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ٚانبت َٛد ١ايجٛسات ايعشب ١ٝبعذ ايعاّ َٛ 8022دْ ١كذ ٚؼًٚ ٌٝاطع ١يٛطاٌ٥
اإلعٚ ّ٬ايضشافٚ ١دٚسٖا َٚذَٝٓٗ ٣تٗا َٛٚعٛعٝتٗا طٛا ٤يف ايتعاٌَ َع ا٭سذاخ أٚ
يف تٛدٗات َايهٗٝا َٚزٜعٗٝاٚ ،نإ ٖٓاى ْٛع َٔ ايشبط بني ٖزا ٚايفظاد يف ايٓعاّ
ايظابل عً ٢ايجٛسات بؼهٌ نبريَ ٖٛٚ ،ا ٜظتتبع دٚسا ٭ ٟبشملإ َكبٌ يف اؿذ َٔ
تأثري ٖز ٙايكٓٛات عً ٢ايظٝاطات طًبا ٚتععَ ِٝا يذٜٗا َٔ أدٚاس إجياب ١ٝيف خذَ١
املٛاطٓني عً ٢ايظٛا.٤
ٚٚفكا يًذطتٛس املضش ٟاؾذٜذ ايز ٟأقش يف ٖٓ 8020اى ث٬ث٪َ ١طظات طٛف
تٓعِ قطاع اإلع ّ٬املشٚ ٞ٥املظُٛع " ٖٞٚاجملًع ا٭عً ٢يتٓع ِٝاإلع" ،"ّ٬اهل١٦ٝ
ايٛطٓ ١ٝيًضشاف" ،"١اهل ١٦ٝايٛطٓ ١ٝيإلع ٖٞٚ ،"ّ٬بٓضٛظ َٛاد ايذطتٛس (- 822
 )823- 828نٗ٦ٝات َظتكً ،١فُا ٖ ٞعُاْات ٖز ٙا٫طتك٬ي ١ٝاييت ميهٔ يًربملإ
إٔ ٜغُٓٗا يف تؼشٜعات٘ َع َٛاصْتٗا بشقاب ١فتُع َٔ ١ٝخ٬ي٘؟.
ٚتتًدط َؼه٬ت قطاع اإلع ّ٬عًُٝا يف ايتٛفٝل بني َبذأ اؿشٚ ١ٜطع٢
ايظًط ١يتٓع ِٝاجملاٍ اإلعَٚ ،َٞ٬ؼهً ١املٗٓٚ ١ٝاملٛعٛعٚ ،١ٝنُٖ٬ا ٜظتتبع قشا٠٤
ايٛاقع اإلعٚ َٞ٬ا٫دتُاعَٚ ٞظتذذاتُٗا بعذ ايجٛس ٠بهٌ تفاصًٗٝاٚ ،سمبا اطتشذثت
َ٪طظات دٝذ ٠يف ايٓضٛظ ايذطتٛس ١ٜميهٔ ايبٓا ٤عًٗٝا يف ايبشح عٔ َعاٜري
يعًُٗآٖٚ ،ا ميهٔ ا٭خز يف ا٫عتباس آيٝات ايتعاٌَ َع إػهايٝات ايٓٛاس ٞاملاي١ٝ
ٚاإلداس ١ٜيًكطاع بهٌ ايعاًَني فٚ ٘ٝبهٌ َا ٜعاْ َٔ ٘ٝأصَ ١تغدِ يف ايعُايٚ ١تعجشات
َاي ١ٝيف اإلع ّ٬ايعاّ ٚتكًبات يف أٚعاع ايضشفٝني ٚاإلعَٝ٬ني ايعاًَني بايضشف
ٚايكٓٛات ٚايبٛابات اإليٝهرت ١ْٝٚاـاصٚ ١تٓع ِٝطشم ٚآيٝات ايتشاقِٗ بايٓكابات اييت
تتٓاطب َع طبٝع ١عًُِٗ.
إشكاليات قطاع اإلعالم والصحافة في مصر:

إػهايٝات قطاع اإلعٚ ّ٬ايضشاف ١يف َضش بٛدٗ ٘ٝايشمسٚ ٞاـاظ ٜٓب ٧عٔ
َؼه٬ت دٖٛش ١ٜتتعًل با٭طش ايتٓعٚ ١ُٝٝاطتك٬يٝتٗا ٚع٬قتٗا با٭ػهاٍ املدتًف١
َٔ املًهٚ ١ٝاْعهاغ ٖز ٙايع٬ق ١عً ٢ايظٝاط ١ايتششٜشٚ ،١ٜنزيو إػهاي ١ٝععف
املٗٓٚ ١ٝاملٛعٛعٚ ١ٝعذّ ايكذس ٠عً ٢عبط خطاب َٛعٛعَٗٚ ٞين ٚعً ٢دسدَٔ ١
اؿٝاد ػا ٙايكغاٜا املطشٚس ١عٝح ٜعرب عٔ اؾُٝعٚ ،نٝف ١ٝا٫طتفادَٔ ٠
ايتذاسب ايذٚي ١ٝيف َعاؾٖ ١اتني اإلػهايٝتني ايهبريتني َٚا ٜتفشع عُٓٗا َٔ
إػهايٝات بؼهٌ عاّ.
