جهة وبتكم إليها

حق اؼبواطن العريب على امتداد أراضي الدوؿ أي  حرية استقباؿ البث وإعادة البث، االلتزاـ دببدأ  -

 .بيةامعة الدوؿ العر جبعضاء األاألعضاء يف استقباؿ ما يشاء من بث تلفزيوٓف صادر من أراضي الدوؿ 

ضماف حق اؼبواطن العريب يف متابعة األحداث الوطنية واإلقليمية والدولية الكربى، وخصوصا الرياضية   -

منها، اليت تشارؾ فيها فرؽ أو عناصر وطنية وذلك عرب إشارة مفتوحة وغًن مشفرة أيا كاف مالك 

 .حقوؽ ىذه األحداث حصرية كانت أو غًن حصرية

 .رية يف كل ما يبث من برامج طبقا للقوانٌن الدولية يف ىذا اجملاؿااللتزاـ حبقوؽ اؼبلكية الفك  -
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االلتزاـ بتخصيص مساحة باللغة العربية، ال تقل عن عشرين باؼبائة من إصباِف اػبريطة الرباؾبية للقناة  -

 الواحدة أو جملموعة القنوات التابعة ؽبيئة واحدة.

التكنولوجيا اؼبتطورة لبلتصاالت الفضائية  أحدثتها رد فعل رظبية عن الفوضى اليت كأوؿجاءت ىذه الوثيقة  

 جامعةيف  األعضاءعلى اؼبصاٌف اؼبشرتكة للدوؿ  تأثًنىاوصل  أفوػبدمات البث التلفزيوٓف اؼبباشر، بعد 

 وعلى االستقرار الداخلي ؽبا على ـبتلف اؼبستويات. العربيةالدوؿ 

 :19861القانون الفرنسي لحرية االتصال  -4

الدوؿ  إحدى ىي وف الفرنسي غبرية االتصاؿ كنموذج لقوانٌن االتصاؿ احمللية، والف فرنساسنشًن للقان

ميع الوسائل جبعلى حرية االتصاالت ( 01)األوُف، حيث تنص اؼبادة اإلعبلميةالسباقة للتشريعات 

،  منهاالثانية  تكوف ؿبدودة العتبارات معينة كما نصت عليو الفقرة أفىذه اغبرية يبكن  أف إالااللكرتونية، 

واؼبعتقد، وكذا من اجل ضباية الطفولة  والفكر، كحرية التعبًن اآلخرينوحريات  اإلنسانيةكاحرتاـ الكرامة 

الوطين، و مقتضيات اػبدمة العمومية، والعوائق التقنية  واألمنضباية اؼبصلحة العامة  إُف باإلضافةواؼبراىقة، 

 السمعي بصري. اإلنتاجالسمعية البصرية لتطوير  اإلعبلـئل اؼبتعلقة بوسائل االتصاؿ، وكذا حاجة وسا

 أفانو يضع حدودا تنظيمية ؽبا، مع  إال الرأيوبالتاِف فاف ىذا القانوف رغم كونو يقر حبرية التعبًن وحرية 

 انفتاحا يف ىذا األكثروضبايتها،وىي من الدوؿ  اإلعبلـالتشريع غبرية  إُففرنسا من دوؿ الشماؿ السباقة 

 قوة فاعلة داخل اجملتمع الفرنسي، كمؤسسة رقابة. اإلعبلـاؿ، واليت يشكل فيها اجمل

                                  
1

- Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard) , 

Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 109 (V) JORF 10 juillet 2004 en vigueur le 1er 

août 2004. 

 

http://legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1BF110EEC3AAFF495F05E022980BA1D2.tpdjo09v_3?cidTexte=JORFTEXT000000439399&idArticle=LEGIARTI000006421729&dateTexte=20040710&categorieLien=id#LEGIARTI000006421729
http://legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1BF110EEC3AAFF495F05E022980BA1D2.tpdjo09v_3?cidTexte=JORFTEXT000000439399&idArticle=LEGIARTI000006421729&dateTexte=20040710&categorieLien=id#LEGIARTI000006421729
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 الصناعية: األقمارعبر البث التلفزيوني  فيالصحفية  الجريمة المبحث الثالث:

 وأىداؼ أغراضوسيلة لتحقيق  إُفاغباصلة  اإلعبلميةللتلفزيوف يف ظل الزضبة  اإلعبلميلقد ربوؿ الدور 

والسياسيٌن لتصفية  األمواؿ أربابعًن اؼبختصٌن من  أيدييف  أداةن ىذه الوسيلة شخصية، جعلت م

التلفزيوف حلقة ىامة ال يبكن  أصبح أفسياسية واقتصادية، خاصة بعد  أىداؼحسابات ولتحقيق 

 كاف من كماليات اغبياة العصرية.  أفاالستغناء عنها يف حياة الشعوب، بعد 

عن طريق الرتويج ؽبا ، أنواعهاؽبا دور كبًن يف انتشار اعبريبة دبختلف  أصبح اإلعبلميةىذه الوسيلة  أفكما 

 اعبرائم اليت ترتكب عن طريق الصحافة بشكل مباشر.نا سنتناوؿ يف ىذا الصدد أن إال.العنفوبرامج  بأفبلـ

 : مفهوم الجريمة الصحفيةاألولالمطلب 

عرفتها بعض التشريعات  وإمباؿبدد جامع مانع،  َف يوضع ؽبا تعريفاعبريبة الصحفية كجريبة مستقلة، إف

 29الصادر يف  لئلعبلـالقانوف الفرنسي  أدرجحيث ،اإلعبلـوحددهتا يف مواد معينة من قوانٌن  اإلعبلمية

يف  575-2004منو اؼبعدلة بالقانوف رقم  (23)ىذه اعبرائم يف الباب الرابع، يف اؼبادة  1881جويلية 

ؽبذا الباب بػ:"اعبرائم واعبنح اليت ترتكب عن طريق الصحافة وغًنىا من ، حيث عنوف 2004جواف  21

اعبنح اليت ترتكب عن طريق وسائل النشر"، وجاء يف ىذه اؼبادة انو "يعاقب كل ومن وبرض على اعبنايات و 

 لوحات أو الرسومات أواؼبطبوعات  أوبالكتابات  أو اجتماع عاـ، أويف مكاف  التهديد أو،الصياح اغبديث

ملصقات  أو بلوحات أو اجتماعات عامة أو أماكنعرضت للبيع يف  أووزعت  أوبيعت  شعارات أو

،سػػػػمعروضة على العم  ارتكاب إُفرؽ االلكرتونية اؼبؤدية ػػػبالط أواؿ، ػػػػائل االتصػػػػع وسػػػاف ذلك جبميػػػواء كػػـو
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 .1"أثراىذه اعبريبة  أحدثتىذه اعبريبة، يف حاؿ  

اؼبوافق  1410رمضاف 08اؼبؤرخ يف 90/07 اإلعبلـاؼبشرع اعبزائري اعبريبة الصحفية يف قانوف  وقد تناوؿ

فيو اعبرائم اليت ترتكب  أدرججزائية  أحكاـاعبريبة الصحفية وافرد ؽبا بابا ربت عنواف  1990افريل  03لػ 

، كما تناوؿ اؼبشرع 2وراعبمه إُفوسيلة تعلن  بأي أو التلفزيوف أو اإلذاعة أوعن طريق وسائل النشر 

 2مكرر 144و 1مكرر 144مكرر و144اعبزائري اعبريبة الصحفية يف قانوف العقوبات وربديدا اؼبادة

ارتكب عن طريق  إذااليت تعترب جرائم يعاقب عليها القانوف  األفعاؿحيث قاـ اؼبشرع يف ىذه اؼبواد بوصف 

 .3وحدد ؽبا جزاء اإلعبلــبتلف وسائل 

 اإلعبلميةمعظم التشريعات  أفنبلحظ عدـ وجود تعريف ؿبدد للجريبة الصحفية على اعتبار  فإنناومن ىنا 

 الرأياليت ترتكب عن طريق الصحافة، وتدرج ذلك ربت حرية  األخطاءال ذبـر ، لكثًن من دوؿ العاَف

 الناس وحياهتم أعراضالصحافة  تتناوؿ ذلك خلف مشاكل داخل ىذه الدوؿ، حيث أف إالوالتعبًن، 

 .األفعاؿنصوص قانونية ذبـر ىذه  صياغةىناؾ تفكًن جاد يف  أصبحومن ىنا  وتعرضها للخطر، الشخصية

بعض اعبرائم اليت ترتكب عن طريق  إُفالذي ىبدـ حبثنا التعرض  اإلطاروسنحاوؿ خبلؿ ىذا اؼببحث ويف 

اعبرائم  أىملتحريض، باعتبارىا الصناعية، وسنركز بالتحديد على القذؼ، والشتم وا باألقمارالبث التلفزيوٓف 

. ونظرا اإلعبلميةفضبل عن سهولة ارتكاهبا حبكم طبيعة الوسيلة  انتشار يف ميداف الصحافة، أوسعها و

                                  
1- Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, CHAPITRE IV, Article 23, Modifié par Loi n°2004-575 du 21 juin 

2004 - art. 2 JORF 22 juin 2004 
اؼبتعلق  1990ابريل سنة 3اؼبوافق لػ  1410رمضاف  08مؤرخ يف 07-90،قانوف رقم 14اعبمهورية اعبزائرية الديبقراطية الشعبية، اعبريدة الرظبية،العدد  -2

 باإلعبلـ.
 49اعبمهورية اعبزائرية الديبقراطية الشعبية،رئاسة اعبمهورية،األمانة العامة للحكومة،قانوف العقوبات،ص -3

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=D1D3214F3F0D19E460337FB0FD89C773.tpdjo16v_2?cidTexte=JORFTEXT000000801164&idArticle=LEGIARTI000006421542&dateTexte=20040622&categorieLien=id#LEGIARTI000006421542
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=D1D3214F3F0D19E460337FB0FD89C773.tpdjo16v_2?cidTexte=JORFTEXT000000801164&idArticle=LEGIARTI000006421542&dateTexte=20040622&categorieLien=id#LEGIARTI000006421542
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لتشريع اعبزائري، على ا أساساهبذه اعبرائم سنعتمد للتعريف  فإنناالتساع وكثرة التشريعات يف ىذا اجملاؿ 

سنتناوؿ ىذه اعبرائم يف ىذا  ألننا فقط، اإلشارةعلى سبيل  األخرىبعض التشريعات وسنتطرؽ عرضا ل

 .آخرال بالتحليل الذي ىو موضوع ؼببحث  بالتأصيلاؼببحث 

 الصناعية باألقمارالمطلب الثاني: الجرائم التي ترتكب عن طريق البث التلفزيوني 

 جريمة القذف:  -1

 :تعريف جريمة القذف 

 وباتالعقاصطبلحا فيعرفو قانوف  أما، 2او الرمي واالهتاـ بريبة ،1يعرؼ القذؼ لغة على انو الرمي والتوجيو

اعتبار  أومنو على انو " يعد قذفا كل ادعاء بواقعة من شأهنا اؼبساس بشرؼ   296اعبزائري يف اؼبادة 

 أوواُف تلك اؽبيئة ويعاقب على نشر ىذا االدعاء   إليهم إسنادىا أواؽبيئة اؼبدعى عليها بو  أو األشخاص

قصد بو شخص  إذا أوالنشر ح ى ولو مت ذلك على وجو التشكيك  إعادةبطريق  أومباشرة  اإلسنادك ذل

 أوالتهديد  أوالصياح   أوىيئة دوف ذكر االسم ولكن كاف من اؼبمكن ربديدنبا من عبارات اغبديث  أو

 .3موضوع اعبريبة" اإلعبلنات أو البلفتات أواؼبنشورات  أوالكتابة 

 اإلسنادلو صح يف حقهم ىذا  ىيئات معينة ، أو أشخاص إُفمعىن سيء  إسناد أووجيو و من ىنا فاف ت

الفعل يف حد  أفمن كرامتهم وصفتهم اؼبعنوية، رغم  وإنقاصالعوقبوا عليو، يعترب مساس بسمعتهم وشرفهم، 

العهد الدوِف  الضرر اؼبرتتب عنو يعاقب عليو القانوف، لذلك قبد أف  إاليعترب جرما،  ال -اإلسناد–ذاتو 
                                  

 .95،ص:2007أ.نبيل صقر،جرائم الصحافة يف التشريع اعبزائري،دار اؽبدى،اعبزائر،-1
 615،ص:42،ط:2007اؼبنجد يف اللغة واإلعبلـ،دار اؼبشرؽ العريب،بًنوت،-2
 .79،ص:296قانوف العقوبات،مرجع سابق،اؼبادة -3
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انو يف  إالوالتعبًن،  الرأيضبايتو غبرية  إُف باإلضافة ،إلزامياػباص باغبقوؽ اؼبدنية والسياسية ورغم كونو غًن 

 ،حرية التعبًن زبضع لقيود ومسؤوليات وبددىا القانوف أفمنو ينص على  19من اؼبادة  (03) الفقرة الثالثة

 اإلنسافغبقوؽ  األوروبية االتفاقية، كما نصت على ذلك 1هموظبعت اآلخرينكاف فيها مساس حبقوؽ   إذا

، فكرامة االخرين وظبعتهم 09و 05و 04يف مواده  نسافإلاغبقوؽ  اإلفريقي، واؼبيثاؽ 10يف اؼبادة  أيضا

 بإصدارالقضاء ىو اعبهة اؼبخولة  أف ؼببدأوجب ضبايتها بنصوص قانونية،تبعا  اإلنسافحق من حقوؽ 

 وقائع ثابتة دوف اؼبساس بشرؼ احملكومٌن.بدالئل و  األحكاـ

 جريمة القذف: أركان 

جب توفرىا ح ى تثبت يف حق مرتكبها، وح ى يكوف العقاب الواقع عليو صحيحا،  أركافوعبريبة القذؼ 

واف تكوف يف حاؿ  القذؼ، أثرىاىي الركن اؼبادي الذي ىو ربديد الواقعة اليت وقع على  األركافوىذه 

 القصد اعبنائي. إطارالركن الثآف فهو الركن اؼبعنوي الذي يتخذ  اأمب من ارتكبها، ثبتت مدعاة لعقا

 ويتكوف من ثبلث عناصر: الركن المادي: -

يكوف  أفسبهيدا ؼبساءلتو عنو، ، ويكفي  أشخاص أوشخص  إُفالفعل  أو األمرىو نسبة :اإلسناد - أ

 ح ى يتوافر الركن اؼبادي. تشكيكا اإلسنادىذا 

 أواؽبيئة اجملين عليها يف شرفها  أو الشخصية إُفىو الواقعة اليت يسندىا اؼبتهم موضوع القذف: - ب

كانت   إف أماو.قا لو صحت يف حهاب فاعلقواقعة ؿبددة،وتستدعي عػتكوف ىذه ال أفوهبب ا،ػارىتباع

 .مبهمة فاف ذلك يعترب سبا
                                  

 19العهد الدوِف اػباص باغبقوؽ اؼبدنية والسياسية، اؼبادة -1
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دالة على الفعل  إعبلنو يسمعو، واف تكوف كيفية أويشاىد الفعل احد من الناس  أفوىي  العالنية: - ت

 أفيره، وىذا ىو العنصر الذي يدور حولو موضوعنا، حيث  أوحبيث يفهم مقصوده الغًن ولو َف يسمعو 

واالتصاؿ، بل  لئلعبلـ، خاصة يف ظل التكنولوجيات اغبديثة  اإلعبلـيف  ما يبكن فعلو أسهل يىالعبلنية 

 الصناعية تستغل منابرىا ؼبثل ىذه اعبرائم. األقمارالقنوات التلفزيونية اليت تبث عرب  وأصبحت

 الركن المعنوي )القصد الجنائي(:  -

االعتبار وىذا ىو قصد  أوالفعل اؼبادي اؼبكوف للجريبة، وىو خدش الشرؼ  إُفالفاعل  إرادةوىو انصراؼ 

 .1السب إذاعةالسب، واُف العبلنية يف ذلك وىذا ىو قصد 

كيفية   إُفالبلد الذي وقعت فيو، فلكل مشرع نظرتو  أوسب اؼبكاف وىذه اعبريبة يعاقب عليها القانوف حب

ال  أمر والعقاب يف ذلك حبسب النظاـ التشريعي اؼبتبع، الذي ىو نتاج عن النظاـ السياسي اؼبنتهج، وى

ارتكاهبا على مستوى  إمكانيةطبيعتها تسهل من  أفما يهمنا من ىذه اعبريبة  أف إاليهمنا يف البحث، 

 يف حد ذاتو لو خطورتو الكبًنة. األمرلتلفزيونية الفضائية،وىذا القنوات ا

 جريمة الشتم: -2

 :تعريف جريمة الشتم 

، ويف االصطبلح خدش شرؼ شخص و اعتباره دوف نسبة واقعة 1السب أويقصد بالشتم لغة قبيح الكبلـ 

 أوعبارة تتضمن ربقًنا  أوالسب على انو كل تعبًن مشٌن  أو، كما عرؼ اؼبشرع اعبزائري الشم 2إليوؿبددة 

 .3أي واقعة إسنادقدحا ال ينطوي على 
                                  

 .100أ.نبيل صقر،مرجع سابق،ص: -1
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و القانوف ، ويشتمل معينة، وىي فعل يعاقب علي أفعاؿ أو بأقواؿلكره وضغينة داخليتٌن  إخراجفالشتم 

ىانة وىي احتقار للموظف العاـ واالستخفاؼ بو، دبا فيو اؼبساس بشرفو واعتباره، وىي تقع الشتم على اإل

على السب الذي ال ىبرج عن معىن  أيضااو بالكتابة، او جبميعها. كما تشتمل  اإلشارة أوالفعل  أوبالقوؿ 

يشتمل على  الشتم أف إُف باإلضافة، اؼبشاعر والكرامةاالىانة، وىي كلمة العيب اليت تفيد التطاوؿ على 

 :4اؼبساس بالشرؼ و االعتبار

واالستقامة سواء وقع ىذا الفعل ربت طائلة  صواإلخبلىو الفعل اؼبخالف للنزاىة  المساس بالشرف: - أ

 .واآلداباغبميدة  األخبلؽيتناىف مع  أوقانوف العقوبات 

ىي تلك الوقائع اليت ربدث اضطرابا يف اؼبركز واؼبكانة االجتماعية او اؼبهنية  المساس باالعتبار: - ب

 .5لشخص معٌن، وىو ينقسم اُف اعتبار خاص ومهين وسياسي

 اركان جريمة الشتم: 

تستوجب جريبة الشتم توفر ركنٌن : الركن اؼبادي اؼبتمثل يف إتياف الشخص السلوؾ اؼبعاقب عليو قانونا 

 صورة القصد اعبنائي. يتخذبإحدى طرؽ العبلنية والركن اؼبعنوي الذي 

 

                                                                                                              
 316اؼبنجد يف اللغة واإلعبلـ،مرجع سابق، ص: -1
 .262ؾبمع اللغة العربية عبمهورية مصر العربية, معجم القانوف,مرجع سابق،ص: -2
 .80،ص:297قانوف العقوبات،مرجع سابق،اؼبادة:-3
 .71،ص2007-2006خالد،جرائم الصحافة اؼبكتوبة يف القانوف اعبزائري،مذكرة لنيل شهادة اؼباجستًن يف علـو اإلعبلـ واالتصاؿ، جامعة اعبزائر، لعبلوي-4
ة اإلعبلمية,األشغاؿ العلمية للملتقى الدوِف الثالث, القانوف وقضايا الساعة،مرجع األساتذة رواب صباؿ و بلقاضي بقاسم, اؼبسؤوليات اؼبرتتبة عن اؼبمارس -5

 .262سابق،ص:
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 الركن المادي: -

 ػػػػ:يتحقق الركن اؼبادي يف جريبة الشتم ب

وذلك  :ى شخص معين أو الحط من كرامتوصفة أو عيب أو لفظ جارح أو مشين إل إلصاق - أ

بصفة عبلنية، وبناءا عليو فتحقق ىذه اعبريبة متعلق بتوافر ثبلث عناصر وىي أف يكوف النشاط خادشا 

  . للشرؼ أو االعتبار ، وأف يكوف موجها لشخص معٌن، وأف يتم ذلك بصفة عبلنية

 أف يتضمن النشاط تعبًنا مهينا أو عبارة احتقار أو شتم:

فعل ؿبدد لو.أما  إسناددوف  ما،د بالتعبًن اؼبهٌن كل تعبًن يهدؼ إُف اؼبساس بشرؼ شخص أو ىيئة يقص

يف حٌن يعد شتما مرادفا للتعبًن اؼبهٌن مع وجود فرؽ  الشخص،عبارة االحتقار فهي كل عبارة زبدش كرامة 

 .واضحةواحد ىو صياغتو يف عبارات عنيفة 

والذي  االعتبار ونوعٌن من الشتم ، األوؿ ىو ذلك الذي يبس بالكرامة انطبلقا من ىذا يبكن التمييز بٌن 

من طبيعتو أف يزعزع الشرؼ ، أما النوع الثآف فهو الشتم الذي  الهتاـيكوف بغض النظر عن شكلو متضمنا 

ينطوي على احتقار وشتم ، ىذا األخًن يتجسد يف العبارات العنيفة اليت قد تكوف وقد ال تكوف ماسة 

،  واالعتباراألمر الذي يعين أنو ليس ضروريا كي يعترب الكبلـ شتما أف يتضمن اؼبساس بالشرؼ  عتبارباال

 .بل إف طابع الشتم يبكن استنتاجو من ىذا الكبلـ يف حد ذاتو

ورغم كل ىذا فلكوف مفهـو الشتم مفهوما نسيب ىبتلف حبسب الظروؼ االجتماعية الزمانية واؼبكانية ، فبل 

تماد على التعابًن اؼبستعملة لتقدير الشتم بل هبب دراسة الوقائع اػبارجية اليت يستمد منها التعبًن ينبغي االع

 . قيمتو واليت تضفي عليو طابع الشتم
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ال تقـو جريبة الشتم العلين كما ىو : أن يكون الشتم موجها إلى شخص معين أو ىيئة معينة - ب

ؼبشٌن أو اغبط من الكرامة إُف شخص معٌن وؿبدد أو ىيئة الشأف يف القذؼ ، إال بإسناد العيب أو اللفظ ا

 .معينة ، حبيث أنو إذا نطق شخص بكلمات قادحة و مهينة دوف أف يقصد هبا أحدا، فبل وبق متابعتو

علق األمر باألشخاص ، فإف اؼبشكل يطرح حينما يتاشكاال يف ىذاوإذا كاف األشخاص الطبيعيوف ال يثًنوف 

لشتم اؼبوجو إُف ىذا األخًن ال يبكن أف يشكل موضوع متابعة إال إذا أثبت كل حيث أف ااالعتباريٌن.

 . ويف ىذه اغبالة وبق لكل منهم رفع دعوى منفردةماعة أهنم معينوف تعيينا كافيا ،شخص من أفراد اعب

 نفس ما قيل عن العبلنية يف ما ىبص القذؼ يقاؿ عنها يف ما يتعلق بالشتم.: العالنية - ت

 : يالركن المعنو  -

جريبة معاقب عنها هبب أف ينطوي ىذا األخًن على  –من وجهة نظر قانونية مدققة  –كي يعترب الشتم 

القصد اعبنائي الذي يعترب أحد األركاف األساسية ؽبذه اعبريبة، وىو ركن مفرتض وعلى القاضي الذي ينظر 

االجتماعي ، ذلك أف  يف النازلة أف يستنتج العكس ، أي حسن نية اؼبتهم وذلك من خبلؿ اإلطار

 .الشخص قد يستعمل كلمات غليظة وعنيفة دومبا أف تكوف لديو نية الشتم

 جريمة التحريض: -3
 :تعريف جريمة التحريض 

 دبوجبها ـيقو  عملية نفسية ىو فالتحريض اصطبلًحا أما، 1على القتاؿ واإلضباءلغة التحضيض وىو اغبث 

 القانوف.  وبميها دبصلحة اإلضرار من شأهنا يكوف معينة أفعاؿ على وبّرضو الذي اعبمهور حبث احملّرض

                                  
 836ابن منظور،لساف العرب،دار اؼبعارؼ، القاىرة،اجمللد الثآف،باب اغباء،ص: -1
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 القياـ على التحبيذ و إىاجة اؼبشاعر و التحسٌن و االقرتاح و اإلوباء أو اغبث ىو اؼبعىن هبذا التحريض و

 إضباء الوجداف و و العاطفة على االعتماد قوامها أساسية فكرة على يقـو التحريض و .األفعاؿ بتلك

 التحريض، عن الرأي اليت سبيز ىي األساسية الفكرة ىذه و ـباطبتو، يتجنب و بل العقل عن بعيًدا الشعور،

 يف العقل لغًن سبيل ال مسائل ىذه اؼبقارنة، و و التحليل و االجتهاد أساس على يقـو الرأي أف ذلك

 على وبرص وفه يبثها، اليت األفكار على خطورة ألف فيو الطريق ىذا يتجنب احملّرض لكن و اجتيازىا،

 بلوغ يف يسعفو ال العقل أف كما .اؼبَسلمات منزلة سامعيو نفوس من حبيث تنزؿ الشعور منطقة إدخاؽبا

 التحليل و اؼبراجعة إُف يبيل بطبعو العقل ألف  الغاية ىذه

 ليس و للقانوف، بأعماؿ منافية القياـ على األشخاص أو الشخص حث ىو بالتحريض أيًضا اؼبقصود و

 كل يف القانوف يتضمن و .ال أـ بأثر كاف متبوًعا إذا أو مباشرًا، غًن أو مباشرًا التحريض يكوف أف مهًما

 . التحريض حاالت ؼبعاعبة أحكاًما األحواؿ من حاؿ

 التحريض أساليب: 

 فكرة تلقٌن بقصد مشاعر صبهوره على احملّرض دبوجبها يسيطر نفسية عملية ىي و  :اإليحاء و الحث -

 ؽبا وببذ اليت األفكار أو الفكرة شأف من ألف يف نفوسهم، ؽبا اؼبعارضة األفكار نزع و اعرىم،مش يف معينة

ىو  القانوف،و هبّرمو نشاط إُف ربولت اؼبعتقد، منزلة النفوس من نزلت و أعماؽ الشعور، يف استقرت ما إذا

 أف هبب و الوعود، بث أو نصحتوجيو ال أو اؼبعسولة العبارات إُف يلجأ لذلك ىو و احملّرض، إليو يقصد ما

 إليها. للوصوؿ صاغبًا يكوف أف أو احملّرض قصدىا النتيجة اليت وبقق أف شأنو من ذاتو التحريض يكوف
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 ىيبتها من النيل و ربقًن الدولة شأنو من ما كل تقصد لكنها و ؿبدد، معىن ذات غًن وىي الكراىية: -

 النظاـ تغيًن إُف يسعى فاحملّرض مغاير، لكن بأسلوب و الفتنة، نطاؽ يف تدخل ىي و سلطاهنا، وىيبة

فيشيع  ىدفو، إُف للوصوؿ الوراء مرحلة يتقدـ الكراىية مثًن لكن و .الطرؽ اؼبشروعة بغًن أو بالعنف

 النهاية يف إليو يسعى يستهدفو و الذي التغيًن على العامة غبمل توطئة ىيبتها من النيل و للدولة التحقًن

 .الوالء ىذا بدؿ االحرتاـ عدـ و العداوة و الكراىية بث و الناس نفوس من الوالء نزع ىو التغيًن ألف ىذا

 التعبًناف و الفعل؛ تأييد التحبيذ فهو الفعل أما استحساف بالتحسٌن يقصد :التحبيذ و التحسين -

 جناية عتربةاؼب األفعاؿ تصوير هبما يقصد و أساليب التحريض، يف يدخبلف و مرتادفاف يكوناف أف يكاداف

 يف صورة فيصورىا الفاعل يتغاُف قد و التأييد، و اإلحساف تقتضي مشروعة صورة أعماؿ يف جنحة أو

 وصف فاعلها على يضفي من مت و .الفضائل من فضيلة أتى كأنو و اعبآف يصورىا أو اجمليدة األعماؿ

 ـبالفة القانوف و اإلجراـ صفة من بدال الشجاعة و البطولة

 ؼبا و .اؼبختلفة النظم من لنظاـ اؼبزايا بياف احملاسن و إظهار و الدعاية و لتحبيذ االستحسافبا يقصد و

 و العواطف و للمشاعر اإلثارة و اإلوباء على يعتمد أف فبلبد أساليب التحريض، من أسلوبًا التحبيذ كاف

 أو عنها الدفاع و ح اؼبذاىبشر  التجرٔف نطاؽ من ىبرج ذلك على و اؼبنطق، و العقل عن االبتعاد الغرائز و

 أو الكاتب أبدى لو و ح ى ؽبا العلمي التناوؿ سائر صور و أفكار من تتضمنو ما على و عليها التعليق

 األسانيد و اغبجج يقدـ داـ ما و التأثًن و اإلوباء من خالًيا ماداـ آخر مذىب دوف على العطف اػبطيب

 .اإلوباء و التأثًن عن دَ بَػعُ  و للعقل ـباطبة على يدؿ دبا يراه  ؼبا
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اغبث  و إليو اإلرشاد و من اؼبذاىب مذىب أو اؼببادئ من دببدأ األخذ إُف دعوة كل ىو و :الترويج-

الغرائز  و العواطف إُف أيًضا اإلوباء و الدعاية قوامو أساليب التحريض من أسلوب ىو و بو، األخذ على

 .اؼبنطق و العقل إُف االلتجاء دوف

 صاحبو نفس يستوِف على شعور ىو و العداوة، و الشر إضمار و اؼبقت و اغبسد عيني و :البغض -

و  اؼبواقف استنكار يشمل ال ىو بذلك و البغض، إليها اؼبّوجو الطائفة على اغبكم ملكة لديها فيفسد

 غضالب أما الربىاف، و اغبجة على يعتمداف و العقل، اؼبعارضة مصدرنبا و االستنكار أف ذلك معارضتها،

 القوؿ و .حقيقتو غًن على األمر لو تصور و صاحبو على تستوِف و الشعور يف ترقد عاطفية حبتة فمسألة

 معىن على منطوية اإلهتاـ عبارات موضوع تكوف أف بشرط اؼبوضوع قاضي لتقدير ىبضع البغض بقياـ

 و الفوضى إثارة و الدماء سفك و انتقاـ من العاطفة ـباطبة إىاجة و إُف تقصد بعبارات التحريض

 .الربىاف و العقل دوف ـباطبة ...االضطراب

 ىي و  :التحريض أنواع 

 المباشر: التحريض -1

 فعل بٌن ما -بشأهنا االختبلؼ يبكن ال- وطيدة عبلقة تكوف أف هبب مباشرًا التحريض يكوف ح ى

 تشكل اليت باعبريبة القياـ يف رادةاإل تثبت أف هبب .وثيًقا ارتباطا بو اؼبرتبطة و عنو الناذبة اعبريبة و التحريض

 التحريض يكوف أف يبكن و .اعبريبة إُف يدفع ذىين جو خلق إرادة يف يكمن ىذا و اعبريبة، يف النية عنصر

 :بأثر متبوع غًن أو متبوًعا
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 ما دبجرد اعبرائم صنف يف وضعها يبكن جنائية ـبالفة كل ىوبأثر:  المتبوع المباشر التحريض - أ

 اليت اؼبباشرة العبلقة إظهار من القاضي يتمكن أف بالطبع يشرتط و .مباشر لتحريض نطقيةم كنتيجة تبدي

القائم  شريك بصفة التحريض صاحب يتابع و .عنو الناذبة اعبريبة و التحريض بٌن ما باؼبسبب السبب تربط

 .اعبرائم ىذه مثل ارتكاب حالة يف عليها اؼبنصوص للعقوبات ويتعرض باعبريبة، الرئيسي

 أو حرؽ أو هنب أو قتل أو بسرقة القياـ على التحريض :ىوبأثر المتبوع غير المباشر التحريض - ب

 القياـ اغبث على أو ذبهيزات أو اؼببآف ربطيم أو القصر على االعتداء أو جروح التسبب يف مع ضرب

ىناؾ  يكوف أف هبب بأثر، متبوع غًن ربريض ىناؾ أف القوؿ يبكن وح ى .الدولة أمن ضد جنح أو جبرائم

 اؼبتبوع غًن بالتحريض القائم و .بفعل متبوعة تكوف أف دوف الذكر السابقة اعبرائم بإحدى القياـ على حث

 .مالية غرامة بالسجن  و لعقوبة معّرض فعل، أو بأثر

 المباشر غير التحريض -2

 يف يتمثل الصحافة حة بواسطةجن أو جبريبة التنويو أف كما .باعبرائم التنويو يف اؼبباشر غًن التحريض يتمثل

 اعبرائم بٌن من و .تربيرىا ؿباولة أو عليها إبداء اؼبوافقة و اعبريبة بفعل التنويو أو باعبريبة القائم عن الدفاع

 و االعتداء و السرقة و اغبرؽ و النهب القتل و ىي تنويو ؿبل تكوف أف يبكن اليت و القانوف وبددىا اليت

 1.العدو مع التعاوف اغبرب و جرائم و تذبهيزا أو اؼببآف ربطيم

الصناعية،  باألقمارو الشتم و التحريض ليست وحدىا اليت ترتكب عرب البث التلفزيوٓف  القذؼجرائم  إف

 أهناجرائم اؼبس باػبصوصية وكذا جرائم التشهًن اليت ال تقل خطورة عن سابقتها، كما  إليها باإلضافةفنجد 
                                  

 .74لعبلوي  خالد،جرائم الصحافة اؼبكتوبة يف القانوف اعبزائري،مرجع سابق،ص: -1
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والقانونية،  اإلعبلمية األوساطانتشارا يف  األوسعىي  أوردناىااعبرائم اليت  فأ إالقد تكوف متفرعة عنها، 

خصوصية القنوات التلفزيونية اليت  أف إُف باإلضافةواالتصاؿ،  لئلعبلـاغبديثة  التكنولوجياتخاصة يف ظل 

