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  " أو"  المحمولة Mobileالديمقراطية  Democracy مصطططلح جديططد يعطططي 

 الفرصة لكططل مططن يمتلططك جهطاز تليفطون محمططول أو جهطاز كمطبيوتر شخصطي "لب

 ،تتوب" أو أي تقنية تكنولوجية حديثة قادرة على توثيططق أي تظططاهرات، اعتصططاما

قضايا انتهاك حقوق إنسان ونقلها إلى العالم.

 نتحدث هنا عن قدرة أي إنسان على أن يعمل كناشط سياسي أو كصحافي، وهو مططا

 يطلططق عليططه: "الصططحافة الشططعبية" أو "صططحافة المططواطنين" (سططيتزن جورنططاليزم)

citizen-Journalismوهكططذا تصططبح أنططت صططحافي متنقططل منططافس أساسططي . 

لجهزة العلم المملوكة للدولة وللصحافة التقليدية عموًما.

 صفحات هذا الدليل تعطيك القدرة على التعرف على كل يتعلق بالصططحافة الشططعبية،

ًا على أن توثق كل ما تراه عينيططك، بطريقططة  وتأخذ بيدك خطوة بخطوة لتجعلك قادر

ًا حقوق النسان في كل ما تفعله. سليمة وآمنة مراعي

والن اقلب الصفحة وابدأ في القراءة.

المهني    والسلوك النترنت راديو
www.horytna.net

2

http://www.horytna.net/


مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف                                            الدليل التدريبي

إعداد:
أحمد سميح

(إذاعة حريتنا)
عماد سيد أحمد
(المصري اليوم)
عبد الناصر حسن
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قبل أن تفكر في إنشاء إذاعة على النترنت..

إذاعة النترنت هي إذاعة لمستمع خاص يختلف عن مستمع الراديو العادي ...
 ومستمع النترنت هو مستمع أمامه عالم النترنت اللنهائي الملئ بالمعلومات والمؤثرات، إذا
 فالحتفاظ بهذا المستمع هو عمل شاق يحتاج إلي مزيج من الجهد والبتكار بالتججالي جججاءت
 حريتنا علي عالم العلم وعلي شبكة النترنت لتكون إذاعة ثقافية إخبارية مسججتقلة تعطججي
 اهتماما اكبر للشباب، وذات حس منفتح على جميع التيارات والفكار في إطار عقلني يتسم
 بالتزان والدقة في تحري المعلومات وتعتمد على أساليب صحفية وإذاعية على مستوى عالي

من الحتراف المهني.

 يتم كل ذلك بشكل بسيط ولغة عربية سليمة وسهلة في الوقت ذاته، وتهدف لخدمة المجتمججع
 من خلل ثقافة حقوق النسان ومفاهيم الديموقراطية والمواطنججة, وروح التسججامح وغججرس
 الرغبة في المشاركة في عملية الصلح الشامل الذي تحتاجه مجتمعاتنا.. جججاءت حريتنججا
 لتدافع عن حرية الوطن واستقلله وسيادته وتعبر عن المصريين، وعن آمججالهم وأحلمهججم
 وتعترف بحقهم في إعلم حر يعكس الواقع وينقل الحداث وينشر المعرفة دون ترويج للدجل

والخرافة والجهل.

 ستقف حريتنا ضد دعاوى الكراهية والتمييز والتطرف وضد التحريض علي العنف من خلل
  مججن العلن19برامجها المتنوعة الخفيفة السريعة ذات الموضوعية.. تلتزم حريتنا بالمادة 

 لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعععبير،العالمي لحقوق النسان والتي تنص على: " 
 ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الراء دون مضايقة، وفى التماس النبععاء والفكععار

  من العهد19وكذلك المادة " وتلقيها ونقلها إلى الخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود
 والتي تنص على:الدولي للحقوق المدنية والسياسية

لكل إنسان الحق في اعتناق آراء دون مضايقة..1
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 لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريتججه فججي التمججاس.2
 مختلف ضروب المعلومات والفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود،

سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.
  من هذه المادة واجبججات ومسججئوليات2تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 

 محععددة بنععصخاصة. وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكججون 
القانون وأن تكون ضرورية: 

لحترام حقوق الخرين أو سمعتهم.)1(
لحماية المن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الداب العامة.)2(

 وكذلك بميثاق الشرف الصحفي الذي وافق علي إصداره المجلس العلى للصحافة في عججام
 علن بشأن المبادئ الساسية الخاصة بإسهام وسائل العلم فععي دعععم وكذلك ال1998

 السلم والتفاهم الدولي، وتعزيز حقوق النسان، ومكافحة العنصرية والفصععل العنصععري
.بوالتحريض علي الحر

ونهاية إعلن المبادئ بشأن التسامح.
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الساسيات الثلث للذاعة هي :
 الكتابةأول- 
الموسيقي ثانيا- 

ثالثا- المؤثرات الصوتية 

أول قاعدة للكتابة:
 ، ل تحتمججل اللبججس أوهي أن تعرف جيدا ماذا تريد أن تكتب ثم تعبر عنه بلغععة سععليمة

  فججالكلم هججو"وتعد الكلمة هي المكون الرئيسي للبرامج الذاعيةالغموض أو التأويل، 
 الفكر المنطوق" بمعنى إذا كان تفكيرك مشوشا وغير منظما فإن كلمك يكون كججذلك،

وإذا كان تفكيرك مرتبا، قويا، منظما، فإن كلمك يكون مؤثرا في مستمعيك.

القاعدة الثانية:
 بسيطة وغير معقدةانك تكتب لمستمع ملول: الكتابة للمواد الذاعية لحريتنا يجب أن تكون 
 دقيقة فقط.  30قصيرة وغير مطولة وبحيث ل تزيد مدة المادة الذاعية مهما كانت عن 

قواعد هامة: 
 هناك علقة قائمة بين المذيع والمستمع يجب أن يحافظ عليها جيدة ومتصلة وفّعالة، وهذه

بعض المور التي يجب أخذها في العتبار.
 ل يتعمد وصف الخبار بأنها جيدة، أو سيئة أو صادمة أو مرعبة فقط أذع القصججة،.1

واترك القرار للمستمع.
 ل تثقل على المستمع بأن تبدأ المادة الذاعية بخبر ثقيل أو بكلمات متخصصة غير.2

مفهومة للعامة.
 حاول أن تبدأ الجملة بفعل (حركة / نشاط) فأنت تريد أن ُتحدث تأثير وتجعل الناس.3

تستمع لك.
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ل تبدأ تقرير إخباري بسؤال، فالجمهور يحب أن تخبره، ل أن يشارك في اختبار..4
 إذا كان موضوعك معتاد، وليس لديك جديد لتقوله، لبد أن تجد بداية غير متوقعججة،.5

حتى تجذب انتباه المستمع.
كن إيجابيا، وتجنب استخدام النفي..6
 يجب أن تلتزم تمام اللتزام بعلمات الترقيم.. تقف عند النقطة في نهاية الجملججة أو.7

 الفقرة، تبدي دهشة عند علمة التعجب.. تتحدث بصججيغة السججؤال عنججد علمججة
الستفهام، وهكذا..

 اسمح للمذيع أن يتحدث بطلقة وحماسة وبشكل واضح وسليم في الوقت ذاته، حججتى.8
 يشعر المستمع بالحيوية وبأهمية المادة المذاعججة خصوصججا النشججرات الخباريججة

والتقارير الجادة.
 وتأكد من أّن الكتابة المثيرة هي التي تكتب بشكل إبداعي غير متوقع وغير مبتذل،

والقواعد تجعلك على الخط العام للذاعة.
 كتابة أسماء الشخصيات ومواقعهم الدقيقة بشكل صحيح وكذلك المنظمججات المحليججة.9

والجنبية يؤكد مصداقية الذاعة.
 يجب أن تراعي الدقة المتناهية في صحة المعلومة وجديتها عند توصيف شخصججيات.10

 أو هيئات أو مؤسسات ذات طبيعة خاصة مثل: الجيش ومجلس الوزارء ورئاسججة
 الجمهورية والهيئات القضائية والكنيسة والزهر ويأخذ رأي رئيججس التحريججر أو
 النائب المناوب إذا كانت الخبار ذات طبيعة سلبية أو من مصادر معلومات غيججر

معروفة .
 يجب أل يستخدم كلمة السيد أو السيدة قبل السم إذا كججان السججم سججيتبع بالصججفة.11

الوظيفية
مثل: أعلن أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء.

لحظ هنا عدم استخدام كلمة الدكتور قبل أسم أحمد لنها كلمة مفيدة.
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 في حالت التعامل مع قضايا الجريمة ل يصح أن تسبق اسم الشخص المتماثل أمججام-
 المحكمة بكلمة المتهم أو المجرم أو ما شبه ذلك إل بعد صدور الحكم نهائي بذلك وأكتفي

بذكر اسمه فقط.
 أجلت محكمة شمال القاهرة النظر في قضية المتهم أيمن نور رئيس حزب الغد الذي-

فعل كذا.
 الصحيح هو: أجلت محكمة شمال القاهرة النظر في قضية أيمن نور الذي وجهت له-

النيابة اتهام بفعل كذا.
 فمثٌل: يجب أل يستخدم ألقاب أجنبية في تقديم شخص معين حععتى وإن وجععدت هععذه

اللقاب في النص الصلي, فإنه يجب تعربيها.
فمثٌل : كلمة البروفيسور فلن يمكن تعريبها إلى الستاذ فلن.

 إعادة قراءة التقارير والفهم الجيد لها قبل إذاعتها بشكل سليم وواضح أمر هام يجججب-
تفهمه.

مراعاة علمات الترقيم عند عرض الرسالة على الجمهور.-
 في حالة حدوث خطأ ما أثناء قراءة التقرير مثل "كحة" او "حشرجة" في الزور "يكون-

 الحل العتذار بكلمة "عفوا" أو "عذرا" ثم العودة إلى الجملة من بعدها وليس مججن نقطججة
التوقف.

 أساس المادة المذاعة هو أمر العمل المرفق بهذا الدليل ويوضح فيه كججل التفاصججيل-
 التي ستظهر أمام المايكروفون في هذه الفترة الزمنية المحددة سلفٌا من قبل رئيس التحرير

أو المشرف العام على البرامج.
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ثانيا - الموسيقى

 الموسيقى عنصر هام في جميع البرامج سججواء كججانت موسججيقى تصججويرية أو-
 موسيقي فقط دون مغني أو كانت أغنية, وتستخدم الموسيقى في البرامج لعججدة أغججراض

على النحو التالي:-
تتر مميز للبرنامج..1
 وصلت نقل بين الفقرات على المعد أن يوضح في أمججر الشججغل نوعيججة.2

الموسيقى المستخدمة بين الفقرات.
 استخدامها مادة أساسية في بعض البرامج كالبرنامج الموسيقي, وفيها يمكججن.3

 استخدام الموسيقى الحية من الستوديو أو الموسججيقى المسجججلة علججى شججرائط أو
أسطوانات.

استخدامها كخلفية في البرامج لبراز محتوى المادة الكلمية..4
 الموسيقى ل يصح استخدامها إل إذا تأكد المعد بأّنها ستضيف شججيئا جديججدا.5

للنص.

ثالثا - المؤثرات الصوتية

 تهدف لمداعبة خيال المستمع وتوصيل اليحاء بواقع معين يساعد على توصيل ما-
 يقال للمستمعين من خلل إثارة انفعالتهم وعواطفهم وتعمل علي التأكيد على صوت

 الدرامية.معين لثارة الخيال لدى المستمع بالذات في العمال
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:اللغوية القواعد
المبنى للمعلوم والمبنى للمجهول

الخبار في مضمونها تدور حول ماذا يفعل الناس.
اكتب جملة عن شخص يفعل شيء وليس شيء فعله شخص.

قارن: اجتماع سيتم عقده بين مديري الشركة السبوع القادم.-
سيجتمع مديرو الشركة السبوع القادم.•

استخدام المبنى للمعلوم يضيف حيوية للخبر كذلك فأنه يجعل الجملة الضعيفة أكثر تأثيرا.
مثل: بعض الحيان يكون استخدام المبني المجهول أفضل.

مثل:
سقط كتاب من يد نيلسون مانديل.•
أسقط نيلسون مانديل كتابه.•

 فلبد أن نركزهنا الجملة الثانية هي الفضل، لن نيلسون مانديل يهمنا أكثر من الكتاب. 
عليه.

 لبد أن نلحظ أن السياسيين والمسئولين والحكومة في بياناتها ذات الطبيعة السلبية تفضل أن
تستخدم المبنى للمجهول وذلك حتى ل يلقوا المسئولية على أحد أو تحديدها في شخص..

* أخطاء ارتكبت.فمثل يقولون:
* ارتكبت أخطاء.بججدل من:

كذلك:
ستأخذ في العتبار:

 فالمبنى للمجهول يبتعد بالحداث، ويجعلها غير مرتبطة بالمصدر فججي حيججن أن الحججداث
اليجابية ينسبها المسئول لمصدرها كالتالي:

حققنا نجاحا.•
انتصرنا.•
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تنقسم الكلمة إلى ثلثة أقسام
" اسم, فعل, حرف "

أ – السم: يدل على شيء يدرك بالحواس أو بالعقل وليس الزمن جزاءا منه.
ب- الفعل: ما يدل على حدوث شيء أو الزمن جزءا منه.

 ج- الحرف: ما يدل على معنى غير مستقل بالفهم بل يظهر من وضع الحرف مع غيره في
الكلم.

 لشك أّن اختيار كلمات خاطئة للتعبير عن مضمون الرسالة العلمية, يفقد المستمع-
الثقة في الرسالة.

هناك أربعة من الكلمات يجب معرفتها ومعرفة كيفية التعامل معها أو استخدمها:-

الكلمات السهلة..1
الكلمات الغامضة..2
الكلمات الصعبة أو المزعجة..3
الكلمات التي تحمل أكثر من معنى..4

 فمثل:لماذا تستخدم كلمة "يعاون" مادام في استطاعتك استخدام "يساعد" أو "يتأهب"بدل-
من "يستعد" ؟

هناك كلمات غير محددة المعنى وتثير تساؤلت وتسبب حيرة المستمع...-
مثل:اسلموية, الصهيونية, امبرالية.

وهناك كلمات أخري فضفاضة, يجب استخدمها بدقة مثل: "عدالة. حرية. إصلح. النظام".
 فمن الخطاء الشائعة استخدام كلمة "النظام " للتعبير عن الحكومة أو الحزب الحججاكم فكلمججة

النظام أوسع من ذلك.
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 تجنب استخدام الكلمات أو الجمل الغامضة مثل الحديث عن الصججلح الدسججتوري-
 "افتئات"على حق رئيس الجمهورية وكلمة "افتئات"هذه غامضة وغريبة علججى جمهججور

المستمعين.
ل تستخدم " تم " للتعبير عن حدث جري في الماضي.-
مثل: شهدت باريس, أمس, مفاوضات تمت بين اليرانيين و المريكيين.-
من الفضل أن تقول:-
مفاوضات جرت بين اليرانيين والمريكيين.-
ل تستخدم فعل " قام " للتعبير عن حدث:-
قامت القوات السرائيلية بقتل عدد من الفلسطينيين-
من الفضل أن تقول:-
قتلت القوات السرائيلية عددا من الفلسطينيين.-
 عند استخدام الجمل البلغية يجب أن تفكر أكثر من مرة لن ذلك إضافة إلي كونهججا-

تستهلك الوقت والجهد فإنها تعطي المستمع فرصة في التفكير فيما تقول.

علمات الترقيم:
     تذكر أّن وضع علمات الترقيم في مكانها الصحيح تساعد المذيع على القراءة الصحيحة,

وبالتالي تساعد المستمع على فهم الرسالة بشكل أيسر.
 علمات الترقيم هي العلمات التي تخلل الكتابة لتساعد على تفصيلها وتنظيمها,-

تنظيما يساعد على الفهم.
 وهى الفصلة ", " - الفصلة المنقوطة "؛ " – " النقطة "." – النقطتججان ":" – علمججة-

 الستفهام "؟" علمة التعجب "! " علمة التنصيص (" ")- الشرطة "- " الشرطتان "- - "
القوسان "( )"
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الفصلة ", ":-1
وتكون بين الجمل المتصلة المعنى, مثل:

 أكد الرئيس السوري, بشار السد, أن بلده مستعدة لجراء محادثات مع إسرائيل, وأنها تريد
حل سلميا للصراع في الشرق الوسط.

الفصلة المنقوطة "؛ ":-2
وتكون بين جملتين أحداهما سبب في حدوث الخرى.

":لنقطة "." :-3
وتوضع في نهاية الكلم للدللة على تمام المعنى فمثل:

 قرر مجلس المن القومي اختيار وزير خارجية كوريا الجنوبية, ابان كى مون, امينجا عامجا
للمم المتحدة.

النقطتان ":":  -4
وتوضعان بعد القول أو ما في معناه مثل: 

قال الرئيس مبارك: إن مصر متمسكة بدفع عملية السلم في الشرق الوسط.-
إن دعواك تحتمل أمورا ثلثة:أولها....-

وتوضع في نهاية الجملة الستفهاميةعلمة الستفهام "؟":  -5
وتوضع في نهاية الكلم الذي يحمل معنى الدهشة من شيء ماعلمة التعجب "!":  -6
علمة التنصيص (" "):-7

ويوضع بينهما ما ينتقل بنصه من الكلم مثل:
وذكر مبارك "إن خيار مصر هو السلم....."

وتوضع بعد العدد في أول السطر, وفي حالة الحوار بين اثنين.الشرطة "-":  -8
توضع في حالة الجملة العتراضية.الشرطتان "- -":  -9
القوسان "( )":-10
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ععععدد الع
صور العدد :-

يأتي العدد علي صورة متعددة, فيكون:
مفرد من الواحد إلي العشرة..1
".19-11مركبا مع العشرة من ".2
" ماعدا ألفاظ العقود.21:99معطوفا ومعطوفا عليه من ".3
.90-...............-50-40-30-20ألفاظ العقود وهى:.4
لفظ مائة, وألف, ومضاعفاتها..5

تذكير العدد وتأنيثه
" يوافقان المعدود دائما في حالة الفراد مثل:1.2العددان ".1

تحدث في الحفل اثنان...تحدث في الحفلتان... تحدثا في الحفل اثنتان.
 والغالب في هذه الحالة تعني لفظ المعدود عن العدد لدلته عليه أفرادا وتثنية,-

تذكيرا وتأنيثا مثل:  ( في المسرحية بطل, أو بطلن, أو بطلتان ) .
وفي حالة التركيب, مثل قوله تعالى "إني رأيت أحد عشر كوكبا "-

"إن عدة الشهور عند ال اثنا عشرا شهرا ".
 وفي حالة العطف مثل:في الكتاب واحد وعشججرون موضججوعا, واثنتججان وتسججعون

صفحة".
 العداد من ثلثة إلى تسعة تكون على عكس المعدود في التذكير والتججأنيث,.2

 سواء أكانت مفردة أم مركبة أم معطوفة, فالمفردة مثل قوله تعالى:"سججخرها عليهججم
سبع ليال وثمانية أيام ".

 والمركبة مع العشرة مثل: في المعسكر الصيفي للمتفوقين تسعة عشر طالبججا-
وثلث عشرة طالبة.
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 والمعطوف مثل: "تزوج الرسول "ص" السيدة خديجة وسنه خمسة وعشرون-
عاما".

 " يأتي علي خلف المعدود إذا كان مفردا مثل: أعتكف المريججض10العدد ".3
عشرة أيام, وعشر ليال.

 فإذا كانت العشرة مركبة مع غيرها أتت مع مرفق المعدود مثل:هذه التمثيلية-
المسلسل ثلث عشر حلقة, وقد اشترك فيها أربعة عشر ممثًل.

 " والمائة واللف, ومضاعفاتها, ل يتغير لفظها مع90-20ألفاظ العقود من ".4
المذكر والمؤنث, سواء أكانت مفردة أم معطوفة مثل:

الشهر العربي تسعة وعشرون يوما, أو ثلثون يوما.-
في الحديقة ألف شجرة, اللف الثمار.-

الختصارات، وأسماء الدول والمنظمات:
 عند وجود اختصارات، أو حروف مختصرة لسماء الدول والمنظمات أثناء كتابة التقارير أو

"UNESCO"،UN ، USAالتحاور مع المصادر أحيانا يكون هناك اختصارات مثل:  
 - ل تعتقد أنها معروفة للجمهور حتي إن كنت تعرف ماذا يعنى هجذا الختصجار، وكجذلك

المصادر التي تتحدث إليها عليك أن توضحها أو تطلب من المصدر أن يوضحها .
يجب أن تكتب ماذا يعنى ذلك وأل فأنت تدعو المستمع إلى تحويل المحطة.

فمن الفضل دائما أن تذكر أسم المنظمة كامًل ثم تشير إليها اختصارا بعد ذلك.

ذكر المصدر
فمثل: ذكر المصدر أول، ثم ذكر ما يقوله لحقا.

فمثل: أفضل أن تقول.. ذكرت وكالة رويترز أن (.....)
 بدل من أن تقول: كما ذكرته رويتزر هذا أمر أساسي يعطى انطباعججا أكججثر بالمصججداقية

وتحرى الدقة، فيما تقوله الذاعة أو فيما تنقله.
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س : كيف نوزع البرامج ؟
 يمكنك أن تعتمد على نظرية بسيطة في إعداد التقارير وفى توزيع المواد الذاعية المختلفة أو
 بمعنى أخرى في وضع خريطة البرامج وهذه النظرية يمكن تسميتها. "بالمربعات الربعججة"

وتهدف إلى تجنب البعد عن الحياد والموضوعية قدر المكان..

ويمكن توضيح هذه النظرية بالشكل التالي:

 حرف "إ" معناه "البيض" وهو يرمز لمادة إيجابية سواء كانت هذه المادة خبر أو تقريججر أو
حوار أو مسرحية.. الخ.

أما حرف "السين" فإنه يرمز إلى اللون "السود" وهو يشير إلى مادة سلبية.
أما حرف "الخاء" معناه جر خفيف أو مادة خفيفة الظل.. طريفة تدخل على النفس السرور.

 أما حرف "الثاء" معناه مادة إذاعية ثقيلة أو دسمة في أي مجال من المجالت سياسة، اقتصاد
أو غير ذلك.

 ولحظ أن توصيل هذه المربعات الربعة من أي اتجاه سيعطيك مادة جذابة شججيقة مقبولججة
للجمهور ولكن يفضل أل تبدأ النشرة أو اليوم الذاعي بالخبار الثقيلة.

سإ

ث خ
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الفارق بين الكتابة للصحف والكتابة للذاعة

الجريدةالذاعة

 المتلقي هو شخص غالبا مايكون مشغول- 
 بعمل اخر، ويمكنه بلمسه واحدة للمججاوس

التجول بين عدة مواقع اخري.

- الذن هي وسيلة المتابعة.

 - تلعب المقججاطع الصججوتية والموسججيقية
 وغيرها، وابداع المذيع الججدور الول فججي

جذب الذن.

 - الجملة لبد وان تكون قصيرة، دقيقججة،
 واضحة، سهلة ومكتملجة الركجان شجكل
 ومضمونا، ولمجال للجملجة العتراضجية
 لنها قد تصيب المستمع بالملل وتتسبب فى

تشتته وعدم وصول المعنى اليه.

 - ل يوجد فرصة لمستمع للعودة الى الخبر
 ال اذا كان هناك موعدا محددا معلن لعادة

البرنامج.

- وقت المستمع قليل مقارنة بالقارئ.

 - ينصح بالبتعاد عن الرقام والحصاءات

 - المتلقي : يركز فيما يقرأه نوعا ما، وربمججا
 ليقوم بعمل اخر فى نفس الوقت، وليقرأ اكثر

من صحيفة فى نفس الزمن.

- العين هى وسيلة المتابعة.

  والصججورةFONTS- تلعججب الخطججوط   
 والرسوم التوضيحية دورا فى تجميججل الخججبر

وجذب العين.

 - هناك مساحة لتنويع اسلوب الكتابة باستخدام
 الجمل العتراضججية، والمحسججنات البديعيججة
وغيرها والتورية  والكناية  والستعارة   كالتشبيه 

لنها تجذب القارئ.

 - بإمكان القارئ العودة للموضوع فى اى وقت
طالما ان الصحيفة بحوزته.

 - لدي القارئ متسججع مججن الججوقت للقججراءة
والمتابعة

17



مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف                                            الدليل التدريبي

 قدر المكان. ويمكن اختزال الرقم الكججبير
 باختزاله بصججيغة قرابججة كججذا ، نحججو ،

زهاء...  

 - عامل الوقت يلعب دورا فججى تقصججير
 الموضوع او تطويله بحسججب كججل فججترة

اخبارية او كلما طرأت تطورات.

 - الخبر فى الصحيفة يعد وثيقة ملموسة يمكن
 العودة اليها والستشهاد بها، لذلك تكتب الرقام

والحصاءات دون اختزال او تقريب. 

 - الخبر يعرض مرة واحدة وليمكن الضججافة
 اليه او تقصججيره او تطججويله او متججابعته ال
 بصدور طبعة جديدة فى نفس اليوم أو في اليوم

التالى.

  Cueمقدمة الخبر: •

 هى الجمل الثلث أو الربع القصيرة التى يقرأها المذيع للتمهيد  CUE مقدمة الخبر أو الج 
 للخبر عند معالجته في فترة إخبارية . وتبنى المقدمة على خبر النشرة وتتشابه معه إلى حججد

كبير. ويتعين على المقدمة أن تكون :
** قصيرة دون إخلل بالمعنى.

** مباشرة بمعنى أل تحتوي على جمل اعتراضية.
** تلخص التغطية اللحقة أو تمهد لها.. 

** يعتمد عليها المذيع نسبيا في إجراء مقابلته المسجلة أو المباشرة.
 ** الجملة الولى يجب أن تجذب النتباه، وتحتوي على المعلومة الرئيسية والجديججدة فججي

الحدث.
 ** المقدمة مسؤولية المذيع بالتعاون مع المحرر ويتعين تحججديثها بشججكل مسججتمر طبقججا

للتطورات.
مثال:
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   أعلنت وزارة الصحة عن إصابة بشرية جديدة بمرض أنفلونزا الطيور، هى الثانية عشرة
منذ ظهور هذا المرض بين البشر فى مصر منتصف الشهر الماضى.

 عاما من إحدى قرى محافظة المنوفية.18     حالة الصابة الجديدة هى لفتاة عمرها 
      وقد أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلها جراء ارتفاع عدد المتوفين بسبب أنفلونزا

الطيور فى مصر خلل ثلثة أسابيع فقط إلى ثلثة أشخاص.
      وفى سياق متصل، حذر مجلس الشعب المصري من تفشي مرض أنفلععونزا الطيععور

وتوطنه بمصر متهما الهمال وغياب الرقابة الصحية.

،Headlines ** يلحظ أن الجملة الولى تصلح لن تكون خبرا في موجز قصججير جججدا    
  ، ثم تصلح الجمل الربع  لتكون خبرNews Summaryوتصلح الولى والثانية والثالثة لموجز 
  .News Bulletinضمن نشرة مدتها خمس دقائق مثل   

تحرير الخبر:•
  مثال: 

      أعلنت وزارة الصحة عن إصابة بشرية جديدة بمرض أنفلونزا الطيعور هعى الثانيععة
 عشرة منذ ظهور هذا المرض بين البشر فى مصر منتصف الشهر الماضي. حالة الصععابة

 عاما من إحدى قرى محافظة المنوفية شمال القاهرة .18الجديدة هى لفتاة عمرها 
 وقد أصيبت الفتاة بالمرض قبل نحو أربعة أيام، نتيجة مخالطتها لطيععور منزليععة مصععابة

ونافقة. 
     المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور عبد الرحمن شاهين صرح لحريتنععا إن اللجنععة
 العليا لمتابعة مرض أنفلونزا الطيور اتخذت ضوابط مشددة لمنع المزيد من انتشار المرض،
 منها حظر بيع الطيور أو ترتبيتها بالمدن وحظر تداولها أو نقلها بين المحافظات. كما أعلن

عن توفير كميات كبيرة من عقار التامفلو لمواجهة أي طوارئ بين البشر.
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       منظمة الصحة العالمية أعربت عن قلقها جراء ارتفاع عدد المتوفين بسبب أنفلععونزا
 الطيور فى مصر خلل ثلثة أسابيع فقط إلى ثلثة أشخاص، جميعهم من النساء. وأضععاف
 الدكتور زهير حلج ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصععر قععائل : إنععه يتعيععن علععى
 المواطنيين التعاون مع السلطات فى تطبيق قواعد الحجر الصحى المعلن عنها لمنع مزيععد

من الصابات بين البشر.
     وفى سياق متصل حذر مجلس الشعب المصري فى بيان من تفشععي مععرض أنفلععونزا

الطيور وتوطنه بمصر متهما الهمال وغياب الرقابة الصحية . 
     علء طاحون النائب بالبرلمان عن دائرة شمه التى تنتمععى إليهععا الصععابة البشععرية
 الخيرة قال فى اتصال هاتفى : إن الصابة نتجت عن مخالطة الضحية لطيور منزلية وعدم
 اعتدادها بالتعليمات الصادرة عن وزارتي الصحة والزراعة.  وأضاف طاحون  : إنه لبععد

من أن يقوم أصحاب المزارع الخاصة بالتوقف عن بيع الدواجن سرا.
    وبحسب البيانات الرسمية، أمكن الحد نسبيا من انتشار انفلونزا الطيور بالحضر، ولكععن
 يبدوا أن الريف المصري لم ينتبه بعد إلى حجم الخطر.. مما ينذر بكارثة صحية إذا أفلععت

زمام السيطرة على المرض فى الوقت المناسب. 
   وكان مرض أنفلونزا الطيور قد اكتشف فى الطيور للمرة الولى في مصر فعي منتصعف

فبراير العام الماضي وظهرت أول إصابة بشرية بعد شهر تماما من هذا الموعد.
   وفور ظهور المرض شكلت لجنة عليا تضم  وزارات الصحة والزراعة والبيئة والداخلية

وأعلنت اللجنة لمتابعة المرض.

يلحظ في الخبر التي:

 تعدد زوايا الخبر ما بين وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية ومجلججس الشججعب-1
ونائب بالمجلس.
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 تعدد المصادر فهناك مؤتمر صحفي للوزارة وتصريحات للمتحدث باسمها لحريتنججا،-2
 وبيان لمجلس الشعب من الوكالت واتصال هاتفي مع عضو عججن الججدائرة الججتي بهججا

الصابة.
  كل هذه المصادر دلت بالطبع بتصريحات طويلة ومسهبة تكفى لصفحات، ولكن تم-3

 الكتفاء بأهم النقاط من كل جهة وهذه هى مهمة المحرر. لذلك يجب مراعاة التي

عن التحرير:

  . مع اختصار الجملججتين الولييججنActionالبدء بأحدث التطورات وأهمها •
قدر المكان لستخدامها كمقدمة فترة إخبارية أو للموجز أو للنشرة.

 وضع أهمية الخبر بالنسبة للمستمع فى العتبار، فخبر أنفلونزا الطيور يهججم•
 كل المستمعين لن لها اثر مباشر على الصحة العامة، بخلف خبر عن الفنججان فلن
 أو علن. وهذا مهم عند ترتيب أخبار النشرة والموجز وعند معالجة الخبججار فججي

الفترات الخبارية المطولة.

   بترتيب أهميتها وبترتيب صججدورها،Reactionsالعودة إلى ردود الفعال •
 فتصريحات منظمة الصحة العالمية تزامنت مع مؤتمر وزارة الصحة، ولكن الوزارة
 هى التي أعلنت الخبر. لذلك بدأ الخبر بإعلن وزارة الصحة،  ثم تلته تصججريحات
 المنظمة. بيان مجلس الشعب مهم أيضا ولكن ليس أهم من الوزارة والمنظمججة فججى
 السياق الحالى لذلك جاء ثالثا. وأخيرا جاء التصال الهاتفي مع النائب كمبادرة مججن
 الذاعة ويتحدث عن الحالة المعنية فقط من واقع وظيفته كعضو بمجلس الشعب عن

  حيث تمت الشارة الى خلفية ظهورBackgroundالدائرة. وفى نهاية الخبر، هناك 
المرض فى مصر والشارة إلى أن هناك لجنة عليا لمتابعته.
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 تم الستشهاد بأهم جملة أو جملتين فقط من تصريحات هذا المسججؤل أو ذاك•
يحدث ملل. دون إسهاب ليحتفظ الخبر بحيويته وتركيزه ومنعا للتكرار حتى ل

 المفردات المستخدمة بسيطة ومباشرة وليسججت معقججدة ول تحتججوى علججى•
 تلقى اهتماما من المستمع. كذلك يجب أثناء التحرير تشخيصات طبية أو فنية ربما ل

البتعاد عن الرقام والحصاءات الطويلة والصعبة قراءة واستماعا.

 احتواء الخبر على إجابات لكل السئلة الرئيسية وهى: من؟ مججتى؟، ايججن؟،•
كيف؟، ولماذا؟.

