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ديباجة
االعالم  هيئة  تعد  العراق،  جمهورية  في  واالتصاالت  االعالم  هيئة  قانون  الى  إستنادا 
السلكية  واالتصاالت  واالرسال  البث  لقطاع  واملستقل  احلصري  املنظم  واالتصاالت 

والالسلكية واملعلوماتية ووسائل اإلعالم في العراق واجازتها. 
وبناًء عليه فإن من مهمات الهيئة األساس وضع قواعد ولوائح مهنية ملزمة لتنظيم البث 
والعمل اإلعالمي في العراق، لذا اعتمدت الهيئة الئحة فعالة وملزمة وفق عقد الترخيص 
حتدد فيها مسؤوليات ومعايير البث االعالمي املنوطة باجلهات االعالمية املرخصة في العراق 

سميت »الئحة قواعد البث االعالمي«. 
تستند هذه الالئحة على مبدأ احترام حرية التعبير، كما نصت عليه الفقرة أوال من املادة 
)38( من الدستور العراقي، واملادة )19( من العهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية، واملادة 
في  الالئحة  هذه  حتتويها  التي  القواعد  وتهدف  االنسان.  حلقوق  العاملي  اإلعالن  من   )19(
الوقت نفسه الى ترسيخ هدف االنصاف والدقة والتوازن واللياقة وعدم التمييز ونشر القيم 
احلضارية واالنسانية املستشفة من مبدأ احلرية وحقوق اإلنسان وأولوية املصلحة العامة. 
تهدف الهيئة من خالل هذه الالئحة الى تنظيم أشكال التعبير مبا اليسمح بالتحريض 
على العنف أو الكراهية والالتسامح العرقي أو القومي أو الديني أو الفكري وكل مايؤدي 

الى تغذية النزاعات والصراعات وصنع األزمات  في االعالم املرئي واملسموع.
االعالمية  اجلهات  جلميع  امللزمة  األساسية  والقواعد  للمبادئ  عاماً  وصفا  الالئحة  تضم 
املرخصة من قبل الهيئة اضافة الى شرح مفصل لكيفية تطبيقها. وتلتزم جميع اجلهات 
االعالمية املرخصة باملبادئ وبطرق تطبيقها. اال ان التغطية اإلعالمية واالوضاع العامة في 
البلد تواجه تغييرات مستمرة والميكن للهيئة ان تغطي جميع التطبيقات لهذه املبادئ، 
لذا فالهيئة تؤكد على ضرورة االلتزام باملبادئ وروحها حتى وان لم تضع توجيهات تطبيقية 

لها، وستتابع الهيئة أداء اجلهات االعالمية املرخصة وحتاسبها على ضوء املبادئ.
حتقيقاً لألهداف التي وضعت من أجلها هذه الالئحة، فإن الهيئة تعتبر اصحاب امتياز البث 
مسؤولني بصفتهم املعنوية عن مضمون املواد التي تبثها وسائلهم اإلعالمية املرخصة 
بالالئحة  التزام أي من اجلهات االعالمية املرخصة  أيا كان مصدرها. وفي حال عدم  كافة، 
أو تعديالتها الالحقة، تتولى الهيئة متابعة االنتهاكات وحتديد العقوبات مبوجب قانونها 

واجراءاتها.
تخضع هذه الالئحة وخاصة التوجيهات التطبيقية لها ملتابعة الهيئة في ضوء الظروف 
احلاالت  هذه  وفي  مناسباً  تراه  كما  عليها  االضافة  او  تعديلها  للهيئة  ويحق  املتغيرة 

ستتواصل الهيئة مع اجلهات االعالمية املرخصة لتزويدهم بالنص املعدل.
تلتزم الهيئة مببادئ املوضوعية والشفافية وعدم التمييز في تعاملها مع اجلهات االعالمية 
املرتكب.  اخلرق  جلسامة  ووفقاً  املناسبة  االجراءات  اتخاذ  في  لصالحياتها  وفقاً  املرخصة 
وتفترض الهيئة التزام اجلهات االعالمية املرخصة بجميع القوانني النافذة أو التي تُقر الحقاً 

وخصوصا تلك املتعلقة باالعالم.
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الباب االول: التعريفات
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- هيئة اإلعالم واالتصاالت: هي املؤسسة الدستورية املعنية بتنظيم قطاعي 
غير  مستقلة  هيئة  وهي   ،2004 عام  تأسست  العراق  في  واالتصاالت  اإلعالم 
مرتبطة بأية جهة حكومية مبوجب الدستور العراقي، مهمتها تنظيم وتطوير 

االعالم واالتصاالت في العراق ضمن املعايير الدولية احلديثة.

واالتصاالت،  اإلعالم  لهيئة  التابعة  التشكيالت  احد  هو  اإلعالمي:  الرصد   -
مهامه رصد وأرشفة كل ما تبثه وسائل االعالم )املرئية واملسموعة( من خطاب 
يعنى بالشأن العراقي، وتعد عملية الرصد من اإلجراءات املهمة التي تساعد 
والقوانني الصادرة منها،  باللوائح  الوسائل  التزام هذه  الهيئة في حتديد مدى 

والتي تسعى من خاللها الى تنظيم اخلطاب االعالمي في العراق.

- اإلعالم املرئي واملسموع واملكتوب والرقمي: كل بث تلفزيوني وإذاعي يصل إلى 
اجلمهور، أو فئات معينة منه، بإشارات أو صور أو أصوات أو رسومات أو كتابات، 
التتسم بطابع املراسالت اخلاصة، بواسطة أي وسيلة من الوسائل السلكية 
والالسلكية وغيرها من التقنيات احلديثة، أو أي وسيلة من وسائل البث والنقل 
بصفتهم  أشخاص  عن  ويصدر  وغيرها،  واإللكترونية  والتليفزيونية  اإلذاعية 
الطبيعية أو االعتبارية، ووفقا للقواعد واإلجراءات املنظمة لالئحة قواعد البث 

اإلعالمي.

هيئة  من  الصادرة  اإلعالمي  البث  قواعد  الئحة  هي  اإلعالمي:  البث  قواعد   -
اإلعالم واالتصاالت الواجب االلتزام بها وفق عقد الترخيص، والتي ميكن تعديلها 

بحسب ما تراه الهيئة مناسباً.

- التغطية اإلعالمية: هي عملية احلصول على بيانات وتفاصيل حدث معني، 
املشتركني  واسماء  وقوعه  ومكان  باسبابه  واالحاطة  به  املتعلقة  واملعلومات 

فيه، ونشرها عبر الوسائل كافة.
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العامة  المعايير  الثاني:  الباب 
للبرامج المرئية والمسموعة
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العراق  في  والفكري  واحلضاري  والطائفي  والديني  العرقي  بالتنوع  اعتزازاً 
وحفاظاً على السلم االهلي واالمن الوطني حترص اجلهات االعالمية املرخصة 
على االلتزام بقواعد السلوك املهني املدرجة في هذه الالئحة، وتؤكد الهيئة 
على ضرورة احترام التعددية في جمهورية العراق وتسعى الى ان تكون حرية 

التعبير جزءا مكمالً للنظام الدميقراطي في البلد. 
ان حق التعبير عن الرأي مثبت في القانون الدولي، فاملادة )19( من امليثاق الدولي 
للحقوق املدنية والسياسية تنص على أن »لكل فرد حق حرية ابداء الرأي من 
دون تدخل خارجي« وان»لكل فرد حق التعبير عن الرأي«. وتلتزم الهيئة باحلفاظ 
حقا  ليس  الرأي  عن  التعبير  حرية  حق  أن  إال  األساسية،  احلقوق  هذه  على 
مطلقاً، فبموجب املعايير املتعارف عليها دولياً، ميكن أن يكون التعبير عن الرأي 
مقيداً حيثما يقتضي القانون او عند احلاجة حلماية مصالح الدولة املشروعة 
واملتعددة، وتتضمن هذه املصالح األمن الوطني وحماية األراضي واألمن العام 

ومنع األضطرابات واجلرمية. 
إن مبدأ القيود املفروضة على اخلطاب موضح في املادة )20( من العهد الدولي 
الرأي  التعبير عن  أن حق حرية  والتي تنص على  والسياسية  املدنية  للحقوق 
يخضع لقيود »احترام حقوق وسمعة اآلخرين« و»حماية النظام العام واملصلحة 
أو  تأييد للكراهية على اساس قومي  بأن »أي  العامة«. وحتدد  العامة واألخالق 
عرقي أو ديني يعد حتريضاً على التفرقة أو الكراهية أو العنف ويجب حظره«، 
لذا فان االلتزام الدقيق بالبنود التي متنع التحريض على العنف والكراهية هو 
الهيئة إجراءاتها وفق  البث االعالمي وستتخذ  من اهم املتطلبات في قواعد 
القانون جتاه انتهاك هذه البنود حتديداً، ويجب على اجلهات االعالمية املرخصة 

مراجعة التوجيهات ادناه والتأكد من اطالع جميع العاملني لديها عليها.
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)الباب الثاني/املادة 1(: منع التحريض على العنف والكراهية 
متتنع اجلهات االعالمية املرخصة عن بث أي مادة تنطوي مبضمونها أو نبرتها، 
على التحريض على العنف او الكراهية او االخالل بالنظام املدني او اثارة الشغب 
او  اجرامية  او ممارسة نشاطات  اجلرمية  او  االرهاب  الى  الدعوة  او  العراقيني  بني 
تهديد النظام الدميقراطي والسلم األهلي والعمليات االنتخابية الدميقراطية.

