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قضا ااان املنافسا ااة ي سا ااياا بيا ااا احلقا ااوا السا اامعية ال ا ارية ل
الرنضية الكربى

ا اادا

مذكرة من أمانة األونكتاد

موجز تنفيذي
أص بببب البال ببد القحد بباري لة ببداأ ال مت ببي ،ييفحا ببا أ ي بب ،محزاي ببد  ،و الا ببنوا
األخبب ، ،أ ببدأ ايببق السببوة الاببمالي ،البدب ي ،لببوع دببذا السيبباملن وقببد أر تيف يببف املنا ابب،
سياة عدر مابحس مبن األ بداأ ال متبي ،اليفب يل بويبا ايبق السبوة الابمالي ،البدب ي ،يل
رع ييب ارا ببب ،ن ول با اقحنباق السبوة الابمالي ،البدب ي ،بلفب ،دايلب ،ملسبدما
جتاع م حب ،قارع على ّ
احملحو اإلعالما ومشغلا الحلفزيون املد ومل األج ويشيفا ناب ،ببب ،مبن ومبومل ينفباقلى علبى
ال امجن وخيضق ايق وش اق السوة الامالي ،البدب ي ،لة بداأ ال متبي ،للسواعبد املحاللسب ،ابملنا اب،،
ول سبيما رب التفاقبا املانالبب ،للمنا اب ،اب املشباعيق ويسبباق اسبحالمال امل ابببز املليمنب،ن وقببد
أسف النزومل يل اب األ بداأ ال متبي ،اةامب ،مبن خبالل الحلفزيبون املبد ومل األجب أو عبا البد ق
اب املشادد عن زمر ار أعمال الس صن ،والب غ ،املش وملن
وتا ببلذ د ببذر امل ببذب الض ببوق عل ببى ما ببا  ،ينف ببا ق ببانون املنا ا بب ،ت ببو  ،يميفاني بب،
دببول املشبباددين علببى ا ب األ ببداأ ال متببي ،جنبببا يل جنببب مببق ايبب ،محزنبب ،لل سببوة
الاببمالي ،البدب ي،ن وابإلتببا  ،يل لببا ،تنرب املببذب أ ضببا املماعسببا الدوليبب ،دببذا ا ببال،
لحيفون م جالا للبلدان النامي،ن

)GE.18-07000(A



TD/B/C.I/CLP/50

مقدمة :اجلوانب الثقافية واالجتماعية واالقت ادية
 -١تشيفا ال مت ،نشاطا اجحماعيا ولسا يا لاعسه ويسدعر مالي األشخاص مجيق أحناق
الال بباو ،ويش بباع يل ببا الن بباق ألس ببباو تحالل ببأ ابلد ب  ،أو الت ي ببه أو الحا ببلي ،أو املحال بب،ن وتني ببوي
ال متب ،علبى يميفبات للحو يبد ودبا قبارع علبى تسلبيو الفب وة اب النباق ،سبواق بانبت ع قيب،
أو جنا بي  ،أو لسا يبب ،أو اجحماعيبب ،أو اقحدبباري،ن وتحألبباوز األاالببار الجحماعيبب ،وال سا يبب ،لل متبب،
الدور وتدا يل مجيق أحناق الالاون
 -٢ودنا وموع ،بب ،من األرل ،على ماا ا قيامل ال مت ،والت يه ،ل سيما لح ا
الد  ،الالام ،والد من اجل لب ،والابلو غب ،الجحمباعا وتالزيبز الحماسبا الجحمباعان وابإلتبا ،
يل لببا ،دنببا أرلبب ،ب بب ،علببى عببدر مببن ااإلع الجحماعيبب ،اإل اايبب ،مببن املشبباعب ،ال متبب،
والحماعين ال متي،ن وتحم ا أ ابن أنبوامل األرلب ،الفوايبد املحدبل ،ابلدب  ،،لبا لبا خفب
أو منببق املشببابا الد ب ي ،البدنيبب ،والالسليبب ،وزمر الو ببوعا احملسسبب ،تيفبباليف ال عايبب ،الد ب ي،ن
و يما يحاللأ اباإلع املتتب ،على عأق املال الجحماعا ،دنا أرل ،تفيد أبن ال متب ،تشبيفا نوعبا
من الغِ اق الجحماعا ،ل سيما يما يحاللأ ابلتااذن واينت الدعاسا نحايج ي ااي ،،لا لا
يمببا خيببو الببد مببن الحببوت ا الجحماعيبب ،واإللنيبب ،وتالزيببز الالمببا اجلمبباعا واملشبباعب ،ا حماليبب،،
وخباص ،الالما الحيوعان
 -٣واببدأ البالببد القحدبباري لل متبب ،ييفحاببا أ يبب ،محزايببد ن ويابباعد تنفيببذ ببدأ عمتببا
بب بب ،تي ببوي اةياب ببا األساس ببي ،،وي ببار ب ب ص الالم ببا ،و مب ب ت ببد أ عأق امل ببال األجنب ب ،
وتشأليق الالعب وال متي  ،ويالى اذلا يسلاما بب،ا الحنمي ،القحداري ،الوطنيب،ن ولبذلا
ليفن السول ين لل مت ،أل ا محالدر األاالار على ا حمق والقحدار()١ن
 -4ومث بب ،اعتب بباني ولي ببأ اب ب ال مت بب ،واإلع ببالحن ببال اغبون مش ببادد األ ببداأ ال مت ببي،
ل ياببحييالون رايمببا الضببوع شخدببيا ،ومببن ة الاجبب ،يل ط يسبب ،رحلفبب ،للمشبباعب ،الحأل ابب،
اليبب،ن وليف ببن ملسببدما وس ببايذ اإلعببالح أن يا بباعدوا دببذا الد ببدر عببن ط ي ببأ بفالبب ،يميفاني بب،
الدببول علببى ماللومببا مباشب عببن الببدأ مببن خببالل الحسبباعي اإلخباعيبب ،و/أو الحغييبب ،املباشب
اليفامل ،عن ط يأ الب الان ولحبو  ،دبذا البب البا ،يحالب علبى مسبدما اإلبدما اإلعالميب،
الدببول علببى سببوة النسببا ،الببم تيفحاببا قيمبب ،خاصبب ،يمببا يحاللببأ ابأل ببداأ ال متببي ،الالاليبب،
اجلور ن ولذلا ليا املسدمون يل تفضيا ياز سوة دذر األ داأ يباز خالدب ،لالسبحفار
من اإلي ارا املحأتي ،من اإلعالن وال سوح املد وع ،من املشتب ن

أوالا -تطور بيا احلقوا السمعية ال رية وأتثريه على األ دا الرنضية
 -5أر ايب ببق السب ببوة الاب ببمالي ،البد ب ب ي ،الالسب ببور األخب بب ،يل ب ببدوأ لب ببوع السيب ببامل
ال متببان ومببن تاببينيا الس ب ن املاتببا يل منحدببف مثانينياتببه ،للببت أسببالاع يعببار اإلعسببال
منخفضبب ،افالببا الالببدر احملببدور مببن األ ببداأ ال متببي ،املب ولبب ،،وبببان منرمببو األ ببداأ يحلسببون
__________
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قبب ،عم ببا األمببى املح ببد املش ببتب ،ا ب الوبببال املالنيبب ،احا ببخ ،ال متبب ،ألغ ب ا
ال مت ،بأرا للحنمي ،والاالح ،الحس ي النلايان
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تالويضببا قلببيال مببن ديذببا اإل اعبب ،ين تلسببور أصببالن واببدأ دببذا الوتببق يحغبب ،أواخب ال مانينيببا
وأوايببا الحاببالينيا  ،مببد وعا ابلح ي ب الحببدع ا ألس بواة الب ب اإل اعببا والحلفزيببو وابلحيببوعا
الحيفنولوجي بب،ن واعتف ببق ع ببدر اجلل ببا الفاعل بب ،ابط ب ار جان ببب اليل بببن ونحيأل بب ،ل ببذلا ،واجل ببت
ديذا اإل اع ،الالام ،منا ا ،محزايد من اةيذا اإل اعي ،للحلفزيون املبد ومل األجب ابليفببا والاباتا
ومشغلا التدال ن وأر تيف يف املنا ا ،سياة عدر ماحس من األ داأ ال متي ،اليفب
يل بويا ايق السوة الامالي ،البد ي ،يل جتاع م حب ،قارع على ِّ
رع يي ارا بب ،ن

 -6و الوق ببت الاتب ب  ،دن ببا عالق بب ،تيفا لي بب ،اب ب ال مت بب ،ووس ببايذ اإلع ببالحن ال مت بب،
مددع من مدارع احملحوم لسيامل وسايذ اإلعالح الالامب ،والحألاعيب ،،البذي قبد يبذدب يل بد
الحلفزيببون املببد ومل األجب ن وابمل ببا ،ل ببا
اسببحخداح ال متبب ،ب ببدأ دبباح لببزمر عببدر املشببتب
ايق سوة الحلفزيون مددعا أساسيا لحمويا املنرما ال متي ،والنبواري وال متبي البذين ودبلون
على مبالغ بب ،عن سوة الحلفزيون وال عاي ،علبى الابواقن وييفحابا احملحبو ال متبا عباة اجلبور
قيمبب ،خاصبب ،ملسببدما احملحببو اإلعالمببا علببى رحلببف املاببحوم ن وحملحببو ال متبب ،قببدع يببد علببى
اجحذاو دو بب ،من اجلملوع ،ول ليفن على الالموح اسحبدال أنشي ،ت يلي ،أخ اهن
 -7ونرب ا لحزايببد اليلببب علببى احملحببو الالبباة اجلببور وعببدر األ ببداأ الالاليبب ،اجلببور السببارع
على اجحذاو مجاد ،بب ، ،أصبب دذا احملحو من املواعر الش ي  ،،األم الذي أسبلى زمر
ال سببوح املحدببل ،ابلسببوة زمر بببب ،ن ول ببا اقحنبباق الس بوة الاببمالي ،البد ب ي ،لة ببداأ ال متببي،
بلف ،بب ،ملسدما احملحو اإلعالما ومشبغلا الحلفزيبون املبد ومل األجب ويشبيفا دب ،ببب ،مبن
عبباح ٢٠٠٩
ومبومل ينفبباقلى علببى ال ب امجن سببد أنفسببت اةيذببا اإل اعيبب ،البببار األوعو
م ب ال بواة  5,٨اليببون يببوعو علببى اقحنبباق السببوة ،ول ببا لببا مببا يس ب و مببن  ١7املايبب ،مببن
ومومل ينفاقلى على ال امج الذي الغ  ٣4,5اليون يوعو()٢ن
 -٨ومن أدى السوة وأب دا جا ايب ،ملسبدما احملحبو اإلعالمبا السبوة املحاللسب ،ابأل بداأ
ال متببي ،الدوليبب ،والالامليبب ،اليفب والبيببول ال يالبب ،املاببحو لل متببا ال يياببي،ن أمببا األ ببداأ
األخ ب  ،م ببا سببباقا الاببياعا و وعمببول وانو واأل ببداأ املحاللسبب ،ا متببا مببن قبيببا ال ب غ
والحنس واليف ييفيت ،الار ما يت االيدا امل تب ،ال اني ،من يب ومبومل اإلنفباة علبى السبوة
الامالي ،البد ي،ن وابإلتا  ،يل لا ،دنا وموع ،من األ داأ األخ الم ختحلف شالبيحلا
لببد اجلمبباد ،مببن الببد يل زخ ب  ،م ببا الحز لببأ علببى ال ب لج النماببا ،وعبببوو الببدعاجا
الألييف ببا ،وبب ب الي ببد ال ببداع  ،واملالبم بب ،دنغ بباعم ،والبيا بببول الي بباابن ،وبب ب الا ببل،
الولم املح د األم ييفي،ن