 حصول كافة أطراف الخبر على مساحة متساوية تقريبا داخل الخبر مع عدم•
 الخلل بالمضمون. كذلك يتعين ذكر الرأى المضاد أو رأى الطرف الخر إذا كججان
 الخبر يتعامل مع قضية خلفية أو متصل بأطراف لها وجهججات نظججر مختلفججة أو

أطراف متصارعة. وهذا يقصد به تحقيق التوازن فى الخبر.

 عند تحرير الخبر، يراعى عدم التطوع بمعلومات قد تكون غير مؤكججدة أو•
 غير منسوبة لحد، كذلك يحظر إضفاء أي طابع أو رأي شخصي علججى النججص أو
 استخدام صفات توحي بذلك، أو توحي بالنحياز لطرف ضد طرف. هججذا سيضججع

مصداقيتك فى مهب الريح.

- إعداد التقارير الذاعية بأنواعها المختلفة1

المباشر من دون  أي أصوات   • المعلوماتي  التقرير   )Straight Report 

or Xn  التقرير المصور المعلوماتى البسيط ،Informative Illustrated Report 

  ، والتقرير المصورAnalytical Illustrated Report، التقرير المصور التحليلي 
.Packageالمطول تحليلي أو منوع   
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- تعغطية المؤتمرات.2 

- تدريبات إلقاء بالستوديو وتصحيح لغة عربية ونطق.3 

 تمهيد : من بين أشكال معالجة الخبر بأنواعه المختلفة ( سياسي، ثقافي، اقتصادي، اجتماعي،
 علمي ....) هو عرض الخبر في شكل تقرير، يقرأه مقدم برامججج أو محججرر أو مراسججل..
 ويتعين أن يحتوي التقرير كما أسلفنا في المحاضرة السابقة على زوايا الخبر المختلفة والرأي
 والرأي المضاد. ويكون مكتمل الركان بحيث يقوم للمستمع وجبة مكتملة. والتقرير مهم لنه
 قد يوفر الوقت فى إعداد مقابلت مسجلة أو على الهواء لنه يحتوي على كليبات صوتية من

أطراف مختلفة بدل من تخصيص مقابلة كاملة لكل طرف.

Reportsأنواع التقارير الذاعية :    

المباشر - 1 :Straight Reportالتقرير  يعد بشكل سريع عن خبر  الذي  التقرير    وهو 
 يعده المراسججل يحتوي على مقاطع صوتية. وغاليا ما معين يجمع أحدث التطورات ولكنه ل

 أو المحرر فى صالة التحرير على وجه السرعة إلى أن يتسنى له ظهور تصججريحات علججى
لسان المسؤلين أو المعارضين أو المؤيدين.

 ويمكن اعتبار الخبر الخاص بأنفلونزا الطيور فى المحاضرة الولى واحدا من هججذا
النوع.

 :2006مثال تخيلى أخر، وهو متابعة فورية لتفجبرات دهب التى وقعت فى إبريل 
   "للمرة الثالثة فى أقل من عام ونصف تسيل دمععاء زوار منطقععة جنععوب سععيناء مععن

  سنويا اهععتزت بفعععلحت اللف من السيااالمصريين والجانب.  دهب التي يقصدها عشر
 ثلثة إنفجارات عشية احتفال المصريين بالذكرى الخامسة والعشرين لتحرير سععيناء مععن

الوجود السرائيلي.  
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       وفى كلمة متلفزة، أدان  الرئيس حسني مبارك الحادث واعتبره عمل إرهابيا مؤكععدا
أن من تورطوا فى الهجمات لن يفلتوا من العقاب. 

    أما وزير الداخلية المصرية حبيب العادلي الذي توجه إلى منطقة الحادث فأكد عدم وجود
 تقصير أمني في المنطقة قبيل التفجيرات. فيما ذكر المتحدث باسععم مجلععس الععوزارء أن

السلطات لم تتلق أية تهديدات أو تحذيرات مسبقة.
  وفور وقوع التفجيرات انتشرت أعداد كبيرة من رجال المن فى محيط المنطقة لمنع تسلل
 أي عناصر ربما تكون قد تورطت فى الهجمات خارجها. كما بدأت فى استجواب عدد مععن

شهود العيان ومن سمحت حالته من المصابين ربما تصل إلى خيوط تقودها للمنفذين.
    وتقول التقارير الولية أن انفجارات دهب نفذت بعبوات موقوته وليست هجمات انتحارية

بسيارات مفخخة.
   وكانت منتجعات طابا وشرم الشيخ قد تعرضتا لهجمات بسيارات مفخخععة فععى أكتععوبر

  على التوالي اسفرت عن مقتل وإصابة العشرات مععن المصععريين2005 ويوليو 2004
 والجانب. ووجهت أصابع التهام فى الحادثين إلى خلية مسلحة اتخذت من سيناء قاعععدة

لها."                                                         (انتهى )

  :  هذا النموذج لتقرير أولي عن تفجيرات وقعت منذ دقائق أو ساعات قليلة، لذلكملحظات
 يتعين أن تترك المقدمة مفتوحة أمام المذيع يغيرها كيفما يشاء تبعا لحدث التطورات ومججن
 ذلك  أرقام القتلى والجرحى التي تتغير ساعة بعد أخرى، لذلك خلل التقريججر مججن أرقججام
 ضحايا لنها لم يكن هناك تأكيد رسمي على عددهم حتى اللحظججة واكتفججى بمتابعججة ردود

الفعال الرسمية المختلفة من الرئاسة الوزارات والجهات المنية.
   فى المقام الول ويرصد فقط أهم ردود الفعال ، ويخلواInformativeالتقرير معلوماتي  

من أصوات حتى الن.

 :Illustrated Report- التقرير ذي المقاطع الصوتية (المصور) 2
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 يمكن لنفس التقرير ألمعلوماتي أن يكون مصورا ( مصورا بلغة الذاعة يعني أن به مقججاطع
  ) في حال ظهور تصريح للرئيس مبارك أو وزير الداخلية علىClips or Bitesصوتية   

 الذاعة أو حتى أصوات لشهود عيان أو تصريحات لوزير الصحة أو محافظ جنوب سيناء أو
 Straightحتى أي جهة تعلن مسؤليتها... وهكذا. وهنا يتحول التقرير من تقريججر مباشججر  

 .Illustratedإلى تقرير مصور  

مثال تخيلي

 للمرة الثالثة في أقل من عام ونصف تسيل دماء زوار منطقة جنوب سيناء من المصريين "
 والجانب.  دهب التي يقصدها عشرات اللف من السياح سععنويا اهععتزت بفعععل ثلثععة
 انفجارات عشية احتفال المصريين بالذكرى الخامسة والعشرين لتحرير سيناء من الوجععود

السرائيلي.  
       وقد أدان الرئيس حسني مبارك الحادث واعتبره عمل إرهابيا مؤكدا أن من تورطععوا
 في الهجمات لن يفلتوا من العقاب. وأضاف الرئيس مبارك في رسالة بثها التليفزيون قبععل

قليل:

:::::::::::::::::::: مقطع للرئيس مبارك بصوته ::::::::::::::::::::::::::

    أما وزير الداخلية المصرية حبيب العادلي الذي توجه إلى منطقة الحادث فأكد عدم وجود
 تقصير أمني في المنطقة قبيل التفجيرات فيما ذكر المتحععدث باسععم مجلععس الععوزراء أن

السلطات لم تتلق أية تهديدات أو تحذيرات مسبقة.

:::::::::::::::::: مقطع صوتى لوزير الداخلية :::::::::::::::::::::::::
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    وفور وقوع التفجيرات انتشرت أعداد كبيرة من رجال المن في محيط المنطقععة لمنععع
 تسلل أي عناصر ربما تكون قد تورطت في الهجمات خارجها. كما بدأت في استجواب عدد

من شهود العيان ومن سمحت حالته من المصابين ربما تصل إلى خيوط تقودها للمنفذين.
    وتقول التقارير الولية إن انفجارات دهب نفذت بعبوات موقوتة وليست هجمات انتحارية

بسيارات مفخخة. 
   وكانت منتجعات طابا وشرم الشيخ قد تعرضتا لهجمات بسيارات مفخخععة فععي أكتععوبر

  على التوالي أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات مععن المصععريين2005 ويوليو 2004
 والجانب. ووجهت أصابع التهام في الحادثين إلى خلية مسلحة اتخذت من سيناء قاعععدة

لها."                                        (انتهى)      
  

 ملحظات : يتغير مضمون التقرير بتغير التطورات ،، كما يمكن زيادة الصوات مععن خلل
التصال بشاهد عيان وتضمين صوته بالتقرير وهكذا.

  :Package- التقرير المصور التحليلي المفصل 3

    هذا النوع من التقارير يستلزم مجهودا ووقتا أكبر مقارنة بالتقارير السابقة وغالبا مععا
 يركز على زاوية معينة من الحدث، كأن يتم مناقشة الثار المتوقعة لحععادث دهععب علععى
 السياحة في سيناء بشكل خاص وفي مصر بشكل عام. وهنععا تتععم السععتعانة بأصععوات
 المسئولين بوزارة السياحة، وأصوات عمال وموظفين بالمنشععآت السععياحية فععي دهععب،

وأصحاب المنشآت السياحية، وسياح أجانب ومصريين.
    كما يمكن تناول زاوية الرهاب في سيناء أبعاده ومسبباته ونتائجه. وفى هذه الحالة أنت
 فى حاجة إلى سماع أراء محللين وخبراء استراتيجيين وعسكريين وخععبراء فععي المععن

القومي ومسئولين من وزارة الداخلية ومسئولين من المحافظة....وهكذا.
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 كما يمكن تناول مشكلة البطالة من خلل قصة إنسانية لشاب كان يحلم بالعمل فى المنععاطق
السياحية الجديدة وتبددت آماله بسبب التفجيرات،، وهكذا. 

 * وبعيدا عن حوادث التفجيرات، يمكن عمل تقرير مصور مثل عن البوم جديععد لفنععان أو
 أغنية جديدة أو لوحة جديدة أو ظاهرة عمالة الطفال... وفى هذه الحالة يمكن للتقريععر أن
 يتضمن مقاطع من أغنيات وتعليقات للفنان أو المطرب وكععذا أراء الجمهععور مععن الفئات

والعمار المختلفة... إلخ.

وفى كل أنواع التقارير يتعين إتباع التى:

التعرف على الموضوع جيدا .•

البحث عن المعلومات ومن مصادر مختلفة .•

اختيار المتحدثين والصوات بعناية فائقة .•

اختيار أقوى الكليبات لجذب النتباه .•

موازنة وجهات النظر داخل التقرير .•

عدم إثارة علمات استفهام دون الرد عليها .•

ترتيب منطقي لعناصر الموضوع، وتأكد من صحة نطق السماء واللقاب.•

تجنب البتذال أو العبارات الصادمة أو الجارحة.•

المقدمة لبد وأن تعبر بشكل واضح وجذاب عن محاور التقرير.•
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 كتبته بصوت عالي للتأكد من وقعه على الجمل تكون قصيرة، اقرأ ما•
المستمع.

ضع نفسك في مكان المستمع واجب له عن معظم التساؤلت .•

يبررها داخل التقرير  لبد وأن تكون لها ماوالخلفياتالموسيقى •

.يحتملها تقرير واحد تناول زاوية محددة إذا كان الموضوع لها زوايا وأبعاد كثيرة ل

أوًل: مهارات إجراء المقابلت
تمهيد:

  عصب العمل العلمججي مرئيججا ومسججموعاInterviews   تمثل المقابلت أو الحوارات  
 ومكتوبا. فأي خبر أو معلومة تجئ في المقام الول نتيجة اتصال مباشر أو غير مباشر بيججن
 طرفين. فالمراسل ربما يرى حدثا فيقوم بإبلغه لوكالته أو محطته، وربما تحصججل الوكالججة
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 على الخبر باتصال هاتفي أو تصريحات مباشرة من طرف أخر، إلى غير ذلك. وفى النهاية
هناك خبر يجب نقله للمستمع وفى قوالب مختلفة منها المقابلت مع أطراف الخبر.

     الغرض من المقابلة هو الحصول على معلومات تهججم المسججتمع، إذا فالمججذيع أو مقججدم
 البرنامج هو وسيط بين أطراف الخبر والمستمع، ودوره هو توفير هذه المعلومات للمسججتمع

كاملة دون انتقاص. وهذا يتطلب التي:

إلماما جيدا بالقضية محور المقابلة.•
تنحيه العواطف والميول الشخصية عند إجراء الحوار.•
اختر ضيفك بعناية فائقة وتأكد أنه أكثر الملمون بالقضية محور النقاش.•
إعطاء الفرصة لكل طرف ليرد على الطرف الخر.•
توجيه دفة الحوار بما يجيب على استفسارات المستمع.•
الهدوء وعدم النفعال فأنت لست طرفا، ولكنك وسيطا.•
الصغاء الجيد لما يقال من كل طرف واستنباط السئلة من وحي الجابات.•
ابتعد عن السئلة التي تبدأ بع " هل " فلربما اكتفى الضيف بكلمة " نعم " أو " ل ".•
أنت الذي تسأل، فل تعطي فرصة للضيف ليستجوبك.•
 ابلغ الضيوف بموضوع الحوار، وإذا طلبوا معرفة السئلة فاكتفى بتوضيح المحاور•

فقط.
ضع المدة الزمنية للمقابلة في العتبار.•
 في الحوار.Challengingكن ندا  •
تتجاوب مع الضيوف بإيماءات أو عبارات استحسان أو استهجان. ل•
 تسمح للضيف باتخاذ المقابلة وسيلة للترويج  لنفسععه أو أفكععاره أو للدعايععة ل•

حزبه. لطائفته أو
احتفظ بورقة مسجل بها الخطوط العامة للحوار حتى ل تتشعب المقابلة دون داعي.•
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 تسمح له باستخدام لغة قد تؤذي الطععرف الخععر أو تقاطع الضيف بفجاجة، ول ل•
المستمع.

 في المقابلة المسجلة، إذا طلب الضيف عدم إذاعة مقابلته فحاول إقنععاعه وتهععدئة•
 مخاوفه وإذا أصر فاستجب لطلبه. وفي حال إتمام المقابلة دون مشاكل فليس للضععيف

حق فى أن يشترط إذاعة أجزاء معينة من المقابلة.
 تخن ضيفك ، بأن تكون قد أبلغته أنك لتسجل فى حين أنك تقوم بععذلك دون أن ل•

 يدري أو تستخدم هذا التسجيل فى تقريرك أو للذاعة لحقا.. فهذا مخالف لقيم العمععل
الصحفي.

اجعل أسئلتك قصيرة  ومركزة، وابتعد عن التعميم أو الحكام المسبقة.•
 إذا حدث وتحدث ضيفك في حق شخص أو مسئول غير موجود وقت إجراء المقابلة•

 على الهواء حاول التصال بهذا الشخص خلل نفس البرنامج وإتاحة حق الرد له، وإذا
 لم يتح ذلك فاذكر أن هذا هو رأى الضيف وليس رأى المحطة، ونبه الضيف إلى الخطععأ

الذي وقع به بطريقة ذكية.
 إذا لم يتح لك إجراء لقاء مع طرف أصيل في القضية محور النقععاش، حععاول أن•

تجتهد للوصول إليه واذكر ذلك للمستمعين.
 اتبع دائما الرشادات التحريرية التي تتبناها الذاعة وضعها نصععب عينيععك عنععد•

إجراء أي حوار.
 طراف القضية،أ  يختلف عن الحوار مع way 2اعلم أن إجراء حوار مع مراسل •

 وهذا يختلف بدوره عن الحوار مع الخبراء والمحللين والمتابعين والجمهععور ونشععطاء
 نسان وهكذا. لكل طرف من هذه الطراف أسئلة معينة يتعين توجيههععا لععه.إحقوق ال

 تسئله في هذا الطار. كذلك تحصععل فمراسلك يقدم معلومات فقط ول يحلل أو يعقب ول
 من أطراف القضية على نفي أو تأكيد للمعلومات وعن أسباب النفي أو التأكيد، وأسباب

هذا الفعل أو ذلك والغاية من وراءه ...
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 أثناء متابعة الخبار اليومية وردت أنباء عن وفاة الحالة الثانية عشرة لنفلونزامثال تخيلى : 
 الطيور. المر يتطلب إجراء مقابلت مع أطراف مختلفة نكتفي بأربعة منهججا هججم أطججراف

أصليين في القضية.
  من المستشفى:way 2حوار مع المراسل أو الموفد   .1

 لو كان الموفد في المستشفى حيث توفيت الحالة فالسئلة التي توجه إليه تكون من قبيل جمع
المعلومات ...

هل تأكدت المعلومات بشأن وفاة الفتاة المصابة بالمرض؟
هل صدرت بيانات عن المستشفى توضح حالة الفتاة قبل الوفاة؟

هل هناك أقارب للفتاة محتجزين بالمستشفى لحتمالت إنتقال العدوى؟
هل تحدثت إلى أي من أقارب الفتاة لتعلم ظروف الصابة وظروف السرة؟

شابه من هذه السئلة....            ** وما
حوار مع مسئول بوزارة الصحة:.2

 في غضون أقل من عام؟12أسباب ارتفاع حالت الوفاة إلى 
هل العلج الموجود غير فعال؟

هل هناك قصور في خطة الوزارة لمواجهة المرض؟
ماذا لو اتسع نطاق الصابة بالمرض بين البشر، هل هناك خطط بديلة؟

هل تتعاونون مع دول وقعت بها إصابات مشابهة؟ 
هناك أنباء عن تحور الفيروس... هل لديكم علجات بديلة؟

هناك من يقول أن الوزارة لم تكن تقدر الوضع كما يجب، فما ردكم؟

مقابلة مع والدة أو الدة الفتاة الضحية؟.3

هل فعل .... رحمها ال ، كانت تخالط الطيور كما قالت وزارة الصحة؟
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 طيب لما عرفتوا إن فيه مرض بيصيب الفراخ وبينتقل للبنى آدمين، ليه متخلصتوش من البط
والوز اللي عندكو؟

لكن ياحاج ده مرض مش حاجة بسيطة والمفروض كنت اتخلصتوا من طيوركو؟
انتو بتربوا الطيور فى مكان منفصل ول موجودين معاكو فى نفس المكان علطول؟

هل فيه أطفال فى البيت ؟ هل أخذتوا تعويض من حد؟ .... وهكذا.
** لحظ اللغة العامية هنا لن الضيف مستواه التعليمي ربما يكون محدودا.

مقابلة  مع طبيب بيطري متخصص ؟.4
لماذا ينتشر المرض بين الدجاج والبط أكثر منه فى طيور أخرى؟

ولماذا لم يتم التوصل إلى مصل واقي حتى الن؟
 للقضاء على المرض؟المثلهل إعدام الطيور على نطاق واسع هو الحل 

هل من الممكن أن تنقرض سلسة الفراخ البلدي إذا استمر المرض بوتيرته الحالية؟  ....

ثانيا :  مواجهة المواقف الصعبة

 هي مهنة المتاعب بل شك لذلك تسلح بالصبر وبالحكمة والهدوء فكل كل موقف تتعرض له
أثناء عملك كصحفي. وسنكتفي بموقفين فقط هنا. 

رئيسك في العمل هو مرجعيتك الساسية عند التعرض لي موقف صعب.
تتعجل بالعودة إليه في كل صغيرة وكبيرة وحاول العتماد على نفسك. ل

أحسن التصرف منذ البداية ول تقع في الخطأ فتتفاقم المشكلة.
كظم الغيظ والهدوء واللغة المهذبة كفيلة بأن تحل كثير من المشاكل.

الموقف الول
 يريد الكشججف     إذا كنت في المكتب وجاءتك مكالمة هاتفية وعلى الطرف الخر شخص ل

 عن هويته ولديه خبر هام، فحاول إقناعه بأن يفصح لك عن هويته وأعطججه وعججدا بججأن ل
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 تعده بأنك ستنشججرها تكشف عنها إذا لم المر. إذا رفض فاحصل منه على المعلومة ولكن ل
 مباشرة.  وتأكد أن لديك إظهار لرقم الطالب ربما تحتاج الرقم لحقا. ول تبادر بالتصججرف
 بمفردك إذا كان الخبر حساسا. يمكنك التأكد من صحة الخبر بوسائل مختلفة وعد للمسئولين

 مانع من أن تطلب من محدثك إرسال وثائق أو مستندات إلى عنوان لتأكيد الخبر أو نفيه. ول
 مكتبك للتدليل على صدق كلمه. واحتفظ بمذكراتك لطول فترة ممكنة. يمكنك إذاعة الخججبر

فقط بعد أن تطبق القواعد الصحفية المعمول بها.

الموقف الثانى
     إذا كنت تغطى انتخابات أو مظاهرات ، فاعلم أنك تذهب لتغطى خبر ل أن تكون محور

 تنضم للمتظاهرين تجعل من نفسك مستفزا للخرين خاصة رجال المن ول الخبر، بمعنى ل
 تتججورط يحدث. ل تتعاطف مهم أو تستاء من تصرفات رجال المن، فأنت مجرد ناقل لما أو

 في أي نشاط ربما ينقلك من خانة الصحفي إلى خانة الناشط كأن تنقل في سيارتك متظاهرين
 أو تصيح معهم. إذا أخذت منك آلة التصوير أو التسجيل عنوة، فحججال اسججتردادها بلياقتججك

 حدث دون اختلق أحداث وهمية. وفججى وحكمتك وهدوءك. وإذا لم تفلح فاعلم مستمعيك بما
 تحاول الحتكاك برجال المن، واترك لمديرك القيججام باتصججالته لسججتعادة كل الحالت ل

أجهزتك أو إخراجك من المشكلة إذا تطورت لحقا.

.News Roomأول:  صالة تحرير الخبار 

 تمهيد: 

  أي محطة إذاعية أو تليفزيونيةKitchen  هي مطبخ Newsroom صالة تحرير الخبار  
أو صحيفة  ذات طابع إخباري .
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           تخيل مكونات المطبخ ستجد أّن هناك مكونات ثابتة كالبوتجاز والخلط  والطباق
 والملعق والسكاكين وغير ذلك. وهذه الشياء يقابلها فى صالة التحرير أجهججزة الكمججبيوتر
 وأجهزة المونتاج والمكساج وجهاز التسجيل والميكروفرون والهواتف وغير ذلك. وكل هججذه
 الجهزة لها وظيفتها المحددة. وكلما كانت الجهزة حديثة ومتطورة وتتحمل العمججل الشججاق

وتتعدد وظائفها وبرامجها كلما كانت عملية الطبخ (التحرير) سريعة ومتقنة ويسيرة. 

        فى المطبخ هناك شيف كبير يقابله فى صالة التحرير رئيس التحرير وهنججاك أيضججا
  يقابلها جدولMenueمجموعة من الطباخين المهرة يقابلهم المحررون والمترجمون، ومينيو 

Runningالعمل أو الج    Orderوهناك شخص يقوم بإحضار الخضار الطججازج مججن ،  
 السوق يقابله المراسل الذي ينقل لك الخبر من موقع الحدث، وفني صيانة يضججمن سججلمة
أجهزة الطبخ يقابله مهندس الصوت الذي يضمن خروج المادة الذاعية بصورة فنية سليمة. 

     وفى النهاية يأتي دور الجارسون ويقابله المذيع الذي لبد أن يكون حسن الصوت، ولبقججا
 وقادرا على تنظيم الطباق على السفرة في أروع  صورة لتكون جذابة للضيف. والطبججاق
 هنا هي المواد المذاعة.  وتصبح مسؤولية المذيع تقديهما بأسلوب جذاب وشيق ومتقن حججتى

تجد صدى لدى ضيفك وهو المستمع. فنحن جميعا في خدمة العميل، أقصد المستمع. 

      وكلما كان العمل منظما وبعيدا عن العواطف، كلما خرجت الوجبة جميلة ولذيذة. أما لو
 حدث تقصير في أي من الوظائف والدوار السابقة ستفسد الوجبة وتفقد ضيفك أو مسججتمعك.
 والمحل (المحطة الذاعية) سيتوقف عن العمل، وتفقد أنت والفريق وظائفكم. عفوا للتشججبيه،

 هو إل منتج يتحتم تقديمه في أفضل صورة ليكون ولكننا لبد وأن نقر جميعا بأن ما نذيعه ما
قادرا على المنافسة.
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 الجهزة
 يتم تحديث وتطوير الجهزة بشكل دوري على أن يضاف إليها أفضل البرامج فى مجججال-1

التسجيل والمكساج والمونتاج والرسال والستقبال.
  الشتراك في أكثر من وكالة إخبارية موثوق بها، ووضع عدد من أجهزة التليفزيون في-2

 صالة التحرير والستوديو بحيث يستطيع جميع العاملين بصالة التحرير متابعة القنججوات
الخبارية الهامة. ول يسمح باستغللها للترفيه.

 Staff عمل صيانة دورية للجهزة وتجديد التالف منها وتدريب جميع أعضججاء  الججج  -3

 على  البرامج المتصلة بوظيفة كل منهم وتدريبه على بقية البرامج للستعانة بججه وقججت
الحاجة.

  متابعة الرسال على مدار الساعة لكتشاف أي عيوب في الصججوت وتلفيهججا. سججماع-4
الرسال من ضمن مهام رئيس التحرير.

  ضمان إلمام جميع المحررين بتقنيات التسجيل بالميكرفون وأجهزة التسجججيل الخججرى-5
 وكيفية  التغلب على مشكلتها وكيفية المونتاج والمكساج وإجراء المقابلت دون الستعانة

بمهندس صوت. 
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رئيس التحرير

 و الفترة الخبارية ويكون لججه صججلحياتأ هو العقل الذي يسير اليوم التحرير      رئيس 
 اتخاذ القرار وتحمل المسؤولية في الحوال العادية وغير العادية، إل في الضرورة القصوى
 يتعين عليه العودة إلى مدير أو رئيس المحطة. ولنه يتحمل الجانب الكبر مججن المسججؤولية

:هفمن واجبات

 تحديد محتوى البرنامج وأولويات ترتيب الخبار وكيفية معالجتها والشججراف علججى•
المحررين المترجمين والمراسلين وتوجيهم وتكليفهم بالمهام.

 البحث عن قوالب وأساليب وإضافات مبتكرة تثرى البرنامج فججي حججدود المججوارد•
المتاحة.

 يتعين إذاعته. وضبط أسلوب العمججل بحيججث ل ل يتعين وما اتخاذ القرار بشأن ما•
يتجاوز الموازنة المالية للفترة الخبارية أو البرنامج ككل.

 متابعة تطورات الخبار واختيار أهمها لتناوله وتحديثه ووضع خطججط للطججوارئ .•
واللمام بكافة التطورات محليا وإقليميا ودوليا وكذا البعاد التاريخية والجغرافية للمنطقة.

 لديه القدرة على الترجمة والتحرير والنتقاء والخراج والمكساج والمونتججاج حججتى•
يكون مرجعية لباقي أعضاء الفريق، بل ويمكنه تدريب الجدد منهم وقت الحاجة. 

 يقدم تقارير وافية ودورية موضوعية لمدير أو مجلس إدارة المحطة تتضججمن سججير•
العمل واقتراحات للتحسين والبداع وحل المشكلت إن وجدت.

يستطيع استغلل المواد المذاعة في تطوير الخبار على موقع الذاعة على النترنت.•
يستطيع أن ينوب عن مدير المحطة أو رئيسها في حال غياب الخير أو سفره.•
 يكون لديه استعداد للبقاء فى العمل إذا استدعى المر ليل أو نهججار، أو فججي أيججام•

 الجازات، وأن يكون مستعدا للحضور للعمل فى أي وقت، ويكون قججادرا علججى تقججديم
إجابات على السئلة الطارئة سواء كان فى العمل أو خارج العمل. 
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أل تمنعه ظروفه السرية من السفر أو التحرك بحرية لصالح العمل. •
 وبشكل عام يجب أن تتوافر به صفات القيادة والهججدوء والعزيمججة والدارة الجيججدة•

والبتكار والمرونة والقناع والحسم.

  Producersالمحررون.. المترجمون.. المخرجون  

 producers      إذا كان رئيس التحرير هو الذي يتخذ القرار ويحدد ويوجه ويحسم، فالج 

 هم  من يقومون بالتنفيذ لكل هذه الشياء. وهذا ليعني أنهم مطيعون للوامر فقط ، ولكنهججم
عصب الذاعة والدينامو الذي يحركها. لنهم هم الذين يقومون بالواجبات التالية:

الستماع للمواد السابق تسجيلها وتقصيرها وتعديلها والحكم .•
بصلحيتها للذاعة فنيا وتحريريا من الساس.•
 تسجيل التقارير المباشرة أو المصورة بأصواتهم إذا كانت مترجمة أو إعدادها مججن•

متابعة الوكالت أو الفضائيات وقت اللزوم.
توجيه المذيع أثناء الهواء إذا كان المحرر سيعمل مخرجا.•
  بالتعاون مع مهندس الصوت.play listوضع الج  •
التواجد فى الستوديو قبل الهواء أو التسجيل بوقت كافي.•
التأكد من أن المذيع ملم ومستعد، وتوجيهه إذا لزم المر.•
عدم الحديث للمذيع إل وقت الضرورة أثناء الهواء.•
   والتنججويه عججن المحطججةpromosتوجيه مهندس الصوت بضرورة استخدام الج •

وشعاراتها باستمرار.
 وقبل كل ذلك مناقشة محتويات البرنامج مع رئيس التحرير لتحديد اتجاهات البرنامج•

واختيار الضيوف والتصال بهم وتنظيم جدول العمل. 
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 تقديم تقرير دوري بأهم المشكلت والحلول لها وتقييمه للبرنامج وأداء المذيع وبججاقي•
الزملء في الفريق.

 اللمام الجيد جدا بقواعد اللغة العربية والنحو والصرف والنطق لتصحيح الخطججاء•
دون إزعاج الخرين.

 القدرة الفائقة على انتقاء أفضل المواد الذاعية أغنيات أو تقارير ووضع كل منها فى•
سياق سليم مع مراعاة الحيوية في البرنامج طوال الوقت. 

إضافة كل الرقام الهاتفية بحوزته إلى دليل الذاعة.•
التأكد من حسم المور المالية مع الضيوف دون إحراج لحد.•
 متابعة التطورات وإبلغها لرئيس التحرير أول بأول وكذا إبلغ المذيع ليسججتعد لي•

تغيير في سير البرنامج في حالة الطوارئ.
البتكار والتجديد في عرض المادة المذاعة.•
 اقتراح أفكار لبرامج قصيرة أو منوعة أو تقارير خفيفة وتنفيذها في الشارع أو فججي•

المكتب في وقت مناسب.
 الستعداد لتبادل الدوار مع رئيس التحرير أو الزملء الخرين أو حتى المذيع فججي•

حالة الطوارئ.
المرونة والقناع والجدية والحساس بالمسؤولية كلها من صفات الصحفي الناجح.•

مهندس الصوت: 

 كلما كان مهندس الصوت جادا ومتقنا لعمله ومتحمسا له ومدركا لخصائصه وملمججا•
بأحدث التقنيات، كلما خرجت المادة الذاعية بشكل مقبول.

ثانيا: الخبر العاجل
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 يأتي الخبر العاجل على الوكالت عادة في شكل كلمات قصيرة للغاية في شكل برقيات عاجلة
 : مثال في وقت إعدام صدام حسين، توالت النباء علىFlash, Snap or urgentمتتالية  

.  2006-12-30الوكالت والفضائيات المختلفة كالتالي في الدقائق الولى لصباح السبت 

(مثال تخيلي لبرقيات مترجمة)

  توقيت جرينتش05:31 س     عاجل : صدام اعدم، مصدر رسمي رفض ذكر اسمه يقول.
(وكالة س)

 توقيت جرنيتش05.31 س        عاجل : صدام اعدم فجرا، المدعي العام يقول  لرويترز
 (وكالججة عاجل : صدام اعدم أمام هيئة عراقية فى بغداد فجرا، رئيس الدعاء العراقي يقول.

 بتوقيت جرينتش05:32س:                           س)

 توقيت جرينتش05:32س:       عاجل : الحكومة العراقية تؤكد إعدام صدام.  (وكالة ص)
 عاجل : الحكومة العراقية تؤكد إعدام صدام فجرا على يججد هيئة مججن المحكمججة العراقيججة

ش توقيت جرينت05:33س:                                          الخاصة.   (وكالة ص)
 عاجل : إعدام صدام وتأجيل تنفيذ العدام بحق برزان التكريتى وعججواد النبججدر، المحكمججة

  توقيت جرينتش05:34س:                                       العراقية تقول.  (قناة س)
 عاجل : إعدام صدام وتأجيل تنفيذ العدام بحق برزان التكريتى وعواد النبدر، ومظججاهرات

  توقيت جرينتش05:34 س:       تأييد فى النجف وتنديد فى العوجة، التليفزيون س . 
عاجل : التليفزيون العراقى يبث صورا لتنفيذ الحكم فى صدام حسين.