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ٖز ٙاإلػهايٝات ْابع ١يف دٖٛشٖا َٔ تشانُات َرياخ َٔ طٝطش ٠ايذٚي ١عً٢
ٚطا ٌ٥اإلع ّ٬ايعاّٚ ،تغدُٗا بريٚقشاطٝا َع تشادع أداٗ٥ا ،ثِ اْفتاح َفاد ٧يف
ايتظعٝٓٝات أد ٣إىل فتح اجملاٍ أَاّ ايكٓٛات ٚايضشف اـاص ١دٚ ٕٚدٛد أسع١ٝ
قاْٚ ١ْٝٛتٓع ١ُٝٝدٝذ ٠تظتطٝع َٛانبٖ ١زا ايتطٛس يف ايٛاقع ،ثِ دا٤ت ا٭يف١ٝ
اؾذٜذ ٠بإػهاي ١ٝايتعاٌَ َع ٚطا ٌ٥اإلع ّ٬اؾذٜذ ٠طٛا ٤املشٚ ١ٝ٥املظُٛعَ ١جٌ
ايضشف اإليٝهرتٚ ١ْٝٚقٓٛات ايٛٝتٛٝب اإلخباسٚ ١ٜغري اإلخباسٚ ١ٜاْتؼاسٖا ايٛاطع
خاص ١بني د ٌٝايؼباب َٔ َظتدذَ ٞاْ٫رتْتٚ .يف ٖزا ايظٝام مبهٔ اإلػاس ٠يبعض
َعاٖش ا٫ػهايٝتني ا٭طاطٝتني عً ٢ايٓش ٛايتاي:ٞ
إػهاي ١ٝايتٓعَ ِٝكابٌ ايتششٜش :يف طٝام اؿذٜح عٔ تٓع ِٝايٛاقع اإلعَٞ٬
ٜجٛس اؾذٍ س ٍٛقٛس ٜٔسٝ٥ظٝني ُٖٚا َذخٌ ؼشٜش اإلعَٚ ّ٬ذخٌ عبط اإلعّ٬
ٚتٓعٚ ،ُ٘ٝاؿكٝك ١إٔ اؿش ٫ ١ٜتتعاسض يف دٖٛشٖا َع ايتٓع ،ِٝإر تذٚس فُٛع١
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َٔ ا٭ٚسام س ٍٛإص٬ح اإلعٚ ّ٬ؼشٜش ،ٙأَ ٚكاسْت٘ قبٌ ٚبعذ ايجٛس ٠أ ٚاؿذٜح عٔ
اإلع َٔ ّ٬خ ٍ٬اهل٦ٝات ايغابط ١يظًٛن٘ قاٚي ١اطتٝعاب ػاسب دٚي ١ٝبٗا ٖ٦ٝات
3

عابطَ ١تُٝض ، ٠أ ٚتتٓا ٍٚأُٖ ١ٝفضٌ املًه ١ٝعٔ ايظٝاط ١ايتششٜشَٓ َٔ ١ٜعٛس إٔ
4

منٛرز ايتذاخٌ اؿايٚ ٞخاص ١يف اإلع ّ٬اـاظ أْتر أمناطا َؼ َٔ ١ٖٛاإلع ، ّ٬أٚ
ست ٢تتٓا ٍٚع٬ق ١ايذٚي ١بٛطا ٌ٥اإلعَٚ ّ٬ذ ٣أُٖ ١ٝاطتك٬ي ١ٝاإلع ّ٬ايعُ.َٞٛ
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ٜعهع ٖزا اؾذاٍ بني فهش ٠ايتششٜش أ ٚايتٓع ِٝاؾذٍ ايهبري يف ايٛطط
اإلعٚ َٞ٬املٗتُني ب٘ ٚبإص٬س٘ س ٍٛأُٖٚ ١ٝدذٚ ٣ٚدٛد ٚصاس ٠يإلع ّ٬سٝح ق ٌٝإٔ
َٓضب ٚصٜش اإلع ّ٬بعذ ايج٬ثني َٔ ٪َ ٖٛ ْٜ٘ٝٛقت ٚطٝتِ إيػا ٤ايٛصاسَ ٖٛٚ ،٠ا سذخ
بعذٖا بعاّ تكشٜبا يف سه ١َٛايذنتٛس إبشاٖ ِٝقًب ايجاْ ١ٝاييت أدت ايُٝني
ايذطتٛس ١ٜيف  ،8020 ْٜ٘ٝٛ 27يهٔ ٖزا مل ٜعٔ ؼشٜش ايكطاع اإلعٚ َٞ٬فكا يًبعض
سٝح ثٛسٜٓ ٠اٜش ناْت تطايب بـ"اؿشٚ ،"١ٜبايتاي ٞؼشٜش ٚطا ٌ٥اإلع ّ٬املًُٛن١
يًذٚي ١ُٖٓٝ َٔ ١ايظًط ١ايتٓفٝز ١ٜاييت أطا٤ت اطتدذاَٗاَٚ ،ا سذخ ببظاط ١عٓذَا
أُيػَٓ ٢ضب ايٛصٜش إٔ ايظًط ١ايتٓفٝز ١ٜاملُجً ١يف سٝ٥ع ايٛصسا ٤قشست إٔ ٜذٜش تًو