 و ناعم للعقوؿ،استعماؿ القوة، فهو غز  إُفالصناعية من غزو العاَف دوف اغباجة  األقماريبكنها البث عرب 

 صحاهبا.للبيوت دوف استئذاف لؤل وأعمار

شبكة براؾبية كثيفة من الغزو الفكري  أماـ نافسأنفمن خبلؿ تتبع الربامج التلفزبونية باختبلؼ فئاهتا، قبد 

اؼبدعم بالدراسات اليت تناولت اثر  -، مع التسليم القاطع أخرى أحيانا، ومن تصفية للحسابات أحيانا

بعدـ براءة ىذه القنوات التلفزيونية،  -على الرتكيبة االجتماعية و الفكرية عبمهور اؼبتلقٌن بلـاإلعوسائل 

للمالكٌن ؽبا سواء كانوا  اإليديولوجية، وكذا التوجهات اإلنتاجوسيلة من وسائل  أصبحت أهنابالنظر 

 خواص. أوحكومات 

قضائية صدرت ضد  أحكاما أوية ويظهر ذلك من خبلؿ العديد من العينات،سواء كانت برامج تلفز 

اعبزائرية اؼبصرية اليت حدث اثر التصفيات  األزمة، ومثالنا على ذلك ىو إعبلميةمؤسسات  أوصحفيٌن 

اليت  األزمةصح التعبًن، ىذه  إف إعبلميةمن كوارث  أعقبها، وما إفريقياجبنوب  2010اؼبؤىلة لكاس العاَف 

 من ىذه البحث. ًناألخالفصل  إطارسنتناوؽبا بالتفصيل يف 

 الفصل الثالث: خالصة

وثائق القانوف الدوِف  أىمنكوف قد اختتمنا الفصل الثالث من ىذا البحث والذي استعرضنا فيو  فإنناهبذا 

قمنا باستعراض ابرز اعبرائم اليت تركب عرب وسائل  أفالصناعية بعد  األقماراؼبنظمة للبث التلفزيوٓف عرب 

انتشارا، لكن وثائق  وأكثرىااعبرائم  أشهرالصناعية، وىي  األقمارليت تبث عرب السمعية بصرية ا اإلعبلـ
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ذات الطابع الدوِف، َف تشر  أو اإلقليمي، ذات الطابع اػباصة أوسواء كانت العامة منها  القانوف الدوِف

، كما يبكن تتأويبلبعبارات عامة ربتمل عدة  إليهالغًنىا، بل كاف التلميح  أومباشر ؽبذه اعبرائم  بشكل

، اإلنسانيةاػبدمة العمومية، او الكرامة  أوالوطين  األمن أوتوظيفها بعدة طرؽ كمصطلح اؼبصلحة العامة 

من ىذه الدراسة سيبٌن لنا  األخًنالواردة يف ىذه الوثائق، لذلك فاف الفصل  األلفاظغًن ذلك كن  إُف

َف قبد نصا  أننا إُف اإلشارةالصناعية، مع  ألقمارامدى فعالية ىذه الوثائق يف تنظيم البث التلفزيوٓف عرب 

 أوردناهاحملض، وما  اإلعبلميناعية فيما يتعلق باعبانب اؼبهين الص األقمارخاصا بتنظيم البث التلفزيوٓف عرب 

 أنناثىن من مواد عامة كما سبق وذكرنا، كما اال ما يست ،اداري-من نصوص اغلبها تتعلق باعبانب التكنو

دراسة مبوذج  إُف إضافةيف القانوف الدوِف،وكيفية تفعيلو،  اإللزاـالضوء على طبيعة مبدأ  إلقاء سنحاوؿ فيو

 من مباذج التجاوزات اليت ربدث عرب ىذه الوسيلة التكنولوجية اػبطًنة.
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 الـــفــصــــــل الـــرابــــــع
في العمل بالنصوص المنظمة للبث التلفزيوني عبر  اإللزاممبدأ 

 الصناعية، واليات تطبيقو ألقمارا
 .العام في القانون الدولي اإللزام مبدأالمبحث األول: 

 .وأساسو طبيعة القانوف الدوِف العاـ :األولالمطلب 

 اؼبسؤولية يف القانوف الدوِف العاـ المطلب الثاني:

 الصناعية. األقمارلبث التلفزيوني عبر مؤسسات االمبحث الثاني: 

 –الصناعية  األقمارالدولية ) اؼبنظمة الدولية لبلتصاالت البلسلكية عرب  ؼبؤسساتا :األولالمطلب 
 (لئلذاعاتاالرباد العاؼبي  -االرباد الدوِف لبلتصاالت

 اتلسات ( –عربسات  –الدوؿ العربية  إذاعات)ارباد  اإلقليمية اؼبؤسساتالمطلب الثاني:

 أحداثالصناعية )نموذج  األقمارعبر  المبحث الثالث: الواقع القانوني للبث التلفزيوني
 الجزائر(-مصر

 الوضع اؼبهين للبث الفضائي العريب.:األولالمطلب 

 اعبزائر وتطبيقاهتا يف القانوف الدوِف.-ؼبباراة مصر اإلعبلميةالتجاوزات خبلؿ التغطية المطلب الثاني:
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 إُفالطبيعة البشرية اليت سبيل  إُفبالنظر ، اإلنسانيةتنظيم ـبتلف جوانب اغبياة  إف اؽبدؼ األساسي للتشريع

 وضعمن  أوسواء كاف ىذا التشريع ظباويا فظ اغبقوؽ،حبسلط، وبالتاِف فاف التشريع يقـو حب الذات والت

مادية، وىذا  أومعنوية كانت  ،اآلخرينحقوؽ  أومتعلقة حبق الذات  اغبقوؽوسواء كانت ىذه  ،اإلنساف

 االجتماعية و السياسية واالقتصادية. اإلنسانية، وحفظ العبلقات اةمن اجل االستمرار الطبيعي للحي

لتطبيق ىذه الضوابط، ح ى تكوف االستفادة منو  آلياتضوابط ربكمو واُف  إُفووبتاج التطور التكنولوجي 

 راألقماالقرار يف العاَف للبث التلفزيوٓف عرب  وأصحابفيما ىبدـ البشرية صبعاء، لذالك فقد وضع اؼبشرعوف 

الصناعية ضوابط و تشريعات تنظم سًنه، واستعمالو واالستفادة منو، وىذا ما وقفنا عليو يف الفصل السابق 

مضامٌن ما يبث عرب  إُفرغم كوف ىذه التشريعات يف معظمها عامة ، وال تشًن بشكل مباشر ومفصل 

وكاف من  إالو ال يوجد ميداف موجودة، وتدؿ على ان أهنا إالكما ذكرنا يف خاسبة الفصل   الصناعية األقمار

 تنظيمي لو. إطارالضروري وضع 

ليت ، نظرا للقوة ااإلعبلمينبلحظ الفوضى العارمة اليت تنتشر بشكل كبًن يف الوسط  فإننالكن رغم ىذا 

السياسية واالقتصادية  األىداؼؾباال الكتساب النفوذ، وربقيق  أصبحيتمتع هبا ىذا اؼبيداف، حبيث 

 كما ذكرنا سابقا. واإليديولوجية

يف القانوف الدولية واليات تطبيقو على ىذا اؼبيداف  اإللزاـ ؼببدأسنحاوؿ التطرؽ يف ىذا الفصل  فإننالذلك 

 القيادات السياسية من إسقاطميدانا حساسا كما يبٌن لنا الواقع اؼبشاىد، ح ى صار  أصبحالذي 

 ض اؽبيئات اؼبختصة بتنظيم ىذا اجملاؿ ومدىالتعريج على ذكر بع إُف باإلضافة، اإلعبلميٌنصبلحيات 

 السمعية بصرية. اإلعبلـاىتمامها باعبانب اؼبتعلق دبضامٌن وسائل 
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التجاوز بشكل جلي، وَف يرتتب على ذلك  فيهاسنورد مبوذجا من النماذج اليت برز  فإنناىذا  إُف باإلضافة

ب مباراة اعبزائر ومصر برسم التصفيات رد فعل من طرؼ اؽبيئات اؼبعنية، وىو اؼبتعلق دبا حدث عق أي

 إُفكبًنة وصلت   إعبلمية ضجة، واليت حدثت حوؽبا إفريقياجبنوب  2010كاس العاَف   لنهائياتاؼبؤىلة 

 . وىذاحقيقية بٌن الدولتٌن أزمةكاد وبدث األمر الذي  حد السب والقذؼ والتحريض بشكل رظبي، 

التشريعات الدولية للبث  اثرلفضائيات اؼبصرية، فما ىو باختيار عينة قصدية من الربامج اليت بثتها ا

 الصناعي على تنظيم ىذا اؼبيداف؟. األقمارالتلفزيوٓف عرب 

 في القانون الدولي اإللزام مبدأالمبحث األول: 

 وأساسو: طبيعة القانون الدولي العام األولالمطلب 

 طبيعة القانون الدولي: -1

الذي وضعت من  نصوصو تفي بالغرض أفكربى، فنرى   إشكالية ية للقانوف الدوِفالصفة القانونتشكل 

 األخرالنزاع يدعي احرتامو ؽبا، ويدين كل واحد منهما  أطراؼكل طرؼ من   أفيف اؼبمارسة قبد  أمااجلو، 

 وىذا ما يؤثر على عملية فرض سلطة القانوف من طرؼ الشرعة الدولية.

خصائص ذبعلو قاببل للتطبيق، بسبب وجود جهاز تشريعي  قبد لو فإنناالقانوف الداخلي  إُفنظرنا  وإذا

، ومن ىنا األحكاـىذه  بتنفيذ، وجهاز تنفيذي يقـو أحكامايشرع ويضع القوانٌن، وجهاز قضائي يصدر 

 اإللزاـ صفة إطبلؽعلى القانوف الدوِف ح ى نستطيع  األمرللقانوف، فهل ينطبق ىذا  اإللزاميةتربز الصفة 

 أفنظرية عن القانوف مفادىا   John austinيلسوؼ االنكليزي جوف اوستٌن عليو؟ وقد وضع الف

 وفػػػقانػػوبالتاِف حسب نظرتو فاف ال أثرىاو تنزؿ العقاب على  األوامرالقانوف ىو وجود سلطة سيادية تصدر 
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 قانوف.ضيقت ؾباؿ ال ألهناموضوعية، لكن انتقد اؼبفكروف ىذه النظرية  أخبلقيةقواعد  إالالدوِف ليس  

 إطبلؽفبل هبوز  وإالالسلطات الثبلث لو، نثبت وجود  أفالصفة القانونية للقانوف الدوِف هبب  إلثبات و

 غًن ملزمة. أخبلقيةلفظ القانوف عليو، كما انو يصبح ؾبرد قواعد 

 السلطة التشريعية:  - أ

 لؤلجهزة إالليس ملزمة  اأحكامهاؼبتحدة ليست جهازا تشريعيا الف  لؤلمماعبمعية العامة  أفيعترب البعض 

تقيس القانوف الدوِف على القانوف  ألهناالتابعة للمنظمة، وىذه النظرة يعتربىا الكثًنوف نظرة قاصرة، 

ىبتلفاف من حيث اؼبنظومة التشريعية، فالقانوف الداخلي السلطة فيو عمودية حيث  أهنماالداخلي، رغم 

 تتألفالقانوف الدوِف  أماكم فيو السلطة التشريعية، مؤسسة اغب أواغباكم  أواؼبلك  أويتصدر الرئيس 

اؼبتحدة، لكل دولة من ىذه الدوؿ سيادة  لؤلممالسلطة التشريعية لو من كل الدوؿ اؼبشكلة للجمعية العامة 

هبا، والقانوف الداخلي تضعو اؼبؤسسة التشريعية ويف  إالوال تعرتؼ  خرىاألوسلطة مستقلة عن الدولة 

القانوف الدوِف فتضعو صبيع  أماالشعب لو وفرضو عليهم،  بإخضاعف عن طريق فبثلٌن، وتقـو الغالب الربؼبا

صبيع الدوؿ عليو فانو يكتسب صفة  إرادةتوافق  وإذاالدوؿ اؼبشكلة للجمعية العامة و ىي من زبضع لو، 

 .1عنو إللزاميةا، وبالتاِف فاف عدـ وجود نظاـ تشريعي مستقل للقانوف الدوِف ال ينفي صفة اإللزامية

 السلطة القضائية: - ب

تكوف ؿبكمة العدؿ الدولية، اليت العدؿ الدولية على انو " ةحملكم األساسيمن النظاـ  األوُفتنص اؼبادة 

ينشئها ميثاؽ "األمم اؼبتحدة" األداة القضائية الرئيسية للهيئة وتباشر وظائفها وفقًا ألحكاـ ىذا النظاـ 
                                  

 33،ص:2009، 1ادكار،مبادئ القانوف الدوِف العاـ،مطبعة موكريآف، اربيل ط د.طالب رشيد ي -1
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،  بإرادهتم األطراؼ أوالطرفاف  إليهاللقضايا اليت يرفعها  إال أحكاماال تصدر احملكمة  أف. فرغم 1األساسي"

ضمانة من  ألحكامهاللمحكمة وال يكوف  األساسي( من النظاـ 40) األربعوفعليو اؼبادة  صكما تن

ات اليت زبص العبلقمعظم القضايا  أفتلعب دورا ىاما يف اجملتمع الدوِف فضبل على  أهنا إالحيث التطبيق، 

 .إليهاوالسبلـ ترفع  األمنالدولية ، ومسائل 

 السلطة التنفيذية: - ت

ي سبتلكو القوى ذحق الفيتو ال أف إاليلعب دور السلطة التنفيذية يف اجملتمع الدوِف،  األمنؾبلس  أفرغم 

ينفي صفة  على اؼبخالفات اليت ترتكب، لكن ىذا ال األحكاـتنفيذ  أماـالكربى يف العاَف يشكل عائقا 

،  اإللزاـصادرة عن جهة تشريعية ىو  أهنايف القاعدة القانونية دبا  األصل أف إذعن القانوف الدوِف  إللزاميةا

ميزاف اؼبصاٌف الذي مشكل يطرح  أمربذلك، وىو  األطراؼالتزاـ  أويف تطبيقها  اآلليةبغض النظر عن 

موازين القوى بعٌن االعتبار، وىي  مع اخذالقانوف الدوِف،  أشخاصيتحكم يف طبيعة العبلقات بٌن  أصبح

االستقرار النسيب الذي يبيز العبلقات  إُفنظرنا  وإذامن عدمو،  الدوِفعوامل تؤثر على التزاـ الدوؿ بالقانوف 

اغبرب الباردة ىي ؾبرد صراع طبيعي لتحقيق مصاٌف علمية  أفاعتربنا  إذا - ولية منذ اغبرب العاؼبية الثانيةالد

 حد بعيد. إُفنسبة االلتزاـ بقواعد القانوف الدوِف كبًنة  أففنجد  - سياسية أواقتصادية  أو

 القانون الدولي: أساس -2

 هانللقانوف الدوِف العاـ، فم اإللزاميةو الصفة ػػعلي أسستػػػت ذيػػػال اسػػػاألسوؿ ػػوالنظريات ح اآلراءانقسمت 

                                  
-http://www.icj النظاـ األساسي حملكمة العدؿ الدولية، موقع ؿبكمة العدؿ الدولية، وثائق باللغة العربية،-1

cij.org/homepage/ar/icjstatute.php  21:02 00/03/2012ربس٣خ اُزظلخ  

http://www.icj-cij.org/homepage/ar/icjstatute.php%20تاريخ%20التصفح%2009/03/2012%2021:02
http://www.icj-cij.org/homepage/ar/icjstatute.php%20تاريخ%20التصفح%2009/03/2012%2021:02
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الدولة يف ذلك  إرادة إُفالقانوف الدوِف عائد االلتزاـ قواعد  أساساليت ترى باف  اإلرادينظرية اؼبذىب  

ؼ بغًنىا يف ذلك، كما ترى تعرت  وسلطتها اليت ال إرادهتاخارجية يف ذلك بل توظف  إلرادةزبضع  الفهي 

اعبمعية للدوؿ،  اإلرادةىنا ىي  فاإلرادةمن ذلك  أوسع األمر أفمن نظريات ىذا اؼبذىب  أخرىنظرية 

 بالتعاوف الدوِف. يسمىما  إطارلتزاـ هبا يف اال أوسواء يف سن القوانٌن 

الدوؿ، بل  إرادةعوامل مادية خارجة عن  إُفيف القانوف الدوِف يعود  اإللزاـ أفجد ياؼبذىب اؼبوضوعي ف أما

.كما الطرفاف على احرتامها العقد الذي يربمو الطرفاف الذي بدوره يصبح قاعدة قانونية هبرب إُفعائد  األمر

الدوِف مصدرىا التضامن االجتماعي، والشعور القوة اؼبلزمة للقانوف  أفضامن االجتماعي ترى نظرية الت

 ، من اجل ضماف استمرارية اغبياة البشرية بشكل طبيعي ومنتظم.اآلخرينباؼبسؤولية ذباه 

للدوؿ،  اػبارجية والداخليةلكن ىذا التنظًن ال يهمنا بقدر ما هتمنا االعتبارات اليت تقـو عليها السياسات 

 ربقيق اؼبصاٌف العامة لشعوهبا، وىي تقـو يف العمـو على اعتبارات ثبلثة: إطاريف 

 مبدأ المعاملة بالمثل: - أ

بعيدة اؼبدى، وتسعى للقياـ  أىداؼتركز الدوؿ عموما على اؼبعامبلت اػبارجية اليت تضمن ؽبا ربقيق 

اليت زبدمها  األىداؼه الدوؿ فبا وبقق ؽبا لتتلقى بدورىا معاملة باؼبثل من ىذ األخرىزبدـ الدوؿ  بأعماؿ

 أراضيهاعلى  أجانبعبلقات مع تلك الدوؿ، فقد سبتنع دولة ما عن رفع اغبماية عن دبلوماسيٌن  إطاريف 

، فاغبكمة تلعب دورىا ىاما على ىذا اؼبستوى، وابرز مثاؿ على يتلقى دبلوماسيوىا نفس اؼبعاملة أفـبافة 

اغبكومة اعبزائرية للصحافة احمللية يف عدـ الرد باؼبثل على الشتائم اليت كانت الذي وجهتو  األمرذلك ىو 
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 أفبعد  إال األخًنةاؼبصرية العمومية منها واػباصة، ورغم ىذا َف تتوقف ىذه  اإلعبلـتطلقها وسائل 

  .العبلقات الدبلوماسية للطرفٌن على شفًن اؽباوية أصبحت

 مبدأ المصلحة: - ب

 أساستشكل  أهناَف نقل  إفالقانوف الدوِف،  أشخاصما يف العبلقات القائمة بٌن تلعب اؼبصلحة دورا ىا

تغرد خارج  ال أف مصاٌف الدوؿ تقتضي التزامها بقواعد القانوف الدوِف، و أفىذه العبلقات حاليا،كما 

 عقوبات، األحيافاجملتمع الدوِف، وتعرضت لضغوطات تعقبها يف غالب  أنظارؿبط  أصبحت وإالالسرب 

غًنىا من الدوؿ اليت   إُفمثلما حدث للكثًن من الدوؿ مثل االرباد السوفييت، وكوبا والعراؽ سابقا، وليبيا 

اؼبصلحة يف االلتزاـ  أف، وىذا يبٌن بشكل جلي ألفكارهكانت يف غالبها تابعة للمعسكر الشرقي ومتبنية 

اَف اليت تتشكل من اؼبعسكر الغريب، فبثبل يف بالقانوف الدوِف كانت يف التقيد دبا تفرضو القوى الكربى يف الع

 الغربية. أوروباا ودوؿ بريطاني و األمريكيةالدوؿ القوية وىي الواليات اؼبتحدة 

 التجارة الدولية: - ت

الدوؿ تنقاد لقواعد القانوف الدوِف اػباصة  أفحيث زبصصا، أكثرانو  إال ،يعترب ىذا العامل تابعا للذي قبلو

اتفاقيات  إطارضماف مصاغبها يف ىذا اجملاؿ، وىي قواعد ووضعت يف  اجلمن ، باؼبعامبلت التجارية

الدولية، يقـو  واجملامبلت األخبلقيةالدولية السائدة، فهي ال ذبري ضمن القواعد  لؤلعراؼومعاىدات، وفقا 

 .1نوٓفبالسهر على تطبيقها ؾبموعة من فقهاء القانوف واؼبوظفٌن اؼبتحصلٌن على تكوين يف اجملاؿ القا

                                  
 39د.طالب رشيد يادكار،مرجع سابق،ص: -1
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القانوف الدوِف ملـز من خبلؿ ما  ذكرنا، فهو مشكل من اؼبؤسسات القانونية الثبلث  فأومن ىنا يظهر لنا 

نبلحظ من خبلؿ  أننا إال، اإللزاميةتدعم ىذه الطبيعة  أسس، كما انو يقـو على اإللزامياليت تعطيو الطابع 

الدوِف يسًن يف اذباه واحد، وىو االذباه الذي هبعل  القانوف أفالعبلقات الدولية، وكذا الوضع الدوِف العاـ 

، فالقانوف ىو ما تراه الدوؿ القوية يف العاَف، فعلى سبيل اؼبثاؿ ال اغبصر يعترب منح لؤلقوىالبقاء والسلطة 

كاف القانوف الدوِف متكامبل من   فإذاخرؽ القانوف،  أنواعنوعا من  األخرىحق الفيتو لدولة على حساب 

تنقض قرارا من قرارات اعبمعية  أف، فلماذا يسمح لدولة األطرؼاد اليت وضعت باتفاؽ صبيع خبلؿ اؼبو 

يكوف غًن  أف أرادت أهناجملرد  أوعلى احد حلفائها  أواغبكم وقع عليها  أفاؼبتحدة جملرد  لؤلممالعامة 

 إسقاط أردنا فإذا أخرىلزاميتو، ومن جهة إمصداقية القانوف الدوِف فضبل عن يطعن يف  أمرذلك؟ وىذا 

من  أىممسائل  أف أوؽبماال قبد لو مكانا للذكر، العتبارين اثنٌن،  فإنناىذه اؼبسائل على موضوع حبثنا 

جهبل عن القوة  أوعمدا  إمامعظم الدوؿ تتغافل  أفخرقت، والثانية  اإلعبلميةلة خرؽ قواعد اؼبهنة أمس

 لتطور التكنولوجي الكبًن الذي يشهده ىذا اجملاؿ.خاصة يف ظل ا ،اإلعبلميواػبطر الذي يشكلو السبلح 

 :1المطلب الثاني: المسؤولية في القانون الدولي العام

طبيعة القانوف الدوِف  إُفوىذا نظرا  ،اؼبواضيع تعقيدا يف القانوف الدوِف أكثراؼبسؤولية الدولية من  إف

القانوف الدوِف، وافتقاره للمؤسسات اليت  أشخاصومراحل تطوره، واتساع رقعة اجملتمع الدوِف وعدـ انتظاـ 

 وإسقاطهاصعوبة االقتباس من القوانٌن الوطنية  إُف باإلضافة،أىدافهاتعطي للمسؤولية معناىا وربقق ؽبا 

 ةػيػػعلى القانوف الدوِف نظرا للفرؽ الشاسع بينهما،لكن ىذا ال يبنع من وجود وؿباوالت لتقنٌن قواعد اؼبسؤول

                                  
 .145ص: 4،2008،ط1د.ؿبمد بوسلطاف، مبادئ القانوف الدوِف العاـ،ديواف اؼبطبوعات اعبامعية،اعبزائر،ج-1
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 عبنة القانوف الدوِف. إُفاؼبتحدة ووصوال  لؤلمممرورا باعبمعية العامة  األممصبة الدولية من قبل ع 

 المسؤولية الدولية: أسس -1

يف  أخرى أشخاصمصاٌف  أومشروعة  دبصاٌف اإلخبلؿ أساستقـو اؼبسؤولية الدولية على  أفمن اؼبمكن 

 ،انوف الوطينقكما ىو يف ال  ،اإلضرارصد لكن القانوف الدوِف ىنا ال يعترب بق ،القانوف الدوِف وبميها القانوف

القصد وَف تتحقق النتائج فبل مسؤولية يف القانوف  توافر فإذا، اإلخبلؿيعترب بالنتائج اؼبرتتبة على ذلك  وإمبا

اليت قد  األضرارحيث قد تربأ ذمة دولة من اؼبسؤولية عن  ،يف ربديد اؼبسؤوليات إشكاالالدوِف، وىذا يعترب 

 ،بالغًن اإلضرارَف يكن القصد يف  أعماؿمسؤولية  أخرىغًن مشروعة، كما قد تتحمل دوؿ  أعماؿربدثها 

 .اإلنباؿنتيجة  أونتيجة الدفاع عن النفس  أضرارمشروعة ترتبت عنها  أعماؿىي  وإمبا

 المسؤولية الدولية: أنواع -2

اغبرب العاؼبية الثانية عزز  أفحيث يرى البعض  ،الفقهاء حوؿ تقسيم اؼبسؤولية الدولية آراءلقد تعددت 

حرب و اعبرائم من جرائم  عنهاىذه اغبرب من فوضى ، وما ترتب  أحدثتوفكرة اؼبسؤولية اعبنائية الدولية ؼبا 

فاف خرؽ بعض االلتزامات الدولية ينتج عنو مسؤولية جنائية، لكن ىذا اؼبذىب تعرض  ،اإلنسانيةضد 

ما يسمى باؼبسؤولية اؼبدنية واؼبسؤولية اعبنائية نظرا لطابع القانوف  يعرؼ يف القانوف الدوِف انو ال إذللنقد 

 .آنفاالدوِف الذي ربدثنا عنو 

 ،ؼبسؤولية الدوليةا بإرساءدرجة التنظيم اليت تسمح لو  إُفَف يصل  الدوِفاجملتمع  أفلذلك فاف الواقع يبٌن 

اولت القياـ بذلك كاغبديث عن بعض احملاوالت اليت ح إنكارهبب  لكن ال أنواعها؟فكيف بتنظيم 

يقاـ  أو ،اليت تقـو هبا الدولة بنفسها األفعاؿعن  األصليةحيث تكوف اؼبسؤولية  ،والتبعية األصليةاؼبسؤولية 
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ًن مرخص ؽبم هبا، فيها الغظمو  أفعاؿالتبعية تكوف عن  اؼبسؤولية أفهبا نيابة عنها برتخيص منها ، يف حٌن 

 .إقليمهااؼبقيمٌن يف  األجانب أونٌن اؼبواط أعماؿالناذبة عن  أو

 القانون الدولي: أشخاص ألحدالمحدثة للضرر  األفعالنسبة  -3

ال  ،حقوؽ وبميها القانوف أوواليت تقـو على خرؽ مصاٌف مشروعة  ،طبيعة اؼبسؤولية يف القانوف الدوِف إف 

بنسبة  أكثرؼبسؤولية الدولية تعتين بٌن اػبطأ والضرر كما ىو اغباؿ يف القوانٌن الوطنية، هبعل ا النسبةعلى 

در عن االقانوف الدوِف، فاف الدولة تكوف مسؤولة عن الفعل الص أشخاص ألحدللضرر  اؼبؤديالفعل 

الدولية  ناتياالك أفعاؿمؤسساهتا الرظبية ابتداًء، كما تتحمل الدولة اؼبسؤولية الدولية عن  أوىيئاهتا  إحدى

اليت وبدثها  األضرار، وبالتاِف فاف الدولة مسؤولة عن تعويض إدارهتاربت الواقعة  واألقاليم ،التابعة ؽبا

وغًن ذلك من  ،إقليمهاالعاملة على  أواؼبؤسسات والشركات اػباصة الناشئة طبقا لقوانينها،  أومواطنها 

اليت يوكل القانوف الدوِف للدولة حق مراقبتهم وفبارسة اختصاصها  وأعماؽبم األشخاص أواؼبؤسسات 

وتردداهتا  اعبغرايف إقليمهاتستخدـ  أوسواء كانت تابعة ؽبا  اإلعبلميةليهم، ومنها اؼبؤسسات واؽبيئات ع

 ربدثها ىذه اليت األضرارعن  اؼبسؤولية، وبالتاِف فاف الدولة تتحمل  اإلعبلميةوموادىا  براؾبهااؽبوائية لبث 

وعلى  ما يبث انطبلقا من ؾباؽبا اعبغرايف، تتحمل مسؤولية مراقبة فإهناوقبل ذلك  ،اإلعبلميةاؼبؤسسات 

قطر  أف إال، اإلعبلميةسبيل اؼبثاؿ فاف قناة اعبزيرة رغم كوهنا غًن تابعة لدولة قطر،  وال تعترب من مؤسساهتا 

ىي من رخص ؽبا بذلك وفقا للقوانٌن  ألهنااليت تبثها قناة اعبزيرة،  اإلعبلميةتحمل مبدئيا مسؤولية اؼبواد ت

 الدولية.
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 الصناعية. األقمارعبر  لبث التلفزيونيمؤسسات االمبحث الثاني: 

إف القوانٌن والوثائق اليت وجدناىا، على قلتها وعموميتها كما ذكرنا، وضعت يف إطار إنشاء مؤسسات 

. عيةدولية وإقليمية لؤلقمار الصناعية، واليت تقـو بالتنظيم التقين واإلداري للبث التلفزيوٓف عرب األقمار الصنا

سنتناوؿ بعض  أننااختلفت باختبلؼ اختصاصاهتا اؼبوضوعية واعبغرافية،حيث  اؼبؤسساتىذه  أف إال

 ثبلث منظمات دولية وىي: ، وسنخص بالذكراؼبيدافؽبا وزف يف ىذا واالربادات اؽبامة واليت  اؼبنظمات

واتسو "سابقا  "INTELSATانتلسات "الصناعية  األقمارعرب  يةالبلسلكؼبنظمة الدولية لبلتصاالت ا

ITSO" واالرباد الدوِف لئلذاعات. ،أوسعلبلتصاالت الذي لو اختصاصات  االرباد الدوِف اليا،ح 

الدوؿ العربية، واؼبؤسسة العربية لبلتصاالت الفضائية  إذاعاتوىي ارباد  إقليميةىيئات  ثبلث إُف باإلضافة

، "EUTELSATاتلسات "تلية لبلتصاالت السا األوروبيةواؼبنظمة  "ARABSATعربسات "

عن  ربدثنا أننا، باعتبار وأىدافهاواختصاصاهتا  إنشائهاوسنتناوؿ اعبانب التنظيمي ؽبا من حيث كيفية 

 الصناعية. األقماراؼبنظمة للبث التلفزيوٓف عرب  القوانٌنيف معرض حديثنا عن  بإنشائهااالتفاقيات اػباصة 

 –الصناعية  األقمارمة الدولية لالتصاالت الالسلكية عبر الدولية ) المنظ المؤسسات:األولالمطلب 

 (لإلذاعاتالعالمي  االتحاد -االتحاد الدولي لالتصاالت

 :ITSO 1 اتسو"الصناعية  األقمارالمنظمة الدولية لالتصاالت الالسلكية عبر  -1

يف  INTELSAT"انتلسات "الصناعية  األقماراؼبنظمة الدولية لبلتصاالت البلسلكية عرب  إنشاءمت 

 دوؿػػػع الػػػاعية عبميػػػالصن ارػػػػاألقمة عرب ػػػػة لبلتصاالت البلسلكيػػػخدم أفضلاف ػػػػل ضمػػػػمن اج 1973عاـ 
                                  

1
- organisation internationale de télécommunications par satellites, ITSO DEFIS POUR L’AVENIR, Ibid. .pp.1-5  
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 .1971جواف  27يف واشنطن يـو اؼبتحدة  لؤلمماعبمعية العامة  اجتماعيف  ابكيفية عادلة، وىذ 

 وتعويضها بــ "اتسو": "انتسات"ىيكلة  إعادة 

للمنظمة، يف  األمدلطويلة  األىداؼاليت فرضتها ضرورة ضماف القدرة على ربقيق  األنبيةذا بسبب وكاف ى

ات اؽبيكلة ىذه ربويل صبيع نشاط إعادةمواجهة ضغوط تنظيمية وربديات تنافسية، لذلك فقد نتج عن 

ة العمومية، ، مع ضرورة ضماف التزامات اػبدم"نتلسات احملدودةا"ٌف تنظيم خاص ىو ا، لص"انتلسات"

ذباري، للحفاظ على تغطية دولية  أساسة عمومية لبلتصاالت البلسلكية الدولية على واليت ىي تقدٔف خدم

الصناعية  األقمارعرب  البلسلكيةاؼبنظمة الدولية لبلتصاالت  إنشاءغًن سبييزي، ومت على اثر ىذا  أساسعلى 

 ."انتلسات"لتعويض  "اتسو"

  اتسو"مهمة": 

، واليت ذكرناىا سالفا، "انتلسات"اليت قامت على  األساسيةيف اغبفاظ على اؼببادئ  "وتسا"تكمن مهمة 

 األطراؼوالقياـ على ضباية الرتاث اؼبشرتؾ عبميع  طبقا التفاؽ اػبدمة العمومية اؼبنعقد بٌن الطرفٌن،

على مستوى االرباد  طراؼاألواؼبتمثل يف ربديدات الرتددات اؼبشرتكة يف اؼبواقع اؼبدارية واؼبسجلة باسم ىذه 

يتلخص  2013و 2008ـبططا اسرتاتيجيا طباسيا بٌن سنيت  "اتسو"الدوِف لبلتصاالت. وقد وضعت 

 إُف باإلضافة لؤلطراؼالرتاث اؼبشرتؾ  ضباية، ومواصلة األساسية ألىدافها "انتلسات"من احرتاـ  التأكديف 

 األقمارلمنظمة الدولية لبلتصاالت البلسلكية عرب القياـ بالتعديبلت البلزمة على االتفاقية اؼبنشأة ل

 صاؿ.واالت لئلعبلـقاعدة دولية  إنشاءاؼبشاركة يف الصناعية، وكذا 
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 :1االتحاد الدولي لالتصاالت -2

وتوسيعو لتحسٌن  األعضاءنشأ االرباد الدوِف لبلتصاالت من اجل اغبفاظ على التعاوف الدوِف بٌن الدوؿ ا

وترشيد استعماؽبا، وتعزيز التعاوف اؼبشرتؾ وتوفًن اؼبساعدة التقنية للبلداف النامية،  اأنواعهجبميع  االتصاالت

 مزايا التكنولوجيات اعبديدة عبميع سكاف العاَف. وإيصاؿوتشجيع تنمية الوسائل التقنية 

رددات الطيف ت يقـو بشكل عاـ بتوزيع نطاقات تفاف االرباد الدوِف لبلتصاال ،الشأفومن اجل ىذا 

باػبدمات  األمرتعلق  وإذالراديوي وتعيٌن الرتددات الراديوي وتسجيل الرتددات الراديوية اؼبتخصصة، ا

 إضافة ،األرض إُففانو يسجل كل اؼبواقع اؼبدارية ذات الصلة على مدار السواتل اؼبستقرة بالنسبة  ،الفضائية

دخبلت الضارة بٌن ؿبطات االتصاالت من اجل تفادي الت ،ألخرىاسائل اؼبتعلقة بسواتل اؼبدارات اؼب إُف

اللوائح التنظيمية  وإقرارالدراسات  بإجراءالراديوية ؼبختلف البلداف بتنسيق اعبهود اؼبختلفة، كما يقـو 

 وصبع اؼبعلومات ونشرىا. واآلراءوصياغة التوصيات 

 :تكوين االتحاد 

القطاعات  وأعضاء  األعضاءالدوؿ يعترب االرباد الدوِف لبلتصاالت منظمة حكومية دولية تتعاوف فيها 

 أي إُف باإلضافةاتفاقية دولية لبلتصاالت،  أييف  األطراؼالدوؿ االرباد، وىو يتكوف من  أىداؼلبلوغ 

دولة ليست عضوا يف  أي فأدستور واتفاقية االرباد،كما  إُفاؼبتحدة تنظم  األممعضو يف  أخرىدولة 

  أفكما  يف االرباد. األعضاءيقبل طلبها ثلثا الدوؿ  أفاد هبب اؼبتحدة تقدـ طلبا للعضوية يف االرب األمم

 أفتتمتع باغبقوؽ وزبضع للواجبات اؼبنصوص عليها يف اتفاقية ودستور االرباد، كما  األعضاءكل الدوؿ 
                                  

 .10اُف  03االرباد الدوِف لبلتصاالت،مرجع سابق،ص: من -1
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فيما يتعلق دبشاركتها يف مؤسبراتو من ضمنها حق اؼبشاركة و  األعضاءدستور االرباد اقر حقوقا للدوؿ 

 أوحقها يف صوت واحد سواء تعلق اؼبر دبؤسبرات اؼبندوبٌن  إُف باإلضافةواالنتخاب يف اجمللس،  التصويت،

يف  األعضاءباؼبشاورات اليت ذبري باؼبراسلة، كما للدوؿ  األمرتعلق  أواالجتماعات،  أواؼبؤسبرات العاؼبية 

حق اؼبشاركة يف  إُف إضافةاالتصاالت، ترأس ونيابة رؤساء القطاعات واجتماعاهتا واؼبؤسبرات العاؼبية لتنمية 

 اعتماد اؼبسائل والتوصيات.