  توقيت جرينتش05:33 س:       
عاجل : المالكي يؤكد فى مؤتمر صحفي إعدام صدام ويصفه بالطاغية 

  توقيت جرينتش05:33س:          
عاجل : فرض حظر تجول فى بغداد فى أعقاب إعدام صدام حسين
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  توقيت جرينتش   (قناة ع)05:33س:                                                      
عاجل : حزب الثورة السلمية يؤيد إعدام صدام ( إذاعة ح )

  توقيت جرينتش05:35س:         
 عاجل : سماع دوى إطلق نار كثيف فى تكريت وخروج مظاهرات ضخمة تنججدد بإعججدام
صدام وإحراق لعلم أمريكية وإضرام نار فى سيارات ومحججال تجاريججة.     ( قنججاة ج)

 توقيت جرينتش   05:35س: 

 إذا صار الخبر حقيقة خلل دقيقتين أو ثلث واكتملت أركان مصداقيته حيث البيان الرسمي
وردود الفعال وأكثر من وكالة ... وهكذا.

فى مثل هذه الحالت يتبع التى :

     يقوم  رئيس التحرير بالنتقال إلى الستوديو على الفور ويطلب قطع الرسججال لذاعججة
 خبر عاجل دون إعطاء احساس للمستمع بأن القيامة قامت ، لن المر فى النهاية مجرد خبر
 وإن كان غير عادي. ويقوم المذيع بإعلن الخبر ونسبه إلى المصدر فى كل مججرة. وعنججد

إذاعة تطور لحق يذكر المستمعين بالتطور السابق والخبر العاجل من أوله.
     يقوم المذيع بمتابعة التطورات عبر شاشة تليفزيون أو عبر وصلة كمجبيوتر بالسجتوديو
 ليكون على علم أول بأول بالتفاصيل،  ومستعدا ذهنيا ونفسيا لتلقى أي أوامر مججن المخججرج

ورئيس التحرير بتحويل دفة البرنامج. 

     يقوم المحرر بإعداد قائمة اتصالت سريعة لمتابعة الموقف أولها المراسل الخاص بك إذا
 كان لك مراسل في العراق، وقائمة بأسماء مسئولين عراقيين من الطوائف المختلفة وصحفيين
 ومحللين سياسيين من اتجاهات مختلفة داخل وخارج العراق والمحامين السابقين فى المحاكمة

وناشطي حقوق إنسان ومنظمات دولية معنية بحقوق النسان، للتصال بهم للتغطية.
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     يقوم المحرر الثاني بالتنبيه على مهندس الصوت بتغيير نوعية الموسيقى لتصبح موسيقى
محايدة (السيمفونيات مثل)  بدًل من الغاني التي ربما ل تليق بالمناسبة. 

     يقوم المحرر أثناء ذلك بمتابعة التطورات أول بأول وإرسالها مكتوبة للمذيع بخط واضح
 ليقرأها على الهواء مباشرة. ويكون مستعدا لدخول الستوديو وقراءة هذه التطورات بنفسججه
 على الهواء إذا كان المذيع يستعد لمقابلت أو يترجم شيئا عاجل مججن الوكججالت أو يعيججد

تخطيط جدول البرامج الذي بحوزته.

     يقوم رئيس التحرير باستغلل المساحات الموسيقية لبلغ المذيع بما يمكن أن يكون عليه
 شكل البرنامج خلل الدقائق التالية ويمليه عددا من المحاور والسججئلة للسججتعداد لجججراء

مقابلت.

تأمين ضيف ذي سمعة ليكون معك على الهواء أو فى الستوديو أطول فترة ممكنة.

     كل ذلك يجب أن يتم بسلسة ودون ارتباك لن السرعة غير المنظمة قد تسبب فى إذاعة
أخبار غير صحيحة أو مبالغ فيها .

     تعامل مع الخبر بحرفية شديدة ول تنجر لعواطف أحد أو ميول طرف. واحجذر مجن أن
 تكون منبرا لدعاية لطرف ضد أخر، أو تتدخل بمفردات حماسية أو حزينة يستشف منهججا أن

لك موقف.

 تابع كيف تتعامل القنوات والذاعات الخرى مججع الحججدث خاصججة المحطججات المعججترف
بمصداقيتها وحيادها وهى معروفة للجميع. هذا سيساعدك في التجديد والبتكار. 

 وبمرور الوقت ستجد أن الخبر مهما كان حجمه فهو خبر سيمر ويأتي غيجره لجذلك•
 اكتفى عند حد معين ومالم تحدث تطورات هامة، ويمكنك إعادة المواد التي قمت بتسجججيلها
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   داخل كل مقابلة وكلTime Referenceسابقا، ولكن انتبه للتطورات ولمفردات الزمن  
 تقرير، ويفضل إعادة المقابلت التحليلية عن التقارير المعلوماتية، فربما حججدثت تطججورات

جديدة تصبح معها المعلومات فى التقرير قديمة.
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 الطابع النسانيثالثا التقرير الخفيف ذو

      هذه النوعية من التقارير تغطي في العادة موضوعات إنسانية بحتة مثل عمالة الطفال،
 أطفال الشوارع، الموسيقى المنقرضة، أغنية جديدة مثيرة للجدل، اعججتزال فنججان أو فنانججة،

ظاهرة سفاح المعادي، الخ.

     وهذه النوعية من التقارير مهمة للغاية لنها بمثابة تخفيف عن المستمع الذي مججل مججن
الخبار السياسية والقتصادية الثقيلة.

 تختلف هذه التقارير عن التقارير المذكورة في محاضرات سابقة سججوى فججي غلبججة     ول
 عنصري الموسيقى واللغة العامية عليها لنها تتعامل مع قضايا إنسانية فى الساس. ولبد من

 تحسب ضد التقرير. يقوم المراسل أو المحرر بإعداد وجود سبب لستعمال الموسيقى حتى ل
 مثل هذه التقارير بعد طرح الفكرة على رئيس التحرير. ويفضل القيام بتنفيذ التقرير من موقع
 الحدث لضفاء الواقعية وجعله جذابا وصادقا ولفتتا للنتباه. كما أنججه لبججد وأن يضججيف

معلومة جديدة للمستمع ل أن يسليه فقط.

المنوعات 

 ستقدم الذاعة برامج متنوعة في شكل مجلة إذاعية تقدم أخبار ومعلومات متنوعة تفصل بينها
مقاطع موسيقية وغنائية مختارة بعناية.

 وستغطى الخبار كافة جوانب الحياة ( سياسية واجتماعية وثقافيججة ) مججع الججتركيز علججى
المجالت التي تهم مستمعي الذاعة المعنيين. 

وبرامج المنوعات مثلها مثل البرامج الخبارية، تخضع لقواعد ل يتعين كسرها ومنها:
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 ينظر لبرامج المنوعات على أنها وسيلة للترفيه فقط برغجم أن هججذه ربمجا تكجون أل•
وظيفتها الساسية.

 برامج المنوعات في الذاعات والمحطات الهادفة لبد وأن تحمججل هججدف أو قيمججة أو•
معلومة أو حل لمشكلة دون أن تتحول إلى وسيلة إملئية.

 يجب أن تلتزم بالحياد والتوازن بمعنى أل تكون وسيلة للهجوم على شججخص أو عججادة•
اجتماعية لمجرد النقد والهجوم.

 يتعين أل تؤذي المستمعين خاصة الذين يثقون فيما تقدمه إذاعته، بأن تعتمد على الثارة•
دون موضوعية أو إفادة.

 أل تقدم أي أخبار ملفقة أو مفبركة أو تنشر الشاعات وتروج للبلبلججة والضججطرابات،•
فهذه ليست رسالته في الساس.

أن تكون قصيرة من غير تقصير، وطويلة من دون ملل.•

 تستخدم المقاطع الموسيقية والغنائية والمسامع الصوتية من العمال الدرامية بشكل ذكي•
للغاية حتى تخدم برنامج وتضيف له ل أن تنتقص منه.

 اللغة لبد وأن تكون سهلة ويسيرة من دون أي استسهال أو إهمال لقواعد اللغة العربية•
( كان تنصب الفاعل بدل من رفعه أو ترفع المفعول مثل.)

 المرح وخفة الظل والمرونة واللباقة وحسن التصرف وضبط النفعالت ليسججت فقججط•
صفات المذيع في هذه البرامج ولكن صفات فريق العمل أيضا.
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 اللمام التام بكل تطورات الحياة الجتماعية والعادات والتقاليد والعراف وسمات فئات•
المجتمع المختلفة.

متابعة قضايا الرأي العام ومحاولة استكشاف زوايا غير تقليدية لمناقشتها.•

 وضع أجندة أو جدول عمل لعدة حلقات قادم تحسبا ليام من دون إحداث هامة أو ليام•
النجازات والعياد.

وتذكر دائما أهمية ما يلي:

العلن العالمي لحقوق النسان..1

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية..2

ميثاق الشرف الصحفي..3

إعلن بشأن المبادئ الساسية..4

إعلن مبادئ بشأن التسامح..5
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العلن العالمي لحقوق النسان
اعتمد ونشر على المل بموجب قرار الجمعية العامة

1948 / ديسمبر 10) المؤرخ في 3 ألف (د-217للمم المتحدة 

الديباجة 

     لما كان القرار بما لجميع أعضاء السرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم، ومن حقججوق
 متساوية وثابتة، يشكل أساس الحرية والعدل والسلم في العالم، ولما كججان تجاهججل حقججوق
 النسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال أثارت بربريتها الضمير النساني، وكان البشر قججد
 نادوا ببزوغ عالم يتمتعون فيه بحرية القول والعقيدة وبالتحرر من الخوف والفاقة، كأسمى ما
 ترنو إليه نفوسهم، ولما كان من الساسي أن تتمتع حقوق النسان بحماية النظام القانوني إذا
 أريد للبشر أل يضطروا آخر المر إلى اللياذ بالتمرد على الطغيان والضطهاد، ولما كججان
 من الجوهري العمل على تنمية علقات ودية بين المم، ولما كانت شعوب المم المتحدة قججد
 أعادت في الميثاق تأكيد إيمانها بحقوق النسان الساسية، وبكرامة النسان وقدره، وبتساوي
 الرجال والنساء في الحقوق، وحزمت أمرها على النهوض بالتقججدم الجتمججاعي وبتحسججين
 مستويات الحياة في جو من الحرية أفسح، ولما كانت الدول العضاء قد تعهججدت بالعمججل،
 بالتعاون مع المم المتحدة على ضمان تعزيز الحترام والمراعاة العالميين لحقوق النسججان
 وحرياته الساسية، ولما كان التقاء الجميع على فهم مشترك لهذه الحقوق والحريات أمرا بالغ

الضرورة لتمام الوفاء بهذا التعهد، 
فإن الجمعية العامة

     تنشر على المل هذا العلن العالمي لحقوق النسان بوصفه المثل العلى المشترك الذي
 ينبغي أن تبلغه كافة الشعوب وكافة المم، كيما يسعى جميع أفراد المجتمع وهيئاته، واضعين
 هذا العلن نصب أعينهم على الدوام، ومن خلل التعليم والتربية، إلى توطيد احترام هججذه
 الحقوق والحريات، وكيما يكفلوا، بالتدابير المطردة الوطنية والدولية، العتراف العالمي بهججا
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 ومراعاتها الفعلية، فيما بين شعوب الدول العضاء ذاتهججا وفيمججا بيججن شججعوب القججاليم
الموضوعة تحت وليتها على السواء. 

1المادة 
     يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق. وهم قد وهبوا العقل والوجدان

وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح الخاء. 

2المادة 
     لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا العلن، دونما تمييججز
 من أي نوع، ول سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الججدين، أو
 الرأي سياسيا وغير سياسي، أو الصل الوطني أو الجتماعي، أو الثروة، أو المولججد، أو أي
وضججججججججججججججججججججع آخججججججججججججججججججججر. 
 وفضل عن ذلك ل يجوز التمييز علي أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلججد أو
 القليم الذي ينتمي إليه الشخص، سواء أكان مستقل أو موضوعا تحججت الوصججاية أو غيججر

متمتع بالحكم الذاتي أم خاضعا لي قيد آخر علي سيادته. 

3المادة 
لكل فرد حق في الحياة والحرية وفى المان على شخصه. 

4المادة 
ل يجوز استرقاق أحد أو استعباده، ويحظر الرق والتجار بالرقيق بجميع صورهما. 
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5المادة 
 ل يجوز إخضاع أحد للتعذيب ول للمعاملة أو العقوبة القاسججية أو الل إنسججانية أو الحاطججة

بالكرامة. 

6المادة 
لكل إنسان، في كل مكان، الحق بأن يعترف له بالشخصية القانونية. 

7المادة 
 الناس جميعا سواء أمام القانون، وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييججز،،
 كما يتساوون في حق التمتع بالحماية من أي تمييز ينتهك هذا العلن ومن أي تحريض على

مثل هذا التمييز. 

8المادة 
 لكل شخص حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة لنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهججك

الحقوق الساسية التي يمنحها إياه الدستور أو القانون. 

9المادة 
ل يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا. 

10المادة 
 لكل إنسان، على قدم المساواة التامة مع الخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مسججتقلة
ومحايدة، نظرا منصفا وعلنيا، للفصل في حقوقه والتزاماته وفى أية تهمة جزائية توجه إليه. 
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11المادة 
 . كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن يثبت ارتكابه لها قانونا في محاكمججة علنيججة1

تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللزمة للدفاع عن نفسه. 

 . ل يدان أي شخص بجريمة بسبب أي عمل أو امتناع عن عمل لم يكن في حينججه يشججكل2
 جرما بمقتضى القانون الوطني أو الدولي، كما ل توقع عليه أية عقوبة أشد من تلججك الججتي

كانت سارية في الوقت الذي ارتكب فيه الفعل الجرمي. 

12المادة 
 ل يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسججرته أو مسججكنه أو
 مراسلته، ول لحملت تمس شرفه وسمعته. ولكل شخص حق في أن يحميه القانون من مثل

ذلك التدخل أو تلك الحملت. 

13المادة 
. لكل فرد حق في حرية التنقل وفى اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة. 1
. لكل فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفى العودة إلى بلده. 2

14المادة 
. لكل فرد حق التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتججع بججه خلصججا مججن الضججطهاد. 1
 . ل يمكن التذرع بهذا الحق إذا كانت هناك ملحقة ناشئة بالفعل عن جريمة غير سياسججية2

أو عن أعمال تناقض مقاصد المم المتحدة ومبادئها. 
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15المادة 
. لكل فرد حق التمتع بجنسية ما. 1
. ل يجوز، تعسفا، حرمان أي شخص من جنسيته ول من حقه في تغيير جنسيته. 2

16المادة 
 للرجل والمرأة، متى أدركا سن البلوغ، حق التزوج وتأسيس أسججرة، دون أي قيججد.1

 بسبب العرق أو الجنسية أو الدين. وهما متساويان في الحقوق لدى التزوج وخلل قيججام
الزواج ولدى انحلله. 

ل يعقد الزواج إل برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء كامل ل إكراه فيه. .2
 السرة هي الخلية الطبيعية والساسية في المجتمع، ولها حق التمتع بحماية المجتمججع.3

والدولة. 

17المادة 
لكل فرد حق في التملك، بمفرده أو بالشتراك مع غيره. .1
ل يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا. .2

18المادة 
 لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو
 معتقده، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده

أو مع جماعة، وأمام المل أو على حده. 
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19المادة 
 لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته فججي اعتنججاق الراء
 دون مضايقة، وفى التماس النباء والفكار وتلقيها ونقلها إلى الخرين، بأية وسيلة ودونمججا

اعتبار للحدود. 

20المادة 
. لكل شخص حق في حرية الشتراك في الجتماعات والجمعيات السلمية. 1
. ل يجوز إرغام أحد على النتماء إلى جمعية ما. 2

21المادة 
 لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشئون العامة لبلده، إما مباشرة وإما بواسطة.1

ممثلين يختارون في حرية. 
لكل شخص، بالتساوي مع الخرين، حق تقلد الوظائف العامة في بلده. .2
 إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم، ويجب أن تتجلى هذه الرادة من خلل انتخابات.3

 نزيهة تجرى دوريا بالقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري
أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت. 

22المادة 
     لكل شخص، بوصفه عضوا في المجتمع، حق في الضمان الجتماعي، ومججن حقججه أن
 توفر له، من خلل المجهود القومي والتعاون الدولي، وبما يتفججق مججع هيكججل كججل دولججة
 ومواردها، الحقوق القتصادية والجتماعية والثقافية التي ل غنى عنهججا لكرامتججه ولتنججامي

شخصيته في حرية. 
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23المادة 
 لكل شخص حق العمل، وفى حرية اختيار عمله، وفى شروط عمل عادلة ومرضية،.1

وفى الحماية من البطالة. 
لجميع الفراد، دون أي تمييز، الحق في أجر متساو على العمل المتساوي. .2
 لكل فرد يعمل حق في مكافأة عادلة ومرضية تكفل له ولسرته عيشة لئقة بالكرامة.3

البشرية، وتستكمل، عند القتضاء، بوسائل أخرى للحماية الجتماعية. 
لكل شخص حق إنشاء النقابات مع آخرين والنضمام إليها من أجل حماية مصالحه. .4

24المادة 
     لكل شخص حق في الراحة وأوقات الفراغ، وخصوصا في تحديد معقول لساعات العمل

وفى إجازات دورية مأجورة. 

25المادة 
 لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفى لضمان الصحة والرفاهة لججه ولسججرته،.1

 وخاصة على صعيد المأكل والملبس والمسججكن والعنايججة الطبيججة وصججعيد الخججدمات
 الجتماعية الضرورية، وله الحق في ما يأمن به الغوائل في حالت البطالة أو المججرض
 أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والججتي

تفقده أسباب عيشه. 
 للمومة والطفولة حق في رعاية ومساعدة خاصتين. ولجميع الطفال حق التمتع.2

بذات الحماية الجتماعية سواء ولدوا في إطار الزواج أو خارج هذا الطار. 
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26المادة 
 لكل شخص حق في التعليم. ويجب أن يوفر التعليم مجانا، على القججل فججي مرحلججتيه.1

 البتدائية والساسية. ويكون التعليم البتدائي إلزاميا. ويكون التعليم الفني والمهني متاحا
للعموم. ويكون التعليم العالي متاحا للجميع تبعا لكفاءتهم. 

 يجب أن يستهدف التعليم التنمية الكاملة لشخصية النسان وتعزيججز احججترام حقججوق.2
 النسان والحريات الساسية. كما يجب أن يعزز التفاهم والتسامح والصداقة بين جميججع
 المم وجميع الفئات العنصرية أو الدينية، وأن يؤيد النشطة التي تضججطلع بهججا المججم

المتحدة لحفظ السلم. 
للباء، على سبيل الولوية، حق اختيار نوع التعليم الذي يعطى لولدهم. .3

27المادة 
 لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفى الستمتاع بالفنون،.1

والسهام في التقدم العلمي وفى الفوائد التي تنجم عنه. 
 لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتبة على أي إنتاج علمي.2

أو أدبي أو فني من صنعه. 

28المادة 
     لكل فرد حق التمتع بنظام اجتماعي ودولي يمكن أن تتحقق في ظله الحقوق والحريججات

المنصوص عليها في هذا العلن تحققا تاما. 

29المادة 
 على كل فرد واجبات إزاء الجماعة، التي فيها وحدها يمكن أن تنمو شخصيته النمججو.1

الحر الكامل. 
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 ل يخضع أي فرد، في ممارسة حقوقه وحرياته، إل للقيود الججتي يقررهججا القججانون.2
 مستهدفا منها، حصرا، ضمان العتراف الواجب بحقوق وحريات الخرين واحترامهججا،
والوفاء بالعادل من مقتضيات الفضيلة والنظام العام ورفاه الجميع في مجتمع ديمقراطي. 

 ل يجوز في أي حال أن تمارس هذه الحقوق على نحو يناقض مقاصد المم المتحدة.3
ومبادئها. 

30المادة 
     ليس في هذا العلن أي نص يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على تخويل أية دولججة
 أو جماعة، أو أي فرد، أي حق في القيام بأي نشاط أو بأي فعل يهدف إلججى هججدم أي مججن

الحقوق والحريات المنصوص عليها فيه.
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العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والنضمام بموجب قرار الجمعية العامة

1966 / ديسمبر16) المؤرخ في 21 ألف (د-2200للمم المتحدة 
49، وفقا لحكام المادة 1976 / مارس 23تاريخ بدء النفاذ: 

الديباجة
إن الدول الطراف في هذا العهد، 

 إذ ترى أن القرار بما لجميع أعضاء السرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم، ومججن حقججوق
 متساوية وثابتة، يشكل، وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق المم المتحدة، أساس الحرية والعججدل
 والسلم في العالم،وإذ تقر بأن هذه الحقوق تنبثق من كرامة النسان الصيلة فيه، وإذ تججدرك
 أن السبيل الوحيد لتحقيق المثل العلى المتمثل، وفقا للعلن العالمي لحقوق النسان، في أن
 يكون البشر أحرارا، ومتمتعين بالحرية المدنية والسياسية ومتحررين من الخوف والفاقة، هو
 سبيل تهيئة الظروف لتمكين كل إنسان من التمتع بحقوقه المدنية والسياسية، وكذلك بحقججوقه
 القتصادية والجتماعية والثقافية، وإذ تضع في اعتبارها ما على الدول، بمقتضى ميثاق المم
 المتحدة، من اللتزام بتعزيز الحترام والمراعاة العالميين لحقوق النسان وحرياته،وإذ تدرك
 أن على الفرد، الذي تترتب عليه واجبات إزاء الفراد الخرين وإزاء الجماعة التي ينتمججي
 إليها، مسئولية السعي إلى تعزيز ومراعاة الحقوق المعترف بها في هذا العهد، قد اتفقت على

المواد التالية: 

الجزء الول 
1المادة 
 لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها. وهى بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير.1

مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها القتصادي والجتماعي والثقافي.
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 لجميع الشعوب، سعيا وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتهججا ومواردهججا.2
 الطبيعية دونما إخلل بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون القتصادي الدولي القائم
 على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ول يجوز في أية حال حرمان أي شعب

من أسباب عيشه الخاصة.
 على الدول الطراف في هذا العهد، بما فيها الدول التي تقع على عاتقهججا مسججئولية.3

 إدارة القاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي والقاليم المشمولة بالوصاية، أن تعمججل علججى
تحقيق حق تقرير المصير وأن تحترم هذا الحق، وفقا لحكام ميثاق المم المتحدة. 

الجزء الثاني
2المادة 
 تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هججذه.1

 الحقوق لجميع الفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في وليتها، دون أي تمييز بسبب
 العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غيججر سياسججي، أو

الصل القومي أو الجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من السباب.
 تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد، إذا كانت تدابيرها التشريعية أو غير التشججريعية.2

 القائمة ل تكفل فعل إعمال الحقوق المعترف بها في هججذا العهججد، بججأن تتخججذ، طبقججا
 لجراءاتها الدستورية ولحكام هذا العهد، ما يكون ضروريا لهذا العمال مججن تججدابير

تشريعية أو غير تشريعية. 
تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد: .3

 بأن تكفل توفير سبيل فعال للتظلم لي شخص انتهكت حقججوقه أو حريججاته)1(
 المعترف بها في هذا العهد، حتى لو صدر النتهاك عن أشخاص يتصرفون

بصفتهم الرسمية،
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 بأن تكفل لكل متظلم على هذا النحو أن تبت في الحقوق التي يدعى انتهاكها)2(
 سلطة قضائية أو إدارية أو تشريعية مختصة، أو أية سلطة مختصة أخرى

ينص عليها نظام الدولة القانوني، وبأن تنمى إمكانيات التظلم القضائي،
 بأن تكفل قيام السلطات المختصججة بإنفججاذ الحكججام الصججادرة لمصججالح)3(

المتظلمين.

 3المادة 
 تتعهد الدول الطراف في هذا العهد بكفالة تساوى الرجال والنساء في حججق التمتججع بجميججع

الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في هذا العهد.

 4المادة 
 في حالت الطوارئ الستثنائية التي تتهدد حياة المة، والمعلن قيامها رسميا،.1

 يجوز للدول الطراف في هذا العهد أن تتخذ، في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع،
 تدابير ل تتقيد باللتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذا العهد، شريطة عدم منافاة هذه
 التدابير لللتزامات الخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي وعدم انطوائهججا
 على تمييز يكون مبرره الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الججدين أو

الصل الجتماعي.
 )2 و 1 (الفقرتيججن 8 و 7 و 6ل يجيز هذا النص أي مخالفة لحكام المواد .2
.18 و 16 و 15 و 11و 
 على أية دولة طرف في هذا العهد استخدمت حق عدم التقيد أن تعلم الججدول.3

 الطراف الخرى فورا، عن طريق المين العام للمم المتحدة، بالحكام التي لم تتقيد
 بها وبالسباب التي دفعتها إلى ذلك. وعليها، في التاريخ الذي تنهى فيه عدم التقيججد،

أن تعلمها بذلك مرة أخرى وبالطريق ذاته.
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 5المادة 
 ليس في هذا العهد أي حكم يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه علججى حججق.1

 لي دولة أو جماعة أو شخص بمباشرة أي نشاط أو القيام بأي عمل يهدف إلى إهدار
 أي من الحقوق أو الحريات المعترف بها في هذا العهد أو إلى فرض قيججود عليهججا

أوسع من تلك المنصوص عليها فيه.
 ل يقبل فرض أي قيد أو أي تضييق على أي من حقوق النسان الساسججية.2

 المعترف أو النافذة في أي بلد تطبيقا لقوانين أو اتفاقيات أو أنظمة أو أعراف، بذريعة
كون هذا العهد ل يعترف بها أو كون اعترفه بها في أضيق مدى.

الجزء الثالث
6المادة 

 الحق في الحياة حق ملزم لكل إنسان. وعلى القانون أن يحمى هذا الحججق..1
ول يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا.

 ل يجوز في البلدان التي لم تلغ عقوبة العدام، أن يحكم بهججذه العقوبججة إل.2
 جزاء على أشد الجرائم خطورة وفقا للتشريع النافذ وقت ارتكاب الجريمججة وغيججر
 المخالف لحكام هذا العهد ولتفاقية منع جريمة البادة الجماعية والمعاقبة عليها. ول

يجوز تطبيق هذه العقوبة إل بمقتضى حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة.
 حين يكون الحرمان من الحياة جريمة من جرائم البادة الجماعية، يكون من.3

 المفهوم بداهة أنه ليس في هذه المادة أي نص يجيز لية دولة طرف في هذا العهججد
 أن تعفى نفسها على أية صورة من أي التزام يكون مترتبا عليها بمقتضججى أحكججام

اتفاقية منع جريمة البادة الجماعية والمعاقبة عليها.
 لي شخص حكم عليه بالعدام حق التماس العفو الخاص أو إبدال العقوبججة..4

ويجوز منح العفو العام أو العفو الخاص أو إبدال عقوبة العدام في جميع الحالت.
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 ل يجوز الحكم بعقوبة العدام على جرائم ارتكبها أشججخاص دون الثامنججة.5
عشرة من العمر، ول تنفيذ هذه العقوبة بالحوامل.

 ليس في هذه المادة أي حكم يجوز التذرع به لتأخير أو منع إلغاء عقوبة العدام من قبجل
أية دولة طرف في هذا العهد.

 7المادة 
 ل يجوز إخضاع أحد للتعذيب ول للمعاملة أو العقوبة القاسججية أو اللإنسججانية أو الحاطججة
 بالكرامة. وعلى وجه الخصوص، ل يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أحججد دون

رضاه الحر.

 8المادة 
ل يجوز استرقاق أحد، ويحظر الرق والتجار بالرقيق بجميع صورهما..1
ل يجوز إخضاع أحد للعبودية..2
.ل يجوز إكراه أحد على السخرة أو العمل اللزامي (أ).3

  (أ) على نحو يجعلها، في البلدان التي تجيز المعاقبة3ل يجوز تأويل الفقرة )3(
 على بعض الجرائم بالسجن مع الشغال الشاقة، تمنع تنفيذ عقوبة الشججغال الشججاقة

.المحكوم بها من قبل محكمة مختصة
(ج) لغججراض هججذه الفقججرة، ل يشججمل تعججبير "السججخرة أو العمججل اللزامججي"

 " العمال والخدمات غير المقصودة بالفقرة الفرعية (ب) والتي تفرض عججادة علججى1"
 الشخص المعتقل نتيجة قرار قضائي أو قانوني أو الذي صدر بحقه مثل هذا القرار ثججم

.أفرج عنه بصورة مشروطة
 " أية خدمة ذات طابع عسكري، وكذلك، في البلدان التي تعججترف بحججق السججتنكاف2"

 الضميري عن الخدمة العسكرية، أية خدمة قومية يفرضها القججانون علججى المسججتنكفين
ضججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججميريا،
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" أية خدمة تفرض في حالت الطوارئ أو النكبات التي تهدد حياة الجماعة أو رفاهها،3"
" أية أعمال أو خدمات تشكل جزءا من اللتزامات المدنية العادية.4"

 9المادة 
 لكل فرد حق في الحرية وفى المان على شخصه. ول يجوز توقيف أحد أو.1

 اعتقاله تعسفا. ول يجوز حرمان أحد من حريته إل لسباب ينججص عليهججا القججانون
وطبقا للجراء المقرر فيه.

  يتوجب إبلغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كمججا.2
يتوجب إبلغه سريعا بأية تهمة توجه إليه.

 يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضججاة أو أحججد.3
 الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحججاكم خلل
 مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. ول يجوز أن يكون احتجاز الشخاص الذين ينتظرون
 المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الفراج عنهم علججى ضججمانات
 لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الجججراءات القضججائية،

ولكفالة تنفيذ الحكم عند القتضاء.
 لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو العتقال حق الرجوع إلى محكمججة.4

 لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالفراج عنه إذا كان
العتقال غير قانوني.

 لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على.5
تعويض.

 10المادة 
 يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، تحترم الكرامة الصيلة.1

في الشخص النساني.
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 (أ) يفصل الشخاص المتهمون عن الشخاص المججدانين، إل فججي ظججروف.2
استثنائية، ويكونون محل معاملة على حدة تتفق مع كونهم أشخاصا غيججر مججدانين،
 (ب) يفصل المتهمون الحداث عن البالغين. ويحالون بالسرعة الممكنة إلى القضججاء

للفصل في قضاياهم.
 يجب أن يراعى نظام السجون معاملة المسجججونين معاملججة يكججون هججدفها.3

 الساسي إصلحهم وإعادة تأهيلهم الجتماعي. ويفصل المججذنبون الحججداث عججن
البالغين ويعاملون معاملة تتفق مع سنهم ومركزهم القانوني.

 11المادة 
ل يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي.

 12المادة 
 لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقججل فيججه.1

وحرية اختيار مكان إقامته.
لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده..2
 ل يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعله بأية قيود غير تلك التي ينص عليهججا.3

 القانون، وتكون ضرورية لحماية المن القومي أو النظام العام أو الصحة العامججة أو
 الداب العامة أو حقوق الخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مججع الحقجوق الخججرى

المعترف بها في هذا العهد.
ل يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده..4

 13المادة 
 ل يجوز إبعاد الجنبي المقيم بصفة قانونية في إقليم دولة طرف في هذا العهد إل تنفيذا لقرار
 اتخذ وفقا للقانون، وبعد تمكينه، ما لم تحتم دواعي المن القومي خلف ذلك، مججن عججرض
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 السباب المؤيدة لعدم إبعاده ومن عرض قضيته على السلطة المختصة أو على من تعينججه أو
تعينهم خصيصا لذلك، ومن توكيل من يمثله أمامها أو أمامهم.