يجب اتخاذ اقصى درجات احلرص عند نقل أية معلومات او أقوال عن اي شخص 
تصريحاتهم  وراء  االجنرار  وعدم  املسلح  والعنف  االرهاب  تستخدم  جهة  او 
على  تشجع  التي  خلطاباتهم  منبراً  املرخصة  اإلعالم  وسائل  يجعل  بشكل 
تعطيل  او  االمنية  القوات  مهاجمة  او  واخلاصة  العامة  باملمتلكات  االضرار 

اخلدمات الطبية او غيرها من اساليب التحريض على االخالل بالنظام العام. 
ويجب على اجلهات االعالمية املرخصة ايجاد التوازن بني ضرورة تغطية االحداث 

وايصال املعلومة من دون االخالل بالشروط اعاله.

التطبيقات العملية لضمان منع التحريض على العنف والكراهية
تؤكد الهيئة على منع التحريض على العنف او استعمال صيغ تعبيرية تثير 
الكراهية  أو  الدينية  أو  العرقية  الكراهية  قبيل  من  كافة  بأنواعها  الكراهية 
ضد فرد أو جماعة بسبب اصولهم أو انتمائهم أو عدم انتمائهم الى مجموعة 

عرقية أو جنس او دين معني .
على  احلض  او  الدعائية  لالغراض  االعالم  استخدام  على  كثيرة  امثلة  وتوجد 
العنف والنزاع والكراهية، فبعض وسائل االعالم التي تبث برامج دينية تكفر 
فئات من اجملتمع او تثير املواضيع اخلالفية بني الطوائف، اضافة الى افتعال ازمات 
من خالل نقل غير دقيق او دون حتقق من مصداقية املعلومات وخصوصاً عند 
االغتصاب مثال،  او قضايا  او سياسياً  تغطية قضايا تضخم خالفاً شخصياً 
مصورًة اياها صراعاً بني طائفتني، لذا على اجلهات االعالمية املرخصة االلتزام بـ:

بشكل  حترض  او  االهلي  السلم  تهدد  مواد  بث  اعادة  او  بث  “عدم  )ثانياً/1/أ(   
مباشر على اإلخالل باألمن العام، او حتض على الشغب بني املواطنني أو حتتوي 
والشرطة  كاجليش  الوطنية  االجهزة  ضد  مباشر  غير  أو  مباشر  حتريض  على 
واملؤسسات األمنية بصنوفها كافة، أو التسبب في تعطيل عملهم الدستوري 
في حفظ أمن البالد، أو التحريض ضد املؤسسات املدنية والتسبب في تعطيل 

عملها أو منعها من تقدمي خدماتها للمواطنني”.
تنتقد  التي  تلك  فيها  مبا  النظر  وجهات  جميع  نقل  اإلعالم  لوسائل  ويحق 
وان كانت  أمنية حتى  تنتقد سياسات  او  والشرطة  افراد من اجليش  ممارسات 

شديدة اللهجة ما دامت مستندة الى وقائع والحترض على العنف.
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 )ثانياً /1/ب( “عدم بث أو إعادة بث مواد تروج ألي شكل من أشكال االرهاب، أو 
النشاطات  أو  االرهابية،  العمليات  ممارسة  أو تشجع، على  متارس،  ألي جماعة 

االجرامية، أو حترض على االعتداء على املمتلكات العامة أو اخلاصة”. 
قد  التي  املقابالت  او  املواد  تقدمي  في  احلرص  درجات  أقصى  “إبداء  /1/ج(  )ثانياً   
أو  او جماعات، تستخدم العنف  أو منظمات  تتضمن وجهات نظر ألشخاص، 
مادة  ببث  حتريري  قرار  اتخاذ  فعند  له.  تروج  أو  تدعو  أو  االجرامية،  النشاطات 
صادرة من تلك اجلماعات يجب التأكد من انها مادة خبرية وليست دعائية وانها 

لن تؤدي الى متزيق النسيج االجتماعي”. 
العراق،  في  الدميقراطي  للنظام  تهديداً  تشكل  مواد  بث  “عدم  /1/د(  )ثانياً 
التي  الدميقراطية  املمارسات  من  غيرها  أو  االنتخابات  تعطيل  في  تساهم  أو 

كفلها الدستور العراقي”.
او  وصورها  اشكالها  جميع  على  اجلرائم  متجد  مواد  بث  “عدم  /1/هـ(  )ثانياً 
تعرضها بطريقة قد تغري او تشجع على اعادة ارتكابها، أو تنطوي على اضفاء 
صفة البطولة للجرمية ومرتكبيها، أو تبرير دوافعها وبأي شكل من االشكال”.

)ثانياً /1/و( “االبتعاد عن نقل التصريحات العاطفية والدعائية التي تصدر عن اي 
فرد، مهما كان منصبه، تستهدف اشخاصاً او جماعات معينة ما قد يؤدي الى 
اشعال فتيل فتنة مجتمعية او التسبب باستهداف احد االفراد او اجلماعات. 
االعالم  فبامكان وسائل  اخبارية  أهمية  التصريحات  ما حملت مثل هذه  واذا 
املرخصة اعادة صياغة التصريح ونقله كخبر بدالً من نقله املباشر ماسيخفف 
ضحايا  أُسر  مع  مقابالت  اإلعالم  وسائل  بعض  اجراء  عند   ،ً فمثال  حدته.  من 
عنف، قد تصدر عنهم دعوات انفعالية ملهاجمة طائفة او قبيلة او ديانة أخرى 
بسبب الصدمة التي يعانونها، هنا ينبغي على اجلهات املرخصة االمتناع عن 

بث هذه الدعوات، واذا كان البث بشكل مباشر فيجب قطعه”. 
عن  تصدر  التي  والتصريحات  اخلطب  الى  خاص  بشكل  “االنتباه  /1/ز(  )ثانياً 
على  اجلمهور  حترض  اعالمية  أو  عشائرية  أو  دينية  او  سياسية  شخصيات 

العنف”.
)ثانياً /1/ح( “على مقدمي البرامج واألخبار قطع اي تصريح من اي فرد، مهما 
كان منصبه، يحرض فيه على القتل او العنف او االساءة الى الرموز املقدسة 

للطوائف الدينية أو يحرض على الكراهية .
بوقف  احلوارية  البرامج  مقدمي  او  االعالم  وسائل  الهيئة  “تلزم  /1/ط(  )ثانياً 
او  لالنتقام  الدعوات  او  التهديد  أو  بالغضب  تتسم  التي  املثيرة  التعليقات 
االخذ بالثأر من قبل مشاركني في برنامج عبر أية وسيلة اتصال، أو في نقاش 
أو حتريض على  انها دعوة للعنف  تَُفّسر تعليقاتهم على  التي قد  أو مقابلة، 
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التحريضي  التصريح  صدر  وإذا  األهلي،  للسلم  ضرراً  تسبب  قد  أو  الكراهية 
يقطع  ان  املقدم  على  فيجب  عامة  شخصية  قبل  من  مباشرة  الهواء  على 
التصريح ويؤكد على حتميله مسؤولية ما صدر عنه وان مينعه من االسترسال 

في التحريض.
اجلهات  حق  مع  الفقرة  هذه  تعارض  عدم  على  القواعد  الئحة  وتنص  كما 
االشارة  او  البرامج  في  تناولها  او  السلمية  التظاهرات  تغطية  في  املرخصة 
اليها، ويندرج ذلك ضمن حق التظاهر السلمي الذي يكفله الدستور والعملية 

الدميقراطية في العراق.
لدعم  دعوات  تبني  في  املرخصة  اإلعالمية  اجلهات  حق  على  الهيئة  وتؤكد 
او  احلكومية  اجلهات  تطلقها  التي  وخصوصاً  عدمه  من  الوطنية  املصاحلة 
االطراف السياسية وهو أمر منوط بالسياسات التحريرية اخلاصة بقناة البث.

