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إرشادات عامة 
لإلذاعة االنتخابية

ملقدمة
سـا  مما عد  لعامة قو شـا  إل حتكـم هذ 
النتخابية. لقد بنيت  عيـة للحمال  إل لتغطية 
نة،  ملقا سـا  مل فضـل  ليـة  عـ معايـ 
لتـي تقيم  لـد  يع  بالتـا متثـل هدفـا عـ 
نتخابـا  تسـعى لتحقيقـه. فهي حتـد معاي 
قد تكو   ، النتخابـا ثنا ف  ـا  عا ب مر

يضا. النتخابية  حلمال  مفيد  غ ف 
لة  لد شـا بتعهد تلـز  إل تتعلـق معظم 
لقـو  بعض  . ك يمكن  خلصـو جه  عـ 
عي  إل لبث  لتعهد تلز بشـكل مبـا  هذ 
لنظر،  بغض   . لعا لقطا  لعا  ممو من قبل 
نـني  طـا لقو ضـع  حلكوميـة  لسـلطا  عـ 
لبث  لتـز  لتـي تضمـن  عـد  لقو هـا مـن  غ
ملـا  تـو   . لتعهـد ـذ  لعـا  عـي  إل
حلكومي  عي  إل لبـث  ١٩ بشـد  يتم حتويل 
عية عامة  لـة  خدمة  لد ململـو من قبل   
لوقت نفسه،    ، نر الس مستقلة.  حتتكم  
خلا عليه تعهد مهني بااللتز  لقطا  عال   

 . حلاال حة،  معظم  ملطر ملعاي  ذ 
شا  موعة  شـا ع  إل عتمد هذ 
ملـا ١٩،  ا  تعليقا ن كثـر تفصيـال  عامـة 
شـا عامة  » ، لتعبـ لعامليـة حلريـة  حلملـة 
النتقالية»١،  طيا  لديمقر النتخابية   عة  لإل
كيز  لنسخة بال جر تعديل بسيط ع هذ  تم 
ثنـا   لعر  إلعـال   جـه  عـ قضايـا تو

طية فيه. يموقر نتخابا 

ئيسية:   ا  بع  شـا   إل يمكن تقسـيم 
اية  النتخابية؛  لتغطية  عد  قو لتبليغ؛  جب 
تنفيذ/مالئمة  ؛  النتخابـا ثنـا  لتعب  حريـة 
نا من  لقضايـا  ذ  لتعـر  . تم  شـا إل
ملصاحبة  لتعليقا  ع  د  شـا  خال 

ا.
ا   شـا  ، شـا إل ملالحظ، ع هذ  من 
هـذ لضـ عالقتهـا  حـز  مرشـحني».  »
ألفـر (كـ   عـ  تركـز  لتـي  باالنتخابـا 
ملتعلقة  حلـاال  لتغطية  لرئاسـية)  النتخابا 

بمرشحني مستقلني.
لعامة شا  إل ملخص 

ملختلفة.  لقضايـا  شـا لعد من  إل تتعر 
ئيسـية:   ـا  بـع  مللخـص   يقسـمها هـذ 
اية  النتخابية؛  لتغطية  عد  قو لتبليغ؛  جب 
تنفيذ/مالئمة  ؛  النتخابـا ثنـا  لتعب  حريـة 
فق  نا  شـا  إل . تـم تلخيص  شـا إل

. ملحا هذ 

: ١٩٩٤). متوفر ع  ١  (لند
 .http://www.article19.org/docimages/837.htm
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لتبليغ: جب 
لنا ع  طال  جـب  لعا  إلعال  عـ   Ö
قم  شـا  إل ملتعلقة باالنتخابا ( ضيع  ملو

(١
مج  حلق  بـث بر ملرشـحني  لألحـز    Ö
ملبـا  بكـو هنـا تفريـق  لوصـو 

قم ٩) شا  إل حدها ( حتيز لصالح 
ية  خبا إلعال ملزمة بتوف برنامج  سـائل   Ö

قم ١٠) شا  إل خاصة (
سـتيعا  بضـ  ملزمـة  إلعـال  سـائل   Ö
شـا  إل م ( ال بأصو إل لناخبني لكيفية 