 14المادة 
 الناس جميعا سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية.1

 توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضججيته محججل نظججر
 منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون. ويجوز منع
 الصحافة والجمهور من حضور المحاكمة كلها أو بعضها لدواعي الداب العامة أو النظام
 العام أو المن القومي في مجتمع ديمقراطي، أو لمقتضججيات حرمججة الحيججاة الخاصججة
 لطراف الدعوى، أو في أدنى الحدود التي تراها المحكمة ضرورية حين يكون من شأن
 العلنية في بعض الظروف الستثنائية أن تخل بمصلحة العدالة، إل أن أي حكم في قضية
 جزائية أو دعوى مدنية يجب أن يصدر بصورة علنية، إل إذا كان المر يتصل بأحججداث
 تقتضي مصلحتهم خلف ذلك أو كانت الدعوى تتناول خلفات بين زوجيججن أو تتعلججق

بالوصاية على أطفال.
من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئا إلى أن يثبت عليه الجرم قانونا..2
 لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر في قضيته، وعلى قدم المساواة التامة،.3

بالضمانات الدنيا التالية:
 أن يتم إعلمه سريعا وبالتفصيل، وفى لغة يفهمها، بطبيعة التهمة الموجهججة)1(

إليه وأسبابها،
 أن يعطى من الوقت ومن التسهيلت ما يكفيه لعداد دفاعه وللتصال بمحام)2(

يختاره بنفسه،
أن يحاكم دون تأخير ل مبرر له،)3(
 أن يحاكم حضوريا وأن يدافع عن نفسه بشخصججه أو بواسججطة محججام مججن)4(

 اختياره، وأن يخطر بحقه في وجود من يدافع عنه إذا لم يكن له مججن يججدافع
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 عنه، وأن تزوده المحكمة حكما، كلما كانت مصلحة العدالة تقتضججي ذلججك،
 بمحام يدافع عنه، دون تحميله أجرا على ذلك إذا كان ل يملك الوسائل الكافية

لدفع هذا الجر،
 أن يناقش شهود التهام، بنفسه أو من قبل غيره، وأن يحصل على الموافقججة)5(

على استدعاء شهود النفي بذات الشروط المطبقة في حالة شهود التهام،
 أن يزود مجانا بترجمان إذا كان ل يفهم أو ل يتكلم اللغججة المسججتخدمة فججي)6(

المحكمة،
أل يكره على الشهادة ضد نفسه أو على العتراف بذنب.)7(

 في حالة الحداث، يراعى جعل الجراءات مناسبة لسنهم ومواتية لضرورة العمججل.4
على إعادة تأهيلهم.

 لكل شخص أدين بجريمة حق اللجوء، وفقا للقانون، إلى محكمة أعلججى كيمججا تعيججد.5
النظر في قرار إدانته وفى العقاب الذي حكم به عليه.

 حين يكون قد صدر على شخص ما حكم نهائي يدينه بجريمة، ثم ابطل هذا الحكم أو.6
 صدر عفو خاص عنه على أساس واقعة جديدة أو واقعة حديثة الكتشاف تحمل الججدليل
 القاطع على وقوع خطأ قضائي، يتوجب تعويض الشخص الذي أنزل به العقاب نتيجججة
 تلك الدانة، وفقا للقانون، ما لم يثبت أنه يتحمل، كليا أو جزئيا، المسئولية عن عدم إفشاء

الواقعة المجهولة في الوقت المناسب.
 ل يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة أو للعقاب على جريمة سبق أن أدين بهججا أو.7

برئ منها بحكم نهائي وفقا للقانون وللجراءات الجنائية في كل بلد.

 15المادة 
 ل يدان أي فرد بأية جريمة بسبب فعل أو امتناع عن فعل لم يكن وقت ارتكابه يشكل.1

 جريمة بمقتضى القانون الوطني أو الدولي. كما ل يجوز فرض أية عقوبة تكون أشد من
63



مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف                                            الدليل التدريبي

 تلك التي كانت سارية المفعول في الوقت الذي ارتكبت فيه الجريمة. وإذا حججدث، بعججد
 ارتكاب الجريمة أن صدر قانون ينص على عقوبة أخف، وجججب أن يسججتفيد مرتكججب

الجريمة من هذا التخفيف.
 ليس في هذه المادة من شئ يخل بمحاكمة ومعاقبة أي شخص على أي فعل أو امتناع.2

 عن فعل كان حين ارتكابه يشكل جرما وفقا لمبادئ القانون العامة الججتي تعججترف بهججا
جماعة المم.

 16المادة 
لكل إنسان، في كل مكان، الحق بأن يعترف له بالشخصية القانونية.

 17المادة 
 ل يحوز تعريض أي شخص، على نحو تعسججفي أو غيججر قججانوني، لتججدخل فججي.1

 خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلته، ول لي حملت غير قانونية تمججس
شرفه أو سمعته.

من حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو المساس..2

 18المادة 
 لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين. ويشمل ذلك حريته فججي أن يججدين.1

 بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقده
 بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمججام المل أو علججى

حدة.
 ل يجوز تعريض أحد لكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو.2

بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.
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 ل يجوز إخضاع حرية النسان في إظهار دينه أو معتقده، إل للقيود التي يفرضها.3
 القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلمة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو

الداب العامة أو حقوق الخرين وحرياتهم الساسية.
 تتعهد الدول الطراف في هذا العهد باحترام حرية الباء، أو الوصياء عند وجودهم،.4

في تأمين تربية أولدهم دينيا وخلقيا وفقا لقناعتهم الخاصة.

 19المادة 
لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة..1
 لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف.2

 ضروب المعلومات والفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على
شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.

  من هذه المادة واجبات2تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة .3
 ومسئوليات خاصة. وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون

محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية: 
لحترام حقوق الخرين أو سمعتهم،.1
لحماية المن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الداب العامة..2

 20المادة 
تحظر بالقانون أية دعاية للحرب..1
 تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا.2

على التمييز أو العداوة أو العنف.

 21المادة 
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     يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به. ول يجوز أن يوضع من القيود على ممارسججة
 هذا الحق إل تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطججي،
 لصيانة المن القومي أو السلمة العامة أو النظام العام أو حماية الصججحة العامججة أو الداب

العامة أو حماية حقوق الخرين وحرياتهم.

 22المادة 
 لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابججات.1

والنضمام إليها من أجل حماية مصالحه.
 ل يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إل تلك الججتي ينججص عليهججا.2

 القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة المن القومي أو السلمة
 العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الداب العامة أو حماية حقوق الخرين
 وحرياتهم. ول تحول هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة ورجججال الشججرطة

لقيود قانونية على ممارسة هذا الحق.
 ليس في هذه المادة أي حكم يجيز للدول الطراف في اتفاقية منظمة العمججل الدوليججة.3

  بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيججم النقججابي اتخججاذ تججدابير1948المعقودة عام 
 تشريعية من شأنها، أو تطبيق القانون بطريقة من شأنها أن تخل بالضمانات المنصججوص

عليها في تلك التفاقية.

23المادة 
 السرة هي الوحدة الجماعية الطبيعية والساسية في المجتمع، ولها حق التمتع بحماية.1

المجتمع والدولة.
 يكون للرجل والمرأة، ابتداء من بلوغ سن الزواج، حق معترف بججه فججي الججتزوج.2

وتأسيس أسرة.
ل ينعقد أي زواج إل برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء كامل ل إكراه فيه..3
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 تتخذ الدول الطراف في هذا العهد التدابير المناسبة لكفالة تساوى حقوق الزوجيججن.4
 وواجباتهما لدى التزوج وخلل قيام الزواج ولدى انحلله. وفى حالة النحلل يتججوجب

اتخاذ تدابير لكفالة الحماية الضرورية للولد في حالة وجودهم.

 24المادة 
 يكون لكل ولد، دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الججدين أو.1

 الصل القومي أو الجتماعي أو الثروة أو النسب، حق على أسرته وعلى المجتمع وعلى
الدولة في اتخاذ تدابير الحماية التي يقتضيها كونه قاصرا.

يتوجب تسجيل كل طفل فور ولدته ويعطى اسما يعرف به..2
لكل طفل حق في اكتساب جنسية..3

25المادة 
 ، الحقوق التالية، التي2يكون لكل مواطن، دون أي وجه من وجوه التمييز المذكور في المادة 

يجب أن تتاح له فرصة التمتع بها دون قيود غير معقولة: 
 أن يشارك في إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون فججي)1(

حرية،
 أن ينتخب وينتخب، في انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالقتراع العججام وعلججى قججدم)2(

 المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري، تضججمن التعججبير الحججر عججن إرادة
الناخبين.

أن تتاح له، على قدم المساواة عموما مع سواه، فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده.)3(
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 26المادة 
     الناس جميعا سواء أمام القانون ويتمتعون دون أي تمييز بحق متساو في التمتع بحمايته.
 وفي هذا الصدد يجب أن يحظر القانون أي تمييز وأن يكفل لجميع الشخاص على السججواء
 حماية فعالة من التمييز لي سبب، كالعرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الججدين أو الججرأي
 سياسيا أو غير سياسي، أو الصل القومي أو الجتماعي، أو الثروة أو النسب، أو غير ذلججك

من السباب.

 27المادة 
     ل يجوز، في الدول التي توجد فيها أقليات اثنية أو دينية أو لغوية، أن يحرم الشججخاص
 المنتسبون إلى القليات المذكورة من حق التمتع بثقافتهم الخاصة أو المجاهرة بدينهم وإقامججة

شعائره أو استخدام لغتهم، بالشتراك مع العضاء الخرين في جماعتهم. 

الجزء الرابع 
 28المادة 
 تنشأ لجنة تسمى اللجنة المعنية بحقوق النسان (يشار إليها في ما يلي من هذا العهد.1

 باسم "اللجنة"). وتتألف هذه اللجنة من ثمانية عشر عضوا وتتولى الوظائف المنصوص
عليها في ما يلي.

 تؤلف اللجنة من مواطنين في الدول الطراف في هذا العهججد، مججن ذوى المنججاقب.2
 الخلقية الرفيعة المشهود لهم بالختصاص في ميدان حقوق النسان، مع مراعاة أن مججن

المفيد أن يشرك فيها بعض الشخاص ذوى الخبرة القانونية.
يتم تعيين أعضاء اللجنة بالنتخاب، وهم يعملون فيها بصفتهم الشخصية..3
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 29المادة 
 يتم انتخاب أعضاء اللجنة بالقتراع السري من قائمة أشخاص تتوفر لهم المؤهلت.1

 ، تكون قد رشحتهم لهذا الغرض الدول الطراف في هذا28المنصوص عليها في المادة 
العهد. 

 لكل دولة طرف في هذا العهد أن ترشح، من بين مواطنيها حصرا، شخصين على.2
الكثر.

يحوز ترشيح الشخص ذاته أكثر من مرة..3

 30المادة 
يجرى النتخاب الول في موعد ل يتجاوز ستة أشهر من بدء نفاذ هذا العهد..1
 قبل أربعة أشهر على القل من موعد أي انتخاب لعضوية اللجنة، في غيججر حالججة.2

 ، يوجه المين العام للمم المتحدة إلججى34النتخاب لملء مقعد يعلن شغوره وفقا للمادة 
 الدول الطراف في هذا العهد رسالة خطية يدعوها فيها إلى تقججديم أسججماء مرشججحيها

لعضوية اللجنة في غضون ثلثة أشهر.
 يضع المين العام للمم المتحدة قائمة أسماء جميع المرشحين علججى هججذا النحججو،.3

 بالترتيب اللفبائي ومع ذكر الدولة الطرف التي رشحت كل منهم، ويبلغ هذه القائمة إلى
الدول الطراف في هذا العهد قبل شهر على القل من موعد كل انتخاب.

 ينتخب أعضاء اللجنة في اجتماع تعقده الدول الطراف في هذا العهد، بججدعوة مججن.4
 المين العام للمم المتحدة، في مقر المم المتحدة. وفى هذا الجتمججاع، الججذي يكتمججل
 النصاب فيه بحضور ممثلي ثلثي الدول الطراف في هذا العهد، يفججوز فججي النتخججاب
 لعضوية اللجنة أولئك المرشحون الذين حصلوا على أكبر عدد مججن الصججوات وعلججى

الغلبية المطلقة لصوات ممثلي الدول الطراف الحاضرين والمقترعين.
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 31المادة 
ل يجوز أن تضم اللجنة أكثر من واحد من مواطني أية دولة..1
 يراعى، في النتخاب لعضوية اللجنة، عدالة التوزيع الجغرافججي وتمثيججل مختلججف.2

الحضارات والنظم القانونية الرئيسية.

 32المادة 
 يكون انتخاب أعضاء اللجنة لولية مدتها أربع سنوات. ويجوز أن يعاد انتخججابهم إذا.1

 أعيد ترشيحهم. إل أن ولية تسعة من العضاء المنتخبين في النتخجاب الول تنقضجي
 بانتهاء سنتين، ويتم تحديد هؤلء العضاء التسعة فورا انتهاء النتخاب الول، بأن يقوم

 باختيار أسمائهم بالقرعة.30 من المادة 4رئيس الجتماع المنصوص عليه في الفقرة 
 تتم النتخابات اللزمة عند انقضاء الولية وفقا للمواد السالفة من هذا الجزء من هذا.2

العهد. 

 33المادة 
 إذا انقطع عضو في اللجنة، بإجماع رأى أعضائها الخرين، عن الضطلع بوظائفه.1

 لي سبب غير الغياب ذي الطابع المؤقت، يقوم رئيس اللجنة بإبلغ ذلك إلى المين العام
للمم المتحدة، فيعلن المين العام حينئذ شغور مقعد ذلك العضو.

 في حالة وفاة أو استقالة عضو في اللجنة، يقوم رئيس اللجنة فورا بإبلغ ذلك إلججى.2
 المين العام للمم المتحدة، فيعلن المين العام حينئذ شغور مقعد ذلك العضو ابتداء مججن

تاريخ وفاته أو من تاريخ نفاذ استقالته.
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34المادة 
 ، وكانت ولية العضو الذي يجب استبداله ل33إذا أعلن شغور مقعد ما طبقا للمادة .1

 تنقضي خلل الشهر الستة التي تلي إعلن شغور مقعده، يقوم المين العام للمم المتحدة
 بإبلغ ذلك إلى الدول الطراف في هذا العهد، التي يجوز لها، خلل مهلة شهرين، تقديم

 من أجل ملء المقعد الشاغر.29مرشحين وفقا للمادة 
 يضع المين العام للمم المتحدة قائمة بأسماء جميع المرشحين علججى هججذا النحججو،.2

 بالترتيب اللفبائي، ويبلغ هذه القائمة إلى الدول الطراف في هذا العهد. وإذ ذاك يجججرى
 النتخاب اللزم لملء المقعد الشاغر طبقا للحكام الخاصة بذلك من هذا الجزء من هججذا

العهد.
  يتججولى مهججام33كل عضو في اللجنة انتخب لملء مقعد أعلن شغوره طبقا للمادة .3

 العضوية فيها حتى انقضاء ما تبقى من مدة ولية العضو الذي شغر مقعده فججي اللجنججة
بمقتضى أحكام تلك المادة.

 35المادة 
 يتقاضى أعضاء اللجنة، بموافقة الجمعية العامة للمم المتحدة، مكافآت تقتطججع مججن
 موارد المم المتحدة بالشروط التي تقررها الجمعية العامة، مع أخذ أهمية مسؤوليات اللجنججة

بعين العتبار.

 36المادة 
 يوفر المين العام للمم المتحدة ما يلزم من موظفين وتسهيلت لتمكين اللجنججة مججن

الضطلع الفعال بالوظائف المنوطة بها بمقتضى هذا العهد.
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 37المادة 
 يتولى المين العام للمم المتحدة دعوة اللجنة إلى عقد اجتماعها الول فججي.1

مقر المم المتحدة.
 بعد اجتماعها الول، تجتمع اللجنة في الوقات التي ينجص عليهججا نظامهجا.2

الداخلي.
  تعقد اللجنة اجتماعاتها عادة في مقر المم المتحدة أو فججي مكتججب المججم.3

المتحدة بجنيف.

 38المادة 
 يقوم كل عضو من أعضاء اللجنة، قبل توليه منصبه، بالتعهد رسججميا، فججي جلسججة

علنية، بالقيام بمهامه بكل تجرد ونزاهة.

 39المادة 
تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لمدة سنتين. ويجوز أن يعاد انتخابهم..1
تتولى اللجنة بنفسها وضع نظامها الداخلي، ولكن مع تضمينه الحكمين التاليين: .2

يكتمل النصاب بحضور اثني عشر عضوا،-1
تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين.-2

40المادة 
 تتعهد الدول الطراف في هذا العهد بتقديم تقارير عن التدابير التي اتخذتها والتي.1

 تمثل إعمال للحقوق المعترف بها فيه، وعن التقدم المحرز في التمتع بهذه الحقوق،
وذلك: 

خلل سنة من بدء نفاذ هذا العهد إزاء الدول الطراف المعنية،)1(
ثم كلما طلبت اللجنة إليها ذلك.)2(
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 تقدم جميع التقارير إلى المين العام للمم المتحدة، الذي يحيلها إلى اللجنججة للنظججر.2
 فيها. ويشار وجوبا في التقارير المقدمة إلى ما قد يقوم من عوامل ومصاعب تؤثر فججي

تنفيذ أحكام هذا العهد.
 للمين العام للمم المتحدة، بعد التشاور مججع اللجنججة، أن يحيججل إلججى الوكججالت.3

المتخصصة المعنية نسخا من أية أجزاء من تلك التقارير قد تدخل في ميدان اختصاصها.
 تقوم اللجنة بدراسة التقارير المقدمة من الدول الطراف في هذا العهججد. وعليهججا أن.4

 توافي هذه الدول بما تضعه هي من تقارير، وبأية ملحظات عامة تستنسججبها. وللجنججة
 أيضا أن توافي المجلس القتصادي والجتماعي بتلك الملحظات مشفوعة بنسججخ مججن

التقارير التي تلقتها من الدول الطراف في هذا العهد.
 للدول الطراف في هذا العهد أن تقدم إلى اللجنة تعليقات على أية ملحظات تكون قد.5

 من هذه المادة.4أبديت وفقا للفقرة 

 41المادة 
 لكل دولة طرف في هذا العهد أن تعلن في أي حين، بمقتضى أحكام هذه المادة، أنها.1

 تعترف باختصاص اللجنة في استلم ودراسة بلغات تنطوي على ادعاء دولة طرف بأن
 دولة طرفا أخرى ل تفي باللتزامات التي يرتبها عليها هذا العهد. ول يجججوز اسججتلم
 ودراسة البلغات المقدمة بموجب هذه المادة إل إذا صدرت عن دولة طرف أصججدرت
 إعلنا تعترف فيه، في ما يخصها، باختصاص اللجنة. ول يجوز أن تسججتلم اللجنججة أي
 بلغ يهم دولة طرفا لم تصدر العلن المذكور. ويطبق الجراء التالي على البلغججات

التي يتم استلمها وفق لحكام هذه المادة: 
 إذا رأت دولة طرف في هذا العهد إن دولة طرفا أخرى تتخلف عن تطبيق أحكام هذا)1(

 العهد، كان لها أن تسترعى نظر هذه الدولة الطرف، في بلغ خطى، إلججى هججذا
 التخلف. وعلى الدولة المستلمة أن تقوم، خلل ثلثة أشهر من اسججتلمها البلغ،
 بإيداع الدولة المرسلة، خطيا، تفسيرا أو بيانا من أي نوع آخر يوضججح المسججألة
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 وينبغي أن ينطوي، بقدر ما يكون ذلك ممكنا ومفيدا، على إشارة إلججى القواعججد
 الجرائية وطرق التظلم المحلية التي استخدمت أو الجاري استخدامها أو الججتي ل

تزال متاحة،
 فإذا لم تنته المسألة إلى تسوية ترضى كلتا الدولتين الطرفين المعنيججتين خلل سججتة)2(

 أشهر من تاريخ تلقى الدولة المستلمة للبلغ الول، كان لكججل منهمججا أن تحيججل
المسألة إلى اللجنة بإشعار توجهه إليها وإلى الدولة الخرى،

 ل يجوز أن تنظر اللجنة في المسألة المحالة إليها إل بعد الستيثاق مججن أن جميججع)3(
 طرق التظلم المحلية المتاحة قد لجئ إليها واستنفدت، طبقا لمبادئ القانون الدولي
 المعترف بها عموما. ول تنطبق هذه القاعدة في الحالت الججتي تسججتغرق فيهججا

إجراءات التظلم مددا تتجاوز الحدود المعقولة،
تعقد اللجنة جلسات سرية لدى بحثها الرسائل في إطار هذه المادة،)4(
 على اللجنة، مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية (ج)، أن تعرض مساعيها الحميدة على)5(

 الدولتين الطرفين المعنيتين، بغية الوصول إلى حل ودي للمسججألة علججى أسججاس
احترام حقوق النسان والحريات الساسية المعترف بها في هذا العهد،

 للجنة، في أية مسألة محالة إليها، أن تدعو الدولتين الطرفين المعنيتين المشار إليهمججا)6(
في الفقرة الفرعية (ب) إلى تزويدها بأية معلومات ذات شأن.

  للدولتين الطرفين المعنيتين المشار إليهما في الفقرة الفرعية (ب) حق إيفاد من يمثلها)7(
لدى اللجنة أثناء نظرها في المسألة، وحق تقديم الملحظات شفويا و/أو خطيا،

 على اللجنة أن تقدم تقريرا في غضون اثني عشر شهرا من تاريخ تلقيهججا الشججعار)8(
المنصوص عليه في الفقرة الفرعية (ب): 

 " فإذا تم التوصل إلى حل يتفق مع شروط الفقرة الفرعية (هج)، قصرت اللجنة تقريرهججا1"
على عرض موجز للوقائع وللحل الذي تم التوصل إليه،
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 " وإذا لم يتم التوصل إلى حل يتفق مع شروط الفقرة الفرعيجة (هجج)، قصجرت اللجنجة2"
 تقريرها على عرض موجز للوقائع، وضمت إلى التقرير المذكرات الخطية ومحضر البيانات

الشفوية المقدمة من الدولتين الطرفين المعنيتين.

ويجب، في كل مسألة، إبلغ التقرير إلى الدولتين الطرفين المعنيتين.

 . يبدأ نفاذ أحكام هذه المادة متى قامت عشر من الدول الطراف في هذا العهججد بإصججدار2
 ) من هذه المادة. وتقوم الدول الطراف بإيداع هججذه العلنججات1إعلنات في إطار الفقرة (

 لدى المين العام للمم المتحدة، الذي يرسل صورا منها إلى الججدول الطججراف الخججرى.
 وللدولة الطرف أن تسحب إعلنها في أي وقت بإخطار ترسله إلى المين العام. ول يخل هذا
 السحب بالنظر في أية مسألة تكون موضوع بلغ سبق إرساله في إطجار هجذه المجادة، ول
 يجوز استلم أي بلغ جديد من أية دولة طرف بعد تلقى المين العججام الخطججار بسججحب

العلن، ما لم تكن الدولة الطرف المعنية قد أصدرت إعلنا جديدا.

 42المادة 

  حل مرضججيا41(أ) إذا تعذر على اللجنة حل مسألة أحيلت إليها وفقا للمادة .1
 للدولتين الطرفين المعنيتين جاز لها، بعد الحصول مسججبقا علجى موافقججة الججدولتين
 الطرفين المعنيتين، تعيين هيئة توفيق خاصة (يشار إليها في ما يلججي باسججم "الهيئة")
 تضع مساعيها الحميدة تحت تصرف الدولتين الطرفين المعنيتين بغية التوصل إلججى

حل ودي للمسألة على أساس احترام أحكام هذا العهد،

 (ب) تتألف الهيئة من خمسة أشخاص تقبلهم الدولتان الطرفان المعنيتان. فإذا تعذر وصججول
 الدولتين الطرفين المعنيتين خلل ثلثة اشهر إلى اتفاق على تكوين الهيئة كلها أو بعضججها،
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 تنتخب اللجنة من بين أعضائها بالقتراع السري وبأكثرية الثلثين، أعضاء الهيئة الججذين لججم
يتفق عليهم.

 يعمل أعضاء الهيئة بصفتهم الشخصية. ويجب أل يكونججوا مججن مججواطني.2
 الدولتين الطرفين المعنيتين أو من مواطني أية دولة ل تكون طرفا في هذا العهججد أو

. 41تكون طرفا فيه ولكنها لم تصدر العلن المنصوص عليه في المادة 

تنتخب الهيئة رئيسها وتضع النظام الداخلي الخاص بها..3

 تعقد اجتماعات الهيئة عادة في مقر المم المتحدة أو في مكتب المم المتحدة.4
 بجنيف. ولكن من الجائز عقدها في أي مكان مناسب آخر قد تعينه الهيئة بالتشججاور

مع المين العام للمم المتحدة ومع الدولتين الطرفين المعنيتين.

  بتوفير خدماتها، أيضا، للهيئات36تقوم المانة المنصوص عليها في المادة .5
المعينة بمقتضى هذه المادة.

 توضع المعلومات التي تلقتها اللجنة وجمعتها تحجت تصجرف الهيئة، الجتي.6
 يجوز لها أن تطلب إلي الدولتين الطرفين المعنيتين تزويدها بأية معلومججات أخججرى

ذات صلة بالموضوع. 

 تقوم الهيئة، بعد استنفادها نظر المسألة من مختلف جوانبها، ولكن علججى أي.7
 حال خلل مهلة ل تتجاوز اثني عشر شهرا بعد عرض المسألة عليها، بتقديم تقريججر

إلى رئيس اللجنة لنهائه إلى الدولتين الطرفين المعنيتين: 

 فإذا تعذر على الهيئة إنجاز النظر في المسألة خلل اثني عشججر شججهرا، قصججرت)1(
تقريرها على إشارة موجزة إلى المرحلة التي بلغتها من هذا النظر،
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 وإذا تم التوصل إلى حل ودي للمسألة على أساس احترام حقوق النسان المعترف بها)2(
 في هذا العهد، قصرت الهيئة تقريرها على عرض موجز للوقائع وللحل الذي تجم

التوصل إليه،

 وإذا لم يتم التوصل إلى حل تتوفر له شروط الفقرة الفرعيججة (ب)، ضججمنت الهيئة)3(
 تقريرها النتائج التي وصلت إليها بشأن جميع المسائل الوقائعية المتصلة بالقضية
 المختلف عليها بين الدولتين الطرفين المعنيتين، وآراءها بشججأن إمكانيججات حججل
 المسألة حل وديا، وكذلك المذكرات الخطية ومحضر الملحظات الشفوية المقدمة

من الدولتين الطرفين المعنيتين،

 إذا قدمت الهيئة تقريرها في إطار الفقرة (ج) تقوم الدولتان الطرفان المعنيتان، فججي)4(
 غضون ثلثة أشهر من استلمهما هذا التقرير، بإبلغ رئيس اللجنة هل تقبلن أم

ل تقبلن مضامين تقرير الهيئة.

.41ل تخل أحكام هذه المادة بالمسؤوليات المنوطة باللجنة في المادة .8

 تتقاسم الدولتان الطرفان المعنيتان بالتساوي سداد جميع نفقات أعضاء اللجنة.9
على أساس تقديرات يضعها المين العام للمم المتحدة.

 للمين العام للمم المتحدة سلطة القيام، عند اللزوم، بجدفع نفقججات أعضجاء.10
 من هذه المادة.9الهيئة قبل سداد الدولتين الطرفين المعنيتين لها وفقا للفقرة 
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 43المادة 

 ،42    يكون لعضاء اللجنة ولعضاء هيئات التوفيق الخاصة الذين قد يعينون وفقا للمادة 
 حق التمتع بالتسهيلت والمتيازات والحصانات المقررة للخبراء المكلفيججن بمهمججة للمججم
 المتحدة المنصوص عليها في الفروع التي تتناول ذلك من اتفاقية امتيازات المججم المتحججدة

وحصاناتها. 

 44المادة 

     تنطبق الحكام المتعلقة بتنفيذ هذا العهد دون إخلل بالجراءات المقررة في ميدان حقوق
 النسان في أو بمقتضى الصكوك التأسيسية والتفاقيات الخاصة بالمم المتحججدة والوكججالت
 المتخصصة، ول تمنع الدول الطراف في هذا العهد من اللجوء إلى إجراءات أخرى لتسوية

نزاع ما طبقا للتفاقات الدولية العمومية أو الخاصة النافذة فيما بينها. 

 45المادة 

    تقدم اللجنة إلى الجمعية العامة للمم المتحدة، عن طريق المجلس القتصادي والجتماعي،
تقريرا سنويا عن أعمالها. 

الجزء الخامس 
 46المادة 

     ليس في أحكام هذا العهد ما يجوز تأويله على نحو يفيد إخلله بما فججي ميثججاق المججم
 المتحدة ودساتير الوكالت المتخصصة من أحكام تحدد المسئوليات الخاصة بكل مججن هيئات

المم المتحدة والوكالت المتخصصة بصدد المسائل التي يتناولها هذا العهد.
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 47المادة 

     ليس في أي من أحكام هذا العهد ما يجوز تأويله على نحو يفيد إخلله بما لجميع الشعوب
من حق أصيل في التمتع والنتفاع الكاملين، بملء الحرية، بثرواتها ومواردها الطبيعية. 

الجزء السادس 
 48المادة 

 هذا العهد متاح لتوقيع أية دولة عضو في المم المتحدة أو عضو فججي أيججة.1
 وكالة من وكالتها المتخصصة، وأية دولة طرف في النظام الساسي لمحكمة العدل
 الدولية، وأية دولة أخرى دعتها الجمعية العامة للمم المتحدة إلى أن تصبح طرفا في

هذا العهد.
 يخضع هذا العهد للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدى المين العام للمم.2

المتحدة.
 1يتاح النضمام إلى هذا العهد لية دولة من الدول المشار إليها في الفقججرة .3

من هذه المادة.
يقع النضمام بإيداع صك انضمام لدى المين العام للمم المتحدة..4
 يخطر المين العام للمم المتحدة جميع الدول التي وقعججت هججذا العهججد أو.5

انضمت إليه بإيداع كل صك من صكوك التصديق أو النضمام.

 49المادة 
 يبدأ نفاذ هذا العهد بعد ثلث أشهر من تاريخ إيججداع صججك النضججمام أو.1

التصديق الخامس والثلثين لدى المين العام للمم المتحدة.
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 أما الدول التي تصدق هذا العهد أو تنضم إليه بعد أن يكون قد تم إيداع صك.2
 التصديق أو النضمام الخامس والثلثين فيبدأ نفاذ هذا العهد إزاء كل منها بعد ثلث

 صك انضمامها.أشهر من تاريخ إيداعها صك تصديقها أو

 50المادة 
 تنطبق أحكام هذا العهد، دون أي قيد أو استثناء على جميع الوحدات التي تتشكل منها الججدول

التحادية.

 51المادة 
 لية دولة طرف في هذا العهد أن تقترح تعديل عليه تودع نصه لدى المين.1

 العام للمم المتحدة. وعلى أثر ذلك يقوم المين العام بإبلغ الدول الطراف في هذا
 العهد بأية تعديلت مقترحة، طالبا إليها إعلمه عما إذا كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول
 الطراف للنظر في تلك المقترحات والتصويت عليها. فإذا حبذ عقد المججؤتمر ثلججث
 الدول الطراف على القل عقده المين العام برعاية المججم المتحججدة. وأي تعججديل
 تعتمده أغلبية الدول الطراف الحاضرة والمقترعة في المؤتمر يعرض على الجمعية

العامة للمم المتحدة لقراره.
 يبدأ نفاذ التعديلت متى أقرتها الجمعية العامة للمم المتحدة وقبلتها أغلبيججة.2

ثلثي الدول الطراف في هذا العهد، وفقا للجراءات الدستورية لدى كل منها.
 متى بدأ نفاذ التعديلت تصبح ملزمة للدول الطراف التي قبلتها، بينما تظل.3

الدول الطراف الخرى ملزمة بأحكام هذا العهد وبأي تعديل سابق تكون قد قبلته.

 52المادة 
 ، يخطر المين العام48 من المادة 5بصرف النظر عن الخطارات التي تتم بمقتضى الفقرة 

 من المادة المذكورة بما يلي:1للمم المتحدة جميع الدول المشار إليها في الفقرة 
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،48التوقيعات والتصديقات والنضمامات المودعة طبقا للمادة )1(
 ، وتاريخ بدء نفاذ أية تعديلت تتم فججي49تاريخ بدء نفاذ هذا العهد بمقتضى المادة )2(

.51إطار المادة 

 53المادة 
 يودع هذا العهد، الذي تتساوى في الحجية نصوصه بالسججبانية والنكليزيججة.1

والروسية والصينية والفرنسية، في محفوظات المم المتحدة.
 يقوم المين العام للمم المتحدة بإرسال صور مصدقة من هذا العهججد إلججى.2

.48جميع الدول المشار إليها في المادة 
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ميثاق الشرف الصحفي في مصر

 نحن الصحفيين المصريين أسرة مهنية واحدة، تستمد كرامتها من ارتباطها بضمير الشججعب،
وتكتسب شرفها من ولئها للحقيقة، وتمسكها بالقيم الوطنية والخلقية للمجتمع المصري.

