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 /1ححذيذ يفهىو انصحافت انًكخىبت :
صضؼذد صؼش٣لجس ثُصقجكز ثٌُٔضٞدز ٝ ،رُي ٗظشث ٌُغشر ثُذسثعجس كٛ ٢زث ثُٔؾجٍ ٝص٘ٞػٜج ٝثخضالف ٓشؽؼ٤جصٜجٝ ،إرث ًجٕ ثُضؼش٣ق ثإلػالُِٓ ٢صقجكز
 ٞٛأٜٗج " ثألعِٞح ثإلػالُٓ٘ ٢وَ صذ ٟثُشأ ١ثُؼجّٝ ،أٗذجء ثُؼجُْ ٝثُقٌٓٞجس كئٗ٘ج ٘ٛج ع٘شًض ػِ ٢ثُضؼش٣ل ٖ٤ثُوجٗ ٖ٤٤ٗٞثُؼجُٔٝ ٢ثُٔقِ ٢كجألٍٝ
٣ش ٟإٔ ثُصقجكز  " : ٢ٛثُؾشثةذ ٝثُٔؽذٞػجس ثُض ٢صصذس دجعْ ٝثفذ ٝدصلز دٝس٣ز " ،دٔ٘٤ج ٣ؼشف ثألٓش ثُوجٗ 2006-017 ٢ٗٞكٓ ٢جدص ٚثُشثدؼز
ثُصقجكز ػِ " ٢أٜٗج ًجكز ثُ٤ٜتجس ثإلػالٓ٤ز ثُض٣ ٢ؼَٔ دٜج أ٣ ٝضؼجٓ ٕٝؼٜج صقل." ٕٞ٤

أَىاع انصحافت انًكخىبت:
 أَىاع انصحف يٍ حيث دوريت انصذورصقق ٤ٓٞ٣ز
صقق أعذٞػ٤ز
صقق ٗصق شٜش٣ز
صقق شٜش٣ز
صقق كصِ٤ز

 يٍ ف٤ظ ٓؼ٤جس ثُضـؽ٤ز ثُؾـشثك٤ز:صقق ٓقِ٤ز (صصذس دٞال٣ز أٓ ٝذ٘٣ز ٝثفذر كوػ  ٝصٜضْ دأخذجس ٛز ٙثُٔذ٘٣ز  ٝهعج٣جٛج ٓ ٝشجًِٜج).
 .صقق ٝؼ٘٤ز ( ٢ٛٝثُصقق ثُض ٢صٞصع كً ٢جَٓ ثُذُٝز  ٝصٜضْ دجألخذجس ثُض ٢صقذط دثخَ ثُذُٝز  ٝخجسؽٜج)
 .صقق إهِ٤ٔ٤ز (  ٢ٛ ٝثُصقق ثُض ٢صضٞؽ ٚإُ ٠كعجء ؽـشثكٓ ٢ؼً ٖ٤جُٔـشح ثُؼشد ،٢أٝسٝدج )
 .صقق ػجُٔ٤ز (  ٢ٛ ٝثُصقق ثُض ٢صضؾ ٚإُ ًَ ٠د ٍٝثُؼجُْ)

 أَىاع انصحف يٍ حيث يعيار انًضًىٌ و طبيعت انجًهىر:ثُصقق ثُؼجٓز ( ٢ٛٝصقق ال صؼذش ػٖ ؽٜز ع٤جع٤ز ٓؼ٘٤ز إٗٔج صلضـ صلقجصٜج ٌَُ ث٥سثء  ٝثالصؾجٛجس ثُغ٤جع٤ز  ٝثالؽضٔجػ٤ز)
ثُصقق ثُٔضخصصز ( ٢ٛ ٝثُصقق ثُض ٢صضقذط دٔٞظٞع ٝثفذ كوػ ًجالهضصجد أ ٝثُش٣جظز أ ٝثُذ٤تز)
*أٗٞثع ثُصقق ٖٓ ف٤ظ ثالٗضٔجء ثُغ٤جع:٢
ثُصقق ثُقضد٤ز (  ٢ٛ ٝثُصقق ثُصجدسر ػٖ أفضثح ٓؼ٘٤ز كُ ٢ٜغجٕ فجٍ ثُقضح  ٝصؼذش ػٖ ثصؾج ٝ ٚٛصذثكغ ػٖ ٓٞثهل٣ ٝ ٚـِخ ػِ ٠ثُصقجكز
ثُقضد٤ز ؼجدغ صقجكز ثُشأ ٝ ١ثُصقجكز ثُقضد٤ز صؼجُؼ ًَ ثُٔٞثظ٤غ ثُغ٤جع٤ز  ٝثالهضصجد٣ز ثٗؽالهج ٖٓ ع٤جعز ثُقضح  ٝصٞؽٜجص)ٚ

