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يستخهص انبحث ببنهغت انعزبيت
ٓٞمٞع ٛزح حُزلغ ٝأٛذحك ٞٛ ٚحُظؼشف ػِ ٠دٝس حُؼالهخص حُؼخٓش كٓ ٢ئعغخص
حُظؼِ ْ٤حُؼخُ ٢ك ٢حُغوٞدحٕ ٝاروشحص أ٤ٔٛظٜوخ ٓوٖ اوالٍ حُٞهوٞف ػِو ٠رشحٓـٜوخ أٗؾوتظٜخ
ٝطؤػ٤شٛخ ػِ ٠ؿٜٔٞسٛوخ ٛٝو ٞحُٔـظٔوغ حُـوخٓؼٝٝ ٢حهؼٜوخ ٝحُٔؾوٌالص حُظو ٢طٞحؿٜٜوخ
كظٓ ٌٖٔ٣ ٠ؼخُـظٜخ ٝٝمغ حُلِوُٜ ٍٞوخ .هوخّ حُزلوغ ػِوٓ ٠وٜ٘ؾ ٓظٌخٓوَ ٛو ٞحُٞفول٢
ٝحُٔغلٔٛٝ ٢خ ٣ـٔؼخٕ ر ٖ٤أعخُ٤ذ ٜٓ٘ـ٤ش ٝأدٝحص ػِٔ٤ش ُـٔغ حُز٤خٗخص ٝحُٔؼِٓٞخص
ٓٝؼخُـظٜخ.
ٝهذ طْ طوغ ْ٤حُزلغ اُ ٠أغش كق-:ٍٞ
 حُلقَ حأل ٍٝط٘خ ٍٝحُؼالهخص حُؼخٓش ٓلٜٜٓٞخ ٝطؼش٣لٜخ أعزخد حالٛظٔخّ رٜخ. حُلقَ حُؼخٗ :٢أٛذحف حُؼالهخص حُؼخٓش ٝٝظخثلٜخ. حُلقَ حُؼخُغ :طتٞس ٓئعغخص حُظؼِ ْ٤حُؼخُ ٢ك ٢حُغٞدحٕ. حُلقَ حُشحرغ :حُٔؾٌالص حُظ ٢طٞحؿ ٚحُٔـظٔغ حُـخٓؼ.٢ -حُلقَ حُخخٓظ :ؿٜٔٞس حُؼالهخص حُؼخٓش رخُـخٓؼخص.



أعظخر رٌِ٤ش حإلػالّ رـخٓؼش أّ دسٓخٕ حإلعالٓ٤ش
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-:خزج انبحث بعذة نتبئح وتىصيبث كبٌ أهًهب يب يهي
-:أهى اننتبئح
وش ُِؼالهوخص حُؼخٓوش رخُـخٓؼوخص٣حإلدحسٝ ش٤ٔ٤خًَ حُظ٘ظ٤ُٜشص حُذسحعش إٔ حٜ أظ-1
ٖ ٓوو٢ٗطؼووخٝ ق٤حُقوولٝ حمووقُٞ ح٢ّ حُؼِٔووٜٞال طووشطزو رووخُٔلٝ غووض كخػِووش٤ُ
٠ طلظوخؽ اُو٢ش حُظو٤ُوش حالطقوخ٤٘ حُز٢اخفوش كوٝ  ٓـخٍ حُٔٔخسعوش٢ٓؾٌالص ك
.هذسحص اخفش
ووش٤ حُؼالهووخص حُؼخٓووش رخُـخٓؼووخص ٓووٖ ؿ٢ٖ كوو٤ِٓ أًووذص حُذسحعووش إٔ ٓؼظووْ حُؼووخ-2
.َ٤ٛحُظؤٝ ذ٣ حُظذس٠ُٕ اٞلظخؿ٣ٝ ٖ٤حُٔخظق
ش طووضدحد اووالٍ ٓ٘خعووزخص٤ٔعووٞٓ  أػزظووض حُذسحعووش إٔ أٗؾووتش حُؼالهووخص حُؼخٓووش-3
.حُظخشؽ
:أهى انتىصيبث
وخٜضس حُؼالهوخص حُؼخٓوش رٜظٔخّ رؤؿٛخ رخُـخٓؼخص حال٤ِ حإلدحسحص حُؼ٠ِـذ ػ٣ -1
وووخ٤ِْ دحاٜز٣ظٔوووخّ رظوووذسٛحالٝ وووخُٜ ٓـخ٢وووخ كووو٤ِِٔوووش ػٛحدس حُٔئٖٞ حٌُووو٤ووو٤طؼٝ
.خ٤اخسؿٝ
ّظٔووخٛضس حُؼالهووخص حُؼخٓووش حالٜٖ رووؤؿ٤ِٓحُؼووخٝ  ادحسحص حُـخٓؼووخص٠ـووذ ػِوو٣ -2
.خٜٓؼخُـظٝ خِٜ ك٢ٔش كٛحُٔغخٝ رٔؾٌالص حُتالد
Abstract
The theme of this research and its objectives is to identify the role of
public relations in higher education institutions in Sudan and to highlight the
importance of their programs and activities and their impact on the
university community and the realities and problems faced this community
to addressed and resolve it. The research on an integrated approach is
descriptive and survey
- They combine the methods of scientific methodology and tools for
collecting and processing data and information. Search has been divided
into five chapters: - The first chapter dealt with the public relations concept and definition,
the causes of the research.
- Chapter II: The objectives and functions of public relations.
- Chapter III: the evolution of higher education institutions in Sudan.
Chapter IV: the problems facing the university community.
- Chapter V: public relations, public in universities.
The research find out several findings and recommendations
the most important are:Key results: م2016 هـ ـــ يوهيو1437 الـعـــدد الأول رمضان

120
120

 جامعة أم درمان الإسلامية-مجلة كلية الإعلام

دور العلاقات العامة في مؤسسات التعليم العالي بالسودان

-The study showed that organizational structures and management of public
relations in universities is not effective, which has no scientific concept is
clear and correct, and suffer from problems in practice, especially in the
communication infrastructure in need of special abilities
- The study confirmed that most workers in the public relations of universities
from non-professionals, and in need of training and qualification.
-The study proved that public relations activities increase during the
seasonal graduation occasions.
Recommendations:
- The departments in universities, must pay attention to public relations
devices, and the appointment of qualified personnel in this field
scientifically, and pay attention to their training internally and externally.
- The university administrations and staff of public relations devices, pay
attention to the problems of students and contribute to the resolution and
addressed it.

يقذيت-:
طؼظزش حُؼالهخص حُؼخٓش ك ٢حُؼقش حُلذ٣غ ػِٔخ ٔٓٝخسعش ٝطـوذ ًوَ حالٛظٔوخّ
ٝحُظووذ٣ش كوو ٢حُووذ ٍٝحُٔظوذٓووش رووَ كظوو ٠حُووذ ٍٝحُ٘خٓ٤ووش رووذأص طٜووظْ رٜووخ ألٕ حُٔئعغووخص
ٝحُٔ٘ظٔخص ٝحُذ ٍٝطلظخؽ ُٜخ ك ٢طلو٤ن أٛذحكٜخ ٝسعْ ع٤خعخطٜخ ٝك ٢ر٘خء فٞسس ه٤زش
ٝا٣ـخر٤ووش ُووذ ٟحُووشأ ١حُؼووخّ حُووذحاِٝ ٢حُخووخسؿ ٢ألٕ حُؼالهووخص حُؼخٓووش ؿٜووٞد ادحس٣ووش
ٓشعٓٞش ٓٝغظٔشس طٜذف اُ ٠اهخٓش ٝطوذػٝ ْ٤طلو٤ون حُظلوخ ْٛحُٔؾوظشى رو ٖ٤حُٔئعغوخص
ٝحُٔ٘ظٔخص ٝؿٜٔٞسٛخٝ .فخكذ ظٜٞس حُؾوشًخص حُنوخٔش ػِو ٠حُٔغوظ ٟٞحُؼوخُٔ٢
ٝحٗظؼووخػ حُظـووخسس حُؼخُٔ٤ووش طتووٞس كوو ٢حألٗؾووتش حُظش٣ٝـ٤ووش ٝحُظغوو٣ٞو٤ش ُٜوز ٙحُؾووشًخص
ٝػِ ٠حُٔغظ ٟٞحُذٝ ٢ُٝحُٔغظ٣ٞخص حُٞه٘٤ش طتٞسص حُذٔ٣وشحه٤ش كً ٢ؼ٤ش ٓوٖ حُزِوذحٕ
ٝطـ٤ووشص أٗٔووخه حُل٤ووخس حالؿظٔخػ٤ووش ٝحالهظقووخد٣ش ٝحكظووذّ حُقووشحع حُؼوووخك ٢كوو ٢رؼوول
حُلخالص ُ٤ؼزش ػٖ كخالص حالمتشحد ٝحُوِون حُظو ٢طقوخكذ حُظـ٤وشحص حُغوش٣ؼش ٘ٛٝوخ
طظٜش مشٝسس حالعوظؼخٗش رخُؼالهوخص حُؼخٓوش كو ٢اػوخدس حُظوٞحصٕ اُو ٠حُٔـظٔوغ ٝطلو٤ون
حُظٌ٤ق ٝحالٗغـخّ ٝحُظ٘وخؿْ ػِو ٠حُٔغوظ ٟٞحُوٞه٘ٝ ٢حُؼوخُٔٝ .٢هوذ أدسًوض حُٔ٘ظٔوخص
حُلذ٣ؼش ٝحُو٤خدحص حُغ٤خع٤ش ك ٢حُذ ٍٝحُٔخظِلش أ٤ٔٛش دسحعش فٞسطٜخ حُغخثذس ك ٢أرٛخٕ
حُـٔخ٤ٛش كٝ ٢هض ٓؼٝ ٖ٤حطخخر حُغ٤خعخص ٝسعْ حُختو حٌُلِ٤ش رظٌٛ ٖ٣ٞوز ٙحُقوٞسس
ػِ ٠حُ٘ل ٞحُز ١طظٔ٘خٛ ٙز ٙحُٔ٘ظٔخص أ ٝطِي حُو٤وخدحص ٝطوشطزو ادحسس حُقوٞسس حُز٤٘ٛوش
ُِٔ٘ظٔش ربدحسطٜخ حالعظشحط٤ـ٤ش  ٢ٛٝػِٔ٤ش ٓغوظٔشس ٓشطزتوش رٔظـ٤وشحص ػذ٣وذس طظقوَ
روووخُٔ٘ظؾ حُٜ٘وووخثٝ ٢ر٤جوووش ػٔوووَ حُٔ٘ظٔوووش ٝكِغووولظٜخ حالؿظٔخػ٤وووش ٤ًٝخٜٗوووخ حُٔوووخدٝ ١أدحء
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ٓٞظلٜ٤خ ًٝزُي حُزشحٓؾ حالطقخُ٤ش ٝهذسس حُٔ٘ظٔش ػِو ٠طـوخٝص حألصٓوخص ٝطل٣ٞوَ ٓوخ
٣لذع ٜٓ٘خ اُ ٠كشؿ كو٤و٤ش ُظلو٤ن حُٔض٣ذ ٖٓ حُظوذّ كٓ ٢ـخٍ حُٔ٘خكغش.
٘ٛ ٖٓٝخ طئًذ حُذسحعخص حُؼِٔ٤ش ٝحُٔٔخسعش حُؼِٔ٤وش حُظتوٞس حُظو٘و ٢كوٓ ٢ـوخٍ
حُؼالهخص حُؼخٓش ك٤غ رخص ٖٓ حُقوؼذ ٓؼو ٚإٔ طٔوخسط ٛوز ٙحُٜٔ٘وش ٓوٖ اوالٍ ؿٜوٞد
كشد٣وووش أ ٝارذحػ٤وووش ؽخقووو٤ش د ٕٝإٔ طؼٔوووَ ٓوووٖ اوووالٍ ً٤خٗوووخص ط٘ظ٤ٔ٤وووش ٝادحسحص
ٓظخققووش طظٌخٓووَ كٜ٤ووخ حُظخققووخص حُزلؼ٤ووش ٝحُظخت٤ت٤ووش ٝحطقووخالص كوو٘ٓ ٢ظٓٞووش
ارذحػ٤ش ٓظـذدس كٓ ٢ـظٔغ طلظشّ ك ٚ٤حُٔ٘خكغش ٣ٝغٞد ٙحالرظٌخس حُوذحثْٝ .حُزلوغ حُؼِٔو٢
ال ٘٣زغ ٖٓ كشحؽ ٝاٗٔخ ال رذ إٔ طٌ٘ٛ ٕٞخُي ٓؾٌِش ٓلذدس ٜٓٔش ك ٢كخؿش اُ ٠دسحعظٜخ
ٝطلِِٜ٤خ ٓٝؼخُـظٜخ  ٖٓٝاالٍ ػِٔ ٢أكغغض إٔ ٝظ٤لش حُؼالهخص حُؼخٓوش ُٔئعغوخص
حُظؼِوو ْ٤حُؼوووخُٝ ٢اخفوووش رخُـخٓؼووخص طلظوووخؽ اُووو ٠طلؼ٤وووَ دٝسٛووخ ٝأدحثٜوووخ كووو ٢ؿٞحٗزٜوووخ
حالطقوخُ٤ش ٝحُظ٘ظ٤ٔ٤وش ٝأعووخُ٤ذ ٓٔخسعوظٜخ .ألٕ حُؼالهووخص حُؼخٓوش كووٓ ٢ئعغوخص حُظؼِووْ٤
حُؼخُ ٢طظضح٣ذ أ٤ٔٛظٜخ ٗظ٤ـوش ُِٔؾوٌالص حُظو ٢طؼظوشك حُٔـظٔوغ حُـوخٓؼٝ ٢طٜوذف ٛوزٙ
حُذسحعووش اُوو ٠طغووِ٤و حُنووٞء ػِوو ٠أٗؾووتش حُؼالهووخص حُؼخٓووش حُظوو٣ ٢ـووذ إٔ طٌوو ٕٞػِٜ٤ووخ
أؿٜووضس حُؼالهووخص حُؼخٓووش رخُـخٓؼووخص ًٔووخ طغووؼ ٠حُذسحعووش ُعؿخرووش ػِووٓ ٠ـٔٞػووش ٓووٖ
حُظغووخ إالص أٜٔٛووخٓ :ووخ ٛووٝ ٞحهووغ أؿٜووضس حُؼالهووخص حُؼخٓووش ٓووٖ اووالٍ ٝمووؼٜخ حُظ٘ظٔ٤وو٢
ٝحإلدحسٝ ١دسؿوووش طؤ٤ٛوووَ ًٞحدسٛوووخ حُزؾوووش٣ش ٓٝوووذ ٟاعوووٜخٓخطٜخ كووو ٢طلو٤ووون أٛوووذحف
حُـخٓؼخص(.)1
ٝحعظخذّ حُزخكغ حُٜٔ٘ؾ حُٞفلُ ٢ذسحعش ٝظ٤لش حُؼالهوخص حُؼخٓوش رخُـخٓؼوخص
ُِٝلقوو ٍٞػِوو ٠حُٔؼِٓٞووخص طووْ أ٣نووخ حعووظخذحّ حُٔالكظووش ٝحُٔوخرِووش ُـٔووغ حُز٤خٗووخص
حأل٤ُٝش ٝحُٔقخدس ٝحُٔشحؿغ ٝحُزلٞع ٝحُذسحعخصً ٖٓٝ .وَ رُوي عوؼ ٠حُزخكوغ اُو٠
حُٔغووخٔٛش رووزؼل حُٔوظشكووخص حُظوو ٢طووئد ١اُوو ٠طتوو٣ٞش أؿٜووضس حُؼالهووخص حُؼخٓووش كوو٢
ٓئعغخص حُظؼِ ْ٤حُؼخُٝ ٢ارشحص دٝسٛخ ٝأٛذحكٜخ ٝٝظخثلٜخ رظٞمو٤ق حُـٞحٗوذ حُ٘ظش٣وش
ٝحُؼِٔ٤ش كظ٣ ٠ظْ طتز٤وٜخ ك ٢حُٔٔخسعش حُؼِٔ٤ش رقٞسس طلون حألٛذحف حُٔشؿٞس.

( )1ػِ ٢ػـٞس ًشٔ٣خص كش٣ذ ادحسس حُؼالهخص حُؼخٓوش رو ٖ٤حإلدحسس حالعوظشحط٤ـ٤ش ٝادحسس حألصٓوخص ػوخُْ حٌُظوذ حُووخٛشس
 ّ2005ؿ 2ؿ . ٙ
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يفهىو انعالقبث انعبيت:
ُوووذ طضح٣ووذص أ٤ٔٛووش حإلدحسس كوو ٢حُٞهووض حُلخمووش ًؼ٘قووش أعخعوو ٢كووٗ ٢ـووخف
ٓخظِق أٗٞحع حُٔؾشٝػخص عٞحء ًخٗض طو ّٞرظوذ ْ٣عِغ ٓخد٣ش أ ٝاوذٓخص ؿ٤وش ِٓٔٞعوش
ٝرـل حُ٘ظش ػٖ أٛذحكٜخ( ٓ٘ظٔخص حألػٔخٍ أ ٝحُٔ٘ظٔخص ؿ٤ش حُٜخدكوش ُِوشرق) كٌلوخءس
حإلدحسس ٝهشحسحطٜخ ػِ ٠طلو٤ن أٛذحكٜخ ٗ ٢ٛوتش حالسطٌخص حأل ٠ُٝك ٢طلو٤ن أ ١طوذّ ك٢
حُٔـوووخالص حالهظقوووخد٣ش ٝحالؿظٔخػ٤وووش ٝحُغ٤خعووو٤ش(ٝ .)1طؼظزوووش حُؼالهوووخص حُؼخٓوووش اكوووذٟ
ٓـخالص حإلدحسس حُظ ٢ظٜوشص ٝكوووض هزوٞال ٓظضح٣وذح اوالٍ حُ٘قوق حألا٤وش ٓوٖ حُووشٕ
حُلخُ٣ٝ ٢شؿغ رُي اُ ٠طؼخظْ أ٤ٔٛش حُشأ ١حُؼخّ ًٝغذ ػوش ٝطؤ٤٣ذ حُـٜٔوٞس كوٗ ٢ـوخف
أ٘ٓ ١ظٔش رقوشف حُ٘ظوش ػوٖ ٗوٞع ٗؾوخهٜخًٔ .وخ ٣شؿوغ رُوي اُؤٗ ٠و ٞؽوؼٞس حإلدحسس
رٔغئ ٤ُٝخطٜخ حالؿظٔخػ٤ش ٝموشٝسس أاوز ٝؿٜوش حُ٘ظوش حُؼخٓوش ًٔظـ٤وش ٓوئػش ػ٘وذ حطخوخر
هشحسحطٜخ .إ حُؼالهخص حُؼخٓش ٗؾخه اٗغخٗٝ ٢حؿظٔخػ ٢هذٔ٣ ْ٣خسع ٚحإلٗغخٕ ك ٢ك٤خطوٚ
حُؼخد٣ش ًتش٣ووش طغو ْٜكو ٢طلو٤ون حُظؼخٓوَ ٝحُظؼوخ٣ؼ حإل٣ـوخرٓ ٢وغ ح٥اوشٓ ٖ٣وٖ اوالٍ
طزخدٍ حُٔؼِٓٞخص ٝا٣ـخد حُلوخثن ٝط٤غ٤ش طؼخِٓ ْٜحُشٝط٘٤وٝ ٢حعوظٔشحس ٙعوٞحء ًوخٕ ٛوزح
حُ٘ؾخه ٓ٘ظٔخ ٛٝخدكخ أً ٝخٕ ٓخ طلشم ٚحُظشٝف أ ٝحُز٤جش حُٔل٤تش رخُٔشء.
إ حُؼالهخص ٝحُشٝحرو ُِٔـظٔؼخص حألً ٠ُٝخٗض رغ٤تش ٝؿ٤ش ٓؼووذس ٓٝظٞحكووش
ػِووو ٠كـٜٔوووْ ٓٝغوووظٞح ْٛحالؿظٔوووخػٝ ٢حُز٤جوووٝ .٢روووذأص طظتوووٞس ػِووو ٠كغوووذ ٜٗنوووش
حُلنوووخسحص ٝطتوووٞس حألٗظٔوووش حُغ٤خعووو٤ش ٝحالهظقوووخد٣ش ٝحالؿظٔخػ٤وووش( .)2إ حُظتوووٞس
حالهظقووخد ١حُٜخثووَ حُووز ١ؽووٜذ ٙحُٔـظٔووغ حُلووذ٣غ ٝطؾووؼذ حكظ٤خؿخطووٝ ٚط٘ووٞع ٓ٘ظٔخطووٚ
ٝكخؿظٛ ًَ ٚزح ؿؼَ حُٔ٘ظٔخص طؼظٔذ ػِ ٠حُؼالهخص حُؼخٓش ٗؾخهخ ؿٛٞش٣خ كو ٢ك٤خطٜوخ
ٝػخٓال سث٤غخ ٖٓ ػٞحَٓ ًلخءطٜخ ٝكخػِ٤ظٜخ ٌٛٝزح طْ حعوظخذحّ ٓلٜو ّٞحُؼالهوخص حُؼخٓوش
كوو ٢ك٤ووخس حُٔ٘ظٔووخص ٛٝووزح كنووال ػووٖ حعووظخذحٓ ٚرظٞعووغ كوو ٢ك٤ووخس حُـٔخػووخص حُزؾووش٣ش
اهخسح ُز٘خء حُؼالهخص حُؼخٓش(.)1
انًفهىو اإلداري نهعالقبث انعبيت-:
٣لظووخؽ حُٔووذ٣ش حُٔؼخفووش اُووٓ ٠ؼخٗٝووش ٗٝقووق ػووذد ٓووٖ حُخزووشحء حُووز٣ ٖ٣وووذُٓ ٕٞووٚ
حُٔؾٞسس ك ٢حألٓٞس حُٔظخققش أ ٝحُظ ٢ال ٣ظغغ ٝهظُِ ٚو٤وخّ رٜوخ ؽخقو٤خ كظو٣ ٠ظغوُ٘ ٠و ٚإٔ
٣ؼٔووَ ر٘ـووخف٣ٝ .ؼظزووش از٤ووش أٓ ٝغظؾووخس حُؼالهووخص حُؼخٓووش ٓووٖ رووٛ ٖ٤ووئالء كٜوو٣ ٞووظْ حاظ٤ووخسٙ
رٞحعتش حإلدحسس حُؼِ٤خ ٖٓ أؿَ:

( )1دمحم كش٣ذ حُقلٖ حُؼالهخص حُؼخٓش حُٔزخدة ٝحُظتز٤ن (حإلعٌ٘ذس٣ش :حُذحس حُـخٓؼ٤ش  )ّ2005ؿ.13
( )2ػزذ هللا ػزذ حُوشكٖٔ عوٌُٞٞ٤ؿ٤ش حالطقوخٍ حُ٘ؾوؤس حُظتٞس٣وش ُالطـخٛوخص حُلذ٣ؼوش ٝحُذسحعوخص حُٔ٤ذحٗ٤وش ه( 1ر٤وشٝص:
دحس حُٔؼشكش حُـخٓؼ٤ش )ّ2000ؿ.293
( )1ؿٔ َ٤أكٔذ انش حُؼالهخص حُؼخٓش ه(1ػٔخٕ:دحس حُٔغشس ُِ٘ؾش ٝحُظٞص٣غ ٝحُتزخػش  )ّ1998ؿ.24
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 -1طغٝ َ٤ٜمٔخٕ حٗغ٤خد ح٥سحء حُٔٔؼِش ُٔٞهق حُلجخص حُـٔخ٤ٛش٣ش حُؼذ٣ذس
ٖٓ حُٔ٘ظٔش ٝرُي كظو ٠طظوَ ع٤خعوظٜخ ٝهشحسحطٜوخ ٓظٞحكووش ٘ٓٝغووش ٓوغ
كخؿخص ٛز ٙحُلجخص.
 -2طووووذ ْ٣حُ٘قوووق اُووو ٠حإلدحسس كووو ٍٞحُتوووشم ٝحُٞعوووخثَ حُخخفوووش رٞموووغ
ع٤خعووخص ٝهووشحسحص حُٔ٘ظٔووش ٓٔووخ ٣ووئد ١اُووً ٠غووذ أهقوو ٠هزوو ٍٞػووخّ
ٌٖٓٔ.
 -3اػذحد ٝط٘ل٤ز حُزشحٓؾ حُظو ٢طلوون حالٗظؾوخس ٝحُظلغو٤ش حإل٣ـوخرُ ٢غ٤خعوخص
ٝهشحسحص حُٔ٘ظٔش ٝرشحٓـٜخ ٝاٗـخصحطٜخ.
٘ٛخُي حُؼذ٣ذ ٖٓ حُؼٞحَٓ حُظ ٢أدص اُ ٠ص٣خدس حالٛظٔخّ رخُؼالهخص حُؼخٓش ً٘ؾخه
ادحسٓ ١ظخقـ ٣لظ ٠رخٛظٔخّ حإلدحسس حُؼِ٤خ كٓ ٢ؼظْ حُٔؾشٝػخص ٣ٝالكو إٔ ٛوزٙ
حُؼٞحَٓ ٓظذحاِش ك ٢هز٤ؼظٜوخ ٝطؤػ٤شٛوخ ػِو ٠طضح٣وذ أ٤ٔٛوش ٛوزح حُ٘ؾوخه اخفوش كو ٢ظوَ
حُؼووٞسس حُقوو٘خػ٤ش ٝظٜووٞس حإلٗظووخؽ حٌُز٤ووش ٝطضح٣ووذ حُٔ٘خكغووش ٝطضح٣ووذ حُووٞػٓ ٢ووٖ ؿخٗووذ
ؿٔخ٤ٛش حُشأ ١حُؼخّ ٝطتٞس ٝعخثَ حالطقخٍ ٝطضح٣ذ ػالهخص حالػظٔخد٣ش.
انًفهىو انىظيفي نهعالقبث انعبيت-:
إ حُؼالهووخص حُؼخٓووش ٝظ٤لووش أعخعوو٤ش ٓووٖ ٝظووخثق حإلدحسس ُٜووزح كووبٕ ُٜووخ أ٤ٔٛووش
اخفش ٝطزشص طِي حأل٤ٔٛش ك ٢حُ٘وخه حُظخُ٤ش-:
حصدحدص كذس حُظ٘خكظ ر ٖ٤حُٔ٘ؾآص ٖٓ أؿَ اسموخء حُٔغوظِٜي ٝاؽوزخع سؿزخطوٚ

ًٝووزُي ٓووٖ أؿووَ ًغووزٝ ٚحُللووخظ ػِ٤ووٓ ٚووٖ ٘ٛووخ رووذأص حُٔ٘ؾ وآص كوو ٢حُظلٌ٤ووش كوو ٢اهخٓووش
ػالهخص ه٤زش ٓغ ؿٔخ٤ٛشٛخ ٝحُـٔخ٤ٛش رقلش ػخٓش ٌُغذ طؤ٤٣ذٛخ ٝػوظٜخ ٝحُؼَٔ ػِ٠
اِن فٞسس ر٤٘ٛش ٝحٗتزخع ؿ٤ذ ػٜ٘خ رخُٔوخسٗوش ٓوغ حُٔ٘ؾوآص حألاوشٝ ٟأدٛ ٟوزح اُو٠
طضح٣ذ حالٛظٔخّ رخُؼالهخص حُؼخٓش ُعدحسس.
رخصد٣ووخد حُووٞػ ٢حُؼوووخكُ ٢ووذ ٟكجووخص حُٔـظٔووغ حُٔخظِلووش حصدحد هِووذ طِووي حُلجووخص

ُِٔؼِٓٞووووخص حُقوووول٤لش ٝحُقووووخدهش ٝحُظلغوووو٤شحص ٝحإل٣نووووخكخص حُٔظؼِوووووش رووووخُوشحسحص
ٝحُغ٤خعخص حُظ ٢طظخزٛخ أ ٝطظزؼٜخ حُٔ٘ؾؤس ٝأدٛ ٟزح حُظضح٣ذ ك ٢حُوٞػ ٢حُؼووخكٓ ٢وٖ هزوَ
حُـٔووخ٤ٛش اُوو ٠إٔ طلٌووش حُٔ٘ؾووؤس كوو ٢حالٛظٔووخّ رخُؼالهووخص حُؼخٓووش ُِظـووخٝد ٓووغ هِزووخص
حُـٔخ٤ٛش.
ٝال طغووظت٤غ أ٘ٓ ١ؾووؤس إٔ طل٤ووخ ٝكووذٛخ ٓ٘لووشدس ٓغووظوِش اٗ٘ووخ ٗؼوو٤ؼ ح ٕ٥كوو٢

ػقش حالػظٔخد٣ش حُٔظزخدُوش أ ٝحُظزؼ٤وش حُٔظزخدُوش رو ٖ٤حُٔ٘ؾوآص ٝرو ٖ٤حألكوشحد ٝحُٔ٘ؾوآص
٣ٝؼظٔذ حألكشحد ػِو ٠حُٔ٘ؾوآص كو ٢اؽوزخع سؿزوخطٝ ْٜطؼظٔوذ حُٔ٘ؾوآص كوٝ ٢ؿٞدٛوخ ػِو٠
حألكووشحد ُوو٤ظ ُِؼٔووَ كوووو رووَ أ٣نووخ ُِؾووشحء ٝحعووظخذحّ ٓ٘ظـخطٜووخ أ ١إٔ حُؼالهووخص رووٖ٤
حُٔ٘ؾؤس ٗٝوخرخص حُؼٔخٍ ٓؼخٍ آاوش ُظِوي حالػظٔخد٣وش حُٔظزخدُوش ٛٝوز ٙحالػظٔخد٣وش حُٔظزخدُوش
حُو٣ٞش أدص اُ ٠طضح٣ذ حالٛظٔخّ رخُؼالهخص حُؼخٓش ًٞظ٤لش ادحس٣ش.
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ًٔخ طزشص أ٤ٔٛش حُؼالهخص حُؼخٓش ك ٢أٜٗخ حُٞعِ٤ش حُلؼخُش الهالع حُـٔخ٤ٛش ػِ٠

أٛووذحف حُٔ٘ؾووؤس ٝأٝؿووٗ ٚؾووخهٜخ ٝؽووشف ع٤خعووظٜخ ًٝغووذ ٝطؤ٤٣ووذ حُووشأ ١حُؼووخّ ٝػوظووٚ
ٝحكظشحٓوٝ ٚرُووي ػوٖ هش٣وون آوذحدٓ ٙووٖ اوالٍ حُؼالهووخص حُؼخٓوش رخُٔؼِٓٞووخص ٝحُز٤خٗووخص
ٝحُلوخثن.
طئد ١حُؼالهخص حُؼخٓش دٝسح ٓغخٗذح ٝسث٤غخ كو ٢حُظوش٣ٝؾ ُٔ٘ظـوخص حُٔ٘ؾوؤس ٓوٖ

عِغ ٝاذٓخص ٓوٖ اوالٍ حألٗؾوتش ٝحُزوشحٓؾ حإلػالٓ٤وش ٝحُؼوخك٤وش ٓؼوَ اهخٓوش حُٔؼوخسك
ٝحُٔغووخٔٛش كوو ٢طٔ٣ٞووَ رؼوول حألٗؾووتش كوو ٢حُٔـظٔووغ حُٔلِووٝ ٢طغووخػذ ٛووز ٙحألٗؾووتش
حُٔخظِلش ك ٢حُظش٣ٝؾ العْ حُٔ٘ؾؤس ٝطٌ ٖ٣ٞحٗتزخع ؿ٤ذ ػٜ٘خ امخكش اُ ٠ص٣خدس حُٔز٤ؼوخص
ٝاهزخٍ حألكشحد ػِ٘ٓ ٠ظـخطٜخ.
٣ٝنووخف اُوو ٠رُووي حُووشأ ١حُؼووخّ ٜٓٔووخ رووذح مووؼ٤لخ أٝ ٝح٤ٛووخ كووُ ٢لظووش صٓ٘٤ووش
ٓؼ٘٤ش اال أٗ ٚهوذ ٣ظلو ٍٞاُو ٠طؾوش٣غ ِٓوضّ ٗٝظ٤ـوش ُوزُي كوبٕ حإلدحسس حُلٌٔ٤وش ال طـؼوَ
حُؼالهووخص حُؼخٓووش ٓـووشد ٝظ٤لووش حعظؾووخس٣ش كلغووذ ٝاٗٔووخ طـؼِٜووخ ٓووٖ ٝظووخثق حإلدحسس
حُؼِ ٤خ ًٔخ أٜٗخ طلشؿ ػِو ٠إٔ طٌو ٕٞكِغولش ًوَ ٓوذ٣ش ُٝوزُي ٣ظغو٘ ٠أاوز طوؤػ٤ش ًوَ
هووشحس ػِوو ٠حُـٜٔووٞس كوو ٢حالػظزووخس .ػِوو ٠حُووشؿْ ٓووٖ إٔ حُٔلٜوو ّٞحأل٘٣ ٍٝظٔوو ٢اُوو٠
حُٔٔخسعش أ ٝحُظتز٤ن رٔ٘٤خ ح٥اش ٘٣ظٔ ٢اُٗ ٠ظش٣ش حُٔؼشكش كبٜٗٔوخ ٓظقوالٕ رزؼنؤٜخ
رؾٌَ ه ١ٞكؤ ١ػَٔ ال رذ إٔ ٘٣زغ ٖٓ كِغلش ٓؼ٘٤ش ٣ٝغظ٘ذ آُ ٠زوخدة ٓلوذدس ًٔوخ إٔ
أ ١طوذّ طلشص ٙحُ٘ظش٣ش أ ٝحُلِغلش ال رذ إٔ ٣ئد ١اُ ٠أدحء ٓٔخسعوش أكنوَٝ .ارح ًخٗوض
حُؼالهخص حُؼخٓش ٝظ٤لش ٖٓ ٝظخثق حإلدحسس كٜو ٢كو ٢رحص حُٞهوض ٜٓ٘وش profession
ٓٝؼ٘ ٠أٜٗخ ٜٓ٘ش أٜٗخ رحص هٞحػذ ٝأفٓٝ ٍٞظتِزخص ً ٢ٛٝـ٤شٛخ ٖٓ حٌُٔٔ٣ ٖٜوٖ إٔ
٘٣ظؾ ػوٖ ٓٔخسعوظٜخ طوؤػ٤ش ا٣ـوخرًٔ ٢وخ ٌٔ٣وٖ أ٣نوخ إٔ ٣وظٔخل ػوٖ رُوي طوؤػ٤ش عوِز٢
٣ٝظٞهق حألٓش رتز٤ؼش حُلخٍ ػِ ٠هذسحص ٜٓٝخسحص ٓٝؼِٓٞخص سؿَ حُؼالهخص حُؼخٓش.
انًفهىو انسهيى نهعالقبث انعبيت-:
ػِ ٠حُشؿْ ٖٓ حُظتٞس ٝحُٔشحكَ حُضٓ٘٤ش حُظوٓ ٢وشص رٜوخ حُؼالهوخص حُؼخٓوش اال
إٔ حُزؼل ال ٣ضحٍ ٣لٜٜٔخ رؾٌَ اخهت ار ٣الك ح٥ط:٢
 -1إ حُؼالهوووخص حُؼخٓوووش ُ٤غوووض ٓشحدكوووش ُوووعدحسس حُـ٤وووذس أ ٝأٜٗوووخ ػوووالؽ ُـٔ٤وووغ حُؼِوووَ
ٝحألٓووشحك حُظوو ٢طؾووٌٜ٘ٓ ٞووخ حُٔئعغووش ٝاٗٔووخ ٛوو ٢أؽووز ٚرل٤ووخس حُٔئعغووش حُؼخٓووش أٝ
حُخخفش ٓغ حُـٜٔٞس.
 -2إ حُؼالهخص حُؼخٓش ُ٤غوض ٗؾوخهخ ٓظخققوخ ٓؼوَ حإلٗظوخؽ أ ٝحُٜ٘ذعوش أ ٝحُٔخُ٤وش أٝ
حُز٤غ ٝاٗٔخ  ٢ٛؽ٢ء ِ٣ظوً ٢وخعْ ٓؾظشى رٜ٘٤خ ؿٔ٤ؼخ.
٤ُ -3غووض حُؼالهووخص حُؼخٓووش ػِٔ٤ووش هخثٔووش رووزحطٜخ ٓؼووَ ػِٔ٤ووخص حإلٗظووخؽ ٝحُز٤ووغ ٝحُؾووشحء
ٝحإلدحسس ٝاٗٔخ ٗ ٢ٛؾخه ٣قخكذ ًوَ ٝحكوذس ٓوٖ ٛوز ٙحُؼِٔ٤وخص ٛٝو ٢طؼوذ كِغولش
٘٣زـ ٢إٔ ٣و ّٞػِٜ٤خ ر٘خء ٤ٛجخص حُق٘خػش ٝحُظغ٣ٞن ٝحإلدحسس ٝحُخذٓخص حُؼخٓش.
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ًٔ -4ووخ إٔ حُؼالهووخص حُؼخٓووش ُ٤غووض ٓـووشد اػووالّ حُ٘ووخط رخُلوووخثن ٝال ٓـووشد حُذػخ٣ووش
الػظ٘خم كٌشس ٓؼ٘٤ش ٌُٜ٘خ ٗٞع ٖٓ حُغ٤خعش أ ٝحُغوِٞى ٣ظوٞا ٠ك٤و ٚحإلٗغوخٕ حُٔظؼوش
حُزحط٤ش ٓغ ٓشحػخس ٓقخُق حُـ٤ش  ٖٓٝأؿَ رُي حُٔشء ٣غِي عًِٞخ ٓؼ٘٤خ ك ٢حُؼَٔ
أٝال ٝكٓ ٢ؼخِٓش حُ٘وخط ػخٗ٤وخ .كخُؼالهوخص حُؼخٓوش طٜوذف اُو ٠موشد حألٓؼِوش ُِظوذَُ٤
ػِ ٠حالؿظٜخد ٝفذم حُشأٝ ١حٌُلخءس ٝإٔ حُؾشًش طغوظلن إٔ ٘ٔ٣لٜوخ حُ٘وخط ػووظْٜ
ٝإٔ ٣ؼظٔذٝح ػِٜ٤خ ك ٢أدحء حُخذٓخص ُ.ْٜ
ًٔ -5خ إٔ ٖٓ حُختؤ حُو ٍٞإٔ حإلػالّ  ٞٛحُؼالهخص حُؼخٓش ألٗو ٚال ٣ؼوذ ٝإٔ ٌ٣و ٕٞأدحس
ٓووٖ أدٝحطٜووخ ار إ حإلػووالّ ٛووٗ ٞؾووش حألازووخس ٝح٥سحء ُِـٔووخ٤ٛش ٛٝوو ٞرووزُي أدحس أٝ
ٝعِ٤ش ُظلو٤ن أٛذحف حُؼالهخص حُؼخٓش ٝػِ ٚ٤كبٕ حإلػالّ ال ٣ؾٌَ حُـخٗوذ حألػظوْ
ٓووٖ ٗؾووخه حُؼالهووخص حُؼخٓووش ًٔووخ ٣ظووٖ أُٝجووي حُووز٣ ٖ٣غووشك ٕٞكوو ٢افووذحس حُ٘ؾووشحص
ٝحٌُظذ ٝحُٔـالص ٝؿ٤شٛخ ٖٓ ٝعخثَ حإلػالّ .إ ػِٔ٤خص حُؼالهخص حُؼخٓش طظقوَ
ُظلذ٣ذ حألٛذحف ٝاؿشحء حألرلخع ٝدسحعش حُشأ ١حُؼخّ ٝطخت٤و حُزشحٓؾ ػِ ٠أعظ
ٝحهؼ٤ش ػِٔ٤ش.
تعزيف انعالقبث انعبيت:
طظؼذد طؼخس٣ق حُؼالهخص حُؼخٓش ٝطخظِق رخاظالف حالٛظٔخٓخصٝ .ػِ ٠حُشؿْ ٖٓ
رُووي كٜوو ٢طظووذحاَ طووذحاال ًز٤ووشح ُٝوو٤ظ ٓووٖ حُغووٝ َٜمووغ طؼش٣ووق ؽووخَٓ ٝده٤وون أل١
ظخٛشس أ ٝكخدػش أٜ٘ٓ ٝش أٓ ٝقتِق اخفش كٓ ٢ـخٍ حُؼِ ّٞحإلٗغخٗ٤ش ًٝزُي حألٓوش
رخُ٘غووزش ُظؼش٣ووق حُؼالهووخص حُؼخٓووش حُظووٗ ٢خُووض حٛظٔووخّ حُذحسعووٝ ٖ٤حُٔٔخسعوو٘ٛٝ .ٖ٤ووخى
ٓـٔٞػش ًز٤شس ؿذح ٖٓ طؼخس٣ق حُؼالهخص حُؼخٓش ٖٓ أٜٔٛخ ٓخ :٢ِ٣
 ػشكٜووخ ادٝحسد ر٤شٗووض ػِوو ٠أٜٗووخ (كووٖ حعووظخذحّ حُٔؼِٓٞووخص ػووٖ هش٣وون حإله٘ووخع
ٌُغذ حُظؤ٤٣ذ حُؼخّ ُ٘ؾخه أٛ ٝذف أ ٝكشًش أٓ ٝئعغش ٓخ)
٣ٝ ؼشكٜووخ ارووشح ْ٤ٛآووخّ روُٞووٗ (ٚؾووش حُٔؼِٓٞووخص ٝحألكٌووخس ٝحُلوووخثن ٓؾووشٝكش
ٓٝلغووشس ُـٔووخ٤ٛش حُٔئعغووش ٝرُووي رـ٤ووش حُٞفوو ٍٞاُوو ٠حالٗغووـخّ أ ٝحُظٌ٤ووق
حالؿظٔخػ ٢ر ٖ٤حُٔئعغش ٝحُـٔخ٤ٛش).
٣ٝ ؼشكٜوووخ حُٔؼٜوووذ حُزش٣توووخُِٗ ٢ؼالهوووخص حُؼخٓوووش ػِووو ٠أٜٗوووخ (ؿٜوووٞد ٓختتوووش
ٓٝشعٓٞش ٣وقذ ٖٓ ٝسحثٜخ اهخٓش حُظلخ ْٛحُٔغظٔش ر ٖ٤حُٔ٘ظٔش ٝؿٔخ٤ٛشٛخ).
ٝ ػشكظٜووخ ؿٔؼ٤ووش حُؼالهووخص حُؼخٓووش حألٓش٤ٌ٣ووش ػِوو ٠أٜٗووخ( ٗؾووخه ٓٞؿووُ ٚز٘ووخء
ٝطذػ ْ٤ػالهخص عِٔ٤ش ٓ٘ظـش رو ٖ٤حُٔئعغوش ٝؿٜٔٞسٛوخ ًوخُؼٔالء ٝحُٔوٞظلٖ٤
ٝحُٔغووخ ٖ٤ٔٛأ ٝحُـٜٔووٞس رٞؿوو ٚػووخّ رٜووذف طغوو َ٤ٜػِٔ٤ووش فوو٤خؿش ع٤خعووظٜخ
كغذ حُظشٝف حُٔل٤تش رٜخ ٝؽشف ٛز ٙحُغ٤خعش ُِٔـظٔغ).
 أٓخ حُـٔؼ٤ش حُذ٤ُٝش ُِؼالهخص حُؼخٓش كظؼشكٜخ ػِ ٠أٜٗخ (هش٣وش ُغِٞى ٝأعوِٞد
ُعػالّ ٝحالطقخٍ ٜ٣ذف اُ ٠اهخٓش ػالهخص ٓلؼٔش رخُؼوش ٝحُٔلخكظش ػِٜ٤خ رٖ٤
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حُٔ٘ظٔش ٝحُلجخص حُٔخظِلش ٖٓ حُـٔوخ٤ٛش دحاوَ حُٔئعغوش ٝاخسؿٜوخ حُظو ٢طظوؤػش
ر٘ؾووخه طِووي حُٔ٘ظٔووش)ٝ.ػشكظٜخ حُـٔؼ٤ووش حُلشٗغوو٤ش ُِؼالهووخص حُؼخٓووش ػِوو ٠أٜٗووخ:
(ٝظ٤لش ادحس٣ش دحثٔش ٘ٓٝظٔش طلخ ٍٝحُٔئعغش حُؼخٓش أ ٝحُخخفوش ػوٖ هش٣وٜوخ
إٔ طلون حُظلوخٝ ْٛحُظؤ٤٣وذ ٝحُٔؾوخسًش)ٝ .طؼشكٜوخ ٓـِوش أازوخس حُؼالهوخص حُؼخٓوش
ػِوو ٠أٜٗووخ (ٝظ٤لووش ادحس٣ووش ُظووو ْ٣ٞحطـخٛووخص حُـٜٔووٞس ٝط٘ل٤ووز رووشحٓؾ ػِٔ٤ووش
ُِٞف ٍٞاُ ٠حُٔؾخسًش ٝحُظؤ٤٣ذ).
أهًيت انعالقبث انعبيت-:
إ حُؼالهخص حُؼخٓش ٓٝخ طلوووٓ ٚوٖ أٛوذحف طؤاوز رخالػظزوخس إٔ حُٔؾوٌالص حُظو٢
طٞحؿٜٜخ حُلٌٓٞخص ٝحُٔئعغخص ٓؼوذس ٝإٔ ٓوذسس سؿَ حُؾخسع حُؼخد ١أرغو ٖٓ طلٜوْ
ٛز ٙحُٔؾٌالص رخٌُلخ٣وش حُٔتِٞروش كٜوَ ٌٔ٣وٖ اهخٓوش اتوٞه حطقوخٍ أ ٝؿغوش رٜٔ٘٤وخ ارح
ًخٗض ٓؾٌالص حإلدحسس ٓؼوذس  ٖٓٝرُي ٣ظنق ٓذ ٟأ٤ٔٛش دٝس حُؼالهخص حُؼخٓش رخُ٘غزش
ُِٔئعغووخص ػخٓووش ٝرخُ٘غووزش ُِذُٝووش رقوولش اخفووش كزووذ ٕٝحُؼالهووخص حُؼخٓووش ٣ظووَ ٗؾووخه
حإلدحسس حُؼخٓش كٝ ٢حد ٝحُشأ ١حُؼخّ كٝ ٢حد آاش ٝحُذُٝش حُٔؼخفشس ٛو ٢دُٝوش اوذٓخص
ٝكظوو ٠طغووظت٤غ حُو٤ووخّ ر٘ؾووخهٜخ كالرووذ إٔ طغوو٘ذ ٝإٔ طؼظٔووذ ػِوو ٠طؼووخ ٕٝحُؾووؼذ كٌ٤ووق
عوو٤ظلون رُووي ارح ًووخٕ حُؾووؼذ ٓلظوووذح أعخعووخ اُوو ٠حُؼِووْ رظِووي حألٗؾووتش ٝكظوو ٠طغووظت٤غ
حإلدحسحص حُؼخٓش ُِذُٝش ٝألٓ ١ئعغش إٔ طؼَٔ ػِٛ ٠زح حُظؼخ ٕٝك٘٤زـُٜ ٢خ إٔ طظؼوشف
رخعظٔشحس ػِ ٠آسحء حُؾؼذ رخُ٘غزش ُ٘ؾخهٜخ كظوٌٜ٘ٔ٣ ٠وخ رُوي ٓوٖ حُظؼوذٝ َ٣حُظتو٣ٞش
ك ٢أعخُ٤زٜخ ٌُ٣ ٢غظٔش طؤ٤٣ذ حُشأ ١حُؼخّ ُٜوخ .أٓوخ كو ٢حُؼقوش حُلوذ٣غ كووذ طتوٞس دٝس
حُذُٝووش ٝحطغووغ كظوو ٠ؽوؤَ أٝؿوو ٚحُل٤ووخس حالهظقووخد٣ش ٝحالؿظٔخػ٤ووش ٝحُظؼِ٤ٔ٤ووش ٝحُقوول٤ش
كخُذُٝش هوذٓض ٝال طوضحٍ طووذّ حٌُؼ٤وش ٓوٖ حُخوذٓخص حُظو٣ ٢قوؼذ ػِو ٠حُوتوخع حُخوخؿ
طٜ٤ُٞخ ًخألٖٓ ٝحُذكخع حُٔذٗٝ ٢حُونخء ٝحُزشحٓؾ حالؿظٔخػ٤ش ٗٝظ٤ـش ُظتٞس دٝس حُذُٝش
رٜزح حُؾوٌَ كووذ صحدص حُٔؾوٌالص حُظو ٢ط وخرِٜوخ أؿٜضطٜوخ حُظ٘ل٤ز٣وش ٝصحد ػوذد حُوٞصحسحص
ٝطنخػلض أ ػوذحد حُؼوخِٓ ٖ٤كٜ٤وخ ٓٔوخ حعوظذػ ٠موشٝسس حالٛظٔوخّ رخُؼالهوخص حُـ٤وذس ٓوغ
حُـٔووخ٤ٛش ٝاٗؾووخء ٝكووذحص ٓظخققووش كوو ٢حُؼالهووخص حُؼخٓووش ٌُوو ٢طوو٘ظْ ٛووز ٙحُؼالهووخص
ٝطز٘ ٢ؿغٞس ٖٓ حُؼوش ر ٖ٤حألؿٜضس حُلٌ٤ٓٞش ٝؿٔخ٤ٛشٛخٝ .هذ صحد ٖٓ أ٤ٔٛش حُؼالهخص
حُؼخٓش ٗٔ ٞحُٔـظٔغ حإلٗغخٗ ٢حُوز ١ؿوخٝص ًوَ حُظٞهؼوخص كٜو ٞال ٣وضحٍ ٣ظووذّ كو ٢حُ٘ٔوٞ
ٝحالطغووخع ػِوو ٠دسؿووخص طلخٝطووض ٓووٖ ٌٓووخٕ اُوو ٠آاووش ًٝووخٕ ٓووٖ ٗظ٤ـووش رُووي حُ٘ٔوو ٞإٔ
طؾخر ٌض ٓقخُق ُ٘خط ٝطؼووذص فوالطٝ ْٜحاظِلوض ٓ٤وٝ ُْٜٞط٘ٞػوض حٛظٔخٓوخ طٜوْ كظو٠
أفزق ًَ سحؿذ ك ٢حُظؤػ٤ش ك ٢حُ٘خط عٞحء ُٜذف طـخس ١أُ ٝـخٗوذ ػووخك ٢أُٞ ٝحؿوذ
اٗغخٗ ٢أُ ٝـ٤ش رُي إٔ ٣ظٞفَ آُ ٠وقذ ٙرختش ٓلٌٔش ٓٝذسٝعش ٖٓ ؽؤٜٗخ ا٣قوخٍ
حُشعووخُش حُٔشؿووٞس ٝطئط٤وو ٚحُؼٔووشس حُٔ٘ؾووٞدسٝ .طزووشص أ٤ٔٛووش حُؼالهووخص حُؼخٓووش كوو ٢ظووَ
حألٗظٔش حُٞه٘٤ش ًٞعِ٤ش إلكذحع طـ٤ش ػِٔٓ ٢غظٔش ك ٢حُٔـظٔغ ٖٓ أؿَ عؼخدس ٝسكخٙ
حُـٔخ٤ٛش ٝحٗتاله ٚك ٢طٞهؼخطٝ ٚهٔٞكخطٗ ٚل ٞك٤خس أكنَ ٘ٛٝوخ طقوزق طِز٤وش سؿزوخص
مجلة كلية الإعلام -جامعة أم درمان الإسلامية