احلفاظ على السلم االهلي واالمن الوطني:
ال يجوز بث اي مواد تعرض السلم االهلي واالمن الوطني في العراق الى اخلطر 

من خالل:
)ثانياً/1/ي( “بث مواد تدعو أو تؤدي الى استهداف العملية السياسية الدميقراطية 
أو إثارة النزاع بني أطراف اجملتمع العراقي أو مكوناته أو تخالف الدستور، او مواد 

تسوغ النزاعات العشائرية او تشجع عليها”.
)ثانياً /1/ك( “بث مواد تروج ألفكار او افعال أي شخص او حزب محظور دستورياً أو 
قانونياً، او بث صور متجد شخصيات اجرامية او ارهابية من املدانني وفق القانون، 
باستثناء تلك التي تظهرهم في احملكمة أو أثناء ممارستهم العمال قمعية ضد 

ابناء الشعب العراقي او للضرورة الصورية كاالفالم الوثائقية”.
)ثانياً /1/ل( “بث مواد في وسائل اإلعالم تروج آلراء حزب البعث او استضافة رموزه 
او تبني افكاره من خالل ضيوف البرنامج او املشاركني به مع ضرورة االلتزام مبواد 
قانون 32 لسنة 2016 واخلاص بحظر حزب البعث والكيانات واألحزاب واألنشطة 

العنصرية واإلرهابية والتكفيرية”.
جماعة  رسائل  بث  املرخصة  االعالمية  اجلهات  تتجنب  ان  “يجب  /1/م(  )ثانياً 
مسلحة بعينها بشكل منهجي مما يصبح ترويجاً لنهجها ومؤيداً ملمارساتها 

أو ممثالً اعالمياً لتلك اجلماعة. 
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تغطية اعمال العنف واالضطرابات وقضايا االمن الوطني
تؤكد الهيئة على ان التغطية املسؤولة للقنوات االعالمية التعني ممارسة 
الرقابة او اخفاء اعمال العنف واالضطرابات في اجملتمع خوفاً من تأجيج 
االوضاع، الن حق اجلمهور في معرفة ما يجري هو حق اساسي. وبناًء عليه، 
ومناقشتها  االخبارية  االحداث  بث  مسؤولية  املرخصة  اجلهات  فعلى 
ولكن  باخلبر.  العالقة  ذات  الوقائع  دون حذف  ومن  ودقة  بانصاف  بالكامل 
يجب ان يتفهم القائمون على البث االعالمي مدى تأثير االذاعة والتلفزيون 
في اثارة املشاعر لدى العديد من الناس. لذا فان ادارات الوسائل االعالمية 
املرخصة مسؤولة عن اتخاذ القرارات التحريرية املهمة اخلاصة بنقل بعض 
اعمال  اشعال  الى  فيها  عاطفية  لغة  استخدام  يؤدي  قد  التي  االحداث 

عنف او اقتتال بني فئات اجملتمع او طوائفه. لذا تؤكد الهيئة على اآلتي: 
)ثانياً /1/ن( “على كافة اجلهات االعالمية املرخصة ان ال تبث رسائل اجلماعات 
االرهابية بشكل مباشر اثناء معاجلة أزمة أمنية أو غيرها. ويجب ان تغطي 
اخبار تلك اجملاميع من خالل تناول نبذة مختصرة من رسائلها او اخبارها 
االجرامية  او  االرهبية  للجماعات  املساحة  اعطاء  صياغتها.الن  واعادة 
الوضع وتعريض حياة اجلمهور  الى تعقيد  يؤدي  سيعطيها دفعاً معنوياً 

والقوات االمنية الى خطر أكبر”.
)ثانياً /1/س( “االمتناع عن االشارة الى املصادر اخلاصة باجلماعات االرهابية، 
لعملياتهم  تروج  التي  تلك  السيما  االخبار  لنقل  كمصادر  اعتمادها  او 

االرهابية”. 
اثناء  االمنية  القوات  حتركات  تكشف  اخبار  بث  عن  “االبتعاد  /1/ع(  )ثانياً 
االشتباكات نظراً ملا توفره من معلومات للجهات االجرامية قد تستغلها 

لصاحلها، وبالتالي تزيد من صعوبة مهمة القوات االمنية”.
االختطاف  عمليات  من  مصورة  مقاطع  بث  القنوات  /1/ف(“تتجنب  )ثانياً 
تلك  لنشاطات  تعد تشجيعاً  التغطية  الرهائن الن مثل هذه  احتجاز  او 
يسببه  قد  ما  الى  اضافة  االفراد  من  املزيد  خلطف  وتشجيعاً  اجلماعة 
عرض هذه املشاهد من جرح ملشاعر ذوي الضحايا. لذا تقع على القنوات 
مسؤولية معاجلة املادة صورياً بآخفاء وجوه الرهائن وتناول مقاطع معينة 
اي  صياغة  اعادة  او  اختصار  مع  االخبارية  النشرة  ضمن  او  تقرير  ضمن 
والتصريحات  البيانات  بث  االعالم  وسائل  تتجنب  كما  صوتية،  رسالة 
السياسية التي تستثير العواطف وحترض أو تؤدي الى العنف والى ارباك 

الوضع االمني والسياسي .
التعامل  يجب  ولكن  فورية  بصورة  االخبار  لنقل  احلاجة  الهيئة  تتفهم 
مبسؤولية مع االخبار التي قد تؤدي الى اشعال صراع بني فئات اجملتمع في 
املتوترة واألحداث الساخنة، وميكن للجهات اإلعالمية املرخصة،  الظروف 
ان تعبر عن مسؤوليتها االجتماعية من خالل نقل دعوات الهدوء وضبط 

النفس الصادرة عن مؤسسات وجمعيات واشخاص محليني ودوليني”.
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)الباب الثاني/املادة 2(: اللياقة واآلداب والذوق العام
في  العام  والذوق  واآلداب  اللياقة  مبعايير  املرخصة  االعالمية  اجلهات  تلتزم 
مضمون برامجهم وأوقات بثها مع احلرص بصفة خاصة على حماية االطفال 

والقاصرين من مشاهد العنف واملواد املوجهة للبالغني. 
تراعي اجلهات االعالمية املرخصة الذوق واالداب العامة التي يتسم بها اجملتمع 
العراقي في برامجها كافة. اذ يجب جتنب عرض املشاهد الفاضحة او احلوارات 

التي تخدش احلياء.
وتلتزم اجلهات االعالمية املرخصة مبراعاة املشاعر الدينية والعرقية والطائفية 
العقلية  االعاقات  اصحاب  ومشاعر  لالنسان  االساسية  واحلقوق  والقومية 
واجلسدية وذوي االحتياجات اخلاصة وعدم بث ما يُعد انتقاصاً منهم أو جعلهم 
على  برامج تشجع  باعداد  القنوات  قيام  الهيئة  للفكاهة، كما تشجع  مادة 
دمج ذوي االحتياجات اخلاصة في اجملتمع، ومراعاة خصوصية الضحايا واحلرص 
القدر  تبدي  ان  املرخصة  االعالمية  اجلهات  املوتى، على  بث صور  الشديد عند 
جهة  من  االحداث  وتغطية  املعلومات  نقل  في  رغبتها  بني  التوازن  من  الالزم 
واالثارة واالساءة وجتاهل مشاعر الضحايا وذويهم والناجني من احلوادث املروعة 
وشهود العيان عليها من ناحية اخرى. كما ينبغي مراعاة احلساسيات الطائفية 
او الدينية او القومية او العرقية لدى نقل املشاهد املؤثرة الناجمة عن اعمال 
العنف واالرهاب، وتراعي جميع اجلهات املرخصة ظروف الضحايا في الكوارث 

الطبيعية واحلوادث بشكل عام. 