 وتأكيدا لدور الصحافة المصرية الرائد على امتداد تاريخنا الحديث، في الدفاع عججن حريججة
 الوطن واستقلله وسيادته، والذود عن حقوقه ومصالحه وأهدافه العليا، و السهام في حمايججة
 مكتسبات الشعب وحرياته العامة، وفى مقدمتها حرية الصحافة والرأي والتعججبير والنشججر.
 وإيمانا منا بأن تعزيز هذه الحريات وصيانتها، ضمانه لغنى عنها لدفع المسار الديمقراطي،

الذي يتأكد به سلمة البناء، الوطني .
 وتتحقق من خلله كافة أشكال التطور السياسي والقتصادي والجتماعي في بلدنا . واتساقا
 مع مبادئ الدستور ونصوصه التي نقلت للصحافة والصحفيين أداء رسالتهم ، وتعبيرا عججن
 اتجاهات الرأي العام في إطار المقومات الساسية للمجتمع . وارتباطا بالهججداف والحقججوق
 واللتزامات السامية ، لرسالة الصحافة ، التي تضججمنتها المواثيججق الدوليججة وعلججى وججه

  من العلن العالمي لحقوق النسان . وأعترافا بحق القججارئ ، فججي19الخصوص المادة 
 صحافة موضوعية ، تعكس بأمانة وصدق نبض الواقع ، وحركة الحججداث ، وتعججدد الراء
 وتصون حق كل مواطن في التعقيب على ما ينشره الصحفي وعدم استغلله في التشججهير أو

البتزاز أو الفتراء أو الساءة الشخصية .
 وإدراكا منا لواجبات الزمالة وما تحتمه من علقات مهنية نزيهة تحفظ لكل صاحب حق حقه
 دون ضغط أو إكراه أو تمييز أو تجريح بين أفججراد السججرة الواحججدة ورؤسججاء كججانوا أم
 مرؤوسين . نعلن التزامن بهذا الميثاق ونتعهد باحترامه وتطبيقه نصا وروحا فججي كججل مججا

يتصل بعلقتنا بالخرين وفيما بيننا..
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 أوًل : مبادئ عامة :-

 حرية الصحافة من حرية الوطن والتزام الصحفيين بالدفاع عججن حريججة الصججحافة•
 واستقللها عن كل مصادر الوصاية والرقابة والتوجيه والحتواء واجب وطني ومهنججي

مقدس . 
 الحرية أساس المسئولية والصحافة الحرة هي الجديرة وحدها بحمل المسئولية الكاملة•

وعبء توجيه الرأي العام على أسس حقيقية 
 حق المواطنين فى المعرفة هو جوهر العمل الصحفي وغايته وهججو مججا يسججتوجب•

 ضمان التدفق الحر للمعلومات وتمكين الصحفيين من الحصول عليها مججن مصججادرها
 وإسقاط اى قيود تحول دون نشرها والتعليق عليها . الصحافة رسالة حوار ومشججاركه
 وعلى الصحفيين واجب المحافظة على اصول الحوار وادابه ومراعاه حق القارئ فججى
 التعقيب والرد والتصحيح وحق القارئ فى التعقيب والججرد والتصججحيح وحججق عامججة

المواطنين فى حرمة حياتهم الخاصة وكرامتهم النسانية 
 للصحافة مسئولية خاصة تجاه صيانة الداب العامة وحقوق النسان والمرأة والسرة•

والطفولة والقليات والملكية الفكرية للغير . 
 شرف المهنة وادابها واسرارها امانة فى عنق الصحفيين وعليهججم التقيججد بواجبججات•

الزمالة فى معالجة الخلفات التى تنشأ بينهم اثناء العمل او بسببه 
 نقابة الصحفيين هى الطار الشرعى الذى تتوحد فيه جهججود الصججحفيين دفاعججاعن•

 المهنه وحقوقها وهى المجال الطبيعى لتسوية المنازعات بين أعضائها وتأمين حقججوقهم
المشروعة . 

 وتضع النقابة ضمن أولوياتها العمل على مراعاة اللتزام بتقاليججد المهنججة وادابهججا•
 ومبادئها اعمال ميثاق الشرف الصحفى ومحاسبة الخارجين عليججه طبقججا للجججراءات

المحددة المنصوص عليها فى قانون النقابة وقانون تنظيم الصحافة . 
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ثانيا :- اللتزامات والحقوق يلتزم الصحفي بالواجبات المهنية التالية :- 

 اللتزام بما ينشره بمقتضيات الشرف والمانة والصدق بما يحفظ للمجتمع مثله وقيمه•
وبما ل ينتهك حقا من حقوق المواطن او يمس احدى حرياته . 

 اللتزام بعد النحياز فى كتاباته الى الدعوات العنصرية او المتعصجبة او المنطويجة•
 على امتهان الديان او الدعوة الى كراهيتها او الطعن فى ايمان الخرين او تلك الداعية

الى التمييز او الحتقار لى من طوائف المجتمع . 
 اللتزام بعدم نشر الوقائع مشوهه او مبتورة وعدم تصويرها او اختلقها على نحججو•

غير امين . 
 اللتزام بالتحرى بدقه فى توثيق المعلومات ونسبة القوال والفعجال إلججى مصجادر•

 معلومة كلما كان ذلك متاحا او ممكنا طبقا للصول المهنية السليمة التى تراعى حسججن
النية . 

 اللتزام بعدم استخدام وسائل النشر الصحفى فى اتهام المواطنين بغير سججند او فججي•
 استغلل حياتهم الخاصة للتشهير بهم او تشويه سمعتهم او لتحقيق منافع شخصية من اى

نوع . 
 كل خطأ فى نشر المعلومات يلتزم ناشره بتصحيحه فور اطلعه على الحقيقة وحججق•

 الرد والتصحيح مكفول لكل من يتناولهم الصحفى على ال يتجاوز ذلك الرد او التصحيح
 حدود الموضوع وال ينطوى على جريمة يعاقب عليها القانون او مخالفة للداب العامة

مع العتراف بحق الصحفي في التعقيب . 
 ل يجوز للصحفى العمل فى جلب العلنات او تحريرها ول يجوز له الحصول على•

 اى مكافأة او ميزة مباشرة او غير مباشرة عن مراجعة او تحرير او نشججر العلنجات
وليس له ان يوقع باسمه مادة إعلنية . 
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 ل يجوز نشر اى اعلن تتعارض مادته مع قيم المجتمع ومبادئه وآدابه العامة او مع•
 رسالة الصحافة ويلتزم المسئولين عن النشر بالفصل الواضح بين المججواد التحريريججة
 والعلنية وعدم تجاوز النسبة المتعارف عليها دوليا للمساحة العلنية فى الصججحيفة

على حساب المادة التحريرية . 
 يحظر على الصحفى استغلل مهنته فى الحصول على هبات أو إعانججات أو مزايججا•

خاصة من جهات اجنبية او محلية بطريقة مباشرة او غير مباشرة . 
 يمتنع الصحفى عن تناول ما تتوله سلطات التحقيق او المحاكمة فى الدعاوى الجنائية•

 او المدنية بطريقة تستهدف التأثير على صالح التحقيججق او سججير المحاكمججة ويلججتزم
 الصحفى بعدم ابراز اخبار الجريمة وعدم نشر اسماء وصور المتهميججن او المحكججوم

عليهم فى جرائم الحداث. 
احترام حق المؤلف واجب عند اقتباس اى اثر من اثاره ونشره . •
 الصحفيون مسئولون مسئولية فردية وجماعية رؤساء كانوا او مرؤسين عن الحفججاظ•

 على كرامة المهنة واسرارها ومصداقيتها وهم ملتزمون بعدم التستر على الذين يسيئون
 الى المهنة او اللذين يخضعون اقلمهم للمنفعة الشخصية عن كافججة اشججكال التجريججح
 الشخصي والساءة المادية أو المعنوية بما فى ذلك استغلل السلطة او النفوذ فى اهدار

الحقوق الثابتة لزملئهم او مخالفة الضمير المهنى . 
 يلتزم الصحفيون بواجب التضمن دفاعا عن مصالحهم المهنية المشروعة وعما تقرره•

 لهم القوانين من حقوق ومكتسبات ويتمسك الصحفى بما يلى مججن حقججوق باعتبارهججا
التزامات واجبه الحترام من الطراف الخرى تجاهه . 

 ل يجوز ان يكون الرأى الذى يصدر عن الصحفي أو المعلومات الصججحيحة الججتى•
 ينشرها سببا للمساس بأمنه كما ليجوز اجباره على أفشاء مصادر معلوماته وذلك كلججه

فى حدود القانون . 
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 ليجوز تهديد الصحفى او ابتزازه بأى طريقة فى سبيل نشر ما يتعارض مع ضميره•
المهنى او لتحقيق مآرب خاصة بأى جهة او لى شخص . 

 للصحفى الحق فى الحصول على المعلومات والخبار من مصادرها والحق فى تلقى•
 الجابة عما يستفسر عنه من معلومات وإحصائيات واخبار وحقه فى الطلع على كافة

الوثائق الرسمية غير المحظورة . 
 ل يجوز حرمان الصحفى من أداء عمله او من الكتابة دون وجه حق او نقلججه الججى•

 عمل غير صحفى او داخل المنشأة الصحفية التى يعمل بها بما يؤثر على اى من حقوقه
الماديه والدبية المكتسبة . 

 ل يجوز منع الصحفى من حضور الجتماعات العامة والجلسات المفتوحة ما لم تكن•
 مغلقة او سرية بحكم القانون والعتداء عليه بسبب عمله بأعتبارها عدوانا على حريججة

الصحافة وحق المواطنين فى المعرفة . 
 ضمان أمن الصحفى وتوفير الحماية اللزمة له أثناء قيامه بعمله فى مواقع الحداث•

ومناطق الكوارث والحروب . 
 حق الكشف على الذين يدخلون على الصحفي كالغش فى النباء والمعلومات ومججن•

ينكرون ما أداه به ليتحملوا المسئولية عن ذلك 

ثالثا:- إجراءات تنفيذية 

 أنطلقا من الردة الحرة التى أملت على الصحفيين المصريين اصدار ميثاق للشرف•
 الصحفى ووفاءا وتمسكا منهم بكل ما يرتبه من التزامات وحقوق متكافأة نتعهد بأعتبار
 أحكام هذا الميثاق بمثابة دستور أخلقى للداء الصحفى والسججلوك المهنججى المسججئول

وتنفيذا لكل ذلك نقرر :- 
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 كل مخالفة لحكام هذا الميثاق تعهد انتهاكا لشرف مهنة الصحافة واخلل بالواجبات•
  وقانون تنظيم الصججحافة70 لسنة 76المنصوص عليها فى قانون نقابة الصحفيين رقم 

 . 96 لسنة 96رقم 
 يتولى مجلس نقابة الصحفيين النظر فى الشكاوى التى تججرد أليججه بشججأن مخالفججة•

 الصحفيين لميثاق الشرف الصحفي أو الواجبات المنصوص عليها فى قانون النقابججة او
 قانون تنظيم الصحافة ويطبق في شججأنها للجججراءات والحكججام الخاصججة بالتججأديب

 من قانون النقابة . 88 إلى 75المنصوص عليها من 
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 إعلن بشأن المبادئ الساسية الخاصة بإسهام وسائل العلم في دعم السلم والتفاهم
 الدولي، وتعزيز حقوق النسان، ومكافحة العنصرية والفصل العنصري والتحريض علي

الحرب
أصدره المؤتمر العام لمنظمة المم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 

1978 / نوفمبر 28في دورته العشرين، يوم 

الديباجة 
إن المؤتمر العام،

 إذ يذكر بأن "اليونسكو" تستهدف، بمقتضى ميثاقها التأسيسي "المساهمة فججي صججون السججلم
 والمن وبالعمل علي توثيق عري التعاون بين المم عن طريق التربية والعلم والثقافة بغيججة

  مجن1ضمان احترام الجميع للعدالة والقانون وحقوق النسان وحرياته الساسججية" (الفقججرة 
 )، وبأن المنظمة طلبا لهذه الغاية، ستعمل علي "تسهيل حرية تدفق الفكار عن طريق1المادة 

)،1 من المادة 2الكلمة والصورة" (الفقرة 
 وإذ يذكر أيضا بأن الميثاق التأسيسي ينص علي أن الدول العضاء في اليونسكو، "إيمانا منها
 بوجوب توفير فرص تعليمية كاملة ومتكافئة لجميع الناس، والتماس الحقيقججة الموضججوعية
 دونما قيود، وحرية تبادل الفكار والمعارف، متفقة ومصممة علي تنمية وسائل التخاطب بين
 الشعوب والستزادة منها وعلي استخدام هذه الوسائل سعيا وراء التفججاهم المتبججادل وطلبججا
 لوقوف كل منها، بصورة أصدق وأكمل، علي أنماط حياة الشعوب الخرى" (الفقرة السادسة
مججججججججججججججججججججن الديباجججججججججججججججججججججة)،

وإذ يذكر بمقاصد ومبادئ المم المتحدة كما حددها ميثاقها،
 وإذ يذكر بالعلن العالمي لحقوق النسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للمم المتحدة عججام

  منه، التي تنص علي أن "لكل شخص حق التمتع بحرية الججرأي19 ول سيما المادة 1948
 والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الراء دون مضايقة، وفججي التمججاس النبججاء
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 والفكار وتلقيها ونقلها إلي الخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحججدود"، وبالعهججد الججدولي
 1966الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي اعتمدته الجمعية العامة للمم المتحججدة عججام 

  التحريض علججي الحججرب20 ويدين في المادة 19والذي يعلن نفس هذه المبادئ في المادة 
 وإثارة البغضاء الوطنية أو العنصرية أو الدينية وأي شكل من أشكال التمييججز أو العججداء أو
العنجججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججف،

  من التفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصججري، الججتي4وإذ يذكر بالمادة 
 ، وبالتفاقية الدولية لقمع جريمججة الفصججل1965اعتمدتها الجمعية العامة للمم المتحدة عام 

 ، اللججتين1973العنصري والمعاقبة عليها، التي اعتمدتها الجمعية العامة للمم المتحدة عججام 
 تعهدت فيهما الدول المنضمة إليهما باتخاذ تدابير فورية إيجابية للقضاء علي كل مججا يشجججع
 التمييز العنصري وعلي أي عمل من أعمال هذا التمييز، وقررت الحيلولة دون أي تشجججيع
علي جريمة الفصججل العنصججري ومججا يماثلهججا مججن سياسججات التفرقججة أو مظاهرهججا،
 وإذ يذكر بإعلن اشراب الشباب مثل السلم والحترام المتبادل والتفاهم بين الشججعوب الججذي

،1965اعتمدته الجمعية العامة للمم المتحدة في عام 
 وإذ يذكر بالعلنات والقرارات التي اعتمدتها مختلف وكالت المم المتحدة بشأن إقامة نظام
اقتصادي دولي جديد وبالدور الججذي سجيكون علججي اليونسجكو أداؤه فجي هججذا المججال،
 وإذ يذكر بإعلن مبادئ التعاون الثقافي الدولي، الذي اعتمده المؤتمر العام لليونسججكو عججام

1966،
  والججذي1946) الذي اعتمدته الجمعية العامة للمم المتحدة عام 1 (د-59وإذ يذكر بالقرار 

 يعلن "أن حرية تداول المعلومات حق من حقوق النسان الساسية، وهي المعيار الذي تقججاس
 به جميع الحريات التي تكرس المم المتحدة جهودها لها ... وأن أحد العناصر التي ل غنججي
 عنها في حرية العلم هو توافر الرادة والقدرة علي عدم إسججاءة اسججتعمالها، وأن إحججدى
 قواعدها الساسية هي اللتزام الدبي بتقصي الوقائع دون تغرض وبنشججر المعلومججات دون

سوء قصد"...،
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  والذي1947) الذي اعتمدته الجمعية العامة للمم المتحدة عام 2 (د-110وإذ يذكر بالقرار 
 يدين الدعاية التي تستهدف إثارة أو تشجيع، أو يحتمل أن تثير أو تشجع، أي تهديد للسججلم أو

خرق للسلم أو أي عمل من أعمال العدوان،
  أيضججا1947) الذي اعتمدته الجمعية العامة للمم المتحدة عام 2 (د-127وإذ يذكر بالقرار 

 والذي يطالب الدول العضاء بالقيام، في الحدود التي تسمح بهججا إجراءاتهججا الدسججتورية،
 بمكافحة نشر النباء الزائفة أو المشوهة التي يكون من شأنها الساءة إلي العلقات الطيبة بين
 الدول، وبغيره من القرارات التي أصدرتها الجمعية العامة بشأن وسائل العلم الجماهيريججة

وإسهامها في دعم السلم والثقة والعلقات الودية بين الدول،
  مؤكدا فيه علي أن1968 الذي اعتمده المؤتمر العام لليونسكو عام 12-9وإذ يذكر بالقرار 

  الذي اعتمججده1-12من أهداف اليونسكو العمل علي إزالة الستعمار والعنصرية، وبالقرار 
  والذي أعلن فيه تعارض الستعمار والستعمار الجديد والعنصرية فججي جميججع1976عام 

صورها ومظاهرها مع الهداف الساسية لليونسكو،
  حججول إسججهام1970 الذي اعتمده المؤتمر العام لليونسكو عججام 301-4وإذ يذكر بالقرار 

 وسائل إعلم الجماهير في تعزيز التفاهم والتعاون علي الصججعيد الججدولي، خدمججة للسججلم
 ولرفاهية البشر، وفي مناهضة الدعاية المؤيدة للحججرب والعنصججرية والفصججل العنصججري
 والكراهية بين المم، ويدرك ما تستطيع وسائل إعلم الجماهير أن تقدمه من إسهام في تحقيق

هذه الهداف،
 وإذ يذكر بالعلن الخاص بالعنصر والتحيز العصري، الذي اعتمده المؤتمر العام لليونسكو

في دورته العشرين،
 وإذ يدرك تعقد المشكلت التي يثيرها العلم في المجتمع الحديث وتعدد الحلول المطروحججة
 لمعالجتها، كما ظهر بوجه خاص من الدراسات التي أجريت بشأنها داخل اليونسكو، والرغبة
 الحقة التي أبدتها جميع الطراف المعنية في أن تحظى تطلعاتها ووجهات نظرهججا وذاتيتهججا

الثقافية بالمراعاة التي تستحقها،
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 وإذ يدرك تطلعات البلدان النامية إلي إقامة نظام عالمي جديد وأكثر عدل وفعالية في مجججال
العلم والتصال،

 ، هذا العلن بشججأن1978يصدر في هذا اليوم، الثامن والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر 
 المبادئ الساسية الخاصة بإسهام وسائل العلم في دعم السلم والتفاهم الججدولي، وتعزيججز

حقوق النسان، ومكافحة العنصرية والفصل العنصري والتحريض علي الحرب.

1المادة 
     إن دعم السلم والتفاهم الدولي، وتعزيز حقوق النسان، ومكافحة العنصججرية والفصججل
 العنصري والتحريض علي الحرب، يقتضي تداول المعلومات بحرية ونشرها علي نحو أوسع
 وأكثر توازنا. وعلي وسائل إعلم الجماهير أن تقدم إسهاما أساسيا في هذا المقام، وعلي قدر

ما يعكس العلم شتي جوانب الموضوع المعالج، يكون هذا السهام فعال.

2المادة 
 إن ممارسة حرية الرأي وحرية التعبير وحرية العلم، المعترف بها كجزء.1

 ل يتجزأ من حقوق النسان وحرياته الساسية، هي عامل جوهري في دعم السججلم
والتفاهم الدولي.

 فيجب ضمان حصول الجمهور علي المعلومات عن طريق تنججوع مصججادر.2
 ووسائل العلم المهيأة له، مما يتيح لكل فرد التأكد من صحة الوقائع وتكوين رأيججه
 بصورة موضوعية في الحداث. ولهذا الغرض يجب أن يتمتع الصججحفيون بحريججة
 العلم وأن تتوافر لديهم أكبر التسهيلت الممكنة للحصول علي المعلومات. وكذلك
 ينبغي أن تستجيب وسائل العلم لهتمامات الشعوب والفراد، مهيئة بذلك مشاركة

الجمهور في تشكيل العلم.
 وعمل علي دعم السلم والتفاهم الدولي، وتعزيز حقوق النسان، ومكافحججة.3

 العنصرية والفصل العنصري، والتحريض علي الحرب، تسهم وسائل العلم، فججي
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 كل بقعة من بقاع العالم وبحكم الدور المنوط بها، في تعزيز حقوق النسان، ول سيما
 عن طريق إسماع صوت الشعوب المقهورة التي تناضل ضد الستعمار والستعمار
 الجديد والحتلل الجنبي وجميع أشكال التمييز العنصري والقهر، والتي يتعذر عليها

جعل صوتها مسموعا في بلدها.
 ولكي تتمكن وسائل العلم من تعزيز مبادئ هججذا العلن فججي ممارسججة.4

 أنشطتها، ل بد أن تمتع الصحفيون وغيرهم من العاملين في وسججائل العلم الججذين
 يمارسون أنشطتهم في بلدهم أو في خارجها بحماية تكفل لهججم أفضججل الظججروف

لممارسة مهنتهم.

3المادة 
 علي وسائل العلم أن تقدم إسهاما هاما في دعم السلم والتفاهم الدولي وفي.1

مكافحة العنصرية والفصل العنصري والتحريض علي الحرب.
 وفي النضال ضد الحججرب العدوانيججة والعنصججرية والفصججل العنصججري.2

 والنتهاكات الخرى لحقوق النسان، التي تعود ببعض أسبابها إلي التحيز والجهججل،
 تسهم وسائل العلم -عن طريق نشر المعلومات عججن مطامججح جميججع الشججعوب
 وتطلعاتها وثقافاتها ومتطلباتها- في إزالة الجهل وعدم فهم الشعوب لبعضها البعض،
 وفي توعية المواطنين في كل بلد باحتياجات البلد الخرى وتطلعاتها، وفججي كفالججة
 الحترام لحقوق وكرامة جميع المم وجميع الشعوب وجميع الفراد دون تفرقة بسبب
 العنصر أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الجنسية، وفي استرعاء النتباه إلي الشججرور
 الكبرى التي تكدر النسانية كالبؤس وسوء التغذية والمرض. وهججي إذ تفعججل ذلججك
 تشجع الدول علي وضع السياسات الكثر قدرة علي التخفيف مججن حججدة التججوترات

الدولية وعلي تسوية النزاعات الدولية تسوية سلمية وعادلة.
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4المادة 
     تسهم وسائل العلم بدور أساسي في تربية الشباب بروح السججلم والعدالججة والحريججة
 والحترام المتبادل والتفاهم، بغية تعزيز حقوق النسان والمساواة في الحقججوق بيججن جميججع
 البشر وجميع المم والتقدم القتصادي والجتماعي. ولها أيضا دور هام تؤديه في التعريججف

بوجهات نظر الجيل الناهض وتطلعاته.

 5المادة 
     من الضروري، لكي تحترم حرية الرأي والتعبير والعلم ولكججي يعكججس العلم كججل
 وجهات النظر، نشر وجهات نظر أولئك الذين قد يرون أن المعلومات التي نشرت أو أذيعت
 علي المل بشأنهم قد ألحقت ضررا جسيما بالنشاط الذي يضطلعون به في سبيل دعم السججلم
 والتفاهم الدولي وتعزيز حقوق النسان أو في سبيل مكافحة العنصرية والفصججل العنصججري

والتحريض علي الحرب.

6المادة 
     إن إيجاد توازن جديد وتبادل أفضل في مجال تداول المعلومات، وهو أمر مججؤات لقيججام
 سلم عادل ودائم ولتحقيق الستقلل القتصادي والسياسي للبلدان النامية، يقتضي تصججحيح
 أوجه التفاوت في تدفق المعلومات إلي البلدان النامية ومنها وفيما بينها. ومججن الضججروري
 لتحقيق هذه الغاية أن تتوافر لوسائل العلم في هذه البلدان الظروف والمكانيات التي تهيئ

لها أن تتدعم وتتسع وتتعاون فيما بينها ومع وسائل العلم في البلدان المتقدمة.

7المادة 
     إن وسائل العلم، إذ تنشر علي نطاق أوسع جميججع المعلومججات الخاصججة بالهججداف
 والمبادئ المقبولة عالميا والتي تشكل أسس القرارات التي اعتمدتها مختلف وكججالت المججم
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 المتحدة، تسهم إسهاما فعال في دعم السلم والتفاهم الدولي وتعزيز حقوق النسان وفي إقامة
نظام اقتصادي دولي أكثر عدل وإنصافا.

8المادة 
     ينبغي للمنظمات المهنية وللشخاص الذين يشتركون في توفير التدريب المهني للصحفيين
 وغيرهم من العاملين في مجال وسائل إعلم الجماهير والذين يساعدونهم علججي الضججطلع
 بمهامهم بروح المسؤولية، إيلء أهمية خاصة للمبادئ الواردة في هذا العلن لدي وضججعهم

قواعد السلوك المهني الخاصة بهم وضمان تطبيقها.

9المادة 
     يقع علي عاتق المجتمع الدولي، وفقا لروح هذا العلن، السهام في تهيئة الظروف التي
 تكفل تداول المعلومات تداول حرا ونشرها علي نطاق أوسع وبصورة أكثر توازنججا، وتهيئة
 الظروف التي تكفل حماية الصحفيين وغيرهم من العاملين في العلم أثناء تأدية مهججامهم.

واليونسكو مؤهلة تماما لتقديم إسهام ثمين في هذا الميدان.

 10المادة 
 مع مراعاة الحكام الدستورية الرامية إلي ضمان حرية العلم، والوثججائق.1

 والتفاقات الدولية الواجبة التطبيق، يتحتم أن توجد وأن توطججد فججي العججالم أجمججع
 الظروف التي تتيح للهيئات والشخاص، ممن يتوفرون بحكم مهنتهججم علججي نشججر

المعلومات، تحقيق أهداف هذا العلن.
 وينبغي أن يشجع التداول الحر للمعلومات ونشرها علي نطاق أوسع وأكججثر.2

توازنا.
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 من الضروري لهذه الغاية أن تيسر الدول لوسائل العلم في البلدان الناميجة.3
 الظروف والمكانيات اللزمة لدعمها وانتشارها وأن تشجع التعججاون بينهججا وبيججن

وسائل إعلم البلد المتقدمة.
 ومن الضروري أيضا تشجججيع المبججادلت الثنائيججة والمتعججددة الطججراف.4

 للمعلومات وتنميتها بين جميع الدول، ول سيما بين الدول ذات النظججم القتصججادية
 والجتماعية المختلفة، وذلك علي أساس المساواة في الحقججوق والمنفعججة المتبادلججة،

واحترام تنوع الثقافات التي تكون تراث النسانية المشترك.
11المادة 

     لكي يستكمل هذا العلن فعاليته، يجب في إطار احترام الحكام التشججريعية والداريججة
 واللتزامات الخرى للدول العضاء، أن يكفل قيام ظروف مؤاتية لنشطة وسججائل العلم،
 وفقا للحكام الواردة في العلن العالمي لحقوق النسان والمبادئ المناظرة التي نص عليها
 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي اعتمدته الجمعية العامة للمم المتحججدة

.1966في عام 
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إعلن مبادئ بشأن التسامح
1995 نوفمبر 16اعتمده المؤتمر العام لليونسكو في دورته الثامنة والعشرين، باريس، 

 إن الدول العضاء في منظمة المم المتحدة للتربية والعلم والثقافة المجتمعة في باريس في
1995 نوفمبر 16  أكتوبر إلي 25الدورة الثامنة والعشرين للمؤتمر العام في الفترة من 

الديباجة
     إذ تضع في اعتبارها أن ميثاق المم المتحدة ينص علي أننا "نحن شعوب المم المتحدة،
 وقد آلينا في أنفسنا أن ننقد الجيال المقبلة من ويلت الحرب... وأن نؤكد من جديد إيماننججا
 بالحقوق الساسية للنسان وبكرامة الفرد وقدره... وفي سبيل هذه الغايات اعتزمنا أن نأخججذ

أنفسنا بالتسامح وأن نعيش معا في سلم وحسن جوار".
  ينص1945 تشرين الثاني/نوفمبر 16    وتذكر بأن الميثاق التأسيسي لليونسكو المعتمد في 

 في ديباجته علي أن "من المحتم أن يقوم السلم عي أساس من التضامن الفكري والمعنوي بين
بني البشر".

     كما تذكر بأن العلن العالمي لحقوق النسان يؤكد أن "لكل شخص الحجق فجي حريجة
 ) و "أن التربيججة19) و "حرية الرأي والتعبير" (المججادة 18التفكير والضمير والدين" (المادة 

 يجب أن تهدف إلي ... تنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميججع الشججعوب والجماعججات
).26العنصرية أو الدينية" (المادة 

    وتحيط علما بالوثائق التقنينية الدولية ذات الصلة، بما في ذلك:
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،.1
العهد الدولي الخاص بالحقوق القتصادية والجتماعية والثقافية،.2
التفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري،.3
التفاقية الخاصة بمنع جريمة إبادة الجنس والمعاقبة عليها،.4
اتفاقية حقوق الطفل،.5
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  والوثججائق1967 الخاصة بوضع اللجئين وبروتوكولهججا لعججام 1951اتفاقية عام .6
التقنينية القليمية المتعلقة بها،

اتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة،.7
 اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية.8

أو المهينة،
 العلن الخاص بالقضاء علي جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين علي أسججاس.9

الدين أو المعتقد،
 العلن الخاص بحقوق الشخاص المنتمين إلي القليججات الوطنيججة أو الثنيججة.10

والدينية واللغوية،
إعلن وبرنامج عمل فينا الصادران عن المؤتمر العالمي لحقوق النسان،.11
إعلن وخطة عمل كوبنهاغن اللذان اعتمدتهما القمة العالمية للتنمية الجتماعية،.12
إعلن اليونسكو بشأن العنصر والتحيز العنصري،.13
اتفاقية وتوصية اليونسكو الخاصتان بمناهضة التمييز في مجال التربية،.14

     وتضع في اعتبارها أهداف العقد الثالث لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري، والعقججد
العالمي للتثقيف في مجال حقوق النسان، والعقد الدولي للسججكان الصججليين فججي العججالم،
 وتضع في اعتبارها التوصيات الصادرة عن المؤتمرات القليمية التي نظمت في إطار سججنة

  الصادر عن المؤتمر العام لليونسججكو،5.14 م/27المم المتحدة للتسامح وفقا لحكام القرار 
 واستنتاجات وتوصيات مؤتمرات واجتماعات أخري نظمتها الدول العضاء ضججمن إطججار

برنامج سنة المم المتحدة للتسامح،

     يثير جزعها تزايد مظاهر عدم التسامح، وأعمال العنف، والرهاب، وكراهية الجججانب،
 والنزاعات القومية العدوانية، والعنصرية، ومعادة السامية، والستبعاد والتهميش والتمييز ضد
 القليات الوطنية والثنية والدينية واللغوية واللجئين والعمال المهاجرين والمهاجرين والفئات
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 الضعيفة في المجتمعات، وتزايد أعمال العنف والترهيب التي ترتكب ضد أشخاص يمارسون
 حقهم في حرية الرأي والتعبير، وهي أعمال تهدد كلهججا عمليججات توطيججد دعججائم السججلم
والديمقراطية علي الصعيدين الوطني والدولي وتشكل كلها عقبججات فججي طريججق التنميججة.
 وتشدد علي مسؤوليات الدول العضاء في تنمية وتشجيع احترام حقوق النسججان وحريججاته
 الساسية بين الناس كافة، بدون أي تمييز قائم علي العنصر أو الجنس أو اللغججة أو الصججل
الوطني أو الججدين أو أي تمييججز بسججبب عجججز أو عججوق، وفججي مكافحججة اللتسججامح.

تعتمد وتصدر رسميا ما يلي:

إعلن مبادئ بشأن التسامح

     إننا إذ نعقد العزم علي اتخاذ كل التدابير اليجابية اللزمة لتعزيز التسامح في مجتمعاتنا
 لن التسامح ليس مبدأ يعتز به فحسب ولكنه أيضا ضروري للسججلم وللتقججدم القتصججادي

والجتماعي لكل الشعوب، وتحقيقا لهذا الغرض نعلن ما يلي:

1المادة 

معني التسامح

 إن التسامح يعني الحترام والقبول والتقدير للتنوع الثري لثقافججات عالمنججا1.1
 ولشكال التعبير وللصفات النسانية لدينا. ويتعزز هذا التسامح بالمعرفة والنفتججاح
 والتصال وحرية الفكر والضمير والمعتقد. وأنه الوئام في سججياق الختلف، وهججو
 ليس واجبا أخلقيا فحسب، وإنما هو واجب سياسي وقانوني أيضا، والتسججامح، هججو

الفضيلة التي تيسر قيام السلم، يسهم في إحلل ثقافة السلم محل ثقافة الحرب،

 إن التسامح ل يعني المساواة أو التنازل أو التساهل بل التسامح هو قبل كججل1.2
 شئ اتخاذ موقف إيجابي فيه إقرار بحق الخرين في التمتع بحقوق النسان وحرياته
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 الساسية المعترف بها عالميا. ول يجوز بأي حال الحتجاج بالتسامح لتبرير المساس
 بهذه القيم الساسية. والتسامح ممارسة ينبغي أن يأخججذ بهججا الفججراد والجماعججات

والدول.

 إن التسامح مسؤولية تشكل عماد حقوق النسان والتعددية (بمججا فججي ذلججك1.3
 التعددية الثقافية) والديمقراطية وحكم القانون. وهو ينطوي علججي نبججذ الدوغماتيججة
 والستبدادية ويثبت المعايير التي تنص عليها الصكوك الدوليججة الخاصججة بحقججوق

النسان.

