مركس الدراشـــات والبحــــــىث
قصه اليدوات واللكاءات العلنًُ

اليدوَ العلنًُ
ظعب االتضال بني الىاقع واملأمىل

اهلًاكل التيظًنًُ ألجَسَ األمً العربًُ وأثرٍا علِ ظعب االتضال
إعداد
الفريل.د .عباط أبى ظامُ عبد املح مىد

الرياض

ٍ1430/11/9 -7ـ ( املىافل 2009/10/28 -26و)

( اهلٝانٌ ايتٓع ١ُٝٝألدٗص ٠األَٔ ايعسبٚ ١ٝأثسٖا عً ٢غعب االتصاٍ)
َكدَـ: ٠
تًعب غعب االتصاٍ بٛشازات ايداخً ١ٝبايد ٍٚايعسب ١ٝدٚزاً ستٛزٜاً يف
دفع ايعٌُ ايعسب ٞاألَين املػرتىٜٚ .تطح ٖرا ايدٚز يف إٔ غعب االتصاٍ ٖٞ
ايكٓا ٠ايسمسٚ ١ٝاملتٛفس ٠طٛاٍ ايٛقت يتبادٍ ا ملعًَٛات بايطسع ١املطًٛبَ ،١ع
األدٗص ٠األَٓ ١ٝايعسب ١ٝاملدتًفَٚ ١ع املؤضطات األَٓ ١ٝايعسب ،١ٝنأنادمي١ٝ
ْاٜف ايعسب ١ٝيًعً ّٛاألَٓٚ ١ٝاألَاْ ١ايعاَ ١جملًظ ٚشزا ٤ايداخً ١ٝايعسب
ٚاملهاتب املتدصص ١جملًظ ٚشزا ٤ايداخً ١ٝايعسب يف شتتًف ايد ٍٚايعسب.١ٝ
ٚشٜاد ٠عً ٢قٓٛات االتصاٍ فإٕ ايػعب حتتفغ باملعًَٛات اييت تذ ص
ذيو ايتٓطٝل ٚايتعا ٕٚايعسب ٞاملػرتىٚ ،يريو فٗ ٞتػهٌِ َطتٛدعاً
َٚسدعاً ٖاَاً يهٌ ايكسازات ايعسب ١ٝاملػرتن َٔٚ ١املطتٜٛات املدتًف١
َٔ املؤمتسات ايعسبٚ ،١ٝيريو ميهٔ َعسفٚ ١تتبع تًو ايكساز

ات ست٢

تٓفٝرٖا ٚ .غري ٖرا ايهجري َٔ املٗاّ اييت تدفع بايعٌُ ايعسب ٞاألَين
املػرتى( .ضً)ّ2007 ِٝ
ٚإشا ٤ايدع ٠ٛإىل تٛسٝد اهلٝانٌ ايتٓع ١ُٝٝألدٗص ٠األَٔ يف ايدٍٚ
ايعسبَ ٖٞٚ ،١ٝا ْادت ب٘ املؤمتسات املدتًف ١حتت َعً ١زتًظ ٚشزا ٤ايداخً١ٝ
ايعسب ،فإْ٘  ٟتعني عًٓٝا ايٓعس يف ٚضع غعب
اهلٝانٌ ايتٓع.١ُٝٝ

1

االتصاٍ عٓد تٛسٝد ٖرٙ

ٚمبا إٔ ايفهس ٠أضاضاً ٚزا ٤تٛسٝد اهلٝانٌ ايتٓع ١ُٝٝألدٗص ٠األَٔ
يف ايد ٍٚايعسب ٖٛ ١ٝأسد َطايب ايعٌُ األَين ايعسب ٞاملػرتى ،فإٕ َٛقع
غعب االتصاٍ عٓد تٛسٝد ٖر ٙاهلٝانٌ ُٜصبح أَساً جيب إٔ

ٜعط٢

االٖتُاّ ايهايف ألٕ ٖر ٙايػعب ٚبطبٝع ١اذتاٍ َٖ ٞهإ االيتكا٤
ٚاالْطالم ملععِ املعًَٛات ارتاص ١بدفع

ذيو ايعٌُ األَين ايعسبٞ

املػرتى  ،يريو فإٕ فًطف ١ايعٌُ عً ٢تٛسٝد ٖر ٙاهلٝانٌ ايتٓعٖٞ ١ُٝٝ
ْفطٗا ايفًطف ١اييت تٓطًل َٓٗا غعب االتصاٍ يف

