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 امللخص
ة التشريعات االعالمية ودورىا يف تفعيل نشاط الوسائل السمعية والسمعبصرياىتم البحث بدراسة 

أبخذ عينة من القوانُت  , البحوث ادلسحية  حتتىذا البحث  ويصنفم, 8108السودانية يف العام 
السمعي  مقابلة مع عينة من شلارسي النشاط حتليل احملتوى عليها, جبانب إجراء  إلجراء ادلنظمة 

البحث, عدم تطبيق حق احلصول على ادلعلومات  ىذا نتائج أىن  . منوالسمعبصري يف السودان 
 توصيات أىم وعدم ثبات السياسات ىذا النشاط وعدم وجود زلاكم تفصل يف قضااي ىذا القطاع. من

 يف والسمعبصري السمعي اجملال يف وادلختصُت األكفاء بتوظيف هتتم قوانُت سن البحث, ىذا  
ضرورة   .احلاكمة السلطة تريد كما ال اجلمهور، إعالمية خدمة تقدًن يفًً  إجيااب لينعكس السودان،

إلغاء التشريعات اإلعالمية يف رلايل الراديو والتلفزيون, ألهنا أغفلت بعض اجلوانب اليت تكفل جودة 
القانون  إىلاألداء يف ىذا النشاط,  وقوانُت هتتم بتوظيف األكفاء للعمل يف ىذا  اجملال, وإضافة مادة 

, حيث أن أرشيف الراديو للحفاظ على ادلكتبتُت السمعية والسمعبصرية  من االتالف أو الضياع
.صول على ادلواد ادلسللةوالتلفزيون تعرضا إىل الفقدان, شلا جعل ادلهتمُت والباحثُت يعانون يف سبيل احل  

حارس البوابة  -مكتبة الفيديو  -املكتبة الصوتية    -الكلمات املفتاحية: التشريعات  
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Abstract 
 

This research is concerned with the study of media legislation and its role in 

activating the  audio and audiovisual media in Sudan in the year 2018, as the research 

is classified under  the survey studies, by carrying out content analysis on a sample of 

the laws organizing this activity and the  interviewing a sample of practitioners of the 

audio and audiovisual activity. The most necessary findings are lack of application of 

the right of access to information and the instability of media policy in audio and 

audiovisual media besides the absence of courts to adjudicate in this sector. The most 

important recommendations of this study, are the enactment of laws concerned with 

the employment of qualified professionals in the audiovisual field in Sudan, to reflect 

positively in providing public information service, not as the ruling authority wants.  

to abolish the media legislation in the audio and audiovisual field in Sudan because it 

overlooked some aspects that ensure the work of the quality of performance in this 

activity. Besides laws that are concerned with the recruitment of qualified 

professionals in this and the addition of an article  of the law that will be issued to 

preserve the audio and audiovisual libraries. 
Keywords: Legislation, Audio Library,  Video Library,  Gate keeper. 

 

 

 :املقدمة
و حاسيت السمع حلاسة السمع أم مجهورىا السمعبصرية عرب الوسائل اليت يستخد دتارس األنشطة

تنظم  تشريعاتل احلاجة ملحةأصبحت  احلياتية، على أنشطة اجلمهورثَت ذلذه الوسائل أت نوأل .والبصر
 .اجلمهور إىلالسمعبصرية السمعية و ادلواد  ال يصالعمل تلك الوسائل  تضبط هنا أ حيث نشاطها،

صادرة عن اجمللس التشريعي، وتنظر القوانُت الر يف الدولة وىي تفس القضائية القضاءالسلطة  ودتثل
وقد تكون  القانونية،احملاكم القضائية إىل لغة القانون، وأحكامو، وفروعو بدقة، للتأكد من وضوح اللغة 

القوانُت الدستورية عند تطبيقها على بعض احلاالت اخلاصة أمراً غَت منطقي أمام احملكمة يف السلطة 
القضائي جوىر رسالة الدولة يف إقامة العدل بُت مجيع الناس والنزاىة وادلساواة، ويعد والنظام القضائية. 

ويستند نشاط االعالم  .واحلفاظ على حقوق ادلواطن اليت نّص عليها الدستور وكفلتها القوانُت واألنظمة
ا السلط السمعي والسمعبصري إىل تشريعات تصدرىا السلطة التشريعية مبا قوانُت وقرارات ولوائح تنفذى

  (1.)القضائية عرب احملاكم ورللس القضاء، إلقامة العدل بُت العاملُت يف ىذا اجملال

                                                           

2019. Edited.-1-"Legislature ", www.encyclopedia.com, Retrieved 18 - 1 
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 من  وىو، كمياً وكيفاالسمعي والسمعبصري   يف اجملالالسودانية سعى البحث إىل دراسة التشريعات 
 كمالال أوجودلعرفة  النشاط،ذلذا السودانية قوانُت ال اختيار عينة التشريعات و لوصف الدراسات الوصفية 

األسئلة والفرضيات. إىلللوصول إىل نتائج استناداً وادلقابلة  احملتوىحتليل  ابستخدام أدايت قصور،الو   
 مشكلة الدراسة وأمهيتها:

 أن ذلذه كما ،االعالميةمارسة ادل إليها مبعزل عن تتلخص مشكلة ىذا البحث يف أن التشريعات ينظر
وقد يتسبب  القصورنقاط  بعض-والسمعبصرية ةالسمعي يةعام والتشريعات االعالم بوجو- لتشريعاتل

 ،واجلمهورشلارسة العمل واحلقوق والواجبات لإلدارة وادلمارسُت  فيما خيص وجود غموضذلك يف 
 .اليت حتكم األنشطة السمعية والسمعبصرية العقابيةاجلوانب التنظيمية و  عدم وضوحىذا يف يتللى و 

وتنظم التشريعات األداء اإلعالمي السمعي والسمعبصري، إذ أن العديد من الدول أصدرت قوانُت 
. وسعى ىذا البحث إىل تسليط الضوء على التشريعات االعالمية السودان هبا اإلعالمتناسب البيئة اليت 

 ادلتعلقة ابلنشاط السمعي والسمعبصري، وبيان أوجو الكمال والقصور فيها.
النحو التايل: علىأمهية البحث يف عدة اعتبارات وتتحدد   

.معرفة التشريعات ادلنظمة للنشاط االعالمي السمعي والسمعبصري أمهية-0  
.العقابيةالتنظيمية و التشريعات  التعرف على أمهية-8  
.أي من اجلانبُت التنظيمي والعقايب مضمن يف ادلواد القانونيةمعرفة  ضرورة-3  
العام لبحوث التشريعات االعالمية بصفة عامة وتشريعات  ،لالجتاىُت وسندادعما الدراسة  دتثل-4

السمعبصري، لتصبح مصدر من مصادر ادلعلومات، ودراسة ديكن الرجوع إليها.السمعي للنشاط   
ادلشكالت. حتلها قابلة للتطبيق وتوصياهتا نتائلتصبح و  ،لتشريعاتابهتتم اليت  ، دراسةال ىذه تعد-5  

 أهداف البحث
.التشريعات اليت تطبق يف شلارسة االنشطة السمعية والسمعبصريةـ التعرف على طبيعة  0  
ةأم عقابي ةتنظيمي يأى التشريعات، ة اجلوانب اليت تركز عليهافـ معر  8  
.نوعية التشريعات ادلطبقة يف النشاط السمعي والسمعبصري يف السودان ـ الكشف عن 3  
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 الدراسات السابقة
األوىلالدراسة   

حول اجتاىات النخبة اإلعالمية  ادلاجستَت،درجة  دراسة لنيلالباحثة أمساء يوسف جالل  أجرت
حيث  م،8109للعام  االجتماعية،السعودية ضلو تشريعات االعالم اجلديد يف إطار نظرية ادلسؤولية 

ىدفت الدراسة إىل التعرف على حول اجتاىات النخبة اإلعالمية السعودية ضلو تشريعات االعالم اجلديد 
من خالل التعرف على مدى تطبيق النخبة اإلعالمية السعودية  االجتماعية،يف إطار نظرية ادلسؤولية 

ودية ضلو  تشريعات االعالم لتشريعات االعالم اجلديد, والتعرف على ال اجتاه النخبة اإلعالمية السع
اجلديد, ابستخدام ادلنهج االستقرائي من خالل عينة من االكاددييُت السعوديُت ادلنتسبُت لللامعات 
السعودية, من أىم نتائج الدراسة, أفراد العينة يؤيدون لتطبيق تشريعات االعالم اجلديد, وأهنم يرون 

اجراء , , من أىم التوصياتازية لقوانُت اجلرائم ادلعلوماتيةضرورة سن قوانُت تنظيمية للعملية اإلعالمية مو 
( 2).إعالمية يف رلال التشريعات, سن قوانُت منظمة للعملية اإلعالمية, وتفعيل التدريب ادلستمرحبوث   

 الدراسة الثانية 
 حتليلية(،دراسة  السودان،يف  االعالمي العمل قوانُت)بعنوان أجرى مصعب حبيب مرحوم اذلامشي دراسة 

م، هبدف تقييم البيئة القانونية واليت من خالذلا يعمل 8107 يف اجلزائر -مبللة القانون واألعمال تنشر 
أن القوانُت  ىذا البحث يفاإلعالم وأتيت أمهية تشريعات تعريف ادلهتمُت ب هبدفاإلعالم يف السودان، 

 التحليلي ابستخدام  ادلنهج ادلوضوعي  ة،لدراسة الكافيابادلنظمة للعمل االعالمي يف السودان مل حتظ 
منها أن البيئة القانونية لإلعالم حباجة ايل مراجعة تشريعاهتا وقوانينها, مل تراع ايل النتائج  البحثخلص و 

التشريعات والقوانُت  التوازن ادلناسب بُت حرايت الصحافة  واالعالم والقيم وادلصاحل العامة واخلاصة. 
(3)القانونية بُت اجلهات التنفيذية.النواحي ادلوضوعية و والتداخل يف   

 

 

                                                           

اجتاىات النخبة اإلعالمية السعودية ضلو تشريعات االعالم اجلديد يف إطار نظرية ادلسؤولية االجتماعية، حبث لتيل درجة  جالل أسماء ٌوسف      
, م 8109ادلاجستَت يف االعالم, جامعة ادللك العزيز, أبريل   - 2  

م8107يف  اجلزائر -حتليلية(، رللة القانون واألعمال مصعب حبيب مرحوم اذلامشي دراسة بعنوان )قوانُت العمل االعالمي يف السودان، دراسة  - 3  
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ةالدراسة الثاني  

التشريعات اليت دتس  إىل أن األردنية، خلصتيف دراسة أجرهتا روال احلروب على التشريعات اإلعالمية 
الصحافة ادلطبوعة والورقية مل حتظ ابلثبات، فقد عدل قانون االعالم ادلرئي وادلسموع تسع مرات خالل 

، بل إن قوانُت أخرى كقانون منع االرىاب ادلعدل وقانون زلكمة امن 8105-0998االعوام من 
خلصت  رأي ووسعت دائرة التلرًن.الدولة ادلعدل قد حدت من احلرايت اإلعالمية وحرية التعبَت وال

الدراسة إىل الًتكيز على قانون االعالم ادلرئي وادلسموع فقط وما طرأ عليو من تغَتات إجيابية وسلبية بُت 
وفلوات التشريع اليت ما زالت قائمة وتلك اليت مت جتاوزىا، وانعكاس ىذه  8105و 8118االعوام 

الناظمة للبث االذاعي والتلفزيوين ابألردن، من أىم توصيات التغَتات التشريعية بشكل عام على البيئة 
(4).تعديل التشريعات لتستوعب االعالن يف قطاع اإلعالم ادلرئي وادلسموعالدراسة،   

توصلت الدراسات السابقة إىل إما إلغاء أو تعديل القوانُت السارية ادلمثلة لعيناهتا يف بالد سلتلفة منها -
  ية وادلملكة األردنية اذلامشية ومجهورية السودان.ادلملكة العربية السعود

املفسرة للبحث تنظراي-3  
نظرية السلطة-مدخل النظرية-أ  

التعبَت عن الرأي،  حبثاً عن حرية، ادلختلفةحبرية ادلمارسات اإلعالمية العامل من احلكومات  العديد تطالب
حرية الراي والتعبَت مل يطبقا على ولكن على تطبيقها,  جزء من تطبيق الدديقراطية اليت حيرص واليت تعد

ومل يف أغلب تلك الدول،  ليس ما ينشد اجلميع الوضع  حيث يكون، أرض الواقع مبا يرضي اجلميع 
أن تقوم عليها، واليت يصفها  جيباليت  االتصال اجلماىَتيةتطبيًقا للوظيفة األساسية لوسائل يكن ىناك 

يفة اإلعالم الرئيسية يف إحاطة األفراد واجلماعات علًما ابألخبار الصحيحة زىران بقولو: "تكمن وظ
الدقيقة، وادلعلومات الصادقة الواضحة، واحلقائق الثابتة ادلوضوعية، اليت تساعد على تكوين رأي عام 

(5) .مهمصائب يف واقعة أو حادثة أو مشكلة أو موضوع   

                                                           

م8115 -0998روال احلروب, دراسة حول التشريعات اإلعالمية األردنية,   - 4  
310,  ص: 0977, عامل الكتب 4حامد زىران : علم النفس االجتماعي، القاىرة, ط   - 5  
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تلوين وتوظيف األخبار وادلعلومات، حسَب وجهة  األمر يف كثَت من األحيان إىل درجةوقد يصل 
 انطقًة ابسم السلطة احلاكمة، وال تنشر األخباَر إال مبا يتوافق غالًب ما تكون واليت ما، الوسيلة يف دولة

ىذه  تبٌتو   .نظرية السلطة حتت مسمى ظهور نظريةمع أىدافها وغاايهتا، ومن خالل ذلك ديكن 
يف  تتللى وسعاتوأي شعب  استقرار إذ أنمها ا الصاحل العام، و  واحلكومةالسلطة النظرية على أساس أن 

السلطة دمة خل لوالء والطاعة، ومن ََث يكون الفرد أداةً واالستمرار يف ا للسلطة احلاكمةالتسليم ادلطلق 
  (6)اجلمهور.ادلعلومات اليت تصل  اختاذ القرارات بشأن نفسها صاحبة احلق يف  تعداليت  احلاكمة،
أيًضا يضيف السماسَتي بقولو: "تستند ىذه الفلسفة إىل الفكرة القائلة أبن احلقيقة ال  الشأنويف ىذا 

تنبع من مجهور العامة، ولكن تنبُع من أذىان اخلاصة من احلكماء والقادة وَمن إليهم، وعلى ىؤالء يف  
لك: أن الفكر اإلنساين طبًقا كل جيل تقع مهمُة التوجيو واإلرشاد وقيادة اجلماعات واألفراد، ومعٌت ذ

ذلا  ذلذه النظرية حكٌر على ىذه الطبقة، وأن ادلعرفة َوْقٌف عليها وملٌك ذلا دون سائر الطبقات، وىذا يربر
  (7).وسائل اإلعالم توجيو اجملتمع إىل الطريق القوًن سيطرهتا علىقهر أي رأي سلالف، كما يربر 

النظرية، وىي:أبرز خصائص العملية اإلعالمية يف ظل ىذه التوصل إىل  استنادا إىل ما سبق، ديكن  
  .والًتخيص ذلا االتصال اجلماىَتية إبنشاء وسائل: مها صاحبا احلق يف السماح والسلطة احلاكم-0

  القبلية والبعدية.الوسائل بقيود رقابية  تقيد ىذه-8 
أي نقد للحاكم أو سياستو أو سلوكو الشخصي منعاً اباتً من توجيوُ  االتصال اجلماىَتية دتنع وسائل-3   

 أشكال اإلعالم السلطوي عرب التاريخ
قدديًا أن احلاكم أو ادلِلك لو الكلمة األوىل واألخَتة يف كل األمور، وال معقِّب على ما يقول،  ساد-0 

.وذلك استناًدا إىل أسس ثيوقراطية؛ مثل: كون احلاكم ينتسب إىل أصل مقدَّس، أو أنو ابن لإللو  
ي وتوماس احلكم عند ميكافيلىي أن  أسس عقلية، ىعل فرض التسلط على الشعب بررت احلكومة-8 

.احلرية ادلطلقة احلصول علىهم ، وال يصلح معأشرار معلى أهن للبشرانمجًا عن الفهم الذايت ىوبز   
الفكر القومي ادلتطرف: ومن أشهر فالسفتو: ىيلل، وتريتشكي، وطبق يف أدلانيا النازية،   مرحلة-3 

احلرايت ىو مصلحة الدولة القومية لتضييقان ادلربر ك  

                                                           

83( ص: 8117دار الشروق  , شليب، كرم: اخلرب الصحفي وضوابطو اإلسالمية،  بَتوت،  . 
- 6  

، )أمريكا: المعهد العالمي 1السماسيري، محمود: فلسفات اإلعالم المعاصرة: قراءة في ضوء المنظور اإلسالمي، طمحمود  
94( ص: 2002للفكر اإلسالمي  . 
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السلطةسلبيات نظرية   
 خيضعكما احلقائق ادلوضوعية،   دون عرضلدعاية اب يصبح االعالم أشبو السلطة،ظل نظرية  حتت-

انتقاء األخبار وادلواد دلا خيدم احلاكَم والسلطة، واذلدف العام ليس تبصَت ادلواطنُت وتنويرىم ومساعدهتم 
  (8).لألفراد وليس للحكومةرأي عام صائب؛ ألن القرار  تشكيلعلى 

 مقِنعة،غَُت اإلعالمية، فهي يف الغالب قمع والتسلط على احلرايت لل خيتلق النظام احلاكم ادلربرات-8
. على أرضية فكريَّة صلبة، وليست إال حلًلا ال تصمد أمام أي نقٍد متعمق يف الغالب تقومفهي   
حارس البوابة نظرية-ب  

طور عامل النفس النمساوي األصل واألمريكي اجلنسية )  كَتت ليوين(, نظرية حارس البوابة عرب 
  الدراسات اليت اجراىا يف مخسينيات القرن العشرين, حيث 

 استخدم مصطلح حارس البوابة لإلشارة إىل  التحكم مبا يدور  بغرفة األخبار, 
أشارت الدارسات اليت اجراىا ليوين إىل أن الرسالة اإلعالمية دتر مبراحل عديدة تنتقل من ادلصدر إىل 

 ادلتلقي, عرب سلسلة من احللقات.
 العوامل اليت تؤثر على حارس البوابة اإلعالمية

0- معايَت اجملتمع وقيمو وتقاليده    8- معايَت ذاتية تشمل: عوامل التنشئة االجتماعية, والتعليم, 
 واالجتاىات, وادليول, واالنتماءات, واجلماعات ادلرجعية 

 3- معايَت  مهنية تشمل: سياسة الوسيلة اإلعالمية, ومصادر األخبار, وعالقات العمل وضغوطو
 4-اجلمهور ىو اجلمهور الذي يتلقى الرسائل االعالمية عرب وسائل االتصال اجلماىَتية.

(9)اجلمهور عرب الراقية القبلية.حارس البوابة يف حظر أو السماح لألخبار ابلعبور لتصل إىل تحكم ي  

اختَتت نظريتا السلطة وحارس البوابة لتفسرا الدراسة, ألهنما مطبقتان خالل اإلطارين  الزماين  -
. مسائل االتصال السمعية والسمعبصرية السودانية وادلكاين ذلذه الدراسة  

 
  

                                                           
8 -  
https://www.alukah.net/culture/0/107994/#ixzz5mT6dT315 
 
 

, القاهرة, الدار المصرٌة اللبنانٌة, 9االتصال ونظرٌاته المعاصرة, ظ  -571ص   -حسن عماد مكاوي ولٌلى حسٌن السٌد, 
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الدراسة:اؤالت تس  
ابلبالد؟ لألنشطة السمعية والسمعبصريةىل تركز ىذه التشريعات على اجلانب التنظيمي -0  
ابلسودان؟ لألنشطة السمعية والسمعبصرية العقايبىل تركز ىذه التشريعات على اجلانب -8  
؟احملتوى السمعي والسمعبصري أنشطة إنتاجتنظم التشريعات ىل -3  
يف السودان؟ حرية التعبَت السمعية والسمعبصرية حتقق التشريعاتإىل أي مدى ديكن أن -4  
حتفظ التشريعات السمعية والسمعيصرية حقوق العاملُت يف الراديو والتلفزيون؟ ىل-5  
جهزة انتاج ادلواد السمعية والسمعبصرية؟نصت التشريعات على تطوير أ ىل-6  
يف اجملال السمعي والسمعبصري؟ تطورالتواكب ل حتتاج ىذه التشريعات لتعديلىل -7  

 الفروض البحثية
النشاط االعالمي السمعي والسمعبصري السودانية الساريةالتشريعات االعالمية  تنظم-0  
التشريعات االعالمية السمعية والسمعبصرية يف السودان على اجلوانب العقابية تركز-8  
حق احلصول على ادلعلومات يف النشاط السمعي االعالمية السودانيةالتشريعات  تكفل-3  
اجياابً على االداء. واضحة تنعكس سياسات معي والسمعبصريالنشاط االعالمي الس يتبع-4  

ومنهجها:نوع الدراسة   
 ةوالسمعبصري ةالتشريعات اإلعالمية السمعي الدراسات الوصفية اليت هتدف منىذه الدراسة  تعد

ادلنهج الكمي. إىلاحلقائق عنها. وتسند  ومجعيف شلارستها  حباجة إىل البحثابعتبارىا ظاىرة   
:مجع البياانتأدوات   

التشريعات السمعية والسمعبصرية يف مجع البياانت على ادلسح ادليداين وابختيار عينة  ىذا البحث يعتمد
 استخدام حتليل احملتوى لعينة التشريعات اليت اختَتت لتمثل رلتمع الدراسةمن خالل  ابلسودان وذلك

(10).لثالثُت من شلارسي االعالم السمعي والسمعبصري يف السودان وادلقابلة ادلقننة  
تهاعينجمتمع الدراسة   
األفراد أو األحداث أو ادلشاىدات موضوع البحث أو الدراسة. رلتمع الدراسة ىو  

و ديكن تعريف العينة أبهنا شرحية )جزء( من رلتمع الدراسة حتمل خصائص وصفات ىذا اجملتمع ودتثلو 
(11). موضوع البحثفيما خيص الظاىرة   
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, شلارسي ىذا النشاط وعينة من سارية، السمعي والسمعبصرييف رلال االعالم  القوانُتعينة من  اختيار
.م 8110وىو قانون اذليئة السودانية لإلذاعة والتلفزيون لعام   

 مصطلحات الدراسة
لتمع وتعمل على تنظيمو، حيث إنّو ال : القانون-0

ُ
ىو )رلموعة من اأُلُسس والقواِعد اليت حتُكم ادل

م دون ديكن للُملتمع العيش بِنلاح إذا كان أفراده ال خيضعون لِقوانُت حتكمهم، ويفعلون ما يروق ذل
ُمراعاة لواجباهتم وحقوقهم، فالقانون ىو الذي يضع القواِعد اليت حُتّدد حقوق األفراد وواجباهِتم، ويضع 

ناسب يف حال سُلالفة تلك القواِعد واأُلُسس، ويُطّبق اجلزاء من ِقبل احلُكومة....(.
ُ
(12)اجلزاء ادل   

التنفيذية مبا ذلا من اختصاص مباشر مستمد من )رلموعة القرارات اليت تصدرىا السلطة : الالئحة– 8
(13)الدستور دتارسو يف الظروف العادية، ويطلق عليها لفظ " التشريع الفرعي أو الالئحة ....(  

للوائح اإلدارية ىي قواعد عامة رلردة تصدر عن السلطة التنفيذية وىي بصدد شلارستها ألنشطتها ا
فهي تعترب قرارات إدارية وفقاً للمعيار الشكلي مزدوجة،وتكتسب اللوائح طبيعة قانونية  اإلدارية،  

اجلانب النظري اثنيا:  
 حرية التعبري

و تعد واحدة من حرايت اإلنسان يف حياة االنسان، وقد أكدت مجيع االتفاقيات الدولية واإلقليمية حول 
طلقة، وإمنا زلكومة بعدد من القيود. و تعريف 

ُ
العامل على ذلك، ولكن حرية التعبَت، مل تعد من احلراّيت ادل

حرية التعبَت على أهنا إعطاء الفرد احلرية يف التعبَت عن وجهة نظره، وإطالق كل ما جيول يف خاطره من 
أفكار، مبختلف الوسائل الشفهية أو الكتابية، وديكنو اإلفصاح عن أفكاره يف قضية معينة سواًء كانت 

 خاصة أو عامة هبدف حتقيق كل ما فيو خَت دلصلحة األفراد واجلماعات.)14(
ومن ادلواد اليت تنص على حق اإلنسان يف التعبَت ادلادة رقم 09 من اإلعالن العادلي حلقوق اإلنسان، 

واليت تنص على أن لكل فرد احلق يف حرية الرأي والتعبَت، والذي يتمثل يف تلقي األفكار واآلراء 
 واستقصائها وإذاعتها دون أدىن تدخل أو تقيد ابحلدود اجلغرافية.

                                                                                                                                                                      

077ص  0997 , ,للنشر ,  زىرانعمان اإلدارية,و كلظم جودة. أساليب البحث العلمي يف ميدان العلوم   ظاىر الكاللدة - 11 
-534م, ص, 4152 -  عاطف عدلً العبد, الرأي العام وطرق قٌاسه, القاهرة, دار الفكر العربً,  

11
  

01:39 8105-16-85مؤسسة قوانُت الشرق لتطوير ادلمارس القانوين بتاريخ :    
- 

12
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كما يتمثل حق حرية ادلعلومات يف نقل مجيع أنواع ادلعلومات واألفكار ابستخدام سلتلف وسائل التعبَت 
واالتصاالت ودون مراعاة للحدود اجلغرافية أو أي حدود أخرى، وديكن تعريف ادلعلومات أبهنا 

الكلمات، واألرقام، والرموز، سواء كانت مكتوبة، أو مقروءة أو مسموعة، واليت يتم التعبَت عنها 
بعالقات متسلسلة لنقل فكرة معينة، وديكن اعتبار ادلعلومات رسالة ُتستخدم إليصال احلقيقة، وقد 

ظهرت حرية ادلعلو مات ولقيت القبول واالعًتاف هبا ابعتبارىا حق من حقوق اإلنسان ادلنصوص عليها 
يف اجمللس الدويل بعد احلرب العادلية الثانية عندما طلبت اجلمعية العامة لألمم ادلتحدة من اجمللس 

االقتصادي واالجتماعي عقد أول مؤدتر حول حرية ادلعلومات جبنيف عام 0948م، َث أصبحت حرية 
 ادلعلومات حّقاً من حقوق اإلنسان يف العهود وادلواثيق الدولية، وأوذلا اإلعالن العادلي حلقوق اإلنسان.

 ضماانت حرية االعالم
التشريعية والقضائية، حيث ال تستبد السلطة الفصل بُت السلطات الثالث، التنفيذية و  من الضروري

. يف أتكيد ىذه ال تصدر السلطة التشريعية ما يتناىف مع روح التشريعالتنفيذية على االعالم وتقيده، وأ
احلرية، يكون من حق القضاء الدفع بعدم دستورية القوانُت ادلخالفة واحلد من غلواء السلطة التنفيذية. 

 من ىذه الضماانت:
الرقابة القضائية   -  
وجود نظام نيايب دديقراطي يستند إىل رأي عام قوي -  
صالح احلاكم وعدلو -  
احلماية اخلاصة للرأي منو السياسي -  
إاتحة الفرصة لللميع للتعبَت عن آرائهم يف وسائل االتصال اجلماىَتية -  
التعدد يف وسائل االعالم -  
عرضها وسائل االتصالالتنوع يف االجتاىات عرب ادلضامُت اليت ت -  
(15).حقوق ادلهنيُت وضمان محايتهمو حرية االعالم ابلنسبة لإلعالمي أو ادلهٍت  -  

 التشريعات السمعية والسمعبصرية يف السودان
حتول التشريعات تبدل و  ظلت ادلفسرة،االتصال  تلنظرايالسمعية والسمبصرية  ختضع التشريعات

أو للسلطة احلاكمة. وتفصل حسب ادلصاحل الذاتية  

                                                           
, ص4111التشرٌعات االعالمٌة,   -لٌلى دمحم عبد المجٌد,  
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فكر  واالعالم، حيثفزيون عن وزارة الثقافة سن تشريع يقضي ابستقاللية الراديو والتل ويف السودان 
العامل الثالث، وجعل الوسائل  االعالم بدولادلشكالت اليت دير هبا من  إخراج السودانخرباء االعالم 

وزارة االعالم واحد من احللول اليت جتعل  االعالمغاء وزارة إلن الوزارة ادلعنية. وكان اذلدف مستقلة ع
لفزيون تصبح اذليئة القومية لإلذاعة والت يف أنأيضاً  ملاألوكان  مشكالتو،اإلعالم السوداين يتلاوز 

.االعالم وسائلادلتحدة اليت يسيطر فيها مالك  لدول ادلتقدمة مثل الوالايتأسوة اب مستقلة عن الوزارة،  
عن قبضة االعالم الرمسي سواء كان يف العاصمة القومية أو الوالايت  يفلتأن يسَت ولكن مل يكن من ال

.أضلاء البالدىي اليت دتولو وىي اليت قامت إبنشاء أجهزة االعالم يف مجيع ا ألهن احلاكمة،السلطة   
تفصل التشريعات على ىواىا  الدول، الواحد من ىذه والسودان  – أن حكومات دول العامل الثالث 

 فحسب، بل تفسرىا حسب ما تريد وان كانت حتتوي التشريعات على مواد تنص على حرية االعالم
كما أن ىذه التشريعات ختصص أيضاً   يريدىا،ور وتقدًن ادلعلومات اليت والسعي إىل حتقيق رغبات اجلمه

(16).ولكن تظل العقبة الكؤود التطبيق الفعلي إجيابية،مواد وبنود وفقرات تنص على اجلوانب   
اذليئة القومية  حيث حلت اإلداري،ية لإلذاعة والتلفازيون حالة من عدم الثبات تعيش اذليئة القوم

وديثل لإلذاعة والتلفزيون، َث شكلت ىيئتان منفصلتان لكل من الراديو والتلفزيون، َث ضمتا َث فصلهما، 
الوسيلتُت.ل من للهيئة عقبة تقف أمام تقدم واالرتقاء ابألداء ك الثبات اإلداريعدم   

كانت ىناك جهود لفصل الراديو عن التلفزيون خلصوصية كل منهما والختالفهما يف اخلصائص، كان 
ادلربر أن الوضع يف السودان خيتلف عن وضع الدول مثل الوالايت ادلتحدة وادلملكة ادلتحدة أو فرنسا 

مها شللوكتان ، ىيئة اإلذاعة الفرنسية انية و يف ىيئة واحدة مثل ىيئة االذاعة الربيط اليت جتمع بُت الوسيلتُت
ألسباب منها عدم  ولكن مل تنلح ىذه احملاوالت, ن بقية األجهزة شللوكة ملكية حرةكومية ولكاحل

االىتمام ابلدور الذي يؤديو االعالم السمعي والسمعبصري ابلبالد, وأن السلطة احلاكمة مل هتتم بو ومل 
.ة هبذا النشاط مثل قانون الطوارئليست ذلا عالق شاط بقوانُتحيكم النل  تطبق القوانُت السارية, ب  

الدول ادلتقدمة، حيث أن الوزير  يف الوضع السوداين عنخيتلف الوضع االعالمي السمعي السمعبصري 
 ادلعلومات احلصول على، وىذا يتعارض مع حرية وتصل إىل اجلمهور ادلعٍت يتدخل يف ادلواد اليت تبث

.من حقوق االنسان ألهنا الدولية،يها القوانُت عل لللمهور وحرية التعبَت تنصلتمليكها للممارسُت   
 مشكالت االعالم السمعي والسمعبصري يف السودان

النشاط ادلعي والسمعبصري احلاكمة يفالسلطة  تدخل-0  

                                                           
م3-4159 -7 –السعودٌة , ممارس لعمل  الرادٌو والتلفزٌون, مقابلة  -عوض إبراهٌم عوض, استاذ االعالم بجامعة الملك خالد  -
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الوسائل السمعية والسمعبصرية على الرقابة الذاتية اعتماد-8  
رغم أن التشريعات ادلنظمة ذلذا النشاط تنص عليو  االنتاج،ليت تساعد على تطوير األجهزة ا عدم-3  
قوق حابعتباره من  والسمعبصري،صرف ادلخصصات ادلالية دلمارسي النشاط السمعي  أتخر-4

رغم ان القوانُت ادلنظمة ذلذا النشاط تقر يذلك العاملُت،  
يتضمن ذلكادلدنية  اخلدمة قانون أنرغم  ،الكفاءة، دلعيارهبذا النشاط  العاملُت اختيارخيضع  ال-5  
االىتمام بضرورة عمل ادلراسلُت عدم-6  
والرمسية واخلاصة. والسمعبصرية،السمعية  نشاء الوسائلإل الًتاخيص على إصدارتركز الوزارة ادلعنية -7  
.اعتماد الراديو والتلفزيون على حراسة البواابت-8  
زلكوم بسياسة  حيث أنو اإلعالم،أمانة اخلطاب  جبانب عدم أساس سياسي، تبٌت علىرسائل  بث-9

  على احلياد والصدق وادلوضوعية ىذا سلباً  الدولة، يوثر
(17).واجهات للدولة والسمعبصرية اخلاصةالسمعية  األجهزة دتثل-01  

 الوطٍت،توجد زلاوالت إليداع مشروع قانون للمللس حلل مشكالت التشريعات السمعية والسمعبصرية 
(18).البحثالزماين ذلذا  اإلطارولكنها مل جتز يف  ابلبالد لإلجازة،الذي ديثل الربدلان   

 اجلانب التطبيقي للدراسة 
م1002قانون اهليئة السودانية لإلذاعة والتلفزيون لسنة  حتليل-أ    

من  م، يتكون القانون8108 للدراسة،الزماين  اإلطاريف  ألنو كان سارٍ  للتحليل،اختَت ىذا القانون 
, البحثية األىدافما حيقق  منو اختارت الباحثة فصول، ةمخس  

 الفصل األول
  .م8110قانون اذليئة السودانية لإلذاعة والتلفزيون لسنة القانون:  اسم-( 0) املادة أواًل:

( على )الراديوجيب إطالق اسم  ادلعنيتُت،حسب ادلصطلحات اليت جيب إطالقها على وسيليت االتصال 
(19)السمعبصرية. التلفزيون( على الوسيلةو) السمعية،االذاعة   

 يلغى م،8110قانون اذليئة السودانية لإلذاعة والتلفزيون لسنة  ( بصدور0) البند-( 8) املادة: اثنياً  
  0990اذليئة القومية لإلذاعة لسنة  قانون أ() القانوانن اآلتيان:

 .0990اذليئة القومية للتلفزيون لسنة  قانون ب() 
                                                           

م4159-3-51مقابلة  -42قناة سودانٌة  -معدة برامج  توجٌدة  سلٌمان,    - 
17

  
م4159-3-2تهانً جبرٌل الرٌح, اإلذاعة السودانٌة, مفابلة,  - 

18
  

م8110انية لإلذاعة والتلفزيون لسنة قانون اذليئة السود  - 19  
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 كان البد من إصدار قانون يستوعب التغيَتات اليت طرأت.  واحدة، يف ىيئة، اذليئتُتبعد دمج 
( تظل مجيع اللوائح واألوامر والقواعد 0)على الرغم من اإللغاء الوارد يف البند    (3) املادة: اثلثاً 

 الصادرة مبوجب أي من القانونُت سارية إىل أن تلغى أو تعدل.
ألغيا الستيعاب  القانونُت اللذينالصادرة مبوجب ادلواد والبنود والفقرات تعديل  أو جيب إلغاءن كا

السودانية  تبعية اذليئة بضرورة عدم النشاط تطالب أصوات دلمارسي ىذاىناك . أنشطة الراديو والتلفزيون
وإلغاء وزارة االعالم وإنشاء جسم يستوعب األنشطة االذاعية  بعينها،لإلذاعة والتلفزيون إىل وزارة 

يف الوالايت مثالَ  يئات،ذل ىذه األنشطة عربلدول اليت تنظم ابأسوة  والسمعبصري،بشقيها السمعي 
)Federal Communication Commission FCC   الللنة الفيدرالية لالتصال األمريكية،ادلتحدة 

20
) 

 سيادة أحكام هذا القانون.
إىل ادلدى  آخر قانونأحكام ىذا القانون يف حالة التعارض مع أحكام أي  تسود- (5) املادة: رابعاً 

 الذي يزيل ذلك التعارض.
لكيال حيتكم أي شخص  والسمعبصرية ودلمارسيها، واجبة،السمعية سيادة ىذا القانون على األنشطة 

 مامل يقتض األمر ذلك. آخر،انون لق والتلفزيون،اتبع للهيئة السودانية لإلذاعة 
 ة: اهليئالفصل الثاين

 إنشاء اهليئة ومقرها ومسؤوليتها.
" وتكون ذلا  والتلفزيون لإلذاعة السـودانية اذليئة ” تسمى   عامة ىيئة تنشأ    (0)- املادةخامساً: 

 وحق التقاضي ابمسها. الشخصية االعتبارية وخامت عام
يكون ادلركز الرئيس للهيئة بوالية اخلرطوم، وجيوز ذلا إنشاء فروع يف أي مكان     (8) املادة: سادساً 

 الضرورة ذلك. اقتضت مىتداخل السودان أو خارجو 
الذي يصدر بصورة دورية بياانً إىل  ادلختص الوزير لدى مباشرةتكون اذليئة مسؤولة     (3) املادة: سابعاً 

اجمللس أو ادلدير العام  إىل يصدر أن ذلك إىل ابإلضافة لو اجمللس مبوجهات السياسية العامة، وجيوز
لس أو ادلدير العام أن يتعلق ابذليئة يرى أبنو ديس الصاحل العام، وعلى اجمل أمر أيتوجيهات عامة يف 

 يعمل وفق تلك التوجهات.
إذ أهنا تصدر  والتلفزيون،ادلعتادة للراديو  يف األنشطةيتللى تدخل الوزير ادلختص  (3) ادلادةيف 

 لكي تصبح اذليئة حتت إشرافها وتدخلها يف ىذا النشاط النشاط،موجهات عامة ذلذا 
                                                           

 -عوض إبراهٌم عوض, مقابلة سابقة  
20
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 أغراض اهليئة.
اختريت البنود اليت ختدم أغراض البحث تية: اآلاذليئة إىل حتقيق األغراض  هتدف (6) املادة :اثمناً 

 منها: العلمي 
 رسالة اإلعالم اإلذاعي والتلفزيوين ابلوسائل التقنية احلديثة، أ( حتقيق) الفقرة
عن قيم األمة ومصاحل اجملتمع لتغطى السودان  ادلعربة والتلفزيونية اإلذاعيةاخلدمات  تقدًن ب() الفقرة

 ولتنقل رسالة السودان ألضلاء العامل ادلختلفة،
 مبادئ الدين والنهضة احلضارية وتعميق مفاىيم الوحدة الوطنية والسالم االجتماعي، ترسيخ ج() الفقرة
 وكسبو، اجملتمع ونشاط وإصلازاهتا الدولة بسياسات التعريف د() الفقرة
الروابط والتعاون مع األجهزة واذليئات النظَتة يف الدول األخرى وادلنظمات اإلقليمية  توثيق ىـ() الفقرة

 والدولية،
 الثقافة الوطنية وادلعرفة اإلنسانية النافعة وزلو األمية األجبدية واحلضارية، بسط و() الفقرة
 ادللكات ادلتميزة وادلوىوبُت إببراز إنتاجهم، لذوياإلبداع الفٍت واإلنتاج الثقايف  تشليع ط() الفقرة
 مستوى العاملُت ابذليئة وقدراهتم من خالل التعليم والتدريب ونقل اخلربات، تطوير ى() الفقرة
 مع األجهزة الوالئية النظَتة لتطوير أدائها ورفع مقدراهتا الفنية وتدريب العاملُت هبا، التعاون ك() الفقرة
 ستشارات واخلدمات الفنية يف رلال اإلذاعة والتلفزيون.اال تقدًن ل() الفقرة

 (6) املادةاجيابيات -0
لللمهور )ادلستمعُت  تقدًن خدمةىذه ادلادة فقرات هبا قدر يدعم النشاط الذي يسعى إىل  مشلت-أ

حيث أن اخلدمات اليت تؤديها وسائل االتصال اجلماىَتية تعمل على تقدًن الرسائل  وادلشاىدين(،
مع  اليت تتعامل ادلتحدة الرأمساليةخاصة يف الوالايت  تباع،وليست سلع  خدمات،مية ابعتبارىا االعال

 للبيع. سلع تعرضاحملتوى االعالمي ابعتباره 
 الوعي واليت ىي تصب يف معُت اجلانب االجتماعي. الثقافية ونشر اجلوانب الدينيةعلى  الًتكيز-ب
 لرفع كفاءهتم. اخلربات،التعليم والتدريب ونقل  عرب وقدراهتممستوى العاملُت ابذليئة  رفع-ج
 ادللكات ادلوىوبُت إببراز إنتاجهم وذويادلبدعُت  تشليع-د

 مع األجهزة واذليئات النظَتة ابلدول األخرى وادلنظمات اإلقليمية والدولية العالقات والتعاون تقوية-ىـ 
 (6) املادة سلبيات
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وكسبو، مل يكن ىناك تفصيل  اجملتمع ونشاط وإصلازاهتا الدولة بسياسات التعريفد( )الفقرة  تمشل-أ
 يبُت نوعية سياسات الدولة اليت جيب التعريف هبا.

حيث مل  والتلفزيون،تقدًن االستشارات واخلدمات الفنية يف رلال اإلذاعة    على )ل( الفقرة احتوت-ب
 ا اجملال.حتدد نوعية االستشارات واخلدمات الفنية يف ىذ

 ودعم االنتاج الدرامي للراديو والتلفزيون )ي( إىل تطوير الفقرةشر ت مل-ج
حيث جيب تلقي شلارسي النشاط السمعي والسمعبصري  التدريب،إىل دورية )ك(  الفقرةشر ت مل-د

 للتدريب الدوري وابلعدل
ادللكات ادلتميزة وادلوىوبُت إببراز  لذوياإلبداع الفٍت واإلنتاج الثقايف  تشليع ط() الفقرة مشلت-ىـ

أم من الضيوف  للنشاط،ىل ىم من ادلمارسُت  ادللكات،حتديد للموىوبُت وذوي  مل ىناكإنتاجهم، 
 والتلفزيون يستضيفهم الراديوين الذ

 سلطات اهليئة.
اليت من شأهنا حتقيق  واألعمال والتصرفات السلطاتللهيئة مباشرة مجيع  يكون-( 7) املادة اتسعاً:

اختَتت بعض البنود  تكون للهيئة السلطات االتية: أغراضها، ومع عدم اإلخالل بعموم ما تقدم
 ألىداف البحث العلمي:

 االحتادية،وادارة ادلنشآت اإلذاعية والتلفزيونية  إقامة أ() الفقرة
على حاجتها من اآلالت وادلعدات وقطع الغيار ووسائل النقل واخلدمات  احلصول ب() الفقرة

عة وذلك وفقاً دلا حتدده وادلستلزمات األخرى عن طريق الشراء أو االستَتاد أو أي وسيلة أخرى مشرو 
  .اللوائح
 االتصاالت واستقطاب ادلعوانت العينية وادلالية، إجراء ىـ() الفقرة
قاً لألحكام اليت العقود مع أي شخص أو جهة داخل السودان أو خارجو وذلك وف إبرام ز() الفقرة

 حتددىا اللوائح
 أعمال أخرى تراىا ضرورية أو مناسبة لتحقيق أغراضها. أي ح() الفقرة

 التحليل
 أشارت إىل ضرورة إدارة دلنشآت وسيليت الراديو والتلفزيون.  (،( الفقرة )أ7ادلادة ) ا-0
 لالستبدال أو الصيانة. هزة إنتاج الراديو والتلفزيون ادلستمرةجلفقرة )ب( أشارت حاجة أ( ا7) ادلادة-8
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 أغراضها،ضرورية أو مناسبة لتحقيق أعمال أخرى تراىا  إىل أيأشارت  ح() ( الفقرة7) ادلادة-3
أعمال أخرى تراىا ضرورية أو مناسبة  أي ح() الفقرة والتلفزيون،يقصد هبا اذليئة القومية لإلذاعة 

سلطة على  والتلفزيون،تكون للهيئة السودانية لإلذاعة  ويدخل يف ىذه األغراض أن لتحقيق أغراضها.
 شلارسة النشاط السمعي والسمعبصري

 إدارة اهليئة    الفصل الثالث
 " رللس األمناء يسمى للهيئة رللسينشأ   ( 8) املادة: عاشراً 

 األمناءسلطات جملس 
 منها:( تكون جمللس األمناء السلطات 9) املادة حادي عشر:

 مقدار ادلنحة بعد االطالع على توصية اجمللس، حتديد أ()
 إجازة مشروع ادلوازنة العامة ادلقًتح من اجمللس، )ب(
 )أ( مل حتدد ادلنحة أىي مالية أو غَت ذلك الفقرةيف 

  اجتماعات جملس األمناء وقراراته.
عقد اجتماع طارئ  وجيوز عاماألمناء اجتماعاً عادايً مرة كل  رللس جيتمع (0)( 01) املادة ر:اثين عش

 بدعوة من الوزير ادلختص.
 تتخذ قرارات رللس األمناء ابإلمجاع.  (8)
 ال جيوز اجلمع بُت منصيب رئيس اجمللس وادلدير العام.  (8)
 ادلالية األخرى العامة واالجراءات( منها إجازة ادلوازنة 9جمللس األمناء سلطات حسب ادلادة ) -

 سلطات اجمللس.
واختصاصاهتا  لوظائفها اذليئة أداء حسن عن مسؤوالً  اجمللس يكون   (0( )08) املادة: اثلث عشر

 ومراقبة أعماذلا والسعي لتحقيق أغراضها ومباشرة سلطاهتا على أسس سليمة.
 (، تكون للمللس السلطات اآلتية:0) البند دون ادلساس بعموم أحكام ا   (8)

 السياسة العامة للهيئة وفقاً للموجهات الكلية لسياسة الدولة، وضع أ() الفقرة
 من ادلدير العام، ادلقًتحة والربامج اخلطط إجازة ب() الفقرة
 إعداد مشروع موازنة اذليئة ورفعو جمللس األمناء إلجازتو، ج() الفقرة
اذليكل التنظيمي والوظيفي للهيئة وشروط خدمة العاملُت هبا ورفعها جمللس األمناء  إعداد د() الفقرة

 إلجازهتا،
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األثر العام لبث اذليئة واستفتاء ادلستمعُت وادلشاىدين وتلمس حاجاهتم وتلقى  مراقبة ىـ() الفقرة
 اقًتاحاهتم بغرض االستعانة هبا يف إعداد السياسات العامة للهيئة،

 توجيهات إبجراء البحوث الالزمة لتقوًن عمل اذليئة وتطوير أدائها، إصدار و() الفقرة
 ادلتعلقة أبداء اذليئة واختاذ اإلجراءات الالزمة بشأهنا، شكاوى األفراد وادلؤسسات تلقى ك() الفقرة
 حتديد سلصصات ادلدير العام ونوابو، ل() الفقرة
 تقرير سنوي عن أداء اذليئة وخططها ادلستقبلية، إعداد م() الفقرة
  اللوائح الداخلية لتنظيم أعمالو. وضع )ن( الفقرة
 حتليل 

األثر العام لبث اذليئة واستفتاء ادلستمعُت وادلشاىدين وتلمس حاجاهتم  مراقبة ىـ() الفقرة تتضمن-0
وتلقى اقًتاحاهتم بغرض االستعانة هبا يف إعداد السياسات العامة للهيئة، لكنها ومل تشر الفقرة لضرورة 

 اجلمهور.يطلبها  اخلدمة اليتذلا االثر يف جتويد االداء وتقدًن  وادلشاىدين اليتادلستمعُت  إجراء احباث
تلقى شكاوى األفراد وادلؤسسات ادلتعلقة أبداء اذليئة واختاذ اإلجراءات الالزمة  )ك( الفقرة تتضمن-8

 أىم ادلمارسُت أم اجلمهور. األفراد،بشأهنا، لكنها مل حتدد نوعية الشكاوى وال 
االعالمية  دلؤسساتمن االفراد وا الشكاوى ادلقدمةيف  االمبدزمان للبت مظامل إنشاء ديوانمن الضروري 

21.هبا ديوان ادلظامل يعمل من  مندوبحيث جيب على وسائل االتصال انتداب  وسيلة،ضد أية    
 ادلخصصات سالفةحتدد  أهنا ملحتديد سلصصات ادلدير العام ونوابو، إال    ل( إىل) الفقرة تأشار -3 

لذلك.إن كانت مالية فيلب ات حتال للفصل ادلخصص  الذكر،  
 اجمللس.اجتماعات 

 يكتمل النصاب القانوين الجتماعات اجمللس حبضور أكثر من نصف األعضاء.   (8) البند
اإلمجاع يف قرارات اجمللس وإال ابألغلبية، وىف حالة تساوى األصوات يكون للرئيس  يتحرى (3)البند

 صوت مرجح.
اإلمجاع يف قرارات اجمللس وإال ابألغلبية، وىف حالة تساوى األصوات  يتحرى ،مفاده الذي (3) البند-أ

 . تعسف،الن االمجاع بو  مراجعة،حيتاج إىل  االمجاع وىذائيس صوت مرجح. ورد ذكر يكون للر 

                                                           
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1048946-

21
-   

https://www.almasryalyoum.com/news/details/1048946-#-
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ابلتشاور مع  يعفى رئيس اجلمهورية بناء على توصية الوزير ادلختص    (0) ـ 06 املادةرابع عشر: 
اليت ختدم أهداف  الفقراتاختربت  عضو اجمللس من منصبو يف أي من احلاالت اآلتية: اجمللس،

 البحث العلمي
 اللياقة الصحية، عدم أ() الفقرة
 بغَت إذن أو عذر مقبول عن ثالثة اجتماعات متتالية، ختلفو ب() الفقرة
 يف جردية سللة ابلشرف أو األمانة. إدانتو د() الفقرة

  عضو اجمللس يف أي من احلاالت اآلتية:خيلو منصب     (8)
 (،0) البندقرار إبعفائو مبوجب أحكام  صدور أ() الفقرة
 استقالتو، قبول ب() الفقرة
 كان شلثالً جلهة وانتهى دتثيلو ذلا،  إذا ج() الفقرة
 ،وفاتو د() الفقرة

  تعيني املدير العام واختصاصاته.
رئيس  يعينو ادلناسبة واخلربةادلؤىالت  ذوييكون للهيئة مدير عام من    (0) ـ 08 املادة: خامس عشر

 اجلمهورية بناء على توصية الوزير ادلختص.
رئيس  يعينو ادلناسبة واخلربةادلؤىالت  ذوييكون للهيئة مدير عام من    (0)08 املادة تضمنت-0

ألنو  عليو جيب ان يشغل ىذا ادلنصب من ذوي االختصاص ادلختص،اجلمهورية بناء على توصية الوزير 
 األكثر دراية بكيفية إدارة وسائل االتصال السمعية والسمعبصرية

 األحكام املالية الفصل الرابع

 .العاملُت هبا  الوسائل السمعية والسمعبصرية  لإلنفاق علىركز الفصل الرابع على اجلوانب ادلالية 

 ةختاميأحكام . الفصل اخلامس

 استمرار العاملني.

لإلذاعة  القومية اذليئةيف خدمة اذليئة العاملون الذين كانوا يف خدمة  يستمر ـ 12 خامس عشر: املادة
وقانون اذليئة القومية  0990القومية لإلذاعة لسنة  واذليئة القومية للتلفزيون ادلنشأتُت مبوجب قانون اذليئة
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خدمتهم السابقة  شروط بذاتادللغيُت، ويدخل أولئك العاملون يف خدمة اذليئة  0990للتلفزيون لسنة 
 ما مل تعدل وفقاً ألحكام ىذا القانون.

مل يؤثر عدم استقرار اهليئة االداري يف وضع العاملني ووظائفهم وال خمصصاهتم املالية رغم عدم  -
 تناسبها مع اجلهد املبذول يف العمل 

اذليئة،  حيدد الوزير ادلختص ابلتشاور مع 89 املادةالرغم من أحكام  على 30 املادة: عشر سادس
ادلنشأة مبوجب قانون االتصاالت لسنة  العاملُت الذين يتقرر نقلهم للعمل ابذليئة القومية لالتصاالت

 .م8110

 سلطة إصدار اللوائح.

اللوائح الالزمة لتنفيذ أحكام ىذا  إصدار ادلختص الوزير مبوافقة للمللس جيوز (0):30سابع عشر
 القانون.

للمللس مبوافقة رللس األمناء إصدار  جيوز (،0) البندأحكام  بعموم اإلخاللعدم  مع (8) البند
 اللوائح اليت تنظم ادلسائل اآلتية:

 زلاسبة العاملُت ابذليئة. )ب(ادلالية واحملاسبية للهيئة، اإلجراءات أ() الفقرة

 القانون  لوائح لتنفيذيسمح ىذا القانون إبصدار  -
  إليهمادلوجهة  ونوع التهممل حيدد نوع زلاسبة العاملُت  -

املقابلة-ب  
لعرض اجاابت املقابلة املقننة من أفراد العينة –( 2اجلدول رقم )  

 
 الرقم العبارة نعم % اىل حٍد ما % ال % ال أدري %

 االعالمية علىتركز التشريعات  85 83.3 - - 8 6.7 3 01
تنظيم النشاط االعالمي السمعي 

 والسمعبصري

0-  

تركز التشريعات االعالمية السمعية  -  - - 80 78,3 8 86.7
 والسمعبصرية على اجلوانب العقابية

8 

01 3 76.7 
 

83 
 

- - 03.3 
 

وضع اجلهات ادلنوط هبا  تشرك 4
النشاط السمعي  شلارسيالتشريعات 

ضع التشريعاتوالسمعبصري يف و   

3-  
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ضرورة إلغاء التشريعات ادلطبقة  05 51 - 04 46.7  0 3.3
لتنظيم النشاط االعالمي السمعي 

 والسمعبصري

4-  

ضرورة سن تشريعات لتكون أكثر  86 86.7 -  0 3.3 3 01
فاعلية يف تنظيم العمل االعالمي 

 السمعي والسمعيصري

 5-  

العمل يف قضااي  زلاكم تفصلتوجد  - - - - 88 93.3 8 6.7
السمعي والسمعبصري االعالمي  

6-  

ديارس حق احلصول على ادلعلومات  8 6.7 0 3.3 84 81 3 01
 يف النشاط السمعي والسمعبصري

7-  

ديارس حق حرية التعبَت يف األجهزة  6 81 7 83.3 05 51 8 6.7
 السمعية والسمعبصرية

8-  

يؤدي حارس البوابة دور الرقيب  85 83.3 0 3.3 0 3.3 3 01
عند شلارسة النشاط السمعي 

 والسمعبصري

9-  

يتبع النشاط االعالمي السمعي  0 3.3 8 6.6 84 81 3 01
 ابلسودان سياساتوالسمعبصري 

اجياابً على االداء. واضحة تنعكس  
 

01-  

يراعي النشاط االعالمي السمعي  03 43.3 3 01 04 43.6 0 3.3
مهنة والسمعبصري أخالقيات 

 االعالم

00-  

األدبية قوق احلالتشريعات   فظ حت 5 06.7 3 01 88 73.3 - -
لعاملُت يف األجهزة السمعية ل

 والسمعبصرية

08-  

ادلالية قوق احلتكفل التشريعات  04 46.7 3 01 03 43.3 - 
عاملُت يف األجهزة السمعية لل

 والسمعبصرية

03-  

التشريعات دلمارسي األنشطة حتمي  01 33.3 0 3.3 06 53.3 3 01
السمعية والسمعبصرية حق احلصول 

 على ادلعلومات

04-  

03.3 4 03.3 4 01 3 63.3 
 

تضمن التشريعات جتديد األجهزة  09
ادلستخدمة يف انتاج ادلواد السمعية 

التطور والسمعبصرية لتواكب  

05-  

مارسي األنشطة دلالتشريعات تكفل  -  8 6.7 81 66.7 8 86.6
حقهم يف  السمعية والسمعبصرية

ادلناسب ألداء عملهم  التدريب
ةبكفاء  

06-  
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هتتم األجهزة السمعية والسمعبصرية  0 3.3 0 3.3 85 83.3 3 01
اجلمهور حبوثإبجراء   

07-  

تضمن التشريعات احلفاظ على  -  -  88 93.3 8 6.7
األجهزة السمعية أرشيف يف 

 والسمعبصرية

08-  

يستند اختيار شلارسي العمل  8 6.7 0 3.3 84 81 3 01
السمعي والسمعبصري إىل معايَت 

 الكفاءة

09-  

تتدخل الوزارة ادلعنية ابلنشاط  89 96.7 -  0 3.3 - 
السمعي والسمعبصري يف عمل 

 األجهزة ادلعنية هبذا النشاط

81-  

يوجد ثبات يف النظام اإلداري  8 6.7 3 01 85 83.3 - -
 لألجهزة السمعية والسمعبصرية

80 -  

 
-اآليت: يتضح  ادلقننة،الذي يعرض اجاابت ادلشاركُت يف ادلقابلة  أعاله،بدراسة اجلدول   

% من أفراد العينة, يرون أن التشريعات االعالمية تركز على تنظيم النشاط االعالمي 83.3  -0
% ال يدرون  عن ما اذا كانت تركز 01% منهم ال يرون ذلك, و 6.7السمعي والسمعبصري,  

السمعي والسمعبصري أم غَت ذلك. المية على تنظيم النشاط التشريعات االع  
تركز على اجلوانب  والسمعبصرية ال% من أفراد العينة يرون أن التشريعات االعالمية السمعية 8-78.3

ز على اجلوانب العقابية أم ال.% ال يدرون ما إذا كانت ترك86.7و العقابية،  
ادلقابلة, أن اجلهات ادلنوط هبا وضع  التشريعات تشرك شلارسي النشاط السمعي عينة % من 03.3 -3

يقولون أن اجلهات ادلنوط هبا وضع  التشريعات ال تشرك  76,7والسمعبصري يف وضع التشريعات, 
% منهم ليس لديهم علم بذلك.01شلارسي النشاط السمعي والسمعبصري يف وضع التشريعات و   

% من أفراد العينة, يرون  ضرورة إلغاء التشريعات ادلطبقة لتنظيم النشاط االعالمي السمعي  51 -4
% منهم ال يرون أن ىناك ضرورة من إلغاء التشريعات ادلطبقة لتنظيم النشاط 46.7والسمعبصري و 

بذلك.% فقط ال يدرون 3.3االعالمي السمعي والسمعبصري و   
% من  أفراد العينة يرون أن ضرورة سن تشريعات لتكون أكثر فاعلية يف تنظيم العمل 86.7 -5

% منهم ال يرون ضرورة سن تشريعات لتكون أكثر فاعلية يف 3.3االعالمي السمعي والسمعيصري, 
% منهم ال يدرون.01تنظيم العمل االعالمي السمعي والسمعيصري و   
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نة يقرون بعدم وجود زلاكم  تفصل يف قضااي العمل  االعالمي السمعي % من أفراد العي93.3 -6
% منهم ليس لديهم علم بذلك6.7والسمعبصري و   

% من أفراد العينة يقرون بوجود شلارسة  حق  احلصول على ادلعلومات يف النشاط السمعي 6.7 -7
يف النشاط اليمعي  %  منهم يقرون بوجود شلارسة حق احلصول على ادلعلومات3.3والسمعبصري ,

% منهم ليس لديهم علم بذلك.01والسمعبصري إىل حد ما و  
% من أفراد العينة يقرون  مبمارسة حق حرية التعبَت يف األجهزة السمعية والسمعبصرية, 81 -8

% 51% مهم أن يقرون أن حق التعبَت يف األجهزة السمعية والسمعبصرية ديارس إىل حِد ماو 83.3
%منهم ليس لديهم علم7.6التعبَت يف األجهزة السمعية والسمعبصرية ال ديارس و  منهم يرون أن حق  

% منهم يرون أن حارس البوابة يؤدي دور الرقيب عند شلارسة النشاط السمعي 83.3 -9
% يرون حارس البوابة يؤدي دور الرقيب عند شلارسة النشاط السمعي 3.3والسمعبصري, و

% منهم ليس لديهم علم.01نهم ال يرون ذلك و% م3.3والسمعبصري إىل حٍد ما و  
% من افراد العينة يرون أن النشاط االعالمي السمعي والسمعبصري ابلسودان يتبع 3.3 -01

% منهم يرون أن النشاط االعالمي السمعي 6.6سياسات واضحة تنعكس اجياابً على األداء, 
% منهم 81ى األداء إىل حٍد ما و والسمعبصري ابلسودان يتبع سياسات واضحة تنعكس اجياابً عل

يرون أن النشاط االعالمي السمعي والسمعبصري ابلسودان ال يتبع سياسات واضحة تنعكس اجياابً 
% منهم ليس لديهم علم01على األداء و   

% من أفراد العينة ادلشاركة يف ادلقابلة, يرون أن النشاط االعالمي السمعي والسمعبصري 43.3 -00
% منهم يرون أنو يراعي أخالقيات مهنة االعالم إىل حد ما و 01ت مهنة االعالم, ويراعي أخالقيا

% ليس لديهم علم بذلك3.3% منهم يرون أنو ال يراعي أخالقيات مهنة االعالم و  43.6  
, الراديو والتلفزيونأن التشريعات حتفظ احلقوق  األدبية للعاملُت يف  ترى% من العينة 06.7 -08
% يرون أهنا ال حتفظ حقوقهم األدبية.73.3أهنا حتفظ حقوقهم الدبية إىل حد ما و %منهم يرون 01  
فراد العينة يرون أن التشريعات تكفل احلقوق ادلالية للعاملُت يف األجهزة السمعية أ% من 46.7 -03

رية % منهم يرون أهنا تكفل احلقوق ادلالية للعاملُت يف األجهزة السمعية والسمعبص01والسمعبصرية, 
% منهم يرون أهنا ال تكفل حقوق العاملُت ادلالية43.3إىل حد ما و   

% من أفراد العينة يرون أن التشريعات حتمي حق شلارسي األنشطة السمعية والسمعبصرية 33.3 -04
% منهم يرون أن التشريعات حتمي حق شلارسي األنشطة السمعية 3.3يف احلصول على ادلعلومات, 
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% منهم يرون اهنا ال حتمي حق شلارسي 53.3صول على ادلعلومات إىل حد ما و والسمعبصرية يف احل
% ليس لديهم علم بذلك01األنشطة السمعية والسمعبصرية يف احلصول على ادلعلومات و   

ان التشريعات تضمن جتديد األجهزة ادلستخدمة يف انتاج ادلواد السمعية  ترى% من العينة 63.3 -05
% منهم يرون أهنا تضمن إىل حدما جتديداألجهزة ادلستخدمة يف 01لتطور, و والسمعبصرية لتواكب ا

% منهم يرون اهنا ال تضمن جتديداألجهزة 03.3انتاج ادلواد السمعية والسمعبصرية لتواكب التطور, و  
% منهم أيضاً ليس لديهم علم03.3ادلستخدمة يف انتاج ادلواد السمعية والسمعبصرية لتواكب التطور   

يف التدريب ادلناسب راديو والتلفزيون ال العاملُت حق تكفل التشريعات  ترى أن% من العينة 6.7 -06
% يرون أهنا ال تكفل احلق دلمارسي األنشطة السمعية 66.7ألداء عملهم بكفاءة إىل حد ما, و 

% منهم ليس لديهم علم.86.6والسمعبصرية يف التدريب ادلناسب ألداء عملهم بكفاءة و  
% 3.3% من أفراد العينة أن األجهزة السمعية والسمعبصرية هتتم إبجراء حبوث اجلمهور , 3.3 -07

% منهم يرون ان األجهزة ال هتتم 83.3منهم أيضاً يرون أهنا هتتم إىل حًد ما إبجراء حبوث اجلمهور, 
% منهم ليس لديهم علم بذلك.01إبجراء حبوث اجلمهور, و  

أهنا ال تضمن احلفاظ على أرشيف يف األجهزة السمعية  % من أفراد العينة يرون93.3 -08
% ليس لديهم علم6.7لسمعبصرية  و وا  

% من أفراد العينة يرون أن اختيار شلارسي العمل السمعي والسمعبصري يستند إىل معايَت 6.7 -09
 % منهم يرون أن اختيار شلارسي العمل السمعي والسمعبصري يستند إىل حد ما إىل3.3الكفاءة, 

%منهم ليس لديهم علم.01% منهم يرون أنو ال يستند إىل الكفاءة و81معايَت الكفاءة و  
% من أفراد العينة يرون أن الوزارة ادلعنية ابلنشاط السمعي والسمعبصري تتدخل يف عمل 96.7 -81

% منهم يرون غَت ذلك.3.3األجهزة ادلعنية هبذا النشاط  و  
,  ة السمعية والسمعبصريةجهز يوجد ثبات يف النظام اإلداري لأل % من أفراد العينة يرون أنو6.7 -80
% منهم يرون أنو ال يوجد 83.3% منهم يرون أنو يوجد إىل حد ما ثبات يف النظام اإلداري,  01

ربية.    صثبات يف النظام اإلداري لألجهزة السمعية والسمع  

األساسية ألفراد العينة املعلومات-1   
العمر-أ  
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عمر أفراد العينة املشاركة يف املقابلة املقننة  -( 1جدول رقم )  
 
 

 
 
 
 
 

 
:يتضح اآليت العينة،الذي يبُت الفئات العمرية ألفراد  أعاله،ابلنطر إىل اجلدول   

% من 6.7, و عام 31وأقل من   -85تًتاوح أعمارىم بُت % منهم 3.3 -0
كل 06.7عام, تشًتك يف نسبة   35وأقل من  -31أفراد العينة تًتاوح أعمارىم بُت 

عام  و الذين تًتاوح أعمارىم بُت  41من أقل  -35من فئة الذين تًتاوح أعمارىم بُت
 – 41% من أفراد العينة تًتاوح أعمارىم بُت  03.3 عام, و  61أقل من – 55

 51أقل سن  – 45%  من أفراد العينة تًتاوح أعمارىم بُت81عام, و  45أقل من 
عام.  55أقل من  - 51% منهم تًتاوح أعمارىم بُت 83.3عام, و  

 51وأقل من  45شلثلة يف الفئة بُت  للعينة األعلىيتضح أن نسبة  من النتائج,   -8
عام وأقل  55بُت و عام  41وأقل من  35 فئة يف النسبة, كل من الفئتُتًتك  تش عام،
  .عاماً حسب قانون اخلدمة ادلدنية السوداين 61ألن سن التقاعد ىي  عام، 61من 
التعليمي املستوى-ب  

 ( ادلستوى التعليمي ألفراد العينة 3اجلدول رقم )
 

 
 
 
 

الذي يوضح ادلستوى التعليمي  أعاله،بدراسة اجلدول 

 العمر التكرار النسبة ادلئوية
31من  أقل-85 0 3.3  
35من  أقل-31 8 6.7  

41من  أقل-35 5 06.7  
45من  أقل-41 4 03.3  

51من  أقل-45 6 81  
55أقل من - 51 7 83.3  
61من  أقل-55 5 06.7  
 اجلملة 31 011

 ادلستوى التعليمي التكرار النسبة ادلئوية
 البكالوريوس 8 86.7
 محلة الدبلوم العايل 8 6.7%

 محلة ادلاجستَت 03 43.3%
 مجلة الدكتوراه 7 83.3
 اجلملة 31 011
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:العينة، يتبُت اآليتألفراد   
, قننة, من محلة البكالوريوس% من أفراد العينة ادلستليبة للمقابلة ادل86.7 -0

% من أفراد العينة من 34.3درجة الدبلوم العايل,  % من أفراد العينة حيملون6.7
منهم من محلة الدكتوراه. 83.3محلة درجة ادلاجستَت و  

شلا يدل على  يف محلة ادلاجستَت،أفراد العينة شلثلة  شلا سبق يتضح أن النسبة أعلى من
 أن أفراد العينة يسعون إىل االرتقاء ابدلستوى التعليمي الذي يساعدىم يف جتويد األداء.

الوظيفة-ج  
( وظائف أفراد العينة  4اجلدول رقم )  

 الوظيفة التكرار النسية ادلئوية
 زلرر 88 73.3

 منتج 0 3.3
 معد 3 01

 سلرج 8 6.7
 فٍت غرافيكس 8 6.7

 اجلملة 31 

يتضح اآليت: ادلقننة،يبُت وظائف أفراد العينة ادلشاركة يف ادلقابلة  بدراسة اجلدول أعاله الذي  
وىم مسؤولون من  احملررين،من  ادلقننة،% من أفراد العينة الذين استلابوا للمقابلة 73.3  -

والذين يعملون يف فريق عمل  االخرى،انتاج احملتوى السمعي والسمعبصري مبساعدة الكوادر 
% منهم ديثلون ادلهدين ويشًتك كل من ادلخرجُت 01% منهم من ادلنتلُت, 3.3 متلانس،

النسبة. يف 6.7الغرافيكس يف النسبة وىي وفنيي   
اخلربة سنوات-د  

( سنوات خربة أفراد العينة 5اجلدول رقم )      
 السنوات التكرار النسية ادلئوية

7أقل من 8 0 3.3  
08أقل من -7 8 6.7  

07أقل من  – 08 4 03.3  
88من  أقل-07 8 6.7  
87من  أقل-88 8 6.7  

38من  أقل-87 06 53.3  
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فأكثر 38 3 01  
 اجلملة 31 011

يتضح اآليت: ادلقننة،بدراسة اجلدول أعاله الذي يبُت سنوات اخلربة ألفراد العينة ادلشاركة يف ادلقابلة   
% منهم تنحصر خربهتم بُت 6.7و  أعوام  7تًتاوح خربهتم بُت عامُت أقل من  % منهم3.3 -0    

عام, ويشًتك  07عام وأقل من  08% منهم تنحصر خربهتم بُت 03.3عام, و  08اعوام واقل من  7
عام يف  87 وأقل من  88الذين تًتاوح خربهتم بُت و  88وأقل من -07الذين تًتاوح خربهتم بُت  

 38 % منهم خربهتم01وعام  38وأقل من  87% تًتاوح خربهتم بُت 53.3% و 6.7النسبة 
. وأكثر  

  عام. 55أقل من  51أعمارىم بُت  و عام، 38 من أقل-87 خربهتم بُتتًتاوح أن من  يالحظ-8
م 1002احملتوى لقانون اهليئة السودانية لإلذاعة والتلفزيون لسنة  يلحل: نتائج الت2  
حسب ادلصطلحات  م.8110اذليئة السودانية لإلذاعة والتلفزيون لسنة  ابسم قانون القانون، يسمى-0
  )الراديو( االذاعة السمعية، و)التلفزيون( على الوسيلة السمعبصرية.اطالق   االتصال، لمية لوسيليت الع
أو تعديل اللوائح واألوامر والقواعد الصادرة مبوجب القانونُت كل من اذليئة القومية  جيب إلغاء كان-8

 لإلذاعة واذليئة القومية للتلفزيون   اللذين ألغيا الستيعاب أنشطة الراديو والتلفزيون.
الوزير ادلختص يف األنشطة ادلعتادة للراديو والتلفزيون، إذ أهنا تصدر موجهات عامة ذلذا  تدخل-3

 النشاط، لكي تصبح اذليئة حتت إشرافها وتدخلها يف ىذا النشاط.
 اجملتمع اليت جيب التعريف هبا. ونشاط وإصلازاهتا الدولة سياساتد( الفقرة ) (6دد ادلادة )مل حت-4
 الدوري وابلعدل. التدريب العاملُت ابلراديو والتلفزيون ( إىل كيفية تلقي6ادلادة )ك( تشر الفقرة ) مل-5
 ( الفقرة )ب( إىل استبدال أو صيانة أجهزة إنتاج الراديو والتلفزيون.7) رت ادلادةأشا-6
 ادلالية األخرى العامة واالجراءات( منها إجازة ادلوازنة 9األمناء سلطات حسب ادلادة ) جمللس-7
ر يف جتويد إىل ضرورة إجراء احباث ادلستمعُت وادلشاىدين اليت ذلا االث )ىـ(( الفقرة 08)تشر ادلادة مل-8

 األداء وتقدًن اخلدمة اليت يطلبها اجلمهور.
بل اكتفت أبن تكون ى  العام للهيئة،اليت جيب أن حيملها ادلدير  ادلؤىالت   (0)08حتدد ادلادة  مل-9

 رئيس اجلمهورية بناء على توصية الوزير ادلختص  يعينو ادلناسبة واخلربةادلؤىالت 
 هبا  العاملُت والسمعبصرية وحقوق األنشطة السمعية لية لتسيَتالفصل الرابع اجلوانب ادلا مشل-01
 .حيدد الفصل اخلامس نوع زلاسبة العاملُت والتهم ادلوجهة إليهم  مل-00
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 نتائج املقابلة  اثنياً:
.فعلي ذلا تطبيقولكن دون  ،النشاط االعالم ىذا  أن التشريعات تركز على تنظيم ترى غالبية العينة،-0  
تركز على اجلوانب العقابية. والسمعبصرية الأن التشريعات االعالمية السمعية  ترىالعينة  غالبية-8  
.هاالنشاط يف وضع ىذا  ال تشرك شلارسي التشريعات تضع  اليتأن اجلهات  ترى  ،العينة غالبية-3  
.يف الراديو والتلفزيون  العملإلغاء التشريعات ادلطبقة لتنظيم  ضرورةب تقر العينة، نصف-4  
يف الراديو والتلفزيون.العينة يرون ضرورة سن تشريعات أكثر فاعلية يف تنظيم العمل  غالبية أفراد-5  
  .السمعي والسمعبصري االعالم زلاكم لقضاايينة يقرون بعدم وجود الع الساحقة من األغلبية-6
.األجهزة السمعية والسمعبصريةيف  ال ديارس يرون أن حق التعبَت أفراد العينة نصف-7  
يرون أن حارس البوابة يؤدي دور الرقيب عند النشاط السمعي والسمعبصري. أفراد العينة غالبية-8  
.اابً على األداءإجيسياسات واضحة تنعكس  انال يتبع الراديو والتلفزيونأن  ترى العينة غالبية -9  

.أن النشاط االعالمي السمعي والسمعبصري يراعي أخالقيات مهنة االعالم ترى معظم العينة،-01  
ال حتفظ حقوقهم األدبية. التشريعاتيرون أفراد العينة  غالبية-00  
.أن التشريعات تكفل احلقوق ادلالية للعاملُت يف األجهزة السمعية والسمعبصرية ترىالعينة  معظم-08  
رية يف أفراد العينة يرون أن التشريعات حتمي حق شلارسي األنشطة السمعية والسمعبص معظم-03

., ولكن حراس البواابت يتحكمون فيما يصل لللمهوراحلصول على ادلعلومات  
.تاج السمعية والسمعبصرية لتواكب التطورإنأجهزة ان التشريعات تضمن جتديد  ترىالعينة  معظم-04  
يف التدريب ادلناسب ألداء عملهم بكفاءة.العاملُت ال تكفل احلق  التشريعات ترى أنالعينة  معظم-05  
.ال هتتم إبجراء حبوث اجلمهور السمعية والسمعبصرية ان األجهزة العينة يرونأفراد  غالبية-06  
.الراديو والتلفزيون أرشيفال تضمن احلفاظ على  التشريعات ى أنر تالعينة من الساحقة  األغلبية-07  
.معيار الكفاءة يستند إىل العاملُت الأن توظيف  يرونالبية أفراد العينة غ-09  
والسمعبصري. ابلنشاط السمعيتتدخل من أفراد العينة يرون أن الوزارة ادلعنية  الساحقة األغلبية-81  
 أنو ال يوجد ثبات يف النظام اإلداري لألجهزة السمعية والسمعربية.     العينة يرونأفراد  غالبية-80

 الفروض البحثية اثلثاً:
أن  م،8110والتلفزيون لعام  لإلذاعةحتليل احملتوى لقانون اذليئة السودانية  من خاللإثبات  ديكن-0

 ىذا القانون يتقاطع مع ذلك، لكندل على ما ي والسمعبصري،السمعي العمل لينظم وضع  القانون
وىنا تربز  للقانون،قوانُت أخرى وتتدخل السلطة ادلتمثلة يف الوزير ادلعٍت لتحول دون التطبيق الفعلي 
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وكذلك توجد  اجلمهور،دور حراس البواابت يف السماح للمعلومات لتصل إىل  ينشطو نظرية السلطة 
(22 )س. احلرارقابة قبلية للمحتوى االعالمي ديارسها من ىؤالء   

 فقط، إىلم 8110اذليئة السودانية لإلذاعة والتلفزيون لعام  لقانون 30الفقرة )ب( من ادلادة  أشار-8
كما أن ىناك قوانُت أخرى مثل   القانون، عليها اليت حياسبإال أهنا مل حتدد التهم  ابذليئة،زلاسبة العاملُت 

 .يف السودان اجلنائي الطوارئ القانونقوانُت 

 التشريعات االعالمية السودانية حق احلصول على ادلعلومات يف النشاط السمعيتكفل -3
.البواابتاحلاكمة وإطالق يد حراس السلطة  لتعسفلكن مل يطبق ىذا احلق  والسمعبصري،  

داري للهيئة وذلك لعدم االستقرار اإل األداء،اجياابً على  تنعكسعدم وضوح الساسة االعالمية -4
وقد أثبت  فصلهما،يون يف ىيئة واحدة مت يتم حيث يتم دمج الراديو والتلفز  والتلفزيون، السودانية لإلذاعة

  أفراد العينة ادلشاركُت يف ادلقابلة ادلقننة ذلك.
 رابعاً: التوصيات

جودة األداء يف  تضمن، ألهنا أغفلت بعض اجلوانب اليت السوداين، إلغاء قوانُت الراديو والتلفزيون-0
استبداذلا بقوانُت حتفظ حقوق العاملُت واجلمهورمع  لللمهور، ىذا النشاط، وايصال ادلعلومات   

لينعكس  والسمعبصري يف السودان،وادلختصُت يف اجملال السمعي  كفاءسن قوانُت هتتم بتوظيف األ-8
ال كما تريد السلطة احلاكمة. اجلمهور، إعالمية يف تقدًن خدمة إجيااب ً   

لسمعبصرية من االتالف، القانون الذي سوف يسن للحفاظ على ادلكتبة السمعية وا إىلإضافة مادة -3
ادلهتمون والباحثون.ادلواد ادلسللة  واليت حيتاجها ت قد تعرضت إلتالف، فقدألهنا   

، عية والسمعبصرية، لتواكب التطورإنتاج ادلواد السمأجهزة ة مادة أكثر وضوحاً لضمان جتديد إضاف-4
. من وسائل االتصال اإلقليمية والعادليةسودانية أو منافسة سواء, وإال سوف يتحول اجلمهور إىل وسائل   

 
 
 
 
 

                                                           
م1-3-4159 - أحد أفراد عٌنة المقابلة المقننة للبحث  -جامعة جازان , السعودٌة وممارسة لإلعالم -عفاف عبد هللا, أستاذ مشارك  -

22
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 اخلادتة:
حتكم العمل يف الراديو اليت تنظم  التشريعات السودانية ادلاسة لدراسةجاء ىذا البحث للحاجة 

الوسائل على نشر ما , خاصة وأن ىذا النشاط بُت مطرقة السلطة احلاكمة  اليت ختضع ىذه والتلفزيون
مبراحلها وسندان حراس البواابت الذين ديارسون الرقابة,  تها,تستخدمو لعكس أنشط اً بوقتريد لتصبح 

المية سياسات اع من بينها عدم وجود حرية التعبَت وال توجد, أسفر ىذا البحث عن نتائج ادلختلفة
يئة السودانية لإلذاعة والتلفزيون للعام ليل احملتوى لقانون اذلطبقت ىذه الدراسة  أدايت حتواضحة ادلعامل. 

م, ألنو كان ساٍر يف اإلطار الزماين للبحث, وادلقابلة اليت أسفرت عن نتائج منها عدم وجود 8110
زلاكم تفصل يف قضااي االعالم السمعي والسمعبصري, وعدم وجود نص قانوين للحفاظ على األرشيف 

ق ألحباث يف ىذا اجملال. السمعي والسمهبصري. وتعد ىذه الدراسة منطل  
 املصادر واملراجع 

جالل اجتاىات النخبة اإلعالمية السعودية ضلو تشريعات االعالم اجلديد يف  يوسف أمساء -0      
م 8109إطار نظرية ادلسؤولية االجتماعية، حبث لتيل درجة ادلاجستَت االعالم, جامعة ادللك العزيز,    

8107اجلزائر , قانون واألعمال، رللة العالمي يف السوداناالقوانُت العمل , اذلامشي مصعب -8   
م8115 -0998روال  احلروب, دراسة حول التشريعات اإلعالمية األردنية,  -3   
310,  ص: 0977, عامل الكتب 4علم النفس االجتماعي، القاىرة, ط , زىران حامد -4   

83 ,ص ,8117بَتوت،,  دار الشروق كرم شليب,  اخلرب الصحفي وضوابطو اإلسالمية،    -5   
، 0زلمود السماسَتي، زلمود: فلسفات اإلعالم ادلعاصرة: قراءة يف ضوء ادلنظور اإلسالمي، ط -6 

49ص:  ,8118أمريكا: ادلعهد العادلي للفكر اإلسالمي   
. -075, ص9حسن مكاوي وليلى السيد, االتصال ونظرايتو ادلعاصرة, القاىرة, الدار اللبنانية, ط -7

  
م اإلدارية, عمان,  زىران كلظم جودة. أساليب البحث العلمي يف ميدان العلو طاىر  الكاللدة  و  -8

077ص  0997للنشر,  
-038م, ص, 8104 لقاىرة, دار الفكر العريب, عاطف عديل العبد, الرأي العام وطرق قياسو, ا    

9-  
01:39 8105-16-85مؤسسة قوانُت الشرق لتطوير ادلمارس القانوين بتاريخ :   01 

, ص8115 القاىرة, التشريعات االعالمية, ليلى  دمحم عبد اجمليد,  -00   
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م,3-8109- 7, السعودية -خالد إبراىيم عوض, استاذ االعالم جبامعة ادللك  -08    
م. 8109-3-9,  الراديو والتلفزيون, مقابلة  84ان, معدة برامج بقناة سودانية سليمتوحيدة  -03  

م8109-3-4هتاين  جربيل الريح, اإلذاعة السودانية, مفابلة, -04    
م8110قانون اذليئة السودانية لإلذاعة والتلفزيون لسنة  -05   
 قةبعوض إبراىيم عوض, مقابلة سا -06

م5-3-8109 - -07 ستاذ مشارك وشلارسة لإلعالم, ) مقابلة( أ أمحد  عفاف عبد هللا, -07   
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