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قواعد التغطية اإلعالمية 
في االنتخابات

انطالقا من دورها التنظيمي لوسائل اإلعالم، ودعماً منها حلق الوصول واحلصول على املعلومة 
سواء لوسائل االعالم او اجلمهور، وضعت هيئة اإلعالم واالتصاالت وبالتعاون مع منظمة اليونسكو 
واملفوضية العليا لالنتخابات والتداول مع جلنة الثقافة واإلعالم في مجلس النواب العراقي وبعض 
ممثلي وسائل اإلعالم العاملة في العراق، الئحة قواعد التغطية االعالمية اثناء االنتخابات هدفها 
تنظيم أداء تلك الوسائل أثناء املدة التي جترى فيها العملية االنتخابية، مبا يعزز التزامها املهني 
باملعايير واملبادئ القانونية واألخالقية العامة التي من شانها دعم املسيرة االنتخابية في العراق، 
العراق،  في  االنتخابي  الدميقراطي  للمشروع  ومتوازنة  فاعلة  إعالمية  تغطية  ضمان  عن  فضال 

وتفصيلها ادناه: 
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ديباجة

 نظرا لألهمية الفائقة لوسائل اإلعالم في توجيه الرأي العام وحتديدا فترة االنتخابات، وبهدف 
تذكير تلك الوسائل بأهمية االلتزام باملعايير املهنية واألخالقية والقانونية أثناء تغطيتها االعالمية 
لالنتخابات، مبا يضمن احلفاظ على حق الناخب العراقي في احلصول على كل املعلومات الالزمة 
الختيار ممثليه، وضعت هيئة اإلعالم واالتصاالت الئحة قواعد لوسائل البث اإلعالمي هدفها تنظيم 
أداء تلك الوسائل أثناء املدة التي جترى فيها العملية االنتخابية، وتعزيز مهنيتها، وضمان تغطية 

فاعلة مبنية على املعايير واملبادئ املهنية واألخالقية العامة.
وإذ تؤكد هيئة اإلعالم واالتصاالت، في هذا السياق، التزامها املطلق بحرية التعبير عن الرأي 
التي كفلتها املادة )38( من الدستور العراقي، واملادة )19( من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، واملادة 
)19( من احلقوق املدنية والسياسة، فإنها تتطلع الى ان تستخدم وسائل اإلعالم هذه احلقوق في 
سبيل ضمان حق املواطن باحلصول على املعلومة االنتخابية احلقيقية، بعيدا عن الضغوط، وبدون 

متييز سياسي أو ديني أو عرقي أو عقائدي أو فكري.
التغطية  يرد في الئحة قواعد  ما  أن  أيضا،  السياق  واالتصاالت، في هذا  اإلعالم  وتؤكد هيئة 
اإلعالمية خالل االنتخابات ال ميثل دليال شامال على املمارسة النموذجية في مجال االنتخابات، كما 
انه ال يعبر عن سائر املوضوعات التي تشملها، وبالتالي يتعني على وسائل اإلعالم استلهام روح 

قواعد تغطية االنتخابات هذه، الى جانب عملها ضمن نصها الكامل.
هيئة  عن  الصادرة  اإلعالمي  االداء  ونظم  قواعد  الئحة  من  يتجزأ  ال  جزءاًً  الالئحة  هذه  وتعد 

اإلعالم واالتصاالت .
وتخضع القواعد الواردة في هذه الالئحة للتحديث في ضوء الظروف املتغيرة، وقد يلزم األمر 

استحداث متطلبات أو تعديالت جديدة من حني الى آخر.

المادة )1(
التعريفات:

- وسائل اإلعالم: تعني كل وسيلة إعالمية تعمل على نقل، أو بث إشارات، أو نصوص، أو صور، 
أو مواد مسموعة، أو مرئية، أو معلومات مقروءة، موجهة الى اجلمهور. يشمل ذلك وسائل البث 

اإلعالمي« تلك التي يتم بثها عبر االقمار الصناعية ايضا.
- قواعد: تعني التعليمات التي تصدرها هيئة اإلعالم واالتصاالت التي يجب ان تلتزم بها جميع 

وسائل البث اإلعالمي أثناء مدة االنتخابات، وقد يتم تعديلها من آن الى آخر.
- مدة احلملة االنتخابية: تعني املدة الزمنية التي حتددها املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات 
في العراق، للكتل واالئتالفات السياسية املشاركة في االنتخابات، لعرض برامجها االنتخابية، وتبدأ 

في يوم معني حتدده املفوضية، وتنتهي عند بدء مدة الصمت االعالمي التي تسبق يوم االقتراع.
- مدة الصمت االعالمي: وتعني املدة الزمنية التي حتددها املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات 

للكيانات واالئتالفات املشاركة في العملية االنتخابية بالكف عن الترويج حلمالتهما اخلاصة.
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- التغطية اإلعالمية: عملية احلصول على بيانات وتفاصيل حدث معني، واملعلومات املتعلقة 
به واالحاطة باسبابه ومكان وقوعه واسماء املشتركني فيه، ونشرها عبر الوسائل كافة. 

- املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات: هي املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات في العراق، 
املشكلة مبوجب القانون رقم 11 في 2007، الصادر عن مجلس النواب العراقي.

- هيئة اإلعالم واالتصاالت: تعني هيئة اإلعالم واالتصاالت املشكلة وفق األمر 65 لعام 2004 
والتي ورد ذكرها في الفقرة أوال من املادة 103 من الدستور العراقي.

العليا  املفوضية  نظام  تعريف  حسب  االنتخابية  التشكيالت  يعني  السياسي:  الكيان   -
املستقلة لالنتخابات.

- االئتالف: يعني مجموعة من كيانات سياسية منضوية في قائمة مشتركة من املرشحني، 
بهدف خوض االنتخابات.

- وسائل اإلعالم املمولة من املال العام: وهي جميع وسائل اإلعالم التي متول من موازنة الدولة 
في بغداد واألقاليم واحملافظات كافة. 

- ولتجنب اي التباس، فان اإلشارة في هذه القواعد الى )الكيانات( أو )االئتالفات السياسية( 
أو )املرشحني( في اية انتخابات، تتضمن فقط من هو مسجل منها رسميا لدى املفوضية العليا 

املستقلة لالنتخابات في العراق، بهدف املشاركة في هذه االنتخابات. 

المادة )2(
التغطية  المهنية المتوازنة

تفعيال للدور االيجابي لوسائل اإلعالم في دعم الدميقراطية، وضمانا حلصول الناخب العراقي 
على حقه في معرفة كل مسارات العملية االنتخابية كي يكون قادرا على اتخاذ قراره في التصويت 

بشكل صائب. يجب على جميع وسائل اإلعالم االلتزام باآلتي:-

أوال: االلتزامات الخاصة بجميع وسائل اإلعالم أثناء االنتخابات:-
عند  والتوازن  الدقة  بإتباع  اخلاصة  املهنية  باملعايير  االلتزام  اإلعالم،  وسائل  على جميع  يجب 
تغطيتها نشاطات أي مرشح أو كيان أو حتالف سياسي، وال يجوز ان تتقصد اية وسيلة من وسائل 

البث اإلعالمي حتريف املعلومات أو حجبها أو إساءة عرضها.
مواد خاصة  ألية  بثها  في  واملوضوعية  النزاهة  اعتماد  اإلعالم  وسائل  على جميع  يجب  كما 
التي  واحلوارات  واللقاءات  املناقشات  برامج   ( اإلخبارية  والبرامج  التغطيات  عرض  أو  باالنتخابات، 

تتعلق بأي كيان أو حتالف سياسي أو أي من مرشحيهما، أو مبشاركتهم (.
وينبغي متييز الرأي متيزاً واضحاً عن الوقائع واحلقائق او اآلراء. فضال عن ضرورة جتنب اخللط بني 

التغطية اإلخبارية العامة، وبني املتابعات اخلبرية والبرامج السياسية املتعلقة باالنتخابات.
»التوازن   )3-1( املادة  في  بالتوازن  اخلاصة  بالفقرات  االلتزام  اإلعالم،  وسائل  ويجب على جميع 
هيئة  عن  الصادرة  اإلعالمي  البث  ونظم  قواعد  الئحة  في  الواردة  البرامج«  مضمون  في  واحلياد 

االعالم واالتصاالت. 
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ثانيا: االلتزامات الخاصة بوسائل اإلعالم الممولة من المال العام:-
تلتزم جميع وسائل اإلعالم املمولة من املال العام، بواجبها الوطني واملهني بأن تكون مصدرا 
على  وتأخذ  العام،  املال  من  ممولة  مؤسسة  باعتبارها  العراقيني،  الناخبني  جلميع  مصداقية  ذا 
والتحالفات  الكيانات  جميع  مع  التعامل  على  تقوم  محايدة  إعالمية  بسياسة  االلتزام  عاتقها 
جميع  ومواقف  آراء  ومتثيل  لعرض  الالزمة  اجلهود  كل  وبذل  حتيز.  بدون  ومرشحيهما  السياسية 
األطراف املتنافسة في االنتخابات، وضمان توزيع فترات الوصول احلر للجمهور، توزيعا منصفا بني 
الكتل والتحالفات السياسية، ومنح الفرصة جلميع األطراف املتنافسة لعرض برامجها االنتخابية 
على الناخبني، وفقا ملا يرد في هذه الالئحة، وفي حال رفض اي طرف من األطراف جعل رأيه متاحا 

للجمهور، يجب اإلشارة الى ذلك.