عًُٗا يف ايعٌُ عً٢

ايتأنٝد ٚايتطٜٛس يريو ادتٗد األَين ايعسب ٞاملػرتى ست ٢تتشكل أٖداف٘.
يريو فإٕ ٖر ٙايٛزق ١ضتبشح يف َٛضٛع اهلٝانٌ ايتٓع ١ُٝٝألدٗص٠
األَٔ يف ايد ٍٚايعسب ١ٝثِ ايسؤ ١ٜيٛضع غعب االتصاٍ عٓد تٛسٝد ٖرٙ
اهلٝانٌ ايتٓع( .١ُٝٝأب ٛغاَ)2006 ١

2

اإلطــاز املٓٗذ ٞيًدزاض١
َٛضٛع ايدزاض:١
تٗتِ ٖر ٙايدزاض ١بتشً ٌٝاهلٝانٌ ايتٓع ١ُٝٝيألدٗص ٠األَٓ ١ٝيًدٍٚ
ايعسب ١ٝمبطُٝاتٗا ايطا٥د ٠اآلٕ،

ٚغبه ١االتصاالت اإلداز َٔ ١ٜخالٍ

ٖر ٙاألدٗصَٛٚ ،٠قع غعب االتصاٍ َٔ خالٍ ٖر ٙاهلٝانٌ يٛضعٗا
احلاي ،ٞنُا ضتُعٓ ٢بُٓاذز َٔ األدٗص ٠يف بعض ايد ٍٚاألخسْٚ ،٣سَٛ ٣قع
غعب االتصاٍ بٗا ٚقسا ٠٤ذيو َع ايٛاقع األَين ايعسب.ٞ
ٚضٓشا ٍٚبػهٌ شتتصٍ حتً ٌٝتًو اهلٝانٌ املعُ ٍٛبٗاٚ ،ملعسف١
َا جيُع أٜ ٚفسِم تًو اهلٝانٌ ٜٚه ٕٛذيو َدخالً يٛضع تصٛز هلٝهٌ
تٓعَٛ ُٞٝسد ذات َطُٝات إدازَ ١ٜتذاْط ١تتٓاضب َععِ األدٗص ٠األَٓ١ٝ
ايعسبٚ ،١ٝنريو تهَٓ ٕٛاضبَ ١ع املٛقع املساد يػعب االتصاٍ إٔ تهٕٛ
ف ٘ٝيف تًو اهلٝانٌ يتُهٗٓٝا َٔ األدا ٤األَجٌ يهٌ ٚادباتٗا مبا ٜطاعد
عً ٢حتكٝل األٖداف اييت قاَت ست َٔ ٢أدًٗا تًو ايػعب.

3

َػهً ١ايدزاضٚ ١تطاؤالتٗا:
زغِ إٔ ايعٌُ األَين ايعسب ٞاملػرتى

ٟتكدَ ّ خبطٛات يألَاّ عً٢

َطتٜٛات املٓعُات ايعسب ١ٝاألَٓ ١ٝاملػرتن ١عً ٢املطت ٣ٛايك ،َٞٛيهٔ
ُٜالسَغ عً ٢املطتٜٛات احملً ١ٝإٔ يألدٗص ٠األَٓ ١ٝايعسبٖٝ ١ٝانٌ تٓع١ُٝٝ
شتتًف ١يف غهًٗا ايعاّ ٚيف تبعٝتٗا ايل ٜادَٚ ١ٜطُٝاتٗا اإلدازٚ ،١ٜاْعهظ
ٖرا اذتاٍ عً ٢غعب االتصاٍ نأسد ايػعب أ ٚاإلدازات داخٌ ٖر ٙاهلٝانٌ
احملًٚ ،٠ٞتبد ٚغعب االتصاٍ َٔ خالٍ ٖر ٙاهلٝانٌ نأْٗا َتٓافسٚ ٠غسٜب١
ـ
عٔ بعطٗا ايبعضٚ ،عً ٢األقٌ يٝطت َٛسد ٠يف ٚضعٗا يف ٖر ٙاهلٝانٌ.
االتصاٍ داخٌ اهلٝانٌ ايتٓع١ُٝٝ

ٚزمبا ٜه ٕٛاختالف ٚضع غعب

األَٓ ١ٝاذتاي ١ٝزادع ألضباب ٚضع اهلٝانٌ ْفطٗا َٗٓٚا:
1

عالقات بعض ايد ٍٚايعسب ١ٝايطابك ١أٜاّ االضتعُاز بد ٍٚأدٓب ١ٝذات
ُْعُِ أَٓ ١ٝشتتًفٚ ،١مل تتػَٝس نجريًا فُٝا بعد.