127
127

الـعـــدد الأول رمضان 1437هـ ـــ يوهيو 2016م

أ.د .موصور عثمان دمحم زيى

حُـٔووخ٤ٛش ٝعوو٤خدس حُوووٝ ْ٤حُؼذحُووش ٝحُٔغووخٝحس ٣ؼتووٓ ٢ووشدٝدح أعخعوو٤خ ٛٝوو ٞؽووؼٞس حُلووشد
رخُٔغووئ٤ُٝش ٝحُظنوول٤ش كوو ٢حُؼٔووَ حٗتالهووخ ٓووٖ حإلٔ٣ووخٕ رٞؿووٞد ؿٜووخص كٌوو٣ ٢ٓٞشػوو٢
ٓقخُق رؾٌَ ٓٞمٞػٛ ٢خدف ٛ ٝزح ٣وئد ١اُو ٠طو٣ٞوش ً٤وخٕ حُوٞهٖ ًٞكوذس ٓظالثٔوش.
ٝطووضدحد أ٤ٔٛووش حُؼالهووخص حُؼخٓووش كوو ٢حُٔئعغووخص حُؼخٓووش حُظوو ٢طؼٔووَ كوو ٢ظووَ حُٔـظٔووغ
حُلو٤ووو ٢كٜوو ٢مووشٝسس الصٓووش ألٓ ١ئعغووش عووٞحء ًخٗووض ٛووز ٙحُٔئعغووش كٌ٤ٓٞووش أّ
طـخس٣ش أّ حؿظٔخػ٤ش كال  ٌٖٔ٣ألٓ ١ئعغش ٖٓ حُٔئعغخص إٔ طؼَٔ د ٕٝمٔخٕ حُظلخْٛ
حُٔظزخدٍ رٜ٘٤خ ٝر ٖ٤حُـٜٔٞس أ ٝر ٖ٤حُؼخِٓ ٖ٤ك ٢حُٔئعغوش ٗلغوٜخ كوبٕ حُظلوخ ْٛحُٔظزوخدٍ
٣ؼذ ػخٓال أعخع٤خ ٖٓ ػٞحَٓ حُ٘ـخف كٛ ًَ ٢ز ٙحُلخالصٝ .روزُي كوبٕ أ٤ٔٛوش حُؼالهوخص
حُؼخٓش ُْ طؼذ كو ٢كخؿوش اُو ٠طؤً٤وذٛخ ًٔوخ أٜٗوخ ُوْ طؼوذ ٓٞموغ ؿوذٍ أٗ ٝووخػ كو ٢ػوخُْ
ٓظشحرو ٓغ رؼن ٚحُزؼل رخُؼالهخص حُٔظذحاِش ٝحالطقوخالص حُغوش٣ؼش كو ٢حُٞهوض ٗلغوٚ
اال رؼل حألصٓخص حُٔظٌشسس ٝحُٔٞحؿٜخص ٝحُقشحػخص.
عىايم االهتًبو ببنعالقبث انعبيت-:
ُوووذ ظٜووشص حُؼالهووخص حُؼخٓووش ًٜٔ٘ووش ٝرُووي ُِؼذ٣ووذ ٓووٖ حُؼٞحٓووَ حُظوو ٢أدص اُوو٠
ص٣ووخدس حالٛظٔووخّ رٜووخ ً٘ؾووخه ادحسٓ ١ظخقووـ ٣لظوو ٠رخٛظٔووخّ حإلدحسس حُؼِ٤ووخ كووٓ ٢ؼظووْ
حُٔئعغووخص ٝحُٔؾووشٝػخص ٣ٝالكو إٔ ٛووز ٙحُؼٞحٓووَ ٓظذحاِووش كوو ٢هز٤ؼظٜووخ ٝطؤػ٤شٛووخ
ػِ ٠طضح٣ذ أ٤ٔٛش ٛزح حُ٘ؾخه  ٌٖٔ٣ٝإٔ ٗٞؿض ٛز ٙحُؼٞحَٓ ك ٢ح٥ط-:٢
 .2ص٣خدس كذس حُٔ٘خكغش.
 .1حُؼٞسس حُق٘خػ٤ش ٝحإلٗظخؽ حٌُز٤ش.
 .3طضح٣ذ حُٞػ ٖٓ ٢ؿخٗذ ؿٔخ٤ٛش حُشأ ١حُؼخّ .4 .طتٞس ٝعخثَ حالطقخٍ.
 .5طضح٣ذ ػالهخص حالػظٔخد٣ش.
ٝرخإلمخكش اُ ٠طِي حُؼٞحَٓ حُظو ٢عوزن رًشٛوخ كوبٕ ٘ٛوخى ػوذدح ٓوٖ حُؼٞحٓوَ حُظو٢
أدص اُ ٠ارشحص أ٤ٔٛش ٝكظٔ٤ش ٝؿٞد حُؼالهخص حُؼخٓش ٝؿؼِٜخ ػِٔ٤وش ٓظخققوش طلظو٠
رخالٛظٔخّ ً .خٕ أٜٔٛخ ٓخ -:٢ِ٣
أ -ظٜٞس ؽزٌش ٝحعؼش ٓٝؼوذس ٖٓ ٝعخثَ حالطقخٍ رخُـٔخ٤ٛش.
د -طضح٣ذ طلوذ  ٌَ٤ٛحُق٘خػش ٝص٣خدس حرظؼخدٛخ ػٖ حالطقخٍ حُٔزخؽش رـٔخ٤ٛشٛخ.
ؽ -ظٜٞس حُٔ٘ؾآص حٌُز٤شس رٔخ ُٜخ ٖٓ ٓقخُق ٓٝخ طشطذ ػِٜ٤خ ٖٓ ٗظخثؾ.
د -ظٜٞس ط٘خكظ طظضح٣ذ كذطٔٓ ٚخ كشمخ حكظشحٓخ ًز٤شح ُِشأ ١حُؼخّ ٝكخؿش أهوٟٞ
اُ ٠حُظؤ٤٣ذ حُـٔخ٤ٛش.١
ٛـ -حؽظذحد حُتِذ ػِ ٠حُلوخثن ٝحُٔؼِٓٞخص ٓوٖ ؿخٗوذ حُـٜٔوٞس ٗظ٤ـوش الٗظؾوخس
حُظؼِٝ ْ٤حُٔؼشكش.
أهذاف ووظبئف انعالقبث انعبيت :أهذاف انعالقبث انعبيت:
٣ظتِووذ حُظ٘ظوو ْ٤حُلؼووخٍ مووشٝسس ٝؿووٞد أٛووذحف ٓلووذدس ٓٝظلوون ػِٜ٤ووخ طغووؼ٠
حإلدحسس اُ ٠طلو٤وٜخ رٌلخءس ٘٣ٝغذ ػِ ٚ٤طلذ٣ذ حُٞظوخثق ٝحألٗؾوتش ٝحُٜٔوخّ حُظو٣ ٢ـوذ
إٔ طووو ّٞرٜووخ أؿٜووضس حُؼالهووخص حُؼخٓووش٣ٝ .ظنووق ٓووٖ طلذ٣ووذ حألٛووذحف ٓووذ ٟهووذسس حإلدحسس
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حُٞظ٤ل٤ش ػِ ٠طٔؼَ ٗٞع حُٜٔخّ حُٔ٘ٞهش رٜخ ٓ ٞٛٝخ ٣ظشؿْ رؼذ رُي ك ٢ؽوٌَ ٝظوخثق
ٝأٝؿووٗ ٚؾووخه أعخعوو٤ش طووو ّٞرٜووخ ٝػ٘ووذ طلذ٣ووذ حألٛووذحف ٣ـووذ إٔ طشحػووٓ ٠ـٔٞػووش ٓووٖ
حُؼٞحٓووَ ػِوو ٠حُ٘لوو ٞحُظووخُٓ :٢ووٖ حألٓووٞس حُل٣ٞ٤ووش حُظوو ٢طووشرو أٛووذحف حُؼالهووخص حُؼخٓووش
رؤٛووذحف حُٔ٘ؾووؤس ًٌووَ رووَ إ أٛووذحف حُؼالهووخص حُؼخٓووش ٛوو ٢كوو ٢حُٞحهووغ ٝعووِ٤ش أعخعوو٤ش
ُظلو٤ن أٛذحف حُٔ٘ؾوؤس ُوذ ٟحُـٔوخ٤ٛش ٝا٣ـوخد حُوشٝحرو حُو٣ٞوش رو ٖ٤حُٔ٘ؾوؤس ٝؿٔخ٤ٛش٣وخ
دحاِ٤خ ٝاخسؿ٤خٝ .إٔ طٌ ٕٞحألٛذحف ٓلوذدس ُٜوخ ٓوخ ٣ظو٤ق آٌخٗ٤وش ه٤وخط حُ٘ظوخثؾ كنوال
ػٖ مشٝسس ًٜٗٞخ ٝحملش ٝفوش٣لش ٓٝلٜٓٞوش .موشٝسس إٔ طٌو ٕٞحألٛوذحف ٝحهؼ٤وش
ٝػِٔ٤ش ٖٓ ك٤غ هخرِ٤ظٜخ ُِظلو٤ن ٝآٌخٗ٤ش ط٘ل٤زٛخ(.)1
ٝال ؽي إٔ طلذ٣ذ حألٛذحف – رقلش ػخٓش٣ -لون حٌُؼ٤ش ٖٓ حُٔضح٣خ:
 )1ػٌظ حألٛذحف ٝحُلِغلش حُظ ٢طو ّٞػِٜ٤خ حُٔ٘ظٔش.
 )2طلذ٣ووذ أٛووذحف حالطـووخ ٙحُؼووخّ ُِٔـٜووٞدحص حُـٔخػ٤ووش كووال ٌٔ٣ووٖ طقووٞس ٙؿٜووذح
ؿٔخػ٤خ ٓ٘ظـخ ٖٓ دٛ ٕٝذف.
 )3طووضٝد أٛووذحف حُٔ٘ظٔووش رخألعووخط حُووز٣ ١ووو ّٞػِ٤وو ٚحُظختوو٤و ٝرووذٜٗٝخ كووبٕ
حُؼ٘خفش دحاَ حُٔ٘ظٔش هذ ط٘لشف ك ٢حالطـخ ٙؿ٤ش حُقل٤ق ٓٔخ ٣ظشطذ ػِ٤وٚ
طؾظ٤ض حُٔٞحسد.
 )4طؼظزش حألٛذحف رٔؼخروش دحكوغ ٌُوَ كوشد كو ٢حُٔـٔٞػوش ُِو٤وخّ رخُؼٔوَ ٝرُوي ػوٖ
هش٣ن سرو أٛذحك ٚرؤٛذحف حُٔ٘ظٔش حُظ٣ ٢ؼَٔ رٜخ.
 )5طغ َٜحألٛذحف ٖٓ حُظ٘غ٤ن رٓ ٖ٤ـٜٞدحص حألكشحد كؼ٘ذٛخ ٣ؼشف ًوَ ؽوخـ
ٖٓ حُٔـٔٞػش حألٛذحف حُٔتِٞرش ٝحُٞف ٍٞاُٜ٤خ.
 )6حألٛذحف ٓو٤خط ُِظوٝ ْ٣ٞحُشهخرش هخُٔخ أٜٗخ طلذد حُٔتِٞد ػِٔٝ ٚطئد ١أ٣نخ
اُ ٠ػِٔ٤خص طؼذ َ٣حعظشحط٤ـ٤خص حُٔ٘ظٔش.
حُٜذف حألعُِٔ ٠ؼالهخص حُؼخٓش ٝحُز ١طِظو ٢كُٞو ٚروخه ٢أٛوذحكٜخ حألاوشًٔ ٟوخ
٣و ٍٞحُذًظٞس ارشح ْ٤ٛآخّ طلو٤ن حالٗغـخّ ٝحُظٞحكن ك ٢حُٔـظٔغ حُلوذ٣غ حُوز ١طؼظش٣وٚ
حُظـ٤شحص حُغش٣ؼش كٗ ٢ظْ حُلٌْ ٝحُغ٤خعش ٝحُٔخظشػخص حُؼِٔ٤ش ٝحُٔغظلذػخص حُـذ٣وذس
حُظ ٢ؿ٤شص ٝؿ ٚحُظخس٣خ ٝحُؼالهخص حُذ٤ُٝش ٝحالؿظٔخػ٤ش كبرح ُْ ٣ظٌ٤ق حألكشحد ٓوغ ٛوزٙ
حُ٘ظْ حالؿظٔخػ٤ش حُـذ٣ذس ٝحُٔخظشػخص حُلذ٣ؼوش كوبٗ٣ ْٜؼ٤ؾوً ٕٞخُـشروخء أ ٝحُنوخسرٖ٤
ك ٢ر٤ذحء ٓـُٜٞش كخُٔذٗ٤ش حُلذ٣ؼش حُظ ٢اِلض حُظخقـ ٝأٝؿذص حُٔئعغخص ٝحُ٤ٜجخص
حُٔؼوووذس ٓغووئُٝش ػووٖ طٞػ٤وون أٝحفووش حُٔـظٔووغ كظوو ٠ال طظ٘ووخكش هتخػخطوو ٚحُٔخظِلووش أٝ
طظقخسع ٖٓ أؿَ حُشرق حُؼخؿَ ٝحالعظوالٍ د ٕٝحػظزخس ُِقخُق حُؼوخّٝ .ػِو ٠أ ١كوخٍ
كبٕ ػِٔ٤ش طلذ٣ذ حألٛذحف عٞحء ػِ ٠حُٔغظ ٟٞحُٔ٘ؾؤس ًٌَ ٝظ٤لش ٝاتٞس أعخع٤ش كو٢
( )1حُٔ٘خٛؾ حُظذس٣ز٤ش حُٔظٌخ ِٓش ٜٓ٘ؾ حُؼالهخص حُؼخٓش ٝحإلػالّ حُ٘ظش٣ش ٝحُظتز٤ن ٓشًوض حُخزوشحص حُٔ٤ٜ٘وش ُوعدحسس ه1
 ّ2003ؿ19
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ٓـووخٍ طختوو٤و أػٔووخٍ حُٔ٘ؾووؤس أ ٝحإلدحسحص ٝطظزؼٜووخ سعووْ حُغ٤خعووخص حإلدحس٣ووش حُالصٓووش
ُظ٘ل٤ز ٛز ٙحألٛذحف ػِ ٠حاظالف ٗٞػ٤خطٜخ ٓٝغظ٣ٞخطٜخ حُضٓ٘٤ش ًٔوخ ٘٣زـو ٢ػِٜ٤وخ طلذ٣وذ
حُٞظخثق ٝحألٗؾتش ٝكقش حُٔوٞحسد ٝحإلٌٓخٗوخص حُٔؼِٓٞوش عوٞحء حُزؾوش٣ش أ ٝحُل٘٤وش أٝ
حُٔخد٣وش ُظ٘ل٤ووز ٛوز ٙحألٛووذحفٝ .طوضدحد ػِٔ٤ووش طلذ٣ووذ حألٛوذحف ػٔٓٞووخ ٝطو٤وذح ًِٔووخ ًخٗووض
حُٞظ٤لوش حإلدحس٣ووش ٓغوظلذػش ٗغووز٤خ أ ٝؿ٤وش ٝحموولش حُٔؼووخُْ ٛٝوٓ ٞووخ طؼوخٗ٘ٓ ٢وو ٚهز٤ؼووش
حُؼالهخص حُؼخٓش(.)1
انخطظ انزئيست الختصبصيي انعالقبث انعبيت تتًثم في اآلتي-:
 /1دػْ ع٤خعخص حُٔئعغخص ٝطوزَ حُـٜٔٞس ُٜخ.
 /2ط٘ٔ٤ش حُظلخ ْٛحُٔؾظشى ٝحُٔظزخدٍ ر ٖ٤حُٔئعغش ٝحُـٜٔٞس.
 /3طؼض٣ض ػوش حُـٜٔٞس رخُٔئعغش.
 /4طو ْ٤٤حطـخٛخص حُـٜٔٞس ٝحُظزٞإ رٜخ ٝحالعظـخرش ُٜخ.
 /5حُؼَٔ ً٘ظخّ طلز٣ش ٓزٌش ٣غخػذ حإلدحسس ك ٢حطخخر حُوشحسحص.
 /6طٞع٤غ ٓـخٍ اذٓخطٜخ ٝأعٞحهٜخ ٝطوزِٜخ ُذ ٟؿٜٔٞس أٝعغ.
هٞحػذ ٝأف ٍٞحُؼالهخص حُؼخٓش ط٘ـ ػِٝ ٠كذس ٛز ٙحألٛذحف ػِ ٠حُ٘ل ٞح٥ط-:٢
 /1طلو٤ن حُغٔؼش حُلغ٘ش ٝدػْ حالٗتزخػخص حُـ٤ذس ػٜ٘خ.
 / 2ط٘ٔ٤ش ؽؼٞس حُؼخِٓ ٖ٤رخالٗظٔخء اُ ٠حُٔئعغش ًٝغذ طؤ٤٣وذٝٝ ْٛالثٜوْ ُٜوخ ٛٝوزح ٓوٖ
أرشص ٝحؿزخص حُؼالهخص حُؼخٓوش ك٤وغ إ حُؼالهوخص حُت٤زوش ٣ـوذ إٔ طزوذأ أٝال دحاوَ
حُٔئعغش ٣ٝظْ رُي ٖٓ االٍ-:
أ /ا٣ـخد حُظلخ ْٛحُٔظزخدٍ حُذحاِ.٢
د /طوذ ْ٣ػَٔ حألكشحد ٝحُؼخِٓٝ ٖ٤طلو٤ن حُزحص ُ.ْٜ
ؽ /حعظخذحّ ٝعخثَ حالطقخٍ إلرالؽ حُؼخِٓ ٖ٤رٌخكش حُٔؼِٓٞخص حُظ٣ ٢لظخؿٜٗٞخ.
د /طٞع٤غ حألٗؾتش حُؼوخك٤ش ٝكَ حُٔؾٌالص حُخخفش رخُؼخِٓ.ٖ٤
ٛـ /طٞك٤ش ظشٝف ػَٔ ط٘خعذ فلظٝ ْٜطوذ ْ٣أؿٞس ػَٔ ػخدُش ٖٓ االٍ رُوي ٣ظٜوش
حُؼخَٓ كزٝ ٚحػظضحص ٙرخالٗظٔوخء ُٔئعغوظٓٝ ٚخِقوخ ٝٝك٤وخ ٓٝظلخٗ٤وخ كو ٢حُؼٔوَ كٜ٤وخ ٓوغ
حُٔئعغش  ٖٓ ٞٛٝأ ْٛأٛذحف حُؼالهخص حُؼخٓش ٣ٝظْ ٖٓ االٍ-:
أ .طلذ٣ووذ حُـٔووخ٤ٛش حُٔشطزتووش رخُٔئعغووش ٝحُؼٔ وَ ػِوو ٠اهخٓووش حُؼالهووخص ٓؼٜووخ
ٝحُؼَٔ ػِ ٠اسمخثٜخ ٓٔخ ٣لون حُلخثذس ٝحُ٘لغ ُِٔـظٔغ.
د .طلو٤ن حُظٞحكن رً ٖ٤خكش أٛذحف ر ١ٝحُؼالهش ٝحُٔشطزت ٖ٤رخُٔئعغش.
ٝحُٜذف حألعُِٔ ٠ؼالهخص حُؼخٓش ٝحُز ١طِظو ٢ك ُٚٞرخه ٢أٛوذحكٜخ حألاوشٛ ٟوٞ
ًٔخ ٣و ٍٞحُوذًظٞس اروشح ْ٤ٛآوخّ طلو٤ون حالٗغوـخّ ٝحُظٞحكون كو ٢حُٔـظٔوغ حُلوذ٣غ حُوز١
طؼظش ٚ٣حُظـ٤شحص حُغش٣ؼش كٗ ٢ظْ حُلٌْ ٝحُغ٤خعش ٝحُٔخظشػخص حُؼِٔ٤ش ٝحُٔغوظلذػخص
( )1ػِ ٢ػـٞس حُؼالهخص حُؼخٓش ر ٖ٤حُ٘ظش٣ش ٝحُظتز٤ن ه ( 1حُوخٛشس :ػخُْ حٌُظذ )ّ2001ؿ.35
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حُـذ٣ذس حُظ ٢ؿ٤شص ٝؿ ٚحُظخس٣خ ٝحُؼالهخص حُذ٤ُٝش ٝحالؿظٔخػ٤ش كبرح ُْ ٣ظٌ٤ق حألكوشحد
ٓغ ٛز ٙحُ٘ظْ حُـذ٣ذس ٝحُٔخظشػخص حُلذ٣ؼش كوبٗ٣ ْٜؼ٤ؾوً ٕٞخُـشروخء أ ٝحُنوخسر ٖ٤كو٢
ر٤ذحء ٓـُٜٞش كخُٔذ٘٣ش حُلذ٣ؼش اِوض حُظخقـ ٝأٝؿذص حُٔئعغخص ٝحُ٤ٜجخص حُٔؼووذس
ٓغئ٤ُٝش ػٖ طٞػ٤ن أٝحفش حُٔـظٔغ كظ ٠ال طظ٘خكش هتخػخط ٚحُٔخظِلوش أ ٝطظقوخسع ٓوٖ
أؿَ حُذٓؾ حُؼخؿَ ٝحالعظوالٍ د ٕٝحػظزخس ُِقخُق حُؼخّ.
ٝحُٜٔٔش حٌُزشُِ ٟؼالهوخص حُؼخٓوش ٛو ٢حُظٞك٤ون رو ٖ٤ػ٘خفوش حُٔـظٔوغ ٤ٛٝجخطوٚ
ٓٝئعغووخطٝ ٚحُظ٘غوو٤ن رووٓ ٖ٤قووخُل ٚحُٔخظِلووش طلو٤وووخ ُٔقووخُق حُووزالد حُؼِ٤ووخ ًٝؼ٤ووشح ٓووخ
طووشطتْ حُٔقووخُق حُٔظ٘ووخكشس كوو ٢حُٔـظٔؼووخص حُلذ٣ؼووش ُظٌووٓ ٕٞغووئ٤ُٝش ازووشحء حُؼالهووخص
حُؼخٓووش ٛوو ٢كووَ حألصٓووخص رووخُتشم حإلٗغووخٗ٤ش د ٕٝحعووظؼٔخٍ حُؼ٘ووق ُٜٝووزح كووبٕ حُلخؿووش
ُظلو٤ن ٛزح حُٜذف طظنق رؾذس رؤٕ حُؼٞسحص ٝحالٗوالرخص ٝحُظـ٤شحص حٌُز٤شس ٓٝخ أًؼشٛخ
ك ٢حُوشٕ حُؼؾشٝ ٖ٣اخفش ك ٢حُزِذحٕ حُ٘خٓ٤ش.
وظبئف انعالقبث انعبيت:
طؼظزش ٝظ٤لش حُؼالهخص حُؼخٓش ٖٓ أهذّ حُٞظخثق حإلدحس٣وش حُظو ٢ػشكٜوخ حإلٗغوخٕ
كٝ ٢ٜظ٤لش طظؼِن رزُي حُـخٗذ ؿ٤ش حُٔشث ٢ػخدس ٖٓ ؿٞحٗوذ حُؼِٔ٤وش حإلدحس٣وش٣ٝ .وشٟ
ر٤شٗخ٣ظ  Bernaysرؤٕ ُِؼالهخص حُؼخٓوش ػوالع ٝظوخثق طخس٣خ٤وش ٛٝو ٠اػوالّ حُ٘وخط
ٝاه٘خػٝ ْٜادٓخؽ رؼن ْٜرؼنخ ٝٝظ٤لش حإلدٓخؽ ٜٓٔش ُِؼالهخص حُؼخٓش حُظ ٢طغؼ ٠اُ٠
طٌ٤ق حُ٘خط ٝحُ ٠إٔ ٣وٞٓٞح رخُظلغ٤ش ٝاُ ٠حٗذٓخؽ حألكشحد ٝحُـٔخػخص ٝحُٔـظٔغ ٝكٜوْ
حُ٘خط أعخع ٢ك ٢ظَ حُٔـظٔغ حُظ٘خكغٝ ٢حُٔؼشكش ٜٓٔش ٌَُ كشد ُِظؼخَٓ ٓغ حُـٜٔٞس.
٣ٝش ٟرش٣ي ٛٝخسدُٝذعٖ  Blake and Haroldsenإٔ طؼو٤ذحص حُٔـظٔغ حُلذ٣غ
ؿؼِووض ٓووٖ حُؼالهووخص حُؼخٓووش حُ٤ووٝ ّٞظ٤لووش ٓووٖ ٝظووخثق أ ١ادحسس عووٞحء ًخٗووض ٓئعغووش
طـخس٣ش أ٘ٓ ٝظٔش كٌ٤ٓٞش أ ٝحطلخد ػٔخٍ أ ٝؿخٓؼش أ ٝأًٝ ١خُش أاشٝ ٟحُٜذف ٓوٖ
حُؼالهخص  ٞٛحُلق ٍٞػِو ٠حُوذػْ ٝطؼوخ ٕٝحُ٘وخط حُوز ٖ٣طغوؼ ٠حُٔ٘ظٔوش ُِظوؤػ٤ش كو.ْٜ٤
ٝػِ ٠حُشؿْ ٖٓ ط٘ٞع ٝحاظالف حُٞظخثق حُظ ٢طئدٜ٣وخ ادحسحص حُؼالهوخص حُؼخٓوش رظ٘وٞع
حألٛذحف حُٔلذدس ُٜخ ٖٓ ٓ٘ظٔش ألاش ٟكبٕ ػٔوش ٗٔووم ٓلوذد ٓوٖ حُٞظوخثق حُظو ٢طؾو٤غ
ك ٢أؿِذ ادحسحص حُؼالهخص حُؼخٓش :٢ٛٝ
 / 1طووووذ ْ٣حُٔؾوووٞسس  Counselingطووووذ ْ٣حُٔؾوووٞسس إلدحسس حُٔ٘ظٔوووش كٔ٤وووخ ٣خوووـ
حُغ٤خعووخص ٝحُؼالهووخص رخُـٔووخ٤ٛش ٝرٞعووخثَ حالطقووخٍ أ ١طوووذ ْ٣حُٔؾووٞسس ُووعدحسس
رخُ٘غزش ُٞػٝ ٢ادسحى ٝحطـخٛخص ٝعِٞى حُـٔخ٤ٛش حُظ ٢طظؼخَٓ ٓؼٜخ.
 / 2حُزلووٞع  Researchحُظؼووشف ػِوو ٠حطـخٛووخص ٝعووِ٤ًٞخص حُـٔووخ٤ٛش ٝأعووزخرٜخ
ٝدٝحكؼٜخ ٖٓ أؿَ طخت٤و ٝط٘ل٤ز ٝه٤خط حألٗؾتش حُظو ٢طغوظٜذف حُظوؤػ٤ش كوٝ ٢ػو٢
ٓٝؼشكش حطـخٛخص ٛز ٙحُـٔخ٤ٛش.
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 / 3حُؼالهخص رٞعخثَ حالطقخٍ  Media Relationsاهخٓوش ػالهوخص ؿ٤وذس ٓٝغوظٔشس
ٓغ ٝعخثَ حالطقخٍ عؼ٤خ ُ٘ؾش أازخس ٝطلِ٤الص  ٝفٞس ػٖ حُٔ٘ظٔش ٝطش٣ٝـٜوخ
ٝاؽزخع حالكظ٤خؿخص حإلػالٓ٤ش ُٞعخثَ حالطقخٍ.
 / 4حُ٘ؾش  ٖٓ publicityاالٍ ٗؾش سعخثَ ٓختتش ٖٓ اوالٍ ٗؾوش ٝعوخثَ ٓخظوخسس
ٖٓ دٓ ٕٝوخرَ ٓخُُ ٢ظؼض٣ض ٓقخُق حُٔ٘ظٔش.
 / 5حُؼالهووخص رخُؼووخِٓٝ ٖ٤أػنووخء حُٔ٘ظٔووش ٓ Employee Memberووٖ اووالٍ
حالعووظـخرش الٛظٔخٓووخص ٓٝقووخُق حُؼووخِٓ ٖ٤رخُٔ٘ظٔووش ٝأػنووخثٜخ كِٔووش حألعوو ْٜأٝ
حُٔؾوووخسً ٖ٤كووو ٢سأط ٓوووخٍ حُٔ٘ظٔوووش ٝاػالٜٓوووْ ػوووٖ ًوووَ ٓوووخ ٣خوووـ حُٔ٘ظٔوووش