ثالثًا : التغطية العادلة:
1- تلتزم على وسائل اإلعالم املمولة من املال العام، بإعالم اجلمهور ببرامج املرشحني لالنتخابات، 
من خالل السماح بالوصول احلر الى الناخبني، وتوفير حيز مجاني يخصص لكل األحزاب والكيانات 

السياسية واالئتالفات واألشخاص بشكل منصف.
2- توفير تسجيل مسموع أو مرئي لهذه البرامج مجانا لوسائل البث اإلعالمي غير التابعة 
لوسائل البث املمولة من املال العام، لكي تعمل على بثها في حال رغبتها بذلك، شريطة ان يتم 

بث هذه التسجيالت بالكامل ودون إجراء اي تعديل عليها.

المادة )3(
اإلعالنات االنتخابية

يسمح باإلعالنات االنتخابية املدفوعة األجر في اإلعالم، ما عدا وسائل اإلعالم املمولة من املال 
العام التي يجب عليها االلتزام بتقدمي حصص البث مجانا. ويجب ان تتوخى وسائل اإلعالم في بث 

اإلعالنات االنتخابية، الشروط اآلتية:-
1- ان ال يتضمن اإلعالن االنتخابي أية مواد تدعو خلطاب الكراهية على أساس  ديني او قومي او 
مذهبي او بسبب االنتماءات الفكرية والطائفية او على أساس اجلنس أو اللون او اللغة او اللهجة 

الدارجة او االنتماء املناطقي.
2- ال يجوز بث إعالنات تتضمن انتقاصا او إساءات مباشرة او غير مباشرة موجهة الى اجتاهات 

سياسية او انتماءات عرقية أو طبقة فكرية او شريحة اجتماعية.
3- عدم استخدام الرموز الدينية بأي شكل من األشكال في اإلعالنات االنتخابية، أو ما يعبر 
عنها، بطريقة سلبية او ايجابية، ويشمل ذلك استخدام إيحاءات او إشارات دينية مباشرة او غير 

مباشرة تتضمن أي نوع من أنواع ) االلبسة( التي تعبر عن اجتاه ديني او طائفي محدد.
4- عدم بث مواد تتضمن اتهامات مباشرة بالتخوين او بالعمالة او السرقة او القتل او ممارسة 
العنف او غيرها من أنواع التوصيف التي ال تتوافق مع مواد النزاهة واحلياد املقرة في الئحة قواعد 

البث اإلعالمي، سواء كانت اجلهة داخلة في املنافسات االنتخابية ام غير ممثلة في االنتخابات.
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5- تلتزم وسائل اإلعالم، بوضع اشارة واضحة وصريحة على طول مدة اإلعالن االنتخابي، تبني 
فيها اجلهة التي يبث لصاحلها اإلعالن االنتخابي.

6- تعد كل مادة إعالنية تخرق قواعد ونظم التغطية اإلعالمية خالل مدة االنتخابات، مبثابة 
مادة بث واحدة جتري عليها كل أحكام هذه الالئحة، وفي حال تكرار بث او نشر اإلعالن ملرة ثانية، او 

ملرات متعددة، يتم احتساب كل إعادة بث، كمادة جديدة منفصلة.
7- تلتزم وسائل اإلعالم، بضوابط في اإلعالنات االنتخابية تكون منصفة وتطبق على جميع 

الكيانات والتحالفات السياسية ومرشحيها .

المادة )4(
تثقيف الناخبين

املستقلة  العليا  املفوضية  توفرها  التي  باملعلومات  االلتزام  اإلعالم،  وسائل  جميع  تلتزم   -1
لالنتخابات في العراق. وينبغي ان تعلن عن اية معلومات حول اإلجراءات والتنظيمات والسياسات 
املتعلقة باالنتخابات، وان تعكس املعلومات الرسمية الصادرة عن املفوضية حيثما توافرت مثل 