 وتنفيذىا صكوك االتحاد: 

لبلرباد، والذي  األساسيصكوؾ االرباد من دستور االرباد الدوِف لبلتصاالت، الذي ىو الصك  تتألف

 أحكاـ -ةالدستور واالتفاقي-االتفاقية اليت ىي الصك الثآف لو،كما تكملهما بأحكاـ أحكاموتكمل 

اليت ىي الصك الثالث من صكوؾ االرباد اؼبعتمدة وىذه اللوائح تتكوف من لوائح  اإلداريةاللوائح 

 االتصاالت الدولية، ولوائح الراديو.

قوة بالرتتيب التاِف:  األكثر، باعتماد الصك اآلخرصك من الصكوؾ مع  أحكاـويعاًف التضارب بٌن احد 

( 8( مادة مقسمة على شبانية )58وقد جاء الدستور يف شبانية وطبسٌن) .إداريةاتفاقية، لوائح  دستور،

 180من  وأكثر( فصوؿ، 6( مقسمة على ستة )42مادة) وأربعوفقية فتتكوف من اثنتاف االتفا أما فصوؿ،

 وإداريةتنظيمية  أحكاـاللوائح ىي  أواالتفاقية  أوىذا الدستور  أحكامو ومعظم( توصيات، 6مقررا وست)

 بسًن العمل يف االرباد، وتنظيم االتصاالت.تتعلق 

يف صبيع مكاتب االتصاالت  اإلداريةىذا الدستور واالتفاقية واللوائح  أحكاـبتنفيذ  األعضاءوتلتـز الدوؿ 

اليت قد تسبب تدخبلت ضارة للخدمات  أو تشغلها، اليت تؤمن خدمات دولية أواليت تقيمها  ؿبطاهتا
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ىذا الدستور واالتفاقية  أحكاـ مراعاةتلتـز بازباذ التدابًن لفرض  أهنا،كما رىأخالراديوية التابعة لبلداف 

 االتصاالت و تشغيلها. بإقامةعلى وكاالت التشغيل اليت ترخص ؽبا  اإلداريةواللوائح 

االرباد من مؤسبر اؼبندوبٌن اؼبفوضٌن وىو اؽبيئة العليا لبلرباد، وؾبلس االرباد الذي يتصرؼ باسم  ويتألف

 : إُف باإلضافةؤسبر، واؼبؤسبرات العاؼبية لبلتصاالت الدولية، اؼب

 قطاع االتصاالت الراديوية، دبؤسبراتو. -

 قطاع تقييس االتصاالت، جبمعياتو العاؼبية. -

 .واإلقليميةقطاع تنمية االتصاالت، دبؤسبراتو العاؼبية  -

 : (WBU)لئلذاعاتاالرباد العاؼبي  -

 : (WBU) لإلذاعاتاالتحاد العالمي  -3

ىو ىيئة لتنسيق االربادات اإلذاعية اليت سبثل شبكات البث يف صبيع أكباء العاَف. وقد مت تأسيسو يف عاـ 

 لئلذاعات ، باعتبارىا ىيئة تنسيق على مستوى البث الدوِف. ومنذ ذلك اغبٌن، قدـ االرباد العاؼبي1992

ذيعٌن صبعية اؼب تقـو مريكا الشماليةأففي  .لبلربادات األعضاء فيوحلوؿ عاؼبية بشأف القضايا الرئيسية 

 .لئلذاعاترباد العاؼبي )النبأ( بدور األمانة لبل

آسيا واحمليط اؽبادئ  إذاعاتارباد  ىي: لئلذاعاتإُف االرباد العاؼبي  تنتمي واالربادات اإلذاعية اليت

(ABU( وارباد إذاعات الدوؿ العربية )ASBU )( واالرباد األفريقي للبث اإلذاعيAUB)ارباد  ، و

(، والرابطة الدولية للبث EBU) ةاألوروبي الدوؿ إذاعات (، واالربادCBU) الكارييب اإلذاعي البث
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البلتينية  أمريكا( و منظمة NABA) ألمريكا الشمالية (، صبعية اؼبذيعٌنIAB  /AIRاإلذاعي )

 (.OTIبلتصاالت السلكية والبلسلكية )ل

الوقت اغباِف أربع عباف عمل: اجملموعة الدولية لعمليات القمر الصناعي يف  يبتلك لئلذاعاتواالرباد العاؼبي 

(WBU- ISOG( اللجنة الفنية ،)WBU-TC( واللجنة الرياضية ،)WBU-SC و ،) ؾبموعة

 . 1(WBU-WIPO) اؼبذيعٌن معاىدات

تقـو  ذاعاتلئلاليت وردت يف تعريفنا لبلرباد العاؼبي  أووكل ىذه اؼبؤسسات سواء اليت ذكرناىا بتعريفها 

تعمل ربت مظلتها،  أو إليهااؼبؤسسات واؼبؤسبرات اليت تنتمي  أوالعاؼبي، هبياكلها  اإلعبلميبتنظيم العمل 

 وىي كلها مؤسسات ؽبا وزهنا يف اجملتمع الدوِف، ويف التشريع الدوِف.

 :(اتلسات  –عربسات  –الدول العربية  إذاعات)اتحاد  اإلقليمية المؤسساتالمطلب الثاني:

 :2الدول العربية إذاعاتاتحاد  -1

باػبرطـو هبدؼ " تقوية  1969ارباد إذاعات الدوؿ العربية ىو منظمة مهنية عربية ، أنشئت يف فيفري  

  ." الروابط وتوثيق التعاوف بٌن إذاعات الدوؿ العربية الصوتية واؼبرئية وتطوير إنتاجها شكبل ومضمونا

األعضاء واعبهات األخرى لبلستفادة منها على  والتلفزيونيةذاعية يوفر االرباد خدمات ىامة للهيئات اإل

غرار اػبدمات اؽبندسية واالستشارية، والتبػادؿ التلفزيوٓف واإلذاعي اإلخبػاري والرباؾبي والرياضي، والتدريب 

للحصوؿ على حقوؽ بث عدد من البطوالت  "بذؿ مساعيو"اإلذاعي والتلفزيوٓف. كما يواصل االرباد 

                                  
 .19:27/  2012-04-18تاريخ التصفح:   http://www.nabanet.com/wbuarea/about/about.aspموقع االرباد العاؼبي لئلذاعات:  -1
 19:08/ 2012-04-18تاريخ التصفح:  http://www.asbu.net/doc.php?docid=13&lang=arموقع ارباد اذاعات الدوؿ العربية -2

http://www.nabanet.com/wbuarea/about/about.asp
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اعبهة األفضل اليت يبكنها " ويعترب االرباد نفسوحداث الرياضية اليت هتّم ىيئاتو األعضاء وتغطيتها واأل

 ." حسب ما جاء يف تعريفواغبصوؿ على حقوؽ النقل التلفزيوٓف لؤلحداث الرياضية بأسعار وشروط ميسرة

  :تشمل عضوية االرباد الفئات التالية

ة على ىيئات اإلذاعة والتلفزيوف اغبكومية العربية واليت تعينهػا تقتصر ىذه الفئاألعضاء العاملـون : -

 .دوؽبا كأعضاء عاملٌن يف اإلرباد

وتضّم ىذه الفئة ىيئات اإلذاعة والتلفزيوف اليت تبث كليا أو جزئيا باللغة العربية :األعضاء المشاركون -

ية أو خاصة أو مشرتكة وتلتـز من داخل الدوؿ العربية أو خارجها وسبتلكها وتسًنىا أمواؿ عربية حكوم

 ة العامة بثبلثة أرباع األعضاء.دبيثاؽ الشرؼ اإلعبلمي العريب وتوافق على قبوؿ عضويتها اعبمعي

ىيئات اإلذاعة والتلفزيوف األخرى اليت توافق اعبمعية العامة بأغلبية ثبلثة أرباع :األعضاء المنتسبون -

 .أعضائها العاملٌن على قبوؽبا كأعضاء منتسبٌن

على اؼبستوى العاؼبي، يتمتع االرباد دبكانة فريدة من نوعها بٌن االربادات اإلقليمية والدولية اليت يقيم معها 

ويؤمن اآلف رئاسة عبنتو  (WBU) وىو عضو نشيط يف ارباد اإلذاعات العاؼبي  عبلقات مهنية قوية،

  .2002اؽبندسية منذ عاـ 

 مهـــام االتحــــاد:  

  .مع كل اؽبيئات اإلذاعيػػػػة والتلفزيونية اغبكومية العربية وعددا من القنوات اػباصةاؼبظلة ذب تكوين -

  .ػم اإلنتاج السمعي البصري العريبيوفر اإلطار اؼبناسب الذي يتم فيو حبث العديد من اؼبسائل اليت هتػػ -

 ربيةػػػػة العػػػػالفعالية يف دوره يف اعبامع ، لتحقيقريب اؼبشرتؾػػػػل العػػػػيف العمة ػػػػػة مركزيػػػػمكان ؿباولة احتبلؿ -
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 كجهاز متخصص.  

خدمات للهيئات اإلذاعية والتلفزيونية األعضاء واعبهات األخرى لبلستفادة منها على غرار  توفًن -

اػبدمات اؽبندسية واالستشارية، والتبػادؿ التلفزيوٓف واإلذاعي اإلخبػاري والرباؾبي والرياضي، وتغطية 

  .ربى يف اؼبنطقة العربية وخارجها، والتدريب اإلذاعي والتلفزيوٓفاألحداث الك

تسهيل التبادالت بٌن ىيئات اإلذاعة والتلفزيوف العربية األعضاء، وىو يلعب دورا رائدا يف السعي إُف  -

تعزيز اإلعبلـ السمعي البصري يف اؼبنطقة العربية وتطويره لًنتقي إُف اؼبستوى الذي بلغو القطاع على 

 عيد الدوِف. الص

إُف التدريب وإعادة تأىيل اؼبهنيٌن العرب يف ؾباِف اإلذاعة وتلفزيوف ؼبساعدة  اىتماـ خاص إيبلء -

الرباؾبيٌن  ينظم دورات تدريبية ؽبؤالء التقنيٌن و ،وتبعا لذلك فإنوئات األعضاء على تطوير إنتاجهااؽبي

 .لعاَفلتمكينهم من رصد التطورات يف ؾباؿ عملهم يف صبيع أكباء ا

 الباقة العربية الموحدة: 

يف ؿباولة منو  للبث التلفزيوٓف العريب عرب األقمار الصناعية،ىي إحدى اػبدمات البارزة اليت يقدمها االرباد 

ويساعدىا على توفًن أفضل اػبدمات  للدوؿ العربية، فوائد تقنية واقتصادية وإسرتاتيجية مهمة لتحقيق

اليت حققها  اؼبشاريعالعاَف. ويعترب مشروع الباقة العربية اؼبوحدة من أكرب  للمشاىد العريب يف ـبتلف أرجاء

العمل العريب اؼبشرتؾ يف اجملاؿ اإلذاعي والتلفزيوٓف، وذلك بالنظر إُف الفوائد الكبًنة العملية والتقنية 

ىذه الباقة على بالنسبة إُف اؼبشاىد العريب يف ـبتلف مناطق تغطية  ىذا العمل، واالقتصادية اليت حققها

 ة يف أفريقيا وآسياػػػػة واإلسبلميػػػػػات العربيػػػػػر إقباال من اعباليػػػػة األكثػالنطاؽ العاؼبي باستخداـ األقمار الصناعي
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 .وأوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا اعبنوبية وأسرتاليا 

 لالتحاد األجهزة التشريعية: 

لبلرباد وؽبا كل السلطات الكفيلة بتحقيق أىدافو وتتألف من ىي اؽبيئة العليا :الجمعـيـة العــامــة - أ

 .واؼبشاركٌن واؼبنتسبٌن وتعقد دوراهتا العادية مرة كل سنة  صبيع األعضاء العاملٌن

يتوُف اجمللس التنفيذي لبلرباد صبيع الصبلحيات اػباصة باعبمعية العامة فيما :المجـلـس التنفيــذي - ب

اليت  واالختصاصاتوازباذ القرارات البلزمة يف ىذا الشأف فيما عدا األعماؿ  العاديتٌن االنعقادبٌن دوريت 

تشكل اعبمعية العامة لبلرباد اجمللس التنفيذي ؼبدة عامٌن قابلة للتجديد .و ربتفظ هبا اعبمعية العامة لنفسها

اريػر اللجػاف الدائمة هبتمػع اجمللػس التنفيػذي مرتيػن يف السنػة على األقل للنظػر يف تق.و ؼبرة واحدة فقط

 .لبلرباد وتقارير األجهػزة الدائمػة واؼبواضيع اليت يتضمنها جدوؿ أعماؽبا

يقـو اؼبكتب التنفيذي للشؤوف الطارئة بإهباد اغبلوؿ اؼبناسبة :المكتب التنفيـذي للشؤون الطارئة - ت

بلؿ الفرتة الفاصلة بٌن اجتماعي لؤلمور الطارئة اليت تواجو االرباد وازباذ القرارات اؼبناسبة بشأهنا وذلك خ

اؿ اقتناء اجمللس التنفيذي يف ظل اؼبتغًنات اؼبتسارعة اليت يشهدىا القطاع السمعي والبصري خاصة يف ؾب

 حقوؽ األحداث الرياضية.

تعترب من أىم اليت  اللجاف الدائمةاالستشارية لبلرباد من  األجهزةتتكوف :االستشاريةاألجهزة  - ث

الرئيسية اليت وبقق االرباد بواسطتها أىدافو اؼبنصوص عليها يف اتفاقية تأسيسو وترفع  االستشاريةاؽبياكل 

تنبثق عنها عباف ، وىي ست عباف معية العامة للمصادقة عليهاي واعباجمللس التنفيذ إُفتوصياهتا السنوية 

 ة العامػػػة ومقرىػػػا تونػس،اؼبركز العريبتتكػػػػوف من اإلدار  ة واليتػػػػالدائمزة ػػػػاألجه إُف باإلضافةوؾبموعات فرعية.
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 لتبادؿ األخبار والربامج باعبزائر، واؼبركز العريب للتبادؿ التلفزيوٓف واإلذاعي بدمشق

 :)عربسات( المؤسسة العربية لالتصاالت الفضائية -2

 اػبليج من وأفريقيا، ياآس قاريت بٌن اليت سبتد العربية، باللغة الناطقة اؼبتجاورة الدوؿ صبيع العريب العاَف يشمل

 مليوف 325 حواِف ؾبتمعة إصباِف سكاهنا يبلغ دولة 21 ويضم غرباً، احمليط األطلسي شرقًا إُف العريب

 بنكهة اؼبطعََّمة العربية تتحدث الشعوب العربية فأغلب وذبانسو، بتنوعو العريب العاَف نسمة. ويتميز

 من وغًنىا والكردية، والصومالية، والرببرية، كالفرنسية، األخرى بعض اللغات جانب احمللية، إُف اللهجات

 ثقافاهتا وعراقة وتنوع بوفرة العربية الشعوب وتتميز. العربية اللغة مع دائم وئاـ يف عاشت اليت اللغات

 كبًن. حد إُف وتتشابو اهضببع ترتبط أهنا كماوتقاليدىا،  

يعود  إُف العريب العاَف دوؿأغلب  يف التواصل ازدىار فضلترى "عربسات" حسب ما جاء يف تعريفها أف  و

 إيصاؿ على الدوؿ ىذه تساعد أف الفضائية تصاالتاال ؾباؿ يف ونفوذىا بتطورىا استطاعت" فقد، إليها

 أكثر يف مؤثراً  "عربسات" عاَف أصبح عاماً، 30 على يربو ما وعرب. "حدودىا خارج إُف وثقافاهتاساالهتا ر 

 و آسيا امتداد على أجنبياً، و عربياً  بلداً  80 منأكثر  يف منزؿ مبليٌن عشرة يف مشاىد مليوف 164 من

 أصبحت وبذلكسيح. الف العاؼبيضاء الفإُف  اؼبساحة ىذه حدود بتأثًنه ذباوز بل أوروبا، و أفريقيا

 أكفأ ومن العاؼبي، اؼبستوى على الصناعية األقمار خدمات تقدٔف يف الرائدة اؼبؤسسات" من حالياً  عربسات

  .1"العريب العاَف يف قباحاً  أكثرىا و اؼبؤسسات

                                  
موقع اؼبؤسسة:  ،6ص: مسًنة عربسات، اؼبؤسسة العربية لبلتصاالت الفضائية،-1

http://www.arabsat.com/Public/pdf/ArabSatBookArabic.pdf  :2012/19:02-04-18 تاريخ التصفح. 

http://www.arabsat.com/Public/pdf/
http://www.arabsat.com/Public/pdf/
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 :تأسيسها 

 على جامعة الدوؿ العربيةبعد موافقة ؾبلس  "عربسات"مت إنشاء اؼبؤسسة العربية لبلتصاالت الفضائية 

. مث باشرت 12/3/1976يف دور انعقاده اػبامس والستٌن بتاريخ  3426االتفاقية اؼبؤسسة بقراره رقم 

 يف مقرىا الدائم يف الرياض باؼبملكة العربية السعودية. 1/7/1978اؼبؤسسة عملها بتاريخ 

  :هتدؼ اؼبؤسسة عموماً إُف ربقيق األىداؼ اآلتية:األىداف الرئيسية 

اع فضائي عريب للخدمات العامة اؼبتخصصة يف ؾباؿ االتصاالت السلكية توفًن واستثمار قط -

 والبلسلكية عبميع الدوؿ األعضاء وفقاً للمعايًن الفنية واالقتصادية اؼبعموؿ هبا عربياً ودولياً.

 مساعدة الدوؿ العربية فنياً أو مادياً على تعميم احملطات األرضية وتنفيذىا. -

 تو.اصة بعلـو الفضاء وتكنولوجياث اػبإجراء الدراسات والبحو  -

التشجيع على إنشاء الصناعات اؼبناسبة لتجهيزات القطاع الفضائي واحملطات األرضية يف الدوؿ  -

 العربية.

القياـ بنقل العمل التلفزيوٓف واإلذاعي عن طريق الشبكة الفضائية العربية بٌن اؽبيئات اؼبتخصصة  -

 واإلدارات يف الدوؿ العربية.

 خرى توافق عليها اعبمعية العمومية للمؤسسة وزبدـ أىداؼ الدوؿ األعضاء ومصاغبها. أي نشاطات أ -

  :أجهزة المؤسسة والدول األعضاء 

أما الدوؿ األعضاء فاؼبؤسسة  تنفيذي.لف أجهزة اؼبؤسسة من اعبمعية العمومية، و ؾبلس ادارة، وجهاز تتأ

 باستثناء صبهورية جزر القمر االربادية اإلسبلمية. جامعة الدوؿ العربيةتضم صبيع الدوؿ األعضاء يف 

http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=6249&vid=33
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=6249&vid=33
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 مث الثآف (Arabsat 1A) "أ1عربسات " عي العريب األوؿاوقد أطلقت اؼبؤسسة فعبًل القمر الصن

وىي سبكن اؼبواطن العريب  (Arabsat 3A) "أ3عربسات " ، والثالث(Arabsat 2A)" أ2عربسات "

 .1من التواصل مع األقطار األخرى عربية وأجنبية يف عصر الفضائيات الذي يشهده ىذا القرف

عقدًا مع شركة األقمار الصناعية األوروبية )إيدس  "عربسات"ـ، وقعت  2003 عاـ يف أكتوبر من

( لبناء اعبيل الرابع  ، بعد"أ 4عربسات"فنيًا باسم  يُعرؼ ، الذي"1 بدر"انطلق  من أقمارىا، و أسرتيـو

على منت صاروخ )بروتوف إـ بريز  ـ 2006 ساعتٌن من منتصف ليل الثامن والعشرين من فرباير من عاـ

إـ( من مركز )بايكونور( الفضائي يف روسيا. وبعد فرتة وجيزة من اإلطبلؽ حدث عطل غًن متوقع للمحرؾ 

 العديد حبث ومت، احملدد مدارهإُف  القمر إيصاؿ من يسي للصاروخ، ونتيجًة لذلك، َف يتمكن الصاروخالرئ

 قررت والقمر  فقداف ـ 2006 سر ما 24 يفهنائيا  أعلنت "عربسات" ولكن القمر إلنقاذ اػبيارات من

 .اؽبادي احمليط فوؽ منو التخلص

 عربسات"ريع بإطبلؽ القمر بدر اؼبعروؼ فنياً باسم على كبو س "عربسات"ولسد الفجوة يف السعة، قامت 

وَف تتوقف عند ىذا اغبد بل ذباوزت ذلك اُف  ـ، 2006 ، وذلك يف الثامن من نوفمرب من عاـ"ب4

 .2اإلنشاءاعبيل اػبامس اللذاف نبا قيد 

 

                                  
-http://www.arabموقع اؼبوسوعة العربية  -1

ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=14948&m=1  
 .18:56/  2012-04-18تاريخ التصفح: 
 .14اؼبؤسسة العربية لبلتصاالت الفضائية،مرجع سابق،ص: -2
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 )اتلسات(: لالتصاالت الساتلية األوروبيةالمنظمة  -3

، 1982ماي  14ساتلية طبقا لبلتفاقية اؼبوقعة يف باريس بتاريخ لبلتصاالت ال األوروبيةاؼبنظمة  أنشأت

الصناعية، وتقدٔف خدمات ساتلية، وىي تنقاد يف  األقمارنظاـ لبلتصاالت الفضائية عرب  إنشاءمن اجل 

 نشاطاهتا للقوانٌن اليت ربكم الدولة اليت فيها مقرىا او اليت او تقـو باستعماؿ ؾباؽبا الصويت.

 أىدافها: 

االلتزاـ بواجب اػبدمة العمومية العاؼبية يف اجملاؿ الفضائي دبتلف  "اتلساتػػػػػ"ل األساسية األىداؼمن من ض

لقوانٌن الوطنية ااستعماالتو، ومن ضمنها اػبدمات السمعية البصرية و اػبدمات اؼبستقبلية، دبا يتوافق مع 

للتفزيوف  األوروبيةاجملاؿ،باالشرتاؾ مع االتفاقية للدوؿ اؼبستقبلة للبث، واللوائح واالتفاقيات الدولية يف ىذا 

الصناعية، يف كل اؼبناطق اليت ربتاج  األقمارشاملة لنظاـ  أوروبيةتقدٔف تغطية  إُف باإلضافةالعابر للحدود، 

التمييز، مع  أشكاؿ، بشكل متوازف وعادؿ وبعيد عن ـبتلف األعضاءخدمات االتصاالت يف الدوؿ  إُف

 اؼبنافسة الشريفة يف ىذا اجملاؿ. إطارونة التجارية مع القوانٌن اؼبعموؿ هبا، يف اغبفاظ على اؼبر 

 أحداث)نموذج الصناعية األقمارالتلفزيوني عبر المبحث الثالث: الواقع القانوني للبث 

 الجزائر(-مصر

لفزيوٓف عرب حد ىذه الكلمات من القوانٌن والنظريات واؼبؤسسات اؼبنظمة للبث الت إُفكل ما تدارسناه   إف

 وإنفاؽانو مالفائدة من التشريع  إذوجدنا انعكاسو على الواقع،  إذا إالالصناعية ال يكوف لو معىن  األقمار

اؼبسطرة.  األىداؼ إُفاػبرباء، دوف الوصوؿ  ذبنيد اؼبؤسسات ، و وإنشاءيف تنظيم اؼبؤسبرات،  األمواؿ

الصناعية من  األقمارعلى واقع البث التلفزيوٓف عرب الضوء  إلقاءيف ىذا اؼببحث سنحاوؿ  فإنناوبالتاِف 
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 إُفعبانب اؼبهين، ومن حيث االلتزاـ بالقوانٌن والتشريعات الدولية، رغم كوهنا قليلة وال تتوجو بشكل مباشر 

 التنظيم اؼبتكامل ؽبذا اؼبيداف.

 ، واإلعبلميةجبميع اؼبؤسسات  اإلؼباـالصناعية وصعوبة  األقمارو التساع رقعة البث التلفزيوٓف عرب  أننا إال

 واألوُف، إلينااقرب واقع  ألنوسنكتفي بتناوؿ النموذج العريب  فإننامدى التزامها بالقوانٌن اؼبعموؿ هبا، 

السمعي  لئلعبلـالضوء على الواقع اؼبهين  إلقاءسنحاوؿ  أننا، حيث األخرىدراستو قبل دراسة النماذج 

، والعاؼبيمفصلية يف التاريخ العريب  أحداثتشهده الساحة العربية من  البصري يف العاَف العريب،خاصة ؼبا

 أننا، حيث يعتربه الكثًنوف احملرؾ الرئيسي ؽبذه التطورات، كما األحداثيف ىذه  اإلعبلـالدور الذي يلعبو 

 اليت لؤلحداث اإلعبلميةبعض الضوء على مبوذج يف ىذا النموذج العريب، وىو اؼبعاعبة  إلقاءسنحاوؿ 

والسياسي واالجتماعي  اإلعبلميمن تداعيات على اؼبستوى  صاحبهااعبزائر، وما  –صاحبت مباراة مصر 

 واالقتصادي.

 لوضع المهني للبث الفضائي العربي::ااألولالمطلب 

 مشهد البث الفضائي العربي: إحصائيات -1

الفضائية،  القنواتللتنسيق بٌن  جاء يف التقرير السنوي للبث الفضائي العريب، الذي يصدر عن اللجنة العليا

 يف تتمثل العريب الفضائي البثواقع  هبا يبتاز اليت اػبصائص أبرز فالدوؿ العربية، أ إذاعات الربادوالتابعة 

 القرف من التسعينات مطلع ففي. متسارعة بوتًنة العربية الفضائية القنوات تكاثر نتيجةاؼبتغًنات،  تواِف

 تكاثر بدأ مثواحدة،ال اليد أصابع يتجاوز وخاصة عمومية بٌن العربية ياتئضاالف عدد يكن َف اؼباضي
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 القطاع بفضل ذبسدت اغبالية الطفرة ولكنسعينات،الت من األوؿصف الن خبلؿ العمومية الفضائيات

 ص.اػبا

 شبكاهتا على فضائية قنوات بث تعيد أو ثبت اليت العربية اؽبيئات عدد بلغ 2009سنة  هناية ومع

 بث تعيد أو شبكاهتا على اؽبيئات ىذه وتبث خاصة ىيئة 372و حكومية ىيئة 26منها ىيئة 398حواِف

 اصطناعيا قمرا( 17شر )ع سبعة  لذلك وتستعملواللغات.  واألصناؼ األىداؼ متعددة قناةعن  يزيد ما

 الباقة ُفإ باإلضافة ، "سات نور"و "سات نايل"و "عربسات"العربية  االصطناعية األقمار مقدمتها ويف

 حواِف بثها العربية الشبكات تعيد اليت القنوات عدد ويبلغ. اؼبختلفة العاَف مناطق لتغطية اؼبوحدة العربية

 اؽبيئات وتبثها سبلكها اليت القنوات عدد يكوف حبيث. العريب الفضائي البث من %21نسبة سبثل قناة 150

 .1العريب الفضائي البث ؾبمل نم % 79نسبة وسبثل قناة 546 واػباصة اغبكومية العربية

حسب التقرير السنوي ؽبذه الفرتة والصادر عن نفس  2010وقد بلغ عدد ىذه اؽبيئات مع هناية سنة 

ىيئة تبث او تعيد بث قنوات تلفزيونية، وىذا رقم معترب بالنسبة  72ىيئة أي بزيادة مقدرة بػػػ 470اللجنة 

 األمواؿ أصحاب أماـيعين اف الباب مفتوح على مصراعيو  لسنة واحدة، وكلها كانت للقطاع اػباص، فبا

ا اؽبيئات العربية يف هناية الفضاء العريب، وقد وصل عدد القنوات اليت سبلكها وتبثه لبلستغبلؿوالنفوذ 

 .2قناة خبلؿ سنة واحدة 47قناة أي بزيادة قدرىا  593اُف  2010

 حرة يف ديب ةػبلميػػػػػػإعق ػػػاطػػػػػػمن اءػػػػشإنة ػػػػربيػػػػة العػػػػػػػػاؼبنطق ة يفالصنػػػػػاعي األقماروقد شهد البث التلفزيوٓف عرب 

                                  
 .2009، التقرير السنوي لسنة ارباد إذاعات الدوؿ العربية،اللجنة العليا للتنسيق بٌن القنوات الفضائية العربية،البث الفضائي العريب-1
 .2010ارباد إذاعات الدوؿ العربية،اللجنة العليا للتنسيق بٌن القنوات الفضائية العربية،البث الفضائي العريب، التقرير السنوي لسنة -2
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من قطاع الراديو والتلفزيوف  % 50على  اإلبقاءعلى  أصرت األخًنةحكومة ىذه  أف إال ،ومصر واألردف 

تبعا  الصناعية ألقماراربت ملكيتها، وىذا التطور ىو الذي سرع من النمو الكبًن للقنوات اليت تبث عرب 

اعبانب التنظيمي ؽبذا اجملاؿ، توازف بٌن ىذه اغبرية وبٌن  إحداثية الكبًنة اليت فتحت ؽبذا اجملاؿ دوف ر حلل

 فوضى كما سنراه من خبلؿ النموذج الذي سندرسو. بإحداثوىو ما يهدد 

لى سياساتها ع وتأثيرىا، أخرىلمؤسسات  إعالميةمدارس  إلى اإلعالميةتحول بعض المؤسسات  -2

 :اإلعالمية

الصناعية وعلى رأسها قناة اعبزيرة،  األقمارت العربية اليت تبث عرب وانشكل النجاح الذي حققتو بعض الق

و، واؼبدرسة وات دبثابة النموذج الذي وبتذى بىذه القن أصبحتالعربية، حيث  اإلعبلميةعلى الساحة  تأثًنا

النجاحات اليت رباوؿ كل القنوات ربقيقها، ويف طليعتها  إُف للوصوؿ أثرىااليت هبب اقتفاء  اإلعبلمية

 الطائلة. اإلرباحسوؽ استثمارية كبًن ة تدر  إُفاستقطاب عدد اكرب من اؼبشاىدين، نظرا لتحوؿ ىذا اجملاؿ 

قباحا متواصبل، واستقطبت اؼبشاىد العريب  األخًنة، حققت ىذه 1996قناة "اعبزيرة" يف  إنشاءفمنذ 

تشكل ىاجسا بالنسبة لبعض الدوؿ اليت تقـو القناة بانتقاد  أصبحت أهنادرجة  إُفبشكل كبًن، والعاؼبي 

الذي تعتمده  األسلوب إُف إضافةىو الذي زاد من شعبية القناة،  اآلمرسياسات ذباه الوطن العريب، وىذا 

العاؼبية، والذي طور  عبلميةاإلاؼبؤسسات  أسلوبوالعامة، والذي يشبو  اإلخباريةنشراهتا وبراؾبها  تقدٔفيف 

 .شبكة تشمل قنوات متخصصة عديدة إُفربولت  آففيما بعد ليفوؽ ىذه اؼبؤسسات، بعد 

حوؿ  األسئلةالقناة، جعل اؼبشاىد يطرح العديد من  أداءالتناقض الكبًن الذي ظهر فيما بعد على  أف إال

 األنظمة ذباهوحوؿ موقفها  لى شاشاهتا،ع اإلرىابيةاالنفتاح على االسرائيلٌن، ومنح الفرص للجماعات 
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 إُف باإلضافةنصيبا يف ملكية القناة،  أمرائهاالعربية كلها، ما عدا دولة قطر اليت ربتضنها، ويبلك بعض 

 .1األخرىعديد القضايا 

ت العربية خاصة من القنوا العديدوذج ربتذي بو مب إُفقناة اعبزيرة ربولت  أف إالو رغم ىذا التناقض 

، وىذا بسبب الرواج الذي القتو معظم أحياناح ى تقليدىا  أو، براؾبها ةمنها، ورباوؿ ؾبارا اريةاإلخب

االعتماد على قبـو مت الرتويج ؽبم خبلؿ  أوالسياسية والفكرية،  اإلثارة أسلوب، عن طريق اعتماد براؾبها

 أدمنتاؼبشاىدين، ح ى  تباهان، فقد شد برنامج االذباه اؼبعاكس الذي يقدمو فيصل لقاسم الزمنعقد من 

ضمنو، نظرا  تطرحبالتوجهات الفكرية والسياسية اليت  التأثرحد  إُفعليو نسبة كبًنة منهم، ووصلت 

بو رغم وجود فريق كامل خلف  إالالربنامج ال يعرؼ  أصبحللنجومية اليت اكتسبها مقدـ الربنامج، ح ى 

 بو الربنامج، والذي يعتمد على صب وابل من الذي يطرح ، ويسًن األسلوببسبب  أيضاالكواليس، و 

 إالصداـ وثرثرة ال فائدة منها  إُفيفٌن ىبتاراف بعناية، ح ى يتحوؿ النقاش بينهما اؼبتتالية على ض األسئلة

 .2الصراخ

 ضاءات" لرتكي الدخيل،إيف بعض براؾبها، مثل برنامج " األسلوبىذا  إتباعوقد حاولت قناة "العربية" 

ومبوذج  أسلوبقناة "العربية" كانت رباوؿ يف البداية طرح  أفرغم  مع حسن معوض، قطة نظاـ"وبرنامج "ن

، مثل وصف اإلخباريةـبتلف عن قناة اعبزيرة، خاصة فيما يتعلق باؼبصطلحات اليت تستعمل يف النشرات 

                                  
 .77د.هنوند عيسى القادري، مرجع سابق،ص:-1
 .78اؼبرجع السابق ،ص: -2
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رية، مث عدلت عن ذلك، قناة "اعبزيرة" لعمليات التفجًن بػ"االستشهادية"، ووصف قناة "العربية" ؽبا باالنتحا

 .األجنبيةخوفا من وصفها بالعمالة للقوات 

الفضائية اللبنانية،شكلت مبوذجا يف ؾباؿ اؼبنوعات والرتفيو،خاصة  القنواتقناة "اعبزيرة" فاف  إُف باإلضافة

 يف ىذا اجملاؿ، األخرىقنايت "اؿ.يب.سي" و "اؼبستقبل"، حيث شكلت براؾبهما مبوذجا بالنسبة للقنوات 

نظرا لبلنتشار الواسع الذي لقيتو،خاصة بالنسبة لفئة معينة من اؼبشاىدين وىي فئة الفتيات، والنساء، ؼبا 

، ،حبيث واألناقةاؼبرأة اللبنانية تشكل النموذج يف اعبماؿ  أصبحت أفتقدمو من برامج اعبماؿ واؼبوضة، بعد 

 بل فاقتها. اؼبصرية، األغآف، وح ى اللهجة و الربامج واؼبسلسبلت اؼبصرية تنافس الربامج اللبنانية أصبحت

رباوؿ ؾبارات ىذه الربامج، ح ى ربصل على نصيبها من تلك الفئة العريضة  األخرىجعل القنوات  وىو ما

مقلدة عن  األصلىناؾ نسخ عديدة مقلدة عن الربامج اللبنانية، اليت ىي يف  أصبحت، ح ى من اعبمهور

تقليدىا للربامج االجتماعية اعبريئة اليت استقطبت اؼبشاىد العريب، نظرا  إُف فةباإلضا، ىذا األجنبيةالربامج 

 أوعند ؾبتمعات ما تشكل طابوىات،  أوكانت يف زمن ما،   أويف مواضيع مسكوت عنها،  ػبوضها

، مثل برنامج "الشاطر وبكي" وبرنامج أجنبيةمواضيع سبس دببدأ اغبشمة، وىي بدورىا مقلدة عن برامج 

 أصبحتغًنىا من الربامج اليت  إُف، وبرنامج  "اضبر باػبط العريض" 1"بأيدؾوانفتحت" و "اغبل  "سًنة

 العديد من القنوات العربية تسعى لتقليدىا.