2

قٝاّ بعض ايد ٍٚاألدٓب ١ٝبتدزٜب ٚتطٜٛس األدٗص ٠األَٓ ١ٝيبعض
ايعسب. ٠ٞ
ـ
ايدٍٚ

3

صعٛب ١تعد ٌٜايكٛاْني احملً ١ٝيف تطُ ١ٝبعض َفسدات اهلٝانٌ
ايتٓع ١ُٝٝيألدٗص ٠األَٓ ١ٝايعسب١ٝ

( .أب ٛغاَ ١ع ٚايبػسّ ٣

 :اهلٝانٌ

ايتٓع ١ُٝٝألدٗص ٠األَٔ يف ايد ٍٚايعسب ،١ٝأنادميْ ١ٝاٜف ايعسب ١ٝيًعًّٛ
األَٖٓ1411 ،١ٝـ ،ّ1991 ،ص.)11

إٕ اختالف اهلٝانٌ ايتٓع ١ُٝٝيألدٗص ٠األَٓ ١ٝايعسب ١ٝأٚ ٚشازات
ايداخًَٚ ،١ٝطُٝاتٗا اإلداز ،١ٜزغِ أْ٘ ٜعترب سذس  ٙعجس ٠أَاّ َطاع ٞدفع

4

ايعٌُ األَين ايعسب ٞاملػرتى،

إالَ أْ٘ يف ْفظ ايٛقت ال ٜطاعد عً٢

تٛسٝد ْعِ ٚٚضع غعب االتصاٍ يف نٌ دٚي ١حبٝح ت
َٛسد ٠أَ ٚتٓافط ١عً ٢األقٌ مبا

صبح

ٜستك ٞبايفعاي ١ٝيتًو ايػعب

ٚاملٗازات يًعاًَني فٗٝا (فتا.)ّ2004 ،ٟٚ

يريو تتذ٘ ٖر ٙايدزاض ١إىل َعادت ١ايعٛاٌَ املؤد ١ٜإىل االختالف يف
ٖٝانٌ األدٗص ٠األَٓ ١ٝايتٓعٚ ١ُٝٝتبع ًا يريو االختالف

يف ٚضع غعب

االتصاٍ داخٌ تًو اهلٝانٌ ،مت ايبشح عٔ أزضٝات َػرتنٚ ،١تكسٜب
املفاٖ ِٝايعسبٚ ،١ٝذيو عٔ طسٜل اإلداب ١عً ٢ايتطاؤالت ايتاي:١ٝ
َ - 1ا ٖ ٞايعٛاٌَ املطٛ٦ي ١عٔ اختالف اهلٝانٌ ايتٓع ١ُٝٝيألدٗص٠
األَٓ ١ٝايعسبَٗٓٚ ،١ٝا غعب االتصاٍ.
َ - 2ا ٖ ٞايٓعِ ٚاهلٝانٌ األنجس نفاَٛٚ ٠٤انب ،١حبٝح صتعٌ غعب
االتصاٍ أنجس تٛسٝدًا َٚال ١َ٤يعسٚف ايد ٍٚايعسب.١ٝ
َ - 3ا ٖ ٛتأثري اختالف ٚضع غعب االتصاٍ داخٌ اهلٝانٌ ايتٓع١ُٝٝ
يألدٗص ٠األَٓ ١ٝيًد ٍٚايعسب ١ٝعًَ ٢طاع ٞتطٜٛس ايعٌُ األَين
ايعسب ٞاملػرتى.

5

أٖداف ايدزاض:١
تصاٍ داخٌ األْغ َ ١اهلٝهً١ٝ

َ - 1عسف ١ط بٝعٚٚ ١ضع غعب اال

يألدٗص ٠األَٓ ١ٝيف ايد ٍٚايعسبٚ ،١ٝايتعسف عً ٢املطاسات املػرتن١
داخٌ اهلٝانٌ.
 - 2تعَُ ِٝدٚ ٣ضع غعب االتصاٍ داخٌ اهلٝانٌ ايتٓع ١ُٝٝيألدٗص٠
األَٓ ١ٝايعسبَٚ ،١ٝد ٣إَهاَْٛ ١ٝانبتٗا ملتػريات املػهً ١األَٓ١ٝ
ايعسبٚ ١ٝاضتذابتٗا ملتطًبات ايتعـا.ٕٚ
ٚ - 3ضع تصٛز َكرتح ملٛقع ٚاألضباب ،غعب االتصاٍ هلٝهٌ
تٓعَٚ ُٞٝطُٝات َٛدد ٠عٓد ايٓعس يف ٚضع ١ٝغعب االتصاٍ
يف ٖٝهٌ عسبَٛ ٞسَد يألدٗص ٠األَٓ ١ٝمبا حيكل أٖداف ايعٌُ
ايعسب ٞاألَين املػرتى.