هذه املعلومات للعلن.
2- يقع على عاتق وسائل اإلعالم املمولة من املال العام، السيما شبكة اإلعالم العراقي، بوصفها 
هيئة بث عامة ممولة من الدولة وملزمة قانونيا بتوجيه وإعالم الناخبني، استخدام نشرات األخبار 
األساسية  اجلوانب  بكل  وإعالمهم  الناخبني.  لتثقيف  واإلذاعية  التلفزيونية  االنتخابية  والبرامج 
قوائم  مراجعة  وموعد  وكيفيته،  ومكانه  الناخبني  موعد تسجيل  فيها  مبا  االنتخابية،  للعملية 
تسجيل  وكيفية  االنتخابية،  الدوائر  وحدود  التصويت،  إجراء  ومكان  وموعد  ومكانه،  الناخبني 
االقتراع حتى يكون الصوت صاحلا، وكيفية تقدمي الشكاوى حول مجريات العملية االنتخابية او اي 

جوانب أخرى تتعلق بعملية التصويت.
التي  األهمية  حول  الناخبني  تثقيف  العام،  املال  من  املمولة  اإلعالم  وسائل  على  يجب   -3
تكتسبها العملية االنتخابية سواء على مستوى احملافظات ام األقاليم ام اجلاليات ام الدولة، ومن 
الذي سيجري االنتخابات، وملاذا جتري هذه االنتخابات. وان تتخذ إجراءات فاعلة لضمان وصول هذه 

املعلومات الى مختلف الناخبني.

المادة )5(
استطالعات الرأي العام

1- تلتزم جميع وسائل اإلعالم، بعدم بث او نشر أي استطالعات رأي عام أو توقعات انتخابية في 
األسبوع األخير من احلملة االنتخابية، وتتزايد املسؤولية القانونية في حال مت نشر أي استطالع رأي 
عام في مدة الصمت االعالمي او يوم االقتراع، كما ال يجوز لوسائل اإلعالم نشر أي استطالعات رأي 

عام للخارجني من مراكز االقتراع.
املسموح  املدة  خالل  العام  للرأي  استطالعات  بثها  حال  في  اإلعالم  وسائل  جميع  تلتزم   -2
بها )قبل بدء األسبوع األخير من احلملة االنتخابية(، بنشر املعلومات اخلاصة بتلك االستطالعات 
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واملتضمنة، اجلهة التي قامت باالستطالع وفيما اذا كانت مستقلة أم تابعة ألي مؤسسة حزبية 
او رسمية، واجلهة او احلزب الذي طلب إجراء االستطالع وقام بتمويله، عدد أفراد العينة املشمولة 

باالستطالع، وهامش اخلطأ، وتاريخ اجراء االستطالع ميدانيا واملكان الذي جرى فيه االستطالع.
3- يتعني على اجلهات اإلعالمية اإلقرار بشكل صريح بأن االستطالع الذي يتم نشره، يعكس 

فقط، حالة الرأي العام في وقت إجراء ذلك االستطالع.

المادة )6(
مدة الصمت االعالمي

الهدف من إقرار مدة الصمت االعالمي، هو احلفاظ على حق الناخبني في احلصول على فرصة 
كافية للتفكير بقرار التصويت، ولهذا ال يحق لوسائل اإلعالم، سلب هذا احلق من خالل بث الدعايات 
االنتخابية ألي مرشح أو كيان او حتالف او ائتالف سياسي خالل مدة الصمت االعالمي التي حتددها 

املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات. وبناء على هذا:-
1- ال يجوز ألي وسيلة إعالم، بث او نشر دعايات انتخابية ألي مرشح أو كيان او حتالف او ائتالف 

سياسي، قبل أن تعلن املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات بذلك.
او  او االئتالفات  الكيانات  انتخابية ألي من  ان تبث وسائل اإلعالم تغطية اعالمية  2- ال يجوز 
وتنتهي  االنتخابية  احلملة  انتهاء  موعد  من  تبدأ  والتي  االعالمي،  الصمت  مدة  خالل  املرشحني 

بإغالق آخر مركز من مراكز التصويت.
3- يحق جلميع وسائل اإلعالم، بث املواد التثقيفية اخلاصة باالنتخابات بشكل عام، بشرط ان 
متتنع بشكل كامل عن بث املواد التي حتمل تأثيرا مباشرا أو غير مباشر على قرار الناخبني في اختيار 

مرشحيهم.
4- على جميع وسائل اإلعالم، احترام هذا احلق وعدم بث املواد التي تتضمن أي نوع من أنواع 
الترويج االنتخابي، املباشر او غير املباشر، ألي من الكيانات والتحالفات املتنافسة في هذه االنتخابات 
أو مرشحيها، كما تلتزم وسائل اإلعالم بعدم بث أية مواد تهدف لإلساءة الى مرشحني او كيانات 

او حتالفات متنافسة في االنتخابات في مدة الصمت االعالمي.
انتخابية،  دعاية  كيان  او  او ضد مرشح  الى  اشارة  فيها  اعالمية  مادة  او  اي حديث  يعتبر   -5

ويسري ذلك على البرامج واحلوارات واملواد املعاد بثها في فترة الصمت االعالمي. 