ايٛطاَٛ ٌ٥ظف سفٝع بشتب" ١سٝ٥ع اؼاد اإلراعٚ ١ايتًٝفض ،"ٕٜٛبعذَا نإ ٜذٜشٖا
َٛظف سفٝع بشتبٚ" ١صٜش اإلعٚ ."ّ٬ف ٢اؿايتني ،فإٕ ايظًط ١ايتٓفٝز ١ٜتتشهِ يف
تعٝني ٖزا املٛظف ٚعضي٘ٚ ،قاطبت٘ َٚظا٤يت٘ َٚهافأت٘ ٚتجبٝت٘ يف َٛقع٘ ٚتٛطٝع
ص٬سٝات٘ أ ٚاختضاهلا ،نُا أْٗا طتُ ٍٛعذض تًو ايٛطا َٔ ٌ٥املاٍ ايعاّ بكشاس تتدزٙ
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يف ايٛقت ايز ٟؼذد ، ٙأ ٟإٔ ايكغ ١ٝا٭طاطٚ ١ٝاييت ٖ ٞاؿذ َٔ ٖ ١ُٓٝايظًط١
ايتٓفٝز ١ٜعً ٢اإلع ّ٬ايعاّ ٚؼشٜشٚ ٙؼ ًٜ٘ٛإىل ٚطا ٌ٥خذَ ١عاَٚ ١فل ايش ١ٜ٩اييت
اتفل عًٗٝا اؾُٝعٚٚ ،فل َربس ٚدٛدٖا رات٘ نُطًب ثٛس ٟمل ؼٌ ٚمل تهٔ َٛعع
ْكاش با٭طاغ.
إػهاي ١ٝاملٗٓٚ ١ٝاملٛعٛعٜ :١ٝفشص ايظٝام ايعاّ املضشَٓ ٟز طٓٛات َا قبٌ ايجٛس٠
أصَ ٫ ١َٝٓٗ ١تتعًل فكط بكطاع اإلعٚ ّ٬إمنا بهاف ١ايكطاعات اهلاَ ١نايضش١
ٚايتعًٚ ِٝغريٖا َٔ اـذَات ٚايكطاعاتٚ ،إٕ ناْت أصَ ١املٗٓ ١ٝيف قطاع اإلعٖٞ ّ٬
7
ا٭ٚعح  ٖٞٚبتعبري ايبعض اؾض ٤ا٭ٚعح َٔ أصَ ١َٝٓٗ ١ػاًَ ، ١عٝح أصبح
ايضشفٚ ٕٛٝاإلعٜ َٕٛٝ٬تكُض ٕٛدٚس ايكغا ٠يف بعض ايكغاٜا اييت تتذاٚهلا
احملانِ باعتباسٖا ا٭نجش دزبا يًُتابعني ،نُا إٔ بعغِٗ ٜتٓا ٍٚقغاٜا طٝاط١ٝ
َعكذ ٠بؼ َٔ ٤ٞايتبظٝط املدٌ ٚأخش ٣بؼ َٔ ٤ٞايتٗ ٌٜٛاملٌُٚ ،بايتاي ٞفإْ٘ ٜغٝف
إىل ا٭صَات اؿكٝك ١ٝيًُذتُع أصَات دذٜذ ٠أٜ ٚعكذ َٔ أصَات َٛدٛد ٠بايفعٌ.
ٚبعذ ايجٛس ٠أصبشت ا٭صَ ١أعُل سٝح تضاٜذت سذ ٠ايضشاع اجملتُعٞ
ٚا٫طتكطابات ايظٝاط َٔٚ ،١ٝثِ فشض طٝام تفغ ٌٝايظبل عً ٢املضذاق ١ٝيذ٣
ايكاُ٥ني عً ٢ايهجري َٔ ٚطا ٌ٥اإلعٚ ّ٬خضٛصا يكٝاّ بعض املٛاقع بٓؼش ا٭خباس
بؼهٌ أطشع نجريا َٔ ايضشف ٚٚطا ٌ٥اإلع ّ٬املشٚ ١ٝ٥املظُٛعٜٚ ،١هف ٞيًتذي ٌٝعً٢
أصَ ١املٗٓ ١ٝتًو َا نإ ٜكتطف٘ اإلع َٞ٬باطِ ٜٛطف َٔ فٝذٖٜٛات يرباَر ػهًت
َاد ٠ثش ١ٜيربْاف٘ "ايربْاَر" عًَ ٢ذاس َا ٜكشب َٔ عاّٚ ،تهؼف عٔ عُل أصَ١
املٗٓٚ ١ٝاملٛعٛع ١ٝيذ ٣كتًف ٚطا ٌ٥اإلع ّ٬املش ،١ٝ٥نُا صخشت ايعذٜذ َٔ صفشات
َٛاقع ايتٛاصٌ ا٫دتُاع ٞبايعذٜذ َٔ املكتطفات ايذاي ١عً ٢عُل ا٭صَ َٔ ١عٓأٜٚ
٭خباس أَ ٚكا٫ت تذٍ عً ٢تذْ ٞاملظت ٣ٛاملٗين ايعاّ يهٌ ايٛطا ٌ٥اإلعَٓ ١َٝ٬ز َا
