
  
  األمانة العامة

  قطاع اإلعالم واالتصال  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 

 

  ئيمبادئ تنظيم البث الفضا
  زيو�ي  اإلذاعي و التليف

    يف املنطقة العربية

 )2008  شباط/ فبراير  13(

 )00120( ـ ق01  /)08/02(س /04ج : رقم اإليداع 



       

   :متهيد
  

   ب-2008 شباط/برايرف 13
  

- 1 -

باعتباره الوثيقة " ميثاق جامعة الدول العربية " لمقاصد العمل العربي المشترك التي احتواها تعزيزًا
    ،األساس المعبرة عن اإلرادة الجماعية العربية

جلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، بما تمثله وانطالقا من الوثائق والقرارات الصادرة عن م
، وما تنطوي عليه من تصورات مشترآة لمسيرة التحديث   للمصالح العليا للوطن العربي شاملةمن رؤية

   ،والتطوير على النحو الذي يدعم جهود التنمية اإلنسانية بجوانبها آافة
" مسيرة التطوير واإلصالح"والبيان الخاص بـ " وثيقة العهد والتضامن"وانطالقا آذلك من نص وروح 

    ،)قمة تونس(الصادرين عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دور انعقاده العادي السادس عشر 
وتواصال مع مجموعة القرارات والوثائق التي تستهدف تحديث وتطوير العمل العربي المشترك، 

 والرياض 2006 والخرطوم 2005 والجزائر 2004 وتونس 2003الشيخ ما صدر عن قمة شرم   منهاوخاصة
قرارات مجلس وزراء اإلعالم العرب وما صدر عنه من وثائق وفي مقدمتها االستراتيجية وآذلك  ، 2007

والوثيقة ،  ، وميثاق الشرف اإلعالمي العربي اإلعالمية العربية لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين
ذات الصلة ومن المواثيق الدولية أيضا و ،لتكامل بين السياسات اإلعالمية والثقافية في الوطن العربي اإلطارية ل

  . لمجتمع المعلومات العالميةالقمة ما صدر عن أبرزها 
؛ ومن ثم التطور الجوهري في إمكاناته  ومواآبة للتقدم المتسارع في اإلعالم بتقنياته ومرافقة وخدماته

 االضطالعا إلى تحقيق توازن وتكافؤ بين قدرات العمل اإلعالمي التقنية واألدائية تمكينا له من ، وسعي وقدراته
  ،  بمسؤولياته في التحديث والتطوير المجتمعي في ظل تنامي التنافسية إقليميا ودوليا

  . ضائي مسيرة ارتقائه شكال ومضمونا على أن يواصل اإلعالم العربي الفوحرصا آذلك
التطور النوعي والتقدم التقني المتنامي في مجال اإلعالم واالتصال منذ دخوله عصر الفضاء   ونظرا إلى  

    ،وتجاوز البث الحدود الجغرافية
ة                  يم الثقاف ة وق ة العربي ة وسعيا إلى توفير أآبر عدد ممكن من البرامج والخدمات التي تصون الهوي  العربي

    ،نسانيةوتبرز إسهام الوطن العربي في إثراء الحضارة اإل
  وحفاظا على الرسالة اإلعالمية التي يتعين على القنوات الفضائية احترامها وتطويرها، 

وار        ات والح ين الثقاف اهم ب ز التف ى تعزي ا عل الم، وحرص ن الع زءا م ا ج صرنا باعتبارن ع ع اعال م وتف
   ، الصلة ذاتوالعربية ة والتواصل فيما بين الحضارات، واستهداء في هذا السياق بالمواثيق والوثائق الدولي

أطر ومبادئ لتنظيم البث واالستقبال اإلذاعي والتليفزيوني عبر الفضاء في المنطقة  توفيروحرصا على 
، ومواآبة لتوجه أقاليم العالم األخرى نحو تنظيم البث اتساقا مع ما يتوفر لدى أقاليم العالم األخرى العربية 

