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رفع الجلسة  :مىخصف النهاع

 .6جدضًض أولىٍاث عمل اللجىت5
ّ
زصصتها لظبؽ
علضث لجىت الحلىق والحغٍاث والعالكاث الخاعجُت جلؿت ًىم الخمِـ  61ماي 7164
أولىٍاث هظغها باليؿبت للفترة اإلافبلت.
وفي هظا الخصىص ،أفاصث عةِؿت اللجىت أهه جم في ئػاع هضوة الغؤؾاء صعىة جمُع اللجان الدكغَعُت ئلى
اؾخكمال الىظغ في مكاعَع اللىاهين اإلاىظمت للهُئاث الضؾخىعٍت والتي مً بُنها مكغوع اللاهىن ألاؾاس ي عضص
 7162/42اإلاخعلم بهُئت الاجصال الؿمعي البصغي اإلاعغوض على أهظاع لجىت الحلىق والحغٍاث والعالكاث الخاعجُت،
مكضصة على أهمُت الىظغ في مكغوع اللاهىن ألاؾاس ي اإلاظكىع زاصت وئن ّ
ّ
اإلاضة الىُابُت لعظىٍت وعةاؾت الهُئت كض
ّ
واإلاخعلم ّ
بدغٍت
اهتهذ اؾدىاصا ئلى ملخظُاث الفصل  93مً اإلاغؾىم عضص  661لؿىت  7166اإلاإعر في  7هىفمبر 7166
ّ
الاجصال ّ
الؿمعي البصغي واإلادضر للهُئت العلُا اإلاؿخللت لالجصال الؿمعي.
ّ
وأكضث بالخالي على أهمُت وطع ئػاع كاهىوي ًىظم عمل الهُئت ،ال ؾُما وأن الضولت ملبلت على مغخلت
اهخسابُت .مظُفت أن اللجىت كض ؾبم لها أن قغعذ زالل الضوعة البرإلااهُت الؿابلت في الىظغ في اإلاكغوع اإلاظكىع،
واؾخمعذ للغغض ئلى الجهاث طاث العالكت ،مكيرة ئلى ئمكاهُت بغمجت اؾخماعاث مجضصا ئلى مسخلف ألاػغاف
اإلاخضازلت ،وطلك في ئػاع مؼٍض حعمُم الىظغ في اإلاكغوع.
وهىا ّ
علب أخض ألاعظاء أن عضصا مً الىىاب كاهىا كض جلضمىا بمباصعة حكغَعُت في طاث الغغض ،بالخىاػي مع
مكغوع اللاهىن اإلاظكىع ،مكيرا مً جاهب آزغ ئلى أن الحكىمت كض اهتهذ مً ئعضاص مكغوع كاهىن جضًض مكخمل
يهضف ئلى جىظُم اللؼاع الؿمعي البصغي ،غير أنها لم جلم باخالخه على مجلـ هىاب الكعب إلاىاككخه.
وأطاف في طاث الؿُاق أهه مً غير اإلاىؼلي أن ًخم ئعؾاء الهُئت اإلاعىُت بخعضًل اإلاكهض ؤلاعالمي وجىظُمه في
ّ
غُاب هص كاهىوي ًىظم اللؼاع الؿمعي البصغي .واكترح بالخالي ئعجاء الىظغ في اإلاكغوع اإلاىظم للهُئت مبِىا في طاث
الصضص أهه ال جضوي مً مىاككت اإلاكغوع اإلاعغوض آلان ،زاصت وأن ئعؾاء الهُئت وقغوعها في مباقغة مهامها ًخؼلب
أوال فخذ باب الترشحاث لعظىٍت الهُئت ألامغ الظي ؾِخؼلب مؼٍضا مً الىكذ وبالخالي ؾخىاصل الهُئت اإلاؿخللت
لالجصال الؿمعي البصغي في جمُع ألاخىال اللُام بهامها ئلى خين اهخساب هُئت الاجصال الؿمعي البصغي عمال
باألخكام الاهخلالُت اإلاىصىص عليها طمً الفصل  693مً الضؾخىع.
وفي جفاعلهّ ،
أكض أخض ألاعظاء على طغوعة صعاؾت اإلاكغوع في طل عؤٍا وملاعبت قاملت لخىظُم اإلاكهض
الاعالمي لظمان فاعلُت الهُئت اإلاؼمع ئخضاثها وكُامها بالضوع اإلاىكىل ئليها على أخؿً وجه.
وفي اإلالابل ،أكض أخض الىىاب على أهمُت جغكيز هُئت الاجصال الؿمعي البصغي زاصت في ظل الفترة الحالُت
والتي ّ
جخميز باالؾخعضاص ئلى اإلاغخلت الاهخسابُت اإلالبلت عالوة على كىنها فترة اهخلال صًملغاػي .واكترح جبعا لظلك صعىة
الؿُض الىػٍغ اإلاكلف بالعالكت مع الهُئاث الضؾخىعٍت واإلاجخمع اإلاضوي وخلىق الاوؿان لخلضًم مكغوع كاهىن أؾاس ي
ًخعلم بدىلُذ اإلاغؾىم اإلاخعلم بدغٍت الاجصال الؿمعي البصغي آهف الظكغ ًأزظ بعين الاعخباع اإلاالخظاث التي جم
جلضًمها زالل جلؿاث الاؾخماع التي جم علضها في قأن اإلاكغوع اإلاعغوض.
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ّ
هظا و ّبين عظى آزغ في طاث الؿُاق أن ؤلاػاع اللاهىوي اإلاىظم لللؼاع الؿمعي البصغي ال ًفي بالغغض ئط
حعضصي ّ
حكىبه عضة ئزالالث وجظاعب بدُث ال ًمكً أن ًإؾـ إلاكهض ؾمعي وبصغي ّ
ومخىىع ومخىاػن ّ
ًكغؽ كُم
الحغٍت.