التلفزيوٓف، وبالقنوات التلفزيونية اليت  باإلنتاجالعريب مزدضبا  اإلعبلميبعض اؼبشهد  أصبحتوبالتاِف فقد 

سلوكيات اؼبشاىد  التأثًنو صار لبعض القنوات مركز الصدارة والقيادة يف الصناعية،  األقمارتبث عرب 

                                  
 .79اؼبرجع السابق، ص: -1



145 

 

 إشكاليات، وعلى سياساهتا العامة، فبا يطرح األخرىعلى خيارات القنوات  أيضا والتأثًن، وآرائوالعريب 

قبل كل شيء من ىذا الواقع، الذي فرضتو القوى  واألخبلقيعديدة، من بينها موقع التنظيم القانوٓف، 

 العريب. اإلعبلمياالقتصادية والسياسية، اليت ىيمنت على اؼبشهد 

 السياسة في العالم العربي: االعالم و -3

، ؾبدية اإلعبلـَف تعد الطرؽ التقليدية للرقابة، القائمة على منع الناس من الكبلـ ومراقبة ؿبتويات وسائل 

واالتصاؿ،وبسبب  لئلعبلـت اغبديثة ، بسبب ما احدث التكنولوجيا1يف ظل تبلشي حدود الزماف واؼبكاف

من طرؼ اؼبنظمات  التضييق أصبحيتم على اغبريات، التضييقكانت   أففبعد  العاَفاالنفتاح الذي يشهده 

 إُفاغبكومية وغًن اغبكومية على اعبهات اليت كانت يف وقت سابق تقـو بعملية الرقابة والتضييق، استنادا 

اؼبتحدة. وقد شكل  األمم أقرهتااليت  لئلنساف األساسيةارىا من اغبقوؽ والتعبًن، باعتب الرأيمبادئ حرية 

غبظة، جبرة قلم او  أيمهددة باالهنيار يف  أنظمتها أصبحتربديا يف وجو اغبكومات، حيث  األمرىذا 

 يقـو بو التلفزيوف،  أصبحالدور التوعوي والرتبوي الذي  أف إُف باإلضافةثابتة.  أومتحركة  إعبلميةصورة 

وبتلها يف سلم السلطات، جعلت اعبيل اعبديد اؼبشكل للطرؼ الثآف يف العملية  أصبحواؼبرتبة اليت 

 أفراداقل فرد من  أصبح أفيف صنع القرار، بعد  باإلسهاـاالتصالية، ال يكتفي دبجرد التلقي، بل يقـو 

 اعبمهور مستوى، يستطيع التكلم يف السياسة، وربليل اػبطابات السياسية.

سياسية، على عدد من اؼبقاعد يف  زابأح آو أطراؼ تعد اغبركة السياسية تقتصر على ؾبرد منافسة بٌن وَف

التجمعات  ربظراجملالس التمثيلية،كما َف تعد تكتفي باستهداؼ العدد احملدود من اعبماىًن اليت  أوالربؼباف 

                                  
 .165سابق،ص:اللمرجع ال-1
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التنافس بٌن  إُفكومية، بل تعدت ذلك تشاىد الدقائق القليلة اليت سبنح ؽبا على القنوات اغب أو الشعبية،

 أومسانبٌن  أويقف وراءىا سياسيوف كبار، سواء كمبلؾ  أوربمل توجهات سياسية،  إعبلميةمؤسسات 

مصادر  األصلالسياسية اليت ىي يف  األجهزةنفوذ، وىذا ما انعكس على ربوؿ اؼبنافسة بٌن " أصحاب

. وىذا ما يفسر 1تتشارؾ" وأحيانانافس فيما بينها، اليت تت يةاإلعبلم األجهزةتواجو عددا كبًنا من  إعبلمية

العبلقات الكبًن اليت صبحت تربط كبار اؼبسؤولٌن السياسيٌن بكبار الصحفيٌن، واؼبصاٌف اؼبشرتكة بينهم، ما 

، يف حٌن ربوؿ إعبلميةاحدث تشابكا بٌن اجملالٌن، فالكثًن من السياسيٌن يسعوف جاىدين المتبلؾ قنوات 

 .اإلعبلـرجاؿ سياسة، وىذا ببل شك لو تأثًنه على مهنة  إُفثًن من الصحفيٌن الك

 الصناعية العربي: األقمارالقيمية في واقع البث التلفزيوني عبر  -4

القنوات الغنائية  أف 2010يشًن التقرير السنوي للجنة العليا للتنسيق بٌن القنوات الفضائية العربية لسنة 

 90 إُفتعيد بثها الشبكات العربية، حيث يصل عددىا  أوع القنوات اليت تبثها سبثل نسبة عالية من ؾبمو 

قناة،واليت تضم ىي  243وىي ربتل اؼبرتبة الثانية بعد القنوات اعبامعة البالغ عددىا  قناة منوعات وغناء،

تسلية و قناة لل 53 إُف باإلضافةقناة،  61برامج منوعات وغناء، وتليها قنوات الدراما بػػػ  األخرى

 .2قناة 204اُف  2010عدد القنوات اؼبتخصصة يف الرتفيو وصل يف  أفاػبدمات، فبا يعين 

اعبنسية  لئلثارةمن الفيديو الكليبات الشرقية والغربية، اليت تروج  الغنائيةتشكل مضموف قنوات اؼبنوعات و ي

فئة تتعرض ؽبذا النوع من الربامج  اكرب أف، عن طريق استغبلؿ مفاتن اؼبرأة، مع العلم األخبلقيواالكببلؿ 

                                  
 .159،ص:نفسو اؼبرجع-1
 .11ارباد اذاعات الدوؿ العربية، مرجع سابق،ص:-2
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الصناعية،  األقمارالتلفزيونية ىي فئة اؼبراىقٌن والشباب، وىذا نظرا الف القنوات التلفزيونية اليت تبث عرب 

، األمواؿ وأرباب، من طرؼ اؼبستثمرين األرباحاجملاؿ الذي يبكن من خبللو ربقيق اكرب قدر من  أصبحت

 نوع اجملتمع الذي تستهدفو. أو، اإلعبلميةف الوسيلة بغض النظر عن االىتماـ دبضمو 

معظمها يسًن يف نسق واحد، و ىو احتواءىا على  أفهبد  واؼببلحظ لنوع الدراما اليت تبثها القنوات العربية،

العمـو سيناريوىات تتناوؿ مواضيع اجتماعية ذبذب اؼبشاىد، وتستهدؼ الذوؽ السائد وىو ثقافة اغبب 

، واػبيانة الزوجية، واعبريبة، بل وتروج ؽبا من اجل جلب عدد اكرب من واألخبلءاػبليبلت والعشق، وازباذ 

 األكثراؼبشاىدين، وىذا ما سنتناولو فيما بعد يف جدوؿ ندرس من خبللو مضامٌن بعض اؼبسلسبلت 

ما  إُف العربية التلفزيوٓف القنوات،حبيث ربولت الكثًن من ربيةعرواجا واليت تبث عرب القنوات التلفزيونية ال

اليت تثًن غرائز اؼبشاىدين، عن طريق استعماؿ  األساليبعن  إاليشبو الصحف الصفراء، فهي ال تبحث 

 ، دوف اعتبار لطبيعة اجملتمع العريب الذي يبثل فيو اؼبسلموف الغالبية العظمى.أنواعهابكل  1اؼبرأةصورة 

، حيث تستدعى األمريوف العربية َف تسلم من ىذا فح ى الربامج الجتماعية اليت تعرض على شاشات التلفز 

، وتتناوؿ الظواىر الفردية العقوؿفبا زباطب  أكثراؼبشهدية فهي يف ؾبملها زباطب العواطف  و اإلثارةفيها 

اللبنانية قي  "LBC يب سي ؿبيل اؼبثاؿ، قامت قناة "اىي الواقع السائد يف اجملتمع. فعلى س أهناعلى 
                                  

، سواء يف الصحف واجملبلت اؼبرأةسلبية وتدٓف مبلمح صورة  اإلعبلميةالدراسات  أثبتتجاء يف الدراسة اليت قاـ هبا الدكتور اشرؼ جبلؿ حسن: "لقد -1
 العريب بوجو عاـ" اإلعبلـ أو، األغآف أو رأةاؼبيف برامج  أوسلسبلت العربية، اؼب أونية والتلفزيو  اإلذاعيةيف اؼبواد  أوالعربية، 
منها ظهرت 850قبوال لدى عينة اؼببحوثٌن،  أكثر أهناومسلسبلت وسبثيليات  درامية عربية، واليت يعتقد  أفبلمامشهد مشل  1140الدراسة انو من بٌن  وأظهرت

منها سلبية يف  459بشكل سليب ظهرت يف=  اؼبرأةمشهدا بشكل اهبايب، ومن بٌن اؼبشاىد اليت ظهرت فيها  136ظهرت يف  فيها اؼبرأة بشكل سليب، يف حٌن
سبارس عملية الغرس الثقايف على  أهنا إُف إضافةاؼبختلفة يف طرحها،  االجتماعية والفكريةىذه الدراما ال تراعي اؼبستويات  أفالدراسة  وأضافتاؼبضموف. 

اهنها منقولة عنها.د. اشرؼ جبلؿ حسن، صورة  أو، عهاأنوااللهجات العربية دبختلف  إُفدراما غربية مرتصبة  أمامعظمها  أفعلمنا  إذاات العربية،خاصة اجملتمع
 اعبمهور للواقع االجتماعي،  إدراؾعلى  وأثرىاكما تعكسها الدراما يف الفضائيات العربية   اؼبرأة

 .503-476ص: 1،2005"الفضائيات العربية ومتغًنات العصر"،الدار اؼبصرية اللبنانية،القاىرة،ط اإلعبلـالدولية لعلـو  لؤلكاديبية األوؿاؼبؤسبر العلمي  أعماؿ
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، 1يف موضع السخرية إياىمشخصيات كاريكاتورية، واضعة  إُففقط" على ربويل الفنانٌن  برناؾبها "ؼبن هبرؤ

على ذلك كثًنة يف القنوات التلفزيونية  واألمثلةواغبرية الشخصية،  اإلنسافمبدأ احرتاـ  إُفدوف اعتبار 

ج عن ثبلث ؿباور البث الفضائي العريب ال تكاد خر  أىداؼ أفومن ىنا فاف بعض اؼببلحظٌن يروف  العربية.

سية وقنوات جن ،مرجعية معينة، مث قنوات للتسلية والطرب والرتفيو أو: قنوات دينية ملك للدولة أساسية

 اإلثارة، الف أنواعهادبختلف  ئلثارةليبكن القوؿ قنوات  أو، 2يف استمالة زبائنها تستعمل اللغة العربية إباحية

 نسية.اعب ثارةاإلغًن  أخرىتشمل ميادين  أفيبكن 

 

 

 

 

 

 

 

                                  
 .334د.هنوند عيسى القادري، اؼبرجع السابق،ص: -1
 .168د.فاطمة حسن عواد، مرجع سابق،ص:-2
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والمكسيكية  تقدم القنوات التلفزيونية العربية على مدار اليوم مسلسالت مختلفة منها التركية
نماذج  سنأخذمختلف اللهجات العربية، ومنها السورية ومنها المصرية، و  إلىالمترجمة  واألسيوية

 .1عن ىذه المسلسالت وما تقدمو
 القنوات العربية اؼبشاىدة أكثرتقدمها عناوين اؼبسلسبلت اليت  أىميبٌن  :1جدول

                                  
اليت  للقنواتو نعلق عليها من خبلؿ الوصف الذي يقدمو اؼبوقع الرظبي  رواجا ومشاىدة، أكثر أهنا يعتقدسنحاوؿ اخذ عينة قصدية من اؼبسلسبلت اليت -1

 تبث ىذه اؼبسلسبلت من اجل تكوين فكرة و لو مقتضبة عن اؼبضامٌن اليت تقدمها القنوات التلفزيونات العربية للمشاىد العريب.
 ونية اؼبذكورة.ىذا الوصف حسب ما ورد يف اؼبوقع الرظبي للقنوات التلفزي-2

 2الوصف نوعو البرنامج القنوات

 ابو ظبي دراما

 اوراؽ اغبب
 دراما عربية

 )خليجي(

تغادر مهرة اؼبطار إُف لندف بينما يعود ضبد ىو 
اآلخر إُف البيت ليجد الوحدة بانتظاره بعد أف 
تركتو زوجتو بسبب موقفو مع مهرة، فيمضي كبل 

قدره و يعيشاف معاناة الوحدة و العاشقٌن كبو 
ؿباولة اؽبرب من اؼباضي. و مع مضي األياـ و 
انشغاؿ كل منهما حبياتو و اىتماماتو قبد أف 
حكاية اغبب َف تنتو فتستوقفها الذكريات و اغبنٌن 

 .للعودة فيبدأ فصل جديد من القصة يعيد األمل

 ماري تشوي

 
 دراما مكسيكية

 ملجأ أليتاـ بعد قصة ماري تشوي اليت تعيش يف
وفاة والدهتا إال إهنا هترب منو لتعيش حياة الشوارع 
بكل ـباطرىا ، ويف أحد األياـ تتعرض غبادث 
اعتداء من شخص َف تستطع التعرؼ على مبلؿبو 
بسبب الظبلـ، وتقابل السيدة كاندريلبل اليت 
تأخذىا يف رعايتها قدر ما تسمح بو ظروفها 

ث الدرامية يف قالب شيق، اؼبعيشية. وتتواُف األحدا
 وقصة حب يبلئها الكثًن من الصعاب واؼبفاجآت.
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 البازار

 
 دراما تركية

مسلسل مبين على السوؽ كمكاف تنطلق منو 
أحداث عدة متنوعة تبدأ من أزمات ذبار السوؽ 
وربديدًا ذبار السجاد وسعيهم للخروج من ضائقة 
 مالية أحاطت هبم أوشكت أف ربيلهم إُف التقاعد

واإلفبلس وإغبلؽ ؿببلهتم، ويف الطريق إُف حل 
األزمة تطفو على السطح قصة حب ذبمع بٌن 
)ديار( الفتاة اعبميلة معلمة النسيج و)صباؿ( 

 .التاجر الغين الذي سينقذ ذبار السوؽ من أزمتهم

ام بي سي 

 دراما

 دراما تركية عاصي

رومانسية ذبمع عاصى مع رجل األعماؿ  قصة
صة مع صبيع العبلقات اؼبتشابكة الثري أمًن، خا

والصراع يف األحداث، متوقعٌن أف تكوف القصة 
الرومانسية بينهما سببا قويا لدفع أمًن للتخلي عن 

 .انتقامو ونسياف اؼباضي

 دراما عربية مطلوب رجاؿ

حوؿ  "مطلوب رجاؿ"تدور أحداث مسلسل 
ؾبموعة من األفراد والعائبلت، اليت تنتمي إُف 

لفة، يف ؿباولة لرصد ما يطرأ على جنسيات ـبت
ىؤالء من تغًنات تفرضها طبيعة اغبياة دبصاعبها 
وآماؽبا، عرب تصادـ عدد من الشخصيات، اليت 

 .تبحث عن السعادة يف عبلقتها مع اآلخر

 دراما خليجية رصاصة رضبة

تدور األحداث حوؿ قصة رومانسية بٌن شاب  
لزواج هبا كوييت وفتاة من الشاـ لكن عندما أراد ا

فوجئ بعقباٍت من األىل؛ بسبب الفوارؽ 
االجتماعية فيتزوج الشاب الفتاَة اليت اختارىا لو 
أىلو وتكوف اؼبفاجأة عندما تتزوج الفتاة اليت أحبها 

 بقريٍب لو، وستعيش معو يف البيت نفسو
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 دبي

 دراما تركية ليلى

يقدـ اؼبسلسل مباذج متعددة ألمباط اغبياة اؼبعاصرة 
يف اجملتمع الرتكي واليت يبكن تعميمها على أغلب 
اجملتمعات اغبديثة، وذلك من خبلؿ تقدٔف سرد 
درامي شيق ألسلوب حياة إحدى العائبلت الثرية 
احملافظة عرب ؾبموعة من الشخصيات اليت تتمحور 

والعم )بنسيب( وابن العائلة حوؿ الوالدة )اقباؿ( 
الوحيد)سينار(، مقابل أسلوب حياة أسرة غنية 
أخرى تواجو خطر اإلفبلس بعد وفاة عميدىا، 
فيما تسعى األـ إُف احملافظة على سباسك عائلتها 
اؼبكونة من ابنتيها)ليلى ويسيم(ومع تواِف أحداث 
اؼبسلسل الرتكي اعبديد وعرب قصة ارتباط سينار 

ف الكثًن من االنزاعات واؼبؤامرات وليلى، تتكش
بٌن ىاتٌن العائلتٌن واليت ستشهد اؼبتابع ؽبذا 
اؼبسلسل بعد ؿباوالت األخت األخرى يف سرقة 

 الرجل الذي أحبتو شقيقتها. 

 

 دراما تركية نساء حائرات 4ام بي سي 

نساء هبمعهن بيت واحد  5وبكي اؼبسلسل قصة 
فية تعامل و تكشف قصة اؼبسلسل الشيقة كي

ىؤالء النسوة مع بعضهم البعض بناء على 
 شخصية و ظروؼ كل واحدة منهم 

اـ فبتازة تركت عملها لتهتم بابنها، و  "اليف"فػ 
فتاة صبيلة تعيش على مًناث زوجها اؼبتويف و  "امل"

فتاة صعبة،  "نًنمٌن"تبحث عن حب جديد، و
  .حطمت صبيع عبلقتها العائلية بغرابة شديدة

فامراة مطلقة و تعيش يف منزؿ ابنتها "اظبٌن ي"أما 
فهي فتاة صبيلة جدا و استطاعت "زيليس "و 

الزواج من اوؿ حب يف حياتو، وتريد اآلف اغبفاظ 
 على صباؽبا و البقاء ؿبل اىتماـ اعبميع

ويعد مسلسل نساء حائرات النسخة الرتكية من 
-desperateاؼبسلسل االمريكي الشهًن 

http://www.dmi.ae/Dubaitv/uploads/programs/laila.pdf
http://www.dmi.ae/Dubaitv/uploads/programs/laila.pdf
http://www.dmi.ae/Dubaitv/uploads/programs/laila.pdf
http://www.dmi.ae/Dubaitv/uploads/programs/laila.pdf
http://www.dmi.ae/Dubaitv/uploads/programs/laila.pdf
http://www.dmi.ae/Dubaitv/uploads/programs/laila.pdf
http://www.dmi.ae/Dubaitv/uploads/programs/laila.pdf
http://www.dmi.ae/Dubaitv/uploads/programs/laila.pdf
http://www.dmi.ae/Dubaitv/uploads/programs/laila.pdf
http://www.dmi.ae/Dubaitv/uploads/programs/laila.pdf
http://www.dmi.ae/Dubaitv/uploads/programs/laila.pdf
http://www.dmi.ae/Dubaitv/uploads/programs/laila.pdf
http://www.dmi.ae/Dubaitv/uploads/programs/laila.pdf
http://www.dmi.ae/Dubaitv/uploads/programs/laila.pdf
http://www.dmi.ae/Dubaitv/uploads/programs/laila.pdf
http://www.dmi.ae/Dubaitv/uploads/programs/laila.pdf
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housewives نو الرتكي و عنواUmutsuz 
Ev Kadinlar  ، بعد عرض اغبلقات على

 .mbcشاشة 

 دراما تركية فاطمة

تدور أحداث اؼبسلسل يف قالب رومانسي 
اجتماعي إنسآف حوؿ فتاة فقًنة ـبطوبة لصياد 
تعشقو جبنوف، وربلم بيـو زفافهما، ولكن القدر 
وبوؿ حلمها اعبميل إُف كابوس مزعج بعد أف 

فتنقلب حياهتا رأسا  باب سكارىش  4يغتصبها 
على عقب، خاصة بعد زبلي خطيبها عنها ألهنا 
أصبحت يف نظره فتاة ساقطة، ويتم إجبارىا على 
الزواج من أحد اؼبغتِصبٌن ليغسل شرفها ويفلت ىو 

  .من العقوبة
ويتناوؿ اؼبسلسل أبعاد مشكلة االغتصاب اليت 

شكلة تعآف منها اجملتمعات الشرقية، ويطرح ىذه اؼب
 من خبلؿ أبعادىا القانونية واالجتماعية والنفسية.

أثار اؼبسلسل ضجة كبًنة بعد األسبوع األوؿ من 
عرضو يف تركيا بسبب مشهد االغتصاب، وألنو 
يعرض اإليذاء البدٓف الذي تعرضت لو فاطمة من 
ِقبل اؼبغتصبٌن، ورغم أف اؼبخرجة ىبلؿ سًناؿ َف 

ًن، إال أف تِظهر تفاصيل االغتصاب بشكل كب
ضحكات اؼبغتصبٌن اؽبستًنية وصراخ وبكاء فاطمة 

 .جوؿ أثار مشاعر الكثًن من اؼبشاىدين

 دراما عربية رويب

تدور أحداث مسلسل رويب حوؿ فتاة جامعية من 
عائلة فقًنة، لديها تطلعات كبًنة لكي تعيش 
حياهتا بعيًدا عن الفقر، وتصادؼ شابًا تقع يف 

تفاجأ خبيانتو ؽبا لذا تقرر  غرامو وتتزوجو، لكنها
 . االنتقاـ
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الربامج انتشارا  أكثراؼبضامٌن اليت ربملها ىذه اؼبسلسبلت واليت ىي من  أفمن خبلؿ ىذا اعبدوؿ نبلحظ 

لنماذج حياتية  وتروجىي مضامٌن تستهدؼ العواطف  تداوال، واألكثرعلى مستوى الشاشات العربية، 

 -العائلية-ىذه اؼبسلسبلت موجهة للمشاىدة اعبماعية أفعلمنا  إذاخاصة  غريبة عن اجملتمع العريب اؼبسلم،

، وتتناوؿ قضايا العشق احملـر و واؼبرأةفمعظمها ترتكز كقصة رئيسية على العبلقة العاطفية بٌن الرجل 

ا تناوؽب إُف باإلضافة، للحياءاالغتصاب واػبيانة الزوجية، وتصور ؽبا مشاىد جسدية غًن ؿبتشمة، وخادشة 

 .األسريللجريبة والتفكك 

شبكة تلفزيوف الشرؽ  كدتأ حيث ،القت رواجا كبًنا على اؼبستوى العريب أهناىو  األىملكن اؼبشكل 

أف اؼبسلسبلت الرتكية اؼبدبلجة إُف العربية اليت عرضتها حققت نسب مشاىدة « إـ يب سي»األوسط 

 ت اإلحصائية.قياسية غًن مسبوقة وأف اؼببليٌن شاىدوىا حبسب الدراسا

بلغ « نور»مدير التسويق والعبلقات العامة يف اؼبؤسسة: إف عدد مشاىدي مسلسل  "مػازف حػايك"وقاؿ 

مليونًا من اإلناث أي ما يعادؿ  50عامًا بينهم كبو  15مليوف مشاىد عريب فبن ذباوزت أعمارىم  85

فوؽ أي عمل درامي عرض على أكثر من نصف عدد النساء العربيات البالغات ؿبققًا نسبة مشاىدة ت

سنوات »شاشات التلفزيوف يف العاَف العريب خبلؿ السنوات اؼباضية. وفيما يتعلق بنسب مشاىدة مسلسل 

مليوناً من اإلناث وبذلك يناؿ اؼبسلسل ثآف  39مليوف مشاىد منهم كبو  67فبلغت ما ؾبموعو « الضياع

 أعلى نسبة مشاىدة بعد مسلسل نور.

العاؼبية « أي يب إس أو إس»إف الدراسة اإلحصائية اليت يستند إليها أجرهتا شركة : "حايك"وأضاؼ 

 2850وركزت على عينة ذات صفة سبثيلية إحصائية حبجم  2008لؤلحباث التسويقية اؼبتخصصة يف عاـ 
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يرات فردًا يف تسع أسواؽ عربية رئيسية يف بلداف اػبليج واؼبشرؽ العريب ومشاؿ إفريقية أضيفت إليها تقد

 .1إحصائية موازية يف عدد آخر من الدوؿ العربية

تذكر  أصبحتالصحف  أفاؼبشاىد العريب هبذه اؼبسلسبلت على الواقع االجتماعي، حيث  تؤثروقد ظهر 

وعكستها على حياهتا،  اؼبسلسبلتهبذه  تأثرت، لعائبلت عربية اؼبأساويةحوادث كثًنة منها الطريفة ومنها 

اليت َف تكن معروفة من قبل يف اجملتمعات العربية، مثل اسم  األظباءف جديد من ظهور صن إُف باإلضافة

ار الواسع ؽبذا النوع من اليت صاحبت االنتش  الناثرغًنه من مظاىر  إُف"مهند" و "نور" و"ؼبيس"... 

العربية  ، منها لئلباحيةالعريب قنوات تروج  اإلعبلميىذا فقد انتشرت يف الفضاء  إُف باإلضافةالدراما، 

ونيل سينما وكوميدي و  أفبلـروتانا سينما و ميلودي "اؼبصرية منها  األفبلـكالقنوات اؼبصرية اؼبتخصصة يف 

قنوات  إُف باإلضافةاؼبوجهة للعاَف العريب كباقة القنوات الفرنسية،  األجنبيةالقنوات  أوقناة سيما ..." 