   الفضاء ،واالستقبال اإلذاعي والتليفزيوني عبر
  

   -: تعتبر المبادئ الواردة فيما يلي إطارًا لتنظيم البث الفضائي في المنطقة العربية     



       

  
  اإلذاعي والتليفزيو�ي الفضائي مبادئ تنظيم البث 

  يف املنطقة العربية 
  

   :  األول البند
ة    الوثيقة إلى  تنظيم البث وإعاد      هتهدف هذ  ة العربي ر      و،  ته واستقباله في المنطق رام الحق في التعبي ة احت آفال

 .  الحوار الثقافي من خالل البث الفضائيتفعيلعن الرأي وانتشار الثقافة و
 

   :البند الثاني
  :يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه الوثيقة المعاني المبينة قرين آل منها

  وأصوات  أو لصور   ألصوات أو لصور      مشفرة آل إذاعة أو إرسال أو إتاحة مشفرة أو غير         : البث الفضائي
وع آانت ال تتصف بطابع                     المراسالت الخاصة،     معا أو أي تمثيل آخر لها، أو إلشارات أو آتابات من أي ن

ه          ،   وذلك عبر األقمار الصناعية      ،بما يسمح بأن يستقبلها أو يتفاعل معها الجمهور أو فئات أو أفراد معينة من
ان                  بما في ذلك الحاالت التي       سه وقت اإلرسال ومك نهم بنف يمكن فيها ألفراد من الجمهور أن يختار الواحد م

 .استقباله
  ة اإلذاعة         :  الفضائي هيئة البث ضا هيئ ا أي ق عليه وي أو أي                 ، ويطل ا آل شخص طبيعي أو معن  ويقصد به

ضائي      ث الف ال الب ن أعم ل م ن أي عم سئولة ع ون م ا أو تك اط  به ة ين وني ،جه ي والتليفزي ذي  اإلذاع وال
سئوليته     ،  يتم وطبقا لقانون إنشائه، والذي      لهذه المبادئ  تكوينه طبقا    روطيستوفي ش  ى م أي ، بمبادرة منه وعل

وم    ويدخل في  . عمل من أعمال البث الفضائي أو ما يسبقها من أعمال بقصد البث            ذا المفه سابقة      ه ال ال  األعم
ث ن للب ع  م وا   تجمي ة م زين أو جدول راء أو تخ اج أو ش ل   أو إنت وق مح ا الحق ع عليه واد تق ث أو أي م د الب

  . الحماية بموجب التشريعات المنظمة للملكية الفكرية والحقوق المتصلة بها
  إعداد أو إتاحة البرامج وآل ما تتضمنه من المواد المسموعة والمرئية وفقا لتعريف البث: خدمة البث.  
 امج ث أو بث : البرن داده للب تم إع ا ي ل م زة اله آ ر أجه ور أو   عب ل الجمه ن قب تقبالها م ة اس ضائي بني ث الف ب

ذي تمارسه                          ، المشاهدين شاط ال ا موضوع أو نتيجة الن ة أو المسموعة أو آالهم واد المرئي  ومن ذلك آل الم
ك المصنفات                       هيئات البث من أعمال البث أو اإلذاعة أو اإلرسال أو اإلتاحة أو ما يسبقها من أعمال، ومن ذل

ا ا ،  رامج بمعناه ا   والب ع أنواعه دقيق و بجمي ي ال ة    ،لفن واد اإلذاع زين م ع وتخ ن تجمي ة ع واد الناجم  والم
ويعد برنامجا على وجه الخصوص ما يتم بثه أو إعداده           . وجدولتها وإرسالها في إشارات سابقة على اإلذاعة      

ة، و        ال وأداءات فني ن أعم ا م ق به ا يلح ة وم ة واألدبي ة والعلمي صنفات الفني ن الم ث م الحا للب رامج ص الب
سالت  داثوالمسل ية  واألح ة والرياض وات     ،  الترفيهي ارات واألص صور واإلش واد وال ن الم ك م ر ذل وغي