توجيهات تطبيقية للحفاظ على اللياقة واالداب العامة
من اجلدير بالذكر ان حتديد مفاهيم االداب العامة من االمور الصعبة. فقد يعتبر 
بينما يرفضه شخص اخر ويعده مسيئا لآلداب، رغم  شخص امراً ما مقبوالً 
الهيئة على  وتؤكد  االختالف.  لتجنب  اتباعها  امور ميكن  فإن هناك عدة  ذلك 
اجلهات االعالمية املرخصة بضرورة االلتزام باملعايير العامة للياقة واآلداب من 

خالل عدم بث مواد تتضمن:
نتيجة  مشوهة  اجساد  عرض  أو  قتل،  لعمليات  صور  أو  “مشاهد  /2/أ(  )ثانيا 
لعمليات تفجير أو اعمال عنف. اذ ميكن معاجلة هذه الصور فنياً، ضماناً لعدم 
املس بحرمة االموات من الضحايا أو القتلى أو ايذاء مشاعر ذويهم، واحليلولة 

دون جعلها مقبولة لدى املتلقي”.
من  تنتقص  أو  اخلاصة،  االحتياجات  ذوي  مشاعر  تراعي  ال  “مواد  /2/ب(  )ثانيا 
أو تعيق  أو االستهانة بهم،  اعاقاتهم بطريقة قد تؤدي الى االنتقاص منهم، 

عملية اندماجهم في اجملتمع”.
)ثانيا /2/ج( “مواد أو افالم أو مسلسالت أو اي برامج درامية او ترفيهية او اغاٍن 
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حتتوي على مشاهد أو حوارات اباحية فاضحة مخلة باالداب او خادشة بشكل 
واضح للحياء او الذوق العام كمشاهد التعري او االلفاظ واملفردات النابية، او 

االشارات واالمياءات التي توحي الى مضامني غير الئقة”.
بفئاته  العراقي  االجتماعي  النسيج  مكونات  مشاعر  تؤذي  “مواد  /2/د(  )ثانيا 
او  املكون  ذلك  تنتقص من  التي حتوي مواد  تلك  والقومية، وخصوصاً  الدينية 
أو  اللغة،  أو  الطائفة،  أو  املذهب،  أو  القومية،  أو  الدين،  أساس  على  اجملموعة 

اللهجة الدارجة، أو اللون، أو االنتماء املناطقي”.
اجملتمع  فئات  جميع  احترام  املرخصة  االعالمية  اجلهات  “تلتزم  /2/هـ(  )ثانيا 
واذواقها اخملتلفة من خالل حتذير اجلمهور قبيل بث برامج قد حتتوي على مشاهد 
عنف او ايحاءات او مشاهد حميمة او اي محتوى قد يعد غير مقبول من بعض 
اما عن  املواد  مثل هذه  بث  قبل  استباقي  يجب وضع حتذير  لذا  اجملتمع.  فئات 
طريق املقدم او وضع اشارة مكتوبة قبل بث البرنامج، كما وتراعي وقت بثها”.

بث محتوى  االعالم مبدأ عدم  تتبع وسائل  العالم  دول  “في بعض  /2/و(  )ثانيا 
من  انه  ترى  الهيئة  ولكن  املتأخرة  الليل  ساعات  بعد  اال  لألطفال  اليصلح 
تؤكد على ضرورة حتذير  لذا  حاليا  العراق  في  الوقت  هذا  مثل  الصعب حتديد 
اجلمهور في بداية البرامج املوجهة للبالغني وذلك حلماية االطفال والقاصرين 

من االثار السلبية الناجتة عن تلك البرامج”.
او  اخملدرات  او  للتدخني  مباشرة  غير  او  مباشرة  بصورة  تروج  “مواد  /2/ز(  )ثانيا 

املشروبات الكحولية”.
غير  او  مباشرة  بصورة  تروج  او  تتضمن  اعالمية  مواد  او  “برامج  /2/ح(  )ثانيا 

مباشرة ألعمال الشعوذة والدجل”.

)الباب الثاني /املادة 3( املواد الكاذبة والباطلة
انها  يعرف عنها مسبقاً  مادة  اية  تبث  ال  ان  املرخصة  االعالمية  اجلهات  على 
بثها من  قبل  املواد  الـتأكد من مصداقية  وعليها  او مضللة.  مزورة  او  كاذبة 
خالل الفحص املوضوعي والدقيق لها للتأكد من انها ليست كاذبة او مزورة او 

باطلة او من شأنها التضليل.
وفي حال بث اي مادة ثبت موضوعياً انها كاذبة او مزورة او من شأنها التضليل 

فعلى اجلهة املرخصة بث التصحيح واالعتذار بشكل واضح وفوري.
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التوجيهات التطبيقية حول املواد الكاذبة والباطلة:
بالنظر للظرف اخلاص الذي مير به العراق يجب على اجلهات االعالمية املرخصة 
التزام الدقة في تغطياتها االخبارية من خالل التأكد من مصداقية املواد اخلبرية 
واملعلومات التي تبثها. لذا تلزم الهيئة اجلهات االعالمية املرخصة باالمتناع عن 
أو غير دقيقة، بهدف  أية مادة حتوي معلومات كاذبة  تضليل اجلمهور عبر بث 
االساءة الى سمعة اشخاص او شركات او االضرار باالقتصاد الوطني والتأثير 

على الصحة العامة والبيئة.

تهيب الهيئة باجلهات اإلعالمية املرخصة مراعاة اآلتي:
)ثانياً /3/أ( “يجب ان ينسب اخلبر او املعلومة أو الرأي إلى مصدر معلوم وموثوق وفي 
احلاالت االستثنائية فقط ميكن حجب اسم املصدر السباب تتعلق بخصوصية 
املوضوع. تتفهم الهيئة ان جلميع احملررين، واملراسلني والصحفيني، احلق في عدم 
الكشف عن مصادر معلوماتهم في احلاالت التي حتمل خطراً جلياً على حياة 
املصدر، ولكن على ان ال يكون عدم ذكر املصدر بشكل صريح وسيلة لتمرير 
معلومات غير دقيقة يراد منها تشويه احلقائق، أو تضليل اجلمهور. وعند رفض 
املصدر الكشف عن هويته يجب التحقق من مبرراته والتاكد من كونها خالية 

من الدوافع والشبهات”.
)ثانياً /3/ب( “عند استالم مادة خبرية حتتوي ادعاءات او اتهامات ألي فرد بصفته 
الشخصية او املعنوية او جلهة معينة بصفتها املعنوية، يجب التأكد من صحة 
االتهامات  نسبة  ان  على  هنا  الهيئة  وتؤكد  بثها.  قبل  االدعات  او  االتهامات 
الى شخصية معينة او مصدر مجهول او مصادر مطلعة او حتى شخصيات 
سياسية ال يعفي اجلهات املرخصة من ترويجها ملا ميكن ان يعد حملة دعائية. 
ان بث هذه االدعاءات الباطلة هو انتهاك للوائح ممارسة املهنة ويحق للهيئة 

اتخاذ اجراءات عقابية وحسب قانون الهيئة النافذ”.
أو مضللة بشكل غير مقصود، فيجب على  بثت مواد كاذبة  “اذا  /3/ج(  )ثانياً 
اوقات  وفي  ممكن،  وقت  اقرب  في  التصحيح  بث  املرخصة  اإلعالم  وسيلة 
االعتذار صراحة  عليها  يجب  املطلوب، كما  بالشكل  احلقيقة  إيصال  تضمن 
أو االعتباريني الذين احلقت بهم املعلومات الكاذبة  من األشخاص الطبيعيني 
النفي، كما ينبغي  أو  فادحاً، واتاحة الفرصة لهم للتصويب  أو املضللة ضرراً 
املادة  بث  اعادة  وعدم  والتضليل،  الكذب  ضحية  للجمهور  صراحة  االعتذار 

املضللة والكاذبة مرة اخرى”. 
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توجيه  احلكومية  اجلهات  او  االفراد  الحد  الرد  حق  اعطاء  يبرر  “ال  /3/د(  )ثانياً 
فالقيام مبثل هذه احلمالت  التأكد من مصداقيتها.  دون  ومن  االتهامات جزافاً 
قبل  املقصودة  اجلهة  او  الشخصية  سمعة  وتشويه  االتهام  نشر  الى  يؤدي 
القيام  قبل  االتهامات بشكل صريح  من  التأكد  يجب  لذا  الرد.  على  احلصول 

ببث اي اتهامات الفراد او جلهات حكومية”.
)ثانياً /3/هـ(“تؤكد الهيئة على ضرورة التأكد من مصداقية الوثائق التي تبثها 
املعنوية  املسؤولية  االعالمية  الوسيلة  وتتحمل  تبنيها  قبل  االعالم  وسائل 
التي  اجلهة  التأكد من  دون  غير حقيقية من  وثائق  والقانونية في حال عرض 
اصدرتها من خالل مخاطبة رسمية او اتصال موثق مع االطراف الذين تخصهم 

