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 7102والصحافة والحعبري للعام  اإلعالمالحقرير السنوي حلرية 

 آخر قحلعام  –بعنوان 

 وجنسيق/ عبدالواحد حركاتإعداد 
 

  مقدمة

رٓب داخم انٛجٛب ثٍٛ ثالس زكٕيبد طٕسٚخ، رؼبَٙ خًٛؼٓب يٍ ػدض ػٍ فشع عهطزٓب ٔلشاسارٓب ٔرًكٍٛ ئداس

يسٛطٓب انًإعغبرٙ، ٔثٛئخ انغهطخ انظٕسٚخ فٙ نٛجٛب ٔٔالؼٓب، أدد ئنٗ فٕػٗ ػبسيخ فٙ كم انًإعغبد 

انسكٕيٛخ، ٔطبسد انغٛبعبد انًإعغبرٛخ انخبطخ ْٙ يُٓح رغٛٛش انًإعغبد، ٔأيغٗ رجؼبً نزنك ٔخٕد عٛبعخ 

شاؽ اإلػالو ٔرغطٛسّ ٔغشلّ ٔؽُٛخ ػبيخ ٔأْذاف ٔؽُٛخ ػبيخ يدشد ْٔى ٔنغٕ ال ٔخٕد نّ، ْٔزا أدٖ ئنٗ ئف

 فٙ انًُبؽمٛخ ٔاَغاللّ، ثطشٚمخ خؼهذ يٍ سعبنخ اإلػالو يذثهدخ زغت األْٕاء ٔانغبٚبد ٔانًظبنر.!

 ئٌ انغهطخ عمف، ٔانغمف انًٓزشئ ٚهسك انؼشس ثكم يب رسزّ، ٔٚإد٘ ئنٗ رهفّ أٔ ثهٕس أخضائّ ..!

ثًغزمم ٔاػذ، رشذِ أثمبل خٛجخ طذئخ ئنٗ لبع ثغٛغ  ئٌ نٛجٛب انجهذ انًزٕعطٙ انشبعغ انًؼهك ثخٛؾ أيم سفٛغ

رهؼت فّٛ انظسبفخ ٔكزنك اإلػالو ثؼًٕيّ، دٔس أداح انسشة ٔٔعٛهخ اإللظبء ٔانزشٕٚخ ٔانزٓذٚذ، ًٔٚزذاٌ ػُٕح 

نٛكَٕب خغش نهكشاْٛخ ٔانؼُظشٚخ، فًجزذأ انسشة ئػاليٓب ٔغجبس انسشة ئػاليٓب أٚؼبً، ٔٔظٛفخ انظسبفخ 

 ٙ ٔاإلنكزشَٔٙ لشع ؽجٕل انسشة ٔرًدٛذ سؤٔعٓب ٔسثبء لزالْب..!ثُٕػٛٓب انٕسل

خجش اإلػالو ثكبيهّ َزٛدخ األٔػبع انغٛبعٛخ ٔاأليُٛخ ٔزبنخ انالٚمٍٛ انزٙ رمبثهٓب زبنخ رذفك كجٛش نهًؼهٕيبد، أ

 انظشاع ٔيُبطشرٓب، ٔزذس ْدش انًجبدئ األعبعٛخ نهظسبفخ ألؽشافػهٗ االَسٛبص  ٔرؼذد سْٛت نًظبدسْب

، فأخز ٚهٕكٓب ٔٚهفظٓب دٌٔ يُٓدٛخ أٔ األزذاسفٙ ٔزم  اإلػالوثشكم ؽٕػٙ، ٔاَضنك  نإلػالؤانمٛى انًُٓٛخ 

 انشخظٛبد انًسشكخ نٓب أٔ انًزسشكخ فٛٓب. ئشٓبسأٔ  األزذاس ئشٓبسغبٚخ ػذا 

، يؼزًذاً ػهٗ 2017ززٗ يبٕٚ   2016اإلػاليٛخ نهفزشح انًًزذح يٍ يبٕٚ األزذاسْزا انزمذٚش ٚغؼٗ نشطذ أْى 

فٙ اغهجٓب، ًٚكٍ أٌ رغزثًش فٙ  خًٛلس –سؤٚخ يُطمٛخ  إلٚظبل نألزذاسيٕثمخ ٔثٛبَبد ٔطفٛخ  ػذح يظبدس