قبٌ ايجٛسٚ ٠تضاٜذت سذت٘ ٚٚتريت٘ بعذٖا ،نُا أفشصت قغ ١ٝمحاّ باب ايبشش مبٓطك١
سَظٝع ٚاملعشٚف ١إعَٝ٬ا بكغ ١ٝايؼٛار ٚتٓا ٍٚاإلعٚ ّ٬ايضشاف ١هلا عُكا ػذٜذا يف
أصَ ١املٗٓ.١ٝ
البرلمان واإلعالم في الخبرات الدولية:

تكذّ يٓا ايتذاسب ايذٚي ١ٝايٓادش ١يف إداس ٠ايتش َٔ ٍٛإعٚ ّ٬صشاف ١ايذٚي١
إلعَ ّ٬ظتكٌ حي ٟٛػل اـذَ ١ايعاَ ١ظٛاس ايؼل ايتذاس ٟد ٕٚاإلخ ٍ٬عكٛم
5
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املؼاٖذٚ ٜٔايكشا ،٤ايعذٜذ َٔ ايذسٚغ ٚاـربات اييت تفٝذ يف ؼكٝل اطتك٬ي١ٝ
اؾٗات املظٛ٦ي ١عٔ تٓع ِٝايبح ٚإصذاس ايضشفٚ ،سفعٗا ملعاٜري دٝذ َٔ ٠املٗٓ١ٝ
ٚاملٛعٛعٚ ،١ٝيف ٖزا اإلطاس فإٕ أدٚاس ايربملاْات تتفاٚت َٔ ػشب ١٭خش.٣
اـذَ ١ايعاَ ١نإطاس يًتٓع ،ِٝايربملإ ٜغع اإلطاس ٜٚشاقب :يف إطاس إعّ٬
ٚصشف اـذَ ١ايعاَ ١سٝح ٜتِ ايتعاٌَ َع اـذَ ١ايضشفٚ ١ٝاإلع ١َٝ٬ندذَ١
عاَٚ ١نشل يًُٛاطٓنيٚ ،سغِ ٚدٛد اإلع ّ٬اـاظ َٓٚافظت٘ إ ٫إٔ ْعاَا َٔ
ايتٓظٝل ٚايشقاب ١بني ايربملإ ٚاهل٦ٝات املٓعُ ١يًكطاع دَ ٕٚظاغ با٫طتك٬يٜ ١ٝعٗش
بٛعٛحَ ،ج ٬يف املًُه ١املتشذ ٠تكذّ اهل ١٦ٝايتٓفٝز ١ٜيًـ"ب ٞب ٞط "ٞتكاسٜشٖا جملًع
احملافعني ايتابع يًُهتب ايربٜطاْ ٞيإلع ّ٬يغُإ اَتجاهلا يكٛاعذ ايتذاس ٠ايعادي١
ٚايؼفافٚ ،١املهتب ايربٜطاْ ٞيإلعٜ OFCOM ّ٬كذّ تكاسٜش ٙجملًع ايؼٛٝخ
ايربٜطاْٚ ،ٞبٗزا فاملهتب َظ ٍٛ٦أَاّ ايربملإ َٔ خ ٍ٬ايًذإ ايربملاَْٚ ،١ٝع ريو
فاؿهٚ ١َٛايربملإ  ٫متًهإ سفض تكاسٜش فًع قافع ٞاملهتب ،نُا ؼهِ
َعاٜري تعٝني سٝ٥ع املهتب ٚا٭عغا ٤غري ايتٓفٝزٜني بٓا ٤عًَ ٢ا ٜطًل عًَ" ٘ٝباد٨
ْ "ٕ٫ٛاييت ٚععتٗا ؾَٓ ١عاٜري اؿٝا ٠ايعاَٚ ١مت تغُٗٓٝا يف قاْٚ ٕٛعع٘ "َهتب
َفٛض ايتعٓٝٝات ايعاَ."١
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ٚيف ايتذشب ١ايفشْظٜ ١ٝؼٌُ تٓع ِٝايبح ايعاّ اإلراعٚ ٞايتًٝفض ْٜٞٛايفشْظٞ
ث٬ث٫ ١عبني سٝ٥ظٝني )2 :اؿه ١َٛاييت تغع طٝاط ١ايبحٚ ،تعذ َظٛدات قٛاْني ايبح،
ٚتضذس ايكشاسات يتٓفٝز ٖز ٙايكٛاْنيٚ )8 ،ايربملإ ايزٜٛ ٟافل عً ٢ايكٛاْني ٜٚتشهِ يف
مت ٌٜٛقطات ايبح ايعاَٚ )3 ،١اجملًع ا٭عً ٢يًبح اإلراعٚ ٞايتًٝفض)CSA( ْٜٞٛ
ايز ٟميٓح ايرتاخٝط يؼشنات ايبح اـاصٜٚ ،١عني س٩طا ٤احملطات ايعاَٜٚ ،١ؼشف
عً ٢أْؼط ١ايرباَر ؾُٝع احملطات ،سٝح ٚعع قاْ ٕٛسش ١ٜاإلع ّ٬يعاّ 2821