تلك الوثيقة.
امام  بعرضها  إما  الضيوف  يعرضها  التي  الوثائق  محتوى  من  التأكد  يجب 
او  واذا رفض الضيف السماح للمقدم باالطالع  ان يقرأها املقدم،  او  الشاشة 
قراءة الوثيقة املطروحة للنقاش فان على املقدم ايقاف الضيف عن االسترسال 
في استخدام ورقة ال يعرف محتواها كدليل لتجنب االنزالق في حملة تشويه، 
واذا  واملعنوية كافة.  القانونية  التبعات  االعالمية  الوسيلة  تتحمل  وبعكسه 
قد  اعالمية  اية وسيلة  في  البرامج  احد ضيوف  يقدمها  التي  الوثيقة  كانت 
ُحّرفت او زُّيفت فأن الوسيلة ال تتحمل اية تبعية قانونية وتصبح مبثابة الشاهد 
الوثيقة  قدم  الذي  الشخص  على  القانونية  املسؤولية  وتكون  العملية  على 

لوسيلة االعالم”.
منعاً  القضاء  امام  املعروضة  القضايا  وثائق  تناول  عدم  “يجب  /3/و(  )ثانياً 
للتشويش على سير العدالة من اي تأثيرات خارجية واالفضل تقدمي تلك الوثائق 

للجهة القضائية اخملتصة الخذها بعني االعتبار اثناء التعامل مع القضية”.
)ثانياً /3/ز( “يجب عدم حذف حقائق او التغاضي عنها الثبات وجهة نظر بعينها 

الن ذلك يعد حملة تشويه اعالمي”.
السياق  اخراجها من  او  اجزاء منها  اخفاء  او  الوثائق  اجتزاء  “عدم  /3/ح(  )ثانياً 

الذي صدرت ألجله لغرض تضليل اجلمهور”.
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)الباب الثاني /املادة 4(: الدقة والنزاهة والشفافية في نقل املعلومات.
والنزاهة  الدقة  من  الالزم  القدر  اتباع  املرخصة  االعالمية  اجلهات  على  يجب 

والشفافية في كل ما تبثه من محتوى وخاصة عند نقل االخبار.
للتأكد  الالزمة  اخلطوات  واتخاذ  كافة  احلقائق  عرض  خالل  من  الدقة  وتتمثل 
من املعلومة قبل بثها وطرح وجهات النظر اخملتلفة في شأن احلقائق التي لم 

تستطع اجلهة املرخصة التأكد منها.
ان  ويجب  الرأي  وابداء  الوقائع  بني  الواضح  والتمييز  الشفافية  اتباع  وينبغي 
يكون نقل االخبار مجرداً من اي انحياز وان تقوم االحكام التحريرية في االخبار 
على احلاجة الى تزويد املشاهدين واملستمعني بوصف دقيق ومتوازن ومتكامل 

لألحداث.
ويجب على اجلهة االعالمية املرخصة اتباع الشفافية وذكر مصادر املعلومات 
املعلومات  مصادر  سرية  على  احلفاظ  بحق  التام  االلتزام  مع  االمكان  بقدر 

وحمايتها عند احلاجة لذلك.

التوجيهات التطبيقية للحفاظ على الدقة 
والنزاهة والشفافية في نقل املعلومات

تتسم البيئة االعالمية العراقية حالياً بكثرة وسائل االعالم وتعددية أهدافها 
وخطاباتها. وترى الهيئة ان هذه التعددية تخدم حرية التعبير ما دامت ال تضلل 
اجملتمع وتتخذ القدر الالزم من الدقة والنزاهة والشفافية في كل ما يتم بثه 

من محتوى وخاصة عند نقل االخبار. 
وتذّكر الهيئة دائما بأن دورها هو رعاية تطور االعالم احلر واملستقل، وحتى في 
مواجهة وضع عدائي. ولتحقيق هذا الهدف على اكمل وجه تركز الهيئة على 
تشجيع اجلهات االعالمية املرخصة والزامها بالتمييز بشكل واضح بني احملتوى 

التحريري للبرامج وسياسة التحرير في االخبار.
تعلن الكثير من املؤسسات االعالمية انها مستقلة، وهنا تؤكد الهيئة ان مبدأ 
االستقالل ال يعني ان ال ترتبط املؤسسات املرخصة بجهات او توجهات حزبية 
او دينية، بل يعني ان تتسم السياسات التحريرية باالستقالل بعيداً عن أي تأثير 
من داخل املؤسسة او من خارجها، عن طريق نقل منصف لالحداث وخصوصاً 
نشرات االخبار من دون اي انحياز الي طرف. ويجب ان تكون التغطية االخبارية 
متوازنة ومعتدلة ومجردة من التحيز، ويجب ان تتخذ القرارات التحريرية على 
االحداث،  عن  ومعتدلة  متوازنة  صورة  على  للحصول  اجلمهور  حاجة  اساس 

وفسح اجملال امام الرأي االخر.
إن احلرص على دقة املعلومات التي يجري بثها سيحقق النزاهة املطلوبة ويجب 
على اجلهات املرخصة التحقق والتأكد من املعلومات قبل عرضها على اجلمهور، 
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بضمنها االسماء واالرقام والتواريخ واالماكن، وان ال تُشّوه احلقائق او حُتّور او تُزّوق 
او يُساء استخدامها، وان تُذَكر التصريحات كما وردت ضمن سياقها االصلي، 
وان تكون اللغة املستخدمة واضحة لتالفي اخلطأ او سوء الفهم. وتقع على 
عاتق اجلهات املرخصة التاكد من صحة املعلومات وعدم افتراض انها صحيحة، 

حتى وان جاءت من مصادر رسمية. 
كافة  في  وحمايتها  املعلومات  مصدر  سرية  على  احلفاظ  حق  الهيئة  تقدر 
االحيان ولكن عندما تصل معلومة من شخص غير مخول لالدالء مبعلومات 
رسمية الى اجلهة املرخصة، ميكن استخدام املعلومة للتحقق من صحتها من 
مصادر اخرى بدالً من نسبتها الى مصدر مجهول ما يؤثر على مصداقية اخلبر 

ومصداقية اجلهة االعالمية املرخصة. 

وهنا تؤكد الهيئة على ضرورة االلتزام باالتي:
/4/أ( “تقدمي وصف متوازن لالحداث، ونقل االخبار بطريقة مهنية خالية  )ثانياً 
من االضافات أو االشارات التي قد تؤثر سلباً على احلقائق وان يراعى اثناء نقل 

االخبار ان تكون النبرة املستخدمة بعيدة عن االنفعال والتحريض”.
)ثانياً /4/ب(  “جتنب استخدام صور أو معادالت صورية او تسجيالت صوتية، تشير 
الى اتهامات مباشرة أو غير مباشرة الشخاص، أو جهات معينة، بالضلوع في 

حدث ما أو قضية معينة دون التأكد من صدقيتها”.
حساسة  أو  عاجلة  أو  للجدل  مثيرة  بقضايا  االمر  يتعلق  “حني  /4/ج(   )ثانياً 
وبنبرة  احلقائق  بطرح  الدقة  توخي  يجب  واملالي،  االداري  بالفساد  كاالتهامات 
محايدة ويجب اعطاء الفرصة لعرض جميع وجهات النظر الرئيسية بشكل 

محايد ومتساٍو في كل برنامج يتطرق ملثل هذه املوضوعات”.
االلتزام  االخبارية  النشرات  ومحرري  البرامج  مقدمي  على  “يجب  /4/د(  )ثانياً 
بالدقة واحلياد واملوضوعية والتوازن واملهنية الكاملة، وأبداء غاية احلرص على 
أو  عبارات  استخدام  وجتنب  معينة،  قضية  في  املتعددة  النظر  وجهات  متثيل 
الواردة بطريقة ال  املعلومات  توجيه  يراد منها  أو استهجان،  اشارات استهزاء 

تخدم احلقيقة أو متثل انتقاصاً من اشخاص أو جهات معينة”.
)ثانياً /4/هـ(  “احلرص التام على التمييز بني اخلبر من جهة، والتحليل او التعقيب 
او الرأي من جهة ثانية. ويجب ايضا عدم اخللط بني ما حتتويه الوثائق املطروحة 
والرأي الذي قد يبديه احد الضيوف عنها ويجب ان يتدخل من يقدم البرنامج 

ليبني للجمهور الفرق بني االثنني”. 
واملراسلني  للمحررين  اجلاهزة  واالحكام  الشخصية  اآلراء  “تفادي  /4/و(  )ثانياً 
ومقدمي البرامج االخبارية عن االحداث التي يغطونها واالكتفاء بتزويد املتلقني 

باملعلومات الصحيحة من دون إضفاء رأي او تقييم لها أو موقف منها”.
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)ثانياً /4/ز(  “عدم التالعب مبحتوى الصور او التسجيالت املستخدمة بطريقة 
تؤدي الى تشويش وحرف احلقائق التي تتضمنها املادة املقدمة، وتفادي استخدام 
املؤثرات املتاحة في انظمة املونتاج والتصاميم االيضاحية، مبا يعطي املتلقي 