  .والكتابات التي يتم إعدادها للبث أو يتم بثها
   ار                   : إعادة البث الفضائي ر األقم إعادة إرسال البث الفضائي بال تغيير من هيئات بث أو محطات أخرى عب

   .الصناعية
  ادة ة إع ضائيهيئ ةوي:  البث الف ادة اإلذاع ة إع ضا هيئ ا أي ق عليه ا آل شخص طبيعي أو ،طل صد به  و يق

شاء   لمبادئمعنوي أو أي جهة استوفت شرائط تكوينها و قيامها بأعمالها وفقا           انون اإلن  ى مت ، هذه الوثيقة وق
 .أنيط بها أو آانت مسئولة عن أي عمل من أعمال إعادة البث وفقا للتعريف السابق 
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ضائي ر ث الف ادة الب ضائي أو إع ث الف صة الب ي  خ وني اإلذاع سلطة :أو التليفزي ن ال صادر ع  اإلذن ال
شاء محطة للبث الفضائي                     ه بإن سماح ل رخيص لل ا طالب الت دم إليه ي يتق ادة البث   أالمختصة بالدولة الت و إع

 .الفضائي



       

     ه سلطة المختصة             شخص  أي شخص طبيعي أو      :المرخص ل ه من ال اري يرخص ل دول        اعتب ة من ال  بدول
 .العربية بإنشاء وتشغيل عمليات البث أو إعادة البث أو التوزيع أو البيع لهذه الخدمات

   ه من             من دراصال هو   :التصريح اري لتمكين ة لشخص طبيعي أو اعتب ة عربي سلطة المختصة في أي دول  ال
ا ف       ل تجاري ع أو التعام صنيع أو التجمي ار أو الت تيراد أو االتج ام باالس تم    القي ي ي دات الت زة والمع ي األجه

  .الفضائي وفى استقبال البث الفضائيالبث استخدامها في البث أو إعادة 
  اعتباري يصرح له بمباشرة نشاط أو أآثر مـن أنشطة االستيراد شخص أي شخص طبيعي أو : المصرح له

ستخدم في البث وفى استقبال أو االتجـار أو التصـنيع أو التجميع أو التعامل على األجهزة والمعدات التي ت
  .البث المشفر أو غير المشفر

 ثابت أو منقول يقام بغرض اإلرسال واالستقبال عن طريق القمر ي هي آل منشأ أرض: المحطة األرضية 
  .الصناعي بخالف محطات التتبع والقياس عن بعد والسيطرة والمراقبة

 ي والتليفزيوني ذاعلبث اإلشغل لغاية البث أو إعادة ا التردد الذي يحيز:  الموجة. 
 الفضائييالتليفزيونالبث اإلذاعي و التردد الذي يشغله المرخص له لغاية حيز : القناة .  
 الفضائي من الطيف اإلذاعي والتليفزيوني هي مخصصات البث :في مجال البث الفضائي  الترددات 

  " . ITU"  لالتصاالت  يالترددي والمحددة وفقا إلصدارات االتحاد الدول
  البث باإلتاحة أو المنع أو اإليقافاستقبال  أنظمة تقنية للتحكم في خدمة :التشفير . 
  أعضاء جامعة الدول العربية تتوافر فيها أي من الحاالت           الدول   تعتبر دولة منشأ أي دولة من        : دولة المنشأ

  : التالية 
  . الدولة المانحة للترخيص -1
ى أرا - 2 د عل ي  يتواج ة الت ة الدول ار اإلداري ة للمحطة(ضيها أي من المق ار اإلدارة المرآزي أو  )مق

ة  ث      (البرمجي اج أو الب ة أو اإلنت ة بالبرمج رارات الخاص ا الق صدر منه ي ت ار اإلدارة الت )  مق
ا              ، البث    لهيئات البث أو إعادة    ان يعمل به ى آ  أو مكتب من مكاتب هيئة البث أو إعادة البث مت