المادة )7(
منع بث المواد التي تهدد النظام الديمقراطي

ال يجوز جلميع وسائل اإلعالم، بث أية مواد يتضمن محتواها أو نبرتها ما يتعارض مع مبادئ 
الدميقراطية، أو حتمل خطرا جليا ومباشرا يهدد بتعطيل االنتخابات او التشويش عليها او تشكل 
تهديدا للنظام الدميقراطي في العراق أو أي من اآلليات الدميقراطية التي يكفلها الدستور العراقي.
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المادة )8(
منع التحريض على الكراهية والعنف واالضطرابات العامة

ال يجوز جلميع وسائل اإلعالم، بث مواد تتعلق باالنتخابات تتضمن حتريضاً على الكراهية بني 
مكونات الشعب العراقي، أو التمييز بني العراقيني على أساس العرق، أو الدين، أو املذهب، أو الطائفة، 
أو اللغة، أو االنتماء الطائفي، أو حترض على العنف، أو ميكن ان تؤدي الى إثارة النزاعات بني مكونات 
األهلي،  السلم  تهديد  أو  املواطنني،  بني  الشغب  وإثارة  العام  باألمن  اإلخالل  او  العراقي  الشعب 
العمليات  ممارسة  أو تشجع على  متارس،  ألية جماعة  أو  اإلرهاب،  ترويج ألي شكل من أشكال  أو 
اإلرهابية، أو النشاطات اإلجرامية، أو تبريرها حتريض االعتداء على املمتلكات العامة أو اخلاصة .     

المادة )9(
الحق في الرد

عليه  االفتراء  او  نظره  وجهات  لتحريف  يتعرض  مرشح  او  حتالف سياسي  أو  كيان  ألي  يحق 
نتيجة ملواد مت بثها من قبل اية وسيلة بث إعالمي، وبشكل يؤثر عليه او على حملته االنتخابية 
أثناء مدة احلملة االنتخابية، أن يتقدم الى هيئة اإلعالم واالتصاالت، في حال رفضت وسيلة اإلعالم 
املعنية تصحيح املعلومات او إعطاءه حق الرد مبذكرة يطلب فيها حق الرد في وسائل اإلعالم ذاتها، 
شريطة ان يتم ذلك خالل مدة احلمالت االنتخابية. وفي حال وجدت الهيئة بان هذا احلق مبرر، فان 
لها ان تلزم اجلهة التي بثت املادة، بأن متنح األشخاص املعنيني حق الرد املناسب. ويتعني على اجلهة 

اإلعالمية منح هذا احلق في اقرب فرصة ممكنة، وخالل املدة االنتخابية.
 وإلتاحة حق الرد مبوجب ذلك، ستطبق هيئة اإلعالم واالتصاالت املبادئ اآلتية:

1- سيتاح حق الرد على معلومات غير صحيحة فقط ، وليس الرد على التعليقات أو اآلراء التي 
ال يتفق معها املشاهد او املستمع.

2- لن يتاح حق الرد في حال اقتناع الهيئة بان تصحيح أو نفي املعلومات من قبل الوسيلة 
اإلعالمية كان كافيا.

الرد، مبا يتناسب مع حجم الضرر، وليس بالضرورة مطابقا له، ولن تكون  3- يجب ان يعطى 
وسائل اإلعالم ملزمة بنشر رد ما، إال مبا يناسب اخلبر األساسي.

4- ال يجوز لوسائل اإلعالم، بث او نشر أي رد غير قانوني، أو يتسم باإلهانة.
للتعليق على حقائق صحيحة  أو  فتح موضوعات جديدة،  الرد في  استغالل حق  يجوز  ال   -5

وواقعية.

المادة )10(
حق الوصول للمناسبات االنتخابية

بدعم  لالنتخابات،  املستقلة  العليا  املفوضية  مع  وبالتنسيق  واالتصاالت  اإلعالم  هيئة  تلتزم 
لعرض  املفوضية،  تقيمها  التي  االنتخابية  املناسبات  الى  الوصول  في  اإلعالم  وسائل  حق جميع 
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أن تكون مرخصة من هيئة  أخرى، بشرط  او  إعالمية  دون متييز بني وسيلة  االنتخابية،  برامجهم 
اإلعالم واالتصاالت. وميثل هذا احلق، مبدأ أساسيا من مبادئ حرية املعلومات التي حتدد دور وسائل 

اإلعالم في ظل الدميقراطية. 