ٝع٤خعووخطٜخ ٝعووِ٤ًٞخطٜخ ٝحٗـخصحطٜووخ أ ٝحُٔؼٞهووخص حُظوو ٢طؼظشمووٜخ ٝكووؼ ْٜػِوو٠
حالعظٔشحس ك ٢دػوْ حُٔ٘ظٔوش ٝطؾؤَ ٛوز ٙحألٗؾوتش ٝحُؼوخِٓ ٖ٤حألػنوخء حُلوخُٖ٤٤
ٝحُٔظوخػذ ٖ٣حُز ٖ٣حٗظٜض ػالهخط ْٜحُشعٔ٤ش رخُٔ٘ظٔش.
 /6حُؼالهوخص روخُٔـظٔغ حُٔلِوٓ Community Relations :٢وٖ اوالٍ حُظختو٤و
حُٔغظٔش ٝحُٔؾخسًش حُلؼخُش ٖٓ االٍ حُٔـظٔغ حُٔلِ ٖٓ ٢أؿَ طؼض٣ض حُز٤جش حُظ ٢طؼ٤ؼ
كٜ٤خ حُٔ٘ظٔش ٝر٘خء ٌٓخٗظٜخ ٝعٔؼظٜخ ك ٢حُٔـظٔغ ُقخُق حُٔ٘ظٔش ٝحُٔـظٔغ رحط.ٚ
 /7حُؾوووئ ٕٝحُلٌ٤ٓٞوووش  Governmentك٤وووغ طوووشرو ٓزخؽوووشس روووخألؿٜضس ٝحُ٤ٜجوووخص
حُظؾش٣ؼ٤ش ٝطٔخسعٜخ حُؼالهخص حُؼخٓش ٗ٤خرش ػٖ حُٔ٘ظٔش.
 /8ادحسس حُونووخ٣خ ٓ Issue managementووٖ اووالٍ حُظؼخٓووَ ٓووغ حُونووخ٣خ رحص
حالٛظٔخّ حُؼخّ ك ٢حُٔـظٔغ ٝحُظ٣ ٢ـذ إٔ طٜظْ رٜخ حُٔ٘ظٔش ُٔخُٜخ ٖٓ طؤػ٤ش ٓزخؽوش
أ ٝؿ٤ش ٓزخؽش ػِ ٠حُٔ٘ظٔش.
 /9حالطقوووخالص حُظغووو٣ٞو٤ش ٛٝ Marketing Communicationوووٓ ٢وووض٣ؾ ٓوووٖ
حألٗؾتش حالطقخُ٤ش حُٔقٔٔش ُز٤غ عِؼش أ ٝاذٓش ٝطؾَٔ ًٔخ عزن إٔ أؽشٗخ ػِو٠
حإلػالٕ ٝحُذػخ٣ش ٝحُ٘ؾش ٝحُؼالهخص حُؼخٓش  ...اُوخ ًٝوَ حُؼ٘خفوش حالطقوخُ٤ش حُظو٢
طغ ْٜك ٢حُؼِٔ٤ش حُظغ٣ٞو٤شٛ .وزح ُٝووذ أؿٔوغ ػذ٣وذ ٓوٖ حٌُظوخد حُٜٔظٔو ٖ٤رخُؼالهوخص
حُؼخٓوش ػِو ٠إٔ ٝظووخثق حُؼالهوخص حُؼخٓوش ُووٖ طظؼوذٓ ٟوخ عووٞف ِٗخقو ٚكو ٢حُ٘وووخه
حُظخُ٤ش-:
رلغ ٝه٤خط حالطـخٛوخص ٝحُوشأ ١حُؼوخّ ٝحعوظـخرخص حُـٔوخ٤ٛش ٝدسحعوش حُظـ٤٤وش
.1
حالؿظٔخػٓٝ ٢ذ حُٔئعغش أٝال رؤ ٍٝرٌخكش حُظتٞسحص حُظ ٢طلذع ك ٢رُي.
طخت٤و ٝسعْ ع٤خعش حُؼالهخص حُؼخٓش ك ٢حُٔئعغش ٝطخت٤و ٝاٗؾوخء حُؼالهوخص
.2
حُغِٔ٤ش ٝحُظلخ ْٛر ٖ٤حُٔئعغش ٝحُٔئعغخص حألاشٝ ٟرٜ٘٤خ ٝرٝ ٖ٤عخثَ حإلػالّ ٝرٜ٘٤خ
ٝر ٖ٤حُ٤ٜجخص حُلٌ٤ٓٞش حُظلخػَ حالؿظٔخػ ٢ك ٢حُٔـظٔغ.
حُظ٘غوو٤ن روو ٖ٤حُٔئعغووخص ٝحُ٤ٜجووخص حُٔخظِلووش ٝحُٔقووخُق كوو ٢حُٔـظٔووغ طلو٤وووخ
.3
ُِظٞحكوون ٓووغ حُظلخػووَ حالؿظٔووخػ ٢كوو ٢حُٔـظٔووغ ٝحُظ٘غوو٤ن روو ٖ٤حإلدحسحص حُٔخظِلووش كوو٢
حُٔئعغش ُظلو٤ن حُظٞحكن رٜ٘٤خ ٝر ٖ٤حُـٜٔٞس حُذحاِٝ ٢حُخخسؿ.٢
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ٓذ ٓـِظ حإلدحسس رخألدٝحس حُل٘٤ش ٝحالؽظشحى كٝ ٢مغ حُظخت٤و حُؼخّ ُغ٤خعوش
.4
حُٔئعغووش ٝحهووالع ادحسس حُٔئعغووش ػِوو ٠سد كؼووَ ع٤خعووظٜخ رخُ٘غووزش ُـٜٔٞسٛووخ حُووذحاِ٢
ٝحُخخسؿ.٢
اػالّ حُـٜٔٞس رخُٔئعغش ٝؽشف اذٓخطٜخ ٝحُوذٝس حُوز ١طوو ّٞرو ٚكو ٢حُٔـظٔوغ
.5
ك ٢أعِٞد ع َٜفخدم ده٤ن ٝاػوالّ حُـٜٔوٞس حُخوخسؿ ٢رغ٤خعوش حُٔئعغوش ٝطؼش٣لوٚ
روووؤ ١طؼوووذ َ٣أ ٝطـ٤٤وووش أ ٝاموووخكش اُوووٗ ٠ؾوووخهٜخٝ .طض٣ٝوووذ حُـٜٔوووٞس رٌخكوووش حُٔؼِٓٞوووخص
ُٔغخػذطٜخ ٝطٌ ٖ٣ٞسأ ١ػخّ ٓز٘ ٠ػِ ٠أعخط ٓوٖ حُلووخثن ٝاٗظوخؽ حُٞعوخثَ حإلػالٓ٤وش
ٗٝؾش أازخس حُٔئعغش ٝطلِٓ َ٤خ ٘٣ؾش رٞعخثَ حإلػالّ حُٔخظِلش ٖٓ أازخس ٓٝؼِٓٞوخص
ػٖ حُٔئعغش ٝحإلؿخرش ػٖ حعظلغخسحص حُـٔخ٤ٛش.
ٝأؿٔغ حُزخكؼ ٕٞكٓ ٢ـخٍ حُؼالهخص حُؼخٓش إٔ ٝظخثق حُؼالهخص حُؼخٓش طظشًوض
ك ٢ح٥ط:٢
 )1حُو٤ووخّ رؾووشف ٝطلغوو٤ش ع٤خعووخص ٝهووشحسحص حُٔ٘ؾووؤس ُِؼووخِٓ ٖ٤كٜ٤ووخ ٝحُـٔووخ٤ٛش حُظوو٢
طظؼخَٓ ٓؼٜخ ًٝزُي حُ٤ٜجخص حُلٌ٤ٓٞش ٝحُ٤ٜجخص حُظ ٢طٔظِي كن حُظق٣ٞض كو ٢أ١
أٓش ٣خقٜخ ػ٘ذ اهشحس حُغ٤خعش حُؼخٓش ُِٔ٘ؾؤس.
 )2حُو ٤خّ روبؿشحء حُزلوٞع ٝحُذسحعوخص حُٔظؼِووش روآسحء ٤ٓٝوٞالص ٝسؿزوخص ٝحطـخٛوخص
حُـٔووخ٤ٛش حُٔؼ٘٤ووش ًٝووَ حُظتووٞسحص حُظوو ٢طلووذع كوو ٢حُووشأ ١حُؼووخّ ًٝووزُي رلووغ
ٝطلِ٤ووَ ؿٔ٤ووغ حُٔغووخثَ حُظوو ٢طٜووْ حإلدحسس حُؼِ٤ووخ كوو ٢حُٔ٘ؾووؤس ٝسكؼٜووخ اُٜ٤ووخ ٝأ٣نووخ
ٓظخرؼش حُوشحسحص حُقخدسس ٖٓ ادحسس حُٔ٘ؾؤس كٓ ٢خظِوق حُ٘وٞحك ٢حإلدحس٣وش ٝحُظؤًوذ
ٖٓ عالٓظٜخ ٖٓ ك٤غ أػشٛخ ػِ ٠حُؼوخِٓ ٖ٤كو ٢حُٔ٘ؾوؤس ٝؿٜٔٞسٛوخ ًٝوزُي حُوشأ١
حُؼخّ.
 )3حُٔؾخسًش ك ٢حُٔ٘خعزخص حُظ ٢طظقوَ روخُ٘ٞحك ٢حالهظقوخد٣ش ٝحالؿظٔخػ٤وش ٝحُؼوخك٤وش
ٝحُؾئ ٕٝحُؼخٓش.
ً )4ظخرش حُظوخس٣ش ٝحُز٤خٗخص حُقلل٤ش ٝحٌُظ٤زخص حُظؼش٣ل٤ش ٗٝقٞؿ حُزشحٓؾ حإلرحػ٤ش
ٝحُظِ ٤لض٤ٗٞ٣وووش ٓٝوووٞحد حألكوووالّ ٝحُٔـوووالص ٝحُقووولق حُظـخس٣وووش ٝاٗظوووخؽ حُٔوووٞحد
حإلػالٓ٤ش ٝحُل٘٤ش ًخُٔلٌشحص ٝحُذ٣زخؿخص.
 )5حعوووظخذحّ حإلػالٗوووخص ُض٣وووخدس ؽوووٜشس حُٔئعغوووش ٝكٔخ٣ظٜوووخ ٓوووٖ حُلٔوووالص حُذػخث٤وووش
حُٔؼخد٣ش.
 )6طلش٣ش حُ٘ؾشحص حُؼٔخُ٤ش حُقولل٤ش ٝطووخس٣ش حُٔغوخ ٖ٤ٔٛكو ٢حُٔ٘ؾوؤس ٝحُٔخخهزوخص
حُٔٞؿٜش ٖٓ حإلدحسحص ٌَُ أكشحد حُٔ٘ؾؤس ٝؿٔخ٤ٛشٛخ حُخخسؿ٤ش.
 )7حالطقخٍ ٝحُظ٘غو٤ن ٓوغ ٝعوخثَ حالطقوخٍ حُـٔخ٤ٛش٣وش ًٝوزُي حُٔـوالص ٝحُٔالكون
حألعزٞػ٤ش ٓٝلشس ١حألهغخّ حُظـخس٣ش رـشك اػخسس حٛظٔخٓ ْٜرخُٔ٘ؾؤس.
 )8ط٘ظ ْ٤حُٔؼخسك ٝحالكظلخالص ٝحُض٣خسحص ٝطوذ ْ٣حُظغ٤ٜالص.
أهًيت وظبئف انعالقبث انعبيت-:
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كذد أ٣ق ُ ٠أٝ ْٛظخثق حُؼالهخص حُؼخٓش ك ٢ح٥ط-:٢
ٓ /1غخػذس حُـٜٔٞس ػِ ٠حُظٌ٤ق ػٖ هش٣ن حإله٘خع ٝحُٔؾٞسس حُٔٞؿٜش اُ.ٚ٤
 / 2حعووظخذحّ ٝعووخثَ حإلػووالّ ٝحالطقووخٍ رقووٞسس ػِٔ٤ووش عوؤِ٤ش ٝطئًووذ ٘ٛووخ دسحعووش
حُـٔخ٤ٛش ٝطلِ َ٤حطـخٛخص حُشأ ١حُؼخّ ٝحُظؼشف ػِو ٠أعوزخد ػوذّ حُظوزوَ حُظوخٛش
ٜٓ٘خ ٝحُٔغظظش.
 /3طوووذ ْ٣أ ١اذٓووش طشًووض ػِوو ٠حٛظٔخٓووخص حُـٔووخ٤ٛش ٝحُؼٔووَ ػِوو ٠كلو ٓغووظٛ ٟٞووزٙ
حالٛظٔخٓخص.
أٓخ ػقخّ حُٔقش ١كبٗ ٚهوخّ رظلذ٣وذ ٝظوخثق ٓٝغوئ٤ُٝخص ط٘ظو ْ٤حُؼالهوخص حُؼخٓوش كو٢
ح٥ط-:٢
ٝ /1مووغ رشٗووخٓؾ حُؼالهووخص حُؼخٓووش ٝادحسحطٜووخ كووٓ ٢ـووخٍ ػالهووش حُٞكووذس رـٔخ٤ٛشٛووخ
حُذحاِ٤ش ٝحُخخسؿ٤ش.
 /2حإلؽشحف ػِ ٠حُقلق أ ٝحٌُظ٤زخص أ ٝحُ٘ؾشحص حُظ ٢طقذسٛخ حُٞكذس.
ٓ /3شحؿؼش ًَ ٓخ ٗؾش ٖٓ حُٞكذس.
 / 4اػووذحد ؿٔ٤ووغ حألازووخس ٝحُٔوووخالص ٝحُقووٞس ٝؿٔ٤ووغ ٝعووخثَ حُظؼز٤ووش حُظوو ٢ط٘وووَ ػووٖ
حُٞكذس.
 / 5اػذحد حُظٞف٤خص ٝحُ٘قوخثق ػوٖ حُز٤خٗوخص أ ٝاتوذ ًزوخس حُٔغوئ ٖ٤ُٝػ٘وذٓخ ٣تِوذ
ٜٓ٘خ رُي.
ٗ /6قق حإلدحسس كٔ٤خ ٣ظؼِون رؼالهوش حُؼوخِٓ ٖ٤ػِوٗ ٠لوٌ٣ ٞلوَ ؽوشف حُغ٤خعوش ٝا٣نوخف
حُٔؾٌالص.
تطىر يؤسسبث انتعهيى انعبني في انسىداٌ
٣ؼظزش حُظؼِ ْ٤رقلش ػخٓش أكذ حُٔوٓٞخص حألعخع٤ش ُق٘خػش ػوَ حألٓوش ًٔوخ أٗوٚ
ٝػخء ُلشًوش حُظـذ٣وذ حُؼووخكٝ ٢حالؿظٔوخػٝ .٢حُظؼِو ْ٤حُؼوخُٛ ٢وٓ ٞـظٔوغ حُٔؼشكوش حُوز١
٣ظشرغ ػِ ٠هٔش كشًش حُظؼِ .ْ٤طؼٞد ٗؾؤس حُظؼِ ْ٤حُؼخُ ٢رخُغٞدحٕ اُ ٠ه٤خّ حُٔؼٜذ حُؼِٔ٢
كٓٝ 1912 ٢ذسعش ًظؾ٘ش حُتز٤ش ػخّ ٝ 1924حُٔوذحسط حُؼِ٤وخ كوٜٗ ٢خ٣وش حُؼالػ٤٘٤وخص(.)1
كخُٔؼٜذ حُؼِٔ ٢رؤّ دسٓخٕ حُزٗ ١ؾؤ ػِ ٠هوشحس حألصٛوش حُؾوش٣ق ٝدحس حُؼِو ّٞرٔقوش ُٜ٤وظْ
رخُظؼِ ْ٤حُذ ٢٘٣رخُغوٞدحٕ ٝهوذ روذأ حُوغوْ حُؼوخُ ٢كو ٢ػوخّ ٝ 1921روذأص حُٔشكِوش حُـخٓؼ٤وش
ػخّ  1957ربٗؾخء هغوْ حُؾوش٣ؼش ٝحُِـوش حُؼشر٤وش ٝطتوٞس اُو٤ًِ ٠وخص ُِذسحعوخص حإلعوالٓ٤ش
ػووخّ  1963ػووْ اُوو ٠ؿخٓؼووش أٓووذسٓخٕ حإلعووالٓ٤ش ػووخّ  .1956أٓووخ ٓذسعووش ًظ٘ؾووش حُتز٤ووش
ٝحُظ ٢أٗؾجض ػخّ ٝ 1924حُٔذحسط حُؼِ٤خ ُِؼِو ّٞحُضسحػ٤وش ٝحُز٤تش٣وش ٝحُووخٗٝ ٕٞحُٜ٘ذعوش
حُظ ٢أٗؾجض كٜٗ ٢خ٣خص حُؼالػ٘٤خص ٖٓ حُوشٕ حُٔخمُ ٢ظوذ ْ٣طؼِ ْ٤كٞم حُـخٓؼًٝ ٢خٗض طظزوغ
( )1عوؼخد ارووشح ْ٤ٛػ٤غوو ٠حُظؼِوو ْ٤حُؼووخُ ٢رخُغووٞدحٕ ( )1998-1997حُتزؼوش حألُٝو٘٣ ٠ووخ٣ش دحس ؿخٓؼووش حُخشهووُِ ّٞتزخػووش
ٝحُ٘ؾش ؿ.21-19
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ُِٔقخُق حُلٌ٤ٓٞش إلػوذحد حألهوش حُظو ٢طلظخؿٜوخ كوٓ ٢ـوخٍ ػِٜٔوخ .دٓـوض حُٔوذحسط حُؼِ٤وخ
رٌِ٤ش ؿشد ٕٝحُظزًخس٣ش ك ٢ػخّ ًٗٞٝ ّ1945وض ًـ٤شٛوخ ٓوٖ حٌُِ٤وخص حُـخٓؼ٤وش حإلكش٣و٤وش.
ٝػ٘ووذ حالعووظوالٍ ػووخّ  ّ1965أفووزلض ًِ٤ووش حُخشهوو ّٞحُـخٓؼ٤ووش ؿخٓؼووش ٓغووظوِش ػِٔ٤ووخ
ٝادحس٣ووخ رخعووْ ؿخٓؼووش حُخشهووً ّٞووؤ ٍٝؿخٓؼووش ٝه٘٤ووش رووخُزالد .أٗؾووجض اووالٍ حُلظووشس ٓووخ هزووَ
حالعووظوالٍ ٓؼخٛووذ ٤ًِٝووخص طئٛووَ حُؼووخِٓ ٖ٤رخُٔقووخُق حُلٌ٤ٓٞووش ُٔووذس ػووخٓ ٖ٤حسطلؼووض اُوو٠
ػالػش أػٞحّ ٝأفزلض طوزوَ اش٣ـو ٢حُٔوذحسطٝ .طؼظزوش ٓشكِوش حُغوزؼ٤٘٤خص ٓشكِوش طلوٍٞ
ًزش ٟكٓ ٢غخس حُظؼِ ْ٤حُؼخُ ٢رخُغوٞدحٕ ُووذ ؽوٜذص ٛوز ٙحُلظوشس فوذٝس حُووٞحٗٝ ٖ٤حألؿٜوضس
حُٔ٘ظٔش ُِظؼِ ْ٤حُؼخًُٝ ٢خٗض أ ْٛأكذحع ٛز ٙحُلظشس ٓخ :)2(٢ِ٣
 .1أٗؾوخء ٓـِووظ هووٝٝ ٢ٓٞصحسس ُِظؼِوو ْ٤حُؼووخُٝ ٢فووذٝس هووخٗ ٕٞحُٔـِووظ حُووو٢ٓٞ
ُِظؼِ ْ٤حُؼخُ.ّ1973 ٢
 .2ه٤خّ ؿخٓؼظ ٢حُـض٣شس ٝؿٞرخ ً ّ1975ؤ ٍٝؿخٓؼظ ٖ٤ط٘ؾؤٕ ك ٢حألهخُ ْ٤رٜذف
سرو حُذسحعش حُـخٓؼ٤ش رخُز٤جش ٝطِز٤ش حكظ٤خؿخص حُٔـظٔغ.
 .3مْ ًَ حُٔؼخٛذ ٝحٌُِ٤خص حُظً ٢خٗض طظزغ ُِٔقخُق ٝحُٞصحسحص رخُظؼِ ْ٤حُؼخُ٢
ٝفذٝس أٝحٓش طؤع٤ظ ُٜخ.
 .4أٗؾؤص حُـخٓؼخص حُـذ٣ذس رخُٞال٣خص ( )19ؿخٓؼش كٌ٤ٓٞش.
 .5حُظٞعووغ كوو ٢حُظؼِوو ْ٤حُؼووخُٝ ٢حألِٛووٝ ٢حألؿ٘زوو ٢رو٤ووخّ ػووالع ؿخٓؼووخص ٤ًِ )26(ٝووش
ٓٝؼٜذح.
ٓ .6نخػلش حالعظ٤ؼخد رٔئعغخص حُظؼِو ْ٤حُؼوخُٓ ٢وٖ أغوش آالف ػوخّ ّ1989
اُ )115( ٠آالف هخُذ ك ٢ػخّ .ّ1996
انهيكللم انتنميًللي نللىسارة انتعهلليى انعللبني :أٗؾووجض ٝصحسس حُظؼِوو ْ٤حُؼووخُ ٢ػووخّ ّ1971
ُِو٤ووخّ رٜٔٔووش ٝٝمووغ حُغ٤خعووخص ٝحُختووو ٝحُزووشحٓؾ ُِظؼِوو ْ٤حُؼووخُٝ ٢حُزلووغ حُؼِٔوو٢
ٝحُظ٘غوو٤ن رووٓ ٖ٤ئعغووخطٝ ٚطظٌوو ٕٞحُووٞصحسس ٓووٖ ػووذس ادحسحص ًٞكووذحص ًٔووخ ٛووٓ ٞزووٖ٤
رخُ ٌَ٤ٜحُظ٘ظ ٢ٔ٤حُظخُ:)1(٢
 .1حإلدحسس حُؼخٓوووش ُِظٔ٣ٞوووَٛٝ :ووو ٢ادحسس ٓظخققوووش طؼٔوووَ ػِووو ٠طوووٞك٤ش حُظٔ٣ٞوووَ
ُٔئعغخص حُظؼِ ْ٤حُؼخُٝ ٢طٞؿ ٚ٤حُؼشف ػِ ٠كغذ حُختش.
 .2حإلدحسس حُؼخٓووش ُِؾووئ ٕٝحُٔخُ٤ووش ٝحإلدحس٣ووش :طؼٔووَ ػِوو ٠ط٘ل٤ووز حُغ٤خعووخص حُخخفووش
رخُؾئ ٕٝحُٔخُ٤ش ٝحُوٞس حُؼخِٓش.
 .3حإلدحسس حُؼخٓش ُِظؼِ ْ٤حُؼخُٝ ٢حألٝ ٢ِٛحألؿ٘ز ٢ٛ :٢ادحسس ٓظخققوش طؼٔوَ ػِو٠
حُظؼش٣ق رو٤خّ حُـخٓؼخص ٝحٌُِ٤خص حأل٤ِٛش ٝحألؿ٘ز٤ش.
(ٝ )2صحسس حُظؼِ ْ٤حُؼخُٝ ٢حُزلغ حُؼِٔ ٢حإلدحسس حُؼخٓش ُِظخت٤و ٓٝئعغخص حُظؼِ ْ٤حُؼخُ ٢رخُغٞدحٕ  ّ1997ؿ.3
( )1ؿٜٔٞس٣ش حُغٞدحٕ ٝصحسس حُظؼِو ْ٤حُؼوخُٝ ٢حإلدحسس حُؼخٓوش ُِوزو ٍٞدُ٤وَ ٓئعغوخص حُظؼِو ْ٤حُؼوخُّ2001 – 2000 – ٢
ؿ .6
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 .4حإلدحسس حُؼخٓش ُِظؼِ ْ٤حُظو٘ :٢طؼَٔ ػِ ٠طشه٤ش ٝطت٣ٞش حُظؼِ ْ٤حُظو٘ ٢ك ٢حُغٞدحٕ.
 .5حإلدحسس حُؼخٓش ُِؼالهخص حُخخسؿ٤ش ٝحُظؼش٣ذ :طؼَٔ ػِ ٠ط٘ٔ٤ش حُؼالهخص حُخخسؿ٤وش
رٝ ٖ٤صحسس حُظؼِ ْ٤حُؼخُٝ ٢حُؼخُْ حُخخسؿ ٢اُ ٠ؿخٗذ طؼش٣ذ حُٔ٘خٛؾ.
 .6حإلدحسس حُؼخٓش ُِظؼِ ْ٤ػٖ رؼذ ٢ٛ :ادحسس ٓخظقش رٔظخرؼش ٝطت٣ٞش حُظؼِ ْ٤ػٖ رؼذ.
 .7حإلدحسس حُؼخٓش ُظشه٤ش ٝطت٣ٞش حُزلغ حُؼِٔوٛٝ :٢و ٢ادحسس ٓخظقوش طؼ٘و ٠رخُؼِٔ٤وش
ٝحُؼِٔ٤ش ٝحُؼَٔ حُلؼوخٍ رخُـخٓؼوخص ٓٝئعغوخص حُظؼِو ْ٤حُؼوخُ ٢حُلٌ٤ٓٞوش ٝحأل٤ِٛوش
ػزش ُـخٕ ػِٔ٤ش ٓخظقش.
 .8ادحسس طؤف َ٤حُٔؼشكش :طؼَٔ ػِ ٠طؤف َ٤حُٔؼشكش ك ٢حُٔـخالص حُٔخظِلش.
 .9حإلدحسس حُؼخٓش ُِؼالهخص ٝحإلػالّ ٢ٛ :ادحسس ٓخظقوش طؼٔوَ ػِو ٠طتو٣ٞش ػالهوخص
حالطقخٍ رٝ ٖ٤صحسس حُظؼِ ْ٤حُؼخُٝ ٢حُـٜخص حُٔخظِلش.
 .11ادحسس حالعظؼٔخس ٢ٛ :ادحسس ٓخظقش طؼَٔ ػِ ٠طت٣ٞش ٝط٘ٔ٤ش حُٔٞحسد رخُٞصحسس.
أ /انهدبٌ انعهًيت:
ُ ـ٘ش حُذسحعخص حُٜ٘ذع٤ش ٝحُظو٘٤ش.
ُ ـ٘ش حإلؿخصحص حُؼِٔ٤ش.
ُ ـ٘ش حُذسحعخص حُؼِ٤خ ٝحُزلغ حُؼِٔ.٢
ُ ـ٘ش حُذرِٝ ّٞحُذسحعخص حُظو٘٤ش.
ُ ـ٘ش حُٔؼِٓٞخص.
ُ ـ٘ش حُذسحعخص حالهظقخد٣ش ٝحالؿظٔخػ٤ش.
ُ ـ٘ش حُذسحعخص حإلٗغخٗ٤ش.
ُ ـ٘ش دسحعخص حُلخعٞد.
ُ ـ٘ش حُظؼِ ْ٤حُظو٘.٢
ة /انهدبٌ انذائًت:
ٝطظٔؼَ حُِـخٕ حُذحثٔش ك ٢ح٥ط:٢
ُ ـ٘ش حُظٔٝ َ٣ٞحُظؼِ ْ٤حُؼخُ.٢
ُ ـ٘ش حُوزُٔ ٍٞئعغخص حُظؼِ ْ٤حُؼخُ.٢
ُ ـ٘ش حُؼالهخص حُخخسؿ٤ش ٝحُظذس٣ذ.
ُ ـ٘ش حُظؼِ ْ٤حألٝ ٢ِٛحألؿ٘ز.٢
ُ ـ٘ش حُظؤف َ٤حُٔؼشك.٢
ُ ـ٘ش حُظخت٤و.
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خذول يىضح انهيكم انتنميًي نىسارة انتعهيى انعبني
حُٞص٣ش سث٤ظ حُٔـِظ
ٓئعغخص حُظؼِ ْ٤حُؼخُ٢
ٝحُزلغ حُؼِٔ٢