وفي جضزلهّ ،
قضص عظى آزغ باللجىت على طغوعة اؾخعجال الىظغ في اإلاكغوع اإلاخعلم بهُئت الاجصال الؿمعي

البصغي زاصت وأهه مدمىل على عاجم مجلـ هىاب الكعب ئعؾاء جمُع الهُئاث الضؾخىعٍت.
وفي ؾُاق مخصل ،اؾدىكغ أخض ألاعظاء عضم ّجضزل الهُئت للحض مً مماعؾاث بعع الجمعُاث التي جلىم
بدمالث اهخسابُت ّ
ممىلت مً كبل بعع الكغكاث ،واكترح جبعا لظلك صعىة الؿُض الىػٍغ اإلاكلف بالعالكت مع الهُئاث
الضؾخىعٍت واإلاجخمع اإلاضوي وخلىق الاوؿان إلاىاككت هظه اإلاؿألت زاصت وأنها جخعلم باإلججاع بالبكغ مً زالل كؿب
أصىاث الفلغاء ألامغ الظي ًدىاكع واإلاباصب ألازالكُت والظىابؽ اإلاخعللت بدلىق الاوؿان.
وفي جفاعله ،أوضح أخض الىىاب أهه عمال باإلاغؾىم عضص  33لؿىت  7166اإلاإعر في  79ؾبخمبر  7166واإلاخعلم
بدىظُم الجمعُاث ،فان حعلُم وكاغ الجمعُت ًخم بلغاع مً عةِـ اإلادكمت الابخضاةُت بخىوـ بملخض ى ئطن على
عغٍظت ًلضمه الكاجب العام للحكىمت الخاطع إلقغاف عةِـ الحكىمت ّ
وبين بالخالي أهه مً غير الىجُه اؾخضعاء
الؿُض الىػٍغ اإلاكلف بالعالكت مع الهُئاث الضؾخىعٍت واإلاجخمع اإلاضوي وخلىق الاوؿان للخباخث معه خىل هظه
اإلاؿألت.
ومً جهت أزغي ،اكترح أخض ألاعظاء أن ًخم الىظغ في مكغوع اللاهىن ألاؾاس ي اإلاخعلم بدماًت اإلاعؼُاث
الشخصُت بالخىاػي مع مكغوع اللاهىن ألاؾاس ي اإلاخعلم بهُئت الاجصال الؿمعي البصغي.
كررت اللجىة بعذ الحذاول أن جسحمع ّ
ّ
مجذدا إلى السيذ الوزير املكلف بالعالكة مع الهيئات الذسحورية
ّ
واملجحمع املذوي وحلوق إلاوسان في خصوص ّ
صحة وجود مشروع محكامل ًىظم اللطاع السمعي البصري ورلك
ّ
كي ثحمكن اللجىة من ثحذًذ أولوياتها الحلا.

 .2مواصلة الىظر في مشروع اللاهون ألاساس ي عذد عضص 2018/62
واصلذ الىظغ في مكغوع اللاهىن ألاؾاس ي اإلاخعلم باإلاىافلت على اجفاق وجباصل عؾاةل بين مىظمت ألامم
اإلاخدضة للمؿخىػىاث البكغٍت ممثلت في بغهامج ألامم اإلاخدضة للمؿخىػىاث البكغٍت وخكىمت الجمهىعٍت الخىوؿُت
خىل ئوكاء مكخب كؼغي بالجمهىعٍت الخىوؿُت خُث صاصق أعظاء اللجىت الحاطغون باإلجماع على مكغوع اللاهىن
ألاؾاس ي اإلاظكىع باعخباعه ال ًثير مً جاهبهم أًت مالخظاث.
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وفي زخام الجلؿت ،أفاصث عةِؿت اللجىت أن اإلاعهض العغبي لحلىق ؤلاوؿان ٌعتزم بخاعٍش  78ماي  7164جىظُم
ّ
ماةضة مؿخضًغة للىلاف خىل ؤلاػاع الدكغَعي اإلاىظم للجىء ،كما أقاعث ئلى أن اإلافىطُت الؿامُت لحلىق ؤلاوؿان
جؼلب جدضًض جاعٍش لعلض جلؿت عمل في زصىص الخىصُاث اإلاىبثلت عً الخلغٍغ الضوعي الكامل في مجال خلىق
ؤلاوؿان.

عةِؿت اللجىت
لؼُفت الحباش ى

4

ّ
ملغع اللجىت
عماص الضاةمي