قم ١١)
إلعالمية: لتغطية  عد  قو

ية  حليا التز  إلعال  سـائل  جب  من   Ö
قم ٢) شا  إل )

ألخص   ية مهم ع  حليا التز  جب   Ö
قم ٨) شا  إل ية ( إلخبا مج  ل

ملعلوما  إلعال توف  سـائل  جب  من   Ö
ستطالعا  ية بث  من  ية لفهم  ل

قم ١٢) شا  إل لر (
قـت  سـتفتا شـعبي  ـب منـح طـر    Ö
قم ١٥) شا  إل إلعال ( سائل  متسا  

: النتخابا ثنا  لتعب  اية حرية 
لتعب  لتي تقيد حريـة  نـني  لقو ـب نقض   Ö

قم ٣) شا  إل جه حق (  
لتهديـد لوسـائل  لسـلطا حتـر  عـ   Ö

قم ٤) شا  إل ج عليها ( إلعال 
خضا  إلعال  سائل  ال  ق للسلطا  ال   Ö
النتخابـا للرقابـة بأ شـكل كا  مـج  بر

قم ٥) شا  إل )

ملسـائلة  إلعـال جتنيبهـا  سـائل  مـن حـق   Ö
لتـي  لقانونيـة  غـ  ـا  للت لقانونيـة 
النتخابية  عـة  إل ثنا  ملرشـحو  ا  يقـو 

قم ٦) شا  إل )
: النتخابا تنفيذ/مالئمة 

ـا غ  لت لر عـ  تاحة حـق  ـب   Ö
قم ٧) شا  إل لقانونية  تصحيحها (

ية  حيا ـب تأسـيس/تعيني جهة مسـتقلة   Ö
الست للشكا  النتخابية  عة  إل ملتابعة 

قم ١٣) شا  إل )
جلهـة خاضعة  ـب  تكو قـر هذ   Ö

قم ١٤) شا  إل لقضائية ( جعة  للمر
النتخابـا  شـا عـ  إل تنطبـق هـذ   Ö
قم  شا  إل ملحافظا ( نتخابا  ملحلية 

(١٦
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إرشادات عامة لإلذاعة االنتخابية
لنا طال  جب  قم ١:  شا  إل

شا ١ إل
ملمولة  لعامـة   إلعال  سـائل  جب  من 
 ، لنا طـال  لعا ضـ  لقطـا  من قبـل 
ضيع  ملو ، ع  لسـابقة لالنتخابـا لف   
لسياسية  ألحز  ، مثل  ملتعلقة باالنتخابا
النتخابيـة  حلمـال  قضايـا  ملرشـحني 

لتصويت.   عمليا 
طن  لد بض «حـق كل مو تعليـق:  تعهـد 
 [ مامـه  [متييـز مـن  نو لفرصـة  تاحـة 
نتخابـا  نفسـه   يرشـح  يصـو     ...
لد  مليثا  ملا ٢٥ مـن  جع  يـة فعلية» (
لسـلطا  يلـز  لسياسـية)  ملدنيـة  للحقـو 
ية  ل ملعلوما  لناخبني ع  بض حصو 
فيـ  عـي  لو الختيـا  لتصويـت  للتسـجيل 
لتـز مرهـق عـ  هـذ   . يتعلـق باالنتخابـا
خلصو  غيـا خ سـابقة للناخبني  جـه 
نه  مـع  ـة.  نز نتخابـا حـر  بالتصويـت  
 ، اللتز ـذ  لوفا  لة حتديـد كيفية  مفتـو للد
ملمولة من قبل  لعامـة   إلعـال  سـائل  ال  
سـيلة  ، تعت  عا إل خاصـة   ، لعا لقطـا 

لك. مثالية لتحقيق 
ية  حليا التز  جب  قم ٢:  شا  إل

شا ٢ إل
ملمولة  لعامـة   إلعال  سـائل  جب  من 
ية  حيا لعـا  تكو متزنة  لقطا  من قبل 
ال متيز ضد  حز  إلعالمية  يرهـا   تقا
عا  إل خضا  يمكن  سـيا  مرشح. 