انطباعاً غير واقعي، ويستثنى من ذلك البرامج غير االخبارية”.
اخلبرية يجب  املادة  اعادة بث مادة مؤرشفة ضمن تفاصيل  “عند  /4/ح(   )ثانياً 
التنويه الى ذلك بصورة واضحة بالكتابة او الكالم او كالهما ليصبح املتلقي 

على دراية بذلك”.
)ثانياً /4/ط(  “يجب على اجلهات االعالمية املرخصة ان حتافظ على التوازن في 
االخبار من خالل عرض وجهات نظر مختلفة وحتى تلك التي تخالف توجهات 
القناة ولكن التوازن ال يعني بالضرورة اعطاء فترات بث متساوية لرأيني مختلفني 
بقدر ما يوفر فرصة لعرض فكرتني مختلفتني او متعارضتني تصب في محور 
املوضوع. وال تطالب الهيئة في هذا القدر من التوازن اال في البرامج االخبارية 
التي قد يفترض املتلقي انها برامج معلوماتية وليست برامج ترويجية تنقل 
رسالة اعالمية معينة. ومن هذا املنطلق تؤكد الهيئة ثانية على ضرورة اعالم 
اجلمهور بشكل واضح والفصل بني البرامج االخبارية والبرامج التي تستعرض 

رأياً معيناً او رسالة اعالمية معينة.

تغطية الشوؤن السياسية واحلكومية
االعالم هو أحُد وسائل االتصال الرئيسة بني السياسيني والشعب. ومن املتوقع 
ان يعتقد بعض السياسيني أن دور وسائل االعالم هو نقل مايريدونه الى اجلمهور. 
ولكن في الدول الدميقراطية، ينتخب الشعب السياسي، وأحد ادوار االعالم في 
الرابعة والكشف عن  الدميقراطية عموما هو ممارسة دور السلطة  اجملتمعات 
التوصيات  الى  الهيئة  تشير  الشأن  وبهذا  احلكومي.  االداء  في  اخللل  مكامن 

التالية حول سبل التعامل بني االعالم والسياسيني:
)ثانياً /4/ي(  “االلتزام بالدقة والنزاهة عند تغطية أحداث معينة. وتشجع الهيئة 
اجلهات االعالمية املرخصة على تسجيل جميع تصريحات املتحدثني الرسميني 
او املسؤولني احلكوميني بعد اعالمهم بذلك، لكي ال يتراجع بعضهم عن أقواله 
وتتهم اجلهة االعالمية املرخصة بعدم نقل أقواله بدقة او ان تصريحاته حرفت 

عن مقاصدها”.
)ثانياً /4/ك(  “االمتناع عن بث كل ما يسيء لعالقات العراق الدولية، أو اإلساءة 

لرموز وقادة الدول التي ترتبط مع العراق بعالقات دبلوماسية”.
أو  احلكوميني  املسؤولني  عن  صادرة  مختلفة  نظر  وجهات  “بث  /4/ل(  )ثانياً 
األحزاب السياسية املعارضة أو مواطنني بارزين أو ممثلني عن اجملتمع املدني في 
وقت متقارب جداً اليصال جوهر الفكرة وباالخص في ظروف التوترات القومية 

او العرقية او الطائفية”. 
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أو ملسؤولني في  اتهامات معينة جلهة حكومية  “اذا كانت هناك  /4/م(   )ثانياً 
الدولة أو في األحزاب السياسية سواء في السلطة او في املعارضة أو لشخصية 
معروفة أو ملمثلني عن اجملتمع املدني يجب التأكد من مصدر املعلومة قبل بث 
االتهامات واذا تأكد ان املعلومة الواردة ذات مصداقية فيجب االتصال باجلهة 

ذات العالقة ملنحها حق الرد خالل فترة زمنية معقولة”.
الى  داعية  او  متشنجة  بتصريحات  اكثر  او  شخص  ادلى  ما  “اذا  /4/ن(   )ثانياً 
طاولة  حول  نقاش  أو  صحفي  مؤمتر  أو  مقابلة  أثناء  عليه  حترض  او  العنف 
االعالمية  اجلهة  ينبغي على  الهواء مباشرة،  يبث على  أي حدث  أو  مستديرة 
املرخصة وقف البث املباشر فوراً وأن حتاجج صاحب التصريح بتحمل املسؤولية 

القانونية واالخالقية عن العواقب احملتملة لتصريحه”. 
)ثانياً /4/س(  “على اجلهات االعالمية املرخصة ان تتجنب االتهامات اجلمعية وان 
يصبح الفعل اخلطأ خاصاً بشخص معني او مبجموعة افراد لعزل الفعل الشاذ 

وتطويق ردود الفعل واالثار االجتماعية”.
)ثانياً /4/ع(  “اذا صدر تصريح انفعالي او غاضب عن شخصية عامة قد يؤدي 
تلخيص  الى  املرخصة  االعالمية  اجلهات  الهيئة  تدعو  اضطرابات،  الى  بثها 
تأثيره  من  التخفيف  بهدف  وحرفيا  مباشرة  نقله  عن  بدال  التصريح  محتوى 

العاطفي على اجلمهور وفي بعض احلاالت يفضل عدم بثه”.
عند  التصريحات  بعض  الى  االنتباه  االعالمية  املؤسسات  على  /4/ف(   )ثانياً 

استخدامها كمادة لالخبار اذا كانت صادرة عن: 
• منظمات أو أفراد مجهولني يرفضون حتمل مسؤولية تصريحاتهم.

• جماعات أو منظمات لم تكن معروفة في السابق، ويبدو أنها شكلت نفسها 
حتديداً لغرض االدالء بتصريحات حتريضية أو اثارة مشاعر اجلمهور. 

• أفراد غير مؤهلني الن تعامل تصريحاتهم أو اراؤهم عادة على انها اخبار. 
• اجلهات احملظورة دستورياً أو قانونياً.

)الباب الثاني /املادة 5(: مراعاة حق اخلصوصية في التغطية اإلعالمية
تؤكد الهيئة على حق حرية الوصول الى املعلومة وحق املواطنني في املعرفة. 
ومع ذلك ينبغي على اجلهات املرخصة ان تبدي اقصى درجات احلرص واملراعاة 
في االمور التي تتعلق باحلياة اخلاصة لالفراد وكرامتهم، واضعني نصب اعينهم 
ان احلق في اخلصوصية والكرامة الشخصية ال ميكن جتاوزه اال في حال وجود 

مصلحة عامة مشروعة.
وفيما يتعلق باالطفال، على اجلهات االعالمية املرخصة ان تثبت وجود مصلحة 

عامة استثنائية تعلو على مصلحة الطفل العليا في االحوال االعتيادية.
التوجيهات التطبيقية لضمان مراعاة حق اخلصوصية في التغطية االعالمية
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تؤكد الهيئة على حق حرية الوصول الى املعلومة وحق املواطنني باملعرفة ولكن 
على اجلهات االعالمية املرخصة ان تبدي اقصى درجات احلرص عند التعامل مع 
مواد تتعلق باحلياة اخلاصة لالفراد. فاحلق باخلصوصية والكرامة الشخصية ال 

ميكن جتاوزه اال في حال وجود مصلحة عامة مشروعة. 
وتتمثل املصلحة العامة في الكشف عن حاالت الفساد او االجرام او التصرفات 
غير الالئقة اجتماعياً واخالقياً او االهمال او عدم الكفاءة في تنفيذ الواجبات 
االشاعات  الى مستوى نشر  تنزلق  ال  ان  املرخصة  اجلهات  ولكن على  العامة. 
والفضائح من دون التاكد من االتهامات او االدعاءات بدقة قبل بثها. كما يجب 

منح الطرف االخر حق الرد قبل بث اي ادعاءات ضده.