حُٔـِظ حُوُِ ٢ٓٞظؼِ ْ٤حُؼخُ٢
ٝحُزلغ حُؼِٔ٢
حألٓ ٖ٤حُؼخّ
حُِـخٕ حُؼِٔ٤ش

حُـخٓؼخص ٝحٌُِ٤خص
حُ٤ٜجش حُؼِ٤خ ُِظؼش٣ذ
حُق٘ذٝم حُو٢ٓٞ
ُشػخ٣ش حُتالد

حُِـخٕ حُذحثٔش
ادحسحص حُٞصحسس

شزوط وأسس نًؤسسبث انتعهيى انعبني:
ؽشٝه حُوز ٍٞحُؼخّ٣ :ظْ حُظشؽ٤ق ُِوزٝ ٍٞكن حألعظ ٝحُنٞحرو ح٥ط٤ش:
حُغٞدحٗ٤ش أٓ ٝخ ٣ؼخدُٜخ.
حُؾٜخدس
 .1حُ٘ـخف ك٢
حإلدحسس حُؼخٓش ُِظخت٤و.
ُِوز.ٍٞ
حإلدحسس حُؼخٓش
حإلدحسس حُؼخٓش ُِؾئ ٕٝحُٔخُ٤ش ٝحإلدحس٣ش.
ٝحألٝ ٢ِٛحألؿ٘ز.٢
حُؼخُ٢
ُِظؼِْ٤
حإلدحسس حُؼخٓش
حُوز ٍٞرخُ٘غزش حُٔج٣ٞش.
.2
حإلدحسس حُؼخٓش ُِظؼِ ْ٤حُظو٘.٢
حإلدحسس حُؼخٓش ُِؼالهخص حُخخسؿ٤ش ٝحُظؼش٣ذ.
ؽوش٣تش حُ٘ـوخف
ادحسس ٓوٞحد
٣ .3ـٞص حُوزُِ ٍٞذرِ ّٞرخُ٘غزش حُٔج٣ٞش ٝحُظ ٢طلغوذ ٓوٖ عوض
طؤف َ٤حُٔؼشكش.
ادحسس حالعظؼٔخس.
كٓ ٢خدط ٢حُظشر٤ش حُذ٤٘٣ش ٝحُِـش حُؼشر٤ش.
 .4حعظ٤لخء ًَ حُؾشٝه ك ٢حُؾٜخدس حُغٞدحٗ٤ش ٝحكذس ًٔخ حُلق ٍٞػِٜ٤خ ػخّ أًخد٢ٔ٣
ٝحكذ(.)1
ؽٜذص حُغ٘ٞحص حألا٤شس ٖٓ حُوشٕ حُؼؾش ٖ٣كقوخدح ػوشح ًٝغوزخ ًز٤وشح ُِظؼِوْ٤
حُؼووخُ ٢كوو ٢حُغووٞدحٕ ًووخٕ حُلقووخد أٓووش ػٔووذص اُوو ٠حسط٤ووخد أكووخم حُٔؼشكووش ٝحُؼِووْ ك٘خُووض
ؽووشكخ ٝكظووخ طٔؼووَ كوو ٢أكووذ اٗـووخصحص حُغووٞدحٕ حٌُز٤ووشس (ػووٞسس حُظؼِوو ْ٤حُؼووخُ ٢رلغووزخٜٗخ
طـشرووش كش٣ووذس ُظتوو٣ٞش ٗظووخّ حُظؼِوو ْ٤حُؼووخُ ٢كوو ٢حُزِووذحٕ حُ٘خٓ٤ووش – ُوووذ رووشصص ٓووغ رذح٣ووش
حُظغؼ٤٘٤خص حاظ٘خهخص ك ٢حُوزٗ ٍٞظ٤ـش ُِض٣خدس حٌُز٤شس ألػذحد حُتالد حُـخُغوُِ ٖ٤ؾوٜخدس
حُغٞدحٗ٤ش ٝحُٔئ ٖ٤ِٛك ٢حالُظلوخم رٔئعغوخص حُظؼِو ْ٤حُؼوخُٝ ٢فوخكذ رُوي حسطووخء كو٢
اػووذحد حُتووالد حُذحسعوو ٖ٤رخُخووخسؽ ٝط٘ووخهـ ِٓلووٞظ كوو ٢حإلٗلووخم ػِوو ٠حُظؼِوو ْ٤حُؼووخُ٢
( )1ؿٜٔٞس٣ش حُغٞدحٕ ٝصحسس حُظؼِ ْ٤حُؼخُٝ ٢حُزلغ حُؼِٔ ٢حإلدحسس حُؼخٓوش ُِوزو ٍٞدُ٤وَ حُوزؤُ ٍٞئعغوخص حُظؼِو ْ٤حُؼوخُ٢
 ّ2000ؿ.11
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ٝطذٞٛس ٝحمق ك ٢حُز٘٤خص حألعخع٤ش ٖٓ هخػخص ٓٝؼخَٓ ٌٓٝظزخص ٘ٓٝؾآص ًٔوخ ؽؤَ
رُوي حُظوذٞٛس ًخكووش أفو ٍٞحُظؼِوو ْ٤حُؼوخُ ٢حُزؾووش٣ش ٝحُٔخد٣وش(ًٝ .)2ووخٕ ُغ٤خعوخص حُظؼِووْ٤
حُؼخُ ٢حٗؼٌخعخص ه٤زش رتشكٜخ هنخ٣خ حُظؤ َ٤ٛحُٔؼشك ٢كٜٗ ٢ؾ ؿذ٣ذ ٝك ٢اهخس كٌش١
ٓظٔ ٤ض أدُ٘ ٟؾخه أًخدِٓ ٢ٔ٣لٞظ ك ٍٞهنخ٣خ حُظـ٤٤وش حُلنوخسٝ ١حُٔؼشكوش حإلٗغوخٗ٤ش
٣ٝلٔذ ُؼٞسس حُظؼِ ْ٤حُؼخًُ ٢زُي ٓزخدسحطٜخ حُؾـخػش ٝدػٞطٜخ ُِوتخع حألُِٔ ٢ِٛؾخسًش
ك ٢ف٤خؿخص ؿذ٣ذس ُخخسهوش حُظؼِو ْ٤حُؼوخُ ٢كو ٢حُوزالد ٝكوٓ ٢لخُٝظٜوخ حالسطووخء رونو٤ش
حُظؼش٣ذ ٝحُظذس٣ظ ك ٢حُـخٓؼخص رخُِـش حُؼشر٤ش.
أهذاف انتعهيى انعبني(:)1
 .1طؤ َ٤ٛحُظؼِ ْ٤حُؼخُ ٢رل٤غ ٓ ٌٕٞ٣ؼزشح ػٖ اقخثـ أ َٛحُغٞدحٕ ٞٓٝسػخط.ٚ
 .2اػذحد حُو٤خدحص حُلٌش٣ش كٓ ٢ـخالص حُٔؼشكش حإلٗغخٗ٤ش ٝحُٔ٤ٜ٘ش ٝحُظو٘٤ش.
 .3حُظٞعغ كٓ ٢ذ ٟحُزلغ حُؼِٔ.٢
 .4رغو حُٔض٣ذ ٖٓ كشؿ حالُظلخم ُٔئعغخص حُظؼِ ْ٤حُؼخُ.٢
 .5اذٓش حُٔـظٔغ رخُٔؾخسًش ك ٢ؿٜٞد حُذُٝش كٓ ٢ـخٍ حُظخت٤و ٝحالسطوخء رخإلٗظخؽ.
 .6حُ٘وذ حُؼِٔٝ ٢طٞع٤غ دحثشس حُٔؼشكش ك ٢حُٔـظٔغ.
حُظؼش٣ذ:
 .1حػظٔخد حُِـش حُؼشر٤ش ُـش طذس٣ظ رٔئعغخص حُظؼِ ْ٤حُؼخُ.٢
 .2حُؼ٘خ٣ش رذسحعش حُِـش حُغٞدحٗ٤ش حٌُزشًٝ ٟظخرظٜخ رخُلشف حُؼشر.٢
 .3حُظٞعغ ك ٢دسحعش حُِـش حألؿ٘ز٤ش ٝاخفش حُِـظ ٖ٤حإلٗـِ٤ض٣ش ٝحُلشٗغ٤ش.
 .4اهخٓش ؿٜخص ٓشًضُ ١ظت٣ٞش حُِـش حُؼشر٤ش.
 .5ه٤خّ ٝكذحص ُظذس٣ظ حُِـش حُؼشر٤ش ٝحعظخذحٜٓخ ُِظذس٣ظ كوً ٢وَ ٓئعغوخص حُظؼِوْ٤
حُؼخُ.٢