 -٩وأخ،ا ،أر النزومل الباة يل اب األ بداأ ال متبي ،اةامب ،مبن خبالل الحلفزيبون املبد ومل
األج أو الحلفزيون السايى على الد ق اب املشبادد يل زمر بار الس صبن ،وعمليبا يعبار
اإلعسال غ ،املش وع،ن

__________
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اثني ا -األمهية االقت ادية لل ث اإلذاعي والتلفزيوين ي الرنضة
 -١٠اعتفالببت عسببوح السببوة اإلعالميبب ،لة ببداأ ال متببي ،الالاليبب ،اجلببور اعتفاعببا بب ب،ا الالسببور
األخب ،ن اللببى سبببيا امل ببال ،زار عسببوح بببأق الالبباو البم ينرملببا البببار الببدوة ليفب السببدح (الفيفببا)
أبب ب مببن  ٩٠٠املايبب ،الالش ب ين سببن ،األخبب ،ن وأصبببب ايببق السببوة الاببمالي ،البد ب ي ،،اناببب،
ت بتاوني ا ب  4٠و 6٠املايبب ،،ي ببد البببايز ال يياببي ،لحببد أ اإلي ب ارا لل متببا ال تا يبب ،،يل
جان ببب عملي ببا ال عاي بب ،واي ببق ت ببذاب األ ببداأ الي بب ،والحاب بويأن وبح ببا اإليب ب ارا املحأتي بب ،م ببن اي ببق
السببوة الاببمالي ،البد ب ي ،للم حببو الالبباة اجلببور ميفانبب ،مبزيبب ،اوجببه خ باص وببال ب ب السببدح،
ا بببما وعر الحس ي ب امل بباة لالب ببار ال ببدوة ليف ب الس ببدح لال بباح ٢٠١6ن واعتفال ببت اإلي ب ارا الالاملي بب،
املحأتي ،من ختديو السوة الابمالي ،البدب ي ،ليفبأق الالباو البم ينرملبا الفيفبا مبن  ٨4مليبون يبوعو
عاح  ١٩٩٨يل أب من  ٢.4اليون يوعو عاح ٢٠١4ن وبما ليفن توقاله ،ختحلبف املببالغ املد وعب،
األسب بواة الوطني بب ،الف ري بب ،اخحال ببا ببب ب،ان ف ببا املوس ببى  ،٢٠١7/٢٠١6بان ببت عس ببوح الس ببوة
الاببمالي ،البدب ي ،لل اايببا ال تا يبب ،اليفب عامليببا ،مالب ا عنلببا لاليب اليوعودببا  ،بمببا يلببا
الببدوعي الببوطر ليفب السببدح األم ييفيبب( ،الببولم املح ببد ) 5 567؛ والببدوعي اإلنيفليببزي املمحبباز
( ٢٠يسببا مببن ينيفل بتا وويلببز ،اململيفبب ،املح ببد ل ييانيببا الالرمببى وزي لنببدا الشببمالي٣ ٠44 ،)،؛
وال ببدوعي ال ييا ببا للبيا بببول (ال ببولم املح ببد ) ٢ ٣74؛ وال ااي بب ،الوطني بب ،ليفب ب الا ببل( ،ال ببولم
املح ب ببد ) ٢ ٢45؛ والب ببدوعي اإلسب بببا (يسب بببانيا) ١ 45٠؛ وروعي أايب ببال أوعواب (البب ببار األوعو
ليف السدح) ١ 4٠4؛ والدوعي األملا (أملانيا)١ ١5٩ ،؛ وسباة الاياعا و وعمول وانو5٢٠ ،ن
 -١١واأللالاو األوليمبي ،أب األ داأ ال متي ،مشادد الالاون سد شبادد األلالباو
عبباح  ٢٠١6ندببف سببيفان الالبباو ،مببق اعتفببامل السببحلال علببى اإلنتنببت ليدببا يل  7,٢اليببون
مشبادد علببى مندببا وسببايذ الحواصببا الجحمبباعا ،ودببو تببالف الب قى الببذي سببأللحه دببذر األلالبباو
عاح ٢٠١٢ن و الفت الفاصل ،ا الدل  ،زار الحغيي ،الحلفزيوني ،انابب ١٣,5 ،املايب،
والحغييبب ،ال قميبب ،اناببب ،بببب ،الغببت  ١٩٨,6املايبب،ن وشببيفلت السببوة الاببمالي ،البدب ي ،أبب
مددع إليب ارا البب ،األوليمبيب ،علبى مبد أب ب مبن لاللب ،عسبورن ومساعنب ،بيب ارا البب اإل اعبا
والحلفزيو الم الغت  ١,٢مليبون رولعا مبن األلالباو األوملبيب ،لالباح  ،١٩6٠قُب ِّدع أن يي اراابا
عاح  ٢٠١6الغت  4.١اليون رولع وم لت  74املاي ،من مدارع يي ارا األلالاو()٣ن
 -١٢وتحضببب الببزمر ال سببوح أيضببا مببن األ ببداأ ال متببي ،ال يياببي ،الببم ينرملببا البببار
األوعو ليف السدحن فا عباح  ،٢٠١6الغبت ييب ارا السبوة الابمالي ،البدب ي ،،لبا يلبا تلبا
املحاللس ،ابلبيول ،األوعواي ٣ ١٨5 ،،مليون يوعو ،منلا  ١ 4٠4مالي يوعو لدوعي أايال أوعواب
و ٣١١مليببون يببوعو للببدوعي األوعو ن و عبباح  ،٢٠١5الغببت اإليب ارا الببم تلسحلببا املنا اببحان
ب بوات ،السب ببوة الاب ببمالي ،البد ب ب ي،
األخ بب ،ن  ١ ٣٩5مليب ببون يب ببوعو ،وتب ب ب منلب ببا أن الب ببزمر
الغت  ١٨املاي ،عاح وا د()4ن
 -١٣و ع بباح  ،٢٠١7ب ببان م ببن املحوق ببق أن ت ببدع ال مت بب ،الالاملي بب ،يي ب ارا تبل ببغ بواة ٩١
اليببون رولعن ومببن املحوق ببق أن تزيببد س ببوة األ ببداأ ال متببي ،عل ببى الدبباليد الال بباملا لالببدل ع ببو
سنوي مبب يبلغ  ٣.6املاي ،الفت ٢٠٢١-٢٠١7ن

__________

()٣
()4
4

انر https://www.olympic.org/broadcastersن
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اثلث ا -الطابا القانوين للحقوا السمعية ال رية
 -١4نر ا يل الدوع الجحماعا لة داأ ال متبي ،وأل دبا علبى القحدبار اليفلبا ،يشبيفا عسبى
ببدور ونيبباة ايحلببا السانونيبب ،بببدم دامببا للمشب ع ن ويب تبذ جببزق محزايببد مببن السيمبب ،القحدبباري،
لل متبب ،حبسببوة املليفيبب ،الفيف يبب،ن يل أن دنببا ب ب،ا مببن ااعاق املحباينبب ،يمببا اب أصب او املدببل ،
واملشب ع الببوطني اشببأن شببيفا ونيبباة المايبب ،الببم ببب من لببا لة ببداأ ال متببي،ن املشببابا
املحاللسبب ،ابلالالقبب ،اب ال متبب ،ووسببايذ اإلعببالح أصببب ت ا أ يبب ،اعبب ،ألن الحغييبب ،اإلعالميبب،
من املدارع ال يياي ،لدخا ال متا ال تا ي،ن
 -١5وعلى الداليد الدوة ،تناولت املنرم ،الالامليب ،للمليفيب ،الفيف يب ،اشبيفا غب ،مباشب الالالقب،
ا وسايذ اإلعالح وال مت ،من خالل املالاددا والتفاقيا املحدل ،حبمايب ،السبوة ا الدبل،
اإلاص ،ابملنحأل واملنرما اإل اعي،ن وليفن ةذر األخب ،أن تنبحج تابأليال لة بداأ ال متبي،
وأن تاحفيد اذلا من اي ،السوة ا الدل ،املمنو ب ،ملنحألبا األعمبال الابمالي ،البدب ي ،،ومبن
شتني الدول على ي هنى لسحنااخ الحاأليال وتوزياللا ونسللا يل اجلملوعن
ة يُ َ