 ول تتعارض ممارسة التسامح مع احترام حقوق النسان، ولججذلك فهججي ل1.4
 تعني تقبل الظلم الجتماعي أو تخلي المرء عن معتقداته أو التهاون بشأنها. بل تعني
 أن المرء حر في التمسك بمعتقداته وأنه يقبججل أن يتمسججك الخججرون بمعتقججداتهم.
 والتسامح يعني القرار بأن البشر المختلفين بطبعهم في مظهرهم وأوضاعهم ولغاتهم
 وسلوكهم وقيمهم، لهم الحق في العيس بسلم وفي أن يطابق مظهرهم مخبرهم، وهي

تعني أيضا أن آراء الفرد ل ينبغي أن تفرض علي الغير.

2المادة 
دور الدولة

 إن التسامح علي مستوي الدولة يقتضي ضمان العدل وعججدم التحيججز فججي2-1
 التشريعات وفي إنفاذ القوانين والجراءات القضائية والدارية. وهو يقتضي أيضا إتاحة
 الفرص القتصادية والجتماعية لكل شخص دون أي تمييز. فكل استبعاد أو تهميش إنما

يؤدي إلي الحباط والعدوانية والتعصب.
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 وبغية إشاعة المزيد من التسامح في المجتمع، ينبغي للدول أن تصادق علججي2-2
 التفاقيات الدولية القائمة بشأن حقوق النسان، وأن تصوغ عنججد الضججرورة تشججريعات

جديدة لضمان المساواة في المعاملة وتكافؤ الفرص لكل فئات المجتمع وأفراده.

 ومن الجوهري لتحقيق الوئام علي المستوي الدولي أن يلقي التعججدد الثقججافي2-3
 الذي يميز السرة البشرية قبول واحتراما من جانب الفراد والجماعات والمم. فبججدون
 التسامح ل يمكن أن يكون هناك سلم، وبدون السلم ل يمكن أن تكون هنججاك تنميججة أو

ديمقراطية.

 وقد يتجسد عدم التسامح في تهميش الفئات المستضججعفة، واسججتبعادها مججن2-4
 المشاركة الجتماعية والسياسية، وممارسة العنف والتمييز ضدها. وكما يؤكججد العلن
 بشأن العنصر والتحيز العنصري فإن "لجميع الفراد والجماعات الحق فججي أن يكونججوا

).2-1مختلفين بعضهم عن بعض" (المادة 

3المادة 
البعاد الجتماعية

 إن التسامح أمر جوهري في العالم الحديث أكثر منه في أي وقججت مضججى،3-1
 فهذا العصر يتميز بعولمة القتصاد وبالسرعة المتزايدة في الحركة والتنقل والتصججال،
 والتكامل والتكافل، وحركات الهجرة وانتقال السججكان علججي نطججاق واسججع، والتوسججع
 الحضري، وتغيير النماط الجتماعية. ولما كان التنوع ماثل في كل بقعججة مججن بقججاع
 العالم، فإن تصاعد حدة عدم التسامح والنزاع بات خطرا يهدد ضمنا كججل منطقججة، ول

يقتصر هذا الخطر علي بلد بعينه بل يشمل العالم بأسره.
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 والتسامح ضروري بين الفراد وعلي صعيد السرة والمجتمع المحلي، وأن3-2
 جهود تعزيز التسامح وتكوين المواقف القائمة علي النفتاح وإصغاء البعججض للبعججض
 والتضامن ينبغي أن تبذل في المدارس والجامعات وعن طريق التعليم غير النظامي وفي
 المنزل وفي مواقع العمل. وبإمكان وسائل العلم والتصال أن تضطلع بدور بناء فججي
 تيسير التحاور والنقاش بصورة حرة ومفتوحة، وفي نشر قيم التسامح وإبججراز مخججاطر

اللمبالة تجاه ظهور الجماعات واليديولوجيات غير المتسامحة.

 وكما يؤكد إعلن اليونسكو بشأن العنصر والتحيز العنصري، يجب أن تتخذ3-3
 التدابير الكفيلة بضمان التساوي في الكرامة والحقوق للفراد والجماعات حيثما اقتضججى
 المر ذلك. وينبغي في هذا الصدد إيلء اهتمام خاص للفئات المستضعفة التي تعاني من
 الحرمان الجتماعي أو القتصادي، لضمان شمولها بحماية القانون وانتفاعهججا بالتججدابير
 الجتماعية السارية ول سيما فيما يتعلق بالمسكن والعمل والرعاية الصججحية، وضججمان
 احترام أصالة ثقافتها وقيمها، ومساعدتها على التقدم والندماج علي الصعيد الجتمججاعي

والمهني، ول سيما من خلل التعليم.

 وينبغي إجراء الدراسات وإقامة الشبكات العلمية الملئمة لتنسججيق اسججتجابة3-4
 المجتمع الدولي لهذا التحدي العالمي، بما في ذلك دراسات العلوم الجتماعية الرامية إلي
 تحليل السباب الجذرية والجراءات المضادة الفعلية، والبحوث وأنشطة الرصججد الججتي
 تجري لمساندة علميات رسم السياسات وصياغة المعايير الججتي تضججطلع بهججا الججدول

العضاء.

4المادة 
التعليم
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 إن التعليم هو أنجع الوسائل لمنع اللتسامح، وأول خطوة في مجال التسامح،4-1
 هي تعليم الناس الحقوق والحريات التي يتشاركون فيها وذلك لكي تحترم هججذه الحقججوق

والحريات فضل عن تعزيز عزمهم علي حماية حقوق وحريات الخرين.

 وينبغي أن يعتبر التعليم في مجال التسامح ضرورة ملحة، ولذا يلزم التشجيع4-2
 علي اعتماد أساليب منهجية وعقلنية لتعليم التسامح تتناول أسباب اللتسججامح الثقافيججة
 والجتماعية والقتصادية والسياسية والدينية - أي الجذور الرئيسية للعنف والسججتبعاد،
 وينبغي أن تسهم السياسات والبرامج التعليمية في تعزيز التفاهم والتضامن والتسامح بين
 الفراد وكذلك بين المجموعات الثنية والجتماعية والثقافية والدينية واللغوية وفيما بيججن

المم.

 إن التعليم في مجال التسامح يجب أن يستهدف مقاومة تأثير العوامل المؤدية4-3
 إلي الخوف من الخرين واستبعادهم، ومساعدة النشء علي تنمية قدراتهم علي اسججتقلل

الرأي والتفكير النقدي والتفكير الخلقي.

 إننا نتعهد بمساندة وتنفيذ برامج للبحوث الجتماعية وللتعليم فججي مجججال التسججامح4-4
 وحقوق النسان واللعنف. ويعني ذلك ايلء عناية خاصة لتحسججين إعججداد المعلميججن،
 والمناهج الدراسية، ومضامين الكتب المدرسية والدروس وغيرها من المواد التعليمية بما
 فيها التكنولوجيات التعليمية الجديدة بغية تنشئة مواطنين يقظين مسؤولين ومنفتحين علججي
 ثقافات الخرين، يقدرون الحرية حق قدرها، ويحترمون كرامة النسان والفججروق بيججن

 عنيفة.البشر، وقادرين علي درء النزاعات أو علي حلها بوسائل غير

5المادة 
اللتزام بالعمل
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 إننا نأخذ علي عاتقنا العمل علي تعزيز التسامح واللعنف عن طريق برامج5-1
ومؤسسات تعني بمجالت التربية والعلم والثقافة والتصال.

103



مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف                                            الدليل التدريبي

6المادة 
اليوم الدولي للتسامح

 وسعيا إلي إشراك الجمهور، والتشديد علي أخطار عدم التسججامح، والعمججل6-1
 التزام ونشاط متجددين لصالح تعزيز نشر التسامح والتعليم في مجججال التسججامح، نعلججن
 رسميا يوم السادس عشر من شهر تشرين الثاني/نوفمبر من كل سنة يوما دوليا للتسامح.

تنفيذ إعلن المبادئ بشأن التسامح
إن المؤتمر العام،

 بالنظر إلي أن المسؤوليات التي يلقيها الميثاق التأسيسي لليونسكو علي عاتق المنظمججة فيمججا
 يتعلق بمجالت التربية والعلم -بما في ذلك العلوم الطبيعية والعلوم الجتماعيججة- والثقافججة
 والتصال، تقتضي منها أن تسترعي انتباه الدول والشعوب إلي المشكلت المتعلقججة بجميججع

جوانب الموضوع الجوهري المتمثل في التسامح واللتسامح.

 وإذ يضع في اعتباره إعلن المبادئ بشأن التسامح، الصادر عن اليونسكو فججي هججذا اليججوم
\1995.0السادس عشر من تشرين الثاني/نوفمبر 

يحث الدول العضاء علي القيام بما يلي:)1(

 الحتفال باليوم السادس عشر من شهر تشرين الثاني/نوفمبر من كل سنة كيوم دولي)1(
 للتسامح وذلك عن طريق تنظيم أنشطة وبرامج خاصة لنشر رسالة التسامح بيججن
 مواطنيها، بالتعاون مع المؤسسات التربوية والمنظمات الدولية الحكومية وغيججر

الحكومية ووسائل العلم في كل منطقة،
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 إبلغ المدير العام أي معلومات قد تود أن تشاطرها مع غيرهججا، بمججا فججي ذلججك)2(
 المعلومات التي تسفر عنها بحوث أو مناقشات عامة عن قضايا التسامح والتعددية
 الثقافية، من أجل زيادة فهمنا للظواهر المرتبطة بعدم التسججامح واليججديولوجيات
 التي تدعو إلي التعصب مثل العنصرية والفاشية ومعادة السامية، ولنجع الوسائل

لتناول هذه القضايا،

. يدعو المدير العام إلي القيام بما يلي:2

 تأمين نشر نص إعلن المبادئ علي أوسع نطاق ممكن، والقيام لهذا الغرض، بنشره)1(
 واتخاذ الترتيبات اللزمة لتوزيعه ليس باللغات الرسمية للمؤتمر العججام فحسججب

وإنما بأكبر عدد ممكن من اللغات الخرى أيضا،

 استحداث آلية ملئمة لتنسيق وتقديم النشطة التي يضطلع بها في منظومججة المججم)2(
 المتحدة وبالتعاون مع المنظمات الشريكة الخرى تعزيزا للتسامح وللتربيججة مججن

أجل التسامح.

 إبلغ إعلن المبادئ إلي المين العام للمم المتحدة ودعوته إلي عرضه علي النحججو)3(
 الملئم علي الدورة الحادية والخمسين للجمعية العامة للمم المتحدة وفقا لحكججام

.49/213قرارها 
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المختلفة   الصحفية الوسائط
إعداد

شعيب  سعيد
السابع      ليوم ا جريدة تحرير رئيس نائب
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كيفية التعامل المهني مع الوسائط الصحفية المختلفة
مقدمة:

  تقدم وسائط التصال وما تبعها من تعدد الوسائل العلمية، أدى إلى فوضى مهنية شججديدة،
 فلم يحدث انتباه كافي لن كل وسيلة مختلفة نوعيا عن غيرها، ومن ثم تحتاج إلججى طريقججة
 مختلفة في التناول العلمي، وهو ما أدى إلى انصراف المتلقين، لنهم يجدون تشابها كبيرا
 بين ما يتلقونه في الصحيفة الصباحية كانوا قد سمعوه في الذاعة أو التليفزيون فججي مسججاء

اليوم السابق. 
 وهذا ما يحتاج إلى اجتهاد، يحاول البحث عن مناطق الختلف وتطويرها والتأكيججد عليهججا
 حتى يكون هناك تمايز واضح يؤدي إلى خدمات إعلمية متنوعة، تجعل المتلقي يقبل علججى
 كل النواع، مع الخذ في العتبار أن هناك تجارب، خاصة في الغرب، يمكن الستفادة منه.
 ثم أن الصراع بين الجديد والقديم حدث من قبل، فعندما خرجت الذاعة إلى النور قيل أنهججا
 ستقضي على المسرح وعلى الحفلت الحية للمطربين، بل وقيل أنها ستقضي على الصحافة
 المطبوعة، ولكن ذلك لم يحدث، كما قيل عندما ظهر التليفزيون أنه سيقضي على المسججرح
 وعلى الذاعة وعلى الصحف، وهو ما لم يحدث.والسبب الرئيسي أن الوسائل الجديدة أدركت
 مناطق تميزها وأنتجت ما يخصها (الدراما التليفزيونية) وفشلت تجارب مججن نججوع مسججرح
 التليفزيون، لن الصل في المسرح هو التفاعل الحي، وطور المسرح نفسه بخلق مزيد مججن

الجاذبية. 
 ومن هنا ل أتوقع نهاية الصحافة المطبوعة مع وجود عالم النترنت، بما يتضمنه من مدونات
 ومواقع الكترونية صحفية، كما ل أتوقع انتهاء النترنت مع دخول الموبايل، ليججس كوسججيلة
 اتصال فقط، ولكن أيضا كوسيط إعلمي، يتلقى الخبار والصور.. ولكن المر يحتاج إلججى
 صبر واجتهاد سبل جديدة في التناول العلمي.. وهذا بالضبط هو الذي تتناوله هذه الورقة،
 ولكنه يبقى مجرد اجتهاد يخطئ ويصيب، ويحتاج إلى نقاش موسع لتنقيحه وبلورته. وسأركز
 على الخبر باعتباره الصل في العلم بكافة وسائله، وذلك كله علججى خلفيججة أن المججواطن
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 العادي في عصرنا لم يعد متلقيا سلبيا لوسائل العلم ولكنه ينتقل تدريجيا إلى خانة الشججريك
 في صياغة الرسالة العلمية وذلك على مستويين، الول هو أنه صانع الحججداث بججالمعنى
 الجتماعي والسياسي وغيرهما، ومصر على وجه الخصوص تشهد زيادة واسعة من مشاركة
 المواطنين في صياغة القرار السياسي(نموذج إضراب موظفي الضرائب العقارية، وأصحاب
 وسائقي المقطورات والصيادلة وغيرهم)، وربما يكون هذا قديم، اقصد أنه موجججود طججوال

الوقت وإن كان بدرجة اقل. 
 لكن الجديد والهام هو أن المواطن أصبح قادرا علججى صججياغة الرسججالة العلميججة، بججل
 وتوجيهها، خذ مثل كليبات التعذيب في أقسام الشرطة، صور المكان الذي تم فيه اغتيال عماد
 مغنية في دمشق وهو المسئول العسكري لحزب ال، وغيرها. وكلها مواد إعلميججة أنتجهججا
 مواطنون بأجهزة الموبايل، وإذا أضفنا المدونات ذات الطابع الصحفي، فهذا يعني تغير فججي
 مفهوم العلم، فلم يعد من الممكن أن يكون نابعا مججن منهججج الحشججد والتعججبئة أو تعليججم
 المواطنين، كما كان يحدث في الستينات في مصر على سبيل المثال، ولكن لبججد وحتمججا أن

ينتقل إلى خانة التفاعل الخلق مع الناس. 
 لكن قبل الدخول في محاولة البحث عن الكيفية التي يمكننا بها إيجاد معالجات إخبارية لكججل
 وسيلة، لبد من الشارة إلى عديد من المور التي تفسد التناول المهني لكافة أشجكال العمجل

الصحفي (مرئي ومسموع ومطبوع والكتروني) ويمكن إجمالها فيما يلي: 
 المشكلة الدائمة في مصر وهي غياب المعلومات، ليس فقججط مججن جججانب السججلطة-1

 الحاكمة، ولكنها ثقافة سائدة في المجتمع كله، وهو المر الذي يعيق أي تطور سياسججي،
بل ويعيق المجتمع اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا عن النمو الصحي والطبيعي.

 وفيما يخص الصحافة، فانه يؤدي بالضرورة إلى مشاكل كثيرة مهنية، أخطرها العتماد
 على المعلومات غير الموثقة، أو الشائعات وغيرها مما يفقد الوسائل العلمية الكثير من

مصداقيتها. وكل ذلك يتطلب قانون جاد وصارم لحرية تداول المعلومات. 

108



مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف                                            الدليل التدريبي

 النحيازات السياسية والعنصرية والطائفية والعرقية تلعب دورا خطيرا فججي تزويججر-2
 المعلومات وتوجيهها طبقا لما يحقق مصالح ُملك وسائل العلم، ناهيك عن تضججخيم
 معلومات والتقليل من شأن أخرى، بالضافة إلى تجهيل معلومات أيضا بسبب مصججالح
 سياسية وغير سياسية، وهو ما يعد انتهاكا لحق المعرفة المنصوص عليه في الدسججتور

المصري والمواثيق الدولية لحقوق النسان.  

 غياب التدريب المهني الدائم عن كافة أنواع العمل الصحفي، وهو ما أدى إلى غياب-3
 فادح للقواعد الساسية، فأصبح طبيعيا أن تجد تحقيقا صحفيا حول قضية معينة، ول تجد
 فيه كل الطراف، وهو ما يفسد جوهر فكرة التحقيق الصحفي. وستجد ذات المشكلة في

الخبر والتقرير والقصة الخبرية والحوار وكل أشكال العمل الصحفي. 

 التدريبات المهنية هي التي يمكن أن تبدأ بها هذه الورقة تتعلق بجوهر العمل الصحفي أيا
كانت الوسيلة العلمية وهي كالتالي:  
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الحوار الصحفي: 
 حتى نعرف مميزات الحوار الصحفي الذي تجعله مختلفا عن باقي فنون العمل الصحفي لبد

من محاولة الجابة على السئلة التية:  
لماذا تقدم الصحيفة كل اللوان الصحفية؟•

 لن كل شكل منها يتيح نوعية من المعلومات مختلفة، علججى سججبيل المثججال، التحقيججق
 الصحفي يتيح إمكانية التحقق من قضية من مختلف الطراف، وتحليل ما يتججم التوصججل

إليه، وهو ما ل يمكن أن تجده على سبيل في التقرير وغيره. 
ما هو الفرق بين الحوار والعلن والتقرير والمقالة والتحقيق؟•

 الحوار بشكل خاص يتيح ما يمكن أن يكون موجودا في الشكال الصججحفية الخججرى،
 فيمكن أن تجد فيه الخبر وجوانب من التقرير، ويأخذ طابع التحقيق ولكن مججع مصججدر
 واحد ، ومن ثم يمكن أن يتناول أكثر من قضية، بل ويمكن أن يتناول الجانب الشخصي،
 صحيح أنه يمكن أن يتضمن خبرا كما قلت، ولكنه في ذات الوقت لبد أن تكججون فيججه
 مفاجآت لم يقلها المصدر من قبل، وذلك من خلل المحاور والسئلة الجديدة ومججن خلل

نقاش حقيقي. 
 كما أن الحوار يدرب عقلية الصحفي على السئلة، فالسؤال، وليس الجابة هي المهمججة
 الولى للصحفي، ومن ثم فالتدريب عليه مفيد جدا للنواع الخرى.. ولذلك سججأفرد لججه

مساحة أكبر من الباقين.     
العداد للحوار:

ما هو الفرق بين المحور والسؤال؟-1

 من الخطاء التي يقع فيها الصحفي أنه يضع أسئلة فقط، أي يكون مرتبط فقط بالسججئلة
 التي وضعها ويصبح سجينا لها، والفضل أن يحدد مناطق للحوار أو محاور، ويضع في
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 كل محور مشروعات لسئلة قابلة للتغيير والتطوير والحذف والضافة طبقا لمناخ الحوار
وتوالد السئلة.  

مذاكرة المادة الرشيفية للمصدر مع تحديد المحاور المهمة.-2

 التصال بمصادر قريبة منه وأخرى تختلف معه لكي تعرف ما هو غير منشور عنه-3
وتحديد المحاور المهمة.

مذاكرة المادة التي تم الحصول عليها حتى يختزنها العقل وتخرج تلقائيا في الحوار. -4

مفهوم الحوار الصحفي: 
 الصحفي ليس حامل لجابات المصدر، ولو كان كذلك فالكاسيت والفاكس والميل أكثر دقججة
 منه، فيمكن إرسال السئلة للمصدر ويجيب عليها، فالصحفي دوره المناقشة، ومن هنا يخرج
كلم جديد، أحيانا على المصدر نفسه، بعني أنه ربما لم يفكر فيه من قبل ولم يقله من قبل. 

 كما أن الحوار ليس مناظرة بين الصحفي وبين المصدر، أي رأي في مواجهة رأي،-1
 فالصحفي ليس عمله الجابة ولكن السؤال، أي يجب التوقف عندما يشعر الصحفي أنججه

اخرج كل ما لدى المصدر. 

 كما أن مهمة الصحفي ليست النتصار على المصدر في الرأي، ولو فعلهججا انتفججت-2
 صفة الحوار الصحفي، وتحول المر إلى مناظرة، وهذه ليست مهمة الصحفي الشججاطر،
 كما أن في هذا خلط بين الرأي وبين الحوار، وينسى الصحفي أن شغله هو السؤال وليس

الجابة. 

كما أن السؤال أو السئلة هي تعبير عن رأي الصحفي ولكن بطريقة صحفية.  
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 الحوار: آليات
 تحديد محاور وليس أسئلة، فالمحاور تتيح للصحفي المناقشة في المحور الججذي تججم-1

 تحديده، أي أن المحور هنا يخلق بطبيعته أسئلة توليدية أثناء الحوار وهججذا مججا يعطججي
الحوار سخونة وحميمية. 

السئلة الستكشافية مهمة ولكن بشرط أن يتلوها سؤال وإل تحولت إلى إعلن.-2

 من الممكن تكرار السؤال، أي إعادة السؤال بين الحين والخر للحصول على الجابة-3
الكثر صدقا. 

 من المهم أل تكون لهجة السئلة عدائية، أي أن الصحفي هنا ليس عدو ولكنه باحث-4
عن إجابات يكون فيها أعلى درجة من الصدق.

 ضبط إيقاع الحوار، بمعنى أل تكون هناك مناطق طويلة وأخرى قصيرة، فججالحوار-5
لبد أن يكون له إيقاع مثل الفيلم السينمائي مثًل. 

من المثلة السيئة في الحوار أن تقول للمصدر أنت فاسد لنك فعلت كذا وكذا.  -6

 وبعد الحصول على الجابة ينتقل الصحفي إلى محور آخر في الحوار، وهذه كارثة لنه
 في هذه الحالة يتحول إلى إعلن، وهنا لبد أن يرد على المصدر بما يملكه مججن أدلججة

ويناقشه فيها.
 من المهم أن ينتبه الصحفي إلى ضرورة أن يحصل على رأي أو معلومة تصلح لن-7

 تكون عنوان للحوار، وإذا شعر أنه لم يحصل عليها فلبد أن يحاول لنه بدونها يصججبح
    الحوار فاترا وغير مقروء.

112



مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف                                            الدليل التدريبي

 الكتابة: طريقة
 من الفضل أن تحتوي المقدمة على لمسة إنسانية، مكان المقابلججة، حالججة المصججدر-1

وغيرها. 

 من الشياء المحببة في الحجوار أن تكجون هنجاك أقجواس ُيكتجب داخلهجا حالجة-2
المصدر:غاضب، ضاحك، مندهش وغيرها. وهو ما يمنح الحوار بعدا مرئيا تخيليا. 

 ما يميز الحوار المكتوب عن الحوار المرئي هو إعادة صياغة الكلم بشرط الحفججاظ-3
 على المعنى لنه الحق المقدس للمصدر، كما يمكن دمج أسئلة مع أخرى وكذلك إجابات،
 ولبد أيضا من الحفاظ على إيقاع الجابات، ل يكون تطويججل زائد أو اخججتزال مخججل.
 ويجمع بين الحوار المرئي وإمكانية عمل مونتاج، أي تقديم وتأخير وليس تغيير، وهو ما

يجعل الحوار عمل إبداعي مثل الرواية والفيلم وغيرها، أي اليقاع الممتع للقارئ.

 من المهم أن يتم تبسيط الصياغة وخاصة إذا كانت الصحيفة تخاطب القارئ العججام،-4
وكذلك إجابات المصدر بما ل يخل بالطبع بالمعنى. 

 من الفضل أن يكون الحوار مسجل، أول حتى ل يدعي المصدر عكس ما قاله بعججد-5
 النشر. وثانيا لن تفريغ الحوار من جانب الصحفي يجعله يشعر بحالة الحوار، مججذاقه،

أي ما هو ابعد من الكلم مثل الحالة الفنية للوحة، أي ليس المعلومات والراء فقط. 

 قد يطلب المصدر أثناء التسجيل عدم نشر شيء قاله وهذا حقه، ولكن ليس من حقججه-6
 أن يراجع الحوار مطبوعا قبل النشر، إل إذا وافق الصحفي بشرط أل يقترب من السئلة

 ول من المقدمة والعناوين، فهي حق للصحفي وللصحيفة.
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التحقيق الصحفي: 
 التحقيق الصحفي في جوهره، يشبه تحقيقات النيابة، أي انه يبحث عن الحقيقة فججي قضججية
 معينة، فيناقش كل أطرافها بأمانة، ول يجب أن ينطلق الصحفي من موقف محدد من القضية
 التي يناقشها، وإل انتفى جوهر التحقيق من أساسه، لن الصحفي في هذه الحالة وصل إلججى
 نتيجة قبل أن يبدأ التحقيق، مثل وكيل النيابة الذي اختار التهمة قبل أن يحقق مع المتهم وهذا
 خطأ مهني فادح. والعيب الثاني هو انحياز الصحفي، فإذا كان مثل يقوم بعمل تحقيججق عججن
 مصير حركة كفاية، فيناقش فقط القائمون عليها الن، وفي هذه الحالة لم يعد تحقيقججا لنججه
 استبعد باقي الطراف، ومنها الذين كانوا فيها وانسحبوا، وموقف الحزاب وخاصة الحججزب

الوطني.. وهذا خطأ مهني جسيم. 
 كما أن التحقيق الصحفي يعاني في مصر من مشكلة عويصة في الصياغة، فمعظم التحقيقات،
 ل تقوم على مناقشة كل مصدر على حدا، ولكنها تكتفي بأن ترص كلم المصججادر تباعججا،

واستخدام التعبيرات الشهيرة قال وأضاف واستطر.. والسبب في ذلك أمران: 
 الول: بناء التحقيق ومن ثم تقسيمه على أساس المصادر والمشكلة أن القارئ بعد أن يصججل
 إلى المصدر الخير ينسى ما قاله المصدر الول.. والفضل أن يتم تقسم القضية التي يناقشها
 التحقيق إلى عناصر وليس مصادر، وصول إلى أي نتيجة، وهذا في تقديري حق للصججحفي،
 وهذه الطريقة في الكتابة تجعل النتقال من عنصر إلى عنصر بقلم الصحفي وتتيح له هججذه
 الطريقة أن يستخدم المعلومات والمصادر في تقديم رؤية تحليلية.. أي أن هذه الطريقة تبرز

 توجهات الصحفي وتحقق ذاته ول تجعله مجرد ناقل لوجهة نظر المصادر.
التقرير الخبري: 

 يعتمد في الساس على خبر، وشروطه المعروفة، ولكن يضاف عليه تصريحات من مختلف
 الطراف حول الخبر ذاته، وهو هنا يشبه في جانب منه التحقيق الصحفي، ولكن الفرق أنه ل
 تدور مناقشة، ولكنها تصريحات حول موقف المصدر من الخبر، وفججي حالججة اسججتبعاد أي

طرف يصبح هناك انحياز يضر بالقواعد المهنية ويضر بحق القارئ في المعرفة.
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الخبر: 
 يعتمد بشكل أساسي على توصيل المعلومة فقط أو الحدث ولبد أن يتججوافر فيججه الشججروط
 المعروفة، أين وكيف ومتى ولماذا، والخطر الذي يتعرض له الخبر دائما هو عدم اسججتخدام
 تعبيرات محايدة، ولكن انتقاء تعبيرات وجمل تدفع الخبر في اتجاه غير المحدد له. والخطججر
 الثاني هو نقص عنصر من عناصره، وهو ما يعني عدم اكتماله وبالتالي الشك في مصداقيته،

وإفساد حق القارئ في المعرفة. 
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إعلمالفروق النوعية بين أنواع ال
مميزات المواقع اللكترونية: 

 يمكن تحديثه لحظة بلحظة لي حدث، وهذا يجعله مختلفا عن باقي وسائل العلم،-1
 الصحف، وحتى المحطات التليفزيونية والتي تكتفي إما بالمتابعة من خلل النشرات أو

 من خلل شريط إخبار وهو غير كافي.. ومن المهم تعظيم الستفادة من خلل هذه الميزة
 النوعية التي تجعل المواقع اللكترونية مختلفة تماما عن باقي وسائل الميديا، وللسف في
 مصر هناك العديد من المؤسسات الصحفية تتعامل مع الموقع باعتباره "فاترينة" لعرض

الجريدة المطبوعة، وهذا يهدر تماما الميزات الساسية للمواقع اللكترونية. 
 كل المواد التي تم نشرها سابقا موجودة على الموقع اللكتروني وهذا يميزها عن-2

 باقي وسائل الميديا، وهو ما يتيح للقارئ أن يعود ببساطة شديدة إلى أي مادة قديمة لها
 علقة بالموضوع الذي يقرأه. ولتعظيم هذه الفائدة تقوم بعض المواقع بعمل لينكات

 للموضوعات المتعلقة، وهناك مواقع أخرى تقدم خدمة البحث الجيدة ولكنها تأخذ وقتا،
 ناهيك عن أن القراء ل يتحمسون لها، ومن ثم فطريقة اللنكات المتعلقة أفضل بكثير،
 وهذا يزيد عدد مرات الدخول على موضوعات الموقع ومن بعدها عدد زواره. أما

 المواقع التي تقدم خدمة الموضوعات المتعلقة أو خدمة البحث جيد، فتتحول إلى متاهة
 مظلمة ل يمكن للقارئ أن يحصل فيها على ما يريد، ثم أن جهد المواد التي تم نشرها

من قبل تهدر تماما ول يستفيد بها احد.    
 إمكانية المشاركة من جانب القراء وهذا يحدث في كل المواقع تقريبا، ولكن يمكن-3

تعظيم الستفادة منها من خلل: 
 دراسة توجهات هذه التعليقات ليس باعتبارها حكما على الموقع ولكن-1

مؤشرات تصلح لتسترشد بها إدارة التحرير. 

 الستفادة من القراء بشكل أخر وهو أن يرسلوا إلى الموقع صور وفيديو لي-2
 حدث ومواد تتعلق بالحداث التي شاهدوها، ويمكن أن تكون هذه منطلق لعمل
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 تحريري يفيد الموقع، وذلك على أرضية أن المواطن ينتقل من خانة التلقي السلبي
 إلى خانة المشاركة في صياغة الرسالة العلمية. ولعلنا نتذكر أن كليبات التعذيب

 وصور موقع اغتيال المسئول العسكري لحزب ال عماد مغنية صورها مواطن
عادي وليس مصور محترف. 

المواد الصحفية ل  يجب أن تكون طويلة لنها تصيب القارئ بالملل. -4
 الستفادة من الصوت والفيديو على الموقع لن هذا يميز المواقع اللكترونية، فمن-5

 الممكن أن يتم بث حوار صوتي، مع نشره مطبوعا، ونشر مقاطع فيديو من مظاهرات أو
غيرها يتم التقاطها بالموبايل أو غيره. 

العيوب: 
أن شكل الصفحات ثابت، بعكس الصحف المطبوعة. -1
أن قارئه في الغلب العم نفسه قصير ويحتاج إلى مواد سريعة. -2
 ل يمكن أن تتحرك ومعك الكمبيوتر، اقصد في الشارع أو على سرير النوم، مثل-3

 المطبوع أو الراديو، صحيح أنه يمكنك مشاهدته عبر الموبايل ولكن المر ربما يستلزم
 بعض الوقت حتى تصبح هذه الخدمة أفضل، ولكن في كل الحوال هذا يشكل فارقا نوعيا

. عن باقي وسائل الميديا

الصحافة المطبوعة: 
 مشكلتها الن في مصر أنها لم تستطع حتى الن الجابة على سؤال: ماذا نقدم للقارئ بعد أن
 قرأ الخبر على النترنت وشاهده في المحطات التليفزيونية وسمعه في الذاعة وربما قرأه في

 رسالة قصيرة على الموبايل. ولذلك أصبح أمرا عاديا أن تجد الحدث الذي وقع اليوم ونقلته
 الفضائيات والنترنت بنصه ودون تغيير في الصحيفة، وهذا ما يفقدها القدرة على المنافسة،

وسيلعب دورا في اضمحللها. 
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 والحل يكمن في الجابة على هذا السؤال، ويكمن أيضا في معرفة الميزات النوعية للصحفية
المطبوعة والتي تجعلها مختلفة تماما عن باقي وسائل الميديا .. وربما تكون كما يلي: 

 إمكانية تطوير الرؤية البصرية للمطبوعات، بما يجعلها تختلف عن النترنت(شكله-1
 ثابت ول يمكن تغييره كل يوم)، وهذا يعطيها ميزة مهمة. كما أنها يمكن أن تختلف عن

 الصور المتحركة في المحطات التليفزيونية، أي الستفادة بصريا من ثباتها، مثل اللوحات
التشكيلية، وإدراك أنها ل يمكن أن تنافس الوسائط الخرى. 