 العامة، ومناقضة للثقافة العربية احملافظة. آلدابباغبياء وااؼبوسيقى والرقص، وىي ربمل مضامٌن ـبلة 

والتلفزيوٓف عرب الفضاء يف  اإلذاعيوثيقة تنظيم البث واالستقباؿ نذكر دبا نصت عليو  فإنناويف ىذا الصدد 

، حيث نصت الفقرة التاسعة من البند 2008العرب يف  اإلعبلـاؼبنطقة العربية اليت اعتمدىا ؾبلس وزراء 

ى ضرورة االلتزاـ بالقيم الدينية واألخبلقية للمجتمع العريب ومراعاة بنيتو األسرية وترابطو عل (06)السادس

االجتماعي، واالمتناع عن دعوات النعرات الطائفية واؼبذىبية.كما تنص الفقرة اغبادية عشر من نفس البند 

 .2أو جنسية صروبةعلى االمتناع عن بث وبرؾبة اؼبواد اليت ربتوي على مشاىد أو حوارات إباحية 

                                  
1

- http://syriarose.com/ar/news/view/2433.html  :2012/13:34-05-06تاريخ التصفح. 
 .261د.فاطمة حسن عواد، مرجع سابق،ص: -2
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القانون  الجزائر وتطبيقاتها في-باراة مصرلم اإلعالميةالمطلب الثاني:التجاوزات خالل التغطية 

 الدولي:

الدراسة اليت قاـ هبا  بعض مواد على أساسي وبشكل مباشر  باالعتماديف ىذا اعبزء من البحث سنقـو 

اؼبصري من  اإلعبلمياليت قاـ فيها بتحليل اػبطاب اعبزائرية و  - اؼبصرية األزمةعن  1الدكتور اضبد عظيمي

 ،إعبلمافيها اؼبصريوف حكومة و شعبا وعلى اػبصوص  قاـخبلؿ عينة من الربامج التلفزيونية الفضائية اليت 

. وقد إغفالودبلوماسية بٌن بلدين ؽبما من القواسم اؼبشرتكة ما ال يبكن  أزمةغبدث كاد وبدث  بالتأجيج

دار  وإصدارالدكتور  تأليفجديد وىو كتاب "دعاية الكراىية "من  إصدارة يف جسدت ىذه الدراس

 والنشر. لئلعبلـالشروؽ 

الفضوليٌن، وىو عبارة عن  ح ى كبًنا من طرؼ اؼبختصٌن واؼبتتبعٌن والقراء و  إقباالىذا الكتاب الذي القى 

 إعبلميةلتقرير حقيقة  ،العلمية واؼبناىج األدواتاؼبؤلف  فيهااستخدـ  لؤلحداثعلمية  أكاديبيةدراسة 

حد القطيعة الرظبية والشعبية،دعمها بقرص مدمج مرفق بالدراسة  إُفكادت تصل   ،تسببت يف فوضى عارمة

اليت حدثت. وسنحاوؿ من خبلؽبا تكوين تصور عاـ  اإلعبلميةوللتجاوزات  لؤلحداثفيديو  أشرطةكل شي

 الصناعية. األقمارتلفزيونية اؼبصرية اليت تبث عرب عن التجاوزات اليت حدثت على مستوى القنوات ال

                                  
باؼبدرسة العليا  1974الدكتور اضبد عظيمي،دكتور يف علـو اإلعبلـ واالتصاؿ، باشر دراستو  االبتدائية والثانوية بكل من العلمة وسطيف، التحق سنة  -1

.بعد حصولو على ليسانس يف الصحافة 1978و 1976للصحافة اعبزائر العاصمة.  عمل كصحفي متعاوف جبريدة الشعب مث باإلذاعة الوطنية بٌن سنيت 
اؿ بغرونوبل بفرنسا وربصل منها التحق باعبيش الوطين الشعيب برتبة مبلـز أوؿ.استفاد خبلؿ خدمتو باعبيش من فرتة تكوين جبامعة ستاند 1978واإلعبلـ سنة 

بكلية العلـو السياسية واإلعبلـ كأستاذ  2005.التحق سنة 1994يف علـو اإلعبلـ واالتصاؿ سنة  وشهادة الدكتوراه 1991على دبلـو الدراسات اؼبعمقة سنة 
الصحافة الفرنسية حاليت إيراف واعبزائر )بالغة الفرنسية(، ـ واإلسبلميوف من خبلؿ عقيد. من مؤلفاتو اإلسبلبرتبة  2003ؿباضر بعد تقاعده من اعبيش سنة 

تو يف اإلذاعة والتلفزيوف منهجية كتابة اؼبذكرات وأطروحات الدكتوراه يف علـو اإلعبلـ واالتصاؿ،آراء يف االتصاؿ واإلرىاب وقضايا األعراب، باإلضافة إُف مداخبل
 وصوت األحرار. ومقاالتو يف عدد من اعبرائد الوطنية كاػبرب والشروؽ
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مصر وما تبعها –جرائم القذف والشتم والتحريض خالل تغطية القنوات المصرية لمباراة الجزائر  -1

 :أحداثمن 

اليت صاحبت اؼبباراة اليت صبعت بٌن  األحداثالدكتور عظيمي حوؿ  آجراىامن خبلؿ الدراسة اليت 

واليت  يقياإفر جبنوب  2010التصفيات اؼبؤىلة لكاس العاَف  إطارخب اعبزائري يف اؼبنتخبٌن اؼبصري واؼبنت

اؼبصرية الرظبية وغًن الرظبية، عددا من الربامج التلفزيونية اليت عرضت على الفضائيات –الدراسة  -مشلت

 الأ ،عاية النازيةنوع جديد من الد رأسهاواالنسانية ، وعلى  اإلعبلميةقبد انو مت ارتكاب العديد من اعبرائم 

الثبلثة  األنواعوىو ما عنوف بو اؼبؤلف لكتابو. لكننا سنقتصر خبلؿ ىذا البحث على  ،كراىيةال وىي دعاية

 والتحريض والشتم. القذؼاليت درسناىا سابقا ، وىي جرائم 

 جريمة التحريض: - أ

كاف ؾبرد منافسة   وإمباغرافيا، ح ى ج أو،اقتصاديا أوما صبع بٌن مصر واعبزائر َف يكن نزاعا سياسيا  أفرغم 

 اؽبدؼ أفالرياضية العاؼبية، ورغم  اؼبنافساتمستوى معٌن من  إُفرياضية يف كرة القدـ من اجل الوصوؿ 

، اؼبختلفةالدولية ىو اعبمع بٌن الشعوب والثقافات  واألعراؼمن الرياضة بصفة عاـ كما حددتو اؼبواثيق 

البلدين اؼبتنافسٌن نبا بلداف شقيقاف ؽبما تاريخ مشرتؾ  أفدوؿ،ورغم التعاوف واحملبة بٌن ال لأواصوتوطيد 

اؼبتتبع للقنوات التلفزيونية  أفعكس ذلك. حيث  إُفما حدث يشًن  أف إالولغة مشرتكة ودين واحد، 

 البلدين. بٌنحرب قائمة  هناأسيعتقد  - يكن على علم دبا حدثَف إف-اؼبصرية والصحف اعبزائرية 

مشكوؾ يف  ألحداثاؼبصرية بالتحريض على العنف والكراىية استنادا  أللتلفزيونيةوات فقد قامت القن

عدة  استعماؿمن الصحة. فقد مت  أساس أي، و مصداقيتها، بل ظهر فيما بعد انو ليس ؽبا صحتها
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ذكرت بو من  الذياؼبؤلف يف كتابو بنفس اللفظ  أوردىا اإلعبلميةعبارات ربريضية خبلؿ ىذه التغطية 

بقرص مضغوط حوى كل ما قيل بالصوت والصورة، وقد كاف التحريض من طرؼ  وأغبقهاؼ اؼبصريٌن، ر ط

 والرظبية. واإلعبلميةمن خبلؿ استضافة متدخلٌن من الفئات الرظبية والفنية  أويف حد ذاهتم  اإلعبلميٌن

" على قناة " اؼبصريٌن  أديبعمرو  اإلعبلمي" رفقة أوربتحيث دعا اضبد موسى يف برنامج "القاىرة اليـو

حسين  آنذاؾالبحث عن اعبزائريٌن اؼبقيمٌن يف مصر وقتلهم، كما ىدد صباؿ مبارؾ قبل الرئيس اؼبصري  إُف

،  أعماؿحرض على  أوسهل  أوساعد  أوكل من خطط   مبارؾ العنف ضد اؼبشجعٌن اؼبصريٌن يف اػبرطـو

واليت نقلت على شاشات  األحداث تلت النواب يف ؾبلس الشعب، يف جلسة الربؼباف اليت إليووانضم 

 التلفزيوف اؼبصري يف حالة من الغلياف لدى النواب.

بو عبلء مبارؾ والذي طالب فيو دبوقف ضد اعبزائر، واستغرب من خبللو  أدُفالتصريح الذي  أفكما 

صري اليـو يف الشارع اؼبصري، حيث دعا "ؾبدي اعببلد" رئيس ربرير اؼب أثارالتهدئة،  إُفالداعية  األصوات

ازباذ موقف رظبي وشعيب بعزؿ السفارة  إُفساعة" الذي يعرض على قناة "احملور" اؼبصرية  48برنامج "

على ضرورة  أكداعبزائرية بالقاىرة وصبيع اعبزائريٌن دبصر عزلة كاملة، ومقاطعة اعبزائر بشكل تاـ،كما انو 

 ؾبتمع مريض". بأنو"كشف ىذا اجملتمع سيكولوجيا 

 القذف: جريمة - ب

من طرؼ اعبهات الرظبية  واألوصاؼومسؤوليهم، وقذفهم دبختلف التهم  باعبزائريٌنوقد مت التشهًن 

 اػبطوط اغبمراء اليت زبص شرؼ اعبزائر وتارىبها. إُفوالشعبية اؼبصرية، ح ى وصل ذلك  واإلعبلمية

 العينة اليت بلؿػػخم من ػػػختلف فئاهتوف دبػػاليت نعت هبا عبزائري األوصاؼ الدكتور عظيمي يف دراستو أوردفقد 
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اعبمهور  أماواحرتاـ،  بأدبقاـ بدراستها. فاعبمهور اؼبصري صبهور مؤدب ومثقف هبلس يف ملعب اؼبباراة  

خرهبوا  أهنم إُف باإلضافةوترصد،  إصرارعن سبق  إمبابالصدؼ  اإلجراـاعبزائري فهو شعب ؾبـر ال يبارس 

 أهنم إُف باإلضافةاؼبخدرات،  أنواعف، بل ىم من مدمين اػبمور وكل سجوف ومرتزقة تربوا يف السجو 

من طرؼ القنوات  على اؼبؤل أعلنتواهتامات خطًنة  أوصاؼ، وىي وإرىابيوفبطبيعتهم عدوانيوف 

برابرة نبجيوف،  بأهنمىذا مت وصف عبزائريٌن  إُف باإلضافةالتلفزيونية اؼبصرية، دوف ربقق وسبحيص لصحتها.

 "بلطجية". واإلجراـاللصوصية واهتموا ب

نقلت خرهبي السجوف وقامت برشوة  بأهناكما قامت القنوات الفضائية اؼبصرية باهتاـ السلطة اعبزائرية 

 منقسمة على نفسها، وىي مشكلة اعبزائر أف إُف إضافةزبدـ اعبزائر،  أخبارالعاؼبية لنشر  اإلنباءوكاالت 

وقاـ  اإلرىاباـ دكتاتوري يقتل يف وضح النهار، فهو نظاـ يرعى نظ أهنامن ؾبموعة من قطاع الطرؽ، كما 

 من قاـ بذلك الرئيس اعبزائري. رأسيف السوداف، وعلى  اؼبصريٌنعلى  بالتآمر

 جريمة الشتم: - ج

اعبزائرية والشعب  السلطةاؼبصري بالتحريض على اعبزائريٌن وقذؼ  الفضائيةَف تكتف القنوات التلفزيونية 

 اعبزائريٌنسب  إُفالتهم اػبطًنة اليت يعاقب عليها القانوف الدوِف، بل تعدى ذلك  اعبزائرية دبختلف

شعب  بأنو، ووصف الشعب اعبزائري من مرة على اؼبؤل أكثربربر لقطاء، وىي كلمة كررت  بأهنمبوصفهم 

 إُف باإلضافةحد فقداف البصر والبصًنة وؾبنوف ، وىو شعب مغرور بشكل ال حد لو.  إُفمتعصب  إرىايب

ال  أفبل كاف ىبتبئ كاعبرذاف ويناـ خائفا  اإلرىابالشجاعة نفسها ؼبواجهة  لوانو شعب جباف "َف تكن 
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شاشات ـبتلف القنوات الفضائية اؼبصرية على  علىشعب ليس عربيا ، وكل ىذا الشتم كاف  وىويصبح"، 

 الوطنية.. أو الدولية ؽواألخبلشر  دوف اعتبار للقوانٌن اؼببا

وخطورهتا،  يتهاألنبيت ركزنا عليها يف ىذا البحث ىذه اعبرائم الثبلثة ، وىي اعبرائم الرئيسية ال إُف باإلضافة

مؤكدة ودوف استناد غًن  أخبار، ومنها نقل  أخرى،فقد مت ارتكاب جرائم وأصليةباعتبارىا جرائم حبتة 

 ؼبصادر موثوقة.

الفضائية اؼبصرية طبقا ؼبقاطع  التجاوزات التيي حدثت من طرؼ القنوات بعض يبٌن: 2جدول
 الفيديو اليت اختارىا مؤلف كتاب دعاية الكراىية كعينة لدراستو.

نوع 

 الجريمة
 الوصف المتدخل البرنامج القناة

جريمة 

 التحريض

 

 

 

قناة 
 أوربت

برنامج القاىرة 
 اليـو

عمرو  اإلعبلميٌن
 واضبد موسى. أديب

هبب البحث عن اعبزائريٌن اؼبقيمٌن يف مصر 
 وقتلهم

تكرير عبارة ؼباذا يكره اعبزائريوف اؼبصريٌن؟ وكاف 
ىذا امر واقع فعبل، يف ؿباولة لرتسيخ ىذه 

 الفكرة.

الكرة  برنامج قناة درٔف،
 درٔف.

مصطفى  اإلعبلمي
 عبده

حق اؼبصريٌن سيؤخذ بالقوة، ولو استلـز االمر 
 الذىاب اُف اعبزائر

قناة 
 اغبياة،

برنامج الكورة 
 وبًن.مع ش

اؼبطرب حكيم عرب 
 اؽباتف

القياـ دبسًنة للطرد السفًن اعبزائري )اغبقًن( من 
 مصر

قناة 
 اؼبصرية

برنامج البيت 
 بيتك

صباؿ مبارؾ قبل 
الرئيس السابق 
 حسي مبارؾ

ىذه االحداث لن سبر على اهنا مناوشات عادية 
ربدث يف مباريات كرة القدـ كرة قدـ،لسبب 

دولة كبًنة اظبها بسيط وىو اهنا كانت ضد 
مصر، وليتحمل اعبزائريوف ما سيرتتب عن 

 غضب الشعب اؼبصري
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 48برنامج  قناة احملور
 ساعة

ؾبدي  اإلعبلمي
اعببلد، رئيس ربرير 
 جريدة اؼبصري اليـو

هبب ذبييش اؼبصريٌن حكومة واعبلما وشعبا 
لعزؿ السفارة اعبزائرية واعبزائريٌن يف مصر عزلة  

زائر مقاطعة كاملة، كما هبب  كاملة، ومقاطعة اعب
 كشف ىذا اجملتمع بانو ؾبتمع مريض

اضبد حسن قائد 
 اؼبنتخب اؼبصري

 مليوف جزائري 35ضفر اي مصري بػرقبة 

 

جريمة 

 القذف

 قناة درٔف
الكرة  برنامج

 درٔف.

مصطفى  اإلعبلمي
 عبده
 

السفًن اعبزائري يف مصر متآمر، بل تآمر ح ى 
 على الرئيس اعبزائري

لطات اعبزائرية اعطت االذف برتحيل  الس
 اؼبسبوقٌن قضائيا.

دفعت السلطات اعبزائرية امواال لوكاالت االنباء 
 العاؼبية لتقدٔف اخبار زبدـ 

اعبزائريٌن،واغبكومة اعبزائرية منقسمة، وكل واحد 
 وبكم ؾبموعة من الواليات. 

قناة 
 أوربت

القاىرة برنامج 
 اليـو

بعثت ؾبرمٌن وقوات خاصة اُف السوداف اعبزائر  ربا عرب اؽباتف
 لبلعتداء على اؼبصريٌن

عمرو  اإلعبلميٌن
 واضبد موسى. أديب

 النظاـ اعبزائري يذبح اعبزائريٌن
 الشعب اعبزائري يقتل بعضو بعضا

 48برنامج  قناة احملور
 ساعة

ؾبدي  اإلعبلمي
اعببلد، رئيس ربرير 
 جريدة اؼبصري اليـو

يقتل اعبزائريٌن ويعلق رؤوس اعبيش اعبزائري كاف 
 االطفاؿ والنساء على ابواب البيوت.

الدولة اعبزائرية ىي اليت كانت ربرب وتقتل 
اؼبصريٌن يف السوداف، وىي من حرض وخطط 

 لذلك.
 الرئيس اعبزائري قاد اؼبعركة ضد اؼبصريٌن مصطفى بكري

قناة  
درٔف 
 األوُف

برنامج   
 ف(اضبد بدير)فنا الرياضة اليـو

اؼبسؤولٌن اعبزائريي ىم من خطط ؼبهمة ضري 
 اؼبصريٌن يف السوداف
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جريمة 

 الشتم

الكرة  برنامج قناة درٔف
 درٔف

مصطفى  اإلعبلمي
 عبده
 

اعبزائريوف قليلوا ادب وؾبرموف وىم قطاع طرؽ، 
شعب متفرؽ وبربر نبج وقذر و جهلة ال يعرفوف 
شيئا و وسخوف، شعب لقيط وقليل االدب ليس 

نسانية وهبب اف يضرب باعبـز على راسو، لديو ا
خرهبوا سجوف ومرتزقة، مدمنوا ـبدرات وبناتو 

 عاىرات
 اعبزائر بلد قذرة.

قناة 
 أوربت

برنامج القاىرة 
 اليـو

 شعب نبجي وبربر ربا عرب اؽباتف

 رئيسصباؿ الشويخ، 
جريدة  ارةإدؾبلس 

 العاؼبية األنباء

 شعب نبجي وبربري

قناة 
 اغبياة،

رنامج الكورة ب
 مع شوبًن

اؼبطرب حكيم عرب 
 اؽباتف

 بلد اؼبليوف لقيط

 قناة احملور

 48برنامج 
 ساعة

ؾبدي  اإلعبلمي
اعببلد، رئيس ربرير 
 جريدة اؼبصري اليـو

 شعب عنيف وعدوآف وتارىبو ضارب يف الدموية

 90برنامج 
 دقيقة

حفيظة  أبوسيد 
 )فناف(

يف السوداف ىم اؼبناصرين اعبزائريٌن الذي كانوا 
 من اؼبساجٌن وحثالة اجملتمع وكبلب شوارع.

قناة 
 اؼبصرية

برنامج البيت 
 بيتك

عبلء مبارؾ قبل 
الرئيس اؼبصري 

 السابق حسين مبارؾ

على اعبزائريٌن اف يتكلموا اللغة العربية اوال وبعد 
 ذلك يقولوا كبن عرب
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وفنانٌن  وإعبلميٌنطرؼ مسؤولٌن  يبٌن الردود على االهتامات اؼبوجو للجزائر من : 3جدول
 1ومواطنٌن مصريٌن طبقا ؼبقاطع فيديو من الشاشات اؼبصرية وىي عينة اخرتناىا بطريقة قصدية

 التصريح المصرح البرنامج القناة

الجزيرة 

 1الرياضية+
 األخبار

مراسل اعبزيرة 
الرياضية يف 

 اػبرطـو

ر يف مص اإلعبلميةكبن يف دىشة فبا يثار من القنوات 
لو من  أساسوربديدا قناة النيل للرياضة، وكل ما يثار ال 

، وكبن متواجد يف السوداف كمراسلٌن، وكل ما الصحة
يعرض من مشاىد على القنوات اؼبصرية ليس صحيحا، و 

ىذه اللقطات ليست يف  أفجازما  تأكيدا أؤكد
لقطات  أهناالسوداف...وىذه اللقطات اقل ما توصف بو 

 كاذبة ومفربكة
 ناة الحياةق

 

 

 

 

 

برنامج خاص 
قاـ  باألحداث

بعرض فيديو 
وبمل فيو بعض 

اؼبشجعٌن 
سكاكٌن على 

انو فيديو 
للمشجعٌن 

 اعبزائريٌن

مصري   إعبلمي
)ضيف للربنامج 

 يف االستديو(

 أربعةىذا الفيديو ليس يف السوداف وىو على االنرتنيت قبل 
 وىو ليس جبمهور السوداف. أياـطبسة  أو

 ندوة صحفية بيةقناة العر 
ؿبمد عبد اجمليد 

مدير شرطة 
 اػبرطـو

 بعد اؼبباراة قامت بدورىا وبكفاءة عالية األمن أجهزةكل 

                                  
 .16:26/ 2012-05-08تاريخ التصفح:  http://football.riadah.org/t4545-topicمت ربميل ىذه اؼبقاطع على شبكة االنرتنيت -1

http://football.riadah.org/t4545-topic
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 تقرير صحفي األخبار
تعرضت غبصار  أهناذبوؿ قناة العربية باؼبناطق اليت قيل 

شهود عياف انو ال شيء من  وتأكيدوصدامات دموية، 
 ذلك حصل

قناة دريم 

 الثانية
شرة االع برنامج

 مساءً 

حافظ  اإلعبلمي
 اؼبرازي

انو  أكداؼبصري اخفق وَف يتصرؼ باحرتافية، و  اإلعبلمي
مشجع مصري يف السوداف بسكٌن، يف حٌن  أيَف يضرب 

 انو حصل ذلك للجزائريٌن يف مصر

الشاعر صباؿ 
 خبيت

الشحن كلو الذي حصل يف الوطن العريب ىو بسبب 
نوات اؼبصرية اػباصة اىانة اؼبصري اؼبكتسح، والق اإلعبلـ

حرب،  إُفهتٌن اعبزائر، وحولت اؼبباراة  أفتاريخ مصر قبل 
 أياؼبصري، وليس لو  اإلعبلـ أماـاعبزائر صفر  فاإلعبلـ

 .تأثًن
 كره اعبزائريٌن يف اؼبصرين  أديبعمرو 

برنامج القاىرة  قناة اوربت
 اليـو

الدكتور فبدوح 
علي اؼبستشار 
الطيب للسفارة 

 ية بالسودافاؼبصر 

اؼبشجعٌن اؼبصريٌن، والكثًن من اؼبناطق  آالؼقمت دبعاينة 
، إصابات أي أجداليت قيل انو حدثت فيها مناوشات وَف 

توفيق ومعو بعض الفنانات  إيهابالتقيت بالفناف  أنينح ى 
َف  أهنم وأكدوااؼبصريات ووجدهتم يضحكوف و يغنوف، 

 شيء بأييصابوا 

 برنامج خاص قناة الناس
 األحداثعن 

ؿبمد من اعبيزة 
)عرب اؽباتف( 

عامل مصري يف 
 اعبزائر.

سفاحوف وقتلة كذب وافرتاء،  أهنمما قيل عن اعبزائريٌن 
 وىو شعب طيب
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 القانون الدولي و تجاوزات القنوات التلفزيونية المصرية: -2

زبضع للقيود اليت  اإلعبلـية حر  أفعلى  اإلنسافالعاؼبي غبقوؽ  اإلعبلف رأسهاتنص القوانٌن الدولية وعلى 

اشراب  إعبلف، كما ينص 1، ومقتضيات الفضيلة والنظاـ العاـناآلخرييفرضها احرتاـ حقوؽ وحريات 

الشباب مثل السلم واالحرتاـ اؼبتبادؿ والتفاىم بٌن الشعوب على ضرورة تلقٌن الشباب مثل السلم واالحرتاـ 

 .2والتفاىم

 أيلعهد الدوِف اػباص باغبقوؽ اؼبدنية والسياسية على انو وبظر بالقانوف من ا 20اؼبادة  أف إُف باإلضافة

 .3العنف أوالعداوة  أوالدينية تشكل ربريضا على  التمييز  أوالعنصرية  أودعوة للكراىية القومية 

وف ة التعامبادئ القانوف الدوِف اؼبتعلقة بالعبلقات الودية والتعاوف بٌن الدوؿ على ضرور  إعبلفكما ينص 

 .4الدوليٌن والعمل على ذلك واألمنالسلم  إحبلؿبٌن الدوؿ يف 

 القوانٌناليت تلت مباراة مصر  و اعبزائر  كل  لؤلحداثوقد خالفت القنوات الفضائية اؼبصرية يف نقلها 

العاطفة ، كما  إُف األحداثالدولية ومواثيق الشرؼ اؼبهين، واحتكمت يف نقلها وتعليقها على  واألعراؼ

كل وثائق   أفمعينة. حيث  أىداؼمن طرؼ جهات سياسية لتحقيق  القنواتمت مت استغبلؿ ىذه انو 

ربظر جرائم  اإلقليميةاػباصة، الدولية او  أوالقانوف الدوِف اليت تناولناىا يف ىذا البحث سواء العامة منها 

واؼبصداقية  األنباءيف تقصي الصدؽ  إُفروؼ وتدعوا ظهما كانت الم اإلعبلـالتحريض والقذؼ والشتم يف 

                                  
 اإلعبلف  العاؼبي غبقوؽ اإلنساف، مرجع سابق.-1
 ،مرجع سابق.لم واالحرتاـ اؼبتبادؿ والتفاىم بٌن الشعوباشراب الشباب مثل الس إعبلف -2
 ،مرجع سابق.العهد الدوِف اػباص باغبقوؽ اؼبدنية والسياسية -3
 ،مرجع سابق.مبادئ القانوف الدوِف اؼبتعلقة بالعبلقات الودية والتعاوف بٌن الدوؿ إعبلف -4
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حاولت وشعبا و  وإعبلمابالتجيش ضد اعبزائريٌن سلطة  اؼبصريةيف نقلها، وقد قامت القنوات الفضائية 

لذلك كل  واستعملت، األضرار كأقل درجة انو كادت تقطع العبلقات بٌن الدولتٌن إُفتشويو صورهتا 

والتزوير وىذا من اجل نشر الكراىية  والكذب وسائل الدعاية النازية ومنها التضليل والتهويل والتكرار

على ىتلر يف اغبرب العاؼبية  العاَفوالعنصرية، وكلها جرائم يعاقب عليها القانوف الدوِف، وبسببها قامت دوؿ 

 الثانية.

من طرؼ  إجراء أيَف نقف على  أننا إالالدولية ربظر ىذه اعبرائم  واألعراؼكل القوانٌن   أف رغملكن 

 والبلسلكيةمؤسسات االتصاالت السلكية  أو، اإلعبلميةاؼبؤسسات الرقابية  أوانوف الدوِف مؤسسات الق

 إجراء بأيالعرب  اإلعبلـؾبلس وزراء  أو إجراء بأياحملتضنة ؽبذه القنوات، وَف تقم جامعة الدوؿ العربية 

 َف يكن قد مضى على العربية، اليت اؼبنطقةرغم انو مت خرؽ وثيقة تنظيم البث واالستقباؿ الفضائي يف 

بنودىا اليت  أىم، ومن على اعتمادىا أصرتالدوؿ اليت  أىمسنتٌن، واليت كانت مصر من  إالاعتمادىا 

، كما ينص األفرادوخصوصية  اآلخروحقوؽ  اإلنسافخرقت البند السادس والذي ينص على احرتاـ كرامة 

 شكاؿأ، واالمتناع عن بث كل شكل من زالتميي أوعلى ضرورة االمتناع على التحريض على الكراىية 

 يف الرد. اآلخر، وحق وآدابواغبوار  أسلوبومراعاة  واإلرىابالتحريض على العنف 

على قناة "اغبياة" اؼبصرية  عفيفي الوىابعبد  فيما بعد كل من السفًن اؼبصري يف السوداف أكدوقد 

 اؼبستشار"العاشرة مساء" والدكتور فبدوح علي اؼبصري حافظ اؼبرازي على قناة "درٔف" يف برنامج  واإلعبلمي

" والشاعر صباؿ خبيت على قناة أوربت"الطيب للسفارة اؼبصرية بالسوداف على قناة  " يف برنامج "القاىرة اليـو
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ساحة اعبزائر من التهم اليت ظلت وسائل اإلعبلـ اؼبصرية، مدعومة بنجلي على براءة وغًنىم  أيضا"درٔف" 

 .ضد اعبزائريٌن شعبا وحكومة توجههاء وصباؿ، الرئيس مبارؾ عبل

 يبٌن القوانٌن الدولية اليت مت خرقها من طرؼ القنوات الفضائية اؼبصرية: 4جدول

 الفقرة أوالمادة  وثيقة القانون الدولي

 
 اإلنسانالعالمي لحقوق  اإلعالن

 

ال ىبضع أي فرد، يف فبارسة حقوقو  ":الفقرة الثانية:29المادة 
إال للقيود اليت يقررىا القانوف مستهدفا منها، حصرا، ضماف  وحرياتو،

االعرتاؼ الواجب حبقوؽ وحريات اآلخرين واحرتامها، والوفاء بالعادؿ 
 من مقتضيات الفضيلة والنظاـ العاـ ورفاه اعبميع يف ؾبتمع ديبقراطي"

" هبوز يف أي حاؿ أف سبارس ىذه اغبقوؽ على كبو :الثالثةالفقرة 
 ".د األمم اؼبتحدة ومبادئهايناقض مقاص

اشراب الشباب مثل السلم واالحترام  اعل
 المتبادل والتفاىم بين الشعوب

يراعى يف صبيع وسائل الرتبية  أفعلى  اإلعبلفمن  نص المبدأ الثاني
 واإلعبلـاو العائلي...ووسائل التعليم  األبويدبا يف ذلك التوجيو 

واغبرية والتضامن  إلنسانيةااؼبعدة للشباب، اشراهبم مثل السلم و 
الشعوب،  بٌناليت تساعد على التقريب  األخرىالدوِف وسائر اؼبثل 

الربامج اؼبعدة للشباب واليت يتلقاىا بشدة الربامج الرتفيهية  أىمومن 
 والرياضية

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 
 1966والسياسية 

اغبقوؽ اؼبنصوص عليها تستتبع فبارسة  ":الفقرة الثالثة:19المادة 
من ىذه اؼبادة واجبات ومسؤوليات خاصة. وعلى ذلك  2يف الفقرة 

هبوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أف تكوف ؿبددة بنص 
  :القانوف وأف تكوف ضرورية

  الحرتاـ حقوؽ اآلخرين أو ظبعتهم، أ(
داب غبماية األمن القومي أو النظاـ العاـ أو الصحة العامة أو اآل ب(

 " .العامة
  20المادة 

  .ربظر بالقانوف أية دعاية للحرب -1
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ربظر بالقانوف أية دعوة إُف الكراىية القومية أو العنصرية أو  -2
  .الدينية تشكل ربريضا على التمييز أو العداوة أو العنف

االتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري 
 1973والمعاقبة عليو 

  1المادة 
ن الدوؿ األطراؼ يف ىذه االتفاقية أف الفصل العنصري جريبة تعل -1

ضد اإلنسانية، وأف األفعاؿ البلإنسانية الناصبة عن سياسات 
وفبارسات الفصل العنصري وما يباثلها من سياسات وفبارسات العزؿ 
والتمييز العنصريٌن، واؼبعرفة يف اؼبادة الثانية من االتفاقية، ىي جرائم 

قانوف الدوِف، وال سيما مبادئ ميثاؽ األمم اؼبتحدة، تنتهك مبادئ ال
  .وتشكل هتديدا خطًنا للسلم واألمن الدوليٌن

تعلن الدوؿ األطراؼ يف ىذه االتفاقية ذبرٔف اؼبنظمات  -2
 واؼبؤسسات واألشخاص الذين يرتكبوف جريبة الفصل العنصري

اإلعالن بشأن المبادئ األساسية الخاصة بإسهام 
م في دعم السالم والتفاىم الدولي، وسائل اإلعال

وتعزيز حقوق اإلنسان، ومكافحة العنصرية 
 والفصل العنصري والتحريض علي الحرب

دعم السبلـ والتفاىم الدوِف، وتعزيز  أفعلى  األولىنصت المادة 
حقوؽ اإلنساف، ومكافحة العنصرية والفصل العنصري والتحريض 

رية ونشرىا علي كبو أوسع علي اغبرب، يقتضي تداوؿ اؼبعلومات حب
وأكثر توازنا. وعلي وسائل إعبلـ اعبماىًن أف تقدـ إسهاما أساسيا 
يف ىذا اؼبقاـ، وعلي قدر ما يعكس اإلعبلـ شيت جوانب اؼبوضوع 

 .اؼبعاًف، يكوف ىذا اإلسهاـ فعاال
 أنشطةالتدابير التي يلزم اتخاذىا لمناىضة  إعالن

 أشكالدة وسائر النازية والفاشية والفاشية الجدي
القائمة  االستبداديةوالممارسات  اإليديولوجيات

 واإلرىابعلى التعصب والكراىية العنصريين 
 1982العنصري 

هبذا القرار صبيع  المتحدة لألممالجمعية العامة  أدانت
واؼبمارسات االستبدادية وغًنىا، وال سيما النازية  اإليديولوجيات

 أو أالثين أو تقـو على التفرد العنصري والفاشية والفاشية اعبديدة اليت
 اإلنسافؼبنتظم غبقوؽ  واإلنكار واإلرىابعلى التعصب والكراىية 

 ىذه النتائج. إُفتؤدي  أو األساسيةوحرياتو 
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 األرضيةالمبادئ المنظمة الستخدام الدول 
التلفزي الدولي المباشر  اإلرسالاالصطناعية في 

1982 

 اإلرساؿيف ميداف  األنشطةصبيع  أفعلى  األولىنصت الفقرة 
ال يتعارض مع حقوؽ الدوؿ  أفالتلفزي عرب التوابع االصطناعية هبب 

 األشخاصيف السيادة، وعدـ التدخل يف شؤوهنا الداخلية وكذا حق 
 يف تلقي ونقل اؼبعلومات.

يكوف  أفهبب  األنشطةفبارسة ىذه  أفعلى  تنص الفقرة الثالثة
فاىم اؼبتبادؿ وتعزي العبلقات الودية والتعاوف بطريقة تتوافق وتطوير الت

 واألمناجل صيانة وحفظ السلم  منبٌن صبيع الدوؿ والشعوب 
 القانوف الدوِف ألحكاـالدوليٌن، كما ينبغي القياـ هبا وفقا 

الدوؿ تتحمل مسؤولية  أفعلى  تنص الفقرتان الثامنة والتاسعة
لبث التلفزي اؼبباشر عرب اليت تقـو هبا بنفسها فيما يتعلق با األنشطة

تقـو هبا ىيئات تقع ربت واليتها القضائية،  أوالتوابع الصناعية، 
وتتحمل اؼبنظمات الدولية اؼبشرتكة بٌن الدوؿ مسؤوليتها بنفسها عن 

 األنشطةقيامها هبذه 

والتلفزيوني  اإلذاعيوثيقة تنظيم البث واالستقبال 
 2008عبر الفضاء في المنطقة العربية 

تلتـز ىيئات البث ومقدمو خدمات البث وإعادة  ند السادس:الب
البث الفضائي بتطبيق اؼبعايًن والضوابط اؼبتعلقة بالعمل اإلعبلمي 

 التالية يف شأف كل اؼبصنفات اليت يتم بثها:
ػ احرتاـ كرامة اإلنساف وحقوؽ اآلخر يف كامل أشكاؿ وؿبتويات  1

 الربامج واػبدمات اؼبعروضة.
خصوصية األفراد واالمتناع عن انتهاكها بأي صورة من ػ احرتاـ  2

 الصور.
ػ االمتناع عن التحريض على الكراىية أو التمييز القائم على أساس  3

 األصل العريب أو اللوف أو اعبنس أو الدين.
ػ االمتناع عن بث كل شكل من أشكاؿ التحريض على العنف  4

 مة االحتبلؿ.واإلرىاب مع التفريق بينو وبٌن اغبق يف مقاو 
ػ االمتناع عن وصف اعبرائم بكافة أشكاؽبا وصورىا بطريقة تغري  5

بارتكاهبا أو تنطوي على إضفاء البطولة على اعبريبة ومرتكبيها أو 
 تربير دوافعها.

 ػ مراعاة أسلوب اغبوار وآدابو، واحرتاـ حق اآلخر يف الرد. 6
ث وإعادة تلتـز ىيئات البث ومقدمو خدمات الب البند السابع:
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البث الفضائي بتطبيق اؼبعايًن والضوابط اؼبتعلقة باغبفاظ على اؽبوية 
العربية يف شأف كل اؼبصنفات اليت يتم بثها، دبا يف ذلك الرسائل 

 ومن ذلك على وجو اػبصوص ما يلي:« اس اـ اس»القصًنة 
ػ االلتزاـ بصوف اؽبوية العربية من التأثًنات السلبية للعوؼبة، مع  1

 اظ على خصوصيات اجملتمع العريب.اغبف
إثراء شخصية اإلنساف العريب والعمل على تكاملها قوميا  - 2

 وإمبائها فكريا وثقافيا واجتماعيا وسياسيا واغبفاظ على اللغة العربية.
ػ االمتناع عن بث كل ما يتعارض مع توجهات التضامن العريب أو  3

العربية أو يعرضها  مع تعزيز أواصر التعاوف والتكامل بٌن الدوؿ
 للخطر.