ه ة موظفي ساو. أغلبي إذا ت رانف ي( ى المق ددا) اإلداري و البرمج ي   ،ع شأ ه ة المن صبح دول  ت
  . الدولة التي يوجد على أراضيها المقر اإلداري الرئيسي

ستخدم       -3  ي ت الدولة التي تقام على أراضيها مرافق بث اإلشارة الصاعدة إلى األقمار الصناعية أو الت
  . يةمرافقها في بث اإلشارة الصاعدة لألقمار الصناعية المعن

  

  :البند الثالث 
وعلى آل من يباشر أي    ،  الدول األعضاء بجامعة الدول العربية    هيئات البث في    على هذه المبادئ طبق  ت

ة          دول العربي  عمل أو نشاط من أعمال أو أنشطة البث وإعادة البث الفضائي الصادرة من أو الموجهة إلى أراضى ال
. 

متعلق بتقديم خدمات متعلقة بالبث أو إعادة البث الفضائي طبق على آل من يباشر أي عمل أو نشاط        تآما  
 .  مثل النقل أو التوزيع أو غيرها متى ما آان هذا العمل أو النشاط محله أي من الدول العربية

  

  :البند الرابع 
  : اآلتية   تلتزم هيئات البث و مقدمو خدمات البث الفضائي وإعادة البث الفضائي بمراعاة القواعد العامة   

  
 . عالنية وشفافية المعلومات وحماية حق الجمهور في الحصول على المعلومة السليمة  -1
 .حماية المنافسة الحـرة في مجال خدمات البث  -2
  .حماية حقوق ومصالح متلقي خدمات البث -3
 .توفير الخدمة الشاملة للجمهور  -4
 . م واآلداب العامة م االجتماعي والوحدة الوطنية والنظام العاعدم التأثير سلبا على السل -5
ا    ،   الوثيقة ه هذ لمبادئ خدمة البث وإعادة البث الفضائي التي تصدر وفقا          أنماطالتقيد بضوابط و   -6 ه   وم  نص علي

  . اإلعالمي العربي الشرفميثاق 
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 :البند اخلامس 
 التالية في تلتزم هيئات البث ومقدمو خدمات البث وإعادة البث الفضائي بتطبيق المعايير والضوابط العامة

  : شأن آل المصنفات التى يتم بثها
ذه         -1 ارس ه ى أن تم ي عل االلتزام باحترام حرية التعبير بوصفها رآيزة أساسية من رآائز العمل االعالمى العرب

رام      ي واحت وطن العرب ة ولل دول العربي ا لل صالح العلي ة الم أنه حماي ن ش ا م سئولية بم الوعي والم ة ب الحري
  . وااللتزام بأخالقيات مهنة اإلعالم ،وقهمحريات اآلخرين وحق

 بما يتيح لكل دولة من الدول أعضاء جامعة الدول           ، االلتزام باحترام مبدأ السيادة الوطنية لكل دولة على أرضها         -2
  .العربية الحق في فرض ما تراه من قوانين ولوائح أآثر تفصيال

شأ        -3 زة تلقي          دون إخالل بح     - االلتزام بمبدأ والية دولة المن ى أجه ان في اللجوء إل شكاوى  ق أي شخص أو آي ال
ات البث             - الوثيقة هنظمها هذ وتسوية المنازعات التي ت    انوني لهيئ ضمان الق وفر ال دأ ي  بالنظر إلى أن هذا المب

 خدمات البث الفضائي بمختلف أنواعها ومشغليها آما يضمن فى نفس الوقت          يوإعادة البث الفضائي ومقدم   
    ،ة وجود جهة يحتكم إليهالمستقبل الخدم

ث   -4 ادة الب ث وإع تقبال الب ة اس دأ حري زام بمب دول     ، االلت داد أراضى ال ى امت ي عل واطن العرب ق الم ى ح  بمعن
وني صا     شاء من بث تلفزي ا ي تقبال م ي اس دول أعضاء   األعضاء ف ة در من أراضى أي من ال دول جامع ال