 أن العلقة بينها وبين القارئ تتميز بدرجة أعلى من الحميمية، القراءة في أي مكان،-2
وحرية في الخيال، مثل الروايات والشعر. 

 لبد أن تختلف المعالجة التحريرية في الصحف المطبوعة عن باقي وسائط الميديا-3
وهو ما يمكن أن نحاول فيه من خلل نماذج تحريرية. 
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المحطات التليفزيونية: 
لها مميزات نوعية: 

الصورة المتحركة. -1
 السرعة في التعامل مع الحدث.-2

العيوب: 
ل يوجد لمعظمها أرشيف يمكن الرجوع إليه مثل المواقع اللكترونية. -1
ل يمكن أن تشاهد المحطات في أي مكان مثل الصحيفة المطبوعة.-2
التنازل عن الصورة وسيادة برامج الكلم بما يجعلها تقترب من الذاعة. -3
من الصعب التغيير والتنقيح في المواد التليفزيونية مثل الصحف المطبوعة. -4

الذاعة: 
المميزات: 

 يمكن أن تسمعها في أي مكان، بما فيها السيارة، وأي مكان من الصعب أن تصل إليه-1
الصحيفة أو الكمبيوتر والتليفزيون. 

يمكن أن تسمعها وأنت تمارس أي نشاط أخر. -2

لنها تعتمد على الصوت فقط،فهي تتيح للمستمع أن ينشط ملكة الخيال. -3
العيوب: 

تعتمد على الصوت فقط، فليس بها إغراء الصورة الثابتة أو المتحركة. -1
 ليس لها أرشيف يمكن الرجوع إليه، وطريقة التفاعل الوحيدة معها عبر التصال-2

التليفوني في الوقت في الوقت الذي يحدده القائمون عليها.  
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نموذج تدريبي: 
 من الممكن أن نقوم بعمل نموذج تدريبي على هذا الخبر لكي نتخذ قرارات تحريرية، لنختار

 من بينها الصالح للموقع اللكتروني والصالح للجريدة اليومية والسبوعية والمحطة
التليفزيونية. 

تجاه بعدم قبول قيد الصحفيين إل من خلل العقد الموحد
"العقد الموحد" في اجتماع الصحفيين غدا

 يعقد مجلس نقابة الصحفيين غدا الحد اجتماعا خاصا، لمناقشة فتح باب القيد واعتماد عقد
 العمل الموحد. وقال جمال عبد الرحيم عضو مجلس النقابة، إن المجلس سيناقش المشاكل

 التي تتعرض لها لجنة القيد دائما، بالضافة إلى وضع أسس لقبول أوراق الصحفيين، خاصة
أن هناك عددا من الصحفيين الذين تم قيدهم مؤخرا توقفت الصحف التي كانوا يعملون بها.

 وأضاف عبد الرحيم، أن هناك اتجاها سائدا داخل النقابة لعتماد العقد الموحد في جميع
 المؤسسات الصحفية، وأنه لن يتم قبول قيد أي صحفي إل من خلل العقد الموحد. مشيرا إلى

إمكانية فتح باب القبول من لجنة القيد يوم الثنين المقبل، بعد انعقاد الجتماع. 
 كيف يمكن أن نخرج من هذا الخبر العادي بمعالجات للموقع اللكتروني والجريدة اليومية

والسبوعية والمحطة التليفزيونية والذاعة؟ 
 الطريقة السهلة هي وضع أسئلة، أي قراءة الخبر ليس للمعرفة فقط مثل القراء، ولكن لطرح

أسئلة غائبة عن الخبر، ويمكن أن تكون كالتالي: 
ما هي المشاكل الدائمة التي تتعرض لها لجنة القيد بالنقابة؟ -1
 من الذي يحدد أسس القيد في النقابة، هل هي قانون أو لئحة أم عرف، وما هي بنود-2

اللئحة وبنود القانون المتعلق بهذا المر؟ 
 لماذا ل تقبل نقابة الصحفيين الزملء العاملين في مواقع الكترونية ومحطات إذاعية-3

وتليفزيونية؟ 
هل الفيصل في العضوية عقد العمل الذي يمنحه المالك أم الممارسة؟ -4
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 وهكذا يمكن توليد أسئلة في منطقة القيد في نقابة الصحفيين. كما يمكننا طرح السئلة
التية بخصوص عقد العمل الموحد انطلقا من ذات الخبر: 

لماذا تأخر تطبيق عقد العمل الموحد طوال هذه السنوات؟ -1
من هم أعداء عقد العمل الموحد؟ -2
هل يلبي العقد الجديد الحتياجات المادية للصحفيين؟ -3
هل يحمي الصحفيين من تعسف إدارات الصحف؟ -4
 هل يحمي هذا العقد المؤسسات الصحفية من بلطجة الصحفيين الذين يحصلون على-5

مرتبات ول يعملون؟ 
 وهكذا يمكن توليد أسئلة كثيرة وبعدها يتم اتخاذ قرار تحريري بشكل معالجة السئلة، وفي

أي وسيلة إعلمية يتم نشرها طبقا لخصوصية كل وسيلة.
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الذاعي   العمل مبادئ
إعداد

كريم فتحي
(مذيع بالذاعة المصرية)
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"مقدمة"
 يشهد العصر الحال تطورات هائلة في مجال العلم وخاصة فنون العمل الذاعي فمع

 نهايات القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين ظهرت تكنولوجيا متطورة أدخلت
 العديد من التغيرات في مجال النتاج الذاعي فتعددت اللت والدوات والتي يمكن العتماد

عليها في التسجيل الصوتي وإنتاج البرامج الذاعية بأنواعها المختلفة............
 فكل ذلك يستدعي تنمية الكوادر البشرية والتي يجب أن تتمتع بدرجة عالية من الكفاءة حتى
 تتمكن من مواكبة التقدم التكنولوجي وبذلك يتم التواصل بين الجيال ويصبح العلم بدوره

هوية تميزه.
 ولعل أبرز الكوادر وأحد أهم عوامل نجاح العمل الذاعي والعلمي هو المذيع أو مقدم

 البرنامج فأدواته وإمكانياته والتي تتمثل في نبرات الصوت وأسلوبه وثقافته هي الجسر الذي
نعبر عليه كلماته حتى تصل إلي أذن المستمع بكل صدق وموضوعية.
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يتم العمل الذاعي في بيئتين مختلفتين في الخصائص والمكونات:
العمل داخل الستوديو: ويسمي العمل الداخلي.-1
العمل خارج الستوديو: ويسمي العمل الخارجي.-2

أوًل العمل داخل الستوديو:
الذاعة على الهواء.-
قراءة النصوص الذاعية المختلفة.-
مواجهة الميكروفون.-

يتكون الستوديو من جزئيين أساسيين: 
:studio floorالجزء الول: غرفة الستوديو 

 هو المكان الذي يجلس فيه المذيع ويقرأ النص الذاعي على الهواء أو لتسجيله ومن أهم
محتويات الستوديو هو الميكرفون الذاعي.

:control roomالجزء الثاني: غرفة المراقبة 
 هي غرفة منفصلة ملحقة بالستوديو يفصلها عن غرفة الستوديو حاجز زجاجي ويجلس في
 غرفة المراقبة المخرج ومهندس الصوت والفنيين لتسجيل البرامج أو لتشغيل ومساعدة المذيع

إذا كان العمل على الهواء مباشرة.
معدات الستوديو:

 وهي مجموعة من التجهيزات الخاصة التي تساعد في إنتاج البرامج الذاعية وتختلف
 المعدات الموجودة في غرفة الستوديو عن المعدات الموجودة في غرفة المراقبة ولكل منها

دور وأهمية في العمل الذاعي.
المعدات المستخدمة:

الميكرفون.-
مفتاح التحكم في الميكرفون.-
.head phoneسماعة الرأس -
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.loud speakerالسماعة -

الميكرفون:-1
 يعمل الميكرفون على تحويل الطاقة الصوتية إلي طاقة كهربائية لها ذبذبة تماثل ذبذبة

 الصوت الصلي، ويختلف ميكرفون الذاعة عن الميكرفون الذي يستخدم في غير
 أغراض العمل الذاعي فهو شديد الحساسية للتقاط الصوت لذا يجب عند الجلوس أمام

 الميكرفون لبدء العمل من داخل غرفة الستوديو أن تكون المسافة بين المذيع والميكرفون
 سم ويرجع ذلك لختلف نبرة الصوت وحدة وقوته من شخص إلي أخر،30-20من 

 كما يجب أن يراعي استخدام المفاتيح الخاصة بالميكرفون والتي تعمل على تغير
خصائصه من أحادي التجاه إلي متعدد التجاهات أو ثنائي التجاه.

مفتاح التحكم في الميكرفون:-2
 هو عبارة عن مفتاح صغير ملصق بالميكرفون يتم استخدامه عند حدوث أي طارئ أثناء

 الذاعة على الهواء، فإذا أصاب المذيع مثًل سعال مفاجئ يمكن استخدامه لغلق
الميكرفون ويفضل عدم استخدمه إل في حالت الضرورة القصوى ولمدة ثواني معدودة.

:head phoneسماعة الرأس -3
 تستخدم هذه السماعة ليستمع المذيع إلي البرامج المذاعة على الهواء أو لتلقي تعليمات من

 المخرج أو الفني (مهندس الصوت) أثناء العمل خاصة في الفترات والحوارات على
الهواء المباشرة.

:loud speakerالسماعة -4
 توجد داخل غرفة الستوديو ويجب أن تكون هناك مسافة بينها وبين المذيع أو مقدم

 البرنامج وتفيد المذيع في معرفة بداية ونهاية البرنامج أو معرفة الخطاء التي ارتكبها
أثناء التسجيل لعادتها مرة أخرى.
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 بعد ما تعرفنا على محتويات غرفة الستوديو والجهزة التي سوف تستخدم أثناء العمل
الذاعي نستعرض أساليب العمل داخل الستوديو.

إذا كان العمل الذاعي على الهواء مباشرة:
 يجب أن يراعي أثناء العمل العداد الجيد من قبل المذيع والمخرج قبل بداية الفترة

 المخصصة على الهواء ويجب أن يمتلك المذيع مهارات خاصة للتعامل مع المستمعين
والجهزة المتواجدة داخل الستوديو.

أن يجيد المذيع اللغة العربية إجادة تامة.-1
أن يكون ذو صوت يتميز بالحضور والموضوعية.-2
أن يحاول المذيع التنويع بين نبرات صوته حتى يستطيع جذب أذن المتلقي.-3
 يجب أن يتمتع المذيع بقدر مناسب من الثقافة العامة لنه إذا شعر المستمع أن-4

 المذيع ل يعرف شيئا عن الموضوع الذي يتحدث عنه فهنا يفتقد المذيع إلي
المصداقية مع مستمعيه.

 إذا كان هناك اشتراك من المستمعين أثناء فترة الهواء عبر التليفون مثًل مع-5
 مذيع الستوديو يجب أن يراعي المذيع أل يخرج المستمع بحديثه عن الموضوع

 المخصص للحوار وإذا حدث تجاوز من أحد المستمعين مثًل فعلي المذيع أل
 يصمت بل عليه أن يتدخل بشكل لئق وبكل احترام يشير إلي أن المستمع قد خرج
 عن النص فتم القطع على صوته من داخل غرفة المراقبة وفي هذه الحالة يجب أن

يتواصل المذيع مع مخرج وفني (مهندس الصوت) المشتركان معه في العمل.
 إذا اشتراك مع المذيع ضيف داخل غرفة الستوديو فعلي المذيع أل يحاول-6

 بأي شكل أن يسأل الضيف أي أسئلة قد تكون محرجة بعض الشئ وأن يلتزم
 بالحيادية في الحوار وأل يكون سؤاله طويًل ولذا يجب أن يعد المذيع أسئلته قبل

 الدخول إلي غرفة الستوديو ولكن الهم أل يعرف ضيف الحلقة أي شئ عن
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 السئلة حتى تكون أجابته تلقائية وبالتالي يحدث تواصل بين المذيع والضيف من
جهة وبين المتلقي من جهة أخري.

 سرعة البديهة بالضافة إلي الجرأة من خلل الحوار وخفة الظل كل هذه-7
 العوامل من أهم أدوات المذيع إلي جانب صوته القادر على توصيل المعلومة بكل

حرفية ومهارة للمستمع.

إذا كان العمل داخل الستوديو تسجيل البرامج:
 فيقوم المذيع أو مقدم البرنامج بمراجعة السكريبت الخاص بالحلقة التي-

سوف تسجل مع مخرج البرنامج قبل التسجيل.
 يقوم المذيع بقراءة النصوص الخاصة بالحلقة بأسلوب وأداء هادئ ول يفتعل-

الحماس.
 مراعاة أداءه أثناء التسجيل بحسب الموضوع الذي يقراءه فالمادة السياسية-

تختلف في أدائها عن المادة الرياضية أو الثقافية.
 إذا أخطا المذيع فيمكن التوقف وإعادة التسجيل مرة أخري بعكس العم على-

الهواء مباشرة.

العمل خارج الستوديو:
 يقصد به العمل الذاعي الذي يتم في البيئة الخارجية أو أماكن التسجيل المختلفة خارج

الستديوهات مثل الشارع- الحدائق- المسارح-القاعات......وغيرها من الماكن.
مميزات العمل الذاعي الخارجي:

اكتساب الجرأة في التعامل مع أشخاص مختلفة الوظائف والمستويات.-
اكتساب الخبرة في مواجهة المواقف المختلفة.-
تعلم أساليب وأشكال جديدة للبكار.-
تعلم التكيف مع مختلف البيئات خلل التسجيل.-
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 إن العمل خارج الستوديو يطلق عليه الذاعة الخارجية وهي عبارة عن بث-
 مباشر يخاطب جمهور المستمعين من خارج المكان المخصص عادة للبث والرسال

وهو الستوديو.
 فهي رسالة إعلمية تبث عبر الذاعة وتمر على أستوديو الهواء الذي يقوم بدور

الوسيط.
 وتنفيذ هذه الذاعة الخارجية يتطلب وجود مذيع في موقع هذه الذاعة-

 وأستوديو مصغر وفني (مهندس صوت) وعدد من الميكروفونات لنقل كل الوقائع
المتاحة أو المطلوب بثها.

 والذاعات الخارجية مع تعددها وتنوعها من حيث الجو العام ويقصد بذلك-
ارتباط الذاعة الخارجية بمحيط معين وإطار خاص يفرض طبيعتها.

 فقد تكون الذاعة الخارجية دينية أو سياسية أو ترفيهية أو رياضية وقد تربط بمناسبة
 معينة أو حدث معين تكون أذهان المستمعين ميهأة لتقبله من قبل. ولكن ل اختلف

في أن مهمة مذيع الذاعة الخارجية في جميع الحوال واحدة.
 فالمذيع في الذاعة الخارجية هو عين المستمع الواعية التي تنقل له أدق التفاصيل

 وتيسر له متابعة كل ما يحدث سواء كان في مطار أو ملعب أو مسرح ويتوقف نجاح
 المذيع المتمرس في أداء كل ذلك على خير وجه على حسن متابعته لما يحدث وعلى

 الرابطة النسانية التي تربط بينه وبين المتلقي من خلل نبرات صوته وأسلوبه
 ووصفة واستغلله لخيال المستمعين ثم تجاوبه مع ما يحدث أمامه ومتابعته لن مذيع
الذاعة الخارجية هو المرايا الصافية الصادقة فبقدر شفافيتها وصفائها يكون نجاحها.

 لبد أن يشعر المذيع جيدا بما يقول وأن ينقل ذلك بكل أمانة وإخلص-
للمستمع.

 أن يتمتع بالهدوء وإذا كان موضوع الحدث يستوجب الحماسة فتكون بغير-
افتعال حتى ل تؤثر على مصداقية لدي المتلقي.
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 أن تشعر المتلقي أنه أنتقل من منزله إلي مكان الحدث ليري ويسمع ويشاهد-
 كأنه متواجد ويكون ذلك عبر المذيع الذي يجب عليه أن يصف مكان الحدث بكل دقة

في بداية النقل أو البث الخارجي.
 أن يذكر المذيع أسماء ومنصب الضيوف الموجودين في مكان الحدث بكل-

دقة خاصة إذا كانوا وزراء أو رؤساء وفود أو سفراء.......ألخ.
 وفي النهاية نستطيع القول بان الذاعة الخارجية أو العمل خارج الستوديو هو أكبر

 محك لمقدرة المذيع الذاتية وبيان فنه الذاعي ومقدار ثقافته وحسن تصرفه
ومصداقيته وتمكنه من إخراجها مسموعة بشكل تجعل المتلقي كأنه يراها رأي العين.
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!! للحظات ..     الزمن إيقاف فن التصوير
إعداد

مصطفى فتحي
(مدير تحرير مجلة كلمتنا)
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 التوثيق.. وأفضل أنواع"في كثير من الحيان تقابل في الحياة مشاهد أو أحداث تستحق 
 التوثيق هو التصوير".. لو كنت تتفق معي في الجملة السابقة فأنت بذلك تعرف أهمية

 التصوير وأهمية أن تمتلك كاميرا تصاحبك في كل وقت وتجعلك قادرا على أن تصبح
"صحفي شعبي" يوثق كل ما يحدث في الشارع ويمتلك أدواته وقادرا على التغيير!

 ولكن هل يمكن لي شخص أن يصبح مصورا مميزا لديه القدرة على التصوير في أصعب
 الظروف؟ .. سؤال وجهه لي أحد أصدقائي المدونين متخيًل أن التصوير الرقمي أمرا صعبا

 Digitalل يقدر عليه ال المصورين المحترفين.. لكن الحقيقة غير ذلك فالتصوير الرقمي 

Photographyأمرا سهل تعلمه .. يحتاج فقط لشخص مستعد للتحدي راغبا في أن يتعلم   
 ويجيد أداة هامة جدا تساعده على توثيق كل الخبار والتقارير التي يهمه أن تظهر للرأي

العام.

 اسمح لي أن أبدأ معك الحكاية بتعريف التصوير الرقمي والذي يعني بكل بساطة وبعيدا عن
 التعقيدات حفظ الصور فى صيغة رقمية ، أى على هيئة ملفات يمكن عرضها باستخدام

  ، وهيDigital Cameraالكمبيوتر، ويكون ذلك عن طريق استخدام كاميرا رقمية 
 تكنولوجيا انتشرت بشكل كبير في عالمنا، لدرجة أن سوق الكاميرات الرقمية أصبح يستقبل

كاميرا رقمية جديدة كل اسبوع!

 هل نتكلم في أهمية التصوير الرقمي؟ حسنا سنفعل ما دمت تريد ذلك!! أهمية التصوير
 الرقمي لك ستكتشفها حين تعرف أن هذه التكنولوجية تعطيك القدرة –وبكل سهولة- على أن

 تلتقط الصورة ثم تنقلها للكمبيوتر ليصبح سهًل بعد ذلك أن تدرجها داخل احد مستندات برامج
 تنسيق النصوص وطباعتها، أو إرسالها الى صديق عبر البريد اللكترونى أو نشرها داخل

 مدونتك أو وضعها داخل الجروب الخاص بك على موقع الفيس بوك بحيث يستطيع أى
شخص الطلع عليها.
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 وتأتي أهمية امتلكك لكاميرا رقمية في انها تعطيك القدرة على التصوير العادي بالضافة
 تتيح لك استخدام، إلى جانب أنها إلى إمكانية تسجيل لقطات فيديو قصيرة بالصوت والصورة

  الشهير لجراء تعديلتPhotoshopما تشاء من برامج تحرير الصور مثل برنامج 
عليها.

 هل اقتنعت بأهمية أن يصبح لديك كاميرا رقمية؟ هل قررت أن تشتري لنفسك كاميرا لكنك
 ل تعرف ما هو أفضل أنواع الكاميرات المناسب لك؟ حسنا دعنا ننتقل إلى جزء آخر من

موضوعنا وفيه سنتكلم عن أفضل الكاميرات الرقمية في العالم .. تفضلوا معي!!

 بما أنك قررت أن تصبح "صحفي شعبي" يرغب في تسجيل كل ما يدور حوله من أحداث في
 مجتمعه .. فهذا يعني أنك قد تضطر للتصوير في ظروف مختلفة ومتغيرة .. لذا فأنت تحتاج
 لكاميرا حجمها مناسب ملحقة بحزام أمان يضمن لك أن تمسكها بقوة حتى ل تقع من يدك في

 أية ظروف للتصوير .. أيضا تحتاج ل"زووم" قوي يعطيك القدرة على ان تلتقط صورتك
 نوعان منحتى لو كنت بعيدا عن قلب الحداث  -من بناية عالية مثًل- وبصفة عامة يوجد 

الزووم في الكاميرات الرقمية:

Optical zoomومن خلله نقوم بتقريب الصورة مع المحافظة على دقتها، وهذا : 
الزووم يجعل العدسة تتحرك من مكانها وهو أمر هام لضبط دقة الصورة.

Digital zoomوهو أمر ل أنصحك بالهتمام به، فهو ليس أكثر من مجرد حيلة : 
 تسويقية تقوم بها بعض الشركات .. لنه يقوم بتقريب الصورة عن طريق تكبيرها وهذا طبعا

.Optical zoomيأتي على حساب دقة الصورة بعكس ال 
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 وبحسب تصنيفات عالمية عديدة سنجد أن أفضل شركات انتاج الكاميرات في العالم هي:
CANON .. NIKON وتأتي بعدهما في الترتيب ..FUJIوتأتي أهمية هذه الشركات من ، 

 sony أو حتى Hpكونها شركات متخصصة أثبتت تميزها بعكس الشركات الخرى مثل

إلكترونية عامة وليست متخصصة في هذا المجال.بسبب كونها شركات 

  يتناسب و ميزانيتك، ومنResolutionعند شرائك كاميرا رقمية حاول أن تختار أعلى 
 هو مؤشر قوة ميجا بيكسل والميجا بيكسل 7المهم أيضا أل تكن الكاميرا الخاصة بك أقل من 

 ولالشريحة الموجوده في الكاميرا وعدد البيكسلت فيها وكلما زاد الرقم زاد حجم الصورة.
 جيجا .1 الذي ستستخدمه وتأكد أنه ليس أقل من Memory Cardتنس سعة الج 

 حسنا .. أنت الن تمتلك الكاميرا ومستعد للتصوير أليس كذلك؟ حسنا تعالى نبدأ مهمتنا على
أن نقسم تلك المهمة إلى ثلثة مراحل، نلتقط الصورة .. نعالجها .. ثم نبدأ في نشرها!

المهمة الولى: التقط صورتك!
 أنت جاهز بالكاميرا والهدف أمامك وستبدأ في التصوير .. ولكن تمهل .. قبل أن تلتقط

 صورتك يجب أن تركز في بعض المور التي ستجعل صورتك ناجحة بنسبة كبيرة .. أهم
 هذه المور هو أل يوجد بصورتك أي اهتزاز، ومن أهم أسباب اهتزاز صورتك .. عدم

ثبات يدك .. الضاءة قليلة .. استخدام الزووم الرقمي.
 وللتغلب على مشكلة الصورة المهزوزة يجب أن تعرف إجابة سؤال هام وهو: كيف تمسك
 كاميرتك بطريقة صحيحة حتى ل تحدث اهتزازات في الصورة؟ والجابة على هذا السؤال
 تستدعي منك أن تستخدم  اليد اليمنى لمسك الجهة اليمنى من الكاميرا ووضع السبابة على

 زر التصوير والبهام خلف الكاميرا أما الصابع الثلثة الباقية فتوضع على مقدمة
 الكاميرا..ويجب الضغط على زر التصوير برفق بحيث ل تحدث هناك أية اهتزازات..أما
 اليد اليسرى فيجب استخدامها لتثبيت الكاميرا ووضعها إما أسفل الكاميرا أو حول العدسة.
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ولضافة استقرار أكبر للكاميرا يمكن التكاء على جدار أو جذع شجرة أو حتى الجلوس.

 مهم جدا أن تعرف كل شئ عن خصائص الكاميرا الخاصة بك .. عن طريق قراءة الدليل
 المطبوع المصاحب لها أو عن طريق عمل بحث عن نوعها عبر شبكة النترنت لتعرف قدرا

كبيرا من أسرارها وكيف تخرج بنتيجة مميزة منها.

 وقبل أن تضغط على الزر المسئول عن التقاط الصورة يجب أن تتعرف على بعض المور
 الهامة التي تعطيك القدرة على التقاط صورة مميزة خالية من أية عيوب ، وأول هذه المور

،هو أن تتقن قبل كل شئ أنماط الكاميرا
 ، والهدف من هذه المكانية هو أن تختار النمط الذيcamera modesأو ما يطلق عليه ""

ترغب في التصوير عليه بشكل يناسب الهدف المراد التقاطه.
 يجب أن تعلم أن أغلب الكاميرات الرقمية تحتوي على أنماط ثابتة ل تختلف من كاميرا إلى
 أخرى، وأسهل هذه النماط وأبسطها هو النمط الوتوماتيكي والذي يعمل بشكل تلقائي دون

 "، ويمكن استخدامFocusأن أي ضبط للكاميرا، وهذا النمط يتحكم بمستوى الفلش وال "
 هذا النمط في التصوير العادي بمجرد الضغط على زر التصوير لخذ صورة عامة، وفي

هذا النمط تضبط الكاميرا نفسها بنفسها.
 " على الخلفية وتركز فقط على شيء واحد، فأنصحك وقتهاFocusلكن لو أردت أن تقلل ال"

   والذي يضمن لك أن يصبح الهدف الذي ترغب في تصويرهportraitان تختار نمط
 واضحا تماما ولتحقيق ذلك يجب عليك القتراب من الهدف إما جسديا أو باستخدام خاصية

 وتحتاج أيضا إلى استخدام الفلش حسب الضاءة المتوفرة في المكان.zoom inالج 
  الذي يهدف إلى التركيز على منظرLandscapeستجد أيضا في كاميرتك نمط آخر هو 

 عام يراد تصويره ويفضل عند استخدام هذا النمط أن ل تهتز الكاميرا على اليد ويفضل
استخدام حامل الكاميرا الثلثي عند التصوير.
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 لكن ماذا تفعل لو أردت أن تصور هدف متحرك أو طائر في الجو؟ وقتها أنصحك بأن تغير
 تجميد الحركة والتقاطهالن هذا النمط قادر على  Action  أو Sportsنمط الكاميرا إلى 

 بشكل جميل. ويفضل قبل التصوير تركيز الكاميرا على نقطة محددة وعندما يصل الهدف
الى تلك النقطة يتم الضغط على زر التصوير ويتطلب ذلك تدريب مستمر منك.

  والذي يفيدك جدا عندما تقرر أن تلتقط بعضNightسنتحدث الن عن النمط الليلي أو  
الصور في إضاءة ليلية ضعيفة أو إضاءة معتمة لتخرج صورتك بشكل مميز وواضح.

 وهناك نقطة مهمة جديدة تتعلق بالتعريض، ففي أوقات النهار حيث تكون الضاءة ممتازة
  أو أاقل إذا كان ممكن لنه ينتج عنه صوره واضحه بالوان جميله100ينصح باستخدام أيزو 

 فما فوق.200.. لكن أثناء وجود إضاءة قليلة أو أثناء التصوير الليلي يفضل استخدام أيزو 
 الجميل في المر أن أغلب الكاميرات الرقمية بها امكانيات كثيرة مثل تصوير هدف

 متحرك .. أو التصوير من خلف الزجاج .. وغيرها من المور التي تجعلك قادرا على
 التقاط صورة مميزة مهما كانت الظروف .. المهم أن تثق في نفسك وفي قدراتك وأن تتعلم

 أن تتعامل مع الكاميرا الخاصة بك على أنها صديق شخصي لك يمكنك تطويعه حسب
 احتياجاتك .. والقاعدة الساسية هنا هي: أنا قادر على التقاط صورة مميزة مهما كانت

 الظروف وهي قاعدة تحتاج منك تدريب على التصوير طوال الوقت .. صور كل شئ وأي
شئ!

المهة الثانية: عالج صورتك!
 هنا سنأتي لمرحلة مهمة جدا من مراحل التصوير وهي معالجة الصورة، أي عمل بعض
 المحاولت لتحسينها وإظهارها في أفضل شكل نهائي، وهنا نحب أن نخبرك أنه يمكنك

 معالجة الصورة التى قمت بالتقاطها عن طريق الكاميرا الرقمية نفسها. نعم ل تتعجب ..
 فتقريبا كل الكاميرات الرقمية الحديثة تعطيك القدرة الكاملة على تعديل الصورة، والمثلة

  لتصبح صورتك أكثر وضوحا، أيضاBrightnessعديدة .. فيمكنك تعديل درجة الوضوح 
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 يمكنك التحكم في الصورة عن طريق تدوير الصورة أو قص حوافها أو تغيير ألوانها وما إلى
ذلك.

 ولكن هل هذا هو كل شئ يمكنك أن تفعله؟ بالتأكيد ل .. فبمجرد أنزال الصورة التي تم
 التقاطها على جهاز الكمبيوتر أو الب توب الخاص بك يمكنك أن تستخدم بعض برامج

 تحرير الصور لجراء ما تريد من عمليات المعالجة والتعديل والتحكم في كل شئ وتأكد أنه
 مهما ذكرنا هنا فل نهاية للعمليات التى يمكنك إجراءاها على صورتك مثل وضع إطار

 للصورة أو تجهيزها للنشر فى احد مواقع الويب أو استخدام تأثيرات معينة لضافة لمسة
 جمالية للصورة وإضافة أو حذف عناصر من الصورة ، كما يمكنك تحويل الملف من صيغة

الى اخرى من صيغ الصور وغيرها الكثير من عمليات معالجة الصور.

 ولكن ماذا لو كنت تريد نشر صورتك ول يحتوي جهازك على برنامج خاص لتحرير
 الصور؟ ل تقلق على الطلق .. كل ما عليك هو الدخول على شبكة النترنت وتجربة

 برنامج سهل جدا ومجاني .. نتحدث هنا عن برنامج "فوتوفليكسر" .. ويحتوي هذا البرنامج
 الذي يعمل عبر النترنت على الكثير من الدوات التي تستخدم لمعالجة الصور الرقمية، ول

  وعلىfotoflexer.comيحتاج المستخدم سوى إلى تحميل الصور على الموقع اللكتروني 
 الفور سيظهر على الشاشة شريط الدوات الخاص ببرنامج "فوتوفليكسر". ويتيح البرنامج

 إمكانية معالجة درجة الضاءة واللون واستخلص أجزاء من الصورة وغير ذلك من
الوظائف.

 وبصفة عامة حاول أن تضع توقيع معين على كل صورك لتضمن أن يظل اسمك عليها مهما
 انتقلت إلى مواقع أخرى ويمكنك ان تفعل ذلك من خلل كل برامج تحرير الصور فمثًل في

  اختاره واكتب في المكان الذي يعجبك فيTشريط أدوات برنامج الفوتوشوب هناك حرف 
الصورة وبعد ذلك يمكنك أن تضيف لتوقيعك المؤثرات التي تعجبك.
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المهمة الثالثة: انشر صورتك!

 الن وصلنا إلى مرحلة نشر صورك على النترنت سواء كان ذلك على مدونتك أو عبر
 الجروب الخاص بك على موقع فيس بوك الشهير أو حتى من خلل إرسالها لبعض

 العلميين ووكالت النباء عن طريق البريد اللكتروني، ببساطة وبدون تعقيدات سنجد انه
 ، وكلهماgif و jpgيمكننا نشر الصور على الويب بعدة هيئات مختلفة، أهمها هي هيئة 

يتبعان أساليب خاصة لتقليص الحجم النهائي لملف الصورة. 

  تتستخدم لحفظ الصور ذات الشكال الهندسية الواضحة والحادة مثلgifفمثًل سنجد أن هيئة 
 256الشعارات وغيرها من الصور المتحركة، تستطيع أن تخزن بهذه الهيئة صورا ذات 

لون كحد أقصى.

  فهو يستخدم لحفظ الصور المليئة باللوان والتداخلتjpgأما حفظ الصور على هيئة 
 مليون لون.16.5 أي true colorوغيرها، حيث أنها تخزن الصور باللوان الحقيقة 

قبل أن تحمل كاميرتك وتتوجه إلى الشارع!
 هدفك الصحفي واضح .. ستتوجه إلى مكان ما لتوثق بعض الحداث .. مستعد؟ ل تجب قبل

أن تستمع لبعض المور الهامة التي أريد اخبارك بها:

 " غير ممتلئ؟Memoryهل تأكدت أن كارت الذاكرة " 

  "Memoryقبل النزول إلى مهمة صحفية جديدة يجب أن تتأكد من أن كارت الذاكرة"  
  في كل مرة تنتهي فيها من التصوير غير ممتلئ، وبصفة عامة حاولالخاصة بكاميرتك

 حاول إن تسح بعض الصور الغير مرغوبة، وهناك حل آخر وهو أن يكون معك دائما كارت
آخر تستخدمه في حالت "الطوارئ"!
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Batteryالبطارية 

 أتذكر في أحد المرات كانت مهمتي أن ألتقط بعض الصور لحد اعتصامات العمال
 المصريين .. وعندما وصلت إلى وجهتي اكتشفت أن بطاريات الكاميرا غير مشحونة ..