ػ االلتزاـ باؼبوضوعية واألمانة باحرتاـ كرامة الدوؿ والشعوب  4
وسيادهتا الوطنية وعدـ تناوؿ قادهتا أو الرموز الوطنية والدينية 

 بالتجريح
 

 الفصل الرابع: خالصة

واقع ومعطيات نبلحظ وجود  فإنناخبلؿ ىذا البحث،  استعرضناىا اليتيف احملاور  اإلمعافمن خبلؿ 

التجاوزات اليت ربدث  أنواعالدوِف هبـر ويعاقب على ـبتلف  القانوف أفمتناقضة، فمن اعبانب النظري قبد 

 أننا إالمن خبلؿ التنظًن الذي وقفنا عليو.  اإللزاـنصوصو ؽبا طابع  أف إُف باإلضافة اإلعبلـ،عرب وسائل 

 كما والقوانٌن.صبيع اؼببادئ  أمامهافوضى خبلقة تتبلشى  ـأما أنفسناالواقع واؼبمارسات قبد  إُفنظرنا  إذا

توسعا يف الكم على مستوى النوعية السمعي البصري يشهد  اإلعبلـالعريب خاصة  اإلعبلـواقع  أف

 والكيف، كما ناه يعآف من معضلة ؿباكاة النماذج الغربية دوف مراعاة اػبصوصية العربية.
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 خاتمة:

موعة من النتائج اليت استخلصناىا، ونضع على ضوئها بعض التوصيات اليت يبكن لبتتم حبثنا ىذا بعرض ؾب

 أف تساعد يف تطوير اؼبنظومة القانونية ؽبذا اؼبيداف:

 النتائج:

من خبلؿ ىذا البحث اؼبتواضع الذي حاولنا من خبللو تسليط الضوء على القوانٌن اؼبنظمة للبث التلفزيوٓف 

 النتائج التالية: إُفقد توصلنا  فإنناالصناعية،  ألقمارا عرب

اؼبواثيق  أوالدولية  أوالوطنية  اإلعبلـكل قوانٌن   أف، ورغم اإلعبلـرغم وجود قوانٌن عامة تنظم ؾباؿ  -1

 أفيف مادتو العاشرة تنص على  اإلنسافالعاؼبي غبقوؽ  اإلعبلفومن بينها  اإلعبلـاليت تنص على حرية 

َف قبد  أننا إال ،اآلخرينو القانوف، واحرتاـ حقوؽ وحريات يسمح ب ىذه اغبرية سبارس يف حدود ما

بعض اؼبهنية البحتة، سوى   الناحيةالصناعية من  األقمارخاصا بتنظيم البث التلفزيوٓف عرب  قانونا

 .اآلخرينحقوؽ وحريات  باحرتاـالفقرات اؼبتعلقة 

اؿ ؾبيف  اغباصلةالتطورات التكنولوجية القوانٌن اؼبوجودة يف اؼبيداف غًن فعالة ومعظمها قديبة ال ذباري  -2

يتم اخرتاقها من طرؼ  لك يسمح بوجود ثغرات لتاِف فاف ذوبا واالتصاؿ، اإلعبلـتكنولوجيات 

 اؼبختلفة. اإلعبلميةاؼبؤسسات 

واالتصاالت السلكية  اإلذاعيالصناعية اؼبتخصصة يف البث  األقماراىتماـ الوثائق التنظيمية ؼبؤسسات  -3

واالقتصادي للمؤسسة دوف اعبانب اؼبهين ؽبا، وىذا ما يطرح  واإلدارياعبانب التنظيمي والبلسلكية ب
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كيفية عمل ىذه اؼبؤسسات، وما ىي الشروط الواجبة العتماد القنوات التلفزيونية عرب   إشكالية

 مداراهتا.

 اعبهات اؼبخولة أوها تطبيق آللياتدـ وضوح الرؤية بالنسبة تطبيق القوانٌن واؼبواثيق اؼبتوفرة، وع إشكالية -4

 إشكالية إُف باإلضافةيف حاؿ وجود خرؽ ؽبذه القوانٌن،  إليهااؼبؤسسات اليت يبكن التوجو  أوبذلك، 

 .اإلعبلميةتصنيف الشخصية القانونية للمؤسسات 

 إُف، اإلعبلميةالكربى ، وسيطرهتا على جزء كبًن من الساحة  اإلعبلميةظهور التكتبلت واؼبؤسسات  -5

شبكة العبلقات اليت تشكلها، وذباوزىا غبدود  إُفصارت مؤسسات ؽبا نفوذ عاؼبي، بالنظر  أهناحد 

 الوطنية والدولية. واألعراؼاؼبواثيق و القوانٌن  

التظاىرات الرياضية،  رأسهاعمل ىذه التكتبلت على احتكار ـبتلف التظاىرات العاؼبية وعلى  -6

 إُفاعبمهور يف تلقي اؼبعلومة، ووصوؿ حقوؽ االشرتاؾ  التشفًن، يبا يعترب خرقا غبق أسلوبواعتمادىا 

 خيالية. أسعار

بروز ظاىرة حجب القنوات التلفزيونية فجأة حبجة عدـ موافقة منهجها للدفاتر الشروط، مث عودهتا  -7

 للبث بنفس اؼبنهج و اػبط االفتتاحي دوف وجود تفسًن لذلك.

 أصبحتالشتم والتحريض، واليت  ائم القذؼ وجر  رأسهاوعلى  اإلعبلميةاالنتشار الكبًن للجرائم  -8

 ترتكب على مستوى القنوات الفضائية على اؼبباشر دوف حسيب وال رقيب.

عموما،  اإلعبلـومن خبلؿ ىذه الدراسة نلحظ فوضى كبًنة يف ؾباؿ  فإننا اؼبتغًناتيف ظل كل ىذه  -9

تكنولوجيا اؼبتطورة والعابرة ىذه ال أصبحتالصناعية، حيث  األقمارويف ؾباؿ البث التلفزيوٓف عرب 
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القوى السياسية واالقتصادية  أيديواقتصادي يف  وإيديولوجيللحدود تستعمل كسبلح سياسي 

 .األفرادهتديد االستقرار السياسي للدوؿ، وهتديد استقرار اجملتمعات ومعتقدات درجة  إُفالعاؼبية، 

 ألسبابملها مع القنوات التلفزيونية، االكبياز يف تعا ؼببدأالصناعية  األقمارتبين بعض مؤسسات  -10

فتنة بٌن  بإحداثضد القنوات التلفزيوٓف اؼبصرية اليت قامت  إجراء أيغًن معروفة، حيث انو َف يتخذ 

، ثحد القطيعة، يف حٌن مت حجب عدة قنوات ؼبخالفتها التفاقية الب إُفاعبزائر ومصر كادت تصل 

 مواد توحي بالعنصرية ضد العرؽ اليهودي. بثت ألهنا حجبتمن بينها قناة الرضبة اليت 

 التوصيات:

نتقدـ بالتوصيات التالية، من اجل تنظيم  فإننا أوردناىاومن خبلؿ النتائج اليت  ،من خبلؿ دراستنا ىذه

 الصناعية، يف العاَف عموما ويف العاَف العريب خصوصا: األقمارالبث التلفزيوٓف عرب 

الصناعية، يتماشى مع  األقمارل خاص بالبث التلفزيوٓف عرب ضرورة وضع تنظيم قانوٓف ؿبدد ومفص -1

 التطورات التكنولوجية اغبديث يف ىذا اجملاؿ.

منظمة قانونية مستقلة  إهبادمصداقية، عرب  إعطائومن اجل  ىذا التنظيم بالية لتطبيقو إتباعضرورة  -2

، وفقا للقانوف الصناعية  ألقماراالتلفزيونية عرب  القنواتكل ما يبث عرب   وإحصاءعاؼبية تقـو دبراقبة 

 .األساسية اإلنسافاؼبكفولة كحق من حقوؽ  اإلعبلـدببدأ حرية  اإلخبلؿالدوِف ودوف 

العاؼبية لبلتصاالت، لوضع دفرت شروط موحد  الصناعية األقمارتنسيق اعبهود بٌن صبيع مؤسسات  -3

 .يةاألساسالعتماد القنوات التلفزيونية، بشكل ال يتعارض مع اغبريات 

 .اؼبيدافاعتماد مؤسبر عاؼبي سنوي لدراسة اؼبستجدات القانونية والتقنية يف ىذا  -4
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، األخبلؽوفساد  باحيةلئلقابتو على القنوات اليت تروج العرب لر  اإلعبلـضرورة فرض ؾبلس وزراء  -5

 تمع العريب.الذي يهدد اؽبوية العربية،  كما يهدد ـبتلف فئات اجمل األمرالعاَف العريب، وىو  إُفواؼبوجهة 

، من اجل االعتباربعٌن  تؤخذ أفهبذه النتائج و التوصيات نكوف قد انتهينا من ىذه الدراسة اليت نرجو 

 أفالصناعية، كما نرجو  األقمارؿباولة تدارؾ الفوضى اغباصلة يف ميداف البث التلفزيوٓف عرب  أواؼبسانبة 

 إتباعالصناعية، مع ضرورة  قماراألالتلفزيوٓف عرب لى واقع البث نكوف قد سلطنا الضوء ولو بقدر قليل ع

التواصل اؼبعريف من اجل خدمة العلم والبحث العلمي  ارطإ، يف تستكملها أخرىىذه الدراسة بدراسات 

العربية  اإلعبلميةواالتصاؿ بشكل خاص، مع ضرورة تبين اؼبؤسسات  اإلعبلـبشكل عاـ، وخدمة علـو 

اف وبمل رسالة  اإلعبلـريب، فعلى اجملتمع الع أصالةلعاؼبية، مبادئ ربافظ على ا اإلنسانيةاؼببادئ  باإلضافة

الضيقة، كما هبب على ىذا الضيف الذي  األىداؼسامية بعيدة عن الغوغائية وحب التسلط وربقيق 

 ثارةاإليدخل البيوت دوف استئذاف كما ذكرننا يف بداية ىذا البحث الرتفع عن اؼبواد الشهوانية اؼبرتكزة على 

صبيع دوؿ  أف، رغم اؼبرأة غبقوؽ فاضحيف ذلك، وىو انتهاؾ  اؼبرأةواستغبلؿ  اؼبشاىديناعبنسية الجتذاب 

 إُفواغبقوقيوف  اإلعبلميوفوكما يدعوا  حقوقها تنتهك على اؼببل، أف، يف حٌن  اؼبرأةاحرتاـ  إُفالعاَف تدعوا 

يف حفظ حريات  واألخبلقيةحمل مسؤوليتو اؼبهنية يت أف اإلعبلـ، على اإلعبلمية واغبرياتضباية اغبقوؽ 

 .اآلخرينوحقوؽ 
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  جإلػالْ جٌؼحٌّٟ ٌذمٛق جإلٔغحْ

  1948وحْٔٛ جألٚي/ د٠غّرش  10( جٌّإسر فٟ 3-أٌف )د 217جػطّذ ٚٔشش ػٍٝ جٌّأل ذمشجس جٌجّؼ١س جٌؼحِس 

 جٌذ٠رحجس 

ُٔب ًبٕ ا٩هشاس ثٔب ُج٤ٔغ أػؼبء ا٧عشح اُجشش٣خ ٖٓ ًشآخ أط٤ِخ ك٤ْٜ، ٖٝٓ دوٞم ٓزغب٣ٝخ ٝثبثزخ، ٣شٌَ أعبط اُذش٣خ ٝاُؼذٍ 

 ٝاُغالّ ك٢ اُؼبُْ، 

ٗبدٝا ثجضٝؽ ػبُْ ُٝٔب ًبٕ رجبَٛ دوٞم ا٩ٗغبٕ ٝاصدساؤٛب هذ أكؼ٤ب ئ٠ُ أػٔبٍ أثبسد ثشثش٣زٜب اُؼ٤ٔش ا٩ٗغب٢ٗ، ًٝبٕ اُجشش هذ 

 ٣زٔزؼٕٞ ك٤ٚ ثذش٣خ اُوٍٞ ٝاُؼو٤ذح ٝثبُزذشس ٖٓ اُخٞف ٝاُلبهخ، ًأع٠ٔ ٓب رشٗٞ ئ٤ُٚ ٗلٞعْٜ، 

ُٝٔب ًبٕ ٖٓ ا٧عبع٢ إٔ رزٔزغ دوٞم ا٩ٗغبٕ ثذٔب٣خ اُ٘ظبّ اُوب٢ٗٞٗ ئرا أس٣ذ ُِجشش أال ٣ؼطشٝا أخش ا٧ٓش ئ٠ُ ا٤ُِبر ثبُزٔشد ػ٠ِ 

 اُطـ٤بٕ ٝاالػطٜبد، 

 ٕ ٖٓ اُجٞٛش١ اُؼَٔ ػ٠ِ ر٤ٔ٘خ ػالهبد ٝد٣خ ث٤ٖ ا٧ْٓ، ُٝٔب ًب

ُٝٔب ًبٗذ شؼٞة ا٧ْٓ أُزذذح هذ أػبدد ك٢ ا٤ُٔثبم رأ٤ًذ ئ٣ٔبٜٗب ثذوٞم ا٩ٗغبٕ ا٧عبع٤خ، ٝثٌشآخ ا٩ٗغبٕ ٝهذسٙ، ٝثزغب١ٝ 

 ذ٤بح ك٢ جٞ ٖٓ اُذش٣خ أكغخ، اُشجبٍ ٝاُ٘غبء ك٢ اُذوٞم، ٝدضٓذ أٓشٛب ػ٠ِ اُٜ٘ٞع ثبُزوذّ االجزٔبػ٢ ٝثزذغ٤ٖ ٓغز٣ٞبد اُ

اُؼب٤٤ُٖٔ ُذوٞم ا  ُٝٔب ًبٗذ اُذٍٝ ا٧ػؼبء هذ رؼٜذد ثبُؼَٔ، ثبُزؼبٕٝ ٓغ ا٧ْٓ أُزذذح ػ٠ِ ػٔبٕ رؼض٣ض االدزشاّ ٝأُشاػبح

 ٩ٗغبٕ ٝدش٣برٚ ا٧عبع٤خ، 

 ُٞكبء ثٜزا اُزؼٜذ، ُٝٔب ًبٕ اُزوبء اُج٤ٔغ ػ٠ِ كْٜ ٓشزشى ُٜزٙ اُذوٞم ٝاُذش٣بد أٓشا ثبُؾ اُؼشٝسح ُزٔبّ ا

 كإ اُجٔؼ٤خ اُؼبٓخ 

ر٘شش ػ٠ِ ا٨ُٔ ٛزا ا٩ػالٕ اُؼب٢ُٔ ُذوٞم ا٩ٗغبٕ ثٞطلٚ أُثَ ا٧ػ٠ِ أُشزشى اُز١ ٣٘جـ٢ إٔ رجِـٚ ًبكخ اُشؼٞة ًٝبكخ ا٧ْٓ، 

ٝاُزشث٤خ، ئ٠ُ رٞؽ٤ذ  ًٔب ٣غؼ٠ ج٤ٔغ أكشاد أُجزٔغ ٤ٛٝئبرٚ، ٝاػؼ٤ٖ ٛزا ا٩ػالٕ ٗظت أػ٤ْٜ٘ ػ٠ِ اُذٝاّ، ٖٝٓ خالٍ اُزؼ٤ِْ

ادزشاّ ٛزٙ اُذوٞم ٝاُذش٣بد، ًٝٔب ٣ٌلِٞا، ثبُزذاث٤ش أُطشدح ٝاُذ٤ُٝخ، االػزشاف اُؼب٢ُٔ ثٜب ٝٓشاػبرٜب اُلؼ٤ِخ، ك٤ٔب ث٤ٖ شؼٞة 

 اُذٍٝ ا٧ػؼبء رارٜب ٝك٤ٔب ث٤ٖ شؼٞة ا٧هب٤ُْ أُٞػٞػ٤خ رذذ ٝال٣زٜب ػ٠ِ اُغٞاء، 

  1جٌّحدز 

ٝٓزغب٣ٖٝ ك٢ اٌُشآخ ٝاُذوٞم. ْٝٛ هذ ٝٛجٞا اُؼوَ ٝاُٞجذإ ٝػ٤ِْٜ إٔ ٣ؼبِٓٞا ثؼؼْٜ ثؼؼب ثشٝح ٣ُٞذ ج٤ٔغ اُ٘بط أدشاسا 

  .ا٩خبء

  2جٌّحدز 

ٌَُ ئٗغبٕ دن اُزٔزغ ثج٤ٔغ اُذوٞم ٝاُذش٣بد أُزًٞسح ك٢ ٛزا ا٩ػالٕ، دٝٗٔب ر٤٤ٔض ٖٓ أ١ ٗٞع، ٝالع٤ٔب اُز٤٤ٔض ثغجت 

، أٝ اُذ٣ٖ، أٝ اُشأ١ ع٤بع٤ب ٝؿ٤ش ع٤بع٢، أٝ ا٧طَ اُٞؽ٢٘ أٝ االجزٔبػ٢، أٝ اُثشٝح، أٝ اُؼ٘ظش، أٝ إُِٞ أٝ اُج٘ظ، أٝ اُِـخ

  .أُُٞذ، أٝ أ١ ٝػغ أخش

ٝكؼال ػٖ رُي، ال ٣جٞص اُز٤٤ٔض ػ٠ِ أعبط اُٞػغ اُغ٤بع٢ أٝ اُوب٢ٗٞٗ أٝ اُذ٢ُٝ ُِجِذ أٝ ا٩ه٤ِْ اُز١ ٣٘ز٢ٔ ئ٤ُٚ اُشخض، عٞاء 

  .ٞطب٣خ أٝ ؿ٤ش ٓزٔزغ ثبُذٌْ اُزار٢ أّ خبػؼب ٧ك٢ ه٤ذ آخش ػ٠ِ ع٤بدرٚأًبٕ ٓغزوال أٝ ٓٞػٞػب رذذ اُ

  3جٌّحدز 

 نسافاإلعبلف العاؼبي غبقوؽ اإل: 1ملحق 
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  .ٌَُ كشد دن ك٢ اُذ٤بح ٝاُذش٣خ ٝك٢ ا٧ٓبٕ ػ٠ِ شخظٚ

  4جٌّحدز 

  .ال ٣جٞص اعزشهبم أدذ أٝ اعزؼجبدٙ، ٣ٝذظش اُشم ٝاالرجبس ثبُشه٤ن ثج٤ٔغ طٞسٛٔب

  5جٌّحدز 

  .ِٔؼبِٓخ أٝ اُؼوٞثخ اُوبع٤خ أٝ اُالئٗغب٤ٗخ أٝ اُذبؽخ ثبٌُشآخال ٣جٞص ئخؼبع أدذ ُِزؼز٣ت ٝال ُ

  6جٌّحدز 

  .ٌَُ ئٗغبٕ، ك٢ ًَ ٌٓبٕ، اُذن ثإٔ ٣ؼزشف ُٚ ثبُشخظ٤خ اُوب٤ٗٞٗخ

  7جٌّحدز 

ُذٔب٣خ ٖٓ اُ٘بط ج٤ٔؼب عٞاء أٓبّ اُوبٕٗٞ، ْٝٛ ٣زغبٕٝٝ ك٢ دن اُزٔزغ ثذٔب٣خ اُوبٕٗٞ دٝٗٔب ر٤٤ٔض، ًٔب ٣زغبٕٝٝ ك٢ دن اُزٔزغ ثب

  .أ١ ر٤٤ٔض ٣٘زٜي ٛزا ا٩ػالٕ ٖٝٓ أ١ رذش٣غ ػ٠ِ ٓثَ ٛزا اُز٤٤ٔض

  8جٌّحدز 

١٧ شخض دن اُِجٞء ئ٠ُ أُذبًْ اُٞؽ٤٘خ أُخزظخ ٩ٗظبكٚ اُلؼ٢ِ ٖٓ أ٣خ أػٔبٍ ر٘زٜي اُذوٞم ا٧عبع٤خ اُز٢ ٣ٔ٘ذٜب ئ٣بٙ 

  .اُذعزٞس أٝ اُوبٕٗٞ

  9جٌّحدز 

  .ٙ أٝ ٗل٤ٚ رؼغلبال ٣جٞص اػزوبٍ أ١ ئٗغبٕ أٝ دجض

  10جٌّحدز 

ٌَُ ئٗغبٕ، ػ٠ِ هذّ أُغبٝاح اُزبٓخ ٓغ ا٥خش٣ٖ، اُذن ك٢ إٔ ر٘ظش هؼ٤زٚ ٓذٌٔخ ٓغزوِخ ٝٓذب٣ذح، ٗظشا ٓ٘ظلب ٝػ٤ِ٘ب، ُِلظَ 

  .ك٢ دوٞهٚ ٝاُزضآبرٚ ٝك٢ أ٣خ رٜٔخ جضائ٤خ رٞجٚ ئ٤ُٚ

  11جٌّحدز 

رٌبثٚ ُٜب هبٗٞٗب ك٢ ٓذبًٔخ ػ٤ِ٘خ رٌٕٞ هذ ٝكشد ُٚ ك٤ٜب ج٤ٔغ اُؼٔبٗبد ًَ شخض ٓزْٜ ثجش٣ٔخ ٣ؼزجش ثش٣ئب ئ٠ُ إٔ ٣ثجذ اس -1

  .اُالصٓخ ُِذكبع ػٖ ٗلغٚ

ال ٣ذإ أ١ شخض ثجش٣ٔخ ثغجت أ١ ػَٔ أٝ آز٘بع ػٖ ػَٔ ُْ ٣ٌٖ ك٢ د٤٘ٚ ٣شٌَ جشٓب ثٔوزؼ٠ اُوبٕٗٞ اُٞؽ٢٘ أٝ اُذ٢ُٝ،  -2

  .٣خ ك٢ اُٞهذ اُز١ اسرٌت ك٤ٚ اُلؼَ اُجش٢ًٓٔب ال رٞهغ ػ٤ِٚ أ٣خ ػوٞثخ أشذ ٖٓ رِي اُز٢ ًبٗذ عبس

  12جٌّحدز 

ال ٣جٞص رؼش٣غ أدذ ُزذخَ رؼغل٢ ك٢ د٤برٚ اُخبطخ أٝ ك٢ شإٕٝ أعشرٚ أٝ ٓغٌ٘ٚ أٝ ٓشاعالرٚ، ٝال ُذٔالد رظٖٔ ششكٚ 

  .ٝعٔؼزٚ. ٌَُٝ شخض دن ك٢ إٔ ٣ذ٤ٔٚ اُوبٕٗٞ ٖٓ ٓثَ رُي اُزذخَ أٝ رِي اُذٔالد

  13جٌّحدز 

  .دن ك٢ دش٣خ اُز٘وَ ٝك٢ اخز٤بس ٓذَ ئهبٓزٚ داخَ دذٝد اُذُٝخٌَُ كشد  -1
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  .ٌَُ كشد دن ك٢ ٓـبدسح أك٢ ثِذ، ثٔب ك٢ رُي ثِذٙ، ٝك٢ اُؼٞدح ئ٠ُ ثِذٙ -2

  14جٌّحدز 

  .ٌَُ كشد دن اُزٔبط ِٓجأ ك٢ ثِذإ أخشٟ ٝاُزٔزغ ثٚ خالطب ٖٓ االػطٜبد -1

الدوخ ٗبشئخ ثبُلؼَ ػٖ جش٣ٔخ ؿ٤ش ع٤بع٤خ أٝ ػٖ أػٔبٍ ر٘بهغ ٓوبطذ ا٧ْٓ ال ٣ٌٖٔ اُززسع ثٜزا اُذن ئرا ًبٗذ ٛ٘بى ٓ -2

  .أُزذذح ٝٓجبدئٜب

  15جٌّحدز 

  .ٌَُ كشد دن اُزٔزغ ثج٘غ٤خ ٓب -1

  .ال ٣جٞص، رؼغلب، دشٓبٕ أك٢ شخض ٖٓ ج٘غ٤زٚ ٝال ٖٓ دلٚ ك٢ رـ٤٤ش ج٘غ٤زٚ -2

  16جٌّحدز 

اُزضٝج ٝرأع٤ظ أعشح، دٕٝ أك٢ ه٤ذ ثغجت اُؼشم أٝ اُج٘غ٤خ أٝ اُذ٣ٖ. ٝٛٔب  ُِشجَ ٝأُشأح، ٓز٠ أدسًب عٖ اُجِٞؽ، دن -1

  .ٓزغب٣ٝبٕ ك٢ اُذوٞم ُذٟ اُزضٝج ٝخالٍ ه٤بّ اُضٝاج ُٝذٟ اٗذالُٚ

  .ال ٣ؼوذ اُضٝاج ئال ثشػب اُطشك٤ٖ ٝأُضٓغ صٝاجٜٔب سػبء ًبٓال ال ئًشاٙ ك٤ٚ -2

  .زٔغ، ُٜٝب دن اُزٔزغ ثذٔب٣خ أُجزٔغ ٝاُذُٝخا٧عشح ٢ٛ اُخ٤ِخ اُطج٤ؼ٤خ ٝا٧عبع٤خ ك٢ أُج -3

  17جٌّحدز 

  .ٌَُ كشد دن ك٢ اُزِٔي، ثٔلشدٙ أٝ ثبالشزشاى ٓغ ؿ٤شٙ -1

  .ال ٣جٞص رجش٣ذ أدذ ٖٓ ٌِٓٚ رؼغلب -2

  18جٌّحدز 

ئظٜبس د٣٘ٚ أٝ  ٌَُ شخض دن ك٢ دش٣خ اُلٌش ٝاُٞجذإ ٝاُذ٣ٖ، ٣ٝشَٔ ٛزا اُذن دش٣زٚ ك٢ رـ٤٤ش د٣٘ٚ أٝ ٓؼزوذٙ، ٝدش٣زٚ ك٢

  .ٓؼزوذٙ ثبُزؼجذ ٝئهبٓخ اُشؼبئش ٝأُٔبسعخ ٝاُزؼ٤ِْ، ثٔلشدٙ أٝ ٓغ جٔبػخ، ٝأٓبّ ا٨ُٔ أٝ ػ٠ِ دذح

  19جٌّحدز 

ٌَُ شخض دن اُزٔزغ ثذش٣خ اُشأ١ ٝاُزؼج٤ش، ٣ٝشَٔ ٛزا اُذن دش٣زٚ ك٢ اػز٘بم ا٥ساء دٕٝ ٓؼب٣وخ، ٝك٢ اُزٔبط ا٧ٗجبء 

  .٠ ا٥خش٣ٖ، ثأ٣خ ٝع٤ِخ ٝدٝٗٔب اػزجبس ُِذذٝدٝا٧كٌبس ٝرِو٤ٜب ٝٗوِٜب ئُ

  20جٌّحدز 

  .ٌَُ شخض دن ك٢ دش٣خ االشزشاى ك٢ االجزٔبػبد ٝاُجٔؼ٤بد اُغ٤ِٔخ -1

  .ال ٣جٞص ئسؿبّ أدذ ػ٠ِ االٗزٔبء ئ٠ُ جٔؼ٤خ ٓب -2

  21جٌّحدز 

  .ٓٔث٤ِٖ ٣خزبسٕٝ ك٢ دش٣خ ٌَُ شخض دن أُشبسًخ ك٢ ئداسح اُشإٕٝ اُؼبٓخ ُجِذٙ، ئٓب ٓجبششح ٝآٓب ثٞاعطخ -1
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  .ٌَُ شخض، ثبُزغب١ٝ ٓغ ا٥خش٣ٖ، دن روِذ اُٞظبئق اُؼبٓخ ك٢ ثِذٙ -2

ئسادح اُشؼت ٢ٛ ٓ٘بؽ عِطخ اُذٌْ، ٣ٝجت إٔ رزج٠ِ ٛزٙ ا٩سادح ٖٓ خالٍ اٗزخبثبد ٗض٣ٜخ رجش١ د٣ٝب ثبالهزشاع اُؼبّ ٝػ٠ِ  -3

  .اء ٌٓبكئ ٖٓ د٤ث ػٔبٕ دش٣خ اُزظ٣ٞذهذّ أُغبٝاح ث٤ٖ اُ٘بخج٤ٖ ٝثبُزظ٣ٞذ اُغش١ أٝ ثاجش

  22جٌّحدز 

ٌَُ شخض، ثٞطلٚ ػٔٞا ك٢ أُجزٔغ، دن ك٢ اُؼٔبٕ االجزٔبػ٢، ٖٝٓ دوٚ إٔ رٞكش ُٚ، ٖٓ خالٍ أُجٜٞد اُو٢ٓٞ ٝاُزؼبٕٝ 

ٌُشآزٚ ُٝز٘ب٢ٓ اُذ٢ُٝ، ٝثٔب ٣زلن ٓغ ٤ٌَٛ ًَ دُٝخ ٝٓٞاسدٛب، اُذوٞم االهزظبد٣خ ٝاالجزٔبػ٤خ ٝاُثوبك٤خ اُز٢ ال ؿ٠٘ ػٜ٘ب 

  .شخظ٤زٚ ك٢ دش٣خ

  23جٌّحدز 

  .ٌَُ شخض دن ك٢ اُؼَٔ، ٝك٢ دش٣خ اخز٤بس ػِٚ، ٝك٢ ششٝؽ ػَٔ ػبدُخ ٝٓشػ٤خ، ٝك٢ اُذٔب٣خ ٖٓ اُجطبُخ -1

  .ُج٤ٔغ ا٧كشاد، دٕٝ أ١ ر٤٤ٔض، اُذن ك٢ أجش ٓزغبٝ ػ٠ِ اُؼَٔ أُزغب١ٝ -2

لَ ُٚ ٧ٝعشرٚ ػ٤شخ الئوخ ثبٌُشآخ اُجشش٣خ ٝرغزٌَٔ، ػ٘ذ االهزؼبء، ثٞعبئَ ٌَُ كشد ٣ؼَٔ دن ك٢ ٌٓبكأح ػبدُخ ٝٓشػ٤خ رٌ -3

  .أخشٟ ُِذٔب٣خ االجزٔبػ٤خ

  .ٌَُ شخض دن ئٗشبء اُ٘وبثبد ٓغ آخش٣ٖ ٝاالٗؼٔبّ ئ٤ُٜب ٖٓ أجَ دٔب٣خ ٓظبُذٚ -4

  24جٌّحدز 

  .ٝك٢ ئجبصاد دٝس٣خ ٓأجٞسحٌَُ شخض دن ك٢ اُشادخ ٝأٝهبد اُلشاؽ، ٝخظٞطب ك٢ رذذ٣ذ ٓؼوٍٞ ُغبػبد اُؼَٔ 

  25جٌّحدز 

ٌَُ شخض دن ك٢ ٓغزٟٞ ٓؼ٤شخ ٣ٌل٢ ُؼٔبٕ اُظذخ ٝاُشكبٛخ ُٚ ٧ٝعشرٚ، ٝخبطخ ػ٠ِ طؼ٤ذ أُأًَ ٝأُِجظ ٝأُغٌٖ  -1

جض ٝاُؼ٘ب٣خ اُطج٤خ ٝطؼ٤ذ اُخذٓبد االجزٔبػ٤خ اُؼشٝس٣خ، ُٝٚ اُذن ك٢ ٓب ٣أٖٓ ثٚ اُـٞائَ ك٢ دبالد اُجطبُخ أٝ أُشع أٝ اُؼ

  .أٝ اُزشكَ أٝ اُش٤خٞخخ أٝ ؿ٤ش رُي ٖٓ اُظشٝف اُخبسجخ ػٖ ئسادرٚ ٝاُز٢ رلوذٙ أعجبة ػ٤شٚ

٨ُٓٞٓخ ٝاُطلُٞخ دن ك٢ سػب٣خ ٝٓغبػذح خبطز٤ٖ. ُٝج٤ٔغ ا٧ؽلبٍ دن اُزٔزغ ثزاد اُذٔب٣خ االجزٔبػ٤خ عٞاء ُٝذٝا ك٢ ئؽبس  -2

  .اُضٝاج أٝ خبسج ٛزا ا٩ؽبس

  26جٌّحدز 

ن ك٢ اُزؼ٤ِْ. ٣ٝجت إٔ ٣ٞكش اُزؼ٤ِْ ٓجبٗب، ػ٠ِ ا٧هَ ك٢ ٓشدِز٤ٚ االثزذائ٤خ ٝا٧عبع٤خ. ٣ٌٕٝٞ اُزؼ٤ِْ االثزذائ٢ ٌَُ شخض د -1

  .ئُضا٤ٓب. ٣ٌٕٝٞ اُزؼ٤ِْ اُل٢٘ ٝا٢ُٜ٘ٔ ٓزبدب ُِؼّٔٞ. ٣ٌٕٝٞ اُزؼ٤ِْ اُؼب٢ُ ٓزبدب ُِج٤ٔغ رجؼب ٌُلبءرْٜ

خ ا٩ٗغبٕ ٝرؼض٣ض ادزشاّ دوٞم ا٩ٗغبٕ ٝاُذش٣بد ا٧عبع٤خ. ًٔب ٣جت إٔ ٣ؼضص ٣جت إٔ ٣غزٜذف اُزؼ٤ِْ اُز٤ٔ٘خ اٌُبِٓخ ُشخظ٤ -2

اُزلبْٛ ٝاُزغبٓخ ٝاُظذاهخ ث٤ٖ ج٤ٔغ ا٧ْٓ ٝج٤ٔغ اُلئبد اُؼ٘ظش٣خ أٝ اُذ٤٘٣خ، ٝإٔ ٣إ٣ذ ا٧ٗشطخ اُز٢ رؼطِغ ثٜب ا٧ْٓ أُزذذح 