ٔانذساعبد انًٓزًخ ثهٛجٛب ٔأٔػبػٓب، ٔٚشكض  نألثسبسأٔ ركٌٕ داػى  ،انهٛجٙ نإلػالوانٕػغ انًزشد٘  ئطالذ

، ٔٚشطذ ٔٚظُف أٔػبع اإلػالوانزمشٚش ػهٗ زٕادس انمزم ٔاالػزذاءاد ػهٗ األفشاد ٔانًإعغبد فٙ يدبل 

، كًب ٚشٛش ئنٗ يٕػٕػبد اإلػالو انًزذأنخ ثشكم يٕخض نزؼزس ئيكبَٛخ نإلػالوانًُبؽك انهٛجٛخ األيُٛخ ثبنُغجخ 

 ئخشاء يغر دلٛك.
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 -ػبو لزم آخش –فٙ رمشٚش يٕخض آَئز، أيب ػبيُب ْزا فٕٓ  أزذاثّسطذد   -ػبو كشاْٛخ -ذ كبٌ ػبيُب انغبثك ل

َٔجز خطبة  اإلػالو،فٙ ثُٕد يززبنٛخ نذػى انزٕثٛك، ٔردذٚذ دػٕح االنزضاو ثأخالق يٍٓ  اإلػاليٛخَشطذ أزذاثّ 

 يٛالد٘.  2015ذسٚذ ػبو  انكشاْٛخ ٔرسش٘ انسمٛمخ انزٙ أؽهمٓب انضيالء فٙ  ئػالٌ ي

  

 الليبي لإلعالمالوضع املثايل 

، لألفراد اإلنسانٌةسلب الحقوق  االنفالت والفوضى، أو الحر، وال تعنً الحرٌة اإلعالمهو المثالً  اإلعالم 

صناعة أوهام لتحقٌق مصالح وغاٌات غٌر  تلوٌث الحقٌقة وتشوٌهها، أو القفز وراء أخالقٌات المهنة ،أو أو

المسئولٌة  التزامذات إٌدلوجٌات محددة، بل تعنً بالضرورة  ألطرافنبٌلة، أو االبتعاد عن الحٌاد والتحٌز 

 وإٌصالها، والتعامل بأخالق مهنٌة ووفق منهج حٌادي ٌتحرى الحقٌقة، وٌسعى لخدمتها شًءحٌال كل  اإلنسانٌة

 ها للمجتمعات.ونشرها لفائدتها وضرورت

مؤشر طبٌعً لحٌاة المجتمعات، ووسٌلة دعم مباشرة للمشروع الدٌمقراطً، وأحد أهم  اإلعالمإذ ٌشكل 

زاحم البترول مصادر المعرفة للشعوب، وجسر متٌن وآمن لنقل الثقافات وتالقحها، كما أنه بات وسٌلة تجارٌة ت

التً تنظمها وتحافظ على حقوق أهلها وتلزمهم  فً إٌراداتها، وهو بال شك حٌاة ٌجب أن تكون لها أطرها

 والزال ٌتواجد حتى الٌوم ٌعد ركح النخبة ومنبرهم. ،التقلٌدي الذي عهدناه  اإلعالمبواجباتهم، ولعل 

 -عدة مبادئ أهمها:اللٌبً  اإلعالمٌفترض أن ٌلتزم  من المثالٌة شًءلتحقٌق 

 الحقٌقة والوالء لها التزام -

 من المعلومات  التحققوالدقة واالنضباط  -

 االستقاللٌة والحفاظ على الموضوعٌة والنزاهة -

 وصٌانتها اإلنسانمراعاة حقوق  -

 الحٌاد واالبتعاد عن التحٌز -

 نبذ الكراهٌة والتمٌٌز والعنصرٌة -

مدرٌد  إعالنعلى إلتزامها، وٌعد  اإلعالمإن أهم المواثٌق الدولٌة والعربٌة تؤكد على هذه المبادئ ، وتحض 

ٌة واضحة، تشمل المبادئ اللٌبً، ٌفترض أن ٌرتكز علٌه وتتحول بنوده إلى منهج لإلعالم األساسحجر 

عموماً على توطٌنها  واإلعالمٌٌن اإلعالمتعمل كل مؤسسات بحٌث ، والتطبٌق والتقٌٌم والنتائج  األساسٌة

  وااللتزام بها.
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 الليبي اإلعالمواقع 

  