انصحف انخاصت أو انًسخقهت:
( ٢ٛ ٝثُض ٢صٌ ٕٞشجِٓز  ٝؿ٤ش ٓ٘قجصر أل ١ص٤جس ع٤جط)١

َ /2بذة حاريخيت عٍ انصحافت انًكخىبت:

ظٜشس ثُصقجكز ثٌُٔضٞدز ألٓ ٍٝشر ك ٢ثعضشعذٞسػ  ،دٔ٘٤ج صذسس أ ٍٝصق٤لز ٓ٘ضظٔز ك ٢ثُؼجُْ ع٘ز ًٝ 1695جٗش ثُذً ٢ِ٣جسثٗش ثُِ٘ذٗ٤ز ٢ٛ
أ ٍٝصق٤لز ٤ٓٞ٣ز (. )1702
كٞٓ ٢س٣ضجٗ٤ج ظٜشس ثُصقجكز ثٌُٔضٞدز كٜٗ ٢ج٣ز أسدؼ٤٘٤جس ثُوشٕ ثُٔجظٝ، ٢رُي ػ٘ذٓج أصذسفجًْ ثُٔغضؼٔشر ثُٔٞس٣ضج٣ز "دٓٞد "١ٝك ٢ع١ِٞ٘٤
ثُؼذد ثأل ٖٓ ٍٝؽش٣ذر "ثُضجس٣خ ثُٔٞس٣ضجٗٓ1 ّٞ٣ "٢جسط ع٘ز ٝ ، 1949هذ صقُٞش ٛز ٙثُؾش٣ذر ك ٢ثدش 1958 َ٣إُ ٢ؽش٣ذر "ٓٞس٣ضجٗ٤ج ثُؾذ٣ذر" .
ٝهذ دذأ ظٜٞس إسٛجصجس ثُصقجكز ثٌُٔضٞدز ثُٔٞس٣ضجٗ٤ز دؼذ ثالعضوالٍ ٓذجششر ف٤ظ صذسثُؼذد ثألٗ ٖٓ ٍٝششر "ٓٞس٣ضجٗ٤ج" ع٘ز ٝ ، 1963ظٜشس
دؼذ رثُي دؼط ثُ٘ششثس ٓغَُ :ذ٤ذَ  ،ثألخذجسٓٝ ،ؾِز ٓش ْ٣ثُ٘غجة٤ز ،إال إٔ ٛز ٙثإلصذثسثس ظِش ًِٜج ٓضٞثظؼز ٖٓ ف٤ظ ثُشٌَ ٝثُٔعٔ ، ٕٞك٢ٜ
ال صؼذ ٝأٝسثم ػجد٣ز ؼذؼش ػِٜ٤ج دؼط ثُٔٞثظ٤غ ٝثألخذجس ثُٔقِ٤ز ػِ ٢ثُ٥ز ثُ٤ذ٣ٝز ثُوذٔ٣ز (دثًضِ. )ٞ
ٝصؼضذش ع٘ز  ٢ٛ 1975ثُذذث٣ز ثُلؼِ٤ز ُِصقجكز ثٌُٔضٞدز ثُٔٞس٣ضجٗ٤ز ف٤ظ ظٜشس ؽش٣ذر ثُشؼخ ثُض ٢ؼذؼش ٝعقذش ػِٓ ٢ؽجدغ ثُ٤ٜذُذشؽ ثألُٔجٗ٤ز
ثُقذ٣غز ٗغذ٤ج .

 /3انصحافت انًكخىبت في انذسخىر انًىريخاَي:

ُْ ٘٣ص ثُذعضٞس ثُٔٞس٣ضجٗ ٢ثُز ١صذس  1961ػِٞٓ ٢ثد صش٣قز ف ٍٞثُصقجكز أ ٝفش٣ز ثُضؼذ٤ش ٝ،إٗٔج ثًضل ٢ك ٢د٣ذجؽض ٚدضٔغي ثُذُٝز ثُٔٞس٣ضجٗ٤ز
دجُذ ٖ٣ثإلعالٓٓٝ ٢ذجدا ثُذٔ٣وشثؼ٤ز ثُٞثسد صقذ٣ذٛج ك ٢صصش٣ـ فوٞم ثإلٗغجٕ ثُلشٗغٝ1789 ٢ك ٢ثُضصش٣ـ ثُٔؼِٖ 10 ّٞ٣دؽٔذش ٝ 1948هذ ثػضذش
ثُذؼط ٛزث ثُضؼذ٤ش ًجك٤ج ُِٔٔجسعز ثُصقل٤ز ٝ ،سؿْ رُي ُْ صظٜش ثُصقجكز ثٌُٔضٞدز ألٕ ظٜٞسٛج ًجٕ شذٓ ٚقظٞس آٗزثى ٝ،الدذ ُٝ ٖٓ ٚؽٞد ٗص
هجٗ ٢ٗٞصش٣ـ ٝدػْ ع٤جعٝ ٢ثظـ ُٝزُي ُْ صظٜش ثُصقجكز ثٌُٔضٞدز ثُٔغضوِز دجُٔؼ٘ ٠ثُقو٤و ٢إال ٓغ دعضٞس  1991ثُز ١أهش ثُضؼذد٣ز ثُغ٤جع٤ز ،
ػ٘ذٛج ػشف فوَ ثُصقجكز ثٌُٔضٞدز ؼلشر ًذ٤شر ف٤ظ ٓ٘ـ ٓج ٣ض٣ذ ػِ 600 ٢صشخ٤ص ،خجصز إٔ ثُضشثخ٤ص ٓ٘قش دشٌَ ػشٞثة ٢فضْٛ ُٖٔ ٠
خجسػ ثُقوَ ثإلػالٓٔٓ ٢ج ثٗؼٌظ عِذ٤ج ػِٝ ٢ثهغ ثُصقجكز كٔ٤ج دؼذ.
ٝهذ شٜذس ثُصقجكز ثٌُٔضٞدز صؽٞسث ٓزٛال ٓغ صذٝسث ألٓش ثُوجٗٝ 2006-017 ٢ٗٞثُز ١فذدس ٓجدص ٚثأل ٠ُٝأٜٗ٣ "ٚذف إُ ٠صقذ٣ذ ٗظجّ فش٣ز
ثُصقجكز"ٝ ،ثػضذشس ٓجدص ٚثُغجٗ٤ز إٔ" فن ثإلػالّ  ٝفش٣ز ثُصقجكز دٞصلٜٔج ٖٓ د ٖ٤سٝثكذ فش٣ز ثُضؼذ٤ش فوٞهج عجدضز ُِٔٞثؼٖ ٝ،إٔ ٛز ٙثُقوٞم
صٔجسط ؼذوج ُِٔذجدا ثُذعضٞس٣ز  ٝثُضشص٤ذجس ثُض٘ظ٤ٔ٤ز  ٝأخاله٤جس ثُٜٔ٘ز ٝ ،ال  ٌٖٔ٣صو٤٤ذٛج إال ػٖ ؼش٣ن ثُوجٗ ٕٞشش٣ؽز إٔ  ٌٕٞ٣رُي ظشٝس٣ج
ُص٤جٗز ثُٔؾضٔغ ثُذٔ٣وشثؼًٔ ،" ٢ج ٗصش ٓجدص ٚثُغجُغز "أٗ ٖٓ ٚفن ثُصقل ٢ثُٞص ٍٞإُٓ ٠صجدس ثألخذجس ًٔج إٔ ٖٓ ٝثؽذ ٖٓ ٝ ٚفو ٚفٔج٣ز
ٓصجدس ٙك ٢ؽٔ٤غ ثألفٞثٍ ،إال ك ٢ثُقجالس ثُض٘٣ ٢ص ػِٜ٤ج ثُوجُٗ ٕٞعشٝسثس ٌٓجكقز ثُؾشثةْ  ٝثُؾ٘ـ  ٝخجصز ثُٔغجط دأٖٓ ثُذُٝز  ٝثإلسٛجح.
ٝإٗٓ ٚؽجُخ دجُصذم  ٝثُٞكجء كٗ ٢وَ ثألخذجس".
ٝهذ ًجٕ ُصذٝس ٛزث ثُوجٗ ٕٞصأع٤شث ه٣ٞج ػِ ٢ػذد ٓٝعٔ ٕٞثُصقق كضعجػق ػذد ٛج ٝصؾجٝصس دجعْ فش٣ز ثُضؼذ٤ش خصٞص٤ز ثألكشثد ٝثُغٞثدش
ثُٞؼ٘٤ز.

