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 مقدمة: اجلوانب الثقافية واالجتماعية واالقت ادية  
تشيفا ال مت، نشاطا  اجحماعيا  ولسا يا  لاعسه ويسدعر مالي  األشخاص   مجيق أحناق  -١

الالببباو، ويشببباع   يلبببا النببباق ألسبببباو تحاللبببأ ابلدببب ، أو الت يبببه أو الحابببلي، أو املحالببب،ن وتنيبببوي 
يميفبات  للحو يبد ودبا قبارع  علبى تسلبيو الفب وة اب  النباق، سبواق بانبت ع قيب، ال متب، علبى 

، أو لسا يبب، أو اجحماعيبب، أو اقحدبباري،ن وتحألبباوز األاالببار الجحماعيبب، وال سا يبب، لل متببب، يجنابب أو
 الدور وتدا يل مجيق أحناق الالاون

ودنا  وموع، بب،  من األرل، على ماا ا  قيامل ال مت، والت يه، ل سيما لح ا   -٢
 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، 

لحماعين ال متي،ن وتحم ا أ ابن أنبوامل األرلب،   الفوايبد املحدبل، ابلدب ،، لبا    لبا خفب  وا
أو منببق املشببابا الدبب ي، البدنيبب، والالسليبب، وزمر  الو ببوعا  احملسسبب،   تيفبباليف ال عايبب، الدبب ي،ن 

شبيفا نوعبا  و يما يحاللأ اباإلع املتتب، على عأق املال الجحماعا، دنا  أرل، تفيد أبن ال متب، ت
من الِغ اق الجحماعا، ل سيما  يما يحاللأ ابلتااذن واينت الدعاسا  نحايج ي ااي،، لا    لا 
 يمببا خيببو الببد مبببن الحببوت ا  الجحماعيبب، واإللنيبب، وتالزيبببز الالمببا اجلمبباعا واملشبباعب، ا حماليببب،، 

 وخباص، الالما الحيوعان
محزايببد ن ويابباعد تنفيببذ  ببدأ عمتببا  واببدأ البالببد القحدبباري لل متبب، ييفحاببا أ يبب،  -٣

بببببب،   تيببببوي  اةيابببببا األساسببببي،، وي ببببار  بببب ص الالمببببا، و مبببب  تببببد أ عأق املببببال األجنبببب ، 
وتشأليق الالعب  وال متي ، ويالى اذلا يسلاما  بب،ا    الحنمي، القحداري، الوطنيب،ن ولبذلا 

 ن (١)ق والقحدارليفن السول ين لل مت، أل ا  محالدر األاالار على ا حم
ومثبببب، اعتببببباني وليببببأ ابببب  ال متبببب، واإلعببببالحن  ببببال اغبون   مشببببادد  األ ببببداأ ال متببببي،  -4
يابببحييالون رايمبببا  الضبببوع شخدبببيا ، ومبببن ة الاجببب، يل ط يسببب، رحلفببب، للمشببباعب،   الحأل اببب،  ل

انيببب، اليببب،ن وليفبببن ملسبببدما وسبببايذ اإلعبببالح أن ياببباعدوا   دبببذا الدبببدر عبببن ط يبببأ بفالببب، يميف
الدببول علببى ماللومببا  مباشبب   عببن الببدأ مببن خببالل الحسبباعي  اإلخباعيبب، و/أو الحغييبب، املباشبب   
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، 

ور ن ولذلا ليا املسدمون يل تفضيا  ياز   سوة دذر األ داأ  يباز  خالدب، لالسبحفار  اجل
 من اإلي ارا  املحأتي، من اإلعالن وال سوح املد وع، من املشتب ن

 تطور بيا احلقوا السمعية ال  رية وأتثريه على األ دا  الرنضية -أوالا  
ر األخبببب،  يل  ببببدوأ لببببوع    السيببببامل أر  ايببببق السببببوة الاببببمالي، البدبببب ي،   الالسببببو  -5

ال متبببان ومبببن تابببينيا  السببب ن املاتبببا يل منحدبببف مثانينياتبببه، للبببت أسبببالاع يعبببار  اإلعسبببال 
منخفضبب، افالببا الالببدر احملببدور مببن األ ببداأ ال متببي، املب ولبب،، وبببان منرمببو األ ببداأ يحلسببون 

__________ 

، ٢٠٠5  قببب، عمبببا األمبببى املح بببد  املشبببتب، اببب  الوببببال  املالنيببب، احابببخ، ال متببب، ألغببب ا  لحنميببب، والابببالح،  (١)
  للحنمي، والاالح، الحس ي  النلايانال مت، بأرا  
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وتببق يحغبب،   أواخبب  ال مانينيببا  تالويضببا  قلببيال  مببن ديذببا  اإل اعبب، ين تلسببور أصببال ن واببدأ دببذا ال
وأوايببا الحابببالينيا ، مببد وعا  ابلح  يببب  الحبببدع ا ألسببواة البببب  اإل اعببا والحلفزيبببو  وابلحيبببوعا  
الحيفنولوجيببب،ن واعتفبببق عبببدر اجللبببا  الفاعلببب، ابطببب ار   جانبببب اليلببببن ونحيألببب، لبببذلا، واجلبببت 

لحلفزيون املبد ومل األجب  ابليفببا والاباتا يذا  اإل اعي، لاةديذا  اإل اع، الالام، منا ا، محزايد  من 
اليفب    ومشغلا التدال ن وأر  تيف يف املنا ا،   سياة عدر ماحس  من األ داأ ال متي،

 يل بويا ايق السوة الامالي، البد ي، يل جتاع  م حب، قارع  على رعِّ يي ارا  بب، ن
ووسببببايذ اإلعبببالحن  ال متبببب، و  الوقبببت الاتبببب ، دنبببا  عالقبببب، تيفا ليببب، ابببب  ال متببب،  -6

مددع من مدارع احملحوم  لسيامل وسايذ اإلعالح الالامب، والحألاعيب،، البذي قبد يبذدب يل  بد 
اسببحخداح ال متبب، ب ببدأ دبباح لببزمر  عببدر املشببتب    الحلفزيببون املببد ومل األجبب ن وابمل ببا، ل ببا 

لنبواري وال متبي  البذين ودبلون ايق  سوة الحلفزيون مددعا  أساسيا  لحمويا املنرما  ال متي، وا
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 

 اسحبدال أنشي، ت  يلي، أخ   اهناجحذاو  دو بب،  من اجلملوع، ول ليفن على الالموح 
ونربب ا  لحزايببد اليلببب علببى احملحببو  الالبباة اجلببور  وعببدر األ ببداأ الالاليبب، اجلببور  السببارع   -7

على اجحذاو مجاد، بب، ، أصبب دذا احملحو  من املواعر الش ي ،، األم  الذي أسبلى   زمر  
ل متببي،  اوة الاببمالي، البدبب ي، لة ببداأ ال سببوح املحدببل، ابلسببوة زمر  بببب، ن ول ببا اقحنبباق السبب

بلف، بب،  ملسدما احملحو  اإلعالما ومشبغلا الحلفزيبون املبد ومل األجب  ويشبيفا  دب، ببب،  مبن 
 ٢٠٠٩ومببومل ينفبباقلى علببى البب امجن  سببد أنفسببت اةيذببا  اإل اعيبب،   البببار األوعو    عبباح 

  املايبب، مببن  ١7 ببا  لببا مببا يسبب و مببن اليببون يببوعو علببى اقحنبباق السببوة، ول 5,٨مبب ال   ببواة 
 ن (٢)اليون يوعو ٣4,5ومومل ينفاقلى على ال امج الذي الغ 

ومن أدى السوة وأب  دا جا ايب، ملسبدما احملحبو  اإلعالمبا السبوة املحاللسب، ابأل بداأ  -٨
أل ببداأ ال متببي، الدوليبب، والالامليبب، اليفبب   والبيببول  ال  يالبب، املاببحو  لل متببا  ال يياببي،ن أمببا ا

األخبب  ، م ببا سببباقا  الاببياعا  و وعمببول وانو واأل ببداأ املحاللسبب، ا متببا  مببن قبيببا البب غ  
والحنس واليف ييفيت،  الار  ما  يت االيدا    امل تب، ال اني، من  يب  ومبومل اإلنفباة علبى السبوة 

شالبيحلا  الامالي، البد ي،ن وابإلتا ، يل  لا، دنا  وموع، من األ داأ األخ   الم ختحلف
لبببد  اجلمببباد، مبببن البببد يل زخببب ، م بببا الحز لبببأ علبببى الببب لج   النمابببا، وعببببوو البببدعاجا    
الألييفببببا، وببببب   اليببببد   الببببداع  ، واملالبمبببب،   دنغبببباعم، والبيابببببول   اليبببباابن، وببببب   الاببببل،   

 الولم  املح د  األم ييفي،ن
تبي، اةامب، مبن خبالل الحلفزيبون املبد ومل وأخ،ا ، أر  النزومل الباة يل اب  األ بداأ ال م -٩

األج  أو الحلفزيون السايى على الد ق  اب املشبادد  يل زمر   بار    الس صبن، وعمليبا  يعبار  
 اإلعسال غ، املش وع،ن

__________ 

(٢) European Parliament, 2017, Audiovisual rights in sports events: [A European Union] perspective, 

European Parliamentary Research Service briefingن  



TD/B/C.I/CLP/50 

GE.18-07000 4 

 األمهية االقت ادية لل ث اإلذاعي والتلفزيوين ي الرنضة -اثنياا  
اعتفالببت عسببوح السببوة اإلعالميبب، لة ببداأ ال متببي، الالاليبب، اجلببور  اعتفاعببا  بببب،ا    الالسببور  -١٠