املٓٗذ: ٠ٞ
ـ
اإلدسا٤ات
تتبع اٍ دزاضَٗٓ ١ر ٚصف ٞقا ِ٥عً ٢عسض مناذز َٔ اهلٝانٌ
ايتٓع ١ُٝٝيألدٗص ٠األَٓ ١ٝايعسبٚ ١ٝداخًٗا غعب االتصاٍٚ ،ايطع ٞيًتعسف
عً ٢فًطفتٗا ٚصٛالً إىل َا حيكِل ايتكازب بني اهلٝانٌ ايتٓعٚ ،١ُٝٝنريو
ايتكازب بني غعب االتصاٍ يف ايد ٍٚايعسب ،١ٝيتٛانب املتػريات األَٓ ١ٝعً٢
املطت ٣ٛاحملًٚ ٞايعامل.ٞ

6

تبدأ ايدزاض ١باضتعساض ايتٓعُٝات اهلٝهً ١ٝيبعض ايدٍٚ
ايعسب ،١ٝثِ ٚصف حتً ًٞٝيع َٔ ١ٓٝاهلٝانٌ ايتٓع ١ُٝٝاألَٓ ١ٝايعسبٚٚ ،١ٝضع
غعب االتصاٍ داخًٗا ٚيف ايع ١ٓٝتتِ َساعا:٠
1

اختالف ادترٚز ايتازخي ١ٝيألدٗص ٠األَٓ ١ٝايعسب.١ٝ
-

2

اختال ف سذِ األدٗص ٠األَٓٚ ١ٝايرٜ ٟستبط حبذِ ايطهإ
َٚطاس ١نٌ دٍٚــ. ٠

3

ايطاز ٠ٟيف نٌ دٚي ١عسب. ١ٝ
ـ
اختالف األْعُٚ ١ايكٛاْني
-

4

ارتصٛصٝات األَٓ ١ٝيهٌ دٚي ١عسبَٚ ١ٝا حيٝط بٗا
َٔ َٗددات أَٓ ١ٝخاص.١

7

تٛسٝد اهلٝانٌ ايتٓع١ُٝٝ
يكد صدزت عد ٠تٛصٝات ٚقسازات مجاع ّ َٔ ١ٝؤمتسات زتًظ ٚشزا٤
ايداخً ١ٝايعسب بػإٔ تٛسٝد اهلٝانٌ ايتٓع ١ُٝٝيألدٗص ٠األَٓ١ٝ
ايعسبٚ ،١ٝاعتُدت َٔ قبٌ زتًظ ٚشزا ٤ايداخً ١ٝايعسب ،إال أْ٘ ٜالسغ أْ٘
مل ٜتِ ايهجري يف ٖرا ادتاْب ٚ .زمبا ته ٕٛتًو ايتٛصٝات قد

صدزت

بطسٜك ١غري ًَصَٚ ١قدَت يف غهٌ خٝازات ٚتسنت يًد ٍٚايعسب ١ٝسل
االختٝاز أ ٚاالضرتغاد بتًو ايُٓاذز يف إعداد ٖٝانًٗا نًٗا ،يهٔ ايدٍٚ
ايعسب ١ٝأدزنت َٔ تًو املطاع ٞسكٝكتني( :فتا:)ّ2006 ،ٟٚ

1

أُٖ ١ٝإٔ ته ٕٛيألدٗص ٠األَٖٓٝ ١ٝانٌ تٓع ١ُٝٝعًُٚ ١ٝفكاً يًُٗاّ
األَينٖٚ ،٠را بدٚزٜٓ ٙطشب عًٚ ٢ضع غعب االتصاٍ.
ـ
ٚايٛادبات

2

أُٖ ١ٝإعاد ٠ايٓعس يف اهلٝانٌ ايتٓعٚ ١ُٝٝبداخًٗا غعب
االتصاٍ ،ملٛانب ١املطتذدات األَٓ ١ٝايعسب ١ٝبكسا ٠٤اهلٝانٌ ايتٓع١ُٝٝ
يألدٗص ٠األَٓ ١ٝيًد ٍٚايعسب ١ٝتربش بعض اذتكا٥ل ٚاملالسعات.

أً ٚال:
يف مجٝع ايد ٍٚايعسب ١ٝتٛدد ٚشاز ٠يًداخًٚ ٖٞٚ ١ٝشازَ ٠سنص١ٜ
َطٛ٦ي ١عٔ األَٔ ايداخً ٞعً ٢ا ألقٌٜٚ ،طُ ٢ايكا ِ٥عًٗٝا
ٚشٜس ايداخًٚ ،١ٝاضتجٓا ٤يريوَ( .صطف ٢عً)ّ2006 ٞ

يف ادتُاٖري ١ٜايعسب ١ٝايًٝب ١ٝايػعب ١ٝاالغرتان ١ٝايععُ ٢تطُ٢
ايًذٓ ١ايػعب ١ٜايعاَ ١يألَٔ ايعـاّ.