  . العربية
وخصوصًا الرياضية ، ألحداث الوطنية واإلقليمية والدولية الكبرى  ضمان حق المواطن العربي في متابعة ا-5

 حقوق  آان مالكًاوذلك عبر إشارة مفتوحة وغير مشفرة أي، التي تشارك فيها فرق أو عناصر وطنية منها ، 
  . آانت أو غير حصرية هذه األحداث حصرية

  . للقوانين الدولية في هذا المجال قوق الملكية الفكرية في آل ما يبث من برامج طبقًا االلتزام بح-6
 االلتزام بتخصيص مساحة باللغة العربية ، ال تقل عن عشرين بالمائة من إجمالي الخريطة البرامجية للقناة -7

  .الواحدة أو لمجموعة القنوات التابعة لهيئة واحدة 
  

  :البند السادس 
الضوابط المتعلقة بالعمل المعايير وتطبيق تلتزم هيئات البث ومقدمو خدمات البث وإعادة البث الفضائي ب

  :اإلعالمي  التالية في شأن آل المصنفات التي يتم بثها 
 . احترام آرامة اإلنسان وحقوق اآلخر في آامل أشكال ومحتويات البرامج و الخدمات المعروضة -1
 . احترام خصوصية األفراد واالمتناع عن انتهاآها بأي صورة من الصور -2
ناع عن التحريض على الكراهية أو التمييز القائم على أساس األصل العرقي أو اللون أو الجنس أو االمت -3

 . الدين
  الحق فيكال التحريض على العنف واإلرهاب مع التفريق بينه وبين االمتناع عن بث آل شكل من أش-4

 .مقاومة االحتالل 
يقة تغرى بارتكابها أو تنطوي على إضفاء  االمتناع عن وصف الجرائم بكافة أشكالها وصورها بطر-5

 .البطولة على الجريمة ومرتكبيها أو تبرير دوافعها 
 .خر في الرد واحترام حق اآل ،مراعاة أسلوب الحوار و آدابه  -6
ة         -7 دمات اإلعالمي ن الخ بهم م ا يناس ى م صول عل ي الح ة ف ات الخاص وق ذوى االحتياج اة حق  مراع

 .جهم في مجتمعاتهموالمعلوماتية تعزيزا الندما
دن        -8 وهم الب ا يمكن أن يمس بنم ذهني واألخالقي  يحماية األطفال والناشئة من آل م ى      وال أو يحرضهم عل

 .فساد األخالق أو اإلشارة إلى السلوآيات الخاطئة بشكل يحث على فعلها 
ه األسرية وت            -9 اعي   االلتزام بالقيم الدينية واألخالقية للمجتمع العربي ومراعاة بنيت اع    رابطه االجتم  ، واالمتن

 .عن دعوات النعرات الطائفية والمذهبية
سماوية            -10 ان ال اء   االمتناع عن بث آل ما يسئ إلى الذات اإللهية واألدي ذاهب  والرسل  واألنبي والرموز  والم

 .الدينية الخاصة بكل فئة
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 .ات إباحية أو جنسية صريحةأو حوارفاضحة االمتناع عن بث و برمجة المواد التي تحتوى على مشاهد



       

  .المواد التي تشجع على التدخين والمشروبات الكحولية مع إبراز خطورتها االمتناع عن بث -12
 

   :البند السابع 
اظ                 ة بالحف ضوابط المتعلق ايير وال ق المع تلتزم هيئات البث ومقدمو خدمات البث وإعادة البث الفضائي بتطبي

ا       على الهوية العربية في شأن آل ا       تم بثه ي ي ك الرسائل القصيرة      ،   لمصنفات الت ا في ذل ك   ، ) SMS( بم  ومن ذل
  :  على وجه الخصوص ما يلي

ة   -1 سلبية للعولم أثيرات ال ن الت ة م ة العربي صون الهوي زام ب ع   ،االلت ى خصوصيات المجتم اظ عل ع الحف  م
 . العربي