(ٓ )2ـِش حٗـخصحص ػٞسس حُظؼِ ْ٤حُؼخُُ ٢ؼخّ  ّ1992اُ.ّ2000 ٠
( )1حُٔئطٔش حُوُِ ٢ٓٞظؼِ ْ٤حُؼخُ ٢حُخشه ّٞكزشح٣ش .ّ1990
مجلة كلية الإعلام -جامعة أم درمان الإسلامية

138
138

الـعـــدد الأول رمضان 1437هـ ـــ يوهيو 2016م

دور العلاقات العامة في مؤسسات التعليم العالي بالسودان

انتعهيى انفني وانتقني:
 .1حألاز رلٌشس ًِ٤خص حُٔـظٔغ ك ًَ ٢حألهخُ.ْ٤
 .2دػْ حُظؼِ  ْ٤حُل٘ٝ ٢حُظو٘ ٢رٔ٘ق اش٣ـ ٢حُٔذحسط حُل٘٤ش كشفوش حُوزو ٍٞرخُـخٓؼوخص
ٝحالٛظٔخّ رخُظذس٣ظ حُٔ٤ذحٗٝ ٢حُلوِ ٢كٓ ًَ ٢ئعغخص حُظؼِ ْ٤حُؼخُ.٢
حُغ٤خعخص حُظؼِ٤ٔ٤ش:
 .1طؤً٤ذ ه٤ٓٞش حُوز ٍٞرٔئعغخص حُظؼِ ْ٤حُؼخُ.٢
ٝ .2مغ حػظزخس اخؿ ُزؼل حألهخُ ْ٤حألهَ ٗٔٞح رٔ٘لٜخ هذسح ٖٓ حُلشؿ كو ٢رؼول
حٌُِ٤خص ٝحُظخققخص.
 .3اُـووخء ٗظووخّ حُٔـٔووٞع حُظ٘خكغوو ٢كوو ٢أووظ ٓووٞحد ٝحعووظزذحُ ٚرخُ٘غووزش حُٔج٣ٞووش ٌُووَ
حُٔٞحد.
ٓ .4نخػلش حالعظ٤ؼخد كٓ ًَ ٢ئعغخص حُظؼِ ْ٤حُؼخُٝ ٢اخفش ك ٢حٌُِ٤خص حُظتز٤و٤ش
ٝحُٔ٤ٜ٘ش حرظذحء ٖٓ حُؼخّ حُذسحع.ّ1991/1991 ٢
 .5طِظضّ ٓئعغخص حُظؼِ ْ٤حُؼخُ ٢رظ٘ل٤ز هشحسحص حالٗظغخد رٜذف ص٣خدس حالعظ٤ؼخد.
حُغ٤خعخص حالهظقخد٣ش:
 .1طشؽ٤ذ حُ٘ظخّ حُٔلِ ٢إلعٌخٕ حُتالد ٝاػخؽظٝ ْٜطشكِ ْٜ٤طذس٣ـ٤خ ٝا٣ـخد حُزذ.َ٣
 .2طتوو٣ٞش حُٔووٞحسد رٔئعغووخص حُظؼِوو ْ٤حُؼووخُٝ ٢طٌووُ ٖ٣ٞـ٘ووش حعظؾووخس٣ش ٝر٤ووض ازووشس
اخفش رٔئعغخص حُظؼِ ْ٤حُؼخُ.٢
 .3طلغ ٖ٤حُظشٝف حُٔؼ٤ؾ٤ش ٝحُؼِٔ٤ش ألػنخء ٤ٛجش حُظذس٣ظ.
 .4طشؽوو٤ذ حُذسحعووش رخُخووخسؽ ػِوو ٠إٔ ٣ووظْ طوِ٤قووٜخ طووذس٣ـ٤خ كغووذ ٗغووذ حالعووظ٤ؼخد
حُذحاِ.٢
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حُغ٤خعش حُٔئعغ٤ش:
 .1طؾووـ٤غ ه٤ووخّ ٓئعغووخص حُظؼِوو ْ٤حألِٛووٝ ٢حُظٞعووغ كٜ٤ووخ ٝكوووخ ُِٔؼووخ٤٣ش حُظوو٣ ٢لووذدٛخ
حُٔـِظ.
 .2طؾووـ٤غ ه٤ووخّ حُـخٓؼووخص حُو٤ٓٞووش رخألهووخُٓ ْ٤ووغ مووشٝسس حاظ ٤وخس حُوو٘ٔو حُظخققوو٢
حُٔالثْ.
 .3اُلخم ًَ حُٔؼخٛذ ٝحٌُِ٤خص حُٔظخققش رخُـخٓؼخص حُٔ٘خعزش.
طٔ َ٣ٞحُظؼِ ْ٤حُؼخُ:٢
 .1ا٣ـخد ٓقخدس ؿذ٣ذس طٌ ٕٞػخرظش رٔئعغخص حُظؼِ ْ٤حُؼخُ.٢
 .2طشؽ٤ذ حُقشف ٝحطزخع ٗظخّ حُٔخُ٤ش ٝحُٔلخعزش حُلؼخُش.
 .3طت٣ٞش حُٔؾشٝػخص حالعظؼٔخس٣ش.
استزاتيديت انتعهيى انعبني:
ًووخٕ الرووذ ٓووٖ طلذ٣ووذ رؼوول حألٛووذحف ٝحُٔئؽووشحص رلغووزخٜٗخ سً٤ووضس ُٔووٜ٘ؾ
حعوووظشحط٤ـُ ٢ظ٘ل٤وووز حُخ٤وووخسحص حُٔؼِ٘وووش كـوووخءص حالعوووظشحط٤ـ٤ش حُو٤ٓٞوووش حُؾوووخِٓش ُِذُٝوووش
( )ّ2113-1993ػٖ حُظؼِ ْ٤حُؼخًُٔ ٢خ :٢ِ٣
 .1اػخدس ف٤خؿش حُٔ٘خٛؾ ٝحُٔوشسحص رٔخ ٣ظغن ٓغ طٞؿ ٚحُذُٝوش اخفوش كوٓ ٢ـوخالص
حالهظقخد ٝحالؿظٔخع ٝؿ٤شٛخ.
ٞٓ .2حفِش طلذ٣غ حُٔ٘خٛؾ رقٞسس ٓغظٔشس ُظٞحًذ طوذّ حُٔؼشكش ٝكخؿخص حُٔـظٔغ.
 .3حالٛظٔخّ رخُظخققخص حُظ ٢طِز ٢كخؿخص حُٞال٣خص.
 .4حالػظ٘خء رخُذسحعخص حُز٤ج٤ش ٝحألعش٣ش ك ٢ؿٔ٤غ ٓـخالص حُظؼِ ْ٤حُؼخُ.٢
 .5طؤ َ٤ٛحُؼوخكش ٝحُ٘خطؾ ػٖ حُظؼش٣ذ ٝؿؼَ حُِـوش حُؼشر٤وش ٛو ٢حألفوَ كو ٢حُظوذس٣ظ
ٝحُزلغ ٝحالٛظٔخّ رذسحعش حُِـخص ٝحُؼوخكخص حألؿ٘ز٤ش.
 .6طشؽ٤ذ حُظؼِ ْ٤رخالعظلخدس ٖٓ حإلٌٓخٗخص حُٔظخكش ٝحُغؼ ٢اُ ٠حالػظٔخد ػِ ٠حُزحص.
 .7حُؼ٘خ٣ش رظذس٣ذ حُو ٟٞحُؼخِٓش ٝسك٤ؼش حُٔغظ ٟٞأ ٝاػذحد حُؼِٔخء ٝطوذس٣ز٤ُ ْٜووٞدٝح
حُزلغ حُؼُِٔ ٢ظٌ ُْٜ ٕٞحُوذسس ػِٞٓ ٠حًزش حُٔؼشكش حُٔظـذدس ٝحُٔظتٞسس.
 .8طؾووـ٤غ حُزلووغ حُؼِٔوو ٢اخفووش حُزلووغ حُؼِٔوو ٢حُـٔووخػٓٝ ٢ظؼووذد حُظخققووخص
ٝسرت ٚرخُظذس٣ظ ٝحإلٗظخؽ ٝحعظ٘زخه أف.ُٚٞ
 .9إٔ ط ٢ُٞحُـخٓؼخص ٝاخفش حُخشه ّٞحٛظٔخٓخ ًز٤شح رخُذسحعخص حُؼِ٤خ.
 .11طؾـ٤غ حُظؼِ ْ٤حُؼخُ ٢حُخخؿ ٝكن مٞحرو طنٖٔ ٓغظ٣ٞخص سك٤ؼش.
 .11دػووْ ٓئعغووخص حُظؼِوو ْ٤حُؼووخُ ٢رٜووذف طلو٤وون أٛووذحف حُختووش ٓووغ حُللووخظ ػِوو٠
حُٔغووظ٣ٞخص حُؼِٔ٤ووش ٝطت٣ٞشٛووخ رٜووذف طؼض٣ووض حألٗٔووخه حُظخققوو٤ش حُٔالثٔووش ٌُووَ
ٓئعغووش ُٔؼخُـووش ٓؾووخًَ حُٔـظٔووغ ٝطلو٤وون ع٤خعووش طٌخٓووَ حُظخققووخص رووً ٖ٤ووَ
حُـخٓؼخص ٝطلخد ١حالصدٝحؿ٤ش حُٔخِش.
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 .12اػتووخء أعووزو٤ش ُِظؼِوو ْ٤حُؼوووخكٓ ٢ووغ ٓشحػووخس حُووو ْ٤حالؿظٔخػ٤ووش ٝحالهظقووخد٣ش ٝسرووو
حُظؼِ ْ٤حُؼخّ رخُؼخُُ ٢لخؿخص حُظ٘ٔ٤ش رقٞسس كخػِش.
 .13طؾـ٤غ حُظ٘غ٤ن ٝحُظؼوخ ٕٝروٓ ٖ٤ئعغوخص حُظؼِو ْ٤حُؼغوٌشٝ ١حألٓ٘وٝ ٢حُذرِٓٞخعو٢
ٓٝئعغخص حُظؼِ ْ٤حُؼخُ.٢
 .14طتوو٣ٞش حُظؼِوو ْ٤حُل٘ووٝ ٢حُؼوووخك٤ُ ٢زِووؾ ٓ %61ووٖ حُظؼِوو ْ٤حُؼووخُٝ ٢طووٞك٤ش حُظووذس٣ذ
حُٔٝ ٢ٜ٘حُلشك ٢حُٔظوذّ رٔخ ٣نٖٔ حُلخؿخص حالعظشحط٤ـ٤ش حُؾخِٓش.
ٓ .15نخػلش حُـخٓؼخص رٔخ ٣غظٞػذ أسرؼش أمؼخف حألػذحد حُلخُ٤وش ٣ٝوِوَ ٓوٖ أػوذحد
حُتالد حُذحسع ٖ٤ك ٢حُخخسؽ.
ُ .16وذ أًذص هشحسحص ػٞسس حُظؼِو ْ٤حُؼوخُٝ ٢طٞفو٤خص حُٔوئطٔش حُووُِ ٢ٓٞظؼِو ْ٤حُؼوخُ٢
ٓٝووشسحص حالعووظشحط٤ـ٤ش حُو٤ٓٞووش حُؾووخِٓش كوو ٍٞحُظؼِوو ْ٤مووشٝسس حالٛظٔووخّ حُووو٢ٓٞ
رونووو٤ش حُظؼِووو ْ٤كظووو٣ ٠وووو ّٞروووذٝس ٙحُش٣وووخد ١كوووٓ ٢غووو٤شس حُظ٘ٔ٤وووش حالهظقوووخد٣ش
ٝحالؿظٔخػ٤ش رخُزالد ُٜٝزح ًخٕ ٖٓ حُنشٝس ١حُ٘ظش ك ٢حُز٘٤ش حُوخٗ٤ٗٞوش ٝحُ٤ٌِ٤ٜوش
ُوتخع حُظؼِ ْ٤حُؼخُٝ ٢ط٤ٜجظٜخ ُٜزح حُذٝس.
حُز٘٤ش حُ٤ٌِ٤ٜش:
حهظن ٠ط٘ل٤ز ع٤خعخص حُظؼِ ْ٤حُؼخُٝ ٢حعظشحط٤ـ٤ظ ٚاؿشحء حُظـ٤شحص حُالصٓش ك٢
حُز٘٤ووش حُ٤ٌِ٤ٜووش ُِظؼِوو ْ٤حُؼووخُ٤ُ ٢ظٌوو ٕٞحُز٘ووخء حُظ٘ظٔ٤وو ٢حُـذ٣ووذ ُِظؼِوو ْ٤حُؼووخُٝ ٢حُزلووغ
حُؼِٔوووٓ ٢وووٖ حُٔـِوووظ حُووووُِ ٢ٓٞظؼِووو ْ٤حُؼوووخُٝ ٢حُزلوووغ حُؼِٔوووٝٝ ٢صحسحص ٓٝئعغوووخص
ٓٝشحًض ٤ٛٝجخص ػِٔ٤ش ٝرلؼ٤ش.
انًشكالث انتي تىاخه انًدتًع اندبيعي:
 )1انحزيت:
ٞ٣حؿوو ٚحُزلووغ حُؼِٔوو ٢كووً ٢ؼ٤ووش ٓووٖ حُووذ ٍٝرووبؿشحءحص ٓؼ٘٤ووش طٔؼووَ ه٤ووٞدح كوو٢
رؼل حُلخالص ػِ ٠حُلٌش حُؼِٔٝ ٢طؾٌَ كـشح فش٣لخ أٓ ٝو٘٘خ ػِ ٠ح٥سحءٝ .طوضدحد
ٛووز ٙحُختووٞسس كوو ٢أٝهووخص حألصٓووخص حُذحاِ٤ووش أ ٝحُظٜذ٣ووذحص حُؼذٝحٗ٤ووش حُخخسؿ٤ووشٝ .هووذ
ؽٜذص حُٞال٣خص حُٔظلذس حألٓش٤ٌ٣ش – سؿْ ًَ ٓظخٛش حُذٔ٣وشحه٤ش حُظو ٢طظِِٜوخ -أُٞحٗوخ
ٖٓ حُٔقخدسس ػِ ٠حُلٌش حُؼِٔ ٢ك ٢أػوخد حُلشد حُؼخُٔ٤ش حُؼخٗ٤ش طلض عوظخس ٌٓخكلوش
حُؾووٞ٤ػ٤ش ًٔووخ إٔ حُٔظتووشك ٖ٤ع٤خعوو٤خ ٓووٖ أهقوو ٠حُٔ٤وو ٖ٤اُوو ٠أهقوو ٠حُ٤غووخس ٣ؾووٌِٕٞ
طٜذ٣ذح ٓغظٔشح ٝار ًخٗض حُلش٣ش حُؼِٔ٤ش ك ٢حُٞال٣خص حُٔظلذس حألٓش٤ٌ٣ش ٓٞمغ ؽي ك٢
رؼل حألك٤خٕ كبٜٗخ طؼوخٗٓ ٢وٖ أصٓوش كو٤و٤وش كو ٢روخه ٢د ٍٝحُؼوخُْٝ .ال ؽوي إٔ فو٤خٗش
حُووووخٗ ٕٞدحاوووَ حُـخٓؼوووش ٣لوووخك ػِووو ٠كووووٞم حُـٔ٤وووغ٣ٝ .لٔووو ٢حُـخٓؼوووش ٓوووٖ حُظوووذاَ
حُخووخسؿ .٢كخُلش٣ووش حُؼِٔ٤ووش ًـ٤شٛووخ ٓووٖ حُلش٣ووخص ُٜووخ حُظضحٓخطٜووخ ٓٝغ وئ٤ُٝخطٜخ طـووخٙ
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حُٔـظٔوووغٝ .كوووٛ ٢وووزح حُقوووذد ٣ظلٔوووَ حألعوووظخر حُـوووخٓؼ ٢هوووذسح ًز٤وووشح ٓوووٖ ػوووذء ٛوووزٙ
حُٔغئ٤ُٝش(.)1
 )2انذعى انًبني:
ُوووذ أد ٟطتووٞس ٗظووْ حُظؼِوو٘ٓٝ ْ٤خٛـوو ٚرٔووخ ٣ظلوون ٝمووشٝسحص حُوووشٕ حُلووخُ٢
ًٝووزُي حُ٘ٔوو ٞحُٔظضح٣ووذ كوو ٢أػووذحد حُتووالد ٝحُٔغ وئ٤ُٝخص حُـذ٣ووذس ُِـخٓؼووش كووٓ ٢ـووخٍ
اؿشحء حُزلٞع ٝحُظذس٣زخص حُؼِٔ٤ش أدٛ ٟزح ًِ ٚاُ ٠ص٣خدس ٗلوخص حُظؼِ ْ٤حُؼوخُ ٢رؾوٌَ
ًز٤ووشٝ .هووذ دكووغ ٛووزح حُٞمووغ سإعووخء حُـخٓؼووخص حألٓش٤ٌ٣ووش اُوو ٠حعووظخذحّ حُ٘ؾووش أٝال ػووْ
حعووظخذحّ ًووَ ك٘وو ٕٞحُؼالهووخص حُؼخٓووش كوو ٢ص٣ووخدس حُووذػْ حُٔووخُ ٢حُووز ١طوذٓوو ٚكٌٓٞووش حُٞال ٣وش
ٝحُؾشًخص ٝحألكشحد رخإلمخكش اُ ٠حُلٌٓٞوش حالطلخد٣وش كوٝ ٢حؽو٘تٖٝ .ارح ًخٗوض حُـخٓؼوخص
ك ٢حُٞال٣خص حُٔظلذس حألٓش٤ٌ٣ش ٝرؼل حُوذ ٍٝحألٝسٝر٤وش طؼظٔوذ كو ٢طِٜٔ٣ٞوخ رقولش أعخعو٤ش
ػِوو ٠حُشعوو ّٞحُظوو٣ ٢ووذكؼٜخ حُتووالد رخإلمووخكش اُوو ٠حُظزشػووخص ٝحُٔوو٘ق ٝحُووذػْ حُلٌوو٢ٓٞ
حُٔلِ ٢حُل٤ذسحُ ٢كبٕ حُـخٓؼخص ك ٢د ٍٝأاشً ٟؼ٤شس طؼظٔذ أعخعخ ػِ ٠حُظٔ٣ٞوَ حُلٌو.٢ٓٞ
ٝإٔ ٓؾٌِش حُٔٞحسد طٌخد طٌٓ ٕٞؾٌِش ػخٓش ر ٖ٤حُـخٓؼخص ٝحُٔؼخٛوذ حُؼِ٤وخ عوٞحء كو ٢حُوذٍٝ
حُلو٤شس أ ٝحُذ ٍٝحُـ٘٤شٝ .سؿْ إٔ كذس ٛز ٙحُٔؾوٌِش أهوَ كو ٢حُوذ ٍٝحُـ٘٤وش اال إٔ ُٜوخ ظالُٜوخ
حُظوو ٢ال طٌ٘ووش ٝحُظوو ٢هووذ ٌ٣ووٓ ٕٞووٖ أعووزخرٜخ ػووذّ هووذسس ادحسس حُـخٓؼووش ػِوو ٠اه٘ووخع حُلٌٓٞووش
رخكظ٤خؿخطٜخ حُٔخُ٤ش أ ٝطزذ٣ذٛخ ُألٓٞحٍ حُٔخققش ك ٢ؿ٤ش ٌٓخٜٗخ حُقل٤ق.
 )3اختيبر انطالة:
طضح٣ذ حإلهزخٍ ػِ ٠حُظؼِ ْ٤حُؼخُ ٢كٓ ٢ؼظْ د ٍٝحُؼخُْ كظ ٠ك ٢حُوذ ٍٝحُٔظوذٓوش
حُظ ٢طلشسص اُ ٠كذ ًز٤ش ٓوٖ حُ٘ظوشس حُظوِ٤ذ٣وش اُو ٠حُؾوٜخدس حُـخٓؼ٤وش ًؤ٤وش كو ٢كوذ
رحطٜخ حسطلؼض ٗغزش حُزِ٣ ٖ٣ظلو ٕٞرخُظؼِ ْ٤حُـخٓؼ ٢كٓ ٢ؼظْ د ٍٝحُؼخُْ.
 )4اختذاة األسبتذة:
طٞحؿ ٚحُـخٓؼخص كٔ٤خ رٜ٘٤خ ٓ٘خكغوش ؽوذ٣ذس الؿظوزحد حألعوظخر حُـوخٓؼ ٢حٌُوقء
ٝطغظ ١ٞك ٢رُي حُذ ٍٝحُٔظوذٓش ٝحُوذ ٍٝحُ٘خٓ٤وش ٝإ حاظِلوض هز٤ؼوش حُٔؾوٌِش كوً ٢وَ
ٜٓ٘خ .كل ٢حُذ ٍٝحُٔظوذٓش طغؼ ٠حُـخٓؼخص الؿظزحد ًزخس حألعخطزس ٝر ١ٝحُظخققخص
حُ٘خدسس ٖٓ ٗلظ حُذٝ ٍٝحُذ ٍٝحألاش ٖٓٝ ٟرٜ٘٤خ حُذ ٍٝحُ٘خٓ٤شٝ .طززٍ حُـخٓؼوخص كو٢
عز َ٤رُي ؿٜٞدح ؿ٤ش ػخد٣ش ٝطوذّ ُٜئالء حُؼِٔخء اؿشحءحص ٓخد٣ش ٝأدر٤ش روال كوذٝد
ٝهقش ح ُـخٓؼخص حألٓش٤ٌ٣ش كٛ ٢زح حُٔـوخٍ ال طلظوخؽ اُو ٠رشٛوخٕ ٝكو ٢حُوذ ٍٝحُ٘خٓ٤وش
طؤاز حُٔؾٌِش رؼذح آاش كخألعظخر حُـخٓؼ ٢أ٣خ ًخٗوض ًلخءطو ٚأفوزق ػِٔوش ٗوخدسسٛٝ .وٞ
ٓغ رُي ٣ظشى ٝه٘ ٚحألفِ٤ُ ٢ؼَٔ ك ٢د ٍٝأاش ٟرلؼخ ػٖ ك٤خس أكنوَ أ ٝظوشٝف
ط٤ٜت ُو ٚأدحء سعوخُظ ٚحُؼِٔ٤وش ػِو ٠حُٞؿو ٚحألًٔوَ٘ٛٝ .وخ طخظِوق هوذسس ًوَ دُٝوش ػِو٠
( )1ػِ ٢ػـٞس حألعظ حُؼِٔ٤ش ُِؼالهخص حُؼخٓش حُوخٛشس ػخُْ حٌُظذ ه ّ1978 2ؿ203
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حالؽظشحى كٛ ٢ز ٙحُٔ٘خكغش حُظ ٢ال ٣لغؤٜخ حُؼخٓوَ حُٔوخدٝ ١كوذٝ ٙاٗٔوخ طظوذحاَ ٓؼوٚ
ػ٘خفش أاش ٟطظؼِن :رؤٖٓ حألعظخر حُـخٓؼٝ ٢أعشطٝ ٚحُلش٣ش حُؼِٔ٤ش حُظٌٔ٣ ٢وٖ إٔ
٣ظٔظغ رٜخ ٞٗٝػ٤ش حُؼالهخص حُـخٓؼ٤ش حُغخثذس رو ٖ٤ادحسس حُـخٓؼوش رٔغوظ٣ٞخطٜخ حُٔخظِلوش
ٝحألعخطزس حُوخدٓ ٖٓ ٖ٤اخسؽ حُذُٝش رخإلمخكش اُ ٠حُظشٝف حُٔ٘خا٤ش ٝحُٔؼ٤ؾ٤ش حُظو٢
طلظ ٢ٛ ٠حألاش ٟر٘غذ ٓظلخٝطش ٖٓ حُظوؤػ٤ش طظلخػوَ ٓوغ ؿ٤شٛوخ ٓوٖ حُؼٞحٓوَ ُظلوذد
ك ٢حُٜ٘خ٣ش هشحس حألعوظخر حُـوخٓؼ ٢رخُؼٔوَ كوٛ ٢وز ٙحُـخٓؼوش أ ٝطِوي ارح ًوخٕ ٛوٗ ٞلغوٚ
ٓشؿٞرخ ك ٢أًؼش ٖٓ ؿخٓؼش.
أٛذحف ٝٝظخثق حُؼالهخص حُؼخٓش ك ٢حُـخٓؼخص ٝحُٔؼخٛذ حُؼِ٤خ- :
٣وش ٟرو ٍٞؿخس٣وض  Paul garretأكوذ سٝحد حُؼالهوخص حُؼخٓوش حألٓش٤ٌ٣وش إٔ
حُؼالهوووخص حُؼخٓوووش ُ٤غوووض ٝعوووِ٤ش دكخػ٤وووش ُـؼوووَ حُٔئعغوووش طزوووذ ٝكووو ٢فوووٞسس ٓخخُلوووش
ُقٞسطٜخ حُلو٤و٤ش ٝاٗٔخ  ٢ٛحُـٜٞد حُٔغظٔشس ٖٓ ؿخٗذ حإلدحسس ٌُغذ ػوش حُـٜٔٞس
ٖٓ االٍ حألػٔخٍ حُظ ٢طلظ ٠رخكظشحٓٝ .)1(ٚطش ٟؿٔؼ٤ش حُؼالهخص حُؼخٓوش حُذ٤ُٝوش إٔ
حُؼالهخص حُؼخٓش ٝ ٢ٛظ٤لش حإلدحسس حُٔغظٔشس ٝحُٔختتش ٝحُظ ٢طغؼ ٠رٜوخ حُٔئعغوخص
ٝحُٔ٘ظٔووخص حُخخفووش ٝحُؼخٓووش ٌُغووذ طلووخٝ ْٛطؼووخهق ٝطؤ٤٣ووذ حُـٔووخ٤ٛش حُظوو ٢طٜٜٔووخ
ٝحُللخظ ػ ِ ٠حعوظٔشحس ٛوزح حُظلوخٝ ْٛحُظؼوخهق ٝحُظؤ٤٣وذ ٝرُوي ٓوٖ اوالٍ ه٤وخط حطـوخٙ
حُشأُ ١نٔخٕ طٞحكو ٚهذس حإلٌٓخٕ ٓغ ع٤خعظٜخ ٝأٗؾتظٜخ ٝطلو٤ن حُٔض٣ذ ٖٓ حُظؼوخٕٝ
حُالكن ٝحألدحء حُلؼوخٍ ُِٔقوخُق حُٔؾوظشًش رخعوظخذحّ حإلػوالّ حُؾوخَٓ حُٔختووٝ .كو٢
مووٞء ٛووز ٖ٣حُظؼووش٣ل ٖ٤حُِووز ٖ٣هووذٓخ ٓلٜٓٞووخ ٝحموولخ ُِؼالهووخص حُؼخٓووش ٝحعووظ٘خدح اُوو٠
طلِِ٘٤خ ُِٔؾٌالص حُظ ٢طٞحؿ ٚحُظؼِو ْ٤حُؼوخٌُٔ٣ ٢وٖ إٔ ٗلوذد أٛوذحف حُؼالهوخص حُؼخٓوش
كٛ ٢زح حُٔـخٍ ػِ ٠حُ٘ل ٞحُظخُ٘٣ :٢زـو ٢إٔ طوو ّٞحُؼالهوخص رخُـخٓؼوش رظ٘ظو ْ٤حُ٘وذٝحص
حُؼوخك٤ش ٝحُٔلخمشحص حُؼخٓش حُظ ٢طٞعغ ٓذحسى حُتالد ٝطلظق حألرٛوخٕ اُو ٠حُونوخ٣خ
حُلٌش٣ش حُٜٔٔش  ٖٓٝحُنشٝس ١طؾـ٤غ حُتالد ػِ ٠حُظوشدد ػِوٌٓ ٠ظزوخص حُـخٓؼوش
ٝطض٣ٝووذ ٛووز ٙحٌُٔظزووخص رٌٔ٤ووش ٓ٘خعووزش ٓووٖ حُقوولق ٝحُٔـووالص حُٔلِ٤ووش ٝحُؼخُٔ٤ووش
ٝط٤غ٤ش حهالع حُتالد ػِٜ٤خ ٖٓٝ .حُٔ ْٜأ٣نخ طؾـ٤غ حُتالد حُٔٞؿٞد ٖ٣ك ٢حُلٕ٘ٞ
حُٔخظِلووش ربطخكووش حُلشف وش ُٜووْ كوو ٢اهخٓووش حُٔؼووخسك حُل٘٤ووش ٝحُٔؾووخسًش كوو ٢حُللووالص
ٝط٘ظ ْ٤حُٔغخروخص حُل٘٤ش ٝحألدر٤ش.
انزعبيت انصحيت:
ا ٕ طئٖٓ حُـخٓؼش ُِتوالد حُؼوالؽ ٝحُشػخ٣وش حُقول٤ش حٌُخِٓوش٘٣ٝ .زـو ٢إٔ طغوخْٛ
حُؼالهخص حُؼخٓش رخُـخٓؼش ك ٢طؾـ٤غ حألٗؾتش حُش٣خم٤ش ٝط٘ظ ْ٤حُٔغخروخص ر ٖ٤حٌُِ٤وخص
حُٔخظِلش ٝرو ٖ٤حُتوالد ٝحألعوخطزس ٝحإلدحس٣وٝ ٖ٤حُخوش٣ـٓٝ .ٖ٤وٖ حٌُٔٔوٖ إٔ طغوخْٛ
( )1ػِ ٢ػـٞس ٓشؿغ عخرن ؿ 37
مجلة كلية الإعلام -جامعة أم درمان الإسلامية