  .ُذلع اُغالّ

  .٤ْ اُز١ ٣ؼط٠ ٧ٝالد٦ُْٛثبء، ػ٠ِ عج٤َ ا٣ُٞٝ٧خ، دن اخز٤بس ٗٞع اُزؼِ -3

  27جٌّحدز 

ٌَُ شخض دن أُشبسًخ اُذشح ك٢ د٤بح أُجزٔغ اُثوبك٤خ، ٝك٢ االعزٔزبع ثبُلٕ٘ٞ، ٝا٩عٜبّ ك٢ اُزوذّ اُؼ٢ِٔ ٝك٢ اُلٞائذ اُز٢  -1

  .ر٘جْ ػ٘ٚ
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  .٢ ٖٓ ط٘ؼٌَُٚ شخض دن ك٢ دٔب٣خ أُظبُخ أُؼ٣ٞ٘خ ٝأُبد٣خ أُزشرجخ ػ٠ِ أ١ ئٗزبج ػ٢ِٔ أٝ أدث٢ أٝ ك٘ -2

  28جٌّحدز 

  .ٌَُ كشد دن اُزٔزغ ث٘ظبّ اجزٔبػ٢ ٝد٢ُٝ ٣ٌٖٔ إٔ رزذون ك٢ ظِٚ اُذوٞم ٝاُذش٣بد أُ٘ظٞص ػ٤ِٜب ك٢ ٛزا ا٩ػالٕ رذووب ربٓب

  29جٌّحدز 

  .ػ٠ِ ًَ كشد ٝاججبد ئصاء اُجٔبػخ، اُز٢ ك٤ٜب ٝدذٛب ٣ٌٖٔ إٔ ر٘ٔٞ شخظ٤زٚ اُ٘ٔٞ اُذش اٌُبَٓ -1

كشد، ك٢ ٓٔبسعخ دوٞهٚ ٝدش٣برٚ، ئال ُِو٤ٞد اُز٢ ٣وشسٛب اُوبٕٗٞ ٓغزٜذكب ٜٓ٘ب، دظشا، ػٔبٕ االػزشاف اُٞاجت ال ٣خؼغ أ١  -2

  ثذوٞم ٝدش٣بد ا٥خش٣ٖ ٝادزشآٜب، ٝاُٞكبء ثبُؼبدٍ ٖٓ ٓوزؼ٤بد اُلؼ٤ِخ ٝاُ٘ظبّ اُؼبّ ٝسكبٙ اُج٤ٔغ ك٢ ٓجزٔغ د٣ٔوشاؽ٢،

  .ػ٠ِ ٗذٞ ٣٘بهغ ٓوبطذ ا٧ْٓ أُزذذح ٝٓجبدئٜب ال ٣جٞص ك٢ أ١ دبٍ إٔ رٔبسط ٛزٙ اُذوٞم -3

  30جٌّحدز 

٤ُظ ك٢ ٛزا ا٩ػالٕ أ١ ٗض ٣جٞص رأ٣ِٝٚ ػ٠ِ ٗذٞ ٣ل٤ذ اٗطٞاءٙ ػ٠ِ رخ٣َٞ أ٣خ دُٝخ أٝ جٔبػخ، أٝ أ١ كشد، أ١ دن ك٢ اُو٤بّ ثأ١ 

 .ٗشبؽ أٝ ثأ١ كؼَ ٣ٜذف ئ٠ُ ٛذّ أ١ ٖٓ اُذوٞم ٝاُذش٣بد أُ٘ظٞص ػ٤ِٜب ك٤ٚ
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 1974االتفاقية اؼبتعلقة بتوزيع اإلشارات اغباملة للربامج واؼبرسلة بواسطة السواتل : 2ملحق 
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اؼببادئ اؼبنظمة الستخداـ الدوؿ األرضية االصطناعية يف اإلرساؿ التلفزي : 3ملحق 

 1982الدوِف اؼبباشر 
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اشية و الفاشية اعبديدة التدابًن اليت يلـز ازباذىا ؼبناىضة أنشطة النازية والف: 4ملحق 

وسائر أشكاؿ اإليديولوجيات واؼبمارسات االستبدادية القائمة على التعصب والكراىية 

 1982العنصريٌن واإلرىاب العنصري 
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ئػالْ ذشأْ جٌّرحدب جألعحع١س جٌخحطس ذاعٙحَ ٚعحتً جإلػالَ فٟ دػُ جٌغالَ 

ٕظشٞ ٚجٌطفحُ٘ جٌذٌٟٚ، ٚضؼض٠ض دمٛق جإلٔغحْ، ِٚىحفذس جٌؼٕظش٠س ٚجٌفظً جٌؼ

 ٚجٌطذش٠غ ػٍٟ جٌذشخ

 أطذسٖ جٌّإضّش جٌؼحَ ٌّٕظّس جألُِ جٌّطذذز ٌٍطشذ١س ٚجٌؼٍُ ٚجٌػمحفس 

 1978ضشش٠ٓ جٌػحٟٔ/ٔٛفّرش  28فٟ دٚسضٗ جٌؼشش٠ٓ، ٠َٛ 

 جٌذ٠رحجس 

 ئْ جٌّإضّش جٌؼحَ،

ٌؼًّ ػٍٟ ضٛغ١ك ػشٞ ئر ٠زوش ذأْ "ج١ٌٛٔغىٛ" ضغطٙذف، ذّمطؼٝ ١ِػحلٙح جٌطأع١غٟ "جٌّغحّ٘س فٟ طْٛ جٌغٍُ ٚجألِٓ ٚذح

جٌطؼحْٚ ذ١ٓ جألُِ ػٓ ؽش٠ك جٌطشذ١س ٚجٌؼٍُ ٚجٌػمحفس ذغ١س ػّحْ جدطشجَ جٌج١ّغ ٌٍؼذجٌس ٚجٌمحْٔٛ ٚدمٛق جإلٔغحْ ٚدش٠حضٗ 

(، ٚذأْ جٌّٕظّس ؽٍرح ٌٙزٖ جٌغح٠س، عطؼًّ ػٍٟ "ضغ١ًٙ دش٠س ضذفك جألفىحس ػٓ ؽش٠ك جٌىٍّس 1ِٓ جٌّحدز  1جألعحع١س" )جٌفمشز 

 ،(1ِٓ جٌّحدز  2)جٌفمشز ٚجٌظٛسز" 

ئ٠ّحٔح ِٕٙح ذٛجٛخ ضٛف١ش فشص ضؼ١ّ١ٍس "ٚئر ٠زوش أ٠ؼح ذأْ ج١ٌّػحق جٌطأع١غٟ ٠ٕض ػٍٟ أْ جٌذٚي جألػؼحء فٟ ج١ٌٛٔغىٛ، 

وحٍِس ِٚطىحفثس ٌج١ّغ جٌٕحط، ٚجٌطّحط جٌذم١مس جٌّٛػٛػ١س دّٚٔح ل١ٛد، ٚدش٠س ضرحدي جألفىحس ٚجٌّؼحسف، ِطفمس ِٚظّّس ػٍٟ 

تً جٌطخحؽد ذ١ٓ جٌشؼٛخ ٚجالعطضجدز ِٕٙح ٚػٍٟ جعطخذجَ ٘زٖ جٌٛعحتً عؼ١ح ٚسجء جٌطفحُ٘ جٌّطرحدي ٚؽٍرح ٌٛلٛف وً ض١ّٕس ٚعح

 ،(ِٕٙح، ذظٛسز أطذق ٚأوًّ، ػٍٟ أّٔحؽ د١حز جٌشؼٛخ جألخشٜ" )جٌفمشز جٌغحدعس ِٓ جٌذ٠رحجس

 ٚئر ٠زوش ذّمحطذ ِٚرحدب جألُِ جٌّطذذز وّح دذد٘ح ١ِػحلٙح،

ِٕٗ، جٌطٟ  19ٚال ع١ّح جٌّحدز  1948إلػالْ جٌؼحٌّٟ ٌذمٛق جإلٔغحْ جٌزٞ جػطّذضٗ جٌجّؼ١س جٌؼحِس ٌألُِ جٌّطذذز ػحَ ٚئر ٠زوش ذح

ضٕض ػٍٟ أْ "ٌىً شخض دك جٌطّطغ ذذش٠س جٌشأٞ ٚجٌطؼر١ش، ٠ٚشًّ ٘زج جٌذك دش٠طٗ فٟ جػطٕحق ج٢سجء دْٚ ِؼح٠مس، ٚفٟ 

ٟ ج٢خش٠ٓ، ذأ٠س ٚع١ٍس ٚدّٚٔح جػطرحس ٌٍذذٚد"، ٚذحٌؼٙذ جٌذٌٟٚ جٌخحص ذحٌذمٛق جٌطّحط جألٔرحء ٚجألفىحس ٚضٍم١ٙح ٚٔمٍٙح ئٌ

٠ٚذ٠ٓ  19ٚجٌزٞ ٠ؼٍٓ ٔفظ ٘زٖ جٌّرحدب فٟ جٌّحدز  1966جٌّذ١ٔس ٚجٌغ١حع١س جٌزٞ جػطّذضٗ جٌجّؼ١س جٌؼحِس ٌألُِ جٌّطذذز ػحَ 

ٚ جٌذ١ٕ٠س ٚأٞ شىً ِٓ أشىحي جٌط١١ّض أٚ جٌؼذجء أٚ جٌطذش٠غ ػٍٟ جٌذشخ ٚئغحسز جٌرغؼحء جٌٛؽ١ٕس أٚ جٌؼٕظش٠س أ 20فٟ جٌّحدز 

 جٌؼٕف،

ِٓ جالضفحل١س جٌذ١ٌٚس ٌٍمؼحء ػٍٟ ج١ّغ أشىحي جٌط١١ّض جٌؼٕظشٞ، جٌطٟ جػطّذضٙح جٌجّؼ١س جٌؼحِس ٌألُِ جٌّطذذز  4ٚئر ٠زوش ذحٌّحدز 

طّذضٙح جٌجّؼ١س جٌؼحِس ٌألُِ جٌّطذذز ػحَ ، ٚذحالضفحل١س جٌذ١ٌٚس ٌمّغ جش٠ّس جٌفظً جٌؼٕظشٞ ٚجٌّؼحلرس ػ١ٍٙح، جٌطٟ جػ1965ػحَ 

، جٌٍط١ٓ ضؼٙذش ف١ّٙح جٌذٚي جٌّٕؼّس ئ١ٌّٙح ذحضخحر ضذجذ١ش فٛس٠س ئ٠جحذ١س ٌٍمؼحء ػٍٟ وً ِح ٠شجغ جٌط١١ّض جٌؼٕظشٞ 1973

عحش ٚػٍٟ أٞ ػًّ ِٓ أػّحي ٘زج جٌط١١ّض، ٚلشسش جٌذ١ٌٍٛس دْٚ أٞ ضشج١غ ػٍٟ جش٠ّس جٌفظً جٌؼٕظشٞ ِٚح ٠ّحغٍٙح ِٓ ع١ح

 جٌطفشلس أٚ ِظح٘ش٘ح،

ٚئر ٠زوش ذاػالْ جششجخ جٌشرحخ ِػً جٌغٍُ ٚجالدطشجَ جٌّطرحدي ٚجٌطفحُ٘ ذ١ٓ جٌشؼٛخ جٌزٞ جػطّذضٗ جٌجّؼ١س جٌؼحِس ٌألُِ جٌّطذذز 

 ،1965فٟ ػحَ 

 جذ٠ذ ٚذحٌذٚس جٌزٞ ٚئر ٠زوش ذحإلػالٔحش ٚجٌمشجسجش جٌطٟ جػطّذضٙح ِخطٍف ٚوحالش جألُِ جٌّطذذز ذشأْ ئلحِس ٔظحَ جلطظحدٞ دٌٟٚ

 ع١ىْٛ ػٍٟ ج١ٌٛٔغىٛ أدجؤٖ فٟ ٘زج جٌّجحي،

 ،1966ٚئر ٠زوش ذاػالْ ِرحدب جٌطؼحْٚ جٌػمحفٟ جٌذٌٟٚ، جٌزٞ جػطّذٖ جٌّإضّش جٌؼحَ ١ٌٍٛٔغىٛ ػحَ 

ؼٍِٛحش دك ٚجٌزٞ ٠ؼٍٓ "أْ دش٠س ضذجٚي جٌّ 1946( جٌزٞ جػطّذضٗ جٌجّؼ١س جٌؼحِس ٌألُِ جٌّطذذز ػحَ 1-)د 59ٚئر ٠زوش ذحٌمشجس 

ٚأْ أدذ  ...ِٓ دمٛق جإلٔغحْ جألعحع١س، ٟٚ٘ جٌّؼ١حس جٌزٞ ضمحط ذٗ ج١ّغ جٌذش٠حش جٌطٟ ضىشط جألُِ جٌّطذذز جٙٛد٘ح ٌٙح 

جٌؼٕحطش جٌطٟ ال غٕٟ ػٕٙح فٟ دش٠س جإلػالَ ٘ٛ ضٛجفش جإلسجدز ٚجٌمذسز ػٍٟ ػذَ ئعحءز جعطؼّحٌٙح، ٚأْ ئدذٜ لٛجػذ٘ح جألعحع١س 

 ،..."ذطمظٟ جٌٛلحتغ دْٚ ضغشع ٚذٕشش جٌّؼٍِٛحش دْٚ عٛء لظذ ٟ٘ جالٌطضجَ جألدذٟ

ٚجٌزٞ ٠ذ٠ٓ جٌذػح٠س جٌطٟ ضغطٙذف ئغحسز أٚ  1947( جٌزٞ جػطّذضٗ جٌجّؼ١س جٌؼحِس ٌألُِ جٌّطذذز ػحَ 2-)د 110ٚئر ٠زوش ذحٌمشجس 

 ٌؼذٚجْ،ضشج١غ، أٚ ٠ذطًّ أْ ضػ١ش أٚ ضشجغ، أٞ ضٙذ٠ذ ٌٍغٍُ أٚ خشق ٌٍغٍُ أٚ أٞ ػًّ ِٓ أػّحي ج

أ٠ؼح ٚجٌزٞ ٠طحٌد جٌذٚي جألػؼحء ذحٌم١حَ،  1947( جٌزٞ جػطّذضٗ جٌجّؼ١س جٌؼحِس ٌألُِ جٌّطذذز ػحَ 2-)د 127ٚئر ٠زوش ذحٌمشجس 

فٟ جٌذذٚد جٌطٟ ضغّخ ذٙح ئجشجءجضٙح جٌذعطٛس٠س، ذّىحفذس ٔشش جألٔرحء جٌضجتفس أٚ جٌّشٛ٘س جٌطٟ ٠ىْٛ ِٓ شأٔٙح جإلعحءز ئٌٟ 

ذ١ٓ جٌذٚي، ٚذغ١شٖ ِٓ جٌمشجسجش جٌطٟ أطذسضٙح جٌجّؼ١س جٌؼحِس ذشأْ ٚعحتً جإلػالَ جٌجّح١٘ش٠س ٚئعٙحِٙح فٟ  جٌؼاللحش جٌط١رس

 دػُ جٌغٍُ ٚجٌػمس ٚجٌؼاللحش جٌٛد٠س ذ١ٓ جٌذٚي،

إعبلف اؼببادئ األساسية اػباصة بإسهاـ وسائل اإلعبلـ يف دعم السبلـ : 5ملحق 
والتفاىم الدوِف،وتعزيز حقوؽ اإلنساف،ومكافحة العنصرية والفصل العنصري 

 1978والتحريض علي اغبرب 
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ئصجٌس  ِإوذج ف١ٗ ػٍٟ أْ ِٓ أ٘ذجف ج١ٌٛٔغىٛ جٌؼًّ ػٍٟ 1968جٌزٞ جػطّذٖ جٌّإضّش جٌؼحَ ١ٌٍٛٔغىٛ ػحَ  12-9ٚئر ٠زوش ذحٌمشجس 

ٚجٌزٞ أػٍٓ ف١ٗ ضؼحسع جالعطؼّحس ٚجالعطؼّحس جٌجذ٠ذ  1976جٌزٞ جػطّذٖ ػحَ  1-12جالعطؼّحس ٚجٌؼٕظش٠س، ٚذحٌمشجس 

 ٚجٌؼٕظش٠س فٟ ج١ّغ طٛس٘ح ِٚظح٘ش٘ح ِغ جأل٘ذجف جألعحع١س ١ٌٍٛٔغىٛ،

ً ئػالَ جٌجّح١٘ش فٟ ضؼض٠ض جٌطفحُ٘ دٛي ئعٙحَ ٚعحت 1970جٌزٞ جػطّذٖ جٌّإضّش جٌؼحَ ١ٌٍٛٔغىٛ ػحَ  301-4ٚئر ٠زوش ذحٌمشجس 

ٚجٌطؼحْٚ ػٍٟ جٌظؼ١ذ جٌذٌٟٚ، خذِس ٌٍغالَ ٌٚشفح١٘س جٌرشش، ٚفٟ ِٕح٘ؼس جٌذػح٠س جٌّإ٠ذز ٌٍذشخ ٚجٌؼٕظش٠س ٚجٌفظً 

 جٌؼٕظشٞ ٚجٌىشج١٘س ذ١ٓ جألُِ، ٠ٚذسن ِح ضغطط١غ ٚعحتً ئػالَ جٌجّح١٘ش أْ ضمذِٗ ِٓ ئعٙحَ فٟ ضذم١ك ٘زٖ جأل٘ذجف،

 حإلػالْ جٌخحص ذحٌؼٕظش ٚجٌطذ١ض جٌؼظشٞ، جٌزٞ جػطّذٖ جٌّإضّش جٌؼحَ ١ٌٍٛٔغىٛ فٟ دٚسضٗ جٌؼشش٠ٓ،ٚئر ٠زوش ذ

ٚئر ٠ذسن ضؼمذ جٌّشىالش جٌطٟ ٠ػ١ش٘ح جإلػالَ فٟ جٌّجطّغ جٌذذ٠ع ٚضؼذد جٌذٍٛي جٌّطشٚدس ٌّؼحٌجطٙح، وّح ظٙش ذٛجٗ خحص ِٓ 

ٌذمس جٌطٟ أذذضٙح ج١ّغ جألؽشجف جٌّؼ١ٕس فٟ أْ ضذظٝ ضطٍؼحضٙح ٚٚجٙحش جٌذسجعحش جٌطٟ أجش٠ص ذشأٔٙح دجخً ج١ٌٛٔغىٛ، ٚجٌشغرس ج

 ٔظش٘ح ٚرجض١طٙح جٌػمحف١س ذحٌّشجػحز جٌطٟ ضغطذمٙح،

 ٚئر ٠ذسن ضطٍؼحش جٌرٍذجْ جٌٕح١ِس ئٌٟ ئلحِس ٔظحَ ػحٌّٟ جذ٠ذ ٚأوػش ػذال ٚفؼح١ٌس فٟ ِجحي جإلػالَ ٚجالضظحي،

، ٘زج جإلػالْ ذشأْ جٌّرحدب جألعحع١س جٌخحطس ذاعٙحَ 1978ش٠ٓ جٌػحٟٔ/ٔٛفّرش ٠ظذس فٟ ٘زج ج١ٌَٛ، جٌػحِٓ ٚجٌؼشش٠ٓ ِٓ ضش

ٚعحتً جإلػالَ فٟ دػُ جٌغالَ ٚجٌطفحُ٘ جٌذٌٟٚ، ٚضؼض٠ض دمٛق جإلٔغحْ، ِٚىحفذس جٌؼٕظش٠س ٚجٌفظً جٌؼٕظشٞ ٚجٌطذش٠غ ػٍٟ 

 .جٌذشخ

 1جٌّحدز 

ذس جٌؼٕظش٠س ٚجٌفظً جٌؼٕظشٞ ٚجٌطذش٠غ ػٍٟ جٌذشخ، ٠مطؼٟ ئْ دػُ جٌغالَ ٚجٌطفحُ٘ جٌذٌٟٚ، ٚضؼض٠ض دمٛق جإلٔغحْ، ِٚىحف

ضذجٚي جٌّؼٍِٛحش ذذش٠س ٚٔشش٘ح ػٍٟ ٔذٛ أٚعغ ٚأوػش ضٛجصٔح. ٚػٍٟ ٚعحتً ئػالَ جٌجّح١٘ش أْ ضمذَ ئعٙحِح أعحع١ح فٟ ٘زج 

 .جٌّمحَ، ٚػٍٟ لذس ِح ٠ؼىظ جإلػالَ شطٟ جٛجٔد جٌّٛػٛع جٌّؼحٌج، ٠ىْٛ ٘زج جإلعٙحَ فؼحال

 2جٌّحدز 

ئْ ِّحسعس دش٠س جٌشأٞ ٚدش٠س جٌطؼر١ش ٚدش٠س جإلػالَ، جٌّؼطشف ذٙح وجضء ال ٠طجضأ ِٓ دمٛق جإلٔغحْ ٚدش٠حضٗ جألعحع١س،  .1

 .ٟ٘ ػحًِ جٛ٘شٞ فٟ دػُ جٌغالَ ٚجٌطفحُ٘ جٌذٌٟٚ

ً فشد جٌطأوذ ف١جد ػّحْ دظٛي جٌجّٙٛس ػٍٟ جٌّؼٍِٛحش ػٓ ؽش٠ك ضٕٛع ِظحدس ٚٚعحتً جإلػالَ ج١ٌّٙأز ٌٗ، ِّح ٠ط١خ ٌى .2

ِٓ طذس جٌٛلحتغ ٚضى٠ٛٓ سأ٠ٗ ذظٛسز ِٛػٛػ١س فٟ جألدذجظ. ٌٚٙزج جٌغشع ٠جد أْ ٠طّطغ جٌظذف١ْٛ ذذش٠س جإلػالَ ٚأْ 

ٚوزٌه ٠ٕرغٟ أْ ضغطج١د ٚعحتً جإلػالَ ال٘طّحِحش جٌشؼٛخ  .ضطٛجفش ٌذ٠ُٙ أورش جٌطغ١ٙالش جٌّّىٕس ٌٍذظٛي ػٍٟ جٌّؼٍِٛحش

 جٌجّٙٛس فٟ ضشى١ً جإلػالَ ٚجألفشجد، ١ِٙثس ذزٌه ِشحسوس

ٚػّال ػٍٟ دػُ جٌغالَ ٚجٌطفحُ٘ جٌذٌٟٚ، ٚضؼض٠ض دمٛق جإلٔغحْ، ِٚىحفذس جٌؼٕظش٠س ٚجٌفظً جٌؼٕظشٞ، ٚجٌطذش٠غ ػٍٟ  .3

جٌذشخ، ضغُٙ ٚعحتً جإلػالَ، فٟ وً ذمؼس ِٓ ذمحع جٌؼحٌُ ٚذذىُ جٌذٚس جٌّٕٛؽ ذٙح، فٟ ضؼض٠ض دمٛق جإلٔغحْ، ٚال ع١ّح ػٓ 

ع طٛش جٌشؼٛخ جٌّمٙٛسز جٌطٟ ضٕحػً ػذ جالعطؼّحس ٚجالعطؼّحس جٌجذ٠ذ ٚجالدطالي جألجٕرٟ ٚج١ّغ أشىحي جٌط١١ّض ؽش٠ك ئعّح

 .جٌؼٕظشٞ ٚجٌمٙش، ٚجٌطٟ ٠طؼزس ػ١ٍٙح جؼً طٛضٙح ِغّٛػح فٟ ذالد٘ح

ذف١ْٛ ٚغ١شُ٘ ِٓ ٌٚىٟ ضطّىٓ ٚعحتً جإلػالَ ِٓ ضؼض٠ض ِرحدب ٘زج جإلػالْ فٟ ِّحسعس أٔشططٙح، ال ذذ أْ ٠طّطغ جٌظ .4

جٌؼح١ٍِٓ فٟ ٚعحتً جإلػالَ جٌز٠ٓ ٠ّحسعْٛ أٔشططُٙ فٟ ذالدُ٘ أٚ فٟ خحسجٙح ذذّح٠س ضىفً ٌُٙ أفؼً جٌظشٚف ٌّّحسعس 

 .ِٕٙطُٙ

 3جٌّحدز 

ػٍٟ ٚعحتً جإلػالَ أْ ضمذَ ئعٙحِح ٘حِح فٟ دػُ جٌغالَ ٚجٌطفحُ٘ جٌذٌٟٚ ٚفٟ ِىحفذس جٌؼٕظش٠س ٚجٌفظً جٌؼٕظشٞ  .1

 .ٍٟ جٌذشخٚجٌطذش٠غ ػ

ٚفٟ جٌٕؼحي ػذ جٌذشخ جٌؼذٚج١ٔس ٚجٌؼٕظش٠س ٚجٌفظً جٌؼٕظشٞ ٚجالٔطٙحوحش جألخشٜ ٌذمٛق جإلٔغحْ، جٌطٟ ضؼٛد ذرؼغ  .2

ػٓ ؽش٠ك ٔشش جٌّؼٍِٛحش ػٓ ِطحِخ ج١ّغ جٌشؼٛخ ٚضطٍؼحضٙح ٚغمحفحضٙح -أعرحذٙح ئٌٟ جٌطذ١ض ٚجٌجًٙ، ضغُٙ ٚعحتً جإلػالَ 

ذَ فُٙ جٌشؼٛخ ٌرؼؼٙح جٌرؼغ، ٚفٟ ضٛػ١س جٌّٛجؽ١ٕٓ فٟ وً ذٍذ ذحدط١حجحش جٌرالد جألخشٜ فٟ ئصجٌس جٌجًٙ ٚػ -ِٚططٍرحضٙح

ٚضطٍؼحضٙح، ٚفٟ وفحٌس جالدطشجَ ٌذمٛق ٚوشجِس ج١ّغ جألُِ ٚج١ّغ جٌشؼٛخ ٚج١ّغ جألفشجد دْٚ ضفشلس ذغرد جٌؼٕظش أٚ جٌجٕظ 

جٌىرشٜ جٌطٟ ضىذس جإلٔغح١ٔس وحٌرإط ٚعٛء جٌطغز٠س ٚجٌّشع. أٚ جٌٍغس أٚ جٌذ٠ٓ أٚ جٌجٕغ١س، ٚفٟ جعطشػحء جالٔطرحٖ ئٌٟ جٌششٚس 

ٟٚ٘ ئر ضفؼً رٌه ضشجغ جٌذٚي ػٍٟ ٚػغ جٌغ١حعحش جألوػش لذسز ػٍٟ جٌطخف١ف ِٓ دذز جٌطٛضشجش جٌذ١ٌٚس ٚػٍٟ ضغ٠ٛس جٌٕضجػحش 

 .جٌذ١ٌٚس ضغ٠ٛس ع١ٍّس ٚػحدٌس

 4جٌّحدز 

ٌغالَ ٚجٌؼذجٌس ٚجٌذش٠س ٚجالدطشجَ جٌّطرحدي ٚجٌطفحُ٘، ذغ١س ضؼض٠ض ضغُٙ ٚعحتً جإلػالَ ذذٚس أعحعٟ فٟ ضشذ١س جٌشرحخ ذشٚح ج

دمٛق جإلٔغحْ ٚجٌّغحٚجز فٟ جٌذمٛق ذ١ٓ ج١ّغ جٌرشش ٚج١ّغ جألُِ ٚجٌطمذَ جاللطظحدٞ ٚجالجطّحػٟ. ٌٚٙح أ٠ؼح دٚس ٘حَ ضإد٠ٗ 

 .فٟ جٌطؼش٠ف ذٛجٙحش ٔظش جٌج١ً جٌٕح٘غ ٚضطٍؼحضٗ

  5جٌّحدز 

٠س جٌشأٞ ٚجٌطؼر١ش ٚجإلػالَ ٌٚىٟ ٠ؼىظ جإلػالَ وً ٚجٙحش جٌٕظش، ٔشش ٚجٙحش ٔظش أٌٚثه جٌز٠ٓ ِٓ جٌؼشٚسٞ، ٌىٟ ضذطشَ دش

لذ ٠شْٚ أْ جٌّؼٍِٛحش جٌطٟ ٔششش أٚ أر٠ؼص ػٍٟ جٌّأل ذشأُٔٙ لذ أٌذمص ػشسج جغ١ّح ذحٌٕشحؽ جٌزٞ ٠ؼطٍؼْٛ ذٗ فٟ عر١ً 

 .حفذس جٌؼٕظش٠س ٚجٌفظً جٌؼٕظشٞ ٚجٌطذش٠غ ػٍٟ جٌذشخدػُ جٌغالَ ٚجٌطفحُ٘ جٌذٌٟٚ ٚضؼض٠ض دمٛق جإلٔغحْ أٚ فٟ عر١ً ِى
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 6جٌّحدز 

ئْ ئ٠جحد ضٛجصْ جذ٠ذ ٚضرحدي أفؼً فٟ ِجحي ضذجٚي جٌّؼٍِٛحش، ٚ٘ٛ أِش ِإجش ٌم١حَ عالَ ػحدي ٚدجتُ ٌٚطذم١ك جالعطمالي 

جْ جٌٕح١ِس ِٕٚٙح ٚف١ّح ذ١ٕٙح. جاللطظحدٞ ٚجٌغ١حعٟ ٌٍرٍذجْ جٌٕح١ِس، ٠مطؼٟ ضظذ١خ أٚجٗ جٌطفحٚش فٟ ضذفك جٌّؼٍِٛحش ئٌٟ جٌرٍذ

ِٚٓ جٌؼشٚسٞ ٌطذم١ك ٘زٖ جٌغح٠س أْ ضطٛجفش ٌٛعحتً جإلػالَ فٟ ٘زٖ جٌرٍذجْ جٌظشٚف ٚجإلِىح١ٔحش جٌطٟ ض١ٙة ٌٙح أْ ضطذػُ 

 .ٚضطغغ ٚضطؼحْٚ ف١ّح ذ١ٕٙح ِٚغ ٚعحتً جإلػالَ فٟ جٌرٍذجْ جٌّطمذِس

 7جٌّحدز 

١ّغ جٌّؼٍِٛحش جٌخحطس ذحأل٘ذجف ٚجٌّرحدب جٌّمرٌٛس ػح١ٌّح ٚجٌطٟ ضشىً أعظ ئْ ٚعحتً جإلػالَ، ئر ضٕشش ػٍٟ ٔطحق أٚعغ ج

جٌمشجسجش جٌطٟ جػطّذضٙح ِخطٍف ٚوحالش جألُِ جٌّطذذز، ضغُٙ ئعٙحِح فؼحال فٟ دػُ جٌغالَ ٚجٌطفحُ٘ جٌذٌٟٚ ٚضؼض٠ض دمٛق جإلٔغحْ 

 .ٚفٟ ئلحِس ٔظحَ جلطظحدٞ دٌٟٚ أوػش ػذال ٚئٔظحفح

 8جٌّحدز 

ّحش ج١ٌّٕٙس ٌٚألشخحص جٌز٠ٓ ٠شطشوْٛ فٟ ضٛف١ش جٌطذس٠د جٌّٕٟٙ ٌٍظذف١١ٓ ٚغ١شُ٘ ِٓ جٌؼح١ٍِٓ فٟ ِجحي ٚعحتً ٠ٕرغٟ ٌٍّٕظ

ئػالَ جٌجّح١٘ش ٚجٌز٠ٓ ٠غحػذُٚٔٙ ػٍٟ جالػطالع ذّٙحُِٙ ذشٚح جٌّغإ١ٌٚس، ئ٠الء أ١ّ٘س خحطس ٌٍّرحدب جٌٛجسدز فٟ ٘زج 

 .ُٙ ٚػّحْ ضطر١مٙحجإلػالْ ٌذٞ ٚػؼُٙ لٛجػذ جٌغٍٛن جٌّٕٟٙ جٌخحطس ذ

 9جٌّحدز 

٠مغ ػٍٟ ػحضك جٌّجطّغ جٌذٌٟٚ، ٚفمح ٌشٚح ٘زج جإلػالْ، جإلعٙحَ فٟ ض١ٙثس جٌظشٚف جٌطٟ ضىفً ضذجٚي جٌّؼٍِٛحش ضذجٚال دشج 

ٚٔشش٘ح ػٍٟ ٔطحق أٚعغ ٚذظٛسز أوػش ضٛجصٔح، ٚض١ٙثس جٌظشٚف جٌطٟ ضىفً دّح٠س جٌظذف١١ٓ ٚغ١شُ٘ ِٓ جٌؼح١ٍِٓ فٟ جإلػالَ 

 .ضأد٠س ِٙحُِٙ. ٚج١ٌٛٔغىٛ ِإٍ٘س ضّحِح ٌطمذ٠ُ ئعٙحَ غ١ّٓ فٟ ٘زج ج١ٌّذجْأغٕحء 

  10جٌّحدز 

ِغ ِشجػحز جألدىحَ جٌذعطٛس٠س جٌشج١ِس ئٌٟ ػّحْ دش٠س جإلػالَ، ٚجٌٛغحتك ٚجالضفحلحش جٌذ١ٌٚس جٌٛججرس جٌططر١ك، ٠طذطُ أْ ضٛجذ  .1

خحص، ِّٓ ٠طٛفشْٚ ذذىُ ِٕٙطُٙ ػٍٟ ٔشش جٌّؼٍِٛحش، ضذم١ك ٚأْ ضٛؽذ فٟ جٌؼحٌُ أجّغ جٌظشٚف جٌطٟ ضط١خ ١ٌٍٙثحش ٚجألش

 .أ٘ذجف ٘زج جإلػالْ

 .٠ٕٚرغٟ أْ ٠شجغ جٌطذجٚي جٌذش ٌٍّؼٍِٛحش ٚٔشش٘ح ػٍٟ ٔطحق أٚعغ ٚأوػش ضٛجصٔح.2 

ٚجٔطشحس٘ح  ِٓ جٌؼشٚسٞ ٌٙزٖ جٌغح٠س أْ ض١غش جٌذٚي ٌٛعحتً جإلػالَ فٟ جٌرٍذجْ جٌٕح١ِس جٌظشٚف ٚجإلِىح١ٔحش جٌالصِس ٌذػّٙح .3

 .ٚأْ ضشجغ جٌطؼحْٚ ذ١ٕٙح ٚذ١ٓ ٚعحتً ئػالَ جٌرالد جٌّطمذِس

ِٚٓ جٌؼشٚسٞ أ٠ؼح ضشج١غ جٌّرحدالش جٌػٕحت١س ٚجٌّطؼذدز جألؽشجف ٌٍّؼٍِٛحش ٚض١ّٕطٙح ذ١ٓ ج١ّغ جٌذٚي، ٚال ع١ّح ذ١ٓ جٌذٚي  .4

ذمٛق ٚجٌّٕفؼس جٌّطرحدٌس، ٚجدطشجَ ضٕٛع جٌػمحفحش رجش جٌٕظُ جاللطظحد٠س ٚجالجطّحػ١س جٌّخطٍفس، ٚرٌه ػٍٟ أعحط جٌّغحٚجز فٟ جٌ

 .جٌطٟ ضىْٛ ضشجظ جإلٔغح١ٔس جٌّشطشن

 11جٌّحدز 

ٌىٟ ٠غطىًّ ٘زج جإلػالْ فؼح١ٌطٗ، ٠جد فٟ ئؽحس جدطشجَ جألدىحَ جٌطشش٠ؼ١س ٚجإلدجس٠س ٚجالٌطضجِحش جألخشٜ ٌٍذٚي جألػؼحء، أْ 

ٌألدىحَ جٌٛجسدز فٟ جإلػالْ جٌؼحٌّٟ ٌذمٛق جإلٔغحْ ٚجٌّرحدب جٌّٕحظشز ٠ىفً ل١حَ ظشٚف ِإجض١س ألٔشطس ٚعحتً جإلػالَ، ٚفمح 

 .1966جٌطٟ ٔض ػ١ٍٙح جٌؼٙذ جٌذٌٟٚ جٌخحص ذحٌذمٛق جٌّذ١ٔس ٚجٌغ١حع١س جٌزٞ جػطّذضٗ جٌجّؼ١س جٌؼحِس ٌألُِ جٌّطذذز فٟ ػحَ 

_______________________ 

 .174، ص A.94.XIV-Vol.1, Part 1، سلُ جٌّر١غ1993ُِ جٌّطذذز، ٠ٛ١ٔٛسن، دمٛق جإلٔغحْ: ِجّٛػس طىٛن د١ٌٚس، جٌّجٍذ جألٚي، جأل *
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CONVENTION ESTABLISHING THE EUROPEAN TELECOMMUNICATIONS 

SATELLITE ORGANIZATION EUTELSAT 

(Signed on July 15, 1982, Entered into Force September 1, 1985) 

Preamble  

The States Parties to this Convention,  

Underlining the importance of telecommunications by satellite for the development of relations between 

their peoples and their economies, and their desire to strengthen their co-operation in this field,  

Noting that the Provisional European Telecommunications Satellite Organization "INTERIM 

EUTELSAT" was established for the purpose of operating space segments of European 

telecommunications satellite systems,  

Considering the relevant provisions of the Treaty on Principles Governing the Activities of States in the 

Exploration and Use of Outer Space, Including the Moon and Other Celestial Bodies, done at London, 

Moscow and Washington on 27 January 1967.  