لذا تهيب الهيئة باجلهات املرخصة مراعاة ما يأتي:ـ
/5/أ( “احلرص على عدم تعريض االفراد الى اخلطر اثناء السعي الى جمع  )ثانياً 
املعلومات وبًثها وتغطية االحداث مع ضرورة احملافظة على خصوصياتهم، كما 
يجب ان يعرف االفراد بوضوح ان اقوالهم او صورهم سوف تبث وال يجوز التحايل 

عليهم او استغفالهم لهذا الغرض”.
تتعلق  التي  القضايا  في  واملراعاة  احلرص  درجات  أقصى  “إبداء  /5/ب(  )ثانياً 
لهم  التعرض  او  االسرية  حلياتهم  التعرض  عدم  ويجب  االفراد  بخصوصيات 

بشكل غير الئق او تناول قصصهم باسلوب يؤدي الى احتقارهم اجتماعياً”.
)ثانياً /5/ج( “على اجلهات االعالمية املرخصة ان تثبت ان هناك مصلحة عامة 
االحوال  في  املهنة  قواعد  تراعيها  التي  اخلصوصية  على  تعلو  استثنائية 
االعتيادية في حال بث خبر يتناول احلياة اخلاصة الحدى الشخصيات العامة. 
عن  تختلف  عامة  لشخصية  اخلاصٌة  العائليٌة  الزيارٌة  املثال،  سبيل  فعلى 
تهريب أحد افراد عائلته بسبب اتهامات جنائية. ففي احلالة االولى لم تتحقق 
املصلحة العامة في حني في احلالة الثانية توجد مصلحة للفت انتباه اجلمهور 

ولكن يجب التحقق قبل البث من صحة اخلبر”.
)ثانياً /5/د( “ال يجوز بث مواد حتتوي على تشهير أو اساءة صريحة الى سمعة 
اخلاصة  التعرض حلياتهم  القذف من خالل  أو  الكذب  أو  االفتراء  أو  االشخاص 

بطريقة تسيء الى سمعتهم”.
)ثانياً /5/هـ( “عند إعداد التقارير أو التحقيقات، يجب عدم إحراج العامة بطرح 
اسئلة صعبة عليهم تتطلب االجابة عنها إحاطة قد ال تتوفر لدى الفرد العادي 

وإظهارهم بطريقة مهينة”.
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)الباب الثاني /املادة 6(: املواد والبرامج الدينية
احتراماً للتعددية الدينية والعقائدية التي يحويها العراق منذ القدم، واستناداً 
الى احلق في اعتناق العقائد، وفقاً ملا اقره الدستور العراقي واالعراف الدولية، 
يجب على اجلهات االعالمية املرخصة اتخاذ اقصى درجات احلرص في البرامج 

الدينية او عند نقل االخبار حول الشعائر والطقوس الدينية. 

االرشادات التطبيقية في البرامج الدينية:
توضح الهيئة ضرورة اتباع االجراءات التالية كي تبقى اجلهات االعالمية املرخصة 

ملتزمة بالدستور وروح الالئحة في شأن االمتناع عن التحريض واالثارة:
ويحق  الدينية  البرامج  في  والتآزر  التسامح  قيم  على  “التأكيد  /6/أ(  )ثانياً 
للجهة االعالمية املرخصة تناول كل ما يخص طائفتها في برنامج او تغطية 
اخبارية ويحظر على اجلهات االعالمية املرخصة االنتقاص أو تشويه او تسفيه 
املعتقدات الدينية للطوائف االخرى اخملالفة للطائفة التي متثلها وسيلة االعالم 

او ميثلها برنامج ديني بعينه”.
)ثانياً /6/ب(“مينع بث اي مادة تدخل فيها املناظرات التي تؤدي الى االنقسام نظراً 

للظروف احلرجة التي مير بها العراق في الوقت الراهن”. 
/6/ج( “تلتزم القنوات باالمتناع عن بث كل ما يسيء الى الذات االلهية  )ثانياً 
واالديان السماوية والرسل واملذاهب والرموز الدينية، وكافة املعتقدات واالديان 

االخرى”.

)الباب الثاني /املادة 7(: حق طرح الرأي 
مع عدم املشاركة في التضليل او التشهير.

العراقي،  االعالم  لقطاع  املميزة  املالمح  من  االعالمي  وسائل  تعددية  تعتبر 
وحفاظاً على هذه التعددية التي تخدم حرية التعبير واحلياة السياسية والتنوع 
الثقافي،ينبغي على اجلهات االعالمية املرخصة ان تتبع االنصاف واملوضوعية في 
طرح رسالتها االعالمية بأي شكل ترتأيه لكن من دون اتباع اساليب التضليل 
والتشهير بحق كل ما تعتبره معارضاً لرسالتها االعالمية. ويجب ان ال تسمح 
اجلهات االعالمية املرخصة لنفسها او من يشارك من ضيوفها باالنزالق بقصد 
او من دون قصد الى ان تكون منبراً للتشهير او االدعاءات الكاذبة او اخلصومات 

الشخصية. 
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)الباب الثاني /املادة 8(: الفواصل واإلعالنات
يسمح بالفواصل واالعالنات التجارية وغيرها في وسائل البث االعالمي ولكن 
لنفس  تخضع  وغيرها  والسياسية  التجارية  االعالنات  ان  الى  االنتباه  يجب 

املبادئ الواردة في الئحة القواعد.

التوضيحات التطبيقية حول محتوى االعالنات وبثها 
من باب التوضيح والتأكيد تلتزم قنوات البث املرخصة بعدم بث:

)ثانياً /7/أ( “االمتناع عن بث االعالنات السياسية ذات الطابع التحريضي، أو تلك 
التي تتعلق بقضية معروضة امام القضاء، او التي تؤسس خلطاب طائفي أو 

قومي أو مناطقي مبا يهدد الوحدة السياسية للعراق”.
)ثانياً /7/ب( االمتناع عن بث اي اعالن يروج للعنف او يحرض عليه ضد االفراد او 

اجلماعات كضرب النساء او االطفال”.
/7/ج( “االمتناع عن بث فواصل اومواد اعالنية تتضمن اتهامات مباشرة  )ثانياً 
ال  التي  التوصيف  انواع  أو غيرها من  القتل  أو  السرقة  او  والعمالة  بالتخوين 

تتوافق مع مواد النزاهة واملهنية احملددة في الئحة قواعد البث االعالمي”.
املعتقدات  إلى  تسيء  التي  واالعالنات  الفواصل  بث  عن  “االمتناع  /7/د(  )ثانياً 

الدينية”.
والذوق  احلياء  تخدش  التي  التجارية  اإلعالنات  بث  عن  “االمتناع  /7/هـ(  )ثانياً 

العامني بشكل فاضح”.
 )ثانياً /7/و( “االمتناع عن بث اإلعالن الذي يروج للعقاقير او طرق العالج غير اجملازة 
رسمياً من قبل االجهزة اخملتصة بالدولة كطب االعشاب او العالج بالشعوذة”.

اجلهة  من  خطية  موافقة  او  تكليف  دون  إعالن  بث  عن  “االمتناع  /7/ز(  )ثانياً 
املعلنة، او االطراف التي يروج لها االعالن”.

)ثانياً /7/ح( “االمتناع عن بث اإلعالنات التجارية التي تسبب ضرراً مبنتوج آخر من 
خالل حتديده باالسم اواالشارة الى عالمته التجارية”.

او  واالجتماعي  الوطني  باالقتصاد  ضرراً  تسبب  التي  “اإلعالنات  /7/ط(  )ثانياً 
العملة احمللية”.
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الباب الثالث: حق الرد 
وتصحيح االخطاء
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متنح اجلهات االعالمية املرخصة حق الرد ملن ثبت انه تعرض للتشويه او االساءة 
نتيجة خملالفة الئحة القواعد في مواد بثتها اجلهة املرخصة. 

للطرف  الرد،يحق  بحق  املباشرة  للمطالبة  املرخصة  اجلهة  تستجب  لم  واذا 
مبررة  الشكوى  ان  الهيئة  قررت  ما  واذا  الهيئة.  الى  يقدم شكوى  ان  املتضرر 
وان املشتكي لن يستطيع احلصول على وسيلة بديلة للرد، فمن حق الهيئة ان 

تخاطب اجلهة املرخصة مطالبة اياها مبنح املشتكي حق الرد املناسب.

التوجيهات التطبيقية حول اعطاء حق الرد وتصحيح االخطاء
تشترط الهيئة على اجلهات املرخصة منح حق الرد ملن ثبت انه ضحية ادعاءات 
كاذبة او اساءة نتيجة خملالفة الئحة قواعد البث في مواد بثتها اجلهة املرخصة. 

لذا:

)الباب الثالث /املادة 1(
تلتزم جميع اجلهات االعالمية املرخصة فتح قنوات تواصل مع جمهورها من 
الشكاوى  استالم  لغرض  االلكترونية  والعناوين  الهواتف  ارقام  اعالن  خالل 
من  الرد  حق  طلب  االعتباريني  أو  الطبيعيني  األشخاص  لكل  ويحق  الردود.  او 
اجلهات االعالمية املرخصة التي بثت مادة تتعلق بهم وباالخص الذين حرفت 
وجهات نظرهم، أو افتري عليهم أو تعرضت سمعتهم او اقوالهم او افعالهم 
للتشويه في مواد مبثوثة.وقد تتطلب االخطاء االكبر اعتذارا او منح حق الرد 

للطرف املتضرر او االثنني معا.