 /4انسهطت انعهيا وحجزبت ضبط انصحافت انًكخىبت :
ُوذ ٗص ثُوجٗ ٕٞسهْ  2008-026ثُٔ٘شب ُِغِؽز ثُؼِ٤ج ُِصقجكز ٝثُغٔؼ٤جس ثُذصش٣ز ثُزِ٣ ١ـ٣ ٝ ٢قَ ٓقَ ثألٓش ثُوجٗ ٢ٗٞسهْ 2006/034ثُصجدس
دضجس٣خ  20أًضٞدش  2006أٗ٣ ٚضْ إٗشجء عِؽز إدثس٣ز ٓغضوِز ُض٘ظ ْ٤ثُصقجكز  ٝثُغٔؼ٤جس ثُذصش٣ز ُذ ٟسة٤ظ ثُؾٜٔٞس٣ز صذػ ٠ثُغِؽز ثُؼِ٤ج
ُِصقجكز ٝثُغٔؼ٤جس ثُذصش٣ز ٝصؼشف ثخضصجسث ح "ثُغِؽز ثُؼِ٤ج" ٞ٣ ٝؽذ ٓوشٛج د٘ٞثًشٞغ  ٝصضٔضغ دجُشخص٤ز ثالػضذجس٣ز  ٝدجإلعضوالُ٤ز ثُٔجُ٤ز.
ٝصذخَ كٓ ٢ؾجٍ صالف٤جصٜج ًَ ٝعجةَ ثإلػالّ ثُؼٔ٤ٓٞز  ٝثُخصٞص٤ز ثٌُٔضٞدز  ٝثُغٔؼ٤ز ثُذصش٣ز ثُض٘٣ ٢ؽذن ػِٜ٤ج ثُوجٗ ٕٞثُٔٞس٣ضجٗٛ ٖٓٝ ،٢زث
ثُٔ٘ؽِن عؼش ثُغِؽز ثُؼِ٤ج ثٗؽالهج ٖٓ ثُٜٔجّ ثُوجٗ٤ٗٞز ٝثُض٘ظ٤ٔ٤ز ثًُِٔٞز إُٜ٤ج إُٓ ٢ؼشكز ثُٞظؼ٤ز ثُقو٤و٤ز ُِصقجكز ثٌُٔضٞدز ٖٓ أؽَ ص٘ظٜٔ٤ج

ٝصؽ٣ٞشٛج ٝإخشثؽٜج ٖٓ دٝثٓز ثُلٞظٝ ٠ثالسصؾجٍ ُضصذـ ٓؤعغجس صضٞكش كٜ٤ج ثُٔؼج٤٣شثُٔؽِٞدز ٝصخعغ ُِصلجس ثُٔ٤ٜ٘ز ثُالصٓز إلٗؾجؿ أ ١ػَٔ
إػالٓٝ ، ٢كٛ ٢زث ثإلؼجس صخعغ ثُصقجكز ثٌُٔضٞدز ُ٘ٞػ ٖٓ ٖ٤ثُشهجدز ٝثُٔضجدؼز :

ا /انًخابعت انيىييت:
 ٢ٛٝػذجسر ػٖ سهجدز ٤ٓٞ٣ز صضْ كٜ٤ج هشثءر ؽٔ٤غ ثُصقق دشٌَ ده٤ن ُضقذ٣ذ ثُضؾجٝصثس ثُض ٢هذ صقصَ ػ٘ذ دؼعٜج ٝسكغ صوش٣ش أعذٞػ ٢دزثُي
ُِؾٜجس ثُٔؼ٘٤ز ك ٢ثُغِؽزٝ،إرث ًجٗش ٛز ٙثُٔضجدؼز صشًض ػِٓ ٢عٔ ٕٞثُصقق كئٕ ثُٔضجدؼز ثُغ٘٣ٞز ٝثُذقظ ثُٔ٤ذثٗ ٢ثُز ١صو ّٞد ٚكشم ثُغِؽز
ثُؼِ٤ج دذث٣ز ًَ ع٘ز هذ ٌٖٓ ٖٓ ٓؼج٘٣ز ٓوشثس ثُصقق ٝثُذٝس٣جس ٓ٤ذثٗ٤ج ٝصو ْ٤٤ثُٔؼج٤٣ش ثُٔؤعغ٤ز ٝثُٔ٤ٜ٘ز ٝ،ثُ٘ظش ك ٢ثُٔعجٓٓٝ ٖ٤الفظز ٓغضٟٞ
ثٗضظجّ ثُصذٝس.

بَ /بذة عٍ انخقاريز انسُىيت حىل انصحافت انًكخىبت:
٣ؼضذش صوش٣ش ع٘ز  ٞٛ 2008أ ٍٝصوش٣ش ػٖ ثُصقجكز ثٌُٔضٞدز ٝ،هذ ٌٖٓ ٛزث ثُضوش٣ش ٖٓ إفصجء  232إصذثسث خالٍ ٛز ٙثُغ٘ز ٣ ُْ ٝ،ضٌٖٔ ٗصق ٛزث
ثُؼذد ٖٓ ثُظٜٞس أًغش ٖٓ ٓشصٝ ، ٖ٤صٞهلش عالع ٕٞصق٤لز دؼذ صذٝس ػذدٛج ثأل ٍٝدٔ٘٤ج ُْ صضٌٖٔ ع ٟٞأسدؼ ٕٞؽش٣ذر كوػ ٖٓ ثُصذٝس دجٗضظجّ.
أٓج صقو٤ن 2009كوذ شَٔ  107صق٤لز صٔش ص٣جسر ٜ٘ٓ 57ج دثخَ ٓوشثصٜج ٝعؾِش ثُغِؽز ثُؼِ٤ج كٛ ٢ز ٙثُغ٘ز صشثؽؼج ِٓقٞظج ك ٢ػذد ثُ٘شش٣جس
ٓوجسٗز ٓغ ًٔ 2008ج صٞهلش ػٖ ثُصذٝس خالٍ ٛز ٙثُغ٘ز ػذر صقق ٝرُي سؿْ فعٞسٛج دوٞر ك ٢ثُغ٘ٞثس ثُٔجظ٤ز  ،كٔ٤ج ًجٕ صذٝس ٗشش٣جس
أخشٓ ٟضزدزدج كٛ ٢ز ٙثُغ٘ز .
أٓج صوش٣ش  2010كوذ صٌٔ٘ش ثُغِؽز ثُؼِ٤ج  -ثُض ٢صغؼ ٢دثةٔج إُ ٢صؼٔ٤ن دقغٜج ٝإظجكز أدؼجد ؽذ٣ذر ُ - ٚإُ ٠صص٘٤ق ثُصقجكز كٛ ٢زث ثُضوش٣ش إُ ٢أسدغ
ٓغض٣ٞجس :