المادة )11(
تحمل المسؤولية

بثها،  ملنع  مالئمة  فرصة  تتح  لم  مواد  بث  حال  في  مسؤولية،  أية  اإلعالم  وسائل  تتحمل  ال 
مثل املؤمترات الصحفية او التغطيات املباشرة في املناسبات االنتخابية، شريطة ثبوت عدم توافر 

االمكانات الفنية والوقت الكافي لتدارك منع بثها.

المادة )12(
اإلجراءات المتعلقة بخرق هذه القواعد

في حال خرقت وسائل اإلعالم هذه القواعد، فأن لهيئة اإلعالم واالتصاالت أن تتخذ اإلجراءات 
القانونية بحقها مبوجب األمر )65( لسنة )2004( النافذ .

ولن متارس هيئة اإلعالم واالتصاالت رقابة مسبقة، وعند مقاضاة حاالت خرق هذه القواعد، تتبع 
الهيئة اإلجراءات وحتترم الضمانات املترتبة عليها، وقد حتيل الهيئة اية مخالفة لهذه القواعد الى 

اجلهات اخملتصة لتتعامل معها على وفق نظمها وإجراءاتها.
 

المادة )13(
تطبيق قواعد التغطية االنتخابية

 تطبق قواعد التغطية االنتخابية الواردة في هذه الالئحة، على جميع االعالم التي يتم بثها 
لها،  رئيساً  مقراً  العراق  من  تتخذ  ال  التي  اإلعالم  وسائل  مكاتب  فيها  مبا  العراق،  في  تلقيها  أو 
يتعلق  فيما  أعاله،  ذكرت  التي  االعالم  وسائل  جلميع  ملزمة  وهي  انباء،  وكاالت  مراسلون،   ،SNG
بأية استحقاقات انتخابية جتري على مستوى احملافظة، أو اإلقليم، أو الدولة، خالل فترات احلمالت 

االنتخابية، أو أي مرحلة من مراحل االنتخابات.

المادة )14(
املرشحني،  جميع  حقوق  يضمن  ومبا  العدالة  ملبدأ  وأقراراً  االنتخابية  العملية  الجناح  ضماناً 
وبالشكل الذي يحافظ على عدم خرق ضوابط الدعاية االنتخابية والصمت االعالمي، مت الزام جميع 
شركات االتصاالت ومجهزي خدمات االنترنت وشركات الدعاية واالعالن بقواعد التغطية االعالمية 

أثناء االنتخابات وحسب قرار مجلس االمناء.
 . )www.cmc.iq( وللمزيد من املعلومات زوروا موقعنا على االنترنت *
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اجراءات الشكاوى العاجلة اثناء مدة االنتخابات
في هيئة االعالم واالتصاالت
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اللوائح  لوضع  قانونيا  املعتمدة  اجلهة  بوصفها  واالتصاالت،  االعالم  هيئة  ادارة  تتولى 
املنظمة لعمل وسائل البث االعالمي، عملية متابعة وتلقي الشكاوى اخلاصة بأداء وسائل 
مقدمة  في  واضعة  االنتخابية،  العملية  مراحل  وكل  االنتخابية  احلمالت  اثناء  االعالم 
اجلهات  بوصفها  االعالمي،  البث  وسائل  حقوق  وتثبيت  العامة  املصلحة  حتقيق  اولويتها 
الباثة للمواد، واجلمهور املتلقي )الناخبني( واألطراف املتنافسة في االنتخابات )املرشحني( 

بوصفهما اجلهات املتأثرة بهذا البث.
واستنادا الى املادة الـ13 من الئحة قواعد ونظم التغطية االعالمية اثناء مدة االنتخابات، 
الكتل  وممثلي  االشخاص،  جميع  من  الشكاوى  بتلقي  واالتصاالت  االعالم  هيئة  ستقوم 
السياسية، واملرشحني، الذين يشاهدون، او يقعون ضحية ألنتهاكات او مخالفات جسيمة 

ارتكبت من قبل وسائل البث االعالمي للوائح هيئة االعالم واالتصاالت.
وبناء على حجم اخلرق او اخملالفة، وبتقدير حجم الضرر الواقع على الضحية، ستقوم 
هيئة االعالم واالتصاالت باتخاذ اجراءات عاجلة، هدفها وقف االنتهاك او اخملالفة املرتكبة 
عليها  وقع  التي  اجلهة  مناسب، ضمانا حلق  توقيت  وفي  االعالمي،  البث  وسيلة  قبل  من 