)الباب الثالث /املادة 2( 
 في حالة عدم استجابة اجلهة االعالمية املرخصة لطلب تصحيح املعلومات 
او اعطاء حق الرد ميكن للطرف املشتكي ان يتقدم الى هيئة االعالم واالتصاالت 
حال  وفي  املرخصة.  االعالم  وسيلة  خالل  من  الرد  بحق  فيها  يطالب  مبذكرة 
وجدت الهيئة بان هذا احلق مبرر، فان لها ان تلزم اجلهة التي بثت املادة بان متنح 
االشخاص املعنيني حق الرد املناسب. ويتعني على اجلهة املرخصة منح هذا احلق 

في اقرب فرصة ممكنة.
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وإلتاحة حق الرد مبوجب ذلك ستطبق 
هيئة االعالم واالتصاالت املبادئ االتية:

)ثالثاً /2/أ( “يتاح حق الرد على معلومات غير صحيحة فقط، وليس للرد على 
التعليقات أو االراء التي اليتفق معها الطرف املشتكي”. 

)ثالثاً /2/ب(  “لن يتاح حق الرد في حال اقتناع الهيئة أن اجلهة املرخصة قامت 
بتصحيح او نفي املعلومات بشكل الئق وكافي”.

)ثالثاً /2/ج(  “يعطى الرد مبا يتناسب مع حجم الضرر وليس بالضرورة مطابقاً 
له، ولن تكون وسائل االعالم التابعة للجهة املرخصة ملزمة ببث ردٍ ما اال مبا 

يتناسب مع اخلبر االساس”.
ويتسم  قانوني  غير  فعل  رد  اي  بث  املرخصة  للجهات  “اليجوز  /2/د(   )ثالثاً 

باالهانة”.
)ثالثاً /2/هـ(  “ال يجوز استغالل حق الرد الثارة موضوعات جديدة او للتعليق على 

حقائق اخرى او الترويج والدعاية احلزبية”.
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الباب الرابع: تسجيل البرامج

على اجلهات االعالمية املرخصة االحتفاظ بتسجيالت كاملة لكل ما بثته ملدة 
ال تقل عن 90 يوماً. وفي حال تقدمت الهيئة بطلب احلق في الرد أو املطالبة 
بالتصحيح أو طلب مراجعة، فعلى اجلهة االعالمية املرخصة أن حتتفظ بكل 
القضية  لغاية حسم  الطلب  هذا  مبثل  العالقة  ذات  والتسجيالت  السجالت 

بصورة نهائية.
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التغطية  قواعد  الخامس:  الباب 
االعالمية في االنتخابات

اثناء  االعالمية  التغطية  بقواعد  املرخصة  االعالمية  اجلهات  جميع  تلتزم 
االنتخابات التي تعلنها هيئة االعالم واالتصاالت بالتعاون مع املفوضية العليا 

املستقلة لالنتخابات او أية جهة رسمية حتل محلها.
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الباب السادس: معايير تطبيقية 
لعملية متابعة االداء االعالمي
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مع تأكيد املواثيق الدولية على حرية التعبير عن الرأي تقع على وسائل االعالم 
تسيء  ال  وان  مسؤول  بشكل  البث  وموجات  أطياف  استخدام  مسؤولية 
املواطنني لذا يحق للجهة املنظمة  استخدامها كونها ملكية عامة لعموم 
محاسبة  اجلمهور،  وهي  املستفيدة  واجلهة  واالتصاالت،  اإلعالم  هيئة  وهي 
اجلهات االعالمية املرخصة عندما جتنح عن مهمتها االساسية في نقل االخبار 

وايصال املعلومات وتصبح وسائل للتضليل واثارة النعرات الطائفية.
لذا تعنى الهيئة بوضع هذه الالئحة لتكون مرجعاً للجهات االعالمية املرخصة 
حُتاسب مبوجبها من قبل الهيئة واجلمهور في حال انتهاكها هذه القواعد. وفي 
باحلرفية  التزامها  االعالميةاملرخصة عند  اجلهات  الهيئة  الوقت نفسه حتمي 

واملهنية.

املعايير التي تعتمدها الهيئة في معاجلة مخالفات األداء اإلعالمي 
عند تقييم اداء اي جهة اعالمية مرخصة والنظر في انتهاكها املعايير املهنية 

تأخذ الهيئة في عني االعتبار العوامل االتية:
1. حتليل املادة التي بثت من حيث احملتوى.

2. كيفية تناول املوضوع وهل مت التأكد من مصادر املعلومات ومدى مصداقيتها.
3. طبيعة الوسيلة االعالمية وطبيعة اجلمهور املتلقي.

4. اللغة التي مت استخدامها عند تناول املوضوع والنبرة التي استخدمت.
5. الظروف التي احاطت تناول املوضوع كتوقيت البث ونوعية الضيوف، والوضع 

السياسي واالجتماعي عند بث املادة.
6. حتليل ان كان القصد ايضاح او حتليل املوضوع ام خلط وتشويش.

7. هل ترتبت على بث املادة ردود افعال انتقامية او غاضبة او تشويه لسمعة 
افراد او كيانات بعينها.

8. هل كان باالمكان توقع عواقب او نتائج بث هذه املادة.
فاخلط  اليسيرة.  باملهمة  ليس  العوامل  باالعتماد على هذه  لقرار  التوصل  ان 
دقيقا  يكون  عادة  لها  اخلاضع  وغير  للحماية  اخلاضع  التعبير  مابني  الفاصل 
للغاية او يصعب حتديده. لذا يجب دراسة كل تصريح بث في السياق الذي قيل 

فيه. 
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فعلى سبيل املثال، اذا ورد تصريح في مجلة اكادميية او امام جمهور من احلضور 
رد  يكون  قد  عدائياً،  التصريح  هذا  كان  مهما  دميقراطي مستقر  في مجتمع 
الفعل بسيطاً ومقياس التحريض يعد منخفضاً. بينما اذا مت االدالء بالتصريح 
نفسه في بيئة غير مستقرة مثل بيئة العراق اليوم، قبيل اجراء انتخابات حرة، 

سيشكل خطراً واضحاً وفورياً بالتحريض على االضطرابات العامة .
وسواء ارتكبت مخالفة ام ال، فان تقدير ذلك يعتمد على العوامل التي ذكرت 
سابقاً اضافة الى كون هذا التصريح او تناول املواد االخبارية بشكل استفزازي 
ميثل جزءاً من االسلوب التحريري لتلك الوسيلة او جزءاً من سلوك الفرد الذي 

ادلى بذلك التصريح.
وقد تبرر اجلهات االعالمية املرخصة بث هذه املواد لتيسرها بشكل اخر مثالً، 
خطوات  اتخاذ  املرخصة  اجلهات  بإمكان  ولكن  االنترنت،  على  موجودة  كونها 
جادة لتخفيف أثر تلك املادة املنشورة كمعاجلة الصور والتعليق عليها باسلوب 

يخفف من طبيعتها االستفزازية او يتم ادانتها بشكل ما.
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في  الهيئة  حق  السابع:  الباب 
اإللغاء واإلضافة والتعديل

وحتديث  مراجعة  الى  وستحتاج  بالتقادم،  التسقط  اعاله  املذكورة  املواد  إن 
التي  الظروف  االعتبار  عني  في  يأخذ  مبا  اخملتصة  اجلهات  قبل  من  مستمرين 
الذي  واجملتمع  االعالم  وسائل  بني  العالقة  في  يؤثر  قد  ما  العراق  في  تستجد 
تعمل فيه، لذا حتتفظ الهيئة بحق إلغاء او اضافة او تعديل كل او جزء من مواد 

وبنود هذه الالئحة عند احلاجة.
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الباب الثامن: الصحافة المقروءة

تنصح الهيئة جميع وسائل االعالم املقروءة )املطبوعة وااللكترونية( بااللتزام 
بهذه املعايير خدمة للصالح العام ومساهمة منها في تأسيس اعالم مهني 

ورأي عام بّناء وسليم.
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الباب التاسع: تاريخ التنفيذ

تدخل هذه الالئحة حيز النفاذ ابتداء من نشرها في موقع الهيئة.

اقر مجلس االمناء الالئحة بقراره املرقم )8( في 16/ايار/2019، بحضور منظمة 
اليونسكو/مكتب العراق، ونقابة الصحفيني العراقيني، واملركز العراقي للتنمية 

االعالمية.
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