 األسلوبذو  الجونزو، إعالماللٌبً األساسٌة، وٌمكن أن نصفه بأنه  اإلعالمن االبتعاد عن المثالٌة سمة واقع إ

 الموضوعٌة عن التقلٌدٌة، وٌصر على التخلً بالمبادئ المهنٌة االستخفاف البذٌئة، الذي ٌتعمد  واللغة المترنح

 .والحٌاد، وٌنتهج سبٌل التحرٌض وانتهاكات الحرٌات

، وممنوع من االستقاللٌة، ومجبر على اعتناق سٌاسات السلطة مشددةاللٌبً خاضع لرقابة  اإلعالم  كان

تٌحت وصارت حالة الحرٌة التً أ ،وتلوث منهجهالمهنٌة  ت عنهابالتروٌج لها، والتحرٌض على خصومها، فغو

فوضى فً غٌاب الضوابط،  ىلت إلسٌئة، وتحو بأسالٌبله بعد ثورة فبراٌر أزمة حقٌقٌة، إذ ثم استثمار الحرٌة 

   .والتطرف األٌدلوجٌات المتنازعة، وتحت وطأة وأمام هوس الشهرة والشعبوٌة

أكثر حٌوٌة وازدحاماً من لٌبٌا الواقع،   السٌبرانٌةإن اإلعالم اللٌبً ٌمر بفترة تغٌٌر حرجة، فإعالمٌا لٌبٌا 

مما شكل أزمة حقٌقة لإلعالم، إذ تحول إلى  ،فأباحت كل محظور بالفوضى تداخلت بدٌمقراطٌة تنعموهً 

مسئولٌة فردٌة ولم تعد تحكمه ضوابط سوى الضوابط األخالقٌة للفرد، فالفضاء السٌبرانً جعل كل اللٌبٌٌن 

مفردات إعالمٌة، وأصبحت الفرصة متاحة للجمٌع للتعبٌر وإبداء الرأي دون مراعاة لضوابط أو مواثٌق، حتى 

 لٌبٌٌن منبع لكوارث حٌاتهم الواقعٌة. ل ةأضحت الحرٌة السٌبرانٌ

 الراٌات، حملة ومات ،الصور واحترقت ،الصوت وأنخفض ،األقالم وكسرت ،الواقع هزمت فٌها الكلمة لٌبٌا 

 ..!بامتٌاز ملجأً  الصمت وصار

ووسائله إلى  اإلعالم، وتحول مطموسة أو الحبال على تتراقص ملوثة ماإ والكلمة منقوصة، الحرٌةصارت 

هذا العام حظاً وافراً من االعتداءات واالنتهاكات المباشرة،  اإلعالمالمتنازعة، فنال  لألطرافأهداف قتالٌة 

بوصفه  اإلعالملتقوٌضه وطمسه أو تطوٌعه لخدمة آراء محددة ونزع الحٌادٌة عنه، إال أنه ال ٌمكن الدفاع عن 

لى عن مبادئه ولوث منهجه وتحول إلى وسٌلة حرب وبوق اللٌبً ضوابط وتخ اإلعالمضحٌة، فقد تجاوز 

 المبادئ األساسٌة
25% 

 التطبٌق
25% 

 التقٌٌم
25% 

 النتائج
25% 

 غٌر ذلك
50% 

 الصحافة 
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 ألسبابوارتكب محظورات مهنٌة عرضته إلى االنتهاك، وتحول أهله إلى طرائد للسلطات الجهوٌة  ،سلطوي

 عدٌدة ومختلفة. 

، تمثل فً حوادث القتل واالغتٌال التً طالت عدد من الصحفٌٌن اإلعالمالتً جرت فً مجال  أحداثإن أهم 

، إلى جانب انتهاج بعض وسائل اإلعالمفً لٌبٌا، وكذلك االعتداءات المتكررة على مقرات وسائل  عالمٌٌنواإل

 -ونصفها بشكل بٌانً: األحداثإلى خطاب التحرٌض والكراهٌة، وهنا سنعرض ألهم هذه  اإلعالم

 

 

 

 

 

 يف ليبيب اإلعالمالتصنيف العبملي حلرية  -

عربٌة فً هذا الوضع هً  دولة إعالمٌا، وكانت من ضمن خمس صنفت لٌبٌا من ضمن المناطق الخطر

سورٌا والسعودٌة والصومال وشمال السودان، فً حٌن ٌعد وضع الدول العربٌة الباقٌة وضعاً حرجاً، وتوضح 