 صقق دسؽز أ ٢ُٝصضٔ٤ض دجٗضظجّ ثُصذٝس ٝٝؽٞد ٓٔ٤ضثس ٓؤعغ٤ز ٓضٌجِٓز صقق دسؽز عجٗ٤ز ٝصضٔ٤ض دؼذّ ثٗضظجّ ثُصذٝس ٝٝؽٞد دؼط ثُٔٔ٤ضثس ثُٔؤعغ٤ز صقق دسؽز عجُغز  ٢ٛٝهِِ٤ز ثُصذٝس ٝدذٓ ٕٝؼج٤٣ش ٓؤعغ٤ز ٤ٜ٘ٓٝز ٌٓضِٔز صقق دسؽز سثدؼز ٝصضٔ٤ض د٘ذسر ثُصذٝس ٝدذٓ ٕٝوشثسٝهذ ُٞفظ خالٍ ع٘ز  2010ثخضلجء ػششثس ثُؾشثةذ دٔ٘٤ج ُْ صصذس فٞثُ 30 ٢ؽش٣ذر إال ٓشر ٝثفذر أٝثع٘ض ٖ٤خالٍ ثُغ٘ز .

أٓج ثُضوش٣ش ثألخ٤ش ع٘ز  2011كوذ ًجٕ أًغش ػٔوج ٝػِٔ٤ز كوذ ثعضؽجع كش٣ن ثُذقظ ثُٔ٤ذثٗ ٢إٔ ٣ص٘ق ٓ 7ؾٔٞػجس إػالٓ٤ز ُٜج ٓؤعغجس ٓضٌجِٓز.
ٝسصخ ثُؾشثةذ ثُٔ٘ضظٔز ٝشذ ٚثُٔ٘ضظٔز صشص٤ذج ده٤وج ٣شثػ ٢ثألدؼجد ثُٔؤعغ٤ز ٝثُٔشدٝد٣ز ثإلػالٓ٤ز.
ٝهذ ٌٓ٘ش ٛز ٙثُٔضجدؼز ثُغ٘٣ٞز ثُذه٤وز ثُض ٢صو ّٞدٜج ثُغِؽز ثُؼِ٤ج ٖٓ:
 صٞك٤ش هجػذر د٤جٗجس ٌُجكز ثُصقق صؼؽ ٢صٞسر ٝثظقز ػٖ ٝظؼ٤ز ثُصقجكز ثٌُٔضٞدز ٝصٌٖٔ ٖٓ ٝظغ ثعضشثص٤ؾ٤ز ٝثظقز ُضشه٤زهؽجع ثُصقجكز ثٌُٔضٞدزًٔ ،ج صعٔ٘ش ٛز ٙثُوجػذر ؽذث ٍٝصذ ٖ٤ثٗضظجّ ثُصذٝس ٝصؾ٤ٜض ثُٔوشثس ٝصغؾ َ٤ثُؼٔجٍ ُذ ١ثُص٘ذٝم ثُٞؼ٘٢
ُِعٔجٕ ثالؽضٔجػٝ ، ٢هذ الفظش ثُغِؽز ثُؼِ٤ج إٔ ٓؼظْ ثُصقق ال صغضؾ٤خ ُِٔؼج٤٣ش ثُٔؤعغ٤ز ٝال صذكغ ٓشصذجس ٓ٘ضظٔز ُِٔقشسٖ٣
ٝثُؼٔجٍٝ ،ك ٢دؼط ثألف٤جٕ  ٌٕٞ٣ثُٔذ٣ش ثُ٘جشش ُِؾش٣ذر ٓٞظلج ُذٓ ١ؤعغجس أخشٝ ٟثُؾش٣ذر عجٗ٣ٞز دجُ٘غذز ُ. ٚ
 ٓالفظز ثُضؾجٝصثس ثُؼذ٣ذر ألخاله٤جس ثُٜٔ٘ز ٓٔج ؽؼَ ثُغِؽز صغؼ ٢إُ ٢صأع٤ظ ٓؾِظ ُِعذػ ثُزثصُِ ٢صقجكز ثٌُٔضٞدز ٝثإلٌُضش٤ٗٝز٣ضٌ 13 ٖٓ ٕٞػعٞث ٜ٣ٝذف إُٓ ٠غجػذر ثُغِؽز كٜٔٓ ٢ضٜج ثُٔضٔغِز ك ٢ظذػ ثُصقجكز ثٌُٔضٞدزٝ ،إعذثء ثُشأٝ ١ثُ٘ص٤قز ُِغِؽز ك٢
ٛزث ثُٔؾجٍ .
 ثُضزً٤ش ثُذثةْ ك ًَ ٢ثُضوجس٣ش ثُغ٘٣ٞز دقجؽز ثُصقجكز ثٌُٔضٞدز ثُٔجعز ُِذػْ ٝظشٝسر صؼؾِٜ٤ج ،ثألٓش ثُزٗ ١ضؼ ػ٘ ٚإ٣ؾجد ص٘ذٝم ثُذػْ ثُؼٔ٢ُِٓٞصقجكز ثُخجصز  ٞٛٝص٘ذٝم ؿ٤ش ٓؼٞض ٓخصص ُِٔؤعغجس ثُصقل٤ز ٝصقش ٝصج٣ز ثُغِؽز ثُؼِ٤ج ُِصقجكز .