ا وإنما    -2 ا قومي ى تكامله ل عل ي والعم سان العرب صية اإلن راء شخ يا  إث ا وسياس ا واجتماعي ا وثقافي ا فكري  ئه
 .والحفاظ على اللغة العربية 

 االمتناع عن بث آل ما يتعارض مع توجهات التضامن العربي أو مع تعزيز أواصر التعاون والتكامل بين -3
 . للخطراالدول العربية أو يعرضه

يادت         -4 شعوب وس ة االلتزام بالموضوعية واألمانة واحترام آرامة الدول وال ا أو     ،ها الوطني اول قادته  وعدم تن
 .الرموز الوطنية والدينية بالتجريح

اً   أو تقديراً   وخاصة تلك التي تنال اعترافاً      ،  بإبراز الكفاءات والمواهب العربية    االلتزام -5 اً   ،    عالمي ك إثبات  وذل
قتداء بالنماذج العربية    للناشئة على اال   تحفيزًاالقدرات الخالقة للوطن العربي و    لثراء الطاقات اإلبداعية و   

 .الناجحة
ة                  -6 واد اإلذاعي رامج والم وجي في بث الب ا التطور التكنول  االلتزام بإتاحة استخدام آل اإلمكانيات التي يتيحه

ة ف          والتليفزيونية   ة العربي ل حق األم شر  يالتي تكف ضايا             ن ا من الق ا الحضارية ومواقفه ا ورؤيته  ثقافته
 .المطروحة

صدق  -7 زام بال ار      االلت ات وأخب ات ومعلوم ن بيان الم م ه اإلع ا يبث ة فيم صادرها    ،والدق ن م تقاؤها م  واس
 وااللتزام بتصويب  آل معلومة خاطئة أو ،آافة اإلعالمية   وتحرى ذلك في األشكال   ، األساسية السليمة 

 .كمع االحتفاظ بحق الرد للشخص أو الدولة أو الجهة صاحبة الحق في ذل ، ناقصة تم تقديمها من قبل
  

  :البند الثامن 
د            مع عدم اإلخالل بالحق في إنشاء قنوات إعالنية متخصصة           ذا البن رد به ا ي ا م ق عليه ات      ، ال ينطب إن هيئ  ف

  : البث وإعادة البث تلتزم في شأن ما يتم بثه أو إعادة بثه من مواد إعالنية بما يأتي
دايتها و            االلتزام -1 ة في ب ادة اإلعالني ا   بالتنويه الصريح عن الم ة فصال      ،نهايته ادة البرامجي صلها عن الم  وف

 . واضحا
ين        زمنيبوجود فاصل    اإللتزام   -2 رتين إعالنيت الم و       بين آل فق اء عرض األف رامج      أثن سينمائية وب ال ال األعم

 .األطفال والبرامج اإلخبارية
  .في صورة برنامج رض ع الذي ي إظهار آلمة إعالن على نحو واضح ومتواصل في اإلعالن-3
 . في اليوم الواحدإلى إجمالي مدة البث مدة اإلعالنات بكافة أنواعها  لنسبة الدوليةمراعاة المعاير  -4

  

  :البند التاسع 
وني     بث   تلتزم هيئات ال   دمو اإلذاعي والتليفزي ة          ،   خدمات البث الفضائي        ومق واد اإلذاعي ه الم في شأن توجي

اط  و واالشتراطات  بالمعايير والضوابط     ، الجمهورمن حيث المحتوى والفئات المتلقية من       والتليفزيونية   ي   األنم  الت
زة  ن  األجه صدر م ة ت دار   ، المعني صة بإص ضو المخت ة الع ة للدول شريعات الداخلي رره الت ا تق ب م أو بموج

 :  ومن ذلك على وجه الخصوص ،الترخيص 
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ة مخت          التقي ل لجن ات    د بجداول زمنية يتم وضعها من قب ى محتوي ة عل رامج صة بالرقاب ى أن توضع   ، الب عل
بحيث  ،   قيود زمنية على البرامج أو المصنفات التي يتم بثها ويكون محتواها ال يتناسب مع سن األطفال               