Wishing to continue the establishment of these telecommunications satellite systems as part of an 

improved European telecommunications network for providing expanded telecommunications services 

to all participating States and this without prejudice to any rights and obligations of the States which are 

parties to the Agreement relating to the International Telecommunications Satellite Organization 

"INTELSAT", done at Washington on 20 August 1971, or to the Convention on the International 

Maritime Telecommunications Satellite Organization "INMARSAT", done at London on 3 September 

1976,  

Determined to this end, to provide, through the most appropriate space telecommunications technology 

available, the most efficient and economic facilities possible consistent with the most efficient and 

equitable use of the radio frequency spectrum and of orbital space,  

Agree as follows:  

Article I Definitions  

For the purposes of this Convention:  

a. "Convention" means the Convention establishing the European Telecommunications 

Satellite Organization "EUTELSAT", including its Preamble and its Annexes, opened 

for signature by Governments at Paris, on 15 July 1982;  

 b. "Operating Agreement" means the Operating Agreement relating to the European 

Telecommunications Satellite Organization "EUTELSAT", including its Preamble and 

its Annexes, opened for signature, at Paris, on 15 July 1982;  

اتفاقية إنشاء اؼبنظمة األوروبية لبلتصاالت الساتلية : 6ملحق 

 1982( EUTELSAT)أتلسات
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c. "Provisional Agreement" means the Agreement on the Constitution of a Provisional 

European Telecommunications Satellite Organization "INTERIM EUTELSAT", done at 

Paris, on 13 May 1977 between Administrations or Recognized Private Operating 

Agencies and deposited with the French Administration;  

d. "ECS Agreement" means the Supplementary Agreement to the Provisional Agreement 

relating to the space segment of the Satellite Telecommunications System for the Fixed 

Service (ECS), done at Paris, on 10 March 1978;  

e. "Party" means a State for which the Convention has entered into force or has been 

provisionally applied;  

f. "Signatory" means the telecommunications entity or the Party which has signed the 

Operating Agreement and for which it has entered into force or has been provisionally 

applied;  

g. "Space segment" means a set of telecommunications satellites, and the tracking, 

telemetering, command, control, monitoring and related facilities and equipment for the 

operational support of those satellites;  

h. "EUTELSAT Space Segment" means the space segment owned or leased by EUTELSAT 

for the purpose of the objectives listed under paragraphs (a), (b), (c) and (e) of Article III 

of the Convention;  

i. "Satellite telecommunications system" means the unit formed by a space segment and the 

earth stations having access to that space segment;  

j. "Telecommunications" means any transmission, emission or reception of signs, signals, 

writing, images and sounds or intelligence of any nature, by wire, radio, optical or other 

electromagnetic systems;  

k. "Public telecommunications services" means fixed or mobile telecommunications services 

which can be provided by satellite and which are available to the public, such as 

telephony, telegraphy, telex, facsimile, data transmission, videotex, transmission of radio 

and television programmes between approved earth stations having access to the 

EUTELSAT Space Segment for further transmission to the public; multiservices 

transmissions; and leased circuits to be used in any of these services;  

l. "Specialized telecommunications services" means telecommunications services which can 

be provided by satellite, other than those defined in paragraph (k) of this Article, 

including, but not limited to, radio navigation services, broadcasting satellite services, 

space research services, meteorological services, and remote sensing of earth resources 

services.  
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Article II Establishment of EUTELSAT  

 a. The Parties hereby establish the European Telecommunications Satellite Organization 

"EUTELSAT", hereinafter referred to as "EUTELSAT".  

b. Each Party shall designate a public or private telecommunications entity subject to its 

jurisdiction to sign the Operating Agreement, unless such Party itself signs the Operating 

Agreement.  

c. Telecommunications administrations and entities may subject to applicable domestic law, 

negotiate and enter directly into traffic agreements for their use of telecommunications 

facilities provided under the Convention and the Operating Agreement, as well as for 

services to the public, installations, division of revenues and related business 

arrangements.  

d. The relevant provisions of Annex A to the Convention shall apply for the purpose of 

ensuring continuity between the activities of INTERIM EUTELSAT and those of 

EUTELSAT.  

 

Article III Scope of EUTELSAT Activities  

a. The main purpose of EUTELSAT shall be the design, development, construction, 

establishment, operation and maintenance of the space segment of the European 

telecommunications satellite system or systems. In this context, EUTELSAT shall have 

as its prime objective the provision of the space segment required for international 

public telecommunications services in Europe.  

b. The EUTELSAT Space Segment shall also be made available on the same basis as 

international public telecommunications services for domestic public 

telecommunications services in Europe, either between areas separated by areas which 

do not fall under the jurisdiction of the same Party or between areas falling under the 

jurisdiction of the same Party but separated by the high seas.  

c. As long as the ability of EUTELSAT to achieve its prime objective is not impaired, the 

EUTELSAT Space Segment may also be made available for other domestic or 

international public telecommunications services.  

d. In the implementation of its activities EUTELSAT shall apply the principle of non-

discrimination as between Signatories.  

e. On request and under appropriate terms and conditions, the EUTELSAT Space Segment, 

existing or being implemented at the time of such a request, may also be utilized in 

Europe for specialized telecommunications services either international or domestic as 
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defined in paragraph (l) of Article I of the Convention, but not for military purposes, 

provided that:  

i. the provision of public telecommunications services is not unfavourably 

affected;  

ii. the arrangements are otherwise acceptable from a technical and economic point 

of view.  

f. EUTELSAT may, on request and under appropriate terms and conditions, provide 

satellites and associated equipment separate from those for the EUTELSAT Space Segment 

for:  

i. domestic public telecommunications services;  

ii. international public telecommunications services;  

iii. specialized telecommunications services, other than for military purposes; 

provided that the efficient and economic operation of the EUTELSAT Space 

Segment is not unfavourably affected in any way.  

g. EUTELSAT may undertake any research and experimentation in fields directly connected 

with its purposes.  

 

Article IV Legal Personality  

a. EUTELSAT shall have legal personality.  

b. EUTELSAT shall enjoy the full capacity necessary for the exercise of its functions and 

the achievement of its purposes, and may in particular:  

i. enter into contracts;  

ii. acquire, lease, hold and dispose of movable and immovable property;  

iii. be a party to legal proceedings;  

iv. conclude agreements with States or international organizations.  

 

Article V Financial Principles  

a. EUTELSAT shall own or lease the EUTELSAT Space Segment and shall own all other 

property acquired by EUTELSAT. The Signatories shall be responsible for financing 

EUTELSAT.  

b. EUTELSAT shall operate on a sound economic and financial basis having regard to 

accepted commercial principles.  

c. Each Signatory shall have a financial interest in EUTELSAT in proportion to its 

investment share and this shall correspond to its percentage of all utilization of the 

EUTELSAT Space Segment by all Signatories as determined under the Operating 
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Agreement. However, no Signatory, even if its utilization of the EUTELSAT Space 

Segment is nil, shall have an investment share less than the minimum investment share 

specified in the Operating Agreement.  

d. Each Signatory shall contribute to the capital requirements of EUTELSAT and shall 

receive capital repayment and compensation for use of capital in accordance with the 

Operating Agreement.  

e. All users of the EUTELSAT Space Segment shall pay utilization charges determined in 

accordance with the provisions of the Convention and the Operating Agreement.  

i. The rates of utilization charge for each type of utilization shall be the same for 

all public or private telecommunications entities in territories under the 

jurisdiction of Parties, which apply for space segment capacity for that type of 

utilization.  

ii. For public or private telecommunications entities authorized to utilize the 

EUTELSAT Space Segment under Article 16 of the Operating Agreement for 

territories which are not under the jurisdiction of a Party, the Board of 

Signatories may determine rates of utilization charge different from those 

referred to in subparagraph i) above, but the same rate shall be applied to these 

entities for the same type of utilization.  

f. The satellites and associated equipment referred to in paragraph (f) of Article III of the 

Convention may, by the unanimous decision of the Board of Signatories, be financed by 

EUTELSAT. Otherwise they shall be financed by those requesting them on terms and 

conditions set by the Board of Signatories with a view to covering at least all relevant 

costs borne by EUTELSAT which costs shall not be considered as part of the capital 

requirements of EUTELSAT as defined in paragraph (b) of Article 4 of the Operating 

Agreement. Such satellites and associated equipment do not form part of the 

EUTELSAT Space Segment within the meaning of paragraph (h) of Article I of the 

Convention  
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 نص وثيقة تنظيم البث الفضائي 
فيما يلي النص النهائي لوثيقة مبادئ تنظيم البث واالستقباؿ الفضائي اإلذاعي والتلفزيوٓف يف اؼبنطقة العربية اليت أقرىا 

 :عبلـ العربوزراء اإل
هتدؼ ىذه الوثيقة إُف تنظيم البث وإعادتو واستقبالو يف اؼبنطقة العربية وكفالة احرتاـ اغبق يف التعبًن عن  :البند األول

 .الرأي وانتشار الثقافة وتفعيل اغبوار الثقايف من خبلؿ البث الفضائي
 :ه الوثيقة اؼبعآف اؼببينة قرين كل منهايكوف للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت يف ىذ :البند الثاني

البث الفضائي: كل إذاعة أو إرساؿ أو إتاحة مشفرة أو غًن مشفرة ألصوات أو لصور أو لصور وأصوات معا أو أي *
سبثيل آخر ؽبا أو إلشارات أو كتابات من أي نوع كانت ال تتصف بطابع اؼبراسبلت، اػباصة وذلك عرب األقمار 

مح بأف يستقبلها أو يتفاعل معها اعبمهور أو فئات أو أفراد معينة منو دبا يف ذلك اغباالت اليت يبكن الصناعية، دبا يس
 .فيها ألفراد من اعبمهور أف ىبتار الواحد منهم بنفسو وقت اإلرساؿ ومكاف استقبالو

أي جهة يناط هبا أو  ىيئة البث الفضائي: يطلق عليها أيضا ىيئة اإلذاعة ويقصد هبا كل شخص طبيعي أو معنوي أو*
تكوف مسؤولة عن أي عمل من أعماؿ البحث الفضائي اإلذاعي والتلفزيوٓف والذي يستويف شروط تكوينو طبقا ؽبذه 
اؼببادئ وطبقا لقانوف إنشائو والذي يتم دببادرة منو وعلى مسؤوليتو أي عمل من أعماؿ البث الفضائي أو ما يسبقها من 

ذا اؼبفهـو األعماؿ السابقة للبث من ذبميع أو إنتاج أو شراء أو زبزين أو جدولة مواد أعماؿ بقصد البث. وتدخل يف ى
 .البث أو أي مواد تقع عليها اغبقوؽ ؿبل اغبماية دبوجب التشريعات اؼبنظمة للملكية الفكرية واغبقوؽ اؼبتصلة هبا

 .اؼبرئية وفقا لتعريف البثخدمة البث: إعداد أو إتاحة الربامج وكل ما تتضمنو من اؼبواد اؼبسموعة و *
الربنامج: كل ما يتم إعداده للبث أو بثو عرب أجهزة البث الفضائي بنية استقباؽبا من قبل اعبمهور أو اؼبشاىدين، ومن *

ذلك كل اؼبواد اؼبرئية أو اؼبسموعة أو كبلنبا موضوع أو نتيجة النشاط الذي سبارسو ىيئات البث من أعماؿ البث أو 
رساؿ أو اإلتاحة أو ما يسبقها من أعماؿ، ومن ذلك اؼبصنفات، والربامج دبعناىا الفين الدقيق وجبميع اإلذاعة أو اإل

أنواعها، اؼبواد الناصبة عن ذبميع وزبزين مواد اإلذاعة وجدولتها وإرساؽبا يف إشارات سابقة على اإلذاعة. ويعد برناؾبا 
ن اؼبصنفات الفنية والعلمية واألدبية وما يلحق هبا من أعماؿ على وجو اػبصوص ما يتم بثو أو إعداده صاغبا للبث م

وأداء فنية، والربامج واؼبسلسبلت واألحداث الرتفيهية والرياضية، وغًن ذلك من اؼبواد والصور واإلشارات واألصوات 
 .والكتابات اليت يتم إعدادىا للبث أو يتم بثها

 .ببل تغيًن من ىيئات بث أو ؿبطات أخرى عرب األقمار الصناعيةإعادة البث الفضائي: إعادة إرساؿ البث الفضائي *
ىيئة إعادة البث الفضائي: ويطلق عليها أيضا ىيئة إعادة اإلذاعة، ويقصد هبا كل شخص طبيعي أو معنوي أو أي *

نت مسؤولة جهة استوفت شروط تكوينها وقيامها بأعماؿ وفقا ؼببادئ ىذه الوثيقة وقانوف اإلنشاء، م ى أنيط هبا أو كا
 .عن أي عمل من أعماؿ البث وفقا للتعريف السابق

رخصة البث الفضائي أو إعادة البث الفضائي اإلذاعي أو التلفزيوٓف: اإلذف الصادر عن السلطة اؼبختصة بالدولة اليت *
 .يتقدـ إليها طالب الرتخيص للسماح لو بإنشاء ؿبطة للبث الفضائي أو إعادة البث الفضائي

 اعي والتلفزيوٓف عرب الفضاء يف اؼبنطقة العربيةوثيقة تنظيم البث واالستقباؿ اإلذ: 7ملحق 
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: أي شخص طبيعي أو شخص اعتباري يرخص لو من السلطة اؼبختصة بدولة من الدوؿ العربية بإنشاء اؼبرخص لو*
 .وتشغيل عمليات البث أو إعادة البث أو التوزيع أو البيع ؽبذه اػبدمات

اد التصريح: ىو الصادر من السلطة اؼبختصة يف أي دولة عربية لشخص طبيعي أو اعتباري لتمكينو من القياـ باالستًن *
أو االذبار أو التصنيع أو التجميع أو التعامل ذباريا يف األجهزة واؼبعدات اليت يتم استخدامها يف البث وإعادة البث 

 .الفضائي وىف استقباؿ البث الفضائي
اؼبصرح لو: أي شخص طبيعي أو شخص اعتباري يصرح لو دبباشرة نشاط أو أكثر من أنشطة االستًناد أو االذبار أو *

 .أو التجميع أو التعامل على األجهزة واؼبعدات اليت تستخدـ يف البث وىف استقباؿ البث اؼبشفر أو غًن اؼبشفر التصنيع
احملطة األرضية: ىي كل منشأ أرضى ثابت أو منقوؿ يقاـ بغرض اإلرساؿ واالستقباؿ عن طريق القمر الصناعي خببلؼ *

 .ؿبطات التتبع والقياس عن بعد والسيطرة واؼبراقبة
 .اؼبوجة: حيز الرتدد الذي يشغل لغاية البث أو إعادة البث اإلذاعي والتلفزيوٓف*
 .القناة: حيز الرتدد الذي يشغلو اؼبرخص لو لغاية البث اإلذاعي والتلفزيوٓف الفضائي*
وفقا  الرتددات يف ؾباؿ البث الفضائي: ىي ـبصصات البث اإلذاعي والتلفزيوٓف الفضائي من الطيف الرتددي واحملددة*

 .إلصدارات االرباد الدوِف لبلتصاالت
 .التشفًن: أنظمة تقنية للتحكم يف خدمة واستقباؿ البث باإلتاحة أو اؼبنع أو اإليقاؼ*
 :دولة اؼبنشأ: تعترب دولة منشأ أو أي دولة من الدوؿ أعضاء جامعة الدوؿ العربية تتوافر فيها أي من اغباالت التالية*
 .خيصالدولة اؼباكبة للرت   -1
الدولة اليت يتواجد على أرضها أي من اؼبقار اإلدارية )مقار اإلدارة اؼبركزية للمحطة( أو الرباؾبية )مقار اإلدارة اليت  -2

تصدر منها القرارات اػباصة للربؾبة أو اإلنتاج أو البث( ؽبيئات البث أو إعادة البث أو مكتب من مكاتب ىيئة البث 
هبا أغلبية موظفيو. فإذا تساوى اؼبقراف )اإلدارى والرباؾبي( عددا تصبح دولة اؼبنشأ ىي أو إعادة البث م ى كاف يعمل 

 .الدولة اليت يوجد على أراضيها اؼبقر اإلدارى الرئيسي
 ية أو اليت تستخدـ مرافقها يف بثالدولة اليت تقاـ على أراضيها مرافق بث اإلشارة الصاعدة إُف األقمار الصناع -3

   .ة لؤلقمار الصناعية اؼبعنيةاإلشارة الصاعد
تطبق ىذه اؼببادئ على ىيئات البث يف الدوؿ األعضاء جبامعة الدوؿ العربية وعلى كل من يباشر أي  :البند الثالث

 .عمل أو نشاط من أعماؿ أو أنشطة البث وإعادة البث الفضائي الصادرة من أو اؼبوجهة إُف أراضي الدوؿ العربية
يباشر أي عمل أو نشاط متعلق بتقدٔف خدمات متعلقة بالبث أو إعادة البث الفضائي مثل كما تطبق على كل من 

 .النقل أو التوزيع أو غًنىا م ى كاف ىذا العمل أو النشاط ؿبلو أي من الدوؿ العربية
 :لعامة اآلتيةتلتـز ىيئات البث ومقدمو خدمات البث الفضائي وإعادة البث الفضائي دبراعاة القواعد ا :البند الرابع

 .عبلنية وشفافية اؼبعلومات وضباية حق اعبمهور يف اغبصوؿ على اؼبعلومة السليمة -1
 .ضباية اؼبنافسة اغبرة يف ؾباؿ خدمات البث-2
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 .ضباية حقوؽ ومصاٌف متلقي خدمات البث-3
 .توفًن اػبدمة الشاملة للجمهور-4
 .طنية والنظاـ العاـ واآلداب العامةعدـ التأثًن سلبا على السلم االجتماعي والوحدة الو  -5
 ىذه الوثيقة، وما نص عليو ميثاؽ التقيد بضوابط وأمباط خدمة البث وإعادة البث الفضائي اليت تصدر وفقا ؼببادئ-6

 .اإلعبلمي العريب الشرؼ
بط العامة التالية تلتـز ىيئات البث ومقدمو خدمات البث وإعادة البث الفضائي بتطبيق اؼبعايًن والضوا :البند الخامس

 :يف شأف كل اؼبصنفات اليت يتم بثها
االلتزاـ باحرتاـ حرية التعبًن بوصفها ركيزة أساسية من ركائز عمل اإلعبلـ العريب على أف سبارس ىذه اغبرية بالوعي -1

وحقوقهم، وااللتزاـ  واؼبسؤولية دبا من شأنو ضباية اؼبصاٌف العليا للدوؿ العربية وللوطن العريب واحرتاـ حريات اآلخرين
 .بأخبلقيات مهنة اإلعبلـ

االلتزاـ باحرتاـ مبدأ السيادة الوطنية لكل دولة على أرضها، دبا يتيح لكل دولة من الدوؿ أعضاء جامعة الدوؿ -2
 .العربية اغبق يف فرض ما تراه من قوانٌن ولوائح أكثر تفصيبل

حبق أي شخص أو كياف يف اللجوء إُف أجهزة تلقي الشكاوى من دوف إخبلؿ   االلتزاـ دببدأ والية دولة اؼبنشأ-3
بالنظر إُف أف ىذا اؼببدأ يوفر الضماف القانوٓف ؽبيئات البث الفضائي   وتسوية اؼبنازعات اليت تنظمها ىذه الوثيقة

ومقدمي خدمات البث الفضائي دبختلف أنواعها ومشغليها كما يضمن يف نفس الوقت ؼبستقبل اػبدمة وجود جهة 
 .وبتكم إليها

االلتزاـ دببدأ حرية استقباؿ البث وإعادة البث، دبعىن حق اؼبواطن العريب على امتداد أراضي الدوؿ األعضاء يف -4
 .استقباؿ ما يشاء من بث تلفزيوٓف صادر من أراضي أي من الدوؿ أعضاء جامعة الدوؿ العربية

إلقليمية والدولية الكربى، وخصوصا الرياضية منها، اليت ضماف حق اؼبواطن العريب يف متابعة األحداث الوطنية وا-5
تشارؾ فيها فرؽ أو عناصر وطنية وذلك عرب إشارة مفتوحة وغًن مشفرة أيا كاف مالك حقوؽ ىذه األحداث حصرية  

 .كانت أو غًن حصرية
 .جملاؿااللتزاـ حبقوؽ اؼبلكية الفكرية يف كل ما يبث من برامج طبقا للقوانٌن الدولية يف ىذا ا-6
االلتزاـ بتخصيص مساحة باللغة العربية، ال تقل عن عشرين باؼبائة من إصباِف اػبريطة الرباؾبية للقناة الواحدة أو -7

 .جملموعة القنوات التابعة ؽبيئة واحدة
ة تلتـز ىيئات البث ومقدمو خدمات البث وإعادة البث الفضائي بتطبيق اؼبعايًن والضوابط اؼبتعلقالبند السادس: 

 بالعمل اإلعبلمي التالية يف شأف كل اؼبصنفات اليت يتم بثها:
 احرتاـ كرامة اإلنساف وحقوؽ اآلخر يف كامل أشكاؿ وؿبتويات الربامج واػبدمات اؼبعروضة.-1
 احرتاـ خصوصية األفراد واالمتناع عن انتهاكها بأي صورة من الصور.-2
 القائم على أساس األصل العريب أو اللوف أو اعبنس أو الدين.االمتناع عن التحريض على الكراىية أو التمييز -3
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االمتناع عن بث كل شكل من أشكاؿ التحريض على العنف واإلرىاب مع التفريق بينو وبٌن اغبق يف مقاومة  -4
 االحتبلؿ.

ولة على اعبريبة االمتناع عن وصف اعبرائم بكافة أشكاؽبا وصورىا بطريقة تغري بارتكاهبا أو تنطوي على إضفاء البط-5
 ومرتكبيها أو تربير دوافعها.

 مراعاة أسلوب اغبوار وآدابو، واحرتاـ حق اآلخر يف الرد.-6
مراعاة حقوؽ ذوى االحتياجات اػباصة يف اغبصوؿ على ما يناسبهم من اػبدمات اإلعبلمية واؼبعلوماتية تعزيزا -7

 الندماجهم يف ؾبتمعاهتم.
ل ما يبكن أف يبس بنموىم البدٓف والذىين واألخبلقي أو وبرضهم على فساد األخبلؽ ضباية األطفاؿ والناشئة من ك -8

ػ االلتزاـ بالقيم الدينية واألخبلقية للمجتمع العريب ومراعاة  9أو اإلشارة إُف السلوكيات اػباطئة بشكل وبث على فعلها. 
ػ االمتناع عن بث كل ما يسيء  10فية واؼبذىبية. بنيتو األسرية وترابطو االجتماعي، واالمتناع عن دعوات النعرات الطائ

ػ االمتناع عن بث وبرؾبة  11إُف الذات اإلؽبية واألدياف السماوية والرسل واؼبذاىب والرموز الدينية اػباصة بكل فئة. 
 اؼبواد اليت ربتوي على مشاىد أو حوارات إباحية أو جنسية صروبة.

 التدخٌن واؼبشروبات الكحولية مع إبراز خطورهتا. االمتناع عن بث اؼبواد اليت تشجع على-12
 البند السابع:

تلتـز ىيئات البث ومقدمو خدمات البث وإعادة البث الفضائي بتطبيق اؼبعايًن والضوابط اؼبتعلقة باغبفاظ على اؽبوية 
ك على وجو اػبصوص ما ومن ذل« اس اـ اس»العربية يف شأف كل اؼبصنفات اليت يتم بثها، دبا يف ذلك الرسائل القصًنة 

 يلي:
 االلتزاـ بصوف اؽبوية العربية من التأثًنات السلبية للعوؼبة، مع اغبفاظ على خصوصيات اجملتمع العريب. -1
إثراء شخصية اإلنساف العريب والعمل على تكاملها قوميا وإمبائها فكريا وثقافيا واجتماعيا وسياسيا واغبفاظ على -2

 اللغة العربية.
ع عن بث كل ما يتعارض مع توجهات التضامن العريب أو مع تعزيز أواصر التعاوف والتكامل بٌن الدوؿ العربية االمتنا -3

 أو يعرضها للخطر.
االلتزاـ باؼبوضوعية واألمانة باحرتاـ كرامة الدوؿ والشعوب وسيادهتا الوطنية وعدـ تناوؿ قادهتا أو الرموز الوطنية -4

زاـ بإبراز الكفاءات واؼبواىب العربية وخاصة تلك اليت تناؿ اعرتافا أو تقديرًا عاؼبياً، وذلك ػ االلت 5والدينية بالتجريح. 
ػ  6إثباتا لثراء الطاقات اإلبداعية والقدرات اػببلقة للوطن العريب وربفيزا للناشئة على االقتداء بالنماذج العربية الناجحة. 

حها التطور التكنولوجي يف بث الربامج واؼبواد اإلذاعية والتلفزيونية اليت االلتزاـ بإتاحة استخداـ كل اإلمكانيات اليت يتي
 تكفل حق األمة العربية يف نشر ثقافتها ورؤيتها اغبضارية ومواقفها من القضايا اؼبطروحة.
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السليمة االلتزاـ بالصدؽ والدقة فيما يبثو اإلعبلـ من بيانات ومعلومات وأخبار، واستقاؤىا من مصادرىا األساسية  -7
وربري ذلك يف األشكاؿ اإلعبلمية كافة، وااللتزاـ بتصويب كل معلومة خاطئة أو ناقصة مت تقديبها من قبل، مع 

 االحتفاظ حبق الرد للشخص أو الدولة أو اعبهة صاحبة اغبق يف ذلك. البند الثامن:
د هبذا البند، فإف ىيئات البث وإعادة مع عدـ اإلخبلؿ باغبق يف إنشاء قنوات إعبلنية متخصصة ال ينطبق عليها ما ير 

ػ االلتزاـ بالتنويو الصريح عن اؼبادة اإلعبلنية يف  1البث تلتـز يف شأف ما يتم بثو أو إعادة بثو من مواد إعبلنية دبا يأيت: 
 بدايتها وهنايتها، وفصلها عن اؼبادة الرباؾبية فصبل واضحا.

بلنيتٌن أثناء عرض األفبلـ واألعماؿ السينمائية وبرامج األطفاؿ والربامج االلتزاـ بوجود فاصل زمين بٌن كل فقرتٌن إع-2
 اإلخبارية.

ػ مراعاة اؼبعاير الدولية  4إظهار كلمة إعبلف على كبو واضح ومتواصل يف اإلعبلف الذي يعرض يف صورة برنامج.  -3
 لنسبة مدة اإلعبلنات بكافة أنواعها إُف إصباِف مدة البث يف اليـو الواحد.

 البند التاسع:
تلتـز ىيئات البث اإلذاعي والتلفزيوٓف ومقدمو خدمات البث الفضائي يف شأف توجيو اؼبواد اإلذاعية والتلفزيونية من 
حيث احملتوى والفئات اؼبتلقية من اعبمهور باؼبعايًن والضوابط واالشرتاطات واألمباط اؼبختصة بإصدار الرتخيص ومن 

 ذلك على وجو اػبصوص: 
لتقيد جبداوؿ زمنية يتم وضعها من قبل عبنة ـبتصة بالرقابة على ؿبتويات الربامج، على أف توضع قيود زمنية على ا-1

الربامج أو اؼبصنفات اليت يتم بثها ويكوف ؿبتواىا ال يتناسب مع سن األطفاؿ، حبيث يتم عرضها يف األوقات اليت ال 
 يكوف فيها األطفاؿ من ضمن اؼبشاىدين.

ـ بالبياف الواضح قبل بدء الربنامج عن نوع اؼبصنف والفئة العمرية غًن اؼبسموح دبشاىدتو أو اليت يكوف من غًن االلتزا-2
 اؼبناسب ؽبا مشاىدتو أو اليت هبب أف تكوف مشاىدهتا لو ربت رقابة عائلية. 

 البند العاشر:
ث أو إعادة البث أو أف يقدـ أي خدمة من يلتـز أي شخص، طبيعيا كاف أو معنويا، بأال يبارس أي عمل من أعماؿ الب

خدماتو، ما َف يكن حاصبل على رخص بث أو إعادة بث صادرة من السلطة اؼبختصة بإصدارىا يف أي دولة من الدوؿ 
األعضاء، م ى مت استيفاء الشروط والضوابط واؼبعايًن اليت ربتويها ىذه الوثيقة والشروط اليت تضعها الدوؿ على أراضيها 

 طق اؼبفتوحة. واؼبنا
 البند الحادي عشر:

تلتـز ىيئات البث وىيئات تنظيم البث يف الدوؿ األعضاء باؼببادئ واألطر الواردة يف ىذه الوثيقة، والعمل على حسن 
 تطبيقها وإنفاذىا. 
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 البند الثاني عشر:
اإلخبلؿ دببادئ ىذه الوثيقة من تقـو الدوؿ األعضاء بوضع اإلجراءات البلزمة يف تشريعاهتا الداخلية ؼبعاعبة حاالت 

قبل اؼبخاطبٌن هبذه اؼببادئ وبصفة خاصة ىيئات البث الفضائي وإعادة البث الفضائي ومقدمي خدمات البث الفضائي 
التابعة اؼبوجودة على أراضيهم ولو كانت تعمل من خبلؿ مناطق خاصة أو مناطق حرة وح ى لو كانت زبضعها 

 و غًنىا من التشريعات. تعترب األعماؿ التالية ـبالفة ؼببادئ ىذه الوثيقة:لتشريعات خاصة هبذه اؼبناطق أ
كل من يبارس أعماؿ البث الفضائي أو إعادة البث الفضائي أو تقدٔف أي خدمة من خدمات البث الفضائي دوف -1

صبيع اؼبعدات اغبصوؿ على ترخيص من السلطة اؼبختصة وفقا ؼببادئ ىذه الوثيقة، مع ضماف أف يشمل ذلك مصادرة 
 واألجهزة اؼبستخدمة وإزالة الضرر الناشئ عن اؼبخالفة ومضاعفة العقوبات حاؿ تكرار اؼبخالفة. 

كل مرخص لو دبباشرة أي نشاط من النشاطات اؼبنظمة هبذه الوثيقة ومن ذلك فبارسة نشاط البث الفضائي أو -2
للمبادئ أو اؼبعايًن أو الضوابط أو الشروط اليت تتضمنها إعادة البث أو تقدٔف خدمة من خدماتو م ى مت ذلك باؼبخالفة 

 ىذه الوثيقة، أو اليت يتم وضعها من أي من األجهزة اليت تقـو على تطبيق مبادئها.
ويف صبيع األحواؿ وم ى ما رصدت السلطات اؼبختصة بالدولة العضو اليت منحت السلطة اؼبختصة هبا الرتخيص أو -3

حكاـ القانوف الداخلي أو األحكاـ الواردة هبذه الوثيقة، فإنو وبق ؽبا سحب ترخيص اؼبخالف مت إببلغها بأي ـبالفة أل
 أو عدـ ذبديده أو إيقافو للمدة اليت تراىا مناسبة. 
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