االنتهاك في رد الضرر عنها.
العهد  املادة 19 من  وردت في  التي  )الضرورة(  مبراعاة،  واالتصاالت،  االعالم  وتلتزم هيئة 
وتناسبية  املتخذة،  االجراءات  نوع  حتديد  مسألة  في  السياسية،  املدنية  للحقوق  الدولي 
االجراء بشكل دقيق مع حجم اخملالفة او االنتهاك، ترسيخا لدورها كمنظم للبث، وجهة 
وحق  الرأي،  وابداء  التعبير  حرية  في  االعالمي  البث  وسائل  هدفها ضمان حقوق  محايدة 
االطراف املتنافسة في االنتخابات بعدم التعرض النتهاكات مبنية على تقارير او معلومات 
غير دقيقة، او افتراءات، او تشويه، يحرمها من الفرصة العادلة في التنافس في االنتخابات، 
وضمانا حلق اجلمهور في ان ال يتعرض للتضليل بشكل يؤثر سلبا على صوابية قراره اثناء 

االدالء بصوته في االنتخابات.
الهيئة  دقيق، تضع  املهم بشكل  الدور  واالتصاالت ألداء هذا  االعالم  وسعيا من هيئة 
من  الشكاوى  تقدمي  عملية  انسيابية  العاجلة، هدفها ضمان  الشكاوى  باجراءات  مدونة 
قبل  من  وتلقيها  االنتخابات،  في  املشاركة  السياسية  والكتل  واملرشحني  املواطنني  قبل 
لوقف  املناسبة  االجراءات  اتخاذ  وكيفية  اخملالفة،  وحتديد حجم  واالتصاالت،  االعالم  هيئة 
االنتهاك او تصحيح املعلومات او منح املتضرر حقا في الرد في نفس الوسيلة االعالمية، 

وفي توقيتات وظروف تضمن رفع االنتهاك عن املتضرر وعدم االخالل باالجراءات االنتخابية.
او  تشهيرية،  تصريحات،  او  تقارير،  او  اخبار،  بنشر  اعالمي،  بث  وسائل  قيام  حال  وفي 
او من  او حتت ظروف جتعل من املستحيل،  غير خاضعة للدقة واملهنية، وفي توقيت حرج 
االعالم  هيئة  ستتبع  االقتراع،  يوم  او  االعالمي  الصمت  فترة  مثل  عليها،  الرد  اجملدي  غير 
واالتصاالت اجراءات تتناسب مع حجم الضرر الذي تسبب فيه بث املادة التي ال ميكن تالقي 

ضررها اجلسيم على الضحية.
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هيكل متابعة الشكاوى
وتوثيقها وحتديد مدى تطابق  الشكاوى ومتابعتها  تلقي  ادارة عملية  تتكون هيكلية 
املادة املبثوثة مع لوائح هيئة االعالم واالتصاالت امللزمة )الئحة قواعد البث االعالمي والئحة 
قواعد التغطية في مدة االنتخابات(، من مجموعة متطلبات فنية وبشرية، ميكن اجمالها 

باآلتي:

المتطلبات الفنية:
يتطلب القيام بعملية تلقي الشكاوى العاجلة، توفير املستلزمات اآلتية:

1- خطوط هواتف تكون ذات ارقام مختصرة لتسهيل تلقي الشكاوى العاجلة.
2- إنشاء صفحة خاصة بالشكاوى على شبكة التواصل االجتماعي فيسبوك، فعالة 

تبرمج بطريقة تضمن عدم اطالع اي شخص على تفاصيلها باستثناء وحدة املتابعة.
املواطنني  من  مباشر  بشكل  العاجلة  الشكاوى  بتلقي  خاصة  امييالت  تخصيص   -3
من  مايردها  عبر  او  املدني،  اجملتمع  منظمات  او  االنتخابات  في  املتنافسة  االطراف  او 
اخلاصة  الفيسبوك  صفحة  من  او  العاجلة،  الشكاوى  بتلقي  املكلفة  االتصاالت  وحدة 

بالشكاوى.
4- ميكن تسلم الشكاوى العاجلة عن طريق البريد الرسمي او العادي او باليد وتسليمها 

الى وحدة املتابعة.