 .يتم عرضها في األوقات التي ال يكون فيها األطفال من ضمن المشاهدين
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ة غ              -2 ة العمري شاهدته أو     االلتزام بالبيان الواضح  قبل بدء البرنامج عن  نوع المصنف والفئ ر المسموح بم ي
  . عائلية  التي يكون من غير المناسب لها مشاهدته أو التي يجب أن تكون مشاهدتها له تحت رقابة 

  

  :البند العاشر 
أي عمل من أعمال البث أو إعادة البث أو أن يقدم أي    يلتزم أي شخص ، طبيعيًا آان أو معنويًا ، بأال يمارس            

سلطة المختصة بإصدارها في          ما لم يكن      ، خدمة من خدماته   حاصال على رخصة بث أو إعادة بث صادرة من ال
ي           ، أي دولة من الدول األعضاء     ايير الت ضوابط والمع ة    متى تم استيفاء الشروط وال ذه الوثيق ا ه شروط  تحتويه  وال

  .التي تضعها الدول على أراضيها والمناطق المفتوحة
   

  : عشر احلاديالبند 
واردة       األخذ ب الدول األعضاء   في  ئات تنظيم البث    وهيتلتزم هيئات البث     ادئ واألطر ال ة   في  المب ذه الوثيق ،  ه

 .والعمل على حسن تطبيقها وإنفاذها 
  

  : عشر الثانيالبند 
ادئ  اإلخالل حاالت  لمعالجة في تشريعاتها الداخلية   اإلجراءات الالزمة  الدول األعضاء بوضع     تقوم ذه  بمب  ه

ل المخاطبين  ة من قب ادئبالوثيق ذه المب دم ،ه ضائي ومق ادة البث الف ضائي وإع ات البث الف صفة خاصة هيئ  ي وب
اطق حرة       خدمات البث الفضائي التابعة الموجودة على أراضيهم    اطق خاصة أو من ، ولو آانت تعمل من خالل من

  . حتى لو آانت تخضعها لتشريعات خاصة بهذه المناطق أو غيرها من التشريعات 
  

   :الية مخالفة لمبادئ هذه الوثيقةتعتبر األعمال الت
آل من يمارس أعمال البث الفضائي أو إعادة البث الفضائي أو تقديم أي خدمة من خدمات البث الفضائي                   -1

ادئ دون الحصول على ترخيص من السلطة المختصة وفقا          ة    لمب ذه الوثيق شتمل          ،  ه ك  مع ضمان أن ي  ذل
ى ستخدمة وإ عل زة الم دات واألجه ع المع صادرة جمي ة  م ن المخالف ضرر الناشئ ع ة ال ضاعفة  ،زال  وم

 .العقوبات حال تكرار المخالفة
ة      -2 ذه الوثيق ة به شطة المنظم شاط من األن ه بمباشرة أي ن شاط البث   ،آل مرخص ل ك ممارسة ن  ومن ذل

ه       ن خدمات ة م ديم خدم ث أو تق ادة الب ضائي أو إع ايير أو     ، الف ادئ أو المع ة للمب ك بالمخالف م ذل ى ت مت
ى               ،و الشروط التي تتضمنها هذه الوثيقة       الضوابط أ  وم عل ي تق  أو التي يتم وضعها من أي من األجهزة الت

 .مبادئهاتطبيق 
سلطة المختصة                       -3 ي منحت ال ة العضو الت سلطات المختصة بالدول وفي جميع األحوال ومتى ما رصدت ال

ام                   داخلي أو األحك انون ال ام الق ة ألحك ة       بها الترخيص أو تم إبالغها بأي مخالف ذه الوثيق واردة به ـإنه   ،ال  ف
  . يحق لها  سحب ترخيص المخالف أو عدم تجديده أو إيقافه للمدة التي تراها مناسبة
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