8

يف ايطٛدإ ناْت تطُٚ ٢شاز ٠ايػ ٕٛ٦ايداخً،١ٝ
-

ٚأخرياً ٚشاز٠

ايداخً. ٠ٞ
ـ
ايداخًٜٚ ١ٝطُ ٢ايٛشٜس ٚشٜـس ايػٕٛ٦
يف ضًطٓ ١عُإ تٛدد ٚشاز ٠ايداخًٚ ،١ٝيهٔ ايػسط ١ايطًطاْ١ٝ
ال تتبع ٚشاز ٠ايداخًٚ ١ٝإمنا َٖ ٞطٛ٦ي ١أَاّ دالي ١ايطًطإ باعتبازٙ
ايكا٥د األعً ٢يػسط ١عُإ ايطًطاْ( .١ٝسطب اهلٝانٌ ايتٓع ١ُٝٝاييت ٚصًت
ألنادميْ ١ٝاٜف ايعسب ١ٝيًعً ّٛاألَٓ َٔ ١ٝايد ٍٚايعسب ١ٝسطب طًب ألنادمي ١ٝيدزاض١
اهلٝانٌ ايتٓع ١ُٝٝألدٗص ٠األَٔ يف ايد ٍٚايعسب.ّ1997 ١ٝ

ثاْٝـــ ًا:
 /1ايكا٥د ايتٓفٝر ٟايعاّ ٚاملط ٍٛ٦عٔ األدٗص ٠األَٓ ١ٝيدٚ ٣شٜس ايداخً١ٝ
ٜعسف يف نٌ دٚي ١عسب ١ٝأ ٚزتُٛع ١د ٍٚعسب ١ٝختتًف عٔ األخس ،٣ففٞ
بعض ايدٜ ٍٚطَُ ٢دٜس األَٔ ايعاّٚ ،يف أخسَ ٣دٜس عاّ ايػسطٚ ،١يف دٍٚ
ايٛشٟزٚ ،يف د ٍٚزابعٚ ١نٚ ٌٝشازٚ ٠يف دٚي١
ـ
ثايجَ ١طاعد ايٛشٜس أَ ٚعا ْٞٚ
ٚاسد ٠املفتؼ ايعاّ يًػسطٚ ١ادتُازى.
 /2مجٝع ايد ٍٚايعسب ١ٝتأخر بٓعاّ األدٗص ٠األَٓ ١ٝاملسنص ١ٜاييت ٜهٕٛ
فٗٝا ٚشٜس ايداخًٚ ١ٝايكا٥د ايتٓفٝر ٟاألعًَ ٢ػسفاً َباغساً عً ٢ضري ايعًُٝات
األَٓ ١ٝيف مجٝع أضتا ٤ايدٚيٚ ١يف مجٝع املطا ٌ٥اإلدازٚ ١ٜاملايٚ ١ٝايفٓٚ ،١ٝذيو
باضتجٓا ٤ايبعض َٔ ايد ٍٚايعسب ١ٝاييت تعط ٞصالسٝات

أنجس يًٛسدات

اإلداز ١ٜاملدتًف( .١بط)ّ2003 ،ْٞٛٝ

 /3زغِ إٔ ٖٓايو بعض االختالف يف بعض ايد ٍٚايعسب ١ٝيف املطٛ٦يٝات
ايكٝاد ١ٜيف ٚشاز ٠ايداخً ١ٝبعد ٚشٜس ايداخً ٚ ١ٝيف َطُٝاتٗا ،يهٓٓا صتد إٔ
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ايعدٜد َٔ ايد ٍٚايعسب ١ٝتأخر بٓعاّ املط ٍٛ٦األَين األ ٍٚبعد ٚشٜس ايداخً١ٝ
ايٛشٟز .
ـ
َباغس ٠باضتجٓا ٤دٚيتني تأخرإ بٓعاّ َطاعد ايٛشٜس َٚعإٚ
 /4نٌ ايد ٍٚايعسب ١ٝتأخر بايٓعاّ املسنص ٟيألَٜٔٚ ،بد ٚإٔ ذيو ٜتٓاضب
َع اذتذِ ادتػسايف يًهجري

َٔ ايد ٍٚايعسبَ( ١ٝا عدا ايكًٚ ،) ٌٝاييت

ميهٓٗا َٔ ايطٝطس ٠عً ٢األَٔ َٔ املسنص.
 /5صتد إٔ ايهجري َٔ ايد ٍٚايعسب ١ٝتأخر مبطُٝات ٚاسد ٠يبعض األدٗص٠
ايكطاع ١ٝاألََٓ ،١ٝجٌ إدازات املباسح ادتٓا ،١ٝ٥ادتٛاشات ،اهلذس٠
ٚادتٓط ،١ٝايتدطٝط ٚايتدزٜب ،ايدفاع املدْ ،ٞنٌ