 /5انًشاكم انخي حعاَي يُها انصحافت انًكخىبت :
 -1ضعف يسخىي انخكىيٍ :
ٔ٣جسط أًغش ثُؼجِٓ ٖ٤ك ٢فوَ ثُصقجكز ثٌُٔضٞدز ٜٓ٘ز ثُصقجكز ًٜٞث٣ز أ ٝدقظ ػٖ ٝظ٤لز د ٕٝخذشثس أ ٝصٌ ٖ٣ٞك ٢ثُٔؾجٍ ٛٝزث ٓج ثٗؼٌظ ػِ٢
ٗٞػ٤ز ثُؾشثةذ ٖٓ ف٤ظ ٓعٔ ٕٞثُ٘شش ٝؼش٣وز ثُض٘ج.ٍٝ

 -2انُقص في يصادر األخبار :
صؼجٗ ٢ثُصقجكز ثٌُٔضٞدز ٖٓ شـ كٓ ٢صجدس ثألخذجس،ثألٓش ثُز ١أد ٟإُ ٠ثػضٔجد ثُشجةؼجس ٝثُضخٔ٘٤جس ٝ ،هذ صض٘جهَ ثُؾشثةذ ثٌُٔضٞدز خذشث ٝثفذث د٘لظ
ثُؼ٘ٞثٕ ٝثألعِٞح ٝال ٣غضؽ٤غ ثُوجسا إٔ ٣قذد أ ١ثُؾشثةذ صِٔي فن ثُغذن ك ٢ص٘ج ٍٝثُخذش .

 -3عذو االنخشاو بأخالقياث انًهُت :
٣ؼضذش ثُغخ  ٝثُشضْ  ٝثُضؼشض ُخصٞص٤جس ث٥خش ٝ، ٖ٣فض ٠ثُٔغجط ٖٓ ششف ثُٔؾضٔغ ٝثُٞفذر ثُٞؼ٘٤ز ٖٓ ثألٓٞس ثُشجةؼز ك ٢ثُصقجكز
ثٌُٔضٞدز ٝ ،هذ سكغ ُِغِؽز ثُؼِ٤ج ُِصقجكز ٝثُغٔؼ٤جس ثُذصش٣ز ٓ٘ز إٗشجةٜج ػذدث ٖٓ ثُشٌج ١ٝظذ دؼط ثُصقق ٝثعضذػش ثُوجةٔ ٖ٤ػِٜ٤ج ًٝلِش
ُِٔضظِٔ ٖ٤فن ثُشد  ٝثالػضزثس ثُشعٔ ٢ك ٢فجٍ ثُضش٤ٜش .
 ٝهذ الفظش ثُغِؽز إٔ دؼط ثُصقل ٖ٤٤ثُٔض ٖ٤ٜٔدجالكضشثء ٝثُضش٤ٜش ال ٣قغ ٕٞدجُعشس ثألخالهٝ ٢ثُٔجد ١ثُز٣ ١ضغذذ ٕٞكُ ٚ٤عقج٣جٌٖٔ٣ٝ ْٛ
صؼِ َ٤رُي دضذٗ ٢ثُٔغض٣ٞجس ثُغوجك٤ز ُذٛ ١ؤالء ثُصقلٝ ٖ٤٤ؽ ِْٜٜثُٔؽِن ألخاله٤جس ثُٜٔ٘ز ثُضٔ٣ ٢جسعٜٗٞج .
ٝسؿْ إٔ ثُصقل ٖ٤٤هذ أعغٞث دشػج٣ز ٖٓ دشٗجٓؼ ثألْٓ ثُٔضقذر ُِض٘ٔ٤ز  ،ع٘زُ 2000ؾ٘ز ٌِٓلز دجُغٜش ػِ ٢أخاله٤جس ثُٜٔ٘ز  ،إال إٔ ٛز ٙثُ٤ٜأر ُْ
صؾضٔغ ٓ٘ز ع٘ٞثسٝ ،ثُؼذ٣ذ ٖٓ أػعجةٜج ثدضؼذٝث ػٖ ٜٓ٘ز ثُصقجكز .