اإلطاس ايتٓع ُٞٝاؿاي ٞيًبح اإلراعٚ ٞايتًٝفضٚ ،ْٜٞٛسذد طًط ١ايربملإ يف ريو
ٚعع قٛاْني ايبح اييت ؼذد فكط املبادٚ ٨ا٭ٖذاف ٚايكٛاعذ ا٭طاطٚ .١ٝجيب عً٢
ايربملإ إٔ ٜٛافل نٌ عاّ عًَ ٢ظت ٣ٛمت ٌٜٛقطات ايتًٝفضٚ ٕٜٛاإلراع ١ايعاَٚ ،١إٔ
ٜضذم يف َشسً٫ ١سك ١عً ٢تكاسٜشٖا املايٜٚ ،١ٝؼاسى يف ٖز ٙايعًُ ١ٝعغٛإ
َتدضضإ َٔ أعغا ٤ايربملإ ٜكذَإ تكشٜشا يضَُٗ٥٬ا يف اجملًعٜٚ ،كذَإ
تٛصٝاتٜٚ ،بذٜإ سأُٜٗا يف أْؼط ١قطات ايبح مبا فٗٝا احملطات اـاص.١
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تٓٛع أمناط املًه ١ٝنإطاس إلداسٚ ٠تٓع ِٝايكطاع اإلعٚ َٞ٬ايضشف :ٞسٝح
ظٗشت ٖز ٙايتذاسب يف إطاس َا بعذ اؿشب يف بعض ايذ ٍٚأ ٚيف َشاسٌ ؼ ٍٛنرب،ٟ
ٚيف طٝام خ٬فات دزس ١ٜبني َهْٛات اجملتُع ٚايتٓٛع ايعشقٚ ٞا٭ٜذٜٛيٛد .ٞففٞ
أملاْٝا طاِٖ ْعاّ إداسٚ ٠طا ٌ٥ايبح ٦ٖٝٚات٘ يف ؼكٝل قذس نبري َٔ املٗٓ ١ٝقا ِ٥عً٢
تٛاصٕ َهاَْ ٫ ٞشنض ٟيف متج ٌٝاؾُٝع سٝح تكذّ ايكٓا ٠ا٭ٚىل يف ايتًٝفضٕٜٛ
ا٭ملاْ )ARD( ٞمنٛردا َجايٝا يًدذَ ١ايعاَ ،١فٗز ٙايكٓا ٠تته َٔ ٕٛاؼاد قطات/
قٓٛات قً ١ٝمتجٌ َععِ ايٜ٫ٛات ا٭ملاْٚ ١ٝتتُتع باطتك ٍ٬رات ٞعٔ ايكٓا ٠ا٭ّ
(ا٭ٚىل) َٔ سٝح اختٝاس بشافٗا ايجكافٚ ١ٝايعًُٚ ١ٝنزيو ْؼشات إخباس ١ٜقً١ٝ
خاص ١عٔ ايؼٚ ٕٛ٦ا٭ْؼط ١اييت تؼٗذٖا ٖز ٙايٜ٫ٛات ،سٝح قذس عاٍ َٔ ايشقاب١
ٚايتٛاصٕ بني ايربملإ املشنضٚ ٟايربملاْات احملً َٔ ١ٝدٗٚٚ ١طا ٌ٥اإلعٚ ّ٬ا٫تضاٍ
ٚاؾٗات املٓعُ ١هلا َٔ دٗ ١أخشٖٓٚ ،٣اى أنجش َٔ تؼشٜع يتٓع ِٝاإلعّ٬
ٚايضشاف ١يف ايٜ٫ٛات ا٭ملاْ ١ٝاملدتًف ،١إ ٫إٔ أٖذاف تٓع ِٝايكطاع يف مجٝع ٖزٙ
ايٜ٫ٛات  ٫ؽشز عٔ محا ١ٜايتعذد ١ٜايضشفٚ ،١ٝمحا ١ٜدٛد ٠احملت ٣ٛايضشفٚ ،ٞقذ
أصذست احملهُ ١ايذطتٛس ١ٜا٭ملاْ ١ٝعذ ٠قشاسات تٛعح إٔ املاد َٔ 5 ٠ايذطتٛس ا٭ملاْٞ
ا٫ؼاد ٟيٝع َٔ ػأْٗا محا ١ٜاملٛاطٓني (ٚٚطا ٌ٥اإلع َٔ )ّ٬ايشقاب ١فشظب ،بٌ
 َٔٚػأْٗا أٜغـا إيضاّ ايذٚي ١بايعٌُ عًٚ ٢دٛد ْعاّ إعٜ َٞ٬غُٔ ؼكٝل
ايذميكشاطٚ ١ٝايتهاٌَ ا٫دتُاعٚ ،ٞقذ مت ٚعع تؼشٜع خاظ مبشاقب ١عًُٝات ايذَر،
ٚريو َٔ أدٌ محا ١ٜايتعذد ١ٜايضشفَٓٚ ١ٝع ٖ ١ُٓٝايظٛمٚ ،حيكل ٖزا ايتؼشٜع
فاعً ١ٝيف َٓع طٝطش ٠داس ْؼش ٚاسذ ٠عً ٢أنجش َٔ ثًح سذِ ايظٛم.
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نُا يف ايتذشب ١ايه ١ٝٓٝلذ منٛردا دٝذا يف طشٜك ١تؼهٖ ٌٝز ٙاهل٦ٝات
بايتعاَ ٕٚا بني اؿهٚ ١َٛاجملتُع املذْ ٞإر ٜغِ اجملًع ايهٝين يإلع ّ٬ممجًني عٔ
اجملتُع املذْٚ ٞايٛصاسات املعٓٚ ١ٝايًذإ ايربملاْ ١ٝرات ايضً ١بعٌُ قطاع اإلع ،ّ٬سٝح
ٜغبط فًع اإلع ّ٬ايهٝين ٚ ،The Media Council of Kenyaاملؼهٌ بايكإْٛ
10
سقِ  80يظٓ ،8023 ١إطاسا تٓعُٝٝا يغُإ سشٚ ١ٜاطتك٬يٚ ١ٝطا ٌ٥اإلع، ّ٬
فٓضٛظ دطتٛس  ،8020طشست أمناطا َتٓٛع َٔ ١املًه ١ٝاؾُاع ١ٝيٛطا ٌ٥اإلعّ٬
ٚبايزات يف فاٍ اإلراعات احملً ١ٝطٛا ٤ناْت تابع ١ملٓاطل دػشاف ١ٝعابش ٠يإلثٓٝات أٚ
تابع ١ؾُاعات إثَٓ ،١ٝع عشٚس ٠ا٫يتضاّ بعذّ ايتششٜض عً ٢ايهشاٖٚ ١ٝايعٓف ٚايتضاّ
اؿٝاد أثٓا ٤اؿُ٬ت اْ٫تدابٚ ١ٝا٫يتضاّ بعذّ ايتُٝٝضٚ ،بشغِ ريو فإٕ ايٛاقع ٜٓب٧
7
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عٔ أْ٘ اإلع ّ٬املشٚ ٞ٥اإلع ّ٬ا٫يٝهرتٜ ْٞٚبذَ ٚظٝطشا عًًَ ٢هٝتُٗا َٔ فُٛع١
11

قً َٔ ١ًٝايؼشنات  ،إ ٫إٔ اإلراعات احملً ١ٝتؼهٌ ْظب ١نبريَٗٓ ٠ا أمناط ًَه١ٝ
مجاع ١ٝقا ١ُ٥عً ٢ايتربع ٚعً ٢أْؼط ١أػب٘ بٓعاّ ايٛقف.
ٚتٓفشد ايتذشب ١ايتْٛظ ١ٝغضٝض ١ميهٔ ايبٓا ٤عًٗٝا يف إطاس ايتُٗٝذ ٫طتكٍ٬
امل٪طظات اإلع ١َٝ٬فُٝا ٜتعًل بإػهاي ١ٝايتُٚ ٌٜٛاملًه ١ٝسٝح مي ٍٛدٗاص اإلعّ٬
اإلراعٚ ٞايتًفض ٟايتْٛظ َٔ ٞإتاٚات تفشض عً ٢ناف ١املؼرتنني يف ػبه ١ايهٗشبا٤
12

ايٛطَٓٓ ١ٝز عاّ  ٖٞٚ ،2878ػشب ١دٝذ ٠سغِ تؼهٝو ايبعض يف دذٚاٖا بعذ
ايجٛس ٠إ ٫أْ٘ ميهٔ بٛعع آيٝات َع٫ ١ٓٝطتكٖ ٍ٬زا اؾٗاص ٚا٭دٗض ٠املٓاظش ٠ي٘ يف
َضش إٔ ٜتشكل فضٌ ايتُ ٌٜٛعٔ ايظٝاط ١ايتششٜش ١ٜأٚ ٚعع أطش َٛعٛع ١ٝيًظٝاط١
ايتششٜشٚ ١ٜتفع ٌٝايٛع ٞبأُٖ ١ٝاإلع ّ٬ندذَ ١عاَ ١يًذُٝع نايهٗشباٚ ٤املٝاٙ
13

ٚايػاص  ،بعذ ايجٛس ٠اطتشذثت تْٛع اهل ١٦ٝايٛطٓ ١ٝإلص٬ح اإلعٚ ّ٬ا٫تضاٍ ،اهل١٦ٝ
ايعًٝا املظتكً ١ي٬تضاٍ ايظُعٚ ٞايبضش ،ٟنُا مت تعٝني ؾٓ ١قغاَ ١ٝ٥ظتكً١
إلداس ٠ايكٓٛات ٚايضشف ايتابع ١يًٓعاّ ايظابل ٚاملكشبني َٓ٘ٚ ،مت َشادع ١بعض
ايتعٓٝٝات يف املٓاصب ايكٝاد ١ٜإلداس ٠ايكٓٛات ايتًٝفض ١ْٜٝٛايعُ.١َٝٛ
خاتمة وتوصيات:

 إرا نإ ايتٓافع ٖ ٛا٭صٌ يف تٓعٚ ِٝطا ٌ٥اإلعٚ ّ٬ايضشاف ١املدتًف١
َٔ َٓطًل طٝاطات ايظٛم فإٕ َععِ ايتذاسب ايذٚي ١ٝايكا ١ُ٥عًْ ٢عاّ
ايظٛم تتبٓ ٢سكٛم املؼاٖذٚ ٜٔايكشا ٤بؼهٌ  ٫خيٌ عش ١ٜايشأٚ ٟايتعبري
أ ٚاملٗٓٚ ١ٝاملٛعٛع َٔ ١ٝخ ٍ٬تٓعُٗٝا يتؼشٜعات ايبح ٚإصذاس ايضشف
مبا جيعٌ َٔ ايضشف ٚايكٓٛات ايعآََ ١افظا دٝذا يًكطاع اـاظ طٛا٤
َٔ خَ ٍ٬عاٜري ايبح أ ٚقٛاعذ ايتذاس ٠ايعادي ١أَ ٚذْٚات ايظًٛىْٚ ،عاّ
فاعٌ ٜظُح بذٚس مل٪طظات فتُع ١ٝبشقاب ١بٌ ٚقاطبٖ ١ز ٙايٛطاٌ٥
اإلعٚ ١َٝ٬ايضشفَ ١ٝادٜا ٚأدبٝا ،ميهٔ إٔ ٜتِ عُإ سكٛم املؼاٖذٜٔ
ٚاجملتُع َٔ خ ٍ٬ايٓط عً ٢إعطاٖ ٤ز ٙاهل٦ٝات ص٬سٝات ق ١ٜٛيف
َٛادٗ ١اْ٫تٗانات اييت ؼذخ عل املٛاطٓني ست ٢ي ٛتٓاصٍ أصشاب
اؿكٛم عٓٗا عٝح ٜبك ٢سل اجملتُع.
 فُٝهٔ ا٫طتفاد َٔ ٠بعض املباد ٨يف ٚعع َعاٜري يتعٝني قٝادات اهل٦ٝات
املٓعُ ١يكطاع اإلع ،ّ٬عٝح ت٪خز يف ا٫عتباس آيٝات ؼكٝل ا٫طتك٬ي١ٝ
8
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املاي ١ٝيف تؼهٖ ٌٝز ٙاهل٦ٝات َع خغٛعٗا يًشقاب ١ايربملاْٚ ١ٝاجملتُع،١ٝ
نإٔ تٓط ايكٛاْني املٓؼ ١٦هلا عً ٢سل املٛاطٓني يف ايتكذّ هلز ٙاهل٦ٝات
بؼها ٣ٚطٛا ٤فشاد ٣أ ٚعٔ طشٜل تٛن٬ٝت يٓٛاب يف ايربملإٚ ،إٔ تًضَٗا
بٓؼش تكاسٜشٖاٚ ،إٔ ٜٓط يف قاْْٗٛا عً ٢إٔ ٜك ّٛايربملإ ٚاجملتُع املذْٞ
املعين عكٛم املؼاٖذٚ ٜٔغشف ١صٓاع ١اإلع ّ٬بايتٛافل س ٍٛتشػٝح أٍٚ
فًع إلداستٗا عً ٢إٔ تك ٖٞ ّٛبتعٝني فايع إداساتٗا ٫سكا.
ٜ كتغٚ ٞعع قٛاْني اجملًع ا٭عً ٢يإلع ،ّ٬اهل ١٦ٝايٛطٓ ١ٝيًضشاف١
ٚاهل ١٦ٝايٛطٓ ١ٝيإلعَ ،ّ٬شادع ١بعض ا٭طش ايكاْ ١ْٝٛاملتعًك ١عش١ٜ
ايشأٚ ٟايتعبري ٚقاْْ ٕٛكاب ١ايضشفٝني ٫طتٝعاب فهش ٠ايتعذد١ٜ
ٚاطتٝعاب تطٛسات ايضشاف ١ا٫يٝهرتٚ ١ْٝٚايبح عرب اْ٫رتْت ٚتٛفٝل
أٚعاع ايعاًَني بٗا ٚنزيو قٛاْني ا٫تضا٫ت ٚأسٝاْا قٛاْني ايتذاس،٠
ٚبعض ا٫تفاقات املتعًك ١بايبح اإلراعٚ ٞايتًفض ْٜٞٛسٝح تتؼابو عذ٠
ْٛاس ٞفٓٚ ١ٝقاْٜٚ ١ْٝٛكتغٚ ٞعع قٛاْني دٝذَٚ ٠شادعتٗا مجٝعا ،نُا
ٜكتغ ٞريو ا٭خز يف ا٫عتباس ْتاز ٖز ٙامل٪طظات ٚأدٚاسٖا ٚأٜغا
ايظٝاقات ايظٝاط ١ٝاييت تعٌُ بٗا يف اؿظبإ.
 نُا إٔ ٚعٝا بايٓٛاس ٞايفٓ ١ٝاملشتبط ١عكٛم ايبح ٚاؾٗات اييت ؼهُٗا
جيب إٔ ٜه ٕٛقٌ اٖتُاّ يًعاًَني بكطاع ايضشافٚ ١اإلعٚ ّ٬املٗتُني ب٘
ٚايكاُ٥ني عً ٢ايتؼشٜع يٜ٘ٚ ،بك ٢إٔ عً ٢املظٚ٪يني عٔ ايتؼشٜع هلزٙ
اهل٦ٝات اؾذٜذ ٠ايتفشق ١بني اـذَ ١اإلع ١َٝ٬ندذَ ١عاَٚ ١املاد٠
اإلع ١ْٝ٬نظًعَٚ ١ا ٜظتٛدب٘ ريو َٔ إدساز املظٛ٦ي ١ٝا٫دتُاع١ٝ
يٛطا ٌ٥اإلع ّ٬اـاصٚ ١ايعاَ ١ػا ٙاملٛاطٓني  َٔٚريو سكٛقِٗ يف
اؿض ٍٛعً ٢املعًَٛات ايضشٝشٚ ١ا٫عتزاس أ ٚايتعٜٛض عٔ ا٭خطا٤
اييت تغش غضٛصٝات ا٭ػداظ ٚسشٜاتِٗ ايؼدضٚ ،١ٝإٔ ٜضاغ ريو يف
ْضٛظ قاْٚ ١ْٝٛاعشٜ ٫ٚ ١رتى يٮعشاف َٚذْٚات ايظًٛى أ ٚاملٛاثٝل
ا٭قٌ إيضاَ ١ٝاييت تٓعِ املَٗٓ ،١ع َشاعا ٠محا ١ٜايضشفٝني ٚاإلعَٝ٬ني
َٔ ايغػٛط ٚاملغاٜكات اييت قذ ؼذخ بظبب َظاُٖاتِٗ يف نؼف
سكا٥ل ايعٛاٖش ا٫دتُاعٚ ١ٝايظٝاط ١ٝيف اجملتُع املضش.ٟ
 َٔٚ ثِ ميهٔ يًربملإ ٚعع أطش تٓعَ ١ُٝٝفضً ١هلز ٙاهل٦ٝات عٝح ٫
ؽغع ايٓضٛظ املٓؼ ١٦هلا يتفظريات ٚتأ٬ٜٚت ايكاُ٥ني عًٗٝا  َٔٚثِ
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ٜظٌٗ تظٝٝظٗا بعًُٝات تػٝري أعغاٗ٥آٖٚ ،ا ميهٔ ا٫طتفاد َٔ ٠ايكإْٛ
املٓؼ ٧ملهتب اإلع ّ٬ايربٜطاْٚ ،OFCOM ٞؾاْ٘ املتعذد ٠اييت تغُٔ
ؽضضا  ١َٝٓٗٚيف َتابع ١ايكطاع ٚتكذ ِٜخذَات دٝذ ٠يًذُٗٛس.
 َٔ املِٗ أٜغا ٚعع عُاْات دٝذ ٠ملٓع ا٫ستهاسات يف قطاع اإلعّ٬
ٚايضشافٚ ،١ريو سفاظا عً ٢سكٛم املؼاٖذٚ ٜٔايذٚيٚ ١ايعاًَني بٗزا
ايكطاعٚ ،ريو َٔ خ ٍ٬ايٓط عً ٢ص٬سٝات ٚاعش ١هلز ٙاهل٦ٝات يف
َهافش ١ا٫ستهاسات يف ايكطاع َٔ ،خ ٍ٬قذس ٠ا٭فشاد ٚاجملتُع املذْٞ
املعين عً ٢سفع دعا ٣ٚعذ َٓتٗه ٞسكٛقِٗ َٔ َكذَ ٞاـذَٚ ،١إٔ ٜٓط
عًْ ٢ظب َع َٔ ١ٓٝاملظاُٖ ١يف ػشنات ايبح أ ٚاْ٫تاز ايفين
ٚايظُٓٝاٚ ٞ٥ايضشف  ٫ميهٔ ػاٚصٖا يًؼدط ايٛاسذ أ ٚجملُٛع١
ايؼشنات اييت ميًهٗا ػدط أ ٚعذد َعني َٔ ا٭ػداظٖٓٚ ،ا ميهٔ
ا٫طتفاد َٔ ٠ايتؼشٜع ا٭ملاْ ٞملشاقب ١عًُٝات ايذَرٚ ،إٔ ٜٓط عً٢
طاعات قذد ٠يًبح بٓعاّ اـذَ ١ايعاَ َٔ ١د ٕٚإعْ٬ات.
 ميهٔ أٜغا َشاعا ٠اؾاْب احملً ٞيف تٓع ِٝايكطاعٚ ،ريو َٔ خٍ٬
تذاسى ايتطٛس يف اطتدذاَات اإلراعات احملًٚ ١ٝايضشف ا٫يٝهرت١ْٝٚ
املتعًك ١مبٓاطل َع ١ٓٝأ ٚبكطاعات قذدٚ ،٠تٓع ِٝعًُ ١ٝاطتدذاَٗا
يتعضٜض ف٦ات ٚطٝاطات أنجش نفا ،٠٤عٝح ميهٔ إ ٤٬ٜطًطات يًُشًٝات
فُٝا ٜتعًل بتٓعُٗٝا ٚإطاسا تٓعُٝٝا دٝذا فُٝا ٜتعًل بايتٓظٝل بني
ايظًط ١املشنضٚ ١ٜاحملًٝات فُٝا هلُا َٔ ص٬سٝات َٚا عًُٗٝا َٔ
َظٚ٪يٝات ػاٖ ٙز ٙاهل٦ٝات.
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