143
143

الـعـــدد الأول رمضان 1437هـ ـــ يوهيو 2016م

أ.د .موصور عثمان دمحم زيى

حُؼالهخص حُؼخٓش ٖٓ االٍ كشٝػٜخ ك ٢حٌُِ٤خص حُٔخظِلش ٓغ حألاظقخف ٖ٤٤حالؿظٔخػٖ٤٤
كٜ٤خ ك ٢حُظؼشف ػِ ٠حُٔؾٌالص حُظ ٢طٞحؿ ٚحُتالد ٝإٔ طغخػذ ْٛػِ ٠حُظـِوذ ػِٜ٤وخ
ٝكٔخ٣ظ ٖٓ ْٜع٤تشس حُ٘ضػخص حُؾش٣شس حُظ ٢ط٘ظؾ ػٖ ٛز ٙحُٔؾٌالص(.)1
استقببل انىفىد انطالبيت انشائزة:
٘٣زـ ٢إٔ طظز٘ ًَ ٠ؿخٓؼش اتش ع٘٣ٞش ُظزخدٍ حُض٣خسحص ٓغ هالد حُـخٓؼخص
ٝحُٔؼخٛووذ حألاووش٣ٝ .ٟـووذ إٔ طووو ّٞحُؼالهووخص حُؼخٓووش رظ٘ظووٛ ْ٤ووز ٙحُض٣ووخسحص ُظلو٤وون
أٛووذحكٜخ حُؼِٔ٤ووش ٝحُؼوخك٤ووش ٝحُظشك٤ٜ٤ووش .كظووو ّٞرخعووظوزخٍ ٛووز ٙحُٞكووٞد ٝاطخكووش حُلشفووش ُٜووخ
ُِظؼوشف ػِوو ٠أٗؾووتش حُـخٓؼوش حُٔخظِلووش ٝط٘ظووُ ْ٤ووخءحص ُٜووخ ٓووغ ًزوخس سؿووخٍ حُـخٓؼووش
ٝأعخطزطٜخ ٝهالرٜخ ك ٢حُظخققخص حُٔخظِلش ٝحفتلخد ٛوز ٙحُٞكوٞد كو ٢ؿُٞوش كوٍٞ
ٓ٘ؾآص حُـخٓؼش حُٜٔٔش ٝطوذ ْ٣حُٜذح٣خ حُظزًخس٣ش حُظ ٢طلَٔ ٓـض ٟاخفخ رخُـخٓؼش.
اػالّ حُتالد ٝطٞػ٤ظ:ْٜ
طظلوخٝص أ٤ٔٛوش ٛووزح حُٜوذف روو ٖ٤حُتوالد حُوووذحٓٝ ٠حُـوذد كووخُتالد حُـوذد كوو٢
أٓظ حُلخؿش اُ ٠حُظؼشف ػِ ٠أٗؾتش حُـخٓؼش ٝأٗظٔظٜخ ٝع٤خعظٜخ ٝحٌُِ٤وخص ٝحألهغوخّ
حُظ ٢طنٜٔخ ٘ٓٝخٛؾ حألهغخّ حُٔخظِلش ٓٝلظ ٟٞحُٔٞحد كٗ ٢ظخّ حُغخػخص حُز٣ ١غؤق
ُِ تخُووذ روووذس ٓؼووٓ ٖ٤ووٖ كش٣ووش حالاظ٤ووخسٝ .ط٘ووٞع حُٞعووخثَ حُظؼِ٤ٔ٤ووش حُظوو ٢طلووون ٛووزٙ
حألٛذحف ٝؿ٤شٛخ ٓٔخ ٣ـش ١دحاوَ حُـخٓؼوش كٜ٘وخى حٌُظ٤زوخص أ ٝحُ٘ؾوشحص أ ٝحُوذُ َ٤أٝ
فل٤لش حُـخٓؼش أ ٝكظٓ ٠خ ٘٣ؾش كٝ ٢عخثَ حإلػوالّ حُؼخٓوش أ ٝحُِووخءحص ٝحالؿظٔخػوخص
حُظ٣ ٢ؼوذٛخ ًزخس حُٔغئ.ٖ٤ُٝ
تنميى حفالث انتخزج:
طؼظزش كلالص حُظخشؽ ٓ٘خعزش ه٤زش ُظٞه٤ذ فِش حُـخٓؼوش رتالرٜوخ حُٔظخوشؿٖ٤
رؤ٤ُٝخء أٓٞس حُتوالد حُوز٣ ٖ٣لنوشٛ ٕٝوز ٙحُللوالص٘٣ٝ .زـو ٢إٔ طٌوٛ ٕٞوز ٙحُٔ٘خعوزش
كشفش كو٤و٤ش ُظؾوـ٤غ حُتوالد ػِو ٠حُظلوٞم حُؼِٔوٝ ٢طووذ ْ٣حُـوٞحثض ُِٔظلوٞهٓ ٖ٤و٘.ْٜ
ًٔخ ٣ـذ ط٘ٔ٤ش حُشٝحرو ٓغ حُـٔخػخص حُٔ٤ٜ٘ش حُٔخظِلش رذػٞطٜخ ُلنٞس ٛز ٙحُللوالص
ٝؿ٤شٛووخ ٓووٖ حُٔ٘خعووزخص ُظؾووـ٤غ ٛووز ٙحُـٔخػووخص ػِوو ٠ط٤ٜجووش كووشؿ حُؼٔووَ حُٔ٘خعووزش
ُِخش٣ـ ٖ٤حُـذد.
ربظ اندبيعت ببنًدتًع:
٘٣زـ ٢إٔ طؾوـغ حُـخٓؼوش حُزلوٞع ٝحألٗؾوتش حُظو ٢طٜوذف اُو ٠اذٓوش حُٔـظٔوغ
حُٔلِٝ ٢إٔ ط٘ظْ حُؼالهخص حُؼخٓش رخُـخٓؼخص حألكذحع حُخخفش حُظ ٢طٜذف اُ ٠ط٘ؾ٤و
حالطقووخٍ رووخُـٜٔٞس حُؼووخّ ٝطؤً٤ووذ دٝس حُـخٓؼووش كوو ٢اذٓووش حُٔـظٔووغ ٓووٖ اووالٍ حأل٣ووخّ
ٝحألعخر٤غ حُخخفش ًؤعوزٞع حُٔوشٝس أ ٝأعوزٞع حُ٘ظخكوش أ ٝؿ٤شٛوخ ٓوٖ حُٔ٘خعوزخص حُظو٢
ط٘ؾش حُٞػ ٢ر ٖ٤أكشحد حُٔـظٔغ حُٔلِ ٢أ ٝطؼ٤ش حٛظٔخٓ ٚربكذ ٟحُونخ٣خ حُؼخٓش.
(ٗ )1لظ حُٔشؿغ حُغخرن ؿ39
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تىطيذ انصالث بىسبئم اإلعالو:
طو ّٞادحسس حُؼالهخص حُؼخٓوش كو ٢أٓ ١ئعغوش ٓوٖ حُٔئعغوخص رظٞه٤وذ ػالهخطٜوخ
رشؿخٍ حإلػالّ ٝآذحد ْٛرخُٔؼِٓٞخص حٌُخِٓش حُظ ٢طغخػذ ْٛػِ ٠طٞمو٤ق فوٞسس ٛوزٙ
حُٔئعغش أٓخّ حُشأ ١حُؼخّٝ .حُـخٓؼش ٖٓ حُٔئعغخص حُؼخٓش حُظ ٢ط ْٜحُشأ ١حُؼخّ ٝطٔظ
حٛظٔخٓخطوو ٚحُٔزخؽووشسُٝ .ووزُي ٘٣زـوو ٢إٔ طلووشؿ حُؼالهووخص حُؼخٓووش رخُـخٓؼووخص ٝحُٔؼخٛووذ
حُؼِ٤خ ػِ ٠ط٘ٔ٤ش حُشٝحرو ٓغ سؿخٍ حإلػالّ حُوزُٜ ٖ٣وْ فوِش أ ٝحٛظٔوخّ روخُظؼِ ْ٤حُؼوخُ٢
ٝآووذحد ْٛرخعووظٔشحس رٌووَ ٓووخ ٣ظؼِوون رغ٤خعووخص حُـخٓؼووش ٝاٗـخصحطٜووخ ٝطٞموو٤ق ٝؿٜووش
ٗظشٛخ ك ٢حُٔ ؾٌالص حُٔظؼِوش رخُتالد أ ٝحُزلغ حُؼٌُِٔ ٢غذ ػوش حُشأ ١حُؼخّ ٝطؤ٤٣ذٙ
.
يتببعت انًعبيالث واإلخزاءاث اإلداريت نألسبتذة:
ٖٓ حُٔئعق إٔ طظل ٍٞهخهش حألعظخر حُـخٓؼٓ ٢وٖ حُؼتوخء حُؼِٔو ٢اُوٓ ٠ظخرؼوش
أٝسحم حُغوولش أ ٝفووشف حٌُٔخكووآص أ ٝحُزووذالص أ ٝؿ٤شٛووخ ٓووٖ حُٔغووظلوخص أ ٝحٕ طزووذد
ؿٜٞد ٙرٓ ٖ٤ظخرؼش حُٔلخمشحص ٝحألرلوخع ٝحإلػوذحد ٝاؿوشحءحص ادحس٣وش ٓؼووذس الػظٔوخد
دسؿش حُظشه ٢اُٜ٤خ أ ٝحُلقو ٍٞػِو ٠حُٔٞحكووش ُالؽوظشحى كوٓ ٢وئطٔش ػِٔو ٢أ ٝؿ٤وش
رُي ٖٓ حُٔؼٞهخص حُظ ٢طقشف حألعظخر حُـخٓؼ ٢ػٖ أدحء ٝحؿز ٚػِ ٠حُٞؿ ٚحألًَٔ.
انسًعت انطيبت:
حُغوؤؼش حُت٤زووش أل ١كووشد أ٘ٓ ٝظٔووش ُ٤غووض ٤ُٝووذس حُ٤وو ّٞأ ٝحألٓووظ ٤ُٝغووض
حٗؼٌخعخ ُلغ ٘ٛخ أ٘ٛ ٝخى ٝاٗٔخ  ٢ٛػَٔ ٓختو ٓٝو٘ظْ ٓٝغوظٔشٝ .حُؼالهوخص حُؼخٓوش
 ٠ٛٝطغؼ ٠اُ ٠طلو٤ن حُغٔؼش حُت٤زوش طؼظٔوذ ػِو ٠حُظوؤػ٤ش حُٔظوشحًْ ُألٗؾوتش ٝحُزوشحٓؾ
حُظ ٢ط٘لزٛخ ُظلو٤ن أٛذحف رؼ٤ذس ٓٝظٞعتش ٝهق٤شس ٝحالٗتالم رؼذ رُي اُو ٠حُٔـظٔوغ
حُخخسؿ ٖٓ ٢اوالٍ حالطقوخٍ حُٔزخؽوش رقوٞسس ٓخظِلوش ٝحالطقوخٍ ؿ٤وش حُٔزخؽوش ػوٖ
هش٣ن حُٞعخثَ حُـٔخ٤ٛش٣ش ُظٌ ٖ٣ٞفٞسس حُـخٓؼش ك ٢أرٛخٕ حُـٔخ٤ٛش.
خًهىر انعالقبث انعبيت ببندبيعبث
أوالً :خًهىر انطالة:
٣ؼظزووش ؿٜٔووٞس حُتووالد ٓووٖ أٛووْ حُـٔووخ٤ٛش حُظوو٣ ٢ـووذ إٔ طٜووظْ رٜووخ حُؼالهووخص
حُؼخٓش ك ٢حُظؼِ ْ٤حُؼخُ .٢كخطـخٛخص حُتالد ط٘ؼٌظ ػِ ٠حالطـخٛخص حُؼخٓوش ُِٔوٞحهٖ٘٤
رٌووْ طٔؼووُ ِْٜ٤ـٔ٤ووغ كجووخص حُٔـظٔووغ كٔوو٘ٓ ْٜووٖ ٣ووؤطٓ ٢ووٖ حُش٣ووق ٓٝوو٘ٓ ْٜووٖ ٣ووؤطٓ ٢ووٖ
حُلنش أ ٖٓ ٝحُلو ٍٞأ ٖٓ ٝحُٔق٘غٓٝ .وٖ حُتز٤ؼو ٢إٔ ٌ٣وٛ ٕٞوئالء ٓوشآس حُـخٓؼوش
ك ٢حُز٤جش حُظ ٢كنشٝح ٜٓ٘وخ كوبرح ًخٗوض طـوشرظٓ ْٜش٣وشس كغوٞف ٣ظٜوش ٕٝرُوي أ٣نوخ
رووٓ ٖ٤ووٞحهُ٘ٝ .ْٜ٤ووزُي ٘٣زـوو ٢إٔ طووو ّٞحُـخٓؼووش رزووغ حُـ٤ووشس ٝحُٔغ وئ٤ُٝش روو ٖ٤هالرٜووخ
ٌُٞٗٞ٤ح ا٤ش علشحء ُٜخ ك ٢أٌٓ ١خٕ ٣زٛز ٕٞاُ٣ ٢ٌُٝ .ٚ٤ظلون رُي حُٜذف ٘٣زـو ٢كوغ
حُتالد ػِ ٠حُٔؾخسًش كو ٢حُزوشحٓؾ حُظو ٢طغوظٜذف روغ حُـ٤وشس ٝحُٔغوئ٤ُٝش كو ٢هوالد
حُـخٓؼش عٞحء ًخٗوض ٛوز ٙحُزوشحٓؾ كو ٢اهوخس حُ٘ؾوخه حُش٣خمو ٢أ ٝحُل٘و ٢أ ٝحالؿظٔوخػ٢
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رقووٞس ٙحُٔخظِلووشٓٝ .ووٖ حُنووشٝس ١إٔ ٣ؾووخسى كوو ٢طلو٤وون ٛووزح حُٜووذف هووخدس حُتِزووش
ٝأػنخء ٤ٛجش حُظذس٣ظ ٝادحسس حُـخٓؼش(.)1
ثبنيب :اإلدارة وأعضبء هيئت انتذريس:
٣ؼظزوووش ػٔوووذحء حٌُِ٤وووخص ٝأػنوووخء ٤ٛجوووش حُظوووذس٣ظ ٓوووٖ أٛوووْ ٓقوووخدس حألازوووخس
رخُـخٓؼش ٖٓٝ .حُنشٝس ١إٔ ٣ؼٔوَ أػنوخء ٤ٛجوش حُظوذس٣ظ روؤ٤ًِ ١وش ًلش٣ون ٓظٌخٓوَ
ًٔ٘تِوون أل ١رشٗووخٓؾ ٗووخؿق ُِؼالهووخص حُؼخٓووشٓٝ .ووٖ حُتز٤ؼوو ٢إٔ ٌ٣وو ٕٞػٔ٤ووذ حٌُِ٤ووش أٝ
سث٤ظ حُـخٓؼش رلٌْ ٓ٘قزٌٓٝ ٚخٗظ ٚهخثذح ُٜزح حُلش٣ن ٓٝوٖ ػوْ حُؾخقو٤ش حُو٣ٞوش ٌُوَ
ٜٓ٘ٔووخ مووشٝسس إلموولخء حُ٤ٜزووش ػِوو ٠رُووي حُوخثووذ ًٝغووذ ػوووش حُـٜٔووٞس ك٤وؤً .ٚووخ إٔ
كغخع٤ش ٛزح حُؼٔ٤ذ أ ٝسث٤ظ حُـخٓؼش ٝادسحً ٚأل٤ٔٛش حُؼالهخص حُؼخٓوش طغوخ ْٛروال ؽوي
ك ٢ط٘ٔ٤ش حالٛظٔخّ رٜوخ ػِو ٠حُٔغوظ ٟٞحُؼوخّ ُِـخٓؼوشٝ .هوذ أفوزق ٓوٖ حُٔوؤُٞف ح ٕ٥إٔ
٣ئاز ك ٢حالػ ظزخس ػ٘ذ طشؽو٤ق سثو٤ظ حُـخٓؼوش هوذسحص حُٔشؽول ٖ٤كوٓ ٢ـوخٍ حالطقوخٍ
ٝحُظلووخٓ ْٛووغ ح٥اووش ٖ٣أ ١كووٓ ٢ـووخٍ حُؼالهووخص حُؼخٓووشٝ .أفووزق طؼش٣ووق ادحسس حُـخٓؼووش
حُٔ٘زؼوون ػووٖ سإعووخء ؿخٓؼووخص حُٞال٣ووخص حُٔظلووذس حألٓش٤ٌ٣ووش كوو ٢ػووخّ٣ ّ1969ؼ٘وو٢
حالطقخٍ رٓ ٖ٤خظِق حُـٔخػخص حُظُٜ ٢خ فِش رخُؼِٔ٤ش حُظؼِ٤ٔ٤ش دحاَ حُـخٓؼشُْ ٖٓٝ .
 ٌٖ٣ؿش٣زخ رؼذ رُي إٔ طٌ ٕٞحُـخٓؼخص حُظو ٢طلوون هوذسح ًز٤وشح ٓوٖ حُ٘ـوخف كو ٢حُظـِوذ
ػِ ٠حُٔؾٌالص حُٔظؼِوش ربدحسس حُـخٓؼش  ٢ٛطِي حُظ ٢طغظت٤غ إٔ طزو ٢ه٘ٞحص حالطقخٍ
ٓلظٞكش رٓ ٖ٤خظِوق حُـٔخػوخص حُظوُٜ ٢وخ فوِش رخُؼِٔ٤وش حُظؼِ٤ٔ٤وشًٔ .وخ إٔ ػنو٤ٛ ٞجوش
حُظذس٣ظ ِ٣ؼذ دٝسح ٜٓٔخ ك ٢طٌ ٖ٣ٞحُقٞسس حُت٤زوش ػوٖ حُـخٓؼوش ٓوٖ اوالٍ حُٔـٜوٞد
حُؼِٔ ٢حُز٣ ١ززُٝ ٚحُ٘قخثق ٝحُظٞؿٜ٤خص حُظ٣ ٢وذٜٓخ ُتالرٝ ٚحُزلوٞع حُظو٘٣ ٢ـضٛوخ
ًٝووَ ٓووخ طـووٞد رووٞٓ ٚحٛزوو ٚكوو ٢عووز َ٤حُخذٓووش حُؼخٓووشًٔ .ووخ إٔ حُؼووخِٓ ٖ٤ػِووٓ ٠خظِووق
حُٔغظ٣ٞخص حإلدحس٣ش رخُـخٓؼش ٣غخ ٕٞٔٛك ٢طٌٛ ٖ٣ٞز ٙحُقٞسس ٖٓ االٍ حألدحء حُلغٖ
حُز٣ ١ظغْ رشٝف حُٞد ٝحُقذحهش٣ ٢ٌُٝ .ظلون ٛزح حألدحء حُلغوٖ ٘٣زـو ٢إٔ طظوٞحكش ُوذٟ
أػنخء ٤ٛجش حُظذس٣ظ ٝحُؼخِٓ ٖ٤ػِٓ ٠خظِق حُٔغظ٣ٞخص حإلدحس٣ش ٓؼِٓٞوخص ًخك٤وش ػوٖ
ع٤خعخص حُـخٓؼوش ٝرشحٓـٜوخ ٓٝؾوٌالطٜخٛٝ .وزح ٣ظتِوذ مؤخٕ طوذكن حُٔؼِٓٞوخص ػِو٠
حُٔغظ ٟٞحُذحاِ ٢رؾٌَ ٓغظٔش.