 -١6وتنشئ التفاقي ،الدولي ،لماي ،املبؤرين ومنحألبا الحابأليال الدبوتي ،واملنرمبا اإل اعيب،
( )١٩6١ببدا أرى مببن مالبباي ،المايبب ،الدوليبب ،للمنرمببا اإل اعيبب ،وتببنو علببى أن لببديلى سوقببا
دب ي ،ملببد  ٢٠عامببا ن نببون أو ورب ون لوجبلببا االب األ الببال ،لببا لببا يعببار اب أعمبباةى
اإل اعي ،،وت بيبت (تابأليا) دبذر األعمبال ،واسحناباخ أعمباةى اإل اعيب ،امل بّحب ،ونسبا األعمبال الحليفزيونيب،
للألملببوع ي ا أُج ب ي دببذا النسببا أمببابن مفحو بب ،للألملببوع مسااببا ر ببق عسببوح للببدخولن وتببنو
التفاقي ،على ماحو أساسا من الماي ،،غ ،أن تيبوعا دامب ،وبال الحيفنولوجيبا و الابوة
قببد دببلت منببذ اعحمببار التفاقيبب ،ول تحي ب ة يليلببا دببذر األخبب ،ن و عبباح  ،١٩٩7ش ب مل أعضبباق
املنرمبب ،الالامليبب ،للمليفيبب ،الفيف يبب ،اسببحال ا للمالبباي ،السايمبب ،يطبباع اللألنبب ،الدايمبب ،املالنيبب ،حبببأ
املؤلف والسوة ا اوع اةدف منه ي بار يطباع قبانو روة ومبا ادبوع ماليمب ،و الالب ،مبن ق صبن،
يشاعا الب اإل اعان و ىت اان ،و يحى الحوصا االد يل اتفاة اشأن بيفيب ،السيباح ابذلا واشبأن
السوة األخ  ،ين وجد  ،الم ينبغا يعياؤدا للليذا اإل اعي،ن
 -١7ول ت ب ب ال ببدول األعض بباق الب ببار األوعو  ،تش ب ب يالااا الداخلي بب ،،أن األ ببداأ
ال متي ،مؤدل ،ةذر السبوة ا الدبل ،نرب ا لالبدح وجبور أي شبيفا مبن أشبيفال الحالبب ،املبحيفب أو
تنفيذ األ داأ وعدح وجور سيناعيو أو عسبد يمبا
اإلاداعا ،وعدح يميفاني ،الحنبؤ وعدح اليس
خيببو األلالبباو واملاببااسا ن وأبببد أليفمبب ،الالببدل األوعوايبب ،دببذا الحفابب ،عبباح ،٢٠١١
قضيFootball Association Premier League Limited and Others v. QC ،
يفملا الدارع
 Leisure and OthersوKaren Murphy v. Media Protection Services Limitedن وتب أليفمب،
الالدل أن األ داأ ال متبي ،،ول سبيما مبباعم بب السبدح ،البم ختضبق لسواعبد اللالبب ،،ل تبت
سببوة املؤل ببف ،ودببا لببذلا ماببحبالد مببن ايبب ،س ببوة
أي وببال لل يبب ،اإلاداعيبب ،ألغ ب ا
املؤلببفن ايببد أن اسحنابباخ األعمببال الاببمالي ،البد ب ي ،أو توزياللببا أو نسللببا يل اجلملببوع ل ي بزال
يحيلب ي ت من أص او السوةن
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رابع ا -اإلطار القانوين للح ول على األ دا الرنضية الكربى
 -١٨مت ت ي اسح داأ الحش يالا املحاللس ،ابأل بداأ ال متبي ،اليفب ابرعباقا تفيبد أبن
تغييبب ،األ ببداأ ال متببي ،الب باعز سببحنزمل يل اةأل ب مببن الب ب ا ببا علببى األلبب ،يل الحلفزيببون
ببال عببدح وجببور دببذر الحشب يالا ن ومنببذ تاببالينيا السب ن املاتببا ،أوعواب
املببد ومل األجب
على وجه اإلدوص ،بولت الحغييب ،الحلفزيونيب ،اليب ،أل بداأ بب السبدح احملليب ،ال يالب ،املابحو
يل ببد بببب ،مببن الب ب ا ببا علببى األلبب ،يل الحلفزيببون املببد ومل األج ب ن و الببولم املح ببد ،
بان ببت دألب ب الحغيي بب ،حن ببو الحلفزي ببون امل ببد ومل األجب ب أق ببا وت ببو ا ،غ بب ،أن الا ببنوا األخ بب،
شلد بول مل ولا توا ا امج األ داأ ال متي ،الالالي ،اجلور من الحلفزيبون ا با علبى
األلبب ،يل الحلفزيببون ابليفبببا و/أو ابلابباتا املببد ومل األجب ن اللببى سبببيا امل ببال ،بببان دنببا االب
اإلببالف عنببدما اقحنببت وشبببيف ،ال ب امج الت يليبب ،وال متببي،و للليذببا اإل اعيبب ،للحلفزيببون املببد ومل
األج سوة الب الحسليدي ل تمج ب السدح األم ييفي ،مااق اإللنب ااحبداق مبن عباح ،٢٠٠6
االد أن بان محا ا للمشاددين على شبيف ،الحلفزيون ا ا على األل ،ألب من  ٣٠عامان
 -١٩وقد عار عبو الحلفزيبون املبد ومل األجب افوايبد ببب ،علبى املشباددين واملنرمبا ال متبي،
علببى الا بواق يل أن لببا ل ينببحسو مببن الببدعو يل وتببق تش ب يالا لة ببداأ ال يياببي ،،ودببا
رعببو قايمبب ،علبى قببدع دببذر األ ببداأ علببى تالزيببز و/أو فببق اجلناببي ،ال سا يبب،ن وياليفببس تنرببيى
الب ال متا على الداليد الوطر تساليد أللي ،عخيي ،وسياسي ،ولسا ي ،مالينب،ن وليفبن ،ألغب ا
الح ليا املساعن ،متييز أنوامل رحلف ،من اللوايب دذر الاوةن
 -٢٠أول ،أنرمبب ،الاببوة الب  ،يبُبت البب ال متببا للاببوة ،لوجببب يطبباع تنريمببا أقببا
ص ب ام ،،لض ببمان تغيي بب ،تلفزيوني بب ،واني بب ،عل ببى األل بب ،لة ببداأ اليف ب ن وليف ببن وص ببف البب ب
ال متببا ال ازيببا وجنببوو أ يسيببا والببولم املح ببد علببى أنببه خيضببق للاببوة مالرمببه نر ب ا
لال ببدح وج ببور تش ب يالا يم ببا يحالل ببأ ابأل ببداأ ال مت ببي ،اليفب ب ن و ال ببولم املح ببد  ،ب ببان
اعحمار هنج الاوة ال ع ،مميز للب اإل اعا منذ نشأتهن ودنبا لبالأ نسباني عييابي ،دبذا
الدببدر ،توتببب النسيحببان األوليببان منلببا هنببج الاببوة ال ب ن أول ،اهنزمببت خدمبب ،الب ب اإل اعببا
الالامبب ،أمبباح الشبببيفا الحألاعيبب ،عمليببا تسببد الاليبباقا لل دببول علببى سببوة األ ببداأ
ال متي ،الشالبي،ن إلنيا ،سبالينيا الس ن املاتا ،ووجلبت قواعبد جلنب ،التدبال الباريب،،
ودببا اةيذبب ،الوطنيبب ،السايمبب ،علببى تنرببيى الب ب اإل اعببا ،الببم وتببالحلا ملنببق يبباز ديذببا الب ب
اإل اعببا ابليفبببا لسببوة ا ب أ ببداأ مالينبب ،،م ببا الالاببل ،الالاملي ب ،للببدوعي ال يياببا للبيابببول
والاوا اول للدوعي الوطر ليفب السبدح األم ييفيب ،واأللالباو األوملبيب ،،ايالبن موّبأ أمباح احمليفمب،
يبب ،الحالببب ،املندببوص عليببه الحالببديا األول لدسببحوع الببولم
اببدعو أهنببا تنحلببا الببأ
املح د ن وليفن ،على ال غى من دذين الحيبوعين ،ل تبزال اةيذبا املذيالب ،للب امج الحألاعيب ،ا انيب،
على األل ،تضيلق ادوع قيباري البب ال متبان إلل باُ ،وتبق قبانون البب ال متبا ()١٩6١
لضببمان م اعببا ق بوان املنا ابب ،الببولم املح ببد الاببما اإلاصبب ،للب ب ال متببا وت ب خيو
البيق اجلماعا لل سوة الامالي ،البد ي ،من جانب ال اايا الوطني ،ال يياي،ن
 -٢١إلنيبا ،األنرمب ،البم توجببد يلبا لبوايب قويبب ،م با أسبتاليا واةنببدُ ،متبنَب ديذبا اإل اعبب،
الالام ،أو اةيذا اإل اعي ،الحألاعي ،ا اني ،على األل ،روعا مليمنا الب ال متان اللى سببيا
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اةند على اي ،تنريمي ،قوي ،لحغيي ،األ داأ ال متي ،اليف على
امل ال ،تنو الحش يالا
الحلفزيون ا ا على األل ،من جانب ديذ ،اإل اع ،الالام ،روعراعشانن ولنق قانون يشاعا الب
ال متا (الحساسى اإللزاما مبق ا اسباع رباعايت) لالباح ( )٢٠٠7أي ديذب ،ي اعيب ،للحلفزيبون املبد ومل
األج من نسا تغيي ،ي ،لدأ عمتا ي أ ي ،وطني ،يل ي ا تساسبى يشباعته الوقبت نفابه
مببق روعراعشببانن وابإلتببا  ،يل لببا ،تب ب الحشب يالا املحاللسبب ،ابأل ببداأ ال يياببي ،اةنببد أن
تساسى سوة الب الحلفزيو لة داأ املذبوع ينبغا أن يحى اناق على اتفاة لحساسى اإليب ارا
ا ب األط ب اف ،وتساسببى عايببدا اإلعببالت ا ب ببايز و/أو صببا ب السببوة اإلاصبب ،ابحملحببو
وروعراعشان ،اناب ،ل تسا عن  75يل ٢5ن ايد أن السبانون يبو يعشبارا قليلب ،اشبأن املالباي،
املاببحخدم ،لخحيبباع األ ببداأ ال متببي ،ا األ يبب ،الوطنيبب ،،ودببو يشببيفال قببد يبلببغ مببدار يمببا
يحاللأ احغييب ،الف يبأ البوطر لليف ييفيبتن اليف ييفيبت دبو أب ب ال متبا شبالبي ،اةنبد وتتببه
الحش ب يالا للا ببلي ،الحسدي ي بب ،لل يفوم بب ،ليف ببا تس ب ع أي املب بباعم الدولي بب ،س ببحُال م ببن خ ببالل
الحغيي ،ا اني ،على األل،ن
أنرم بب ،ل ب بوايب أخ ب ب م ب ب ال البب ببار األوعو ن
 -٢٢إلل ببا ،دن ببا ت ب بوازن ا ب ب النلأل ب ب
ف ببا الب ببار األوعو  ،اعحُ ِم ببد الحش ب ب يالا املحاللس بب ،ابأل ببداأ اليف ب ب ألول م ب ب أواخ ب ب
تاببالينيا السب ن املاتببا يطبباع توجيببه محألببدر اشببأن تلفزيببون اببال ببدور ،وأُر ِعجببت ل سببا
الحوجي ببه  ١٣/٢٠١٠امل ببؤعخ  ١٠ز اع/م بباعق  ٢٠١٠اش ببأن تنا ببيأ اال ب األ يف بباح املند ببوص
عليلببا السببانون أو الل بوايب أو اإلج ب اقا اإلراعي بب ،الببدول األعضبباق اشببأن تببو  ،اإل ببدما
اإلعالميبب ،الاببمالي ،البدب ي ،،املالب وف ابسببى والحوجيببه املحاللببأ خبببدما وسببايذ اإلعببالح الاببمالي،
البد ي،ون وتسوح دذر الحش يالا علبى نرباح سبوة مبزرو يابحغا يبه السبوة الابمالي ،البدب ي،
املحدل ،ا اايا ب السدح ال يياي ،مشبغّلون يف تبون عسبوما للوصبول يل احملحبو ن ايبد أن دنبا
اال األ داأ الم ب ا لبا علبى الحلفزيبون ا با علبى األلب ،ألهنبا ا أ يب ،عامب ،عرمبىن
و دذا الددر ،اعت ت املفوتي ،األوعواي ،،عاح  ،٢٠٠7بحاربا األابي اشبأن ال متب،،
ابل ببدوع الاس ببى ال ببذي تؤريب به الس ببوة الا ببمالي ،البدب ب ي ،ابعحباعد ببا املد ببدع ال ييا ببا لل ببدخا
ال متببا ال تا ي بب،ن وقببد تن بباول ول ببس أوعواب التفاقيبب ،األوعواي بب ،املحاللسبب ،ابلب ب الحلفزي ببو
الالاا لل دور ،اديغحلا املالدل ،و سا أل يفاح ال وتوببول عقبى  ،١7١البم رخلبت يبز النفبا
ع بباح  ،٢٠٠٢الحال بباع احملحم ببا اب ب الس ببوة األساس ببي ،للمب بواطن  ،م ببا ال ببأ الوص ببول يل
ماللومببا تالدريبب ،الدببول عليلببا ،واملبببارط القحدبباري ،املنيبسبب ،علببى البيببق الد ب ي لل سببوة
الاببمالي ،البدب ي ،،م ببا يبب ،ياب اح الالسببور و سببوة املليفيبب،ن وبببان دببدف التفاقيبب ،دببو الببد مببن
ش ب وني ايببق وش ب اق السببوة الاببمالي ،البد ب ي ،الد ب ي،ن وأُع ب ِو عببن ش بواغا مماللبب ،علببى ماببحو
الحوجيه ١٣/٢٠١٠ن ومت ا دا ن ا موعحان من السواعد دذا الدبدر،
البار األوعو
سببياة ولببس أوعواب والبببار األوعو علببى الا بواق ،األ يفبباح السانونيبب ،املحاللسبب ،اب ب األ ببداأ
ا األ ي ،اليف للمألحمق وابلأ تسد تسباعي مبوجز لة بداأ ابلغب ،األ يب ،للألملبوعن
وتالببر ا موعبب ،األول تغييبب ،اال ب األ ببداأ ،الببم بببدردا الببدول األعضبباق ،اواسببي ،ديذببا
ي اع ،واني ،على األل،ن
 -٢٣ويشب ببيفا الحنرب ببيى الب ببذايت للمنرمب ببا ال متب ببي ،الدوليب بب ،أيضب ببا عب ببامال ا أ يب بب،ن للب ببذر
املنرما تساليد ع يس ،من الحنريى الذايت والوبم،ن سد وتالت ،من النا ي ،الحاعخييب ،،قواعبددا
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ولواي لببا اإلاصبب ،الالديببد مببن ا ببال  ،لببا لببا ط يسبب ،الالمببا الببداخلا والالالقببا ا ب
املنرمببا وقواعببد اللالببب ،والسواعببد املاليبب،ن وبببان ولببس أوعواب أول منرمبب ،يفوميبب ،روليبب ،تالببتف
حبأ املنرمبا ال متبي ،اليوعيب ،ينشباق عمليبا صبنق قب اعا مابحسل ،،لوجبب املي باة األوعو
لل مت١٩٩٢( ،؛ املنسب عاح )٢٠١١ن
 -٢4ويحاببى تي ببوع قيببامل الب ب اإل اع ببا والحلفزيببو لنا ا بب ،محزاي ببد ا ب مش ببغلا الحلفزي ببون
امل ببد ومل األجب ب ولل ببوع الوس ببايا الحيفنولوجي بب ،اجلدي ببد  ،ل ببا ل ببا الح ببول م ببن الحلفزي ببون
األعتببا الحسليببدي يل الحلفزيببون ابليفبببا والابباتا ومببن الحلفزيببون الحمبباللا يل الحلفزيببون ال قمببا،
الببم سببا ت مباشب عوملبب ،القحدببار ال متببا والببزمر اليفببب ،ييب ارا املنرمببا ال متببي،
املاحمد مبن تب خيو السبوة الابمالي ،البدب ي ،لة بداأ ال متبي،ن ول با ايبق السبوة الابمالي،
البدب ي ،أ ببد أدببى مدببارع ييب ارا املنرمببا ال متببي ،ال يياببي ،،م ببا البببار الببدوة ليفب السببدح
واللألن ،األوملبي ،الدولي،ن

خامسا -إنفاذ قانون املنافسة ي م يعات احلقوا السمعية ال رية
 -٢5خيضببق ايببق وش ب اق السببوة الاببمالي ،البد ب ي ،لة ببداأ ال متببي ،للسواعببد املحاللسبب ،ابملنا ابب،،
ول سببيما ر ب التفاقببا املانالبب ،للمنا ابب ،ا ب املشبباعيق ويسبباق اسببحالمال م ابببز اةيمنبب،ن وخيحلببف
ادحمبباح املشببادد اخحال ببا بب ب،ا حباببب املالبباي ،اإلقليميبب ،واحملحببو  ،ودببو ملببى تال يببف الاببوة ا
الدببل،ن وعلببى الدبباليد الالبباملا ،دنببا الالديببد مببن املحغ ب،ا الببم جتالببا األس بواة مال تبب ،للمماعسببا
احملحمل بب ،املانال بب ،للمنا ا بب،ن وق ببد أر ق ببانون املنا ا بب ،روعا دام ببا ينف ببا الس ببوة الا ببمالي ،البدب ب ي،،
ول سبيما يمببا يحاللبأ ابأل ببداأ ال متبي ،الببم ييفبون عليلببا يقببال بببب ،،ولبه لبب ،أساسبا لببيس سببذ
على املاحلليف  ،الذين دى املاحفيدون النلاييون من الالملي ،،اا أيضبا علبى الدبناعا امل تبيب ،ربذر
الاببوةن وال متببيون واملنرمببا الببم تببنرى املببباعم مالنيببون مباش ب ابيببق السببوة ،غبب ،أن اجللببا
الحالي بب ،مالني بب ،أيض ببا ديذ ببا اإل اع بب ،ا اني بب ،عل ببى األل بب،؛ اةيذ ببا اإل اعي بب ،للحلفزي ببون امل ببد ومل األج ب
أو الحلفزيبون السببايى علبى الببد ق ابب املشببادد ؛ وشببا التدببال ؛ واملاللنبون؛ واجللببا ال اعيبب،؛
الانوا األخ ،مبالغ طايل ،اال األلالاو ال متي،ن
وا موعا القحداري ،،الم اسح م
 -١تعريف السوا ذات ال لة
 -٢6نر ا لحنومل ال متا واخحالف ادحماما املشاددين وعارا املشادد الوطني ،،يحاللبأ
أ ببد الح ببدم ال يياببي ،تيبيببأ ق بوان املنا ابب ،دببذا ا ببال احال يببف الاببوة ا الدببل،ن
والحال يف اايذ اال الال ألن أ واة املاحلليف وات  ،يما يحاللأ ا مت ،مالينب،؛ و
ال أخ  ،تيفون األ واة أب اخحال با ،وييفبون مبن الضب وعي يجب اق بليبا أب ب اسحفاتب،
لليبيالبب ،الساالبب ،لالسببحبدال ل متبب ،مببن ال متببا مساعنبب ،اغ،دببا مببن األنشببي ،الت يليبب ،،حباببب
اإلقلببيىن و ببب أيضببا النر ب اجلوانببب املؤقحبب ،لة ببداأ واملببباعم ال متببي ،الببم ييفببون لببديلا
مجلبوع ببب ،وليفنلببا تُبنرى اشببيفا غب ،منبحرى ،م با ببأق الالبباو البم ينرملبا البببار البدوة ليفب
السببدح واأللالبباو األوليمبيبب ،والبيولبب ،األوعوايبب ،الببم ينرملببا البببار األوعو ليف ب السببدحن اللببى
سبببيا امل ببال ،عأ املفوتببي ،األوعوايبب ،،ق اعدببا  77٨/٢٠٠٣املببؤعخ  ٢٣متوز/يوليببه ،٢٠٠٣
يمببا يحاللببأ ابلبيببق املشببت لل سببوة الحألاعيبب ،لببدوعي أايببال أوعواب الببذي ينرمببه البببار األوعو
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ليف ب السببدح ،أن سببوة املنحألببا ا الدببل ،ليفببن تال يفلببا أبهنببا سببوة ابحابباو سببوة الب ب
الحلفزيببو أل ببداأ ب ب السببدح الببم تُببنراى ابنحربباح ط بوال الاببن،ن ولببذلا ،سيشببما دببذا الحال يببف
أ داأ السام البوطني األول وال با  ،وببذلا أ بداأ البيولب ،وأ بداأ روعي أايبال أوعواب
والببدوعي األوعو ن ومببن شببأن ا ب أ ببداأ بب السببدح أن ينشببئ لشبببيف ،الحلفزيببون صببوع عالمبب،
جتاعي ،مالين ،ويامب ةيذ ،اإل اع ،ابلوصول يل مجلوع مال و ييفن من املميفن الوصول يليه عن
ط يأ ا امج أخ ن واعح املفوتي ،األوعواي ،النياة اجلغ ا ملخحلف األسبواة علبى أنبه وطبر
أو مسحد على مناطأ لغوي،ن وعار مبا تُببَبامل السبوة الابمالي ،البدب ي ،أل بداأ بب السبدح م با
سبوة روعي أايبال أوعواب علبى أسباق وطبر نرب ا لليبااق البوطر للحوزيبق ،البذي ببدرر السواعببد
الحنريمي ،الوطني ،والواجز اللغوي ،والالواما ال سا ي،ن وعالو على لا ،عار مبا ل تبيبق اةيذبا
اإل اعيبب ،للحلفزيببون املببد ومل األج ب الش بتابا يل للمشبباددين يقلببيى مال ب وعببار مببا تُيفياببف
اة ولغا يقليى مال ن ويبدو أن اعحباعا ممالل ،تنيببأ علبى خبدما وسبايذ
الدعاي ،لحوا أ أ و َ
اإلعالح اجلديد ن
 -٢7و ال ببولم املح ببد  ،و ي ب ِ
بول ادحمام ببا بب ب ب،ا لحال ي ببف الا ببوة ا الد ببل ،س ببو ق ب ب اعا
ُ
قضببايي ،قليلبب ،مانالبب ،لال حيفبباع تلببت عمتببا ا تا يبب،ن وقببد تناولببت احمليفمبب ،الالليببا تال يببف الاببوة
م ب ت  ،ق ب اع اختذتببه عبباح  ١٩5٩اشببأن تشببأليق املالبمبب ،وا لببا ،وأيببد يببه ق ب اع أليفمبب ،أرى
رعج بب ،أبن الا ببوة املالني بب ،تسحد ب عل ببى مب بباعم املالبم بب ،البيول بب ،،وق ب اع اختذت ببه ع بباح ١٩٨4
اشأن ا مباعم ب السدح األم ييفي ،اليفليبا  ،ووا سبت يبه علبى قب اع اختذتبه أليفمب ،أرى
رعجبب ،أبن الاببوة املالنيبب ،تسحد ب علببى ا ب أ ببداأ ب ب السببدح األم ييفيبب ،اليفليببا ن ايببد أن
ق اعا دي  ،أشاع يل أن ال متا ال تا ي ،تواجه منا ا ،من عد مدارع رحلف،ن وأشاع
ق اع أليفم ،السحذناف قضي ،شب ،نيدل األم ييفي ،تد الدوعي الوطر ليفب السبدح األم ييفيب،
يل أن والبدوعي يحنبا س مبق غب،ر مبن أشبيفال الت يبه علبى مجلبوع ألمبه ألبدور (ولبو ببان ببب،ا
للغايبب ،)،وأن سببدان أ ب ار اجلملببوع لفايببد أشببيفال اديلبب ،مببن الت يببه يببؤل ابلض ب وع علببى بباني
ار األ ق،و()5ن و قضي ،تحاللأ اتخيو روعي البيابول املمحاز ،أخذ احمليفم ،العحبباع
أرلبب ،تفيببد أبن الببدوعي يحنببا س الوقببت نفاببه مببق م خدببا ال متببا األخب وم خدببا غبب،
األلالبباو ال متببي ،التخببيو لشببالاعا األ قبب،ن ولببيس مببن املال ب وف االببد مببا ي ا بانببت دببذر
الالواما سحد ق احملابى يل أن تالحمد للاوة تالاعيف أب عمومان
 -٢ال يا اجلماعي للحقوا السمعية ال رية
 -٢٨ببىت اان ،عبببز تيبيببأ قببانون املنا ابب ،علببى البب ال متببا أساسببا علببى البيببق اجلمبباعا
مببن جانببب ال اايببا ال متببي ،لسببوة الب ب الد ب ي للحغييبب ،اليبب ،أل ببداللان وتاببحند ألبب،
الحببدخا الحنريمببا يل ارعبباق أن البيببق اجلمبباعا عببن ط يببأ ال اايبب ،يالببر أن األ قبب ،تحدب ف م ببا
اليفاعتان ومن دذا املنروع ،تسيد اتفاقا البيق اجلماعا املنا ا ،ا الأ ط ة عيياي،
يعيبباق ال اايبب ،قببو سببوقي ،بببب ،لحملببا سببال السببوة الاببمالي ،البد ب ي ،،األم ب
(أ)
الببذي يببؤري يل تضببخى األسببالاع سبواق ادايبب ،الالمليبب ،ابلناببب ،للليذببا اإل اعيبب ،أو هنايحلببا
ابلناب ،للماحلليف ؛

__________

()5
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(و) البد مبن تبوا السببوة لة بداأ ال متبي ،ألن األ قبب ،قبد ياباوعدا السلببأ أبن
تغيي ،األ داأ ابلب الا سيؤري يل تسوي يي ارا الضوع؛
( ) تالزي ببز املب ببز الا ببوقا ألد ببى اةيذ ببا اإل اعي بب ،ي ق ببد تيف ببون جل ببا الحش ببغيا
الو يد السارع على املزايد على مجيق السوة صفس ،يمجالي،ن
 -٢٩ونرب ا للاببما اإلاصبب ،رببذا السيببامل ،ي بب ،تاببويأ السببوة الاببمالي ،البدب ي ،لة ببداأ
ال متي ،شاغل عيياي يحدالن ابملنا ا ،،بديدا يما يحاللأ ابلبيق املشبت لل سبوة الابمالي،
البد ي ،والد ي ،اإلقليمي،ن
 -٣٠وقد أصبب البيق املشت لل سوة الامالي ،البد ي ،لة داأ ال متبي ،املماعسب ،املليمنب ،منبذ
أن أوتببب ق ب اعان صببارعان عببن املفوتببي ،األوعوايبب ،اشببأن الببدوعي األملببا والببدوعي اإلنيفليببزي املمحبباز
وروعي أايببال أوعواب لالبببار األوعو ليف ب السببدح مش ب وعي ،دببذر املماعسبب ،لببا ش ب وني صبباعم)6(،ن
وقبببا دببذين الس ب اعين ،بانببت ديذببا املنا ابب ،الوطنيبب ،قببد ر ب البيببق املشببت علببى أسبباق السواعببد
الوطني بب ،املحاللس بب ،ابملنا ا بب،ن و تا ببالينيا الس ب ن املات ببا ،بان ببت ديذ ببا املنا ا بب ،أملاني ببا ويييالي ببا
واململيفبب ،املح ببد ودولنببدا قببد شب عت يجب اقا اشببأن البيببق املشببت لل سببوة اإلعالميبب ،أل ببداأ
ب السدح وعأ أهنا مانال ،للمنا ا،ن وقد ق ع املفوتي ،األوعوايب ،ابسبحم اع أن البيبق املشبت يشبيفا
قيببدا أ سيببا للمنا ا بب ،وينحلببا امل ببار  )١(١٠١مببن املالاد ببد املن ِرّمبب ،لالم ببا البببار األوعو ن اي ببد أن
ت تيب ببا البي ببق املش ببت ق ببد يش ببمللا الس ببح ناق امل ببار  )٣(١٠١ألن د ببذر التفاق ببا  ،بم ببا وعر
الس اع  77٨/٢٠٠٣املؤعخ  ٢٣متوز/يوليه  ،٢٠٠٣ليفن أن ينحج عنلا ما يلا
اإلنحا أو الحوزيق ،من خالل ينشاق منحج جيد ي عالم ،جتاعيب،
باينا
(أ)
يبز على الدوعي ويُبامل من خالل نسي ،ايق وا د ؛
(و) زمر الفالاليبب ،خبف ب تيفبباليف املالببامال ابلناببب ،ملشببغلا الوسببايا الاببمالي،
والبد ي ،والنواري والسحألاا ،مليالب اةيذا اإل اعي،؛

( )
على الدوعي؛
(ر)

ي  ،مزام الحاويأ ،م ا وتق عالم ،جتاعيب ،ملنحألبا وخبدما مو بد تببز
متيف املاحلليف من السحفار من الفوايد النااال ،من التفاةن

 -٣١وعأ املفوتببي ،األوعوايبب ،أن البيببق املشببت لل سببوة الاببمالي ،البد ب ي ،أل ببداأ روعي
أايال أوعواب من غ ،امل جب أن يسضا علبى املنا اب ،يمبا يحاللبأ كبزق ببب ،مبن السبوة الابمالي،
البد ب ي ،املالنيبب،ن وتفاوتببت املفوتببي ،األوعوايبب ،علببى عببد تغي ب،ا دامبب ،ط يسبب ،ايببق البببار
األوعو ليف السدح سوة أ داأ روعي أايال أوعواب ،لا لبا اعحمبار مبد لبالأ سبنوا
ب ببد أقد ببى لي ببول أي ص ببفس ،دب ب ي ،،وتسا ببيى س ببوة الحلفزي ببون يل ع ببدر م ببن ا موع ببا
املنفدل ،وجتزي ،السوة اإلعالمي ،اجلديد ن وطُبِّسبت املببارط نفابلا السب اعا املحاللسب ،ابلبدوعي
األملببا والببدوعي اإلنيفليببزي املمحبباز ،اللببذين اشببتطت يلمببا املفوتببي ،األوعوايبب ،تالببديال رحلفبب،
والحزاما تشما ،على سبيا امل ال ،مد قد ،ونياقا ألدورا لل سبوة الدب ي ،،ويجب اق شبفا ا

__________

()6
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لالمي بب ،تس ببد الالي بباقا  ،وا حف بباي الن بواري لبيال ببا اال ب الس ببوة الا ببمالي ،البد ب ي ،،وشب ب طا
ا حياطيببا ليفببن أن تالببور لوجبببه اال ب السببوة غبب ،املباعبب ،يل الن بواري للحاببويأ الف ب رين ول ببا
الببنلج املالحمببد قببانون املنا ابب ،أوعواب ،علببى الدبباليد الببوطر وعلببى صبباليد البببار األوعو
على الاواق ،مالامل ،السوة الامالي ،البد ي ،للب امج ال متبي ،اليب ،الدب ي ،،ول سبيما يمبا
يحاللأ ايف السدح ،و سا ملبدأ الحاليال األساسي،ن
 -٣٢وم ببن ا ب د ببذر الش ب وني ،ق ببد يحم ببا أد ببى قي ببد أرخلح ببه املفوت ببي ،األوعواي بب ،عل ببى ال ي بب،
الحالاقدي ،قاعد عدح قبول مش ٍت وا د ،ودبو الحبزاح مبن جانبب عاايبا بب السبدح الوطنيب،
()٩
أوعواب ،لبا لببا الببدوعي األول ( ناببا)( ،)7والببدوعي األملببا ( ،)٨وروعي الدعجبب ،ألببف (ييياليببا) ،
والببدوعي اإلنيفليببزي املمحبباز( )١٠مببن أجببا تببمان عببدح مببنب أي مسببدح عيبباق و يببد مجيببق السببوة
الاببمالي ،البد ب ي ،الد ب ي ،للب ب الببا للمببباعم ن ويحاللببأ النسببد ال يياببا ةببذر الساعببد لالاقببب،
املاببحخدم النلببايي ن ويالببر لببا أن الساعببد  ،ين طُبِّسببت ،ييفببون علببى املشبباددين أن يببد الوا
ما ل يسا عن اشتاب ملشادد مجيق األ داأ اإلاص ،اف يأ مال ن
 -٣٣وليفن النر م ال يسبانيا يما يحاللأ ابيق السوةن ىت وقت ق يب ،بانت نبواري
بب السبدح املخحلفب ،دببا البم تبيبق السببوة الابمالي ،البدب ي،ن وقامبت عاايبب ،بب السبدح ال تا يبب،
براع د ببذر الس ببوة ببىت املوس ببى  ١٩٩٨/١٩٩7عن ببدما ا ببدأ ب ببا ٍ
تر يحف بباو عل ببى مبيال ببا
سوقه اإلاص ،عسب اتفاة توصلت يليه اجلمالي ،الالام ،لل ااي ،عاح ١٩٩6ن وتغب ،لبا مب
أخ االد أن اعحمد اليفوم ،قانون امل سوح املليفا  ٢٠١5/5اشبأن الحبداا ،الالاجلب ،املحاللسب،
احاببويأ سببوة اسبحغالل احملحببوم الاببمالي ،البدب ي ،ملببباعم بب السببدح ال تا يبب ،،الببذي يببنرى
تاويأ السوة الامالي ،البدب ي ،لبب مبباعم بب السبدح ،وببذلا توزيبق اإليب ارا احملدبل)١١(،ن
وابإلتا  ،يل لا ،ينو السانون على البيق املشت لل سوة الامالي ،البد ي ،وياللد يل عااي،
بب السببدح ال تا يبب ،براع السببوة املحدببل ،ابلببدوعي اإلسبببا واليفببأق الوطنيبب ،والبببار املليفببا
اإلس بببا ليفب ب الس ببدح وب ببأق املل ببان وأر د ببذا الحغي بب ،يل زمر انا ببب ٣٢ ،املاي بب ،ال ببدخا
الانوي للدوعي اإلسبا ن وتش ف اللألن ،الوطني ،املالني ،ابألسواة واملنا اب ،علبى التفاقبا امل مب،

__________

( )7األ يفاح ا الدبل ،مدونب ،املبارت  L333-2و L333-3مبن قبانون ال متب ،والبيبق املشبت لتاخبيو السبوة
اإلعالمي بب ،لل مت بب ،م ببن جان ببب ال ااي ببا ال تا ي بب،؛ و ببب أن تُالب بَ الس ببوة املسدم بب ،ع ببن ط ي ببأ يجب ب اقا
مناقد ،عام ،وغ ،متييزي ،ر الا رحلف ،ملد أقدادا لالأ سنوا ن
عبباح  ،٢٠١6قببدمت اجلماليبب ،األملانيبب ،ليف ب السببدح وال اايبب ،األملانيبب ،ليف ب السببدح قايمبب ،م ببن اللحزام ببا يل
()٨
ميفحب ببب اليفب بباعتال البب بباري اشب ببأن مالب بباي ،مب ببنب السب ببوة اإلعالميب بب ،عب ببن مبب بباعم الساب ببم األول وال ب ببا
للموسبى  ٢٠١٨/٢٠١7دباعدا ،لبا لببا ،علبى وجبه اإلدببوص ،قاعبد عبدح قببول مشب ٍت وا بد ،البم لببن
ليفببن لوجبلببا ألي مسببدح عيبباقا و يببد أن يسحببر سببوة ا ب مجيببق املببباعم اليبب ،للببدوعي األملببا ؛ وأعلببن
ميفحب اليفاعتال الباري أن اللحزاما ملزم ،قانوتن
( )٩يببنرى امل سببوح الحشب يالا عقببى  )٢٠٠٨(٩البيببق املشببت اإللزامببا لل سببوة الاببمالي ،البدب ي ،لة ببداأ ال متببي،؛
وتشبب ،املببار  ٣يل أن السببوة الاببمالي ،البدب ي ،لة ببداأ ال متببي ،مملوببب ،مليفيبب ،مشببتب ،ملببنرى املنا ابب ،ا
الدل ،ومنرى أو مضيف با دأ يحاللأ احلا املنا ا،ن
( )١٠أ ُِخ ببذ العحب بباع قب ب اع ميفح ببب التد ببال امل ببؤعخ  ٨زو/أغا ببيس  ٢٠١6واملن اف ببذ يط بباع قب بانون املنا ا بب،
( ،)١٩٩٨اشببأن مببا ي ا بانببت ت تيبببا البيببق املحاللسبب ،ابلببدوعي اإلنيفليببزي املمحبباز تسيببد املنا ابب ،أو تشببودلا ،ق ب اع
الدوعي اإلنيفليزي املمحاز الساتا ازمر عدر املباعم املحا  ،للب الا اململيفب ،املح بد ليدبا يل مبا ل يسبا
عببن  ١٩٠مببباعا بببا موسببى اعحب باعا مببن املوسببى  ،٢٠٢٠/٢٠١٩أي اببزمر مببا ل يسببا عببن  ٢٢مببباعا بببا
موسى مساعن ،ابلالدر الذي ايق ألغ ا الب الا مناقد ،الدوعي اإلنيفليزي املمحاز عاح ٢٠١5ن
( )١١انر http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-4780ن
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ا ب عاايبب ،ب ب السببدح ال تا يبب ،واةيذببا اإل اعيبب ،،و عبباح  ،٢٠١5أالغببت عببن اق بتاني ال اايبب،
اشأن البيق املشت لل سوة الامالي ،البد ي ،للموع  ٢٠١7/٢٠١6و٢٠١٩/٢٠١٨ن
 -٣4و يما يحاللأ ابلد ي ،اإلقليمي ،،تسبا املفوتي ،األوعوايب ،السيبور اإلقليميب ،املف وتب ،علبى
الوصببول يل احملحببو  ،وليفنلببا ل تسبللببا عنببدما تيفببون الد ب ي ،اإلقليميبب ،ميلسبب،ن وتالببر المايبب،
اإلقليمي ،امليلس ،أن امل خو ةى ُور عليلى البيق أعاتا غ،دى من امل خو ةى ليس اشيفا
نش ببذ ا ببب ،ا ببا أيض ببا اش ببيفا س ببالب ،أي ابلس ببحألاا ،لليلب ببا غ بب ،امللحما بب ،م ببن الالم ببالق
املوجببورين الببدان أخب ن وقب ع أليفمبب ،الالببدل الحااالبب ،لالبببار األوعو  ،السب اعا املحدببل،
ابلببدوعي اإلنيفليببزي املمحبباز ،أن نربباح اتفاقببا التاخببيو الد ب ي ،يقليميببا الببذي وتببالحه عاايبب،
الدوعي اإلنيفليزي املمحاز ،والذي لنق امل خو ةبى مبن توعيبد أجلبز با الحشبف ،البم متيفبن مبن
الد ببول عل ببى موتب بومل أصب ب او الس ببوة احملم ببا م ببن الس ببحخداح خ بباع اإلقل ببيى لسحض ببى اتف بباة
التخببيو ،يشببيفا تسييببدا للمنا ابب ،ألرببوعا لوجببب املببار  ١٠١مببن املالادببد املن ِرّمبب ،لالمببا البببار
األوعو ن وأ ببار أليفمبب ،الالببدل أبن جتزيبب ،األس بواة رببدف و يببد دببو ينشبباق بواعة مدببينال،
األس بالاع ا ب ال ببدول األعضبباق ،وابلح بباة بسي ببأ أقدببى ق ببدع م ببن األعابني ،ل ليفببن أن يحوا ببأ م ببق
املالادد ن و دذر الال ،،و تاحوف دذر السيبور اإلقليميب ،شب وني اإلعفباق لوجبب املبار )٣(١٠١
مببن املالادببد  ،الببم تببنو علببى يعفبباق ياببحند يل املاببا  ،باب ينحببا أو توزيببق الاببلق أو
تالزيببز الحسببدح الحسببر أو القحدببارين ومببن امل ب جب أن ييفببون ةببذا اليفببى تشببالبا االيببد املببد
للمماعسببا الحألاعيبب ،الاليبب ،قيببامل الب ب اإل اعببا ،لببيس يمببا يحاللببأ ابل متبب ،اببب ،اببا
أيض ببا األ ببالح وغ،د ببا م ببن احملح ببو ع بباة اجل ببور ال ببذي يحي ببه مش ببغلو الحلفزي ببون امل ببد ومل األجب ب
ابلا بباتان و ش ببباني /اي  ،٢٠١7توص ببا ال مل ببان األوعو يل اتف بباة غ بب ،عع ببا م ببق ول ببس
الب ببار األوعو اش ببأن مشب ب ومل لي بب ،تنريمي بب ،تحالل ببأ بميفاني بب ،نس ببا احملح ببو اإلليف ببتو عب ب
الببدورن ومببن عبباح  ٢٠١٨دبباعدا ،سببييفون بميفببان امل بواطن األوعواي ب الببذين ياببا ون يل
البببار األوعو ال حفبباي ابلشبتابا املحاللسبب ،ابحملحببو اإلليفببتو  ،مببن
رولبب ،عضببو أخب
قبيببا ال متبب ،واملوسببيسى واأللالبباو واأل ببالح؛ ولببن تُسياببد قااليبب ،النسببا مببن يب الوقببت وسببحنيبأ
على با ألحو اإلدم ،السايم ،على الشتا وعلى اإلدما ا اني ،الم تور املشاعب،ن
 -٣5و ال ببولم املح ببد  ،أ ِ
ُعفي ببت اال ب األنش ببي ،املحد ببل ،اب ب ال مت ببا ال تا ي بب ،م ببن
ق ب بوان ميفا ب بب ،ال حيف بباعن سب ببد أعفب ببى ق ببانون الب ب ب ال متب ببا ( )١٩6١م ببن ق ب بوان ميفا ب بب،
ال حيف بباع جتمي ببق الس ببوة الا ببمالي ،البدب ب ي ،ال ببم بر ببى ابل عاي بب ،لبيالل ببا بمألموع بب ،م ببن جان ببب
ال اايا ال تا يب ،للبياببول وبب الابل ،وبب السبدح األم ييفيب ،واةبوبان وأايبا دبذا السبانون السب اع
الدببارع عببن أليفمبب ،ألليبب ،بانببت قببد أعلنببت أن عسببدا ا ب ال اايبب ،الوطنيبب ،ليف ب السببدح األم ييفيبب،
وش بببيف ،تلفزي ببون بب ب ألر ببوع لوج ببب أ يف بباح أمب ب قض ببايا تت ببج ع ببن رع ببو س ببااس ،مليفا بب،
ال حيفبباعن وديفببذا ،ببىت لببو بانببت الالسببور الحلفزيونيبب ،اجلماعيبب ،ختضببق للحببدقيأ لوجببب السببانون،
إهنببا مببق لببا قببد يُاب َبمب رببا ألن ال اايبب ،تُالح ب َ بيببات اقحدببارم و يببدا تاببويأ ألالارببا أو ألن
الالما اجلماعا الذي تسبوح ابه األ قب ،يُالحب َ يمبا االبا لةدبداف املشب وع ،البم يابالى يليلبا املشب ومل
املشببت أو مالس ببول يمببا ع ببدا ل ببان وتببا أا ب ز ق ب اع للم يفم بب ،الاللي ببا ،قضببي ،ال ااي بب ،الوطني بب،
لل متب ،اليفليببا تبد ولببس يفباح جامالبب ،أوبالدومبا ،اب مبباعم ليفب السبدح األم ييفيبب،
اليفليبا وببان يحاللببأ ابلبدور الببم تبحلا ال اايبب ،علبى البب الحلفزيبو ةببذر املبباعم ن ويُاحشب َبلد
رذر السضي ،على نياة واسق ىت ا ال اإلاعج ،عن نياة ال مت ،على ماحو اليفليا ن
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 -٣6و نيوزيلنببدا ،ل توجببد أ يفبباح قانونيبب ،جتيببز لل اايببا أو البببارا ال تا يبب ،ايببق السببوة
الحلفزيونيب ،أللالباو األ قب ،األعضباق ببا منلبا بمألموعب ،رون انحلبا قبانون املنا اب،ن وليفبن ،ببىت
اان ،و يسدح للم ابى أي طالن مماعس ،جتميق السوة الامالي ،البد ي ،املحدل ،ابل مت،ن
 -٣7و اةنببد ،و يببؤل ق ببانون املنا ابب ،يل قلببيال عل ببى الب ب ال متببان وليف ببن ،نر ب ا أل ي بب،
اليف ييفيت ابلناب ،للليذا اإل اعي ،للحلفزيون املد ومل األج  ،تناولبت جلنب ،املنا اب ،اةنبد،
أمب مببؤعخ  ٢٩تشب ين ال ببا /نو م  ٢٠١7يطبباع السضببي ،عقببى  ،٢٠١٠/6١مببنب سببوة المحيبباز
واإلعالح وال عاي ،من قبا ولس امل اقب ،املالر ابليف ييفيت اةند سياة الدوعي املمحاز وعأ
أن ا لس قد أساق اسحخداح مبزر املليمنن
 -٣٨وماببايا املنا ابب ،ايببق السببوة الاببمالي ،البد ب ي ،لة ببداأ ال متببي ،اليف ب ملمبب،
للبلبدان املحسدمب ،والناميب ،علببى الابواق نرب ا لالدحمباح املشببت لبد املشباددين ابأل بداأ املب ولبب،
والنحسببال يل نرببى اإل اعبب ،ال قميبب ،مالرببى البلببدان الناميبب،ن وقببد شببألق الحسبباعو الحيفنولببوجا
املنا ا بب ،،وم ببن ة واجل ببت ديذ ببا املنا ا بب ،ع ببدر م ببن البل ببدان النامي بب ،قض ببام الوص ببول يل
األسواة واملماعسبا املانالب ،للمنا اب ،الابنوا األخب)١٢( ،ن وقبد تيفبون الح بدم الحنريميب،
الم تواجللا ديذا منا ا ،أب خ والس اعا الم تحخذدا ل اا ،أم ل ،م جالي ،دام ،للليذبا
الدغ ،والفحي ،الم تواجه املماعسا الحسييدي ،للأللا الفاعل ،الدولي،ن

سادس ا -حتدنت املستق ل
 -٣٩مت ا ال متا ال تا يب ،منحألبا اسبحلالبيا ببب،ا مجيبق أحنباق الالباون ويؤببد العبتاف
لببا ليفببن أن ييفببون لة ببداأ ال متببي ،اليفب مببن زإلع ي اايبب ،علببى ا حمببق أ يبب ،ا لببا ألن مبن
املاببحبالد أن يببحميفن مجيببق امللحم ب حبببدأ مالب مببن الضببوع شخدببيان ويالببر لببا أن الحغييبب،
الي ،ا اني ،على األل ،ألدى األ بداأ مبا زالبت تشبيفا سببيال دامبا للح سيبأ الفالبال لةدبداف
الدول على املاللوما ن
املحدل ،حبأ املواطن
 -4٠ودنببا مببا ل يسببا عببن بببدي يببؤل ان علببى ايببق سببوة الب ب ال متببا ببا التببي او
ال قما وزمر الس صن ،والب الحد سا غ ،املش وملن
 -4١التببي او ال قمببا الب ب ال متببا وببدأ مجيببق أحنبباق الالبباون وقببد بببان لرلببوع
الحيفنولوجيببا اجلديببد أل ب عميببأ علببى ط يسبب ،اسببحلال املشبباددين للب ب ال متببا ،مببق انحسببال
السبحلال يل األجلببز املحنسلبب ،أول ،م لمبا وببدأ أيضببا قيباعا املوسببيسى واأل ببالحن ويشببما
دذا الحغي ،الالواما األساسي ،الالام ،ال الل ،الحالي،
(أ)

بول سلوبيا املشادد والالارا السحلالبي ،لد أل ال مت ،الدي ،؛

(و)

مشلد السوة اإلعالمي ،املحغ ،ابسحم اع وانحشاع وسايذ اإلعالح ال قمي،؛

( ) للوع تيفنولوجيا جديد ليفن السحفار منلبا إل بار مابحوم غب ،ماببوق،
من املشاعب ،،لا لا زمر ماحوم سب ع ،النيباة الالب ي  ،والنمبو اةايبا للبواي باي ا با ،
لا لا مبا األ داأ ال متي ،،والحيوع املحزايد ليفام،ا اةواتف الذبي،ن

__________

( )١٢انرب

the compilation of documents of the Global Forum on Competition of the Organization for

Economic Cooperation and Development, available at http://www.oecd.org/competition/competition-

television-broadcasting.htmن
GE.18-07000

13

TD/B/C.I/CLP/50

اب األلالباو ال متبي ،األب ب يقببال علبى
 -4٢و الانوا األخ ، ،بان دنا اخنفا
الحلفزيون ا ا على األل ،،لداحل الحلفزيون املبد ومل األجب  ،وقبد أسبف لبا عبن زمر ببب،
الس صن ،والب الحد سا غ ،املش وملن
 -4٣و املوسى  ،٢٠١٣-٢٠١٢بان دنا ق اا ٣٣ ٠٠٠ ،مددع من مدبارع البب الحبد سا
البا غبب ،املبأ ون اببه ملبباعم الببدوعي اإلنيفليبزي املمحبباز و بواة  ١7 5٠٠ملببباعم البدوعي األملببا ؛
ول ببا دببذا األخبب ،زمر بببب ،اناببب 647,٨ ،املايبب ،ابملساعنبب ،مببق أعقبباح املوسببى ٢٠١٠-٢٠٠٩ن
وتال ف نوعيب ،دبذا البب الحبد سا بابنا سب يالا يُالبز جزييبا يل النحشباع الواسبق لحيفنولوجيبا منخفضب،
الحيفلفبب ،تيا ب عمليببا يع ببار يعسببال م بوار الب ب اإل اع ببا اي يسبب ،غ بب ،مش ب وع،ن وق ببد جتبباوز الب ب
الحد سا غ ،املش ومل املاحخدم األ ار يل األمابن الحألاعي)١٣(،ن
 -44ويحبب ألببى الح ببدم الببم تواجللببا اةيذببا املذيالبب ،لة ببداأ ال متببي ،ميفا بب،
الس صببن ،مببن بببون أب ب مببن ندببف جيببا األلفيبب ،يشبباددون مدببارع ا ب تببد سا غبب ،مش ب وع،
لة ببداأ اليبب،ن واسببحنارا يل ي ببد الدعاسببا السحسدببايي ،،شببادد  54املايبب ،مببن جيببا
األلفيب ،مدبارع اب تبد سا غبب ،مشب وع ،أل بداأ عمتبي ،يبب ،ويالبتف للب لى أبهنبى يشبباددوهنا
ابنحراح ،ابملساعن ،مق  4املاي ،ممن جتاوزوا  ٣5عاما ،أما من يتاوني سنلى اب  ١٨و ٢4عامبا
لنببا أيضببا ندببف ا حمببال ،اناببب ،ت بتاوني ا ب  ١٢و ٢4املايبب ،،أبن يشببتبوا خببدما
الحلفزيون املبد ومل األجب ()١4ن وقبد أصببب البب الحبد سا غب ،املبأ ون ابه للبب ال متبا البا عب
اإلنتنببت أ ببد الش بواغا ال يياببي ،وسببايذ اإلعببالح ال متببي ،ألن اةيذببا اإل اعيبب ،سببد مببا
تُسداع قيمحه ابالي الدولعا من عسور الب ال متا وصفسا ال عاي،ن

 -45وقد تابب ألى دذر املشيفل ،ت ع ابلغ ألصب او السبوة ال متبي ،واةيذبا اإل اعيب،
عل ببى ببد سب بواقن وابلنرب ب يل الس ببح ماعا القحد بباري ،اليفب بب ،امليلوا بب ،لل د ببول عل ببى التاخ ببيو
الدب ب ي ،لة ببداأ ال مت ببي ،،ببإن انحل ببا س ببوة املليفي بب ،الفيف ي بب ،يا بببب تب ب عا ببب ب،ا ألصب ب او
الس ببوةن و األج ببا اليوي ببا ،يالب بِّ ل ببا أيض ببا للخيب ب قيم بب ،تل ببا الس ببوة وابلح بباة ييب ب ارا
املنرم ببا ال مت ببي،ن ويش بب ،تس ي ب للم ص ببد ال ببوطر لالتد ببال ووحم ببق املاللوم ببا يل أن تيفلف بب،
سببدان الببدخا اابببب الس صببن ،يسبببانيا ،عبباح  ،٢٠١5الببغ  ١ 66٩مليببون يببوعو ،نر ب ا يل
الوصول غب ،املشب ومل يل  4 ٣٠7مليبون مدبنف مبن احملحبو ال قمبا اسيمب ،سبوقي ،قبدعدا ٢4 ٠٨5
مليببون يببوعو ،منلببا مبلببغ  ١٨6مليببون يببوعو لل ب امج الحالاببلي ،و 57٣مليببون يببوعو لة ببالح و١74
مليبون يببوعو ليفب السببدح()١5ن ومبن شببأن زمر تدع يب ،الس صببن ،والبب الحبد سا غب ،املشب ومل عب
شبببيف ،اإلنتنببت أن وببد مببن بوات ،مشببغلا الحلفزيببون واملنرمببا واأل قبب ،والن بواري ال متببي،ن و
اال ب ال متببا  ،مت ببا اإلي ب ارا املحأتيبب ،مببن السببوة الحلفزيونيبب ،أب ب مببن  5٠املايبب ،مببن بوات،
النواري؛ وي ا أ ُِخذ لا العحبباع ،ييفبون مبن الواتبب أن لب ،دبذر املماعسبا ليفبن أن ييفبون
له وقق على اسحم اع ال مت ،ال تا ي ،شيفللا الاةن

__________

( )١٣ال ملان األوعو ٢٠١7 ،ن
(The Guardian, 2017, More than half of young people watch illegal streams of live sports, study )١4
finds, 26 Aprilن
National Observatory for Telecommunications and the Information Society, 2016,
()١5
 ،Observatory of piracy and habits of consumption of digital contentمحباني املوقبق الشببيفا الحباة
( http://lacoalicion.es/wp-content/uploads/ejecutivo-observatorio-2015-vd-es.pdfنُِفببذ يليببه  ٢أمع/
مايو )٢٠١٨ن
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سابع ا -االستنتاجات واملسائل املطرو ة للمناقشة
 -46ييفحاا موتومل ايق السوة الامالي ،البد ي ،وال ال مت ،أ ي ،ابلغ ،لل فاي على
عمت ،النخب ،ال تا ي ،مجيق أحنباق الالباون و الوقبت الاتب  ،يحبأتى متويبا أب ب مبن 5٠
املاي ،من املنرما واأل ق ،ال متي ،دذا املاحو مبن ايبق السبوة الابمالي ،البدب ي،ن وابمل با،
ودببا مشببغلو الحلفزيببون علببى أعابني أب ب ألمببا مببن املاللن ب أو املشببتب ي ا بببان ا ب ا ب امج
عمتي ،ب مدعجا ا اولان وقبد أر الحيفا با اب البب اإل اعبا وال متبا ال تا يب ،يل
رع أعابني أبب ألمبا للمنرمبا واأل قب،،
زمر بب ،أسبالاع السبوة الابمالي ،البدب ي ،ويل ّ
األم الذي أر ادوعر يل ع ق ماحو م تبا عمتيا النخب ،وعسوردى ،مق ما ينحج عبن لبا
من خي الاج ،يل مالاجل ،دذر املد وعا ين رخا السيامل أزم ،مالي،ن
 -47وتببؤري ديذببا املنا ابب ،روعا دامببا ايببق السببوة الاببمالي ،البد ب ي،ن ودببا حباجبب ،يل
الاببوة
عصببد املالبباي ،املنيبسبب ،علببى ايببق دببذر السببوة وبببذلا مببد الالسببور للاببماني للمببذيال
ابلحناوو الوصول يل احملحو ن
 -4٨وين تمان وصول املشاددين يل ألحو األ داأ ال متي ،عن ط يأ البب الحلفزيبو ،
عمليب،
وخباص ،األ داأ ال يياي ،ا الدحماح الالاح ،وتيا ،اإلنداف مشباعب ،املبذيال
ايببق السببوة الاببمالي ،البد ب ي ،يشببيفالن جببانب مببن اجلوانببب الببم ت بب ،قلببأ الاببليا الالامبب،،
ول سيما ديذا املنا ا ،،الم اتي يل الحدخا لوتق مبارط توجيلي ،لبيق دذر السوةن
 -4٩وقببد أر الحيفنولوجيببا اجلديببد يل زمر ق صببن ،ال ب امج ويعببار يعسبباةا اي يسبب ،غبب،
مشب ب وع ،عب ب ش بببيف ،اإلنتن ببت ،ويش ببيفا ل ببا ب ببدم دام ببا ألن الس ص ببن ،والبب ب الح ببد سا غ بب،
املش ب ومل خيفض ببان عق ببى أعم ببال مش ببغلا الحلفزي ببونن وتحوق ببف الب ب رور عل ببى د ببذر الح ببدم عل ببى
الشببباو الببذين اعحمببدوا ابلفالببا عببارا جديببد ملشببادد األ ببداأ ال متببي ،اليفب ابسببحخداح
زخ جيا من وسايذ اإلعالح ال قمي ،ودى مال تون أيضا لح دم محدل ،احيوي تيفنولوجيبا
جديببد ن وي ا اسببحم اجتببار الس صببن ،والبب الحببد سا غبب ،املشب ومل ،قببد يحفبباقى خيب ببدوأ أزمبب،
مالي ،قيامل الب ال متان
 -5٠وق ببد ي ببور ي ببأ اإلب ب اق اليف ببوما ال ببدوة املال ببر اسب بوان وسياس ببا املنا ا بب ،النرب ب
األسذل ،الحالي ،املي و  ،للمناقش،
أر اعتفب ببامل ال سب ببوح الب ببم تب ببد اللا اةيذب ببا اإل اعيب بب ،الحلفزيونيب بب ،عب ببن السب ببوة
(أ)
الامالي ،البد ي ،يل زمر أعابني األنديب ،ال متبي ،وم تببا ال متبي  ،وليفبن دبا ليفبن اسبحدام،
لا مق م وع الوقت ،وما دا الحداا ،الم ليفن التيالمل را لضمان السحدام،؟
(و) على الحلفزيون املد ومل األج أن يستني أ بداإل عمتبي ،بب جللبب املشبتب ؛
مببن أجببا تببمان املابباوا الوصببول يل دببذا احملحببو  ،دببا تيففببا قواعببد املنا ابب ،الاليبب ،أح مببن
الض وعي وتق لوايب ألدر اشأن دذر املاأل،؟
( ) دنببا اجتببار محزايببد ملببنب السببوة الاببمالي ،البد ب ي ،للليذببا اإل اعيبب ،للحلفزيببون
املد ومل األجب والحلفزيبون السبايى علبى البد ق ابب املشبادد ؛ وملبا أصببب وصبول املشباددين يل
احملحببو ديفببذا أب ب تيفلف بب ،،وخباصبب ،البلببدان الناميبب ،،د ببا مببن املاحدببوو توسببيق الوص ببول
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املفحوني ملشادد األ داأ ال متي ،اليف وما دا املالاي ،الم ينبغبا تيبيسلبا علبى ايبق السبوة
البلدان النامي ،لضمان الحنا س ا املذيال  ،وما دو الدوع الذي ليفن أن تضيلق اه ديذبا
املنا ا ،دذا الددر؟
(ر) بان ببت دن ببا زمر الس ص ببن ،والب ب الح ببد سا غ بب ،املش ب ومل ،ودن ببا تزاي ببد
ال ببد ق ملش ببادد األ ببداأ ال مت ببي ،اليف ب ا ببدل م ببن
ع ببدر املش بباددين الش ببباو غ بب ،ال ب اغب
مشادداا وات؛ لا ليفن أن يلدر لبا متويبا عمتب ،النخبب ،ومبا دبا السبتاتيأليا البم ليفبن
أن تنفذدا الاليا واملنرما ال متي ،واةيذا اإل اعي ،إلف الب الحد سا غ ،املش ومل؟
(دب) نر ب ا لالدحمبباح ابأل ببداأ ال متببي ،املب ولبب،
بدم وتوصيا ألدر ينبغا مناقشحلا؟
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