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 حرية الصحافة في الدول النامية 

هذذذالدولذذذتي دولكذذذغدككياذذذ دسييوواذذذقدوذذذغدوكذذذاقديووياماذذذقديو يااذذذقدول كا اذذذ ديولكذذذغد

،دوالدهذذذالدولككذذذ ا دك يلذذذ دديولذذذ ديلذذذ دلياذذذعدلذذذتي دول ذذذقل دولذذذ   كذذذ  داق ذذذ دك

ولكذذذذذغدلذذذذذتو دوذذذذذغدول )ذذذذذي د جذذذذذ دوكذذذذذكم ل قدد(إلذذذذذ د )ذذذذذلجندبتي دولس ذذذذذيع

ولكاقكذذذذغداذذذذ  دول )ذذذذقدو ي د ذذذذ دولمذذذذي دول هذذذذيا ،ديلذذذذتد )ذذذذ دتكذذذذقكايهقد

د ميقدوال كق .د فقها يكيكاخدد(دولك لايديول) قو دبوليويد يا دد  ج

كذذذاليودلياذذذ د جذذذ ديكذذذقا دو  ذذذ  ،دا ذذذقدلال كفذذذق دك  ذذذ دهذذذالدولذذذتي د جذذذ دود

كج ذذذعدو اتايليساذذذ دولكاقكذذذا دتييودالاذذذيودوذذذغد  قيكذذذق دكجذذذندوليكذذذقا ،دو ذذذقو د

ي ويو دو  ذذ  دوذذغدكجذذندولذذتي دوذذغدول  جاذذ دول)ذذ فا ديوذذغد هذذيددهكؤتاذذد ذذقولذذ د

ول  جي ذذذق ديول مذذذقاكديوالواذذذقيديكماا  ذذذقدل ذذذقداك قكذذذعد ذذذ دكاقكذذذق دكجذذذندولذذذتي ،د

الكذذذذك ق  دو  ذذذذقاد  جاذذذذ دواكاذذذذقيدو الذذذذقيدلذذذذل  د دولكيسا ذذذذق دول اي اذذذذ دياذذذذك دو

،ديهذذذذاودالذذذذا دو دولذذذذتي دلأل ذذذذتو لقياذذذذ داولما ذذذذ دوالدلاذذذذق ولكذذذذغدككذذذذق تد جذذذذ د

د.كفي دول تاتد  دولمايتد ج دايا دول) قو دول ق ا د

يلذذذذقلين د ذذذذ دو دتكذذذذقكايدكجذذذذندولذذذذ   دولكاقكذذذذا دكذذذذ  دلي ذذذذي د جذذذذ د ياذذذذ دد

كجكذذذج د ذذذ دولمذذذيو ا دل ذذذالدول ياذذذ ،ديكك  ذذذ دهذذذالدولماذذذيتدوذذذغدك ذذذ ددوأ  ذذذقولك لاذذي،د

د ييلدكهيا ا دي ييلدكاقكا ديولك)قتا دينايهق.د
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دمفهوم حرية الصحافة .

و اذذذتيليساق دوذذذغدو    ذذذ دولكاقكذذذا ديل ذذذ د ذذذ ددلذذذقاك قااكجذذذقدهذذذاودول ف ذذذي دد

.دياويو ذذذندكذذذقدولجاليولذذذغدهذذذيد ذذذقدااذذذيدول  ذذذق دولك ذذذقياقدولتلامذذذ دل ف ذذذي دسياذذذ دوذذذغ

ياذذذ دول)ذذذذ قو دل ف ي  ذذذذقدوليوكذذذ دك  ذذذذغد ذذذت ديسذذذذيتدوليلقلذذذذ د   ذذذت قدلذذذذق دو دب

كاذذذقلقدولمذذذيو ا دول ي اذذذ ددك هذذذيلدول)ذذذ قد ذذذ دايواديوواذذذقيدالدول كذذذلم د جذذذ د ذذذق

د.  د ت دولكتا دوغداافا دكي ا دكجندول) ق(

  جاذذذذذ دول هذذذذذيددغوذذذذذدق دوكقكذذذذذادق دي ذذذذذ دوه اذذذذذ دهذذذذذاودولك ياذذذذذقدوذذذذذغدك قيلذذذذذهدسق لذذذذذد

قو دك  ذذذ دب ياذذذ دولفذذذيتد )ذذذل)ذذذ فا ،دا اذذذ دولمذذذي دو د ياذذذ دوليو )ذذذتويو دو

إلذذذذ دديوواذذذذقيلد ذذذذ دلياذذذذكدول للي ذذذذق ،دتي دوسذذذذق وددايواذذذذهوذذذذغدولك لاذذذذيد ذذذذ د

يلقلذذذذ د كذذذذلم ،دويدول ذذذذكدوذذذذغد مذذذذ دو واذذذذقيديوديواديول  جي ذذذذق دلذذذذتي دلاذذذذيتد

ول ذذذكدالدا اذذذ دو دااذذذي د لجمذذذقديو  ذذذقدا ذذذتتددهذذذاودولكذذذجلق دول اي اذذذ ،د جذذذ دو 

د لقله(.ولمق ي د

 : وان هذا ذلك يتطلب شمول حرية الصحافة األربعة التالية 

  كد  يو دو ااقيديس   قديكتويل ق.ددد.دو

  كدك جا ديكفكايدي متدو القيديوديواديو واقي.د.دع

د كدلل دي هيدوالالقيديوالواقيديواليواديكي ا  قدد.د 

د دهالدول يا .ك كدول) قو دوغدلاق دولتيل دل  ق د  قيد-ت

يو  ذذذقدكسذذذتد ذذذتيتهقد لجمذذذ ،ددكذذذ ا ذذذ دولكأااذذذتدو دولاياذذذ دول  كذذذيقدل ذذذقدلجفذذذيتدلد

د ذذت اقد كذذؤيالوذذغدولمذذيو ا دول قوذذاو،دي ذذ د ذذ دواودو ك ذذندولفذذيتدهذذالدولمذذيو ا داذذق د

ديسق قدو وادالن.

دد
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ك ذذذ دلاذذذيتود اكجفذذذ ددل ذذذقل ي ذذذ دسق ذذذعدواذذذيدا  ذذذ دو دول تاذذذتد ذذذ دولذذذتي دوذذذغدو

 جذذذ د  قيكذذذ دهذذذالدول ياذذذ ،دي   ذذذقدولك تاذذذتو دولكذذذغداذذذ  د جا ذذذقدولكهذذذيا ،دكل ذذذقد

دوس دل  ق دول ا دي  

د  قا دولتيل د تدول تيو دولاقيسغديول )اق دولتواجغ. -1

 .ول فق د ج دو ا قديودتوعدول ق  دوغدول سك  د -2

   قا دايو  ديهيقدول يول ا . -3

 ي ك دكايدول تول دوغدول سك  .د   قله  ق د  قيك دولم قاد -4