 وكان هذا بالنسبة لي كارثة! لذلك أنصحك أن تتأكد دائما من ان البطارية مشحونة .. وان
 طاقتها كاملة او اعلى من النصف ، لكي ل تقع في موقف محرج حين تتوقف كاميرتك عن

 التصوير بسبب البطارية، والضمن أن يكون معك دائما بطاريات إضافية في الحقيبة
الخاصة بالكاميرا كي تسعفك وقت الزمات.

 والقاعدة الثابتة في عالم التصوير التي يجب أن تدركها جيدا هي انك إذا أردت أن تكون
 متميزا في عالم التصوير الرقمي فيجب عليك أن تجرب التصوير مرارا وتكرارا وفي كل

وقت.

والن .. استعد للتقاط الصورة!

 الهدف أمامك الن .. حافظ على هدوء أعصابك، كن واثقا من نفسك .. ل تتردد .. واعلم
 أن أفضل طريقة لستخدام زر التصوير هي اختيار الهدف المراد تصويره ووضعه ضمن
 إطار الكاميرا والضغط على زر اللتقاط نصف ضغطه، وبعد أن يتم ضبط التركيز نقوم

بالضغط بشكل كامل على الزر للتقاط الصورة.

 والن اضغط على زر التقاط الصورة .. "تك" .. رائع .. انها حقا صورة موفقة .. لقد
استطعت أن تفعلها!! 

..وأخيرا
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 هنا نعرض عليك أماكن واقعية وافتراضية تفيدك لو قررت أن تحصل على دورات
متخصصة في التصوير الرقمي:

CiC STUDIO مركز الصورة المعاصرة

يقدم دورات لراغبي نعلم التصوير الرقمي
 شارع إسماعيل سري المنيرة القاهرة مصر7العنوان: 

4080 2792التليفون:  

المركز الثقافي الروسي بالقاهرة
يقدم دورات للمبتدئين والمحترفين في التصوير

 ش التحرير - الدقي 127العنوان: 
7486716التليفون :

ساقية عبد المنعم الصاوي
 تستطيع أن تلتحق هناك بدورات في التصوير كما يمكنك أن تشارك في مسابقة الساقية

السنوية للتصوير
 يوليو – الزمالك - القاهرة26العنوان: ش 

7366178التليفون: 

 www.photo-seminars.com/seminars.htmموقع 
 يقدم لك هذا الموقع دورة مجانية في تعلم فن التصوير حيث يقدم مجموعة من المتخصصين

 في مجال التصوير بعض الدروس المهمة لتعلم هذا الفن تناسب جميع المستويات من هواة أو
محترفين ويتناول الموقع جميع الموضوعات التي تحتاجها لممارسة التصوير كالمحترفين.

www.askthecameraman.comموقع 
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 يقدم الموقع الكثير من المعلومات حول الكاميرات الرقمية وكيفية استخدامها كما يعرض
 الكثير من أسرار وطرق التصوير الجيد وكيف يمكن التقاط صورا رائعة في مختلف الماكن

والظروف الجوية.

 www.foto-master.comموقع 

 و هو عبارة عن مجلة إلكترونية عربية تهتم بالتصوير، ويدعم الموقع الدروس التعليمية
 مدعمة بالصور كما أن هناك معرضا للصور لمجموعة من الفنانين المصورين، كما يعطيك

.الموقع القدرة على تحميل مجموعة من الكتب المتخصصة في تعلم التصوير الرقمي
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الصوت..    في البداع المونتاج

إعداد
طارق عليش

(مهندس صوت)

   هو برنامج بسيط تستطيع من خلله عمل المونتاج لجميعadobe auditionبرنامج 
  أو المؤثرات الصوتيه علي ملفاتeffectsملفات الصوت وكذلك يمكنك أيضا وضع 

 كل هذا  multi trackالصوت ويمكنك أيضا دمج الموسيقي مع الصوت فيما يعرف بال 
سنتعرف عليه في السطور القادمة.

:CDاول: كيف يمكنك اخذ تراكات صوت من 
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  كما هو موضح بالصورةmedia playerتفتح 
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CDسيظهر لك التراكات الموجودة علي ال  COPY FROM CDتختار 

my music ستجد تراكات الصوت داخل COPY MUSICتختار بعد ذلك 
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 :adobe auditionثانيا: فتح برنامج 
بعد تنزيل البرنامج ستجده موجود علي سطح المكتب كما هو موضح بالصورة

ثم بعد ذلك تقوم بفتحه سيظهر لك البرنامج كما هو موضح في الصورة
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بعد فتح البرنامج يمكنك تسجيل ملف صوتي وذلك كما يلي:
تقوم بالضغط علي الزر الحمر كما هو موضح بالصورة

   كما هو موضح فيmono\16 \ 44100وبعد ذلك سيظهر لك هذه الصفحة تختار منها 
الصورة

ok وتضغط علي

stopوبعد النتهاء من التسجيل تضغط علي 
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ننتقل بعد ذلك الي مكونات البرنامج:::::
 وهذا الشريط يكتب عليه اسم الملف الصوتي الذي تقوم باستخدامهأول:شريط العنوان:

 وهذا الشريط يحتوي علي جميع الدوات التي يمكن استخدامها داخلثانيا:شريط الدوات : 
البرنامج

سنقوم الن بالتعرف علي مكونات البرنامج:
  وهي القائمة التي يمكنك من خللها وضع تراك الصوت وعمل المونتاج له:editقائمة
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 وهي القائمة التي يمكنك من خللها دمج الصوت مع الموسيقي:multi trackقائمة 
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 :CD ومن خللها تستطيع اخذ تراكات الصوت من داخل الCDقائمة 

وبعد ذلك سنقوم بالتعرف علي كيفية وضع ملف صوتي داخل البرنامج لعمل المونتاج له::
  ثم بعد ذلك نقوم باختيار الملفopen as وبعد ذلك نختار fileنقوم بالضغط علي اول:

 كما موضح في الصورة:openالصوتي ونضغط 
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وبعد ذلك سنجد الملف الصوتي في البرنامج:

 لسماع التراك:space أو علي playوبعد ذلك نقوم بالضغط علي 
فإذا وجدت منطقة معينة من التراك تريد مسحها لعمل المونتاج لها تقوم بالتي:

تقوم بتعليمها بواسطة الماوس كما هو موضح بالصورة:
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 من لوحة المفاتيح :deleteوتقوم بعد ذلك بالضغط علي زر 
وتقوم بعمل هذه الطريقة علي كل منطقة تريد مسحها وذلك لتنظيف التراك من الخطاء:

: إذا أردت وضع موسيقى علي هذا التراك تقوم بالتي:ثانيا
 تضغط علي التراك بعد تنظيفه كليك يمين بالماوس ثم بعد ذلك تختار-1

insert into multi track :
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 :multi trackثم بعد ذلك تضغط علي قائمة 

ستجد التراك الذي تم تنضيفه بالشكل التالي:
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 لتراك الصوت كما يلي:backgroundستقوم بعد ذلك بوضع تراك الموسيقي لكي يصبح 
 :open ثم تضغط علي audio وبعد ذلك insertتقوم بالضغط علي كليك يمين ثم تختار 
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أسفل تراك الصوت سيظهر لك تراك الموسيقي 
 فإذا أردت أن تتحكم في صوت تراك الموسيقي حتي ل يكون اعلي من تراك الصوت تقوم

بالتي:

وبذلك يمكنك زيادة علو الصوت أو تقليله.....

 أو قطع لتراك الصوت ؟)split(كيف يمكنك عمل 
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 splitنقوم بالتعليم علي المكان المراد عمل قطع له ثم نضغط علي كليك يمين ونختار : أول

كما هو موضح بالصورة.....
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ويمكنك أيضا تقليل درجة صوت الموسيقى وزيادة صوت الموسيقى كما يلي ...

 أو مؤثرات الصوت علي التراك.effectsثم ننتقل ألن الي كيفية وضع 
أول: نحدد الجزء المراد وضع له التأثير من تراك الصوت كما هو موضح بالصورة
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 :effectsثانيا: نختار من شريط الدوات 
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  الكثير من المؤثرات الصوتية التي يمكن أن تحتاج إليها داخلeffectsفيوجد داخل قائمة 
البرنامج فمثل:
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 ECKO للصوت او تنظيف الصوت وكذلك تنظيف الصوت من الهواء وعمل filterعمل 

  للصوت ويمكنك ايضا زيادةMUTEاو ما يطلق عليه بصدي الصوت، وكذلك يمكنك عمل 
BASS داخل اغنية او تقليله ويمكنك ايضا تغيير TONEللصوت كل هذا من داخل قائمة  
effects......

 ومن أهم استخدامات هذا البرنامج ما يعرف بتغير ريتم الغنية وهو يعني بزيادة سرعة
الغنية أو العكس ونقوم بالتحكم في ريتم الغنية كما يلي.....

 كما تم التوضيح سابقا.multi trackاول : تقوم بوضع الغنية علي 
  من لوحة المفاتيح ثمctrlتقوم بالوقوف بالماوس علي حرف التراك ثم تضغط علي 

 تسحب بالماوس للداخل إذا أردت زيادة الريتم والي الخارج إذا أردت أن تبطئ الريتم كما
هو موضح بالصورة...
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 adobeوننتقل بعد ذلك الي تنظيف التراك من الهواء وهو من أهم استخدامات برنامج 

audition...  
تقوم بوضع التراك علي البرنامج كما موضح بالصورة.أول: 

تقوم بأختيار جزء من التراك يوجد به هواء.ثانيا: 
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 capture ومنها تختار restoration ثم تختار منها effectsتقوم بالضغط علي ثالثا: 

noise reduction profile....كما هو موضح بالصورة  

 ...CTRL+A تقوم بالتعليم علي التراك كله بالضغط عليرابعا: 
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 noise ثم تختار منها restoration ثم تختار effectsتضغط علي خامسا: 

reduction..

 ومنها.....effectsويوجد أيضا استخدامات عديدة من قائمة 
Reverse.عند استخدامها تقوم بجعل المتكلم يتكلم بالعكس :
MUTE.وهي تقوم بإلغاء الصوت تماما :

Amplitude and compressionوتقوم من خللها بالتحكم في الغنية فيمكنك زيادة : 
 صوت الموسيقي عن صوت المغني وكذلك يمكنك من خللها زيادة صوت الغنية فيما

.normalizeيعرف ب 
Delay and echo.والتي يمكنك من خللها عمل صدي صوت للمتكلم :
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Filter and EQ والتي يمكنك من خللها تنظيف الصوت باستخدام :filterوكذلك التحكم  
.equalizerفي ما يعرف ب 

............................................................................................
..............................................

 :generateوبعد ذلك ننتقل الي قائمة أخري وهي 
  : وهي تستخدم عندما تريد عمل مساحة فارغة منsilenceوالتي يوجد بها ما يسمي ب 

الصوت داخل التراك حتي تستطيع وضع أغنية أو أي شئ بها كما يلي...
  ثمgenerateتقوم بالوقوف علي المنطقة التي تريد وضع الغنية فيها ثم بعد ذلك تختار 

silenceسيأتي لك بعد ذلك يطلب منك المدة التي تريد جعلها فارغة من الصوت تختار  
 كما موضح بالصورة..ok ثانية ثم تضغط 40منها مثل 
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  والتي يوجد بها العديد من الستخداماتfavoritesوبعد ذلك ننتقل الي قائمة اخري وهي 
ومنها:

Vocal remove.والتي يمكن من خللها الغاء صوت المغني من الغنية :
Fade in\fade out والتي يمكن من خللها عمل :fade.للغنية 
Telephone voice.وهي تقوم بجعل صوت المتكلم يتحدث عبر التليفون :

Raise pitch.وهي تغير من صوت الرجل الي صوت نسائي 
Lower pitch.وهي تغير من الصوت النسائي الي صوت رجل 

  هذا لوsave as ثم تختار fileوبعد النتهاء من العمل يمكنك حفظ التراك بالضغط علي 
 .editكنت موجود في قائمة 

 audio mix ثم export ثم file تقوم باختيار multitrackولكن إذا كنت موجود علي 

down. 
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  وتختار المكان الذي تريد حفظ التراكmp3بعد ذلك ستظهر لك هذه الصفحة تختار منها 
 okفيه ثم تضغط 

 adobe auditionوبهذا الملخص السريع نكون قد وضحنا أهمية استخدام برنامج 
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النترنت  راديو

أعداد:
مصطفى المهدي
محمد صلح 
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راديو النترنت
ما هو راديو النترنت؟

 راديو النترنت عبارة عن استخدام شبكة النترنت في بث المواد الذاعية التي يمكن بثها
  ويمتاز بانخفاض تكلفة إنشاءه وسهولةFM / AMبواسطة الموجات اللسلكية مثل الج 

 توصيل المواد الذاعية إلى مستخدمي النترنت عبر العالم فل نحتاج إلى شراء هوائي ضخم
 لبث الموجات اللسلكية في نطاق محدد وإيجار مبني للعمل من خلله وتوظيف طاقم من

التقنيين والمهندسين لتشغيل وصيانة أجهزة البث اللسلكي.
 وأيضا هو الوسيلة الفضل للمهاجرين والمغتربين لسماع أخبار أو أغاني أو موسيقى بلدهم
 ويمتاز أيضا بان المستخدم لن يحتاج إلى تحميل ملفات الصوت على جهاز الكمبيوتر الخاص

 ) التي تترجم إلى أصوات بواسطةStreamingبه فيستعاض عن ذلك بسيل من المعلومات (
  وهناك طرق وبرامجWindows media player – Realplayerبرامج الستقبال مثل

عديدة لرسال واستقبال البث الذاعية عبر شبكة النترنت.
 وهي:Microsoftوسوف نقوم بشرح طريقة البث عبر استخدام برامج تقدمها شركة 

Windows media encoder
Windows media services

ماذا احتاج لبدء العمل؟
)Home studioأستوديو (-1
)Equipment and devicesمعدات وأجهزة (-2
 ADSLالتصال بشبكة النترنت و بروتوكول عنوان النترنت الثابت (-3

and Static IP address(
)Softwareبرامج كمبيوتر (-4
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)Home studioأستوديو المنزل: (-1
ما هو أستوديو المنزل؟

أستوديو المنزل هو اقل الستوديوهات تكلفة ويمتاز بجودة صوت مقبولة وتكلفة اقل.
 ويمكن تعريفة بأنه غرفة بالمنزل تغطى جدرانها بمواد عازلة للصوت للقيام بتسجيل

البرامج الذاعية أو البث الحي.
ما هي الشروط التي يجب توافرها في الغرفة؟

يجب مراعاة التي في اختيار الغرفة:
حد أدنى من الضوضاء

 يجب اختيار الغرفة بعيدة عن الضوضاء قدر الممكن لستخدام مواد عزل
اقل مما يقلل من التكلفة

حجم الغرفة.1
يجب مراعاة حجم الغرفة حيث نقوم بتقسيم الغرفة إلى قسمين:

  غرفة الستوديو وهي الغرفة المعزول التي يتم بها تسجيل الصوتالول:
سواء اللت الموسيقية أو المذيع.
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  غرفة التحكم وهي الغرفة التي يعالج الصوت بها لكي يصبح جاهزالثاني:
للبث.

عزل الغرفة
لماذا نقوم بعزل الصوات عن الغرفة؟

 نقوم بعملية العزل لن الصوت ينتقل بسهولة عبر الجزاء الخراسانية
 المكونة للمبنى فقد تظهر هذا الصوات بوضوح أثناء عمليه البث أو

التسجيل مما يعطي جودة صوت أقل.
ما هي المواد المستخدمة في عزل الصوت؟

 لعزل الغرفة تستخدم مواد تساعد على عزل الصوات الصادرة من خارج
 غرفة الستوديو والحد من صدى الصوت (انعكاس الصوت) وتستخدم العديد

من المواد لعزل الصوت منها:
ألواح على شكل بلطات من الكوارتز الملون.1
ألواح من اللياف المعدنية مع السمنت البورتلندي السود.2
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ألواح من المواد الورقية المضغوطة.3
ألواح الصوف الزجاجي.4
ألواح من الجبس.5

 وهناك مواد أخرى تستخدم لعزل الصوت وامتصاصه ولكننا سنستخدم
في العزل ألواح الجبس وألواح الصوف الزجاجي

والمواد التي سنستخدمها في عزل الستوديو: 
وهي تباع لدي شركات بيع المواد العازلة وتكون:

 إطارات خشبية
) اللياف الزجاجيةFiberglass filler(

 هو عبارة عن شعيرات دقيقة من الزجاج وتستخدم في صناعات كثيرة
 ولغراض كثيرة مثل العزل الحراري والصوتي ومرشحات الهواء

والعزل الكهربائي.
) ألواح الجبسGypsum board(

 وهي عبارة عن ألواح من الجبس المكسو بشرائح ورقية تساعد على
 الحد من انتقال الصوات الغير مرغوب بها التي تصدر من الخارج

(أصوات السيارات والمحركات وآلت البناء والمسجلت........ الخ) 
ملحظة:

 الكميات والمقاسات ترجع لمساحة الغرفة ومستوى الضوضاء الصادرة من خارج
 غرفة الستوديو ودرجات كثافة المواد وسمكها يمكن تحديدها مع شركة بيع المواد

العازلة.
الخطوات:
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 تثبيت الطارات الخشبية على الحائط بشكل رأسي (يمكن إضافة طبقة من)1
 ألواح الجبس تركب على الحائط قبل تركيب الطارات الخشبية لضمان جودة

عزل أعلى).

 وضع ألواح الصوف الزجاجي بين الطارات الخشبية (يجب التعامل بحظر)2
مع الصوف الزجاجي وذلك لن الصوف الزجاجي قد يسبب السرطان)
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تثبيت ألواح الجبس علي الطارات الخشبية )3
ملحظة:

ل تترك مسافات بين ألواح الجبس..1
تغطى الفراغات بشريط لصق خاص بهذا الغرض..2

)Equipment and devicesالمعدات والجهزة (-2
)mixersاول :الميكسرات (

س:ما هي انواع الميكسرات ، وما هو الفرق بينهم ؟
 Analog  وDigitalج: تتلخص أنواع الميكسرات إلى نوعين 

وهذه هي بعض الفروق بين النوعين:
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 الميكسر النالوج يعتمد على خلط الصوات في هيئه تيار كهربائى متغير القوه شده.1
الصوت وذبذبته 

 الديجيتال: يحول الصوت الى شفره رقميه فور دخول الصوت له ويتعامل مع هذه الرقام
بمعادلت حسابيه فل يضيف شوشره ول تداخلت لنها أرقام وليست كهرباء

 كل شركات النالوج تحولت لصناعه الدجيتال (ساوند كرافت - ماكى - ياماها -.2
نيف -شتودر - تاسكام – سوني)

استخدامات الميكسرات.3
-- الديجيتال:

 مناسب جدا للستوديو بسبب عدم الحاجة للتحويل لنالوج مرة اخرى ال عند إخراج الصوت
عبر مكبرات الصوت

وحتى التسجيل وعمليات الرشيف ديجيتال
وطبعا عمليات المعالجة الصوتية بمجملها ديجيتال الن

2شكل 1شكل 
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4شكل 3شكل 

-- النالوج:
 هو النسب لحفلت الليف وخاصة عند كثرة اللت والحاجة للتحكم بكل المداخل بوضوح

وسرعة
 وطبعا يوجد العديد من الميكسرات الديجتال المناسبة للحفلت الليف والقابلة للبرمجة بما

يناسب الحفل
ال ان الميكسر النالوج يبقى هو الفضل للبث المباشر

وطبعا يوجد ميكسرات انالوج ذات مواصفات عالية ونسب ضجيج منخفضة جدا 
وهو ليس انسب بل ان النويز الصادره منه ل تشعر بها لصخب الحفلت فلهذا النالوج 

ل تظهر عيوبه فى الحفلت 
 والثمن ارخص وطبعا البهدله فيه من كثره النقل والخبط ليست فى تكلفه كسر ميكسر دجيتال
الصيانة أسهل لنها دوائر عاديه معروفه للمهنيين فى الصلح وتغيير اي مكون حتى ببديل 

اسهل لن الدقه لن تفرق كثيرا.
 كما توجد ميكسرات ديجيتال للحفلت تعتمد أيضا على وجود كل الزرار مفرودة بدون

الحاجة للتعامل بطريقه الكومبيوتر شاشات داخل شاشات.
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 الميكسر الديجيتال لبد من تواجده في أكثر الستديوهات حيث يستفيد منه المهندس في كثير
من العمال منها:

 إضافة مؤثرات على الصوت وذلك في حالة تسجيل مطرب للغنية حيث يضيف.1
ذلك علي الغنية جوا خاصاً .

هناك ميكسرات تفيدك في إنتاج أعمال الماستر..2
ويعرف الماستر بأنه:عملية تصفية الصوت وتنقيته من الشوائب والمواد الخلفية

المؤثرة على المادة.
 يفيد الميكسر مع المايكات الفانتوم وهي المايكات القوية والحترافية والتي تحتاج إلى.3

 فولت وتحتاج هذه المايكات إلى مايسمى بالوحدة التشغيلية الفانتيوم48وحدة تشغيلية تبلغ 
باور.

  فولت وهي مخصصة لتشغيل48ويعرف الفانتيوم باور بأنه: وحدة كهربائية تشغيلية قوتها 
المايكات من نوع(الفانتوم) حيث المايك من هذه النوعية تحتاج إلى الفانتيوم باور .

وهو موجود في الميكسرات المخصصة لذلك وهناك ميكسرات لتحتوي على هذه الوحدة.
 فالذي يشتري مايك فانتوم  ويحتاج إلى ميكسر يتأكد عند شرائه على أن الميكسر يحتوي

على هذه الوحدة.
Analog أو Digitalوسوف نقوم بشرح الساسيات الموجودة في كل ميكسر سواء 

الن نبدأ في شرح مداخل الشياء الساسية في الميكسر.
 قناة 12  المكون من Analogوسوف نقوم بالشرح على ميكسر

 ) وهو مدخل مخصص للمايكات ويجب أن يكون مشبك المايك ثلثيMICمدخل (.1
وليس أحادي

 ) وهي مخصصة لتوصيل المسجلت والستريوInsert) و(Line inمداخل (.2
وغيرها

 .inحيث يدخل الصوت إلى داخل الميكسر أي 
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3.)Gainوهي مخصصة لضبط قوة الج (dB.لكل قناة أي رفع الصوت أو خفضه 
4.)EQ.وهو مخصص لضبط دقة الصوت من ناحية اليكوليزر (
5.)Aux.وهو مخصص لتضخيم صوت المؤدي أو خفضه على الشكل المناسب (
6.)Panوهي مخصصة لجعل القناة في السماعة اليمنى أو اليسرى فإذا وضعتها في ( 

الوسط أصبح الصوت في الوسط.
) وهو مخصص لكتم صوت القناة أي(لصوت).MUTEزر (.7
 (الرافعات) وهي مخصصة لرفع مستوى الصوت وخفضه لكل قناة، ولكن يفضل.8

) في الوسط واستخدام الرافعات بدًل من ذلك.Gainجعل (
) وهي للزر الذي يدار في أعلها.Aux1رافعه خاصة بقناة (.9

 ) وهي للزر الذي يدار في أعلها وهو مخصص أيضاAux2رافعة خاصة بقناة (.10
).EFXلمدخل (

 ) وهو مدخل السي دي والتي سأشرحها فيCD/Tape INرافعة خاصة بقناة (.11
الخطوات القادمة.

 ) وهو مقسم علىMAIN MIXالرافع الرئيسي لجميع التراكات وهو يسمى (.12
) فاليمن للسماعة اليمنى واليسر للسماعة اليسرى.RIGHT) و (LEFTالسماعتين (

  وديليREVRB) التي تأتي مع الميكسرمن ريفيرب EFFECTSالفكت (.13
DELAY وفلوجر FLOGER.وغيرها 

 الضوء لمعرفة قوة الصوت الداخل في الميكسر وأيضا لمعرفة توزيع الصوت على.14
).RIGHT) و (LEFTالسماعات (

 ) وهو مخصص لتوصيل مشغل السيدي بالميكسرCD/TAPE INمدخل السيدي (.15
 والستريو.DAT وأيضا لمشغل inلدخال الصوت 

لضبط طبقة اليكوليز للصوت ووجوده قليل جدا في الميكسرات.16
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 ) وقد كتبت الهم لنه ليتم توصيل كرتMAIN OUTالمخرج الهم وهو (.17
الصوت إل بهذا المخرج وأيضا السماعات وهو مقسم على اثنين مخرجين ثلثي (

LEFT) و (RIGHT مخرجين أحادي (
) وهو مخصص لتوصيل السماعات ذات مدخل استريو (PHONESمدخل (.18

STEREO مثل سماعات الهيدفون (
) بزيادتها أو خفضها.PHONES- مخصصة لمدخل (19

) لتشغيل الميكسر و مدخل للكهرباءpowerوفي الجهة الخلفية من الميكسر يوجد زر الج(
 Audio وAudio inويوجد في الميكسرات ذات الحجم الكبير في الخلف مداخل ومخارج 

out أيضا مداخل للسماعات Pan) وتأتي Left) و (Right(
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ثانيا : الميكروفونات
نحن نسمع الكثير عن أنواع المايكروفونات ولكن كيف نميز كل واحد؟

النواع المشهورة من الميكروفونات هي:
Dynamic و Shotgun و Condenser

3شكل 2شكل 1شكل 

4شكل 
5شكل 

6شكل 
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Dynamic

 المايكات العادية التي تعمل في كل مداخل الجهزة ول تحتاج إلى فولتات عالية أو أجهزة
 خاصة أو مكسر خاص وتكون قوية عندما يقرب منها المتكلم، وتضعف إذا بعد عنها المتكلم

وغير حساسة في اللقط .

Condenser 
  فولت ويجب أن يكون عندك ميكسر يدعم تشغيل هذه النوعية48تعمل على فانتوم باور 

 وتأكد منه قبل ان تشتري الميكسر وهناك كروت صوت للكمبيوتر خاصة تدعم هذه النوعية
وايضا هناك نوعيات خاصة عن الكاميرات تدعم وتشغل هذه النوعيات .

 طبعا هي حساسة جدا في لقط الصوت سواء من قريب أو بعيد لن مبدأ تشغيلها يختلف عن
Dynamic.وسعرها أغلى وتستخدم بكثرة في الستوديوهات الحترافية للتسجيل الصوتي . 

Dynamicيفضل استخدامه في المقابلت الشخصية لنه يلتقط فقط صوت المتحدث : 
فقط ..وصوت الجمهور و الزعاج يكون خفيف جدًا.....

Condenser فولت.48: يتوفر في اغلب الكاميرات الحترافية فانتوم 
Shotgun للتصوير الخارجي ... يتميز بالطول، ويحيطه ريش، يسمونه :BOOM 

  أيضا مناسب أيضا لو كان هناك تصويرShotgunويستخدم في المسلسلت والفلم... ال 
فى الماكن الخارجية.

 لن من خصائصه أنه يلتقط الصوت من اتجاه واحد فقط ويهمل الصوات القادمة من
التجاهات الخرى.
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 ADSL and Static IPاشتراك بشبكة النترنت وعنوان بروتوكول النترنت الثابت (

address(
 يتشرط في الشتراك بشبكة النترنت أن تكون سرعة التحميل عالية وأيضا يشترط

  بكميةBandwidth ذو سعة عالية حيث يتحكم الج Bandwidthأن يكون الج 
المعلومات التي يمكن بثها في نفس الوقت.

مثال:
  مستمع فانك100 كيلو بايت في الثانية ولديك 30إذا كنت تستخدم جودة صوت 

 Bandwidth ميجا بايت 3تحتاج لج 
عنوان بروتوكول النترنت الثابت

 يجب أن يكون لديك عنوان بروتوكول النترنت الثابت ليتم تمرير البيانات إلى
المستمعين عبر هذا العنوان 

)Softwareبرامج كمبيوتر (
 2003نظام تشغيل ويندوز سيرفر) Microsoft Windows Server 

2008(
  للحصول2003يجب العمل بنسخة مرخصة من نظام التشغيل ويندوز سيرفر 

 على أخر التحديثات التي تقدمها شركة ميكروسوفت لعملئها وأيضا لضمان
عمل النسخة بشكل جيد دون أعطال أو إيقاف النسخة لنها ليست مرخصة.

 2003برنامج ويندوز ميديا سرفسيس) Windows media services(
  يقوم باستقبال الصوت المرسل إليه من2003برنامج ويندوز ميديا سرفسيس 

 برنامج ويندوز ميديا انكودر وعمل كخادم لتلبية طلبات المستمعين وإرسال
المواد الذاعية إليهم

)  برنامج ويندوز ميديا انكودرWindows media encoder 9(
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البث الحي

New Sessionالخطوة الولى: 

 Newعند بدء تشغيل برنامج ويندوز ميديا انكودر يظهر صندوق حوار  

Session أختار Broadcast a live event ثم أضغط على Ok
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Device Optionsالخطوة الثانية: 

  ثم حدد بطاقة الصوت التي تقوم بإدخال الصوتAudioفي هذه الخطوة أختار 
المطلوب بثه إلى الجهاز.

Nextثم أضغط على 

Broadcast Methodالخطوة الثالثة:  
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   Pull from the encoderهنا أختار 

Nextثم أضغط على 

Server and Publishing Pointالخطوة الرابعة: 

هنا يقوم البرنامج بتحديد عنوان النترنت الخاص بجهازك ونقطة الرسال
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Next أضغط على 

Encoding Optionsالخطوة الخامسة: 

 هذه الخطوة مهمة جدا حيث يتم تحديد دقة الصوت الذي سيتم بثه الى المستمعين
وأيضا نوع اشتراك النترنت الذي يستخدمه المستمع:

FM quality audio Audio:

45 Kbps

37 Kbps

24 Kbps

Bit rate:

Nextثم أضغط على 

Archive Fileالخطوة السادسة: 
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 هذه الخطوة لعمل نسخة من المواد الذاعية التي تم بثها ونشرها على الموقع
 الخاص بالذاعة ليقوم المستمع بتحميل المواد إلى جهازه وسماع المواد الذاعية

لحقا.

Nextثم أضغط على 

Display Informationالخطوة السابعة: 
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ادخل المعلومات الخاصة بالراديو

  واذهب إلىStart Encoding ول تضغط Finish و Nextثم أضغط على 
إنشاء نقطة النشر

البث المسجل
New Sessionالخطوة الولى: 
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Custom sessionهنا اختر 

Nextثم أضغط على 

 Session Propertiesالخطوة الثانية:

سيظهر أمامك صندوق حوار الخصائص وهو يتكون من التى:
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اسم المصدر-1
 نوع المصدر هل هو من بطاقة الصوت أم من ملف-2

 )File(هنا أختار من ملف 
اسم الملف (وعنوان الملف)-3
 صوت وفيديو أو صوت فقط أو فيديو فقط (هنا ضع-4

 فقط )Audioعلمة أمام صوت 
 في النهاية والمقصود بها عند النتهاء من تشغيل-5

الملف ماذا يفعل البرنامج ( هنا اختر ما يناسبك)
i.Stopيقوم البرنامج بإيقاف التشغيل 

ii.Loopتكرار الملف 
iii.Roll over to next sourceتشغيل  

المصدر التالي في القائمة
iv.Roll over to first sourceتشغيل  

المصدر الول
Start Encoding ول تضغط على Applyثم اختر 
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Windows media servicesثالثا: إنشاء نقطة النشر بواسطة برنامج 

Windows media servicesالخطوة الولى: فتح برنامج 

 الخطوة الثانية: في القائمة الموجود على يسار البرنامج أضغط بزر الفأر اليمن على
Publishing Points و اختر Add a Publishing Point (Wizard(
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)Add a Publishing Point (Wizardالخطوة الثالثة: يظهر صندوق حوار 

Nextثم اضغط على 

Publishing Point Nameالخطوة الرابعة: 

اكتب اسم نقطة النشر

Nextثم اضغط على 
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Content Typeالخطوة الخامسة: 

) Encoder (live stream قم باختيار 

Nextثم اضغط على 

Publishing point typeالخطوة السادسة: 

Broadcast Publishing pointقم باختيار 

190

http://helpdeskgeek.com/wp-content/pictures/2008/07/image109.png


مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف                                            الدليل التدريبي

 Nextثم اضغط على 

Existing Publishing pointالخطوة السابعة: 

Add a new Publishing Pointاختر 

  سيظهر لك ملخص للختيارات التي قمت بتحديدهاNextثم اضغط على 
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Nextثم اضغط على 
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الخطوة الثامنة: بدء البث
Windows Media Encoderاذهب إلى برنامج 

Start Encodingثم اضغط على 

وفي النهاية..

يمكنك متابعة موقع راديو حريتنا

www.horytna.net

للتعرف أكثر على تجربة إنشاء راديو إنترنت بشكل عملي
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