وحدة المتابعة: تتألف وحدة املتابعة من جلنة راصدين ذوي خبرة ودراية، مع موظفني 
مساعدين، يقومون بتلقي الشكاوى وحتويلها بشكل عاجل الى راصدي القنوات الفضائية 

واالذاعات، ومن ثم تلقي االجابة عاجال من الرصد.
تتولى جلنة املتابعة والشكاوى، وتقدير فيما اذا كانت املادة غير خارجة عن نطاق لوائح 
هيئة االعالم واالتصاالت، او انها مادة مستوفية لشروط اعتبارها خرقا جسيما او انتهاكا 

فاضحا يتطلب تصحيحا للمعلومات، او حقا للرد.
تتولى جلنة املتابعة والشكاوى بتلقي الرد االول من راصد وسيلة البث املعنية، وتكتفي 
جلنة املتابعة والشكاوى املتكونة من عدد فردي، برأي الراصد في حال كانت املادة ال حتوي 
اخلرق  فداحة  على  بناء  اضافيا  تدقيقا  األمر  تطلب  حال  في  اال  انتهاكا،  او  خرقا جسيما 

وجسامته.
في حال كان الرأي متطابقاً مع شروط اعتبار املادة املبثوثة متضمنة خلروقات او انتهاكات، 
تدقق جلنة املتابعة املادة وتقرر فيما اذا كانت املادة خرقا جسيما يجب اتخاذ اجراء عاجل 
بشأنه، مثل الطلب من وسيلة البث االعالمي تصحيح املعلومة او التراجع عنها او منح 
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املتضرر حق الرد، فتقوم بتحويلها الى هيئة الرأي التي تشكل من تسعة خبراء يحق لهم 
حتديد العقوبة او اجلراء الذي ميكن اتخاذه حسب الضوابط املعتمدة في الهيئة، وفي حال 

اختالف جلنة املتابعة حول اية شكوى او مضمون ملادة مبثوثة، يعتمد نظام التصويت.
ثالثة  اعضاء،  تسعة  من  واالتصاالت،  االعالم  هيئة  تشكلها  التي  الرأي  هيئة  تتألف 
منهم يتم اختيارهم من اعضاء جلنة املتابعة، اضافة الى اثنني من القانونيني احدهما من 
الدائرة القانونية التابعة للهيئة واآلخر خبير قانوني اعالمي من خارج الهيئة، وممثل لدائرة 

االعالم والرصد، وثالثة من االعالميني املمثلني لوسائل االعالم.
تتولى هيئة الرأي بتحديد مدى اهمية اخلروقات، وحتديد فيما اذا كانت اخلروقات تتطلب 
القيام باجراءات ما ونوع هذا االجراء، ونوعها )تصحيح معلومات او حق الرد( او اجراءات ردع 
قد تتضمن غرامات او سحب الرخصة ووقف البث او كل مايتضمنه قانون هيئة االعالم 
واالتصاالت من اجراءات ردع بحق وسائل البث االعالمي، وحسب جسامة كل خرق ومدى 

سعة املتضررين منه.
وميكن لهيئة الراي اهمال اخلرق املزعوم اذا كان غير ضار او انه ال يؤثر تأثيراً مباشرا ومهما 

على الناخبني او املرشحني او العملية االنتخابية.
من املهم ان تكون الوسيلة االعالمية، ممثلة في اللجنة التي تتخذ القرار النهائي في 
حجم  مع  متناسبة  العقوبات  هذه  تكون  ان  على  العقوبات،  او  الغرامات  فرض  مسألة 

االنتهاك الذي تقوم به وسيلة البث االعالمي.
من املهم بالنسبة لالجراءات اخلاصة بالشكاوى العاجلة، تعريف الناخبني واملرشحني 
واالخالقية  املهنية  الضوابط  او  واالتصاالت  االعالم  هيئة  للوائح  وفقا  بها  القيام  على 

والقانونية التي حتكم عمل وسائل االعالم اثناء مدة االنتخابات.
العاجلة،  الشكاوى  بتلقي  املعنية  الهواتف  ارقام  نشر  التعريف،  عملية  وتتضمن 
واالمييالت، وصفحة الفيسبوك، على نطاق واسع، مبا فيه االعالن عنها في وسائل االعالم 

والوسائل االخرى.
وتتضمن عملية التعريف ايضا، تنبيه وسائل البث االعالمي الى كيفية القيام باجراءات 
اجملال،  هذا  في  التي ستتبع  وااللية  واالتصاالت،  االعالم  هيئة  قبل  من  العاجلة  الشكاوى 
مع بيان حقها في التمثيل اثناء اتخاذ القرار النهائي حول نوع االجراءات املتخذة بحقها، 

ومنحها فرصة االطالع على االجراءات بشفافية.
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