 فٌها. اإلعالمبالنسبة لحرٌة  البلدان الخرٌطة التً نشرتها منظمة مراسلون بال حدود أوضاع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التً طالت  المناطق اللٌبٌة حسب االعتداءات التقرٌرا قد خضعت لنفس التصنٌف، فصنف كما أن مناطق لٌبٌ

، فصنفت أربعة مناطق كمناطق خطرة على االعالم، وهً طرابلس وسرت ومناطق الخلٌج حتى اإلعالممجال 

 -ابٌا، المرجدجإصبراتة، غرٌان، مصراتة،  –إجدابٌا، وكذلك بنغازي ودرنة، فً حٌن ٌعد الوضع  بمناطق 

زوارة، زلطن، الجمٌل، بنً ولٌد، مسالتة، ترهونة،  –وضع صعب، والوضع الحساس والحرج ٌغطً مناطق 

، فً حٌن ٌعد وضع باقً -هون ، ودان، سوكنة، الشوٌرف، سبها، البٌضاء، طبرق، الكفرة نسمة،مزدة، 
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، تشكل مناطق الجبل الغربً وفزان ومناطق اإلعالمتداءات كبٌرة على المناطق وضع جٌد نسبٌاً إذ لم تشهد اع

 اغلب الجنوب مناطق ذات وضع جٌد، وتبٌن الخرٌطة التالٌة هذا الوصف بدقة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

العاملٌن فً مجال اإلعالم بالشكل البٌانً وٌمكن تصنٌف المناطق والمدن اللٌبٌة حسب خطورتها على 

  -التالً:

 األماكن األكثر خطورة على الصحفٌٌن فً لٌبٌا

 نسبة الخطورة % المنطقة

 9.09 طرابلس
 18.18 مصراتة
 18.18 سرت
 54.54 بنغازي
 9.09 المرج

 

 

 اإلعالمتصنٌف أوضاع مناطق لٌبٌا بالنسبة لحرٌة 

 



 2017أبرٌل    24                                                                          حركات   عبدالواحد  –وتنسٌق إعداد 

6 
 

 

 

 النقبط السوداء واألحداث السيئة -

 

 -ػذٚذح خالل ْزا انؼبو ٔأًْٓب:أزذاثبً عٛئخ انهٛجٙ  اإلػالوشٓذ يدبل 

 

 انظسبفخ انكبرت ئدسٚظ انًغًبس٘ح انشئٛظ انغبثك نٓٛئخ دػى ٔرشٛغ ٔفب -

 ثًذُٚخ عشد  أٔسنًٛبَض انظسفٙ انٕٓنُذ٘ خٛشٍٔٚ اغزٛبل -

 عشد يذُٚخ  فٙفغٕق  انمبدس ػجذانهٛجٙ  اإلػاليٙاغزٛبل   -

 فٙ يذُٚخ ثُغبص٘  انضَزبَٙ خبنذ اإلػاليٙاغزٛبل  -

 . صنٛزٍ يذُٚخ لشة ثسبدس انُبئهٙ زغبو  اإلػاليٙ ٔفبح -

  يُضنّ أيبو يٍ ؽشاثهظ ثًذُٚخ عبنى ػهٙ اإلػاليٙ اخزطبف -

 .HD نٛجٛب لُبح يشاعم انشاثسٙ ثذس  اإلػاليٙ اخزطبف -

  ثبَٕسايب نٛجٛب لُبح نإلػاليٙ ٔئبو ثٍ صاثٛخ يشاعم رؼغفٙ اػزمبل -

ح أفشاد لجم يٍ نٛجٍّٛٛ طسفٍّٛٛ ػهٗ ٔانشزى ثبنؼشة اػزذاء - ّٕ  ؽشاثهظ يذُٚخ فٙ ئٚطبنّٛخ خبّطخ ل

  ثُغبص٘ يذُٚخ فٙ انخبطخ اإلراػبد ئلفبل -

  ؽجشق يذُٚخ فٙ يؼذارّ يظبدسح ٔ انٕعؾ سادٕٚ ئغالق -

  انؼًم ػٍ ٔئٚمبفٓب يسزٕٚبرٓب ٔرذيٛش انُجأ لُبح يمش زشق -

  انًسطخ يجُٗ يسزٕٚبد أزشاق ٔ انظشيبٌ ثًذُٚخ األٔنٗ سادٕٚ ػهٗ االػزذاء -

  ؽبلًٓب أفشاد يٍ ثؼؼب اػزمبل ٔ ؽشاثهظ ثبنؼبطًخ 812 لُبح يمش افزسبو -

 فّٛ ٔانؼبيهٍٛ يؼذارّ ػهٗ ٔاالػزذاء يظشارخ سادٕٚ يمش الزسبو -

  ػهّٛ يؼُٛخ رٕخٓبرٓب ٔ أساء فشع غشٚبٌ نشادٕٚ يزكشس ئلفبل -

  انهٛجٛخ  انٕعؾ خشٚذح يٍ َغخخ آالف ػششح زدض -

9.09% 

18.18% 

18.18% 54.54% 

9.09% 

 األماكن األكثر خطورة على اإلعالمٌٌن

 المرج بنغازي سرت مصراتة طرابلس
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فٙ يذُٚخ ثُغبص٘ يُزظف شٓش َٕٕٚٛ  ئػاليٙرًثم فٙ زبالد االغزٛبل انًزؼًذ، ئر رى اغزٛبل  األزذاسئٌ أفظغ 

نٛجٙ آخش فٙ يذُٚخ عشد، ثى اغزٛم  يشاعم طسفٙ ْٕنُذ٘  إلػاليٙا، رجؼّ ثشٓش ٕٚنٕٛ اغزٛبل 8112نهؼبو 

 .، فغدهذ نٛجٛب ثٓزِ االغزٛبالدأكزٕثشفٙ شٓش 

 

 

7% 

19% 

31% 13% 

6 

6% 

0% 

0% 
6% 

6% 
6% 0% 

 االحداث السٌئة

 ٌونٌو ماٌو ابرٌل مارس فبراٌر ٌناٌر

 دٌسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر اغسطس ٌولٌو

 األحداث السٌئة الشهر
 

 1 2017 -ٌناٌر 

 3 2017 -فبراٌر 

 5 2017 -مارس 

 2 2017 -أبرٌل 

 1 2016 -ماٌو 

 1 2016ٌونٌو 

 0 2016ٌولٌو 

 0 2016أغسطس 

 1 2106سبتمبر 

 1 2016أكتوبر 

 1 2016نوفمبر 

 0 2016دٌسمبر 
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ػهٗ  اإلػاليٍٛٛلذ شٓذد أزذٖ ػشش زبدثخ اغزٛبل ؽبنذ  2017 -2011ٔكبَذ انفزشح األػٕاو انغزخ يٍ 

 -:2016  نٛجٛب فٙ انمزهٗ انظسفٍٛٛرجٍٛ  مبئًخان ْزِانهٛجٛخ، ٔ األساػٙ

 

 عشد يذُٚخ فٙ ،2016 أكزٕثش 2                               أٔسنًٛبَض خٛشٍٔٚ

 عشد يذُٚخ فٙ ،2016 ٕٚنٕٛ 16                                 فغٕق انمبدس ػجذ

 ثُغبص٘ يذُٚخ فٙ ،2016  َٕٕٚٛ     24                                     انضَزبَٙ خبنذ

 ثُغبص٘ يذُٚخ فٙ ،2015 أثشٚم 22                        األَٕاس انمطشاَٙ، يفزبذ

 ثُغبص٘ يذُٚخ فٙ ،2014 يبٕٚ 26                           ثشَٛك صٚذ، ثٕ يفزبذ

 ؽشاثهظ يذُٚخ فٙ ،2013 َٕفًجش 18                               زفٛبَخ ػٛبد طبنر

 يظشارخ يذُٚخ فٙ ،2011  أثشٚم 20                               َْٕذسٔط كشٚظ

 يظشارخ يذُٚخ فٙ ،2011 أثشٚم 20                                 ْٛثشُٚغزٌٕ رٛى

 انجشٚمخ يُطمخ فٙ ،2011  أثشٚم 5                                    ْبيشل أَطٌٕ

 نٛجٛب ثُغبص٘، فٙ ،2011 يبسط 19                                      َجٕط يسًذ

 انجشٚمخ يُطمخ فٙ ،2011 يبسط 13                                اندبثش زغٍ ػهٙ

 2017- 2011حسب األعوام من  فً لٌبٌا الصحفٌون القتلى -خذٔل 

 الصحفٌون القتلى العام

2011 5 

2012 0 

2013 1 

2014 1 

2015 1 

2016 3 
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 حسب المنطقة  2011- 2017لألعوام الصحفٌون القتلى فً لٌبٌا 

 

 عدد الصحفٌون القتلى المنطقة

 6 الشرقٌة

 5 الغربٌة

 

 

 

 

-1

0
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

 الصحفٌون القتلى

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

 المنطقة الشرقٌة
55% 

 المنطقة الغربٌة 
45% 

 الصحفٌون القتلى

 المنطقة الغربٌة  المنطقة الشرقٌة
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 2017- 2011 منذ  حسب جنسٌاتهم فً لٌبٌا الصحفٌون القتلى -جدول 

 صحفٌون عرب صحفٌون لٌبٌون صحفٌون غربٌون

4 6 1 

 

 

 

 2011 -2017فً العالم   القتلى نالصحفٌو  -جدول 

 عدد القتلى العام

2011- 2012 106 

2012- 2013 141 
2013- 2014 105 

2014- 2015 118 

2015-2016 110 
2017- 2016 93 

 

 

 عدد القتلى

 أجانب

 عرب

 لٌبٌون 

16% 

21% 

16% 
17% 

16% 

14% 
 عدد الصحفٌون القتلى 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 
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 -األضرار الحي حلقث جمال االعالم يف ليبيا:
 

اعتداءات متعددة من عدة جهات، بعضها جهوي وبعضها تابع للسلطات  علىقد تعرض االعالم اللٌبً 

الحكومٌة سواء فً المنطقة الغربٌة أو بالمنطقة الشرقٌة، وقد تنوعت هذه االضرار من اعتداء صرٌحة 

ومباشرة على العاملٌن فً مجال االعالم تدرجت من االغتٌال إلى االعتداء اللفظً، باالضافة إلى أضرار مادٌة 

لت مقرات المؤسسات االعالمٌة ومنتجاتها من مواد اعالمٌة، وتنوعت من بٌن حرق ومصادرة وعبث طا

انً التالً ٌوضح نسبها بشكل وتدمٌر، وقد أوضحت هذه االعتداءات فً قائمة النقاط السوداء، والرسم البٌ

 رقمً.

  2016- 2017 أنواع األضرار التً حدثت فً مجال اإلعالم خالل عام 

 أشخاص أدوات ومنتجات مقرات

6 4 3 
 

 

 

 

 

 

 

 مقرات
معدات  46%

 ومنتجات
31% 

 أشخاص
23% 

 2017 - 2016األضرار فً مجال االعالم  
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 -الليبي: اإلعالممنظمات 

، ٔانًإعغبد انسمٕلٛخ  ٔانثمبفٛخ اإلػاليٙػذد كجٛش يٍ يإعغبد انًدزًغ انًذَٙ انًخزظخ ثبنؼًم  ئشٓبسسغى 

انهٛجٙ،  اإلػالوانًزُٕػخ، ٔٔخٕد سٔاثؾ يشٓشح يٍ لجم، ئال أٌ ْزِ انًإعغبد نى رهؼت دٔس فؼبل فٙ رٓزٚت 

انًُٓٛخ انزٙ  ٔاألخاللٛبد ٔاألطٕلانهٛجٍٛٛ ػهٗ يُٓح ٔازذ، ٔزًهٓى ػهٗ االنزضاو ثبنًجبدئ  اإلػاليٍٛٛٔخًغ 

رُض ػهٛٓب انهٕائر ٔانمٕاٍَٛ ٔانًٕاثٛك انذٔنٛخ ٔانًسهٛخ، ٔيٍ أْى انًُظًبد ساثطخ انظسفٍٛٛ انهٛجٍٛٛ انزٙ نى 

اد، ٔارسبد انظسفٍٛٛ انهٛجٍٛٛ انًغزمهٍٛ ثبنخبسج انز٘ نى رشكم نّ أكثش يٍ عجغ عُٕٚؼذ اَزخبثبد يًثهٛٓب يُز 

انًإعغٍٛ انزٍٚ لبيٕا ثزأعٛغّ فٙ خًٕٓسٚخ يظش انؼشثٛخ، فٙ زٍٛ  األػؼبءئداسح، ٔالزظش االَزغبة نّ ػهٗ 

َشؾ انًشكض انهٛجٙ نسشٚخ انظسبفخ، يٍ خالل يدًٕػخ َشبؽبد ٔدٔساد ٔانجٛبَبد انزٙ رزبثغ ثسشص يدشٚبد 

 اإلػالو انهٛجٙ.