( )1دمحم دمحم حُزخد :١حُز٘٤خٕ حالؿظٔخػُِ ٢ؼالهخص حُؼخٓش حُوخٛشس ٌٓظزش حألٗـِ ٞحُٔقش٣ش  .ّ1977ؿ.7
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ثبنثبً :انًدتًع انًحهي:
ٖٓ حُنشٝس ١إٔ ٣ظنٖٔ رشٗخٓؾ حُؼالهخص حُؼخٓش رخُـخٓؼوش حٛظٔخٓوخ اخفوخ
رخُـٔوخ٤ٛش حُخخسؿ٤وش حُظوو٘٣ ٢زـو ٢حالطقوخٍ رٜووخ ٝحُظوؤػ٤ش كٜ٤وخ ٌُغووذ ػوظٜوخ ٝحُظؼووشف
ػِووٓ ٠ؾووٌالطٜخ ٝحُٔغووخٔٛش كوو ٢طلو٤وون حُشاووخء ٝحُشكخ٤ٛووش ُٜووخ ٓٝووٖ ٗخك٤ووش أاووش ٟكووبٕ
حُـٔوووخ٤ٛش حُظووو ٢طٌووو ٕٞحُٔـظٔوووغ حُٔلِووؤٌ٣ ٢وووٖ إٔ طٔوووذ ٣وووذ حُؼوووُِ ٕٞـخٓؼوووش ارح أطووو٤ق
ُِٔووٞحه٘ ٖ٤إٔ ٣ؼزووشٝح ػووٖ آسحثٜووْ كوو ٢ع٤خعووخص حُـخٓؼووش كظوو ٠طووئػش رؾووٌَ ٓزخؽووش
ػِ.)1(ْٜ٤
رابعبً :أونيبء األيىر:
ٔ٣ٝؼَ أ٤ُٝخء أٓٞس حُتالد ٗٞحس هز٤ؼ٤ش ُظؤ٤٣ذ حُـخٓؼشُٝ .وزُي ٌ٣و ٕٞحالطقوخٍ
رٜوووْ ٓؼٔوووشح ارح كقوووِٞح ػِوووٓ ٠ؼِٓٞوووخص ًخِٓوووش ػوووٖ اٗـوووخصحص حُـخٓؼوووش ٝع٤خعوووخطٜخ
ٓٝؾشٝػخطٜخ حُٔغظوزِ٤شًٝ .زُي إٔ طلغٖ حُـخٓؼوش حالعوظٔخع اُو ٠آسحء أ٤ُٝوخء حألٓوٞس
ٝط٘خهؾووٜخ رٜووذف حالعووظلخدس ٜٓ٘ووخ ػ٘ووذ طختوو٤و حُغ٤خعووخص حُـذ٣ووذس أ ٝطؼووذ َ٣حُغ٤خعووخص
حُوخثٔووش٘٣ٝ .زـ و ٢إٔ طٌوو٘ٛ ٕٞووخى رؼوول حألٗؾووتش حُظشك٤ٜ٤ووش حُظوو٣ ٢ؾووظشى كٜ٤ووخ أ٤ُٝووخء
حألٓٞس ٓغ حُتالد ٝحألعخطزس ٝحإلدحس ٖ٤٣ك ٢رؼل حُٔ٘خعزخص ٝحالكظلخالص حُظ ٢طؤٜ٤وخ
حُـخٓؼش  ٖٓٝرٜ٘٤خ رخُتزغ حكظلخالص حُظخشؽ.

( )1دمحم دمحم حُزخد :١حُز٘٤خٕ حالؿظٔخػُِ ٢ؼالهخص حُؼخٓش ٓشؿغ عخرن ؿ.9
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خبيسبً :انخزيدىٌ:
طووٓ ْ٤ؼظوْ حٌُِ٤ووخص ؿٔؼ٤وخص حُخووش٣ـٌ٣ ٖ٤وٛ ٕٞوذكٜخ حألعخعوو ٢ط٘ٔ٤وش حُووٞالء
ٝحُؾؼٞس رخالٗظٔخء ٌُِِ٤ش ٝحُـخٓؼش حُظ ٢طخشؿٞح كٜ٤وخ٣ٝ .ؼظزوش ؿٜٔوٞس حُخوش٣ـ ٖ٤أٛوْ
حُـٔخ٤ٛش حُخخسؿ٤ش ُِـخٓؼش رٔخ  ٌٖٔ٣إٔ ٣وذُٜٓ ٚخ ٖٓ رًش كغٖ كٌٓ ًَ ٢خًٕٔ .خ إٔ
ُِخش٣ـ ٖ٤دٝسح كؼخال ك ٢ص٣خدس حُذػْ ٝحُظؤ٤٣ذ ُِـخٓؼش ارح ًخٗض ٓؼِٓٞخط ْٜػٜ٘خ ٓظـذدس
رخعظٔشحس ٖٓٝ .أؿَ ٛزح طلشؿ حُـخٓؼخص حألٓش٤ٌ٣ش ػِ ٠مؤخٕ طوذكن حالطقوخٍ ٓوغ
ؿٜٔٞس حُخش٣ـٝ ٖ٤طشعَ اُ ْٜ٤حُٔـالص حُخخفش رخٗظظخّ.
سبدسبً :رخبل اإلعالو:
طزشص أ٤ٔٛش سؿخٍ حإلػالّ رخُ٘غزش ٌُخكش حُٔ٘ظٔوخص ٝحُٔئعغوخص حُخخفوش ٝحُؼخٓوش
ًٝزُي رخُ٘غوزش ُِؾخقو٤خص حُؼخٓوش ُِوذٝس حُوز ١طوو ّٞروٝ ٚعوخثَ حإلػوالّ كو ٢طٌو ٖ٣ٞحُوشأ١
حُؼخّ ٝطؾٌ َ٤حالطـخٛخص ٗل ٞكشد ٓؼ ٖ٤أٓ ٝئعغش ٓؼ٘٤وشُٔٝ .وخ ًخٗوض حُـخٓؼوخص ٝحُٔؼخٛوذ
حُؼِ٤خ ٖٓ أ ْٛحُٔئعغخص حُؼخٓش حُظ ٢طؾـَ حُشأ ١حُؼخّ كٖٔ حُنشٝس ١ط٘ٔ٤وش حُؼالهوخص ٓوغ
سؿوووخٍ حألػٔوووخٍ ٝطٞه٤وووذ حُقوووالص حُٔغوووظٔشس رٜوووْ ٝآوووذحد ْٛرخُٔؼِٓٞوووخص حُقووول٤لش
ٝحإلؿخرووش ػِوو ٠أعووجِظٝ ْٜحعظلغووخسحط ْٜرخُ٘غووزش ُِٔٞمووٞػخص حُٔخظِلووش ٝدػووٞطُ ْٜلنووٞس
حالكظلخالص ٝحُٔئطٔشحص ٝحُ٘ذٝحص ٝحُٔلخمشحص حُؼخٓش ًٝخكوش حألٗؾوتش حُظو ٢طٔخسعوٜخ
حُؼالهخص حُؼخٓش ك ٢حُـخٓؼش ًٝوزُي ػ٘وذ حكظظوخف ٓ٘ؾوآص ؿذ٣وذس أ ٝط٘ل٤وز ٓؾوشٝػخص طظؼِون
رخذٓش حُٔـظٔغ حُٔلِ.٢
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عخرؼخ :حُـٔخػخص حُٔ٤ٜ٘ش ٝحُؾشًخص ٝحُ٤ٜجخص حُلٌ٤ٓٞش:
طٜظْ ًَ ؿٔخػش ٓ٤ٜ٘ش رخُظتٞس حُز٣ ١لذع ك ٢حُـخٓؼش كٗ ٢تخم طخققخطْٜ
عٞحء ًخٕ رُي ٖٓ ك٤غ حُٔ٘خٛؾ أ ٝحُزلٞع أ ٝكـْ حُخش٣ـ ٖ٤حُٔشطوذ ٓٝغوظٞحْٛ
حُؼِٔووٝ .٢طوو٘ؼٌظ حُقووٞسس حُت٤زووش ػِووٛ ٠ووز ٙحُـٔخػووخص ك٤ق وزق حُظؼووخٌ٘ٔٓ ٕٝووخ رووٖ٤
حُتووشك ٖ٤كووٓ ٢ـووخٍ طووذس٣ذ حُتووالد ٝطؾووـ َ٤حُخووش٣ـٛ .ٖ٤ووزح رخإلمووخكش اُوو ٠حُظتز٤وون
حُؼِٔووُِ ٢زلووٞع حُظوو ٢طـشٜ٣ووخ حُـخٓؼووش كوو ٢حُظخققووخص حُٔخظِلووش كظوو ٠ال طظووَ ٛووزٙ
حُزلٞع كز٤غش حٌُٔظزخص ٝطن٤غ حُلخثوذس حُٔظٞهؼوش ٓوٖ ؿشحثٜوخ(ًٔ .)1وخ إٔ حُظؼوخٓ ٕٝوغ
حُؾشًخص ٝحُ٤ٜجخص حُلٌ٤ٓٞش ٣نٖٔ ُِـخٓؼش حُذػْ حُٔخُ ٢حُز٣ ١ؾٌَ ٗغوزش ًز٤وشس ٓوٖ
ٓووٞحسد حُـخٓؼووخص .رخإلمووخكش اُوو ٠إٔ ًغووذ ػوووش ٛووز ٙحُـٜووخص ٣لووظق آكووخم حُؼٔووَ أٓووخّ
حُخش٣ـ ٖ٤حُٔظخققًٔ .ٖ٤خ طظ٤ق رؼل حُؾشًخص ٝحُٔ٘ظٔخص كشؿ حُظوذس٣ذ حُؼِٔو٢
ُِتالد.
اننتبئح وانتىصيبث
رؼووذ حعووظؼشحك حُٔؼِٓٞووخص ٝحُز٤خٗووخص ٝحُٔالكظووش حُزلؼ٤ووش ٓٝووٖ اووالٍ ٝحهووغ ٓٔخسعووش
حُؼالهخص حُؼخٓش رخُـخٓؼخص طْ حعظخالؿ ٓـٔٞػش ٓوٖ حُ٘ظوخثؾ ٝحُظٞفو٤خص ٝحُظو ٢ؿوخءص ًٔوخ
-:٢ِ٣
أهى اننتبئح:
أظٜووووشص حُذسحعووووش إٔ حُ٤ٜخًووووَ حُظ٘ظ٤ٔ٤ووووش ٝحإلدحس٣ووووش ُِؼالهووووخص حُؼخٓووووش
-1
رخُـخٓؼخص ُ٤غض كخػِش ٝال طشطزو روخُٔل ّٜٞحُؼِٔو ٢حُٞحموق ٝحُقول٤ق
ٝطؼخٗٓ ٖٓ ٢ؾٌالص ػِٔ٤ش طتز٤و٤ش كٓ ٢ـخٍ حُٔٔخسعش ٝاخفش ك ٢حُز٘٤ش
حالطقخُ٤ش حُظ ٢طلظخؽ اُ ٠هذسحص اخفش ُٔٔخسعظٜخ ك ٢ػِٔ٤ش حالطقخٍ.
أًذص حُذسحعش إٔ ٓؼظْ حُؼخِٓ ٖ٤ك ٢حُؼالهخص حُؼخٓش رخُـخٓؼوخص ٓوٖ ؿ٤وش
-2
حُٔخظق٣ٝ ٖ٤لظخؿ ٕٞاُ ٠حُظذس٣ذ ٝحُظؤ.َ٤ٛ
أػزظض حُذسحعش إٔ أٗؾتش حُؼالهوخص حُؼخٓوش ٓٞعؤ٤ش طوضدحد اوالٍ ٓ٘خعوزخص
-3
حُظخشؽ ٣ٝظشًض ػِٜٔخ ػِ ٠حُ٘ؾشحص ٝحُٔتزٞػخص ػِ ٠كغخد حألٗؾتش
حألاش ٟػِ ٠حُشؿْ ٖٓ أٜٗخ ؿ٤ش ًخك٤ش رخإلػالّ ػٖ حُـخٓؼخص.
أظٜوووشص حُذسحعوووش ػوووذّ طخقووو٤ـ حُٔ٤ضحٗ٤وووش حٌُخك٤وووش ُِؼالهوووخص حُؼخٓوووش
-4
رخُـخٓؼووخص ٓٔووخ أد ٟاُوو ٠مووؼق ه٤ووخّ حُـخٓؼووخص كوو ٢طؼش٣ووق حُٔـظٔووغ
رووذٝسٛخ حُظشروو ١ٞػزووش رووشحٓؾ حإلػووالّ ُووذٜ٣خ ٓووٖ ِٓقوووخص ٘ٓٝؾووٞسحص
( )1حُٔشؿغ حُغخرن ٗلغ ٚؿ11
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ٓٝتزٞػوووخص ٓٔوووخ ؽوووٌَ أ٣نوووخ موووؼق حٛظٔوووخّ حُؼالهوووخص حُؼخٓوووش رزلوووغ
ٓؾوووٌالص حُتوووالد ٝاظٜوووخس حُؼالهوووخص حُؼخٓوووش رؾوووٌَ ال ٤ِ٣ووون رغووؤؼش
حُـخٓؼخص.
أهى انتىصيبث-:
٣ـذ ػِو ٠حإلدحسحص حُؼِ٤وخ رخُـخٓؼوخص حالٛظٔوخّ روؤؿٜضس حُؼالهوخص حُؼخٓوش
-1
رٜخٝ .طؼ ٖ٤٤حٌُٞحدس حُٔئِٛش ػِٔ٤خ كٓ ٢ـخُٜوخٝ .حالٛظٔوخّ رظوذس٣ز ْٜدحاِ٤وخ
ٝاخسؿ٤خ.
طخق٤ـ حُٔ٤ضحٗ٤خص حُٔخُ٤ش حٌُخك٤ش ُِؼالهخص حُؼخٓش رخُـخٓؼخص ُٔٔخسعوش
-2
ٝظخثلٜخ ٝرشحٓـٜخ حُٔخظِلش رٌلخءس.
٣ـووذ ػِوو ٠حُؼووخِٓ ٖ٤رخُؼالهووخص حُؼخٓووش حعووظخذحّ ٝعووخثَ حالطقووخٍ حُلذ٣ؼووش
-3
ٝطلؼ٤وووَ دٝسٛوووخ كووو ٢اٗظوووخؽ روووشحٓؾ اػالٓ٤وووش طؼٌوووظ حُقوووٞسس حإل٣ـخر٤وووش
ُِـخٓؼخص ُذ ٟحُـٜٔٞس.
٣ـذ ػِ ٠ادحسحص حُـخٓؼخص ٝحُؼخِٓ ٖ٤رؤؿٜضس حُؼالهخص حُؼخٓش حالٛظٔخّ رٔؾٌالص
حُتالد ٝحُٔغخٔٛش ك ٢كِٜخ ٓٝؼخُـظٜخ.
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