 ١ٜايػسط ،١قٛات

األَٔ ارتاص( .١أب ٛغاَ)ّ1997 .... ١

ٜالحَ ظ َٔ ايٓطٝر ايعاّ ألدٗص ٠األَٔ ايعسبٚ ١ٝإٕ ظٗس تػابٗاً يف
اهلٝانٌ ايتٓع ،١ُٝٝيهٔ عٓد ايٓعس يف ايتفاص ٌٝصتد إٔ ٖٓايو تباً ٜٓا زمبا
ٜهْ ٕٛتٝذ ١يًدصٛص ١ٝايداخً ١ٝيهٌ دٚيٚ ١ايعسٚف احملً ١ٝاحملٝط ١ب٘ـا.
يريو فإٕ املطًٛب ٖ ٛايٓعس يف ايتبا ٜٔيف ايفًطفات َٛٚدٗات
ايعٌُ ٚأٖداف٘ ٚاهلٝانٌ.
ثِ ٌٖ ٖٓايو تبا ٜٔاْعهظ عًٚ ٢ضع غعب االتصاٍ داخٌ
ٖر ٙاهلٝانٌَٚ ،ا ٖ ٛايٛضع املساد يػعب االتصاٍ إٔ ٜه ٕٛعً٘ٝ
يف ٖر ٙاهلٝانٌ.
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ٚضع غعب االتصاٍ:
ٜالسغ َٔ اهلٝانٌ ايتٓع ١ُٝٝألدٗص ٠األَٔ ايعسب ١ٝإٔ َععُٗا
مل تػس صساس ١يٛضع غعب االتصاٍ نػعبَٓ ١فصً ١هلا َهإ يف
اهلٝهٌ ايتٓع ُٞٝايعاّ يٛشازات ايداخً ١ٝأ ٚاألدٗص ٠ايسٝ٥ط ١يألَٔ ايعاّ
ايعسب. ٠ٞ
ـ
يف ايدٍٚ
ٖٚرا عً ٢األم ٍ يف اهلٝانٌ ايتٓع ١ُٝٝاييت ٚصًت َٔ ايهجري َٔ
ايد ٍٚايعسبٚ ،١ٝاييت طًبتٗا أنادميْ ١ٝاٜف ايعسب ١ٝيًعً ّٛاألَٓ ١ٝألغساض
حبج( ١ٝاهلٝانٌ ايتٓع ١ُٝٝألدٗص ٠األَٔ يف ايد ٍٚايعسب ،١ٝأنادميْ ١ٝاٜف ايعسب ١ٝيًعًّٛ

األَٖٓ1418 ،١ٝـ ٖٚ )ّ1997/را زمبا ٜعص ٣إىل إٔ غعب االتصاٍ يف سذُٗا
اإلداز ٟداخٌ اهلٝهٌ ايتٓع ٖٞ ُٞٝغعبٚ ١يهٔ يف اهلٝهٌ ال تعٗس
إال اإلدازات ايهرب.٣
ٚعًَ ٢د ٣األزبعني عاَاً املاض ١ٝيف تازٜذ ايعٌُ ايعسب ٞاملػرتى ست٢
قبٌ إٔ تتبًٛز بصٛزٚ ٠اضشَٗ ١اّ غعب االتصاٍ فإٕ غعب ١االتصاٍ بايعدٜد
َٔ األدٗص ٠األّ ْ ١ٝايعسب ١ٝناْت تٛضع حتت إدازات ناملباسح ادتٓا ١ٝ٥أٚ
ايعالقات ايعسبٚ ١ٝايدٚي ١ٝأَ ٚهتب املدٜس ايعاّ أ ٚاملفتؼ ايعاّ أَ ٚدٜس
األَٔ ايع ـاّٚ ،نريو ناْت حتت َطَُ ٢هتب اال

ْرتبٚ ٍٛارتاص

بايتٓطٝل َع َٓعُ ١ايػسط ١ادتٓا ١ٝ٥ايدٚي.١ٝ
ٚنإ آْراى إَا إٔ ٜك ّٛبعٌُ غعب  ٠االتصاٍ ْٖ ٛفظ املط ٍٛ٦عٔ
عٌُ االْرتبٚ ،ٍٛإٔ ٜهٖٓ ٕٛاٍ ى َطاعدًا َٓاٚباً ي٘ ٜك ّٛبأعُاٍ غعب١
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االتصاٍ ٖٚرا مت بعد اْفص