ية. حليا التز  جب  ألخر لو

شا ٢– ١ إل
ألخبـا  تنحـا  ال  جـب  لو هـذ  يتطلـب 
مج  ل ملقابال  هنة  لر لشـؤ  مج  بر
حـز   ضـد،   لصالـح،   يـة  إلخبا

مرشح.  
ية مسـتمد  حليا لد باالتز  تعليق:  تعهد 
ألساسية  ملرشـحني  لناخبني  مبا من حقو 
لتفرقة ما  عـد   ، ملعلومـا لتعبـ   حريـة 
 ١٩ ملا ٢  جع  سـتهم حلقوقهم ( بينهم  مما
لسياسـية).  ملدنية  لد للحقـو  مليثـا  مـن 
ة  نز نتخابا حر  يضا  صلب فكـر  هـذ 
لة،  لد حلاكم ملو  حلز  ستخد  لتي تلغي 
لعامة،  تعزيز  عا  ملخصصة لإل ب فيها تلك 

النتخابية. فرصه 
ملقيد حلرية  نني  لقو قم ٣:  شا  إل

لتعب
شا ٣ إل

لتعب خرقا  نني تقيـد حرية  ية قو لغا  ـب 
. لد للقانو 

نـا  لض ـر عـن  نـني  جـو قو تعليـق:  
يمثـل  قـت،     ، لتعبـ حلريـة  ليـة  لد
ثنا  نني مشـكلة  لقو متثل هذ   . مشـكلة خط
لسـيا  لنقا  ـا قـد حتد مـن  النتخابـا أل
بالتا   ، النتخابـا إلعال عـ تغطية  قـد 
لغا مثل هذ  ب   . النتخابا هة  لتدخل  نز

النتخابية بوقت طويل. حلمال  نني قبل  لقو
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ج  جب معاقبة  قم ٤:  شا  إل
ملمتلكا  إلعال  لعاملني   ع 

إلعالمية
شا ٤ إل

سـتثنائية للتحر  لسـلطا بـذ جهو  ع 
لتحر  لتهديد   لعنف   ع  يع  عـن 
ملمتلكا  إلعال   لعاملني   ملوجه ضـد 
ملسـئولني عن  اكمة  إلعالمية  ملكاتـب   
فع   لد ألخص حـني يكـو  عـ  لـك، 

. إلعال لتدخل  حرية  ألع  هذ 
ضـد  لتهديـد  جـ  متثـل  تعليـق: 
 ، التصاال فق  لصحافيـني،  جانب تدم مر
حلقيقة،  ديـد كبـ لصحافـة مسـتقلة تتقـ 
 . ملعلوما للنا يصـا  حرية  لتعب  حلريـة 
مـر مهم،  ألع  إلعـال ضـد مثل هـذ  ايـة 

. النتخابا ثنا  خلصو  جه  ع 

ملسبقة لقيو  حلد ع  قم ٥:  شا  إل
شا ٥ إل

ية  قابـة مسـبقة عـ  ال يكـو هنـا  ـب 
نتخابية. مج  بر
شا ٥– ١ إل

إلعال  ضح بأ  صد بيـا  حلكومة  ع 
ـا تنتقد  مـج فقط أل لـن يتـم تغريمه لبثـه بر

حلاكم. حلز  ا   حلكومة  سياسا
شا ٥– ٢ إل

لتدخل  بث   ق للحكومة  لإلعال  ال 
ثقني من   ال  كانا  نتخابيـة  مج  بر
لعنف.   ع  لك لتجنب  بالغ مثل 
جعة  خضاعـه للمر ب  قر لتقييـد برنامج 
مه  لتز يـة من قبل جهة مسـتقلة لتحديد  لفو