األخب، ن  اللببى سبببيا امل ببال، زار  عسببوح بببأق الالبباو البم ينرملببا البببار الببدوة ليفبب   السببدح )الفيفببا( 
بدببب ي،، انابببب،   املايببب،   الالشببب ين سبببن، األخببب، ن وأصببببب ايبببق السبببوة الابببمالي، ال ٩٠٠أبب ببب  مبببن 
  املايببب،، ي بببد  ال ببببايز ال ييابببي، لحبببد أ اإليببب ارا  لل متبببا  ال تا يببب،، يل  6٠و 4٠تبببتاوني اببب  

جانبببب عمليبببا  ال عايببب، وايبببق تبببذاب  األ بببداأ اليببب، والحابببويأن وبحبببا اإليببب ارا  املحأتيببب، مبببن ايبببق 
اص   وبببال بببب   السبببدح، السبببوة الابببمالي، البدببب ي، للم حبببو  الالببباة اجلبببور  ميفانببب، م بزيببب، اوجبببه خببب

ن واعتفالبببت اإليببب ارا  الالامليببب، ٢٠١6الحس يببب  املببباة لالببببار البببدوة ليفببب   السبببدح لالببباح  اببببما وعر   
مليبون يبوعو    ٨4املحأتي، من ختديو السوة الابمالي، البدب ي، ليفبأق الالباو البم ينرملبا الفيفبا مبن 

بما ليفن توقاله، ختحلبف املببالغ املد وعب، ن و ٢٠١4اليون يوعو   عاح  ٢.4يل أب   من  ١٩٩٨عاح 
بانببببت عسببببوح السببببوة ، ٢٠١6/٢٠١7  األسببببواة الوطنيبببب، الف ريبببب، اخحال ببببا  بببببب،ا ن  فببببا املوسببببى 

الاببمالي، البدبب ي، لل اايببا  ال تا يبب، اليفبب   عامليببا ، مالبب ا  عنلببا لاليبب  اليوعودببا ، بمببا يلببا  
؛ والببدوعي اإلنيفليببزي املمحبباز 5 567  املح ببد ( الببدوعي الببوطر ليفبب   السببدح األم ييفيبب، )الببولم

؛ ٣ ٠44   يسببا  مببن ينيفلببتا وويلببز، اململيفبب، املح ببد  ل ييانيببا الالرمببى وزي لنببدا الشببمالي،(، ٢٠)
؛ وال اايببب، الوطنيببب، ليفببب   الابببل، )البببولم  ٢ ٣74 والبببدوعي ال ييابببا للبياببببول )البببولم  املح بببد (

؛ وروعي أايبببببال أوعواب )الببببببار األوعو  ١ 45٠ )يسببببببانيا(؛ والبببببدوعي اإلسببببببا  ٢ ٢45 املح بببببد (
 ن5٢٠؛ وسباة الاياعا  و وعمول وانو، ١ ١5٩ ؛ والدوعي األملا  )أملانيا(،١ 4٠4 ليف   السدح(

واأللالاو األوليمبي، أب   األ داأ ال متي، مشادد    الالاون  سد شبادد األلالباو    -١١
اليببون  7,٢اعتفببامل السببحلال  علببى اإلنتنببت ليدببا يل ندببف سببيفان الالبباو، مببق  ٢٠١6عبباح 

 مشبادد  علببى مندببا  وسببايذ الحواصببا الجحمبباعا، ودببو تببالف البب قى الببذي سببأللحه دببذر األلالبباو
  املايب،  ١٣,5ن و  الفت  الفاصل، ا  الدل ، زار  الحغيي، الحلفزيوني، انابب، ٢٠١٢  عاح 

  املايبب،ن وشببيفلت السببوة الاببمالي، البدبب ي، أببب   ١٩٨,6والحغييبب، ال قميبب، اناببب، بببب،  الغببت 
 مددع إليب ارا  ال بب، األوليمبيب، علبى مبد  أب ب  مبن لاللب، عسبورن ومساعنب، بيب ارا  البب  اإل اعبا

، قُبدِّع أن يي اراابا   ١٩6٠مبن األلالباو األوملبيب، لالباح  مليبون رولعا ١,٢يو  الم الغت والحلفز 
  ن(٣)  املاي، من مدارع يي ارا  األلالاو 74رولع وم لت اليون  4.١الغت  ٢٠١6عاح 
وتحضبببب البببزمر    ال سبببوح أيضبببا  مبببن األ بببداأ ال متبببي، ال ييابببي، البببم ينرملبببا الببببار  -١٢

، الغبت ييب ارا  السبوة الابمالي، البدب ي،، لبا  يلبا تلبا ٢٠١6األوعو  ليف   السدحن  فا عباح 
 يوعو لدوعي أايال أوعواب ي مال ١ 4٠4مليون يوعو، منلا  ٣ ١٨5املحاللس، ابلبيول، األوعواي،، 

، الغببت اإليبب ارا  الببم تلسحلببا املنا اببحان ٢٠١5مليببون يببوعو للببدوعي األوعو ن و  عبباح  ٣١١و
مليببببون يببببوعو، وتببببب  منلببببا أن الببببزمر     ببببوات، السببببوة الاببببمالي، البدبببب ي،  ١ ٣٩5األخبببب، ن 

 ن (4)  املاي،   عاح وا د ١٨ الغت
 ٩١، ببببان مبببن املحوقبببق أن تبببدع ال متببب، الالامليببب، ييببب ارا  تبلبببغ  بببواة ٢٠١7و  عببباح  -١٣

اليبببون رولعن ومبببن املحوقبببق أن تزيبببد سبببوة األ بببداأ ال متبببي، علبببى الدببباليد الالببباملا لالبببدل عبببو 
 ن٢٠٢١-٢٠١7  املاي،   الفت   ٣.6سنوي م بب يبلغ 

__________ 

  نhttps://www.olympic.org/broadcastersانر   (٣)

(4) UEFA, 2017, Financial Report 2015/2016, Nyon, Switzerlandن  



TD/B/C.I/CLP/50 

5 GE.18-07000 

 ل  ريةالطابا القانوين للحقوا السمعية ا -اثلثاا  
نر ا  يل الدوع الجحماعا لة داأ ال متبي، وأل دبا علبى القحدبار اليفلبا، يشبيفا عسبى  -١4

 ببدور ونيبباة  ايحلببا السانونيبب، بببدم  دامببا  للمشبب ع ن ويبب تبذ جببزق محزايببد مببن السيمبب، القحدبباري، 
ابب  أصبب او املدببل ، لل متبب، حبسببوة املليفيبب، الفيف يبب،ن يل أن دنببا  ب بب،ا  مببن ااعاق املحباينبب،  يمببا 

واملشبب ع  الببوطني  اشببأن شببيفا ونيبباة المايبب، الببم  ببب من لببا لة ببداأ ال متببي،ن  املشببابا 
املحاللسبب، ابلالالقبب، ابب  ال متبب، ووسببايذ اإلعببالح أصببب ت  ا  أ يبب،  اعبب، ألن الحغييبب، اإلعالميبب، 

 من املدارع ال يياي، لدخا ال متا  ال تا ي،ن
وة، تناولت املنرم، الالامليب، للمليفيب، الفيف يب، اشبيفا غب، مباشب  الالالقب، وعلى الداليد الد -١5

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، 

اذلا من  اي، السوة  ا  الدل، املمنو ب، ملنحألبا األعمبال الابمالي، البدب ي،، ومبن  وأن تاحفيد
 ة ُيشتني الدول على ي هنى لسحنااخ الحاأليال  وتوزياللا ونسللا يل اجلملوعن

 اعيب، وتنشئ التفاقي، الدولي، لماي، املبؤرين ومنحألبا الحابأليال  الدبوتي، واملنرمبا  اإل -١6
مببن مالبباي، المايبب، الدوليبب، للمنرمببا  اإل اعيبب، وتببنو علببى أن لببديلى  سوقببا   (  ببدا  أرى١٩6١)

عامببا  ن نببون أو وربب ون لوجبلببا االبب  األ الببال، لببا    لببا يعببار  ابب  أعمبباةى  ٢٠ دبب ي، ملببد 
 اإل اعي،، وت بيبت )تابأليا( دبذر األعمبال، واسحناباخ أعمباةى اإل اعيب، امل بّحب، ونسبا األعمبال الحليفزيونيب،

ألملببوع ي ا ُأجببب ي دبببذا النسبببا   أمبببابن مفحو ببب، للألملببوع مساابببا ر بببق عسبببوح للبببدخولن وتبببنو لل
التفاقي، على ماحو  أساسا من الماي،، غ، أن تيبوعا  دامب،   وبال الحيفنولوجيبا و  الابوة 

، شبب مل أعضبباق ١٩٩7قببد  دببلت منببذ اعحمببار التفاقيبب، ول تحيبب ة يليلببا دببذر األخبب، ن و  عبباح 
لالامليبب، للمليفيبب، الفيف يبب،   اسببحال ا  للمالبباي، السايمبب،   يطبباع اللألنبب، الدايمبب، املالنيبب، حبببأ املنرمبب، ا

املؤلف والسوة ا اوع  اةدف منه ي بار يطباع قبانو  روة ومبا ادبوع  ماليمب، و الالب، مبن ق صبن، 
ابذلا واشبأن يشاعا  الب  اإل اعان و ىت اان، و يحى الحوصا االد يل اتفاة اشأن بيفيب، السيباح 

 السوة األخ  ، ين وجد ، الم ينبغا يعياؤدا للليذا  اإل اعي،ن
ول تبببب   الببببدول األعضبببباق   البببببار األوعو ،   تشبببب يالااا الداخليبببب،، أن األ ببببداأ  -١7

ال متي، مؤدل، ةذر السبوة  ا  الدبل، نرب ا  لالبدح وجبور أي شبيفا مبن أشبيفال الحالبب، املبحيفب  أو 
يميفاني، الحنبؤ وعدح اليس    تنفيذ األ داأ وعدح وجور سيناعيو أو عسبد   يمبا اإلاداعا، وعدح 

   ،٢٠١١خيبببو األلالببباو واملابببااسا ن وأببببد  أليفمببب، الالبببدل األوعوايببب، دبببذا الحفاببب،   عببباح 
 Football Association Premier League Limited and Others v. QC يفملا الدارع   قضي، 

Leisure and Others وKaren Murphy v. Media Protection Services Limited ،ن وتب   أليفمب
الالدل أن األ داأ ال متبي،، ول سبيما مبباعم  بب   السبدح، البم ختضبق لسواعبد اللالبب،، ل تبت  
أي وبببال لل  يببب، اإلاداعيببب، ألغببب ا   سبببوة املؤلبببف، ودبببا لبببذلا مابببحبالد  مبببن  ايببب،  سبببوة 

ل الابببمالي، البدبب ي، أو توزياللبببا أو نسللبببا يل اجلملبببوع ل يبببزال املؤلببفن ايبببد أن اسحناببباخ األعمبببا
 يحيلب ي ت  من أص او السوةن
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 اإلطار القانوين للح ول على األ دا  الرنضية الكربى -رابعاا  
مت ت ي  اسح داأ الحش يالا  املحاللس، ابأل بداأ ال متبي، اليفب   ابرعباقا  تفيبد أبن  -١٨

اعز  سبببحنزمل يل اةألببب   مبببن البببب  ا بببا  علبببى األلببب، يل الحلفزيبببون تغييببب، األ بببداأ ال متبببي، البببب
املببد ومل األجبب     ببال عببدح وجببور دببذر الحشبب يالا ن ومنببذ تاببالينيا  السبب ن املاتببا،   أوعواب 
على وجه اإلدوص، بولت الحغييب، الحلفزيونيب، اليب، أل بداأ بب   السبدح احملليب، ال  يالب، املابحو  

 ببا  علببى األلبب، يل الحلفزيببون املببد ومل األجبب ن و  الببولم  املح ببد ،  يل  ببد بببب، مببن الببب  ا
بانبببت دألبببب   الحغييبببب، حنببببو الحلفزيببببون املببببد ومل األجببب  أقببببا وتببببو ا ، غبببب، أن الاببببنوا  األخبببب،  
شلد  بول  مل ولا    توا   ا امج األ داأ ال متي، الالالي، اجلور  من الحلفزيبون ا با  علبى 

لفزيببون ابليفبببا و/أو ابلابباتا املببد ومل األجبب ن  اللببى سبببيا امل ببال، بببان دنببا  االبب  األلبب، يل الح
اإلببالف عنببدما اقحنببت وشبببيف، البب امج الت يليبب، وال متببي،و للليذببا  اإل اعيبب، للحلفزيببون املببد ومل 

، ٢٠٠6األج   سوة الب  الحسليدي ل تمج ب   السدح األم ييفي، مااق اإللنب  ااحبداق  مبن عباح 
 عاما ن ٣٠بان محا ا  للمشاددين على شبيف، الحلفزيون ا ا  على األل، ألب   من االد أن  

وقد عار عبو الحلفزيبون املبد ومل األجب  افوايبد ببب،  علبى املشباددين واملنرمبا  ال متبي،  -١٩
علببى الاببواق يل أن  لببا ل ينببحسو مببن الببدعو  يل وتببق تشبب يالا  لة ببداأ ال يياببي،، ودببا 

ى قببدع  دببذر األ ببداأ علببى تالزيببز و/أو  فببق اجلناببي، ال سا يبب،ن وياليفببس تنرببيى رعببو  قايمبب، علبب
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
الببب  ال متببا للاببوة، لوجببب يطبباع تنريمببا أقببا  أول ،   أنرمبب، الاببوة البب  ، يُببت  -٢٠

صببب ام،، لضبببمان تغييببب، تلفزيونيببب، وانيببب، علبببى األلببب، لة بببداأ اليفببب  ن وليفبببن وصبببف البببب  
ال متببا   ال ازيببا وجنببوو أ  يسيببا والببولم  املح ببد  علببى أنببه خيضببق للاببوة   مالرمببه نربب ا  

يفببب  ن و  البببولم  املح بببد ، ببببان لالبببدح وجبببور تشببب يالا   يمبببا يحاللبببأ ابأل بببداأ ال متبببي، ال
اعحمار هنج الاوة ال   ع، مميز  للب  اإل اعا منذ نشأتهن ودنبا  لبالأ نسباني عييابي،   دبذا 

، اهنزمببت خدمبب، الببب  اإل اعببا الدببدر، توتببب النسيحببان األوليببان منلببا هنببج الاببوة البب  ن أول  
لل دببول علببى  سببوة األ ببداأ  الالامبب، أمبباح الشبببيفا  الحألاعيبب،   عمليببا  تسببد  الاليبباقا 

ال متي، الشالبي،ن إلنيا ،   سبالينيا  الس ن املاتا، ووجلبت قواعبد جلنب، التدبال  الباريب،، 
ودببا اةيذبب، الوطنيبب، السايمبب، علببى تنرببيى الببب  اإل اعببا، الببم وتببالحلا ملنببق  يبباز  ديذببا  الببب  

، للببدوعي ال يياببا للبيابببول اإل اعببا ابليفبببا لسببوة ابب  أ ببداأ مالينبب،، م ببا الالاببل، الالامليبب
والاوا  اول للدوعي الوطر ليفب   السبدح األم ييفيب، واأللالباو األوملبيب،، ايالبن مو ّبأ أمباح احمليفمب، 
ابببدعو  أهنبببا تنحلبببا البببأ     يببب، الحالبببب، املندبببوص عليبببه   الحالبببديا األول لدسبببحوع البببولم  

ذبا  املذيالب، للب امج الحألاعيب، ا انيب، املح د ن وليفن، على ال غى من دذين الحيبوعين، ل تبزال اةي
( ١٩6١على األل، تضيلق ادوع قيباري   البب  ال متبان إلل با ، ُوتبق قبانون البب  ال متبا )

لضببمان م اعببا  قببوان  املنا ابب،   الببولم  املح ببد  الاببما  اإلاصبب، للببب  ال متببا وتبب خيو 
 ا  الوطني، ال يياي،نالبيق اجلماعا لل سوة الامالي، البد ي، من جانب ال ااي

إلنيبا ،   األنرمب، البم توجببد  يلبا لبوايب قويبب، م با أسبتاليا واةنببد، مُتبَنب ديذبا  اإل اعبب،  -٢١
الالام، أو اةيذا  اإل اعي، الحألاعي، ا اني، على األل، روعا  مليمنا    الب  ال متان  اللى سببيا 
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، قوي، لحغيي، األ داأ ال متي، اليف   على امل ال، تنو الحش يالا    اةند على  اي، تنريمي
الحلفزيون ا ا  على األل، من جانب ديذ، اإل اع، الالام، روعراعشانن ولنق قانون يشاعا  الب  

( أي ديذب، ي اعيب، للحلفزيبون املبد ومل ٢٠٠7ال متا )الحساسى اإللزاما مبق ا اسباع رباعايت( لالباح )
ا  ي أ ي، وطني، يل ي ا تساسبى يشباعته   الوقبت نفابه األج  من نسا تغيي،  ي، لدأ عمت

مببق روعراعشببانن وابإلتببا ، يل  لببا، تببب  الحشبب يالا  املحاللسبب، ابأل ببداأ ال يياببي،   اةنببد أن 
تساسى  سوة الب  الحلفزيو  لة داأ املذبوع  ينبغا أن يحى اناق  على اتفاة لحساسى اإليب ارا  

اإلعببالت  ابب   ببايز و/أو صببا ب السببوة اإلاصبب، ابحملحببو  ابب  األطبب اف، وتساسببى عايببدا  
ن ايد أن السبانون يبو   يعشبارا  قليلب، اشبأن املالباي، ٢5يل  75وروعراعشان، اناب، ل تسا عن 

املاببحخدم، لخحيبباع األ ببداأ ال متببي،  ا  األ يبب، الوطنيبب،، ودببو يشببيفال قببد يبلببغ مببدار  يمببا 
يبتن  اليف ييفيبت دبو أب ب  ال متبا  شبالبي،   اةنبد وتتببه يحاللأ احغييب، الف يبأ البوطر لليف ييف

الحشببب يالا  للابببلي، الحسدي يببب، لل يفومببب، ليفبببا تسببب ع أي املبببباعم  الدوليببب، سبببُحال   مبببن خبببالل 
 الحغيي، ا اني، على األل،ن 

إلل ببببا ، دنببببا  تببببوازن ابببب  النلألبببب    أنرمبببب، لببببوايب أخبببب   مبببب ال    البببببار األوعو ن  -٢٢
األوعو ، اعُحِمببببد  الحشبببب يالا  املحاللسبببب، ابأل ببببداأ اليفبببب   ألول مبببب     أواخبببب   البببببار  فببببا

تاببالينيا  السبب ن املاتببا   يطبباع توجيببه محألببدر اشببأن تلفزيببون اببال  ببدور، وأُرعِجببت ل سببا    
اشبببأن تنابببيأ االببب  األ يفببباح املندبببوص  ٢٠١٠ز اع/مببباعق  ١٠املبببؤعخ  ٢٠١٠/١٣الحوجيبببه 

أو اإلجببب اقا  اإلراعيببب،   البببدول األعضببباق اشبببأن تبببو ، اإلبببدما   عليلبببا   السبببانون أو اللبببوايب
اإلعالميبب، الاببمالي، البدبب ي،، املالبب 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، 

 يياي، مشبّغلون يف تبون عسبوما  للوصبول يل احملحبو ن ايبد أن دنبا  املحدل، ا اايا  ب   السدح ال
اال  األ داأ الم  ب ا لبا علبى الحلفزيبون ا با  علبى األلب، ألهنبا  ا  أ يب، عامب، عرمبىن 

،   بحاربا األابي  اشبأن ال متب،، ٢٠٠7و  دذا الددر، اعت ت املفوتي، األوعواي،،   عاح 
ه السببببوة الاببببمالي، البدبببب ي، ابعحباعدببببا املدببببدع ال يياببببا للببببدخا   ابلببببدوع الاسببببى الببببذي تؤريبببب

ال متبببا  ال تا يببب،ن وقبببد تنببباول ولبببس أوعواب   التفاقيببب، األوعوايببب، املحاللسببب، ابلبببب  الحلفزيبببو  
، البم رخلبت  يبز النفبا    ١7١الالاا  لل دور، اديغحلا املالدل، و سا  أل يفاح ال وتوببول عقبى 

احملحمبببا اببب  السبببوة األساسبببي، للمبببواطن ، م بببا البببأ   الوصبببول يل  ، الحالببباع ٢٠٠٢عببباح 
ماللومبببا  تالدريببب، الدبببول عليلبببا، واملببببارط القحدببباري، املنيبسببب، علبببى البيبببق الدببب ي لل سبببوة 
الاببمالي، البدبب ي،، م ببا   يبب، يابب اح الالسببور و سببوة املليفيبب،ن وبببان دببدف التفاقيبب، دببو الببد مببن 

ي، البدبب ي، الدبب ي،ن وأُعببِ و عببن شببواغا مماللبب، علببى ماببحو  شبب وني ايببق وشبب اق السببوة الاببمال
ن ومت ا دا ن ا موعحان من السواعد   دذا الدبدر،   ٢٠١٠/١٣البار األوعو    الحوجيه 

سبببياة ولبببس أوعواب والببببار األوعو  علبببى الابببواق، األ يفببباح السانونيببب، املحاللسببب، ابببب  األ بببداأ 
ابلأ   تسد  تسباعي  مبوجز  لة بداأ ابلغب، األ يب، للألملبوعن  ا  األ ي، اليف   للمألحمق و 

وتالبببر ا موعببب، األول تغييببب، االببب  األ بببداأ، البببم ببببدردا البببدول األعضببباق، اواسبببي، ديذبببا  
 ي اع، واني، على األل،ن

ويشببببيفا الحنرببببيى الببببذايت للمنرمببببا  ال متببببي، الدوليبببب، أيضببببا  عببببامال   ا أ يبببب،ن  للببببذر  -٢٣
اليد ع يس، من الحنريى الذايت والوبم،ن  سد وتالت، من النا ي، الحاعخييب،، قواعبددا املنرما  تس
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ولواي لببا اإلاصبب،   الالديببد مببن ا ببال ، لبببا    لببا ط يسبب، الالمببا الببداخلا والالالقببا  اببب  
املنرمببا  وقواعببد اللالببب، والسواعببد املاليبب،ن وبببان ولببس أوعواب أول منرمبب،  يفوميبب، روليبب، تالببتف 

 نرمبا  ال متبي، اليوعيب،   ينشباق عمليبا  صبنق قب اعا  مابحسل،، لوجبب املي باة األوعو حبأ امل
 (ن٢٠١١؛ املنسب   عاح ١٩٩٢لل مت، )

ويحابببى تيبببوع قيبببامل البببب  اإل اعبببا والحلفزيبببو  لنا اببب، محزايبببد  اببب  مشبببغلا الحلفزيبببون  -٢4
لببببا الح ببببول  مببببن الحلفزيببببون املببببد ومل األجبببب  وللببببوع الوسببببايا الحيفنولوجيبببب، اجلديببببد ، لببببا    

األعتببا الحسليببدي يل الحلفزيببون ابليفبببا والابباتا ومببن الحلفزيببون الحمبباللا يل الحلفزيببون ال قمببا، 
الببم سببا ت مباشبب     عوملبب، القحدببار ال متببا والببزمر  اليفببب،    ييبب ارا  املنرمببا  ال متببي، 

 متبي،ن ول با ايبق السبوة الابمالي، املاحمد  مبن تب خيو السبوة الابمالي، البدب ي، لة بداأ ال
البدبب ي، أ ببد أدببى مدببارع ييبب ارا  املنرمببا  ال متببي، ال يياببي،، م ببا البببار الببدوة ليفبب   السببدح 

 واللألن، األوملبي، الدولي،ن

 إنفاذ قانون املنافسة ي م يعات احلقوا السمعية ال  رية -خامساا  
 ببداأ ال متببي، للسواعببد املحاللسبب، ابملنا ابب،، خيضببق ايببق وشبب اق السببوة الاببمالي، البدبب ي، لة -٢5

ول سبببيما  رببب  التفاقبببا  املانالببب، للمنا اببب، اببب  املشببباعيق ويسببباق  اسبببحالمال م اببببز اةيمنببب،ن وخيحلبببف 
ادحمبباح املشببادد اخحال ببا  بببب،ا  حباببب املالبباي، اإلقليميبب، واحملحببو ، ودببو ملببى   تال يببف الاببوة  ا  

الالديببد مببن املحغبب،ا  الببم جتالببا األسببواة مال تبب، للمماعسببا   الدببل،ن وعلببى الدبباليد الالبباملا، دنببا 
احملحملبببب، املانالبببب، للمنا ابببب،ن وقببببد أر  قببببانون املنا ابببب، روعا  دامببببا    ينفببببا  السببببوة الاببببمالي، البدبببب ي،، 

سبيما  يمببا يحاللبأ ابأل ببداأ ال متبي، الببم ييفبون عليلببا يقببال بببب،، ولبه  لبب، أساسبا لببيس  سببذ  ول
الذين دى املاحفيدون النلاييون من الالملي،، اا أيضبا  علبى الدبناعا  امل تبيب، ربذر على املاحلليف ، 

الابببوةن وال متبببيون واملنرمبببا  البببم تبببنرى املبببباعم  مالنيبببون مباشببب   ابيبببق السبببوة، غببب، أن اجللبببا  
مل األجببب  الحاليببب، مالنيببب، أيضبببا   ديذبببا  اإل اعببب، ا انيببب، علبببى األلببب،؛ اةيذبببا  اإل اعيببب، للحلفزيبببون املبببد و 

الحلفزيبون السببايى علبى الببد ق  ابب املشببادد ؛ وشب با  التدببال ؛ واملاللنبون؛ واجللببا  ال اعيبب،؛  أو
 وا موعا  القحداري،، الم اسح م     الانوا  األخ،  مبالغ طايل،   اال  األلالاو ال متي،ن

 تعريف السوا ذات ال لة -١ 
  املشاددين وعارا  املشادد  الوطني،، يحاللبأ نر ا  لحنومل ال متا  واخحالف ادحماما -٢6

أ ببد الح ببدم  ال يياببي،   تيبيببأ قببوان  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  

ون مبن الضب وعي يجب اق بليبا أب ب  اسحفاتب،  ال  أخ  ، تيفون األ واة أب   اخحال با ، وييفب
لليبيالبب، الساالبب، لالسببحبدال ل متبب، مببن ال متببا  مساعنبب، اغ،دببا مببن األنشببي، الت يليبب،، حباببب 
اإلقلببيىن و ببب أيضببا  النربب    اجلوانببب املؤقحبب، لة ببداأ واملببباعم  ال متببي، الببم ييفببون لببديلا 

ا ببأق الالبباو البم ينرملبا البببار البدوة ليفبب   مجلبوع ببب، وليفنلببا تُبنرى اشببيفا غب، منبحرى، م بب
السبببدح واأللالببباو األوليمبيببب، والبيولببب، األوعوايببب، البببم ينرملبببا الببببار األوعو  ليفببب   السبببدحن  اللبببى 

، ٢٠٠٣متوز/يوليبببه  ٢٣املبببؤعخ  ٢٠٠٣/77٨سبببيا امل بببال، عأ  املفوتبببي، األوعوايبب،،   ق اعدبببا 
اعيبب، لببدوعي أايببال أوعواب الببذي ينرمببه البببار األوعو   يمببا يحاللببأ ابلبيببق املشببت  لل سببوة الحأل
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ليفبب   السببدح، أن سببوة املنحألببا   ا  الدببل، ليفببن تال يفلببا أبهنببا سببوة ابحابباو  سببوة الببب  
الحلفزيببو  أل ببداأ ببب   السببدح الببم تُببنراى ابنحربباح طببوال الاببن،ن ولببذلا، سيشببما دببذا الحال يببف 

ذلا أ بداأ البيولب، وأ بداأ روعي أايبال أوعواب أ داأ السام  البوطني  األول وال با ، وبب
والببدوعي األوعو ن ومببن شببأن ابب  أ ببداأ ببب   السببدح أن ينشببئ لشبببيف، الحلفزيببون صببوع  عالمبب، 
جتاعي، مالين، ويامب ةيذ، اإل اع، ابلوصول يل مجلوع مال  و ييفن من املميفن الوصول يليه عن 

لنياة اجلغ ا  ملخحلف األسبواة علبى أنبه وطبر ط يأ ا امج أخ  ن واعح   املفوتي، األوعواي، ا
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 نربب ا  لليبااق البوطر للحوزيبق، البذي ببدرر السواعببد 

ا ال سا ي،ن وعالو  على  لا، عار  مبا ل تبيبق اةيذبا  الحنريمي، الوطني، والواجز اللغوي، والالوام
اإل اعيبب، للحلفزيببون املببد ومل األجبب  الشببتابا  يل للمشبباددين   يقلببيى مالبب  وعببار  مببا ُتيفياببف 
الدعاي، لحوا أ أ واَة ولغا  يقليى مال ن ويبدو أن اعحباعا  ممالل، تنيببأ علبى خبدما  وسبايذ 

 اإلعالح اجلديد ن
لم  املح ببببد ، و يُببببوِل ادحمامببببا  بببببب،ا  لحال يببببف الاببببوة  ا  الدببببل، سببببو  قبببب اعا  و  الببببو  -٢7

قضببايي، قليلبب، مانالبب، لال حيفبباع تلببت عمتببا  ا تا يبب،ن وقببد تناولببت احمليفمبب، الالليببا تال يببف الاببوة 
اشببأن تشببأليق املالبمبب، وا لببا، وأيببد   يببه قبب اع أليفمبب، أرى  ١٩5٩مبب ت ،   قبب اع اختذتببه   عبباح 

 ١٩٨4ن الابببوة املالنيببب، تسحدببب  علبببى مبببباعم  املالبمببب،   البيولببب،، وقببب اع اختذتبببه   عببباح رعجببب، أب
اشأن ا  مباعم  ب   السدح األم ييفي،   اليفليبا ، ووا سبت  يبه علبى قب اع اختذتبه أليفمب، أرى 
رعجبب، أبن الابببوة املالنيبب، تسحدببب  علببى اببب  أ ببداأ بببب   السببدح األم ييفيببب،   اليفليببا ن ايبببد أن 

ي ، أشاع  يل أن ال متا  ال تا ي، تواجه منا ا، من عد  مدارع رحلف،ن وأشاع ق اعا   د
 ش ب، نيدل األم ييفي، تد الدوعي الوطر ليفب   السبدح األم ييفيب،ق اع أليفم، السحذناف   قضي، 

يل أن والبدوعي يحنبا س مبق غب،ر مبن أشبيفال الت يبه علبى مجلبوع  ألمبه ألبدور )ولبو ببان ببب،ا  
لضببب وع  علبببى  ببباني للغايبب،(، وأن  سبببدان أ ببب ار اجلملبببوع لفايببد  أشبببيفال اديلببب، مبببن الت يببه يبببؤل  اب

بباع و  قضي، تحاللأ اتخيو روعي البيابول املمحاز، أخذ  احمليفم،   العح ن(5)  ار  األ  ق،و
أرلبب، تفيببد أبن الببدوعي يحنببا س   الوقببت نفاببه مببق م خدببا ال متببا  األخبب   وم خدببا غبب، 
األلالببباو ال متبببي،   التخبببيو لشبببالاعا  األ  قببب،ن ولبببيس مبببن املالببب وف االبببد مبببا ي ا بانبببت دبببذر 

 الالواما سحد ق احملابى يل أن تالحمد للاوة تالاعيف أب   عموما ن

 ال  رية ال يا اجلماعي للحقوا السمعية -٢ 
 ببىت اان، عبببز تيبيببأ قببانون املنا ابب، علببى الببب  ال متببا أساسببا  علببى البيببق اجلمبباعا  -٢٨

مبببن جانبببب ال اايبببا  ال متبببي، لسبببوة البببب  الدببب ي للحغييببب، اليببب، أل بببداللان وتابببحند  ألببب، 
الحببدخا الحنريمببا يل ارعبباق أن البيببق اجلمبباعا عببن ط يببأ ال اايبب، يالببر أن األ  قبب، تحدبب ف م ببا 

 يفاعتان ومن دذا املنروع، تسيد اتفاقا  البيق اجلماعا املنا ا، ا الأ ط ة عيياي، ال
يعيبباق ال اايبب، قببو  سببوقي، بببب،  لحملببا سببال  السببوة الاببمالي، البدبب ي،، األمبب   )أ( 

الببذي يببؤري يل تضببخى األسببالاع سببواق   ادايبب، الالمليبب، ابلناببب، للليذببا  اإل اعيبب، أو   هنايحلببا 
 يف ؛ابلناب، للماحلل

__________ 

 نhttps://caselaw.findlaw.com/us-7th-circuit/1291215.htmlانر   (5)
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البد مبن تبوا   السببوة لة بداأ ال متبي، ألن األ  قبب، قبد ياباوعدا السلببأ أبن  )و( 
 تغيي، األ داأ ابلب  الا سيؤري يل تسوي  يي ارا  الضوع؛

تالزيبببز امل ببببز الاببببوقا ألدبببى اةيذببببا  اإل اعيببب، ي  قبببد تيفببببون جلبببا  الحشببببغيا  ) ( 
 صفس، يمجالي،ن الو يد  السارع  على املزايد  على مجيق السوة  

ونربب ا  للاببما  اإلاصبب، رببذا السيببامل، ي بب، تاببويأ السببوة الاببمالي، البدبب ي، لة ببداأ  -٢٩
ال متي، شاغل  عيياي  يحدالن ابملنا ا،، بديدا   يما يحاللأ ابلبيق املشبت  لل سبوة الابمالي، 

 البد ي، والد ي، اإلقليمي،ن
البد ي، لة داأ ال متبي، املماعسب، املليمنب، منبذ وقد أصبب البيق املشت  لل سوة الامالي،  -٣٠

أن أوتببب قببب اعان صببارعان عبببن املفوتببي، األوعوايببب، اشبببأن الببدوعي األملبببا  والببدوعي اإلنيفليبببزي املمحببباز 
 ن(6)وروعي أايببال أوعواب لالبببار األوعو  ليفبب   السببدح مشبب وعي، دببذر املماعسبب،   لببا شبب وني صبباعم،

  املنا ابب، الوطنيبب، قببد  ربب   البيببق املشببت  علببى أسبباق السواعببد وقبببا دببذين السبب اعين، بانببت ديذببا
الوطنيببب، املحاللسببب، ابملنا اببب،ن و  تابببالينيا  السببب ن املاتبببا، بانبببت ديذبببا  املنا اببب،   أملانيبببا وييياليبببا 
واململيفبب، املح ببد  ودولنببدا قببد شبب عت   يجبب اقا  اشببأن البيببق املشببت  لل سببوة اإلعالميبب، أل ببداأ  

هنا مانال، للمنا ا،ن وقد ق ع  املفوتي، األوعوايب، ابسبحم اع أن البيبق املشبت  يشبيفا ب   السدح وعأ  أ
( مبببن املالادبببد  املنرِّمببب، لالمبببا الببببار األوعو ن ايبببد أن ١)١٠١وينحلبببا املبببار   قيبببدا  أ سيبببا  للمنا اببب،

وعر   ( ألن دبببذر التفاقبببا ، بمبببا ٣)١٠١يشبببمللا السبببح ناق   املبببار   ت تيببببا  البيبببق املشبببت  قبببد
 ، ليفن أن ينحج عنلا ما يلا ٢٠٠٣متوز/يوليه  ٢٣املؤعخ  ٢٠٠٣/77٨الس اع 

باينا    اإلنحا  أو الحوزيق، من خالل ينشاق منحج جيد  ي عالم، جتاعيب،  )أ( 
 ي بز على الدوعي ويُبامل من خالل نسي، ايق وا د ؛

لوسبببايا الابببمالي، زمر  الفالاليببب، خبفببب  تيفببباليف املالبببامال  ابلنابببب، ملشبببغلا ا )و( 
 والبد ي، والنواري والسحألاا، مليالب اةيذا  اإل اعي،؛

ي  ، مزام الحاويأ، م ا وتق عالم، جتاعيب، ملنحألبا  وخبدما  مو بد  ت ببز  ) ( 
 على الدوعي؛

 متيف  املاحلليف  من السحفار  من الفوايد النااال، من التفاةن )ر( 
املشبببت  لل سبببوة الابببمالي، البدببب ي، أل بببداأ روعي  وعأ  املفوتبببي، األوعوايببب، أن البيبببق -٣١

أايال أوعواب من غ، امل جب أن يسضا علبى املنا اب،  يمبا يحاللبأ كبزق ببب، مبن السبوة الابمالي، 
البدببب ي، املالنيببب،ن وتفاوتبببت املفوتبببي، األوعوايببب، علبببى عبببد  تغيببب،ا  دامببب،   ط يسببب، ايبببق الببببار 

ال أوعواب، لا    لبا اعحمبار مبد  لبالأ سبنوا   األوعو  ليف   السدح  سوة أ داأ روعي أاي
ب ببببد أقدببببى ليببببول أي صببببفس،  دبببب ي،، وتساببببيى  سببببوة الحلفزيببببون يل عببببدر مببببن ا موعببببا  
املنفدل، وجتزي، السوة اإلعالمي، اجلديد ن وطُبِّسبت املببارط نفابلا   السب اعا  املحاللسب، ابلبدوعي 

طت  يلمببا املفوتببي، األوعوايبب، تالببديال  رحلفبب، األملببا  والببدوعي اإلنيفليببزي املمحبباز، اللببذين اشببت 
والحزاما  تشما، على سبيا امل ال، مد  قد،  ونياقا  ألدورا  لل سبوة الدب ي،، ويجب اق  شبفا ا  

__________ 

مبببن امالادبببد  ينشببباق اجلماعببب،  ٨١اشبببأن رعبببو  لوجبببب املبببار   ٢٠٠6ز اع/مببباعق  ٢٢قببب اع املفوتبببي، املبببؤعخ  (6)
مببن امالادببد   ٨١اشببأن رعببو  لوجببب املببار   ٢٠٠5 بببانون ال ا /ينبباي   ١٩األوعوايبب، ؛ قبب اع املفوتببي، املببؤعخ 
  ( من االتفاة املحاللأ ابملنيس، القحداري، األوعواي، ن١)5٣ينشاق اجلماع، األوعواي،  واملار  
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لالميببب، تسبببد  الاليببباقا ، وا حفببباي النبببواري لبيالبببا  االببب  السبببوة الابببمالي، البدببب ي،، وشببب طا  
غبب، املباعبب، يل النببواري للحاببويأ الفبب رين ول ببا ا حياطيببا  ليفببن أن تالببور لوجبببه االبب  السببوة 

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 

 لحاليال  األساسي،نيحاللأ ايف   السدح، و سا  ملبدأ ا
ومبببن اببب  دبببذر الشببب وني، قبببد يحم بببا أدبببى قيبببد أرخلحبببه املفوتبببي، األوعوايببب، علبببى ال يببب،  -٣٢

الحالاقدي،   قاعد  عدح قبول مشٍت وا د، ودبو الحبزاح مبن جانبب عاايبا  بب   السبدح الوطنيب،   
 ،(٩)الدعجبب، ألببف )ييياليببا(وروعي  ،(٨)والببدوعي األملببا  ،(7)ا    لببا الببدوعي األول )  ناببا(أوعواب، لبب

مببن أجببا تببمان عببدح مببنب أي مسببدح عيبباق و يببد مجيببق السببوة  (١٠)والببدوعي اإلنيفليببزي املمحبباز
الابببمالي، البدببب ي، الدببب ي، للبببب  البببا للمبببباعم ن ويحاللبببأ النسبببد ال ييابببا ةبببذر الساعبببد  لالاقبببب، 

املشبباددين أن يببد الوا املاببحخدم  النلببايي ن ويالببر  لببا أن الساعببد ، ين طُبِّسببت، ييفببون علببى 
 ل يسا عن اشتاب  ملشادد  مجيق األ داأ اإلاص، اف يأ مال ن ما

وليفن النر    م ال يسبانيا  يما يحاللأ ابيق السوةن   ىت وقت ق يب، بانت نبواري   -٣٣
بب   السبدح املخحلفب، دببا البم تبيبق السببوة الابمالي، البدب ي،ن وقامبت عاايبب، بب   السبدح ال تا يبب، 

عنببببدما اببببدأ بببببا تٍر يحفبببباو  علببببى مبيالببببا   ١٩٩7/١٩٩٨اع  دبببذر السببببوة  ببببىت املوسببببى بر
ن وتغب،  لبا مب   ١٩٩6 سوقه اإلاص، عسب اتفاة توصلت يليه اجلمالي، الالام، لل ااي،   عاح 

اشبأن الحبداا، الالاجلب، املحاللسب،  5/٢٠١5أخ   االد أن اعحمد  اليفوم، قانون امل سوح املليفا 
حغالل احملحببوم  الاببمالي، البدبب ي، ملببباعم  ببب   السببدح ال تا يبب،، الببذي يببنرى احاببويأ  سببوة اسبب

 ن(١١)تاويأ السوة الامالي، البدب ي، لبب  مبباعم  بب   السبدح، وببذلا توزيبق اإليب ارا  احملدبل،
وابإلتا ، يل  لا، ينو السانون على البيق املشت  لل سوة الامالي، البد ي، وياللد يل عااي،  

ال تا يبب، براع  السببوة املحدببل، ابلببدوعي اإلسبببا  واليفببأق الوطنيبب، والبببار املليفببا  ببب   السببدح
  املايبببب،   الببببدخا  ٣٢اإلسبببببا  ليفبببب   السببببدح وبببببأق امللببببان وأر  دببببذا الحغيبببب، يل زمر  اناببببب، 

مل مب، الانوي للدوعي اإلسبا ن وتش ف اللألن، الوطني، املالني، ابألسواة واملنا اب، علبى التفاقبا  ا
__________ 

مبن قبانون ال متب، والبيبق املشبت  لتاخبيو السبوة  L333-3و L333-2األ يفاح  ا  الدبل، مدونب،   املبارت   (7)
اإلعالميببب، لل متببب، مبببن جانبببب ال اايبببا  ال تا يببب،؛ و بببب أن تالبببَ   السبببوة املسدمببب، عبببن ط يبببأ يجببب اقا  

  مناقد، عام، وغ، متييزي،   ر الا  رحلف، ملد  أقدادا لالأ سنوا ن

، قبببدمت اجلماليببب، األملانيببب، ليفببب   السبببدح وال اايببب، األملانيببب، ليفببب   السبببدح قايمببب، مبببن اللحزامبببا  يل ٢٠١6  عببباح  (٨)
ميفحببببب اليفببببباعتال  البببببباري اشببببأن مالببببباي، مبببببنب السببببوة اإلعالميببببب، عبببببن مببببباعم  السابببببم  األول وال بببببا  

ببول مشببٍت وا بد، البم لببن  دباعدا ، لبا    لببا، علبى وجبه اإلدببوص، قاعبد  عبدح ق ٢٠١7/٢٠١٨ للموسبى
ليفببن لوجبلببا ألي مسببدح عيبباقا  و يببد أن يسحببر  سببوة ابب  مجيببق املببباعم  اليبب، للببدوعي األملببا ؛ وأعلببن 

  ميفحب اليفاعتال  الباري أن اللحزاما  ملزم، قانوت ن

لة ببداأ ال متببي،؛  ( البيببق املشببت  اإللزامببا لل سببوة الاببمالي، البدبب ي،٢٠٠٨)٩يببنرى امل سببوح الحشبب يالا عقببى  (٩)
يل أن السببوة الاببمالي، البدبب ي، لة ببداأ ال متببي، مملوببب، مليفيبب، مشببتب، ملببنرى املنا ابب،  ا   ٣وتشبب، املببار  

  الدل، ومنرى أو مضيف با  دأ يحاللأ احلا املنا ا،ن

انون املنا ابببب، واملنفاببببذ   يطبببباع قبببب ٢٠١6زو/أغاببببيس  ٨ُأِخببببذ   العحببببباع   قبببب اع ميفحببببب التدببببال  املببببؤعخ  (١٠)
(، اشببأن مببا ي ا بانببت ت تيبببا  البيببق املحاللسبب، ابلببدوعي اإلنيفليببزي املمحبباز تسيببد املنا ابب، أو تشببودلا، قبب اع ١٩٩٨)

يسبا  الدوعي اإلنيفليزي املمحاز الساتا ازمر  عدر املباعم  املحا ، للب  الا   اململيفب، املح بد  ليدبا يل مبا ل
مببباعا    بببا  ٢٢، أي اببزمر  مببا ل يسببا عببن ٢٠١٩/٢٠٢٠اعا  مببن املوسببى مببباعا    بببا موسببى اعحببب ١٩٠عببن 

  ن٢٠١5موسى مساعن، ابلالدر الذي ايق ألغ ا  الب  الا   مناقد، الدوعي اإلنيفليزي املمحاز   عاح 

  نhttp://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-4780انر   (١١)
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، أالغبببت عبببن اقبببتاني ال اايببب، ٢٠١5اببب  عاايببب، بببب   السبببدح ال تا يببب، واةيذبببا  اإل اعيببب،، و  عببباح 
 ن٢٠١٨/٢٠١٩و ٢٠١6/٢٠١7اشأن البيق املشت  لل سوة الامالي، البد ي، للموع  

ى و يما يحاللأ ابلد ي، اإلقليمي،، تسبا املفوتي، األوعوايب، السيبور اإلقليميب، املف وتب، علب -٣4
الوصببول يل احملحببو ، وليفنلببا ل تسبللبببا عنببدما تيفببون الدبب ي، اإلقليميببب، ميلسبب،ن وتالببر المايببب، 

اشيفا اإلقليمي، امليلس، أن امل خو ةى ُور  عليلى البيق   أعاتا غ،دى من امل خو ةى ليس 
 نشبببذ   ابببب، ابببا أيضبببا  اشبببيفا سبببالب، أي ابلسبببحألاا، لليلببببا  غببب، امللحماببب، مبببن الالمبببالق

وجببورين   الببدان أخبب  ن وقبب ع  أليفمبب، الالببدل الحااالبب، لالبببار األوعو ،   السبب اعا  املحدببل، امل
ابلبببدوعي اإلنيفليبببزي املمحببباز، أن نرببباح اتفاقبببا  التاخبببيو الدببب ي، يقليميبببا  البببذي وتبببالحه عاايببب، 

مبن الدوعي اإلنيفليزي املمحاز، والذي لنق امل خو ةبى مبن توعيبد أجلبز   با الحشبف، البم متيفبن 
الدبببول علبببى موتبببومل أصببب او السبببوة احملمبببا مبببن السبببحخداح خببباع  اإلقلبببيى لسحضبببى اتفببباة 

مببن املالادببد  املنرِّمبب، لالمببا البببار  ١٠١التخببيو، يشببيفا تسييببدا  للمنا ابب، ألرببوعا  لوجببب املببار  
األوعو ن وأ ببار  أليفمبب، الالببدل أبن جتزيبب، األسببواة رببدف و يببد دببو ينشبباق  ببواعة مدبببينال،   

الاع اببب  البببدول األعضببباق، وابلحببباة بسيبببأ أقدبببى قبببدع مبببن األعابني، ل ليفبببن أن يحوا بببأ مبببق األسببب
 (٣)١٠١، شب وني اإلعفباق لوجبب املبار  املالادد ن و  دذر الال،، و تاحوف دذر السيبور اإلقليميب

مببن املالادببد ، الببم تببنو علببى يعفبباق ياببحند يل املاببا ،   بابب  ينحببا  أو توزيببق الاببلق أو   
تالزيبببز الحسبببدح الحسبببر أو القحدبببارين ومبببن املببب جب أن ييفبببون ةبببذا اليفبببى تشبببالبا  االيبببد  املبببد  
للمماعسببا  الحألاعيبب، الاليبب،   قيببامل الببب  اإل اعببا، لببيس  يمببا يحاللببأ ابل متبب،   اببب، اببا 
أيضبببا  األ بببالح وغ،دبببا مبببن احملحبببو  عببباة اجلبببور  البببذي يحي بببه مشبببغلو الحلفزيبببون املبببد ومل األجببب  

، توصببببا ال ملببببان األوعو  يل اتفبببباة غبببب، ععببببا مببببق ولببببس ٢٠١7ان و  شببببباني/  اي  ابلاببببات
البببببار األوعو  اشببببأن مشبببب ومل لي بببب، تنريميبببب، تحاللببببأ بميفانيبببب، نسببببا احملحببببو  اإلليفببببتو  عبببب  

 دببباعدا ، سببييفون بميفببان املبببواطن  األوعوايبب  الببذين يابببا  ون يل  ٢٠١٨الببدورن ومببن عبباح 
 البببار األوعو  ال حفبباي ابلشببتابا  املحاللسبب، ابحملحببو  اإلليفببتو ، مببن رولبب، عضببو أخبب    

قبيببا ال متبب، واملوسببيسى واأللالبباو واأل ببالح؛ ولببن تُسياببد قااليبب، النسببا مببن  يبب  الوقببت وسببحنيبأ 
 على با ألحو  اإلدم، السايم، على الشتا  وعلى اإلدما  ا اني، الم تور املشاعب،ن

م  املح بببد ، أُعِفيبببت االببب  األنشبببي، املحدبببل، ابببب  ال متبببا  ال تا يببب، مبببن و  البببول -٣5
( مببببن قببببوان  ميفا  بببب، ١٩6١قببببوان  ميفا  بببب، ال حيفبببباعن  سببببد أعفببببى قببببانون الببببب  ال متببببا )

ال حيفبببباع جتميببببق السببببوة الاببببمالي، البدبببب ي، الببببم برببببى ابل عايبببب، لبياللببببا بمألموعبببب، مببببن جانببببب 
  الابل، وبب   السبدح األم ييفيب، واةبوبان وأايبا دبذا السبانون السب اع ال اايا  ال تا يب، للبياببول وبب  

الدببارع عبببن أليفمبب، ألليببب، بانبببت قببد أعلنبببت أن عسبببدا  ابب  ال اايببب، الوطنيببب، ليفبب   السبببدح األم ييفيببب، 
وشبببببيف، تلفزيببببون ببببب   ألرببببوع لوجببببب أ يفبببباح أمبببب  قضببببايا تتببببج عببببن رعببببو  سببببااس، مليفا  بببب، 

سببور الحلفزيونيبب، اجلماعيبب، ختضببق للحببدقيأ لوجببب السببانون، ال حيفبباعن وديفببذا،   ببىت لببو بانببت الال
 إهنبببا مبببق  لبببا قبببد ُيابببَمب ربببا ألن ال اايببب، تالحبببَ  بيبببات  اقحدبببارم  و يبببدا    تابببويأ ألالاربببا أو ألن 
الالما اجلماعا الذي تسبوح ابه األ  قب، يالحبَ  يمبا  االبا  لةدبداف املشب وع، البم يابالى يليلبا املشب ومل 

ال اايببب، الوطنيببب، سبببول   يمبببا عبببدا  لبببان وتبببا أاببب ز قببب اع للم يفمببب، الالليبببا،   قضبببي، املشبببت  أو مال
، ابب  مبباعم  ليفبب   السبدح األم ييفيبب،   لل متب،   اليفليببا  تبد ولببس  يفباح جامالبب، أوبالدومبا

اليفليبا  وببان يحاللببأ ابلبدور الببم   تبحلا ال اايبب، علبى الببب  الحلفزيبو  ةببذر املبباعم ن وُياحشببَلد 
 السضي، على نياة واسق  ىت   ا ال  اإلاعج، عن نياة ال مت، على ماحو  اليفليا ن رذر
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و  نيوزيلنببدا، ل توجببد أ يفبباح قانونيبب، جتيببز لل اايببا  أو البببارا  ال تا يبب، ايببق السببوة  -٣6
وليفبن،  ببىت الحلفزيونيب، أللالباو األ  قب، األعضباق   ببا منلبا بمألموعب، رون انحلبا  قبانون املنا اب،ن 

 اان، و يسدح للم ابى أي طالن   مماعس، جتميق السوة الامالي، البد ي، املحدل، ابل مت،ن
و  اةنبببد، و يبببؤل  قبببانون املنا اببب، يل قلبببيال  علبببى البببب  ال متبببان وليفبببن، نرببب ا  أل يببب،  -٣7

نا اب،   اةنبد،   اليف ييفيت ابلناب، للليذا  اإل اعي، للحلفزيون املد ومل األج ، تناولبت جلنب، امل
 ، مببنب  سببوة المحيبباز6١/٢٠١٠  يطبباع السضببي، عقببى  ٢٠١7تشبب ين ال ببا /نو م   ٢٩أمبب  مببؤعخ 

واإلعالح وال عاي، من قبا ولس امل اقب، املالر ابليف ييفيت   اةند   سياة الدوعي املمحاز وعأ  
 أن ا لس قد أساق اسحخداح م بزر املليمنن

  ايبببق السبببوة الابببمالي، البدببب ي، لة بببداأ ال متبببي، اليفببب   ملمببب، ومابببايا املنا اببب،  -٣٨
للبلبدان املحسدمب، والناميب، علببى الابواق نرب ا  لالدحمباح املشببت  لبد  املشباددين ابأل بداأ املب ولبب، 
والنحسبببال يل نربببى اإل اعببب، ال قميببب،   مالربببى البلبببدان الناميببب،ن وقبببد شبببألق الحسببباعو الحيفنولبببوجا 

جلببببت ديذببببا  املنا ابببب،   عببببدر مببببن البلببببدان الناميبببب، قضببببام الوصببببول يل املنا ابببب،، ومببببن ة وا
وقبد تيفبون الح بدم  الحنريميب،  ن(١٢)األسواة واملماعسبا  املانالب، للمنا اب،   الابنوا  األخب، 

عا  الم تحخذدا ل اا، أم ل، م جالي، دام، للليذبا  االم تواجللا ديذا  منا ا، أب   خ   والس  
 الم تواجه املماعسا  الحسييدي، للأللا  الفاعل، الدولي،نالدغ،  والفحي، 

 حتدنت املستق ل -سادساا  
مت ا ال متا  ال تا يب، منحألبا  اسبحلالبيا  ببب،ا    مجيبق أحنباق الالباون ويؤببد العبتاف  -٣٩

ن لببا ليفببن أن ييفببون لة ببداأ ال متببي، اليفبب   مببن زإلع ي اايبب، علببى ا حمببق أ يبب، ا لببا ألن مبب
املاببحبالد أن يببحميفن مجيببق امللحمبب  حبببدأ مالبب  مببن الضببوع شخدببيا ن ويالببر  لببا أن الحغييبب، 
الي، ا اني، على األل، ألدى األ بداأ مبا زالبت تشبيفا سببيال  دامبا  للح سيبأ الفالبال لةدبداف 

 املحدل، حبأ املواطن    الدول على املاللوما ن
لببى ايببق  سببوة الببب  ال متببا  ببا التببي او ودنببا  مببا ل يسببا عببن بببدي  يببؤل ان ع -4٠

 ال قما وزمر  الس صن، والب  الحد سا غ، املش وملن
 التببي او ال قمببا   الببب  ال متببا وببدأ   مجيببق أحنبباق الالبباون وقببد بببان لرلببوع  -4١

الحيفنولوجيببا  اجلديببد  ألبب  عميببأ علببى ط يسبب، اسببحلال  املشبباددين للببب  ال متببا، مببق انحسببال 
يل األجلببز  املحنسلبب، أول ، م لمبا وببدأ أيضببا    قيباعا املوسببيسى واأل ببالحن ويشببما  السبحلال 

 دذا الحغي، الالواما األساسي، الالام، ال الل، الحالي، 
 بول    سلوبيا  املشادد  والالارا  السحلالبي، لد  أل  ال مت، الدي ،؛ )أ( 
 وانحشاع وسايذ اإلعالح ال قمي،؛مشلد السوة اإلعالمي، املحغ، ابسحم اع  )و( 
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 ، 
 ا  اةواتف الذبي،نلا    لا   مبا  األ داأ ال متي،، والحيوع املحزايد ليفام، 

__________ 

 Organization for Global Forum on Competition of the of the  documentsthe compilation ofانرب   (١٢)

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

broadcasting.htm-televisionن  
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و  الانوا  األخ، ، بان دنا  اخنفا    اب  األلالباو ال متبي، األب ب  يقببال  علبى  -4٢
الحلفزيون ا ا  على األل،، لداحل الحلفزيون املبد ومل األجب ، وقبد أسبف   لبا عبن زمر  ببب،    

 الس صن، والب  الحد سا غ، املش وملن
مددع من مدبارع البب  الحبد سا  ٣٣ ٠٠٠ان دنا  ق اا، ، ب٢٠١٣-٢٠١٢و  املوسى  -4٣

ملببباعم  البدوعي األملببا ؛  ١7 5٠٠البا غبب، املبأ ون اببه ملبباعم  الببدوعي اإلنيفليبزي املمحبباز و بواة 
ن ٢٠١٠-٢٠٠٩  املايببب، ابملساعنببب، مبببق أعقببباح املوسبببى  647,٨ول بببا دبببذا األخببب، زمر  ببببب،  انابببب، 

سا بابنا  سب يالا  يالبز  جزييبا  يل النحشباع الواسبق لحيفنولوجيبا منخفضب، وتال ف نوعيب، دبذا البب  الحبد 
الحيفلفببب، تياببب  عمليبببا  يعبببار  يعسبببال مبببوار البببب  اإل اعبببا اي يسببب، غببب، مشببب وع،ن وقبببد جتببباوز البببب  

 ن (١٣)الحد سا غ، املش ومل املاحخدم  األ  ار يل األمابن الحألاعي،
يذببا  املذيالبب، لة ببداأ ال متببي،   ميفا  بب، ويحببب   ألببى الح ببدم  الببم تواجللببا اة -44

الس صببن، مببن بببون أب بب  مببن ندببف جيبببا األلفيبب، يشبباددون مدببارع ابب  تببد سا غبب، مشببب وع، 
  املايببب، مبببن جيبببا  54لة بببداأ اليببب،ن واسبببحنارا  يل ي بببد  الدعاسبببا  السحسدبببايي،، شبببادد 

 لى أبهنبى يشبباددوهنا األلفيب، مدبارع اب  تبد سا غبب، مشب وع، أل بداأ عمتبي،  يبب، ويالبتف للب
عامبا   ٢4و ١٨عاما ، أما من يتاوني سنلى اب   ٣5  املاي، ممن جتاوزوا  4ابنحراح، ابملساعن، مق 

  املايببب،، أبن يشبببتبوا   خبببدما   ٢4و ١٢ لنبببا  أيضبببا  ندبببف ا حمبببال، انابببب، تبببتاوني اببب  
للبب  ال متبا البا عب   وقبد أصببب البب  الحبد سا غب، املبأ ون ابه ن(١4)الحلفزيون املبد ومل األجب 

اإلنتنببت أ ببد الشببواغا 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

يب، وقد تابب  ألى دذر املشيفل،   ت ع ابلغ ألصب او السبوة ال متبي، واةيذبا  اإل اع -45
علبببى  بببد سبببواقن وابلنرببب  يل السبببح ماعا  القحدببباري، اليفبببب،  امليلواببب، لل دبببول علبببى التاخبببيو 
الدبببب ي، لة ببببداأ ال متببببي،،  ببببإن انحلببببا   سببببوة املليفيبببب، الفيف يبببب، يابببببب تبببب عا  بببببب،ا  ألصبببب او 

و  األجببببا اليويببببا، يالبببب ِّ   لببببا أيضببببا  للخيبببب  قيمبببب، تلببببا السببببوة وابلحبببباة ييبببب ارا   السببببوةن
نرمبببا  ال متبببي،ن ويشببب، تس يببب  للم صبببد البببوطر لالتدبببال  ووحمبببق املاللومبببا  يل أن تيفلفببب، امل

مليبببون يبببوعو، نرببب ا  يل  ١ 66٩، البببغ ٢٠١5 سبببدان البببدخا ااببببب الس صبببن،   يسببببانيا،   عببباح 
 ٢4 ٠٨5مليبون مدبنف مبن احملحبو  ال قمبا اسيمب، سبوقي، قبدعدا  4 ٣٠7الوصول غب، املشب ومل يل 

 ١74مليببون يببوعو لة ببالح و 57٣مليببون يببوعو للبب امج الحالاببلي، و ١٨6و، منلببا مبلببغ مليببون يببوع 
غب، املشبب ومل عبب   د ساحببومبن شببأن زمر  تدع يب،   الس صببن، والبب  ال ن(١5)مليبون يببوعو ليفب   السببدح

شبببيف، اإلنتنبببت أن وبببد مبببن  بببوات، مشبببغلا الحلفزيبببون واملنرمبببا  واأل  قببب، والنبببواري ال متبببي،ن و  
  املايبب، مببن  ببوات،  5٠االبب  ال متببا ، مت ببا اإليبب ارا  املحأتيبب، مببن السببوة الحلفزيونيبب، أب بب  مببن 

 دبذر املماعسبا  ليفبن أن ييفبون النواري؛ وي ا ُأِخذ  لا   العحبباع، ييفبون مبن الواتبب أن  لب،
 له وقق على اسحم اع ال مت، ال تا ي،   شيفللا الاةن

__________ 

  ن٢٠١7ال ملان األوعو ،  (١٣)

(١4) The Guardian, 2017, More than half of young people watch illegal streams of live sports, study 

finds, 26 Aprilن  

(١5) National Observatory for Telecommunications and the Information Society, 2016, 

Observatory of piracy and habits of consumption of digital content  محباني   املوقبق الشببيفا الحباة ،
http://lacoalicion.es/wp-content/uploads/ejecutivo-observatorio-2015-vd-es.pdf    أمع/ ٢)نُِفببذ يليببه 

 (ن٢٠١٨مايو 
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 االستنتاجات واملسائل املطرو ة للمناقشة -سابعاا  
ييفحاا موتومل ايق السوة الامالي، البد ي،   وال ال مت، أ ي، ابلغ، لل فاي على  -46

   5٠ون و  الوقبت الاتب ، يحبأتى متويبا أب ب  مبن عمت، النخب، ال تا ي،   مجيق أحنباق الالبا
املاي، من املنرما  واأل  ق، ال متي،   دذا املاحو  مبن ايبق السبوة الابمالي، البدب ي،ن وابمل با، 
ودببا مشببغلو الحلفزيببون علببى أعابني أببب   ألمببا  مببن املاللنبب  أو املشببتب  ي ا بببان ابب  ابب امج 

قبد أر  الحيفا با اب  البب  اإل اعبا وال متبا  ال تا يب، يل عمتي، ب   مدعجا    ا اولان و 
زمر  بب،    أسبالاع السبوة الابمالي، البدب ي، ويل رّع أعابني أبب   ألمبا  للمنرمبا  واأل  قب،، 
األم  الذي أر  ادوعر يل ع ق ماحو  م تبا  عمتيا النخب، وعسوردى، مق ما ينحج عبن  لبا 

 ر املد وعا  ين رخا السيامل   أزم، مالي،نمن خي  الاج، يل مالاجل، دذ
وتبببؤري ديذبببا  املنا اببب، روعا  دامبببا    ايبببق السبببوة الابببمالي، البدببب ي،ن ودبببا حباجببب، يل  -47

عصببد املالبباي، املنيبسبب، علببى ايببق دببذر السببوة وبببذلا مببد  الالسببور للاببماني للمببذيال    الاببوة 
 ابلحناوو   الوصول يل احملحو ن

املشاددين يل ألحو  األ داأ ال متي، عن ط يأ البب  الحلفزيبو ، وين تمان وصول  -4٨
وخباص، األ داأ ال يياي،  ا  الدحماح الالاح، وتيا، اإلنداف   مشباعب، املبذيال    عمليب، 
ايبببق السبببوة الابببمالي، البدببب ي، يشبببيفالن جبببانب  مبببن اجلوانبببب البببم ت ببب، قلبببأ الابببليا  الالامببب،، 

 الم اتي   يل الحدخا لوتق مبارط توجيلي، لبيق دذر السوةنسيما ديذا  املنا ا،،  ول
وقببد أر  الحيفنولوجيببا اجلديببد  يل زمر    ق صببن، البب امج ويعببار  يعسبباةا اي يسبب، غبب،  -4٩

مشببب وع، عببب  شببببيف، اإلنتنبببت، ويشبببيفا  لبببا ببببدم  دامبببا  ألن الس صبببن، والبببب  الحبببد سا غببب، 
لفزيبببونن وتحوقبببف الببب رور علبببى دبببذر الح بببدم  علبببى املشببب ومل خيفضبببان عقبببى أعمبببال مشبببغلا الح

الشببباو الببذين اعحمببدوا ابلفالببا عببارا  جديببد  ملشببادد  األ ببداأ ال متببي، اليفبب   ابسببحخداح 
زخ  جيا من وسايذ اإلعالح ال قمي، ودى مال تون أيضا  لح دم  محدل، احيوي  تيفنولوجيبا  

املشبب ومل، قببد يحفبباقى خيبب   ببدوأ أزمبب، جديببد ن وي ا اسببحم  اجتببار الس صببن، والببب  الحببد سا غبب، 
 مالي،   قيامل الب  ال متان

وقببببد يببببور   يببببأ اإلبببب اق اليفببببوما الببببدوة املالببببر اسببببوان  وسياسببببا  املنا ابببب، النربببب     -5٠
 األسذل، الحالي، املي و ، للمناقش، 

أر  اعتفببببامل ال سببببوح البببببم تببببد اللا اةيذببببا  اإل اعيببببب، الحلفزيونيبببب، عببببن السبببببوة  )أ( 
ي، البد ي، يل زمر  أعابني األنديب، ال متبي، وم تببا  ال متبي ، وليفبن دبا ليفبن اسبحدام، الامال

  لا مق م وع الوقت، وما دا الحداا، الم ليفن التيالمل را لضمان السحدام،؟
على الحلفزيون املد ومل األج  أن يستني أ بداإل  عمتبي، بب   جللبب املشبتب ؛  )و( 

    الوصببول يل دببذا احملحببو ، دببا تيففببا قواعببد املنا ابب، الاليبب، أح مببن مببن أجببا تببمان املابباوا
 الض وعي وتق لوايب ألدر  اشأن دذر املاأل،؟

دنببا  اجتببار محزايببد ملببنب السببوة الاببمالي، البدبب ي، للليذببا  اإل اعيبب، للحلفزيببون  ) ( 
املشباددين يل  املد ومل األجب  والحلفزيبون السبايى علبى البد ق  ابب املشبادد ؛ وملبا أصببب وصبول

احملحبببو  ديفبببذا أب ببب  تيفلفببب،، وخباصببب،   البلبببدان الناميببب،، دبببا مبببن املاحدبببوو توسبببيق الوصبببول 
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املفحوني ملشادد  األ داأ ال متي، اليف   وما دا املالاي، الم ينبغبا تيبيسلبا علبى ايبق السبوة 
ن تضيلق اه ديذبا    البلدان النامي، لضمان الحنا س ا  املذيال ، وما دو الدوع الذي ليفن أ

 املنا ا،   دذا الددر؟
بانبببت دنبببا  زمر    الس صبببن، والبببب  الحبببد سا غببب، املشببب ومل، ودنبببا  تزايبببد    )ر( 

عبببدر املشببباددين الشبببباو غببب، الببب اغب    البببد ق ملشبببادد  األ بببداأ ال متبببي، اليفببب   ابببدل  مبببن 
مبا دبا السبتاتيأليا  البم ليفبن مشادداا وات ؛  لا ليفن أن يلدر  لبا متويبا عمتب، النخبب، و 

 أن تنفذدا الاليا  واملنرما  ال متي، واةيذا  اإل اعي، إلف  الب  الحد سا غ، املش ومل؟
نربب ا  لالدحمبباح ابأل ببداأ ال متببي، املب ولبب،   البلببدان الناميبب،، دببا دنببا  أي  )دب( 

 بدم  وتوصيا  ألدر  ينبغا مناقشحلا؟
    