 -4انُقص في انخًىيالث :
هذَ ص٘ذٝم دػْ ثُصقجكز ثُخجصز ُْ ٘ٛ ٌٖ٣جى أ ١دػْ ٜٓٔ٘ؼ ٖٓ ثُذُٝز ُِصقجكزٝ ،سؿْ ٓجهذٓٛ ٚزث ثُص٘ذٝم ٖٓ دػْ خالٍ ع٘ز 2012كئٕ
ثُصقجكز ثٌُٔضٞدز ٓجصثُش صؽجُخ دجُٔض٣ذ ٖٓ ثُذػْ ٓؼِِز رُي دوِز ثُٔذِؾ ثُٔٞؽُِ ٚذ ػْ ٝظؼق ثُٔذ٤ؼجس ٗٝوص ثإلػالٗجس.

 -5انخىسيع وانًبيعاث:
٣ؼجٗ ٢هؽجع صٞص٣غ ثُصقق ثُٞسه٤ز ٖٓ ػوذجس ًذ٤شر دغذخ ظؼق ثُذ٘٤جس ،إٕ ُْ ٗوَ ثٗؼذثّ ٓؤعغجس فو٤و٤ز ُِضٞص٣غ ثُصقلٔٓ ، ٢ج ٗضؼ ػ٘ٚ
ثٗقغجس صٞص٣غ ثُصقق ظٖٔ فذٝد ٓشدغ ؽـشثك ٢صـ٤ش ٝعػ ثُؼجصٔز ٗٞثًشٞغ .
ٝفغخ ثُذسثعجس ثُض ٢هجٓش دٜج ثُغِؽز ف ٍٞثُصقجكز ثٌُٔضٞدز كوذ صْ صص٘٤ق عالط ٓٔغِ٤جس ٓؼشٝكز ٓ٘ز ع٘ٞثس صض ٠ُٞػِٔ٤جس صٞص٣غ ثُصقجكز
ثُٞسه٤ز : ٢ٛٝ
 ٓجدغ(، ٢ثُٔٞس٣ضجٗ٤ز ُِصقجكز ٝثُ٘شش ٝثالصصجٍ ٝثُؽذجػز ) ٌٓضذز 21-15ً -جس (ٓؾٔٞػز ٖٓ ثُشذجح ثٗضظٔش ك ٢شٌَ ٗوجغ ُضٞص٣غ ٝد٤غ ثُصقق )

 /6اآلفاق انًسخقبهيت نهصحافت انًكخىبت :