اٍ غعب ١االتصاٍ َٔ َٗاّ غعب١

االْرتب( .ٍٛفًٛض)ّ2004 ،ٞ

َُٗٚا نإ األَس فإٕ غعب االتصاٍ ظًت إىل ٚقت ط ٌٜٛحتت إسد٣
اإلدازات يف ز٥اض ١األدٗص ٠األَٓٚ( ١ٝيف ٚشازات ايداخً ١ٝايعسبٚ ،) ١ٝيهٔ
بهٌ املكاٜٝظ فإٕ ٚضعٗا اإلداز ٟيف اهلٝهٌ زمبا مل ٜهٔ ٜعهظ
اذتذِ اذتكٝك ٞيعًُٗا ٚأُٖٝتٗا نػسٜإ زٝ٥ظ يف تػر ١ٜايعٌُ األَين
ايعسب ٞاملػرتى.
ٚيٓس ٣اآلٕ َا ٖ ٛايٛضع املساد يػعب االتصاٍ د

اخٌ اهلٝانٌ

ايتٓع ١ُٝٝيألدٗص ٠األَٓ ١ٝيٛشازات ايداخً ١ٝبايد ٍٚايعسب.١ٝ
ٜطتذٝب يطُٛسات األَ ١ايعسب ،١ٝئ ٜتشكل َٔ خالٍ دٗٛد نٌ دٚي١
َٓفسد ٠بعد اشدٜاد املد اإلدساَ ٞخازز ايٓطام ايكطس ،ٟنُا إٔ قطاٜا األَٔ
ايعسب ٞاآلٕ أصبشت بايػ ١ايتعكٝد أنجس مما ناْت عً ٘ٝقبٌ

ثالثني عاَاً

ال عٓدَا بدأت تعٗس ٖر ٙايػعب ،نُا إٔ ٖر ٙايكطاٜا أصبشت غدٜد٠
َج ً
االزتباط بطسع ١سسن ١ايتعبريٚ ،عً ٢األدٗص ٠األَٓ ١ٝايعسب١ٝ
إٔ تطتذٝب ملتطًبات ايتكدّ ايعًُٚ ٞايتهٓٛيٛدٚ ٞثٛز ٠املعًَٛات
ٚاالتصاالتٚ ،تطسٜع ايتٓطٝل ايعسب ٞاألَين

ٚ ،اضتعادٖ َٔ ٠ر ٙايجٛز٠

يف املعًَٛات ،نٌ ذيو ٜٛس ٞبإٔ إعاد ٠ايٓعس يف غعب االتصاٍ أصبح
ضسٚزًَ ٠ش( .١ايبعت)ّ2004 ،ٟٛ

12

ايصعٛبات اييت تٛاد٘ ايتٛسٝد ٚٚضع غعب االتصاٍ:
-زغِ ادتٗٛد اييت بريت فُا شيٓا يف سا د ١الضرتاتٝذٚ ١ٝاضشٜ ١تِ

1

االتفام عًٗٝا ،يًتعاٚ ٕٚايتٓطٝل املًصّ يف زتاٍ األَٔ ايك َٞٛايعسبٞ
ايطباب١ٝ

ٚاييت تٓاٍ قٓاعات نٌ ايد ٍٚايعسبَٚ ،١ٝجٌ ٖرٙ
تؤثس عًٚ ٢ضٛح دٚز غعب االتصاٍ.
-قطاٜا األَٔ ايٛطين يهٌ دٚي ١عسب ،١ٝقساز األَٔ ايٛطين

2

ٖ ٛقساز داخًٚ ،ٞزمبا ٜعٗس َٔ ٖرا إٔ ٚغع غع

ب االتصاٍ

ٖ ٛقساز ٚطين بح ـت.
 َٔ-سل نٌ دٚي ١عسب ١ٝاالطُٓ٦إ بإٔ ال تعازض بني ٚضع غعب

3

االتصاٍ ٖٝٚهًٗا ايتٓع ُٞٝاير ٟتستط.٘ٝ
-إٕ األْعُٚ ١ايكٛاْني قد حت ٍٛد ٕٚاإلضساع بايعٌُ عً ٢تٛسٝد غعب

4

االتصاٍ بٓفظ ايدزد ١يف نٌ دٚي ١عسب.١ٝ
-إٕ عدّ ايتذاْظ يف سذِ ى

5

ٍ تٓع ِٝأَين جيعٌ ٖٓايو فٛازم

يف ٚضع ٚسذِ غعب ١االتصاٍ يف ٖٝهً ١املٓاضب َع سذِ ايتٓعِٝ
ٚنريو املػانٌ األَٓ ١ٝايداخًٚ ١ٝاألٚيٜٛات.
نٝف ١ٝختط ٞايصعاب:
1

َا داّ ٖٓايو قٓاع ١بتٛسٝد ايعٌُ األَين ايعسب ٞاملػرتى فتعتربايتػسٜعات ٚاهلٝانٌ ايتٓع ١ُٝٝزمبا ٜه ٕٛأسد املتطًبات.

