
 

 

 
 للنشر الفوري 

 
تدين لجنة برلمانية و "بي أوت كيو"  ضدّ قوي"  تحّرك"إلى يدعون  البريطاني البرلمانفي أعضاء 

قناة تلفزيونية في المملكة المتحدة" بما فيها  100" لـجارية تال سرقةالالعربية السعودية على المملكة 
 قناة بي بي سي

 
 " األمريؤكد أن حكومة المملكة المتحدة "تتابع هذا  وزير الدولة

 
المملكة العربية تلفزيونية مقرها  خدمةوهي "هجوم قوي" على بي آوت كيو،  شنإلى  بريطانية دعت لجنة برلمانية :2019مايو  11لندن، 

قناة تلفزيونية مقرها  100السعودية تقوم بأعمال قرصنة غير شرعية، بعد أن كشف البرلمان أن هذه العملية غير القانونية تسرق المحتوى من "
 .BBC بي بي سي محطةالمملكة المتحدة"، بما في ذلك 

 
السعودية سرقة درس ارتكاب ت برلمانيينمجموعة من المختارة، السيد جايلز واتلينغ، عضو اللجنة الرقمية والثقافية واإلعالمية والرياضية ال وقاد

ببعض أشهر شركات الرياضة والترفيه في المملكة المتحدة، وسأل وزير الدولة "ما الذي تفعله الحكومة لمنعهم ]بي  ةيومية للملكية الفكرية الخاص
ردًا على ذلك، أكد السيد جيريمي رايت، وزير الشؤون الرقمية والثقافة واإلعالم والرياضة، أن عددًا من و  "أوت كيو وعربسات[ من سرقة صناعاتنا؟

 في الرياض تتحدث إلى السعوديين حول هذا الموضوع". المملكة المتحدة "تتابع هذا األمر" وأن "سفارةالحكومية البريطانية اإلدارات 
 

 من خالل برمجيات البث غير الشرعي المملكة المتحدة للمحتوى الترفيهي المملوك من قبلبي أوت كيو ل حةنطاق السرقة الوقالسيد واتلينغ  وأبرز
السيد  وبينما رّكز وغيرها، Skyو Channel 5و  Channel 4و ITVو BBCبما فيها قناة تلفزيونية بريطانية  100التي توفر الوصول لنحو 

في المملكة المتحدة موضحًا أن "الدوري اإلنجليزي الممتاز وغيره الرياضية أصحاب الحقوق التجارية على  بي أوت كيوخدمة  على أثرأيضًا رايت 
 وشمال أفريقيا. وسطفي منطقة الشرق األ "بشأن حقوق الملكية الفكرية ون من الجهات قلق

 
 تقديمها.لكي يتمكنوا من االستمرار في  ونها لنامن يقدم حماية حقوق نحرص على علينا أن فرياضة جيدة، مشاهدة الوزير: "إن كنا نرغب بوقال 

الدوري  المخاوف التي عبر عنهاونعي جيدًا األمر نتفهم  . إنناهذه العملية. ولهذا فإننا مهتمون  ضون أيضاً هذه الحقوق يقو لتقويض لذين يسعون ا
 وكما قلت فإن هناك إجراءات حالية يتم اتخاذها بهذا الشأن". .اإلنجليزي الممتاز وغيره من الجهات

 
قائاًل الحكومة ، السيد داميان كولينز، عضو مجلس البرلمان، المزيد من الضغط على اللجنة الرقمية والثقافية واإلعالمية والرياضيةرئيس وأضاف 

 شعر ببعضسأالحكومة تقوم بإجراءات مستقلة مناسبة وأضاف قائاًل "تساءل فيما إذا كانت "قضية بي أوت كيو هي قضية قرصنة مباشرة". و  إن
 ."صالح التجارية األخرى في المنطقةمع الم ةموازنيتم من خالل ال، إذا كان اهتمامنا بهذه القضية، ومعالجتها ققلال
 

والوزير ، عضو البرلمان، لكياأليستر كارمتحدث السيد عندما  قبل أسبوعين البريطاني "بي أوت كيو" ألول مرة في مجلس العموم وكان قد تم ذكر
 االتحاد الدولي لكرة القدممنتشرة بشكل واسع وتشمل  ذه القناةعن العمليات غير القانونية قائاًل: "إن عمليات القرصنة الخاصة به ،سكتلنداإلالسابق 

والدوري األلماني، ويجب على  ،والدوري اآلسيوي  ،والدوري اإلنجليزي الممتاز، االتحاد اآلسيوي لكرة القدمو  ،االتحاد األوروبي لكرة القدمو  فيفا،
على الحكومة أن تتحدى أصدقائها في السعودية وتحثهم على اتخاذ المزيد  كما يتعينالحكومة العمل مع أصحاب الملكية الفكرية لحماية الرياضة. 

 ن استمرار فرق كرة القدم التي نعشقها جميعًا".ة والترفيه وضمامن اإلجراءات لحماية مستقبل قطاعي الرياض
 

قائمة األسواق سيئة “" و2019لعام  301التقرير الخاص رقم “كبيرين األسبوع الماضي فترة وجيزة نشر الحكومة األمريكية تقريرين وتال ذلك ب
 .وتدعو إلى وضع حد لهاالتي تدعى بي أوت كيو السعودية  المنتشرة المدعومة منتدين فيهما بشكل مباشر عملية القرصنة  ″2018السمعة لعام 



 

عملية مارقة غير ب"بي أوت كيو"، م األمريكي، تشارلز ريفكين، الرئيس التنفيذي لجمعية الفيلو  رئيس مجلس اإلدارة األسبوع الماضيوصف أيضًا، 
 تضر بهوليوود وتؤثر على منشئي المحتوى حول العالم. شرعية

 
 

في المواجهة  يتسم هذا التطوراإلعالمية: " beIN ي، الرئيس التنفيذي لمجموعةلالتصريحات الحكومية المختلفة، قال يوسف العبيدوتعليقًا على 
مثل دعوة شديدة األهمية من لجنة برلمانية يطالب فيها أعضاء من البرلمان حكومة المملكة ي بأهمية كبرى، ألنه beoutQالعالمية ضد قناة 

. ومع إدراك الحكومة األمريكية والمفوضية البريطانية بالتدخل لدى الحكومة السعودية لوقف السرقة اليومية المستمرة للعالمات التجاريةالمتحدة 
ثقله بولي األوروبية خطورة المسألة بشكل كامل، وإنشاء منظمة التجارية العالمية لجنة خاصة بتسوية المنازعات للتحقيق بشأنها، يلقي المجتمع الد

تنتشر منها إلى جميع و انتهاك القوانين ووضع حد لعمليات القرصنة التي تجد مالذًا آمنًا لها على األراضي السعودية  على وقفالسعودية لحمل 
 أنحاء الشرق األوسط والمملكة المتحدة وأوروبا والواليات المتحدة وبقية دول العالم".

 
  :بالكامل هنا لثقافية واإلعالمية والرياضية اللجنة الرقمية وامكن االطالع على جلسة ي

5c42e40358e7-869c-4ce0-9f22-https://www.parliamentlive.tv/Event/Index/76c845c1  تمت مناقشة بي اوت كيو من(
 16:35:05الساعة 

 ، هنا: لجمعية الفيلم األمريكي، رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي شارلز ريفكينيمكن االطالع على تعليقات ت
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