دذأس صؾشدز ثُصقجكز ثٌُٔضٞدز د٘ٞع ٖٓ ثالسصؾجُ٤ز ٝثٗؼذثّ ثُٔؤعغ٤ز ،دَ ظِش إُٝ ٢هش هش٣خ أًغش ثُصقق دال ٓوشثس ٝصصذس ٓض ٠شجءس ٤ًٝق
شجءس ٛٝ،زث ٓج ؽؼَ ثُذسثعجس كٛ ٢زث ثُٔؾجٍ هِِ٤ز ٝثُذسثعجس ػجدر  ٢ٛثُض ٢صذ٘ ٢ػِٜ٤ج خؽػ دشثٓؼ ث٥كجم ثُٔغضوذِ٤ز ٝصقذ٣ذ ثُ٘ٞثهص ٓٝقجُٝز
ثُضـِخ ػِٜ٤ج ٝ ،خالٍ ًَ ثُٔغٞؿ ثُٔ٤ذثٗ٤ز ثُض ٢هجٓش دٜج ثُغِؽز ثُؼِ٤ج خالٍ ثُغ٘ٞثس ثُٔجظ٤ز ُْ صوذّ أ ١ؽش٣ذر دسثعز صو٤ٔ٤٤ز ػٖ صؾشدضٜج أٝخؽز
٥كجم ػِٜٔج ك ٢ثُٔغضوذَ ٔٓ ،ج ظجػق ثُٔغؤ٤ُٝز ػِ ٢ثُغِؽز ثُؼِ٤ج دٞصق صؽ٣ٞش هؽجع ثُصقجكز ٝثُشكغ ٖٓ ٓغضٞث٣ ٙذخَ ك ٢إؼجس ػِٜٔج .
ٝسؿْ إٔ ص٘ظٝ ْ٤ؿشدِز فوَ ثُصقجكز ثٌُٔضٞدز ٣ضٔ٤ض دجُصؼٞدز كئٕ ثُغِؽز ثُؼِ٤ج ٖٓ خالٍ صوجس٣شٛج ثُغ٘٣ٞز صقجٓ ًَ ٍٝشر إٔ صع٤ق ٗٞػج ٖٓ
ثُضوٝ ْ٤٤ثُضص٘٤ق الٗضوجء ثُصقجكز ثُؾجدر ٌٖ٣ ُْٝ ،صأ 43 َ٤ٛصق٤لز ٖٓ ؼشف ص٘ذٝم دػْ ثُصقجكز ُالعضلجدر ٖٓ ثُغقخ ثُٔخلط ُذ ١ثُٔؽذؼز
ثُٞؼ٘٤ز إال ٗض٤ؾز ُوجػذر ثُذ٤جٗجس ثُض ٢صٞصِش إُٜ٤ج ثُذسثعجس ثُؼِٔ٤ز ثُض ٢صٞكشٛج ثُغِؽز ثُؼِ٤ج ًَ ع٘ز ػٖ ٝظؼ٤ز ثُصقجكز ثٌُٔضٞدز .
ٝهذ دذأس ششًجس ثالصصجٍ ٓؤخشث ٘٤ٓٝجء ٗٞثر٣ذ٣ ٞشًض ٕٝػِ ٢ثُذسثعز ثُغ٘٣ٞز ثُض ٢صو ّٞدٜج ثُغِؽز ثُؼِ٤ج ف ٍٞثُصقجكز ُٔ٘ـ ثالشضشثًجس
ٝثإلػالٗجسٛٝ ،زث ٓج ٣ؤًذ أ٣عج أ٤ٔٛز ٛز ٙثُضوجس٣ش ثُض ٢أصذقش ٓشؽؼ٤ز كٛ ٢زث ثُٔؾجٍ .

 /7انخىصياث:
سؿْ ًَ ثُؾٜٞد ثُٔذزُٝز ٓجصضثٍ ثُصقجكز ثٌُٔضٞدز صقضجػ ُِٔض٣ذ ٖٓ ثُض٘ظٝ ْ٤ثُض٘و٤ز فض ٠صصذـ صقجكز فو٤و٤ز هجدسر ػُِ ٢ؼخ ثُذٝس ثُٔ٘ٞغ دٜج ك٢
ثُذٔ٣وشثؼ٤جس ثُقذ٣غز  ٖٓٝ ،أؽَ رُي ٗوضشؿ:
 إٔ صشثػ ٢ثُٔؤٛالس ثُؼِٔ٤ز ُ٤ٜتز ثُضقش٣ش ك ٢ثُضو ْ٤٤أع٘جء ثُذقظ ثُغ٘ ١ٞثُز ١صو ّٞد ٚثُغِؽز. إٔ صشصخ ثُغِؽز كٜٗ ٢ج٣ز ًَ ع٘ز ثُؾشثةذ فغخ ثُضضثٜٓج دأخاله٤جس ثُٜٔ٘ز ٝصؼِٖ ثُ٘ضجةؼ كٓ ٢ؤصٔش صقل.٢ إٔ صلؼَ ثُغِؽز ثُؼِ٤ج دٝس ٓؾِظ ثُعذػ ثُزثص. ٢ إٔ صؼَٔ ثُغِؽز ثُؼِ٤ج ٓغ ثُؾٜجس ثُٔؼ٘٤ز فض ٢ال صٔ٘ـ صشثخ٤ص ثُصقق ُٖٔ ال ٣غضقوٜٗٞج . -إٔ ال ٣ضْ ثالػضٔجد ك ٢صص٘٤ق ثُصقجكز ثٌُٔضٞدز ػِ ٢ثألدؼجد ثُٔؤعغ٤ز كوػ ،دَ صشثػ ٠أ٣عج ٓعجٓ ٖ٤ثُصقق ٝؼش٣وز صؼجؼٜ٤ج ٓغ ثألفذثط.
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أفٔذ ُٝذ ٓٞال ١ثٓقٔذ

22

صؾٔغ ثُصقجكز ثُٔٞس٣ضجٗ٤ز

عٓ ٢جٓجدٝ

33

ٗوجدز ٗجشش ١ثُصقق ثُٔغضوِز

ٓٞال ١ثُ٘جؽْ
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صٞسر ٖٓ أ ٍٝؽش٣ذر ٓٞس٣ضجٗ٤ز صذسس ك ٢ع1949 ١ِٞ٘٤

MAURITANIE NOUVELLE 1960

صٞسر ٖٓ ٗششر ٓٞس٣ضجٗ٤ج 1963

صٞسر أل ٍٝؽش٣ذر ٗغجة٤ز 1968