2

-حتدٜد دٚز ستدد َٛٚسد يػعب االتصاٍ يف نٌ ايد ٍٚايعسب.١ٝ
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3

ايتٓفٞذ .
ـ
-حتدٜد ايًؼـات يتٓفٝر ذيوَٚ ،ساسٌ

4

-عٌُ بسْاَر تدزٜيب يًعاًَني يف غعب االتصاٍ.

5

ايتعسف عًَ ٢عٛقات ايتٓطٝل األَين ايعسب ٚ ،ٞدٚز غعب االتصاٍيف ٖرا ادتاْبٚٚ ،ضع٘ يف َهاْ٘ املٓاعب يف اهلٝهٌ.

6

دعِ غعب االتصاٍ باإلَهاْٝات املادٚ ١ٜاملعٓ١ٜٛٚايفٓ( .١ٝايػامن)ّ2007 ،

ايُٓٛذز املكرتح يػعب االتصاٍ يف اهلٝانٌ ايتٓع١ُٝٝ
يألدٗص ٠األَٓ ١ٝايعسب١ٝ
1

إٔ ته ٕٛغعب ١االتصاٍ إدازَ ٠طتكً ١تتبع ايكا٥د ايعاّ يًػسط١َدٟز األَٔ ايعـاّ َباغس.٠
أ ٚـ

2

االٖتُاّ بايبٓا ٤ايعًُ ٞيػعب االتصاٍٚ ،تطٜٛس أضايٝب ايعٌُبأسدخ األدٗص ٠ايتكٓ ١ٝيف االتصاٍ.

3

اضتػالي ١ٝايعاًَني بػعب االتصاٍ يف االزتباط اإلداز ٟبني إداز٠َتدصِص ١يف ادتٗاش.

4

-تٛفري اإلَهاْٝات ٚفس

ص ايتدزٜب يًعاًَني بػعب االتص

اٍ

ٚااليتكا ٤املٓتعِ َع املطٛ٦يني بػعب االتصاٍ يف ايد ٍٚايعسب ١ٝعٔ
ٚشٟازات.
عًُ ٠ٞـ
ـ
طسٜل يكا٤ات
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5

تكد ِٜدزاض ١ملؤمتس قاد ٠ايػسط ١ايعسب ٚاختاذ تٛص ١ٝيتشدٜدٚضع َتُٝص يػعب االتصاٍ يف ايد ٍٚايعسب ،١ٝمت زفع األَس جملًظ
ٚشزا ٤ايداخً ١ٝايعسب العتُاد.ٙ
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املسادع
1

أب ٛغاَ ١عباع ٚايبػس ٣ستُد ،اهلٝانٌ ايتٓع ١ُٝٝألدٗص ٠األَٔايعسب ،١ٝداَعْ ١اٜف ايعسب ١ٝيًعً ّٛاألَٓ.ّ1997 ١ٝ

2

فتا ،ٟٚعبد ايسس ،ِٝغعب االتصاٍ ايٛاقع ٚاملطٛ٦يٝاتَ ،دٜس ١ٜاألَٔايعـاّٚ ،شاز ٠ايداخً ،١ٝايكاٖس.ّ2003 ٠

3

عًَ ،ٞصطف ،٢ايتٓطٝل بني األَِ املتشدٚ ٠ايد ٍٚايعسب ١ٝيف َٗاّفٝنيا .ّ2003
غعب االتصاٍَ ،هتب األَِ املتشد ٠ملٓع ادتسمي ،١ـ

4

بط ،ْٞٛٝغسٜف ،املٗاّ ايدٚي ١ٝملهاتب ايتٓطٝل األَٓ ،١ٝضسانٛٝشاملعٗد ايعامل ٞيًعداي ١ادتٓا ،١ٝ٥إٜطايٝا.ّ2004 ،

5

-ضً ،ِٝطازم ،ايتعا ٕٚايعسب ٞيف تطً ِٝاجملسَنيٚ ،شاز ٠اٍ

داخً١ٝ

املصس ،٠ٟايكاٖس.ّ2003 ،٠
ـ
6

فًٛض ،ٞايطاٖس ،أضايٝب ايعٌُ يف غعب االتصاٍٚ ،شاز ٠ايداخً١ٝايتْٛط ،١ٝايتعا ٕٚايدٚي ،ٞتْٛظ.ّ2004 ،

7

ايػامن ،ضًطإَ ،كَٛات ايتٓطٝل بني غعب االتصاٍَ ،هتباالْرتب ،ٍٛايهٜٛتٚ ،شاز ٠ايداخً ،١ٝايهٜٛت.ّ2006 ،
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