 إجيابية نقاط بيضاء وأحداخ -

سغى زبنخ انغٕاد ٔانزخجؾ، ٔانؼُف انز٘ رؼشع نٓب، فمذ ألًٛذ ػذح  اإلٚدبثٛبدانهٛجٙ ثؼغ  اإلػالوشٓذ 

 -ٔأًْٓب: دٔساد

 َٕفًجش  فٙ انًفزٕذ اإلػاليٙ نًشكض  ثشَبيح َظًّٓب" يٕخٕ"  انًسًٕل انٓبرف طسبفخ فٙ ركُٕٚٛخ ٔسشخ -

 .ثزَٕظ 8112

 انضٔ٘ ػٛبد انشٚبػٙ اإلػاليٙ انشٚبػٍٛٛ نإلػاليٍٛٛ انؼبيخ َمبثخ كشيذ -

 ٔانفٌُٕ ٔاإلػالو ٔانغُبء ٔانذسايب اإلػالو يدبالد فٙ ٔسائذ يجذع 54 ئنٗ عجزًٕٛط خبئضح يُسذ -

 األكبدًٚٛخ

 انهٛجٛبد انكبرجبد يٍ ػذد ٔانؼششٍٚ  انخبيغخ رأعٛغٓب ركشٖ ثًُبعجخ انؼبنًٛخ انؼهًٛخ ؽشاثهظ يكزجخ كشيذ -

 اإلثذاػٛخ انًدبالد يخزهف فٙ

ذسثٍٛ إلػذاد دٔسح انظسبفخ نسشٚخ انهٛجٙ انًشكض يغ ثبنزؼبٌٔ زذٔد ثال يشاعهٌٕ  يُظًخ ألبيذ - ًٌ  فٙ ان

 انشلًٛخ ٔانغاليخ األيٍ

 فٙ اإلَغبٌ زمٕق نمؼبٚب اإلػاليٛخ انزغطٛخ زٕل رذسٚجٛخ ػًم ٔسشخ انظسبفخ نسشٚخ انهٛجٙ انًشكض ألبو -

 .يظشارخ يذُٚخ

 

 الحوصيات  -

 انشأ٘ نزطٕٚغ  ٔرغزخذيّ انغهطخ رسزكش يُجش يدشد ٚؼذ ٔنى ، اخزًبػٙ ٔرٕاطم زٕاس ٔعٛهخ أطجر اإلػالو ئٌ

 ثبالرٙ َٕطٙ نزا ْذو، ٔٔعٛهخ ثُبء ٔعٛهخ ْٕٔ انجهذاٌ، اعزمشاس ػهٗ ٔرأثٛش فبػهٛخ أكثش ٔأطجر ٔرٕخّٛٓ، انؼبو

 رنك نزسمٛك انغهطبد يغ ٔرزؼبٌٔ ثُٕدِ رطجٛك ػهٗ رؼًم ػهٛب ئداسح ٔرشكٛم يذسٚذ ئػالٌ ئزٛبء -
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  انًغزمهٍٛ انظسفٍٛٛ الرسبد فبػهخ ئداسح رشكٛم -

 إلداسرٓب كفبءاد ٔاَزخبة اإلػاليٍٛٛ سٔاثؾ ْٛكهخ ئػبدح -

  زٕادس أٔ ألصيبد رؼشػٕا ئرا ٔيغبَذرٓى اإلػاليٍٛٛ، نسًبٚخ ػًهٛخ ثشايح ٔػغ -

 ٔانكشاْٛخ انزسشٚغ خطبثبد ػٍ ٔاالثزؼبد اإلَغبٌ، زمٕق يجبدئ النزضاو انهٛجٛخ انغهطبد خًٛغ دػٕح -

 انؼًم ٔٔسػ انذٔساد ٔركثٛف اإلػاليٛخ انًٍٓ نًخزهف يُٓٛخ سٔاثؾ رشكٛم -

 انذػٕح نٕػغ أؽش ٔػٕاثؾ لبََٕٛخ رٕفش آنٛخ خٛذح نهٕطٕل ئنٗ انًؼهٕيبد ٔاعزخذايٓب -

 انٕؽُٛخ. انًظبنسخ يششٔع نذػى ثبإلَغبَٛخ ٔٚسزفٙ نهغالو ٚذػٕ ٔؽُٙ خطبة خهك -

 

 

 

 

 