. ملعاي ذ 
شا ٥– ٣ إل

ملسـتخدمة لتحديـد  ملعايـ  ـب  تكـو 
د  ضحة  نتخا للبث  صالحية برنامج 

. جيد
شا ٥ – ٤ إل

عي  يـة عقوبة الحقـة لبث  ـب  تكو 
ال تصل   ب  لذ سببه،  مناسبة لل 

  . لسيا حلز  جة حظر 
ملتعلقة  خاصـة تلك  ملسـبقة،  لرقابة  تعليـق:  
حتـت  ظـو  سياسـية،  يـة  ضيـع   بمو
د  ستثنائية جد  ال  ظر  لد  لقانو 
بدقـة. فيجب  يكـو هنـا  أل تقييد 
ية  أل هذ يعني، ضمن معطيا   ، لتعب حلرية 
النتخابا   ثنا  حلر  لسـيا  لكب للنقا 
النتخابية  عة  إل خضا  طي،   يموقر تمع 
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ملؤكد   ملسـبقة جائز فقـط  كا مـن  للرقابـة 
ال يمكن  مبـا  لبـث سيتسـبب   كبـ 

نصافه.
ملسـبق ع  إلطال  عية  إل مسـمو للقنـو 
 ، عال ملوضحة  مهـا باملعاي  لتز مـج لض  ل
لـك كعـذ لتأخ   سـتغال  ـب  لكـن ال 
ب مطالبتها  لكن ال  عـة.  مج م منع بث بر
ا هـذ  جهة  ملسـبق، حيث سـيحو باإلطـال 

قابية.
 ، سا لعمل هو حق  لسياسية   ألحز  حق 
حق  لتجمع  حق  لتعب  مبني ع حق حريـة 
جبا  ملسـمو به  لسياسـية. فمن غ  كة  ملشـا
ما  قف نشاطاته بفر غر حز سيا ع 
سـائل غ مبا  ية  سـتخد  مفرطـة عليه  

. خر
ملسئولية  حلد ع  قم ٦:  شا  إل

لقانونية لإلعال
شا ٦ إل

ملسـئولية  إلعـال مـن  سـائل  عفـا  ـب 
لصا عن  لقانونية  ا غ  لقانونية للت
عي  إل لبث  ألحـز  ملرشـحني  ممث 
سيلة  ال  كانت  النتخابية،  حلمال  ثنا 
د لتبني  ذ خطو  ملعنية قد  إلعال 
ا تضمنت حتريضا  لت ا    لت
سيلة  ما  كا  لعنف  ضحا ع  مبا 

إلعال فرصة كافية ملنع بثها.  
ملعتا  عـد  لقو البتعـا عـن  تعليـق: ي هـذ 
النتخابية  حلمال  لقانونية ق ف  للمسئولية 
نقا  ة  نز ألساسية النتخابا حر  ية  أل
لالحقة  ملعاجلة  . هذ  جانب   سيا مفتو
لناجم  أل  للبث عا ما تكو كافية لتصحيح 

لعنف.  لتي ال حتر مبا ع  خلطابا  عـن 
إلعـال من  سـائل  عفـا  يـة بمـكا  أل مـن 
لسمعة)،  لذ (تشويه  لقانونية للقد  ملسئولية 
لقانونية  لقضايـا  لكثـ مـن  لعمليـة  فاخلـ 
لسـيا  لذ   لقد  لوطنيـة تؤيد حقيقـة  
لفـو عليه   نصافـة بالـر  لسـيا يمكـن 
قـم ٧).  شـا  إل جـع  سـحبه  تصحيحيـه (
ألحـز  لرئيسـيني – مثـل  ، فاملتحدثـني  ـذ
ملسئولية  ملرشحني – ليسو بمعفيني من  لسياسية 

م. ا لقانونية لت
لر لتصحيحا  قم ٧:  شا  إل

شا ٧ إل
ق أل مرشح  حز تم تشويه سمعته،  
عي،  تعر لتجريح غ قانو نتيجة لبث 
لك كافيا،  ،   يكن  ملطالبـة بالتصحيـح 
لتصحيح   ب بث   . لر  يعطـى فرصة 

قر فرصة ممكنة.   لر  
طيـا توفر فرصة  لديموقر لعديد مـن  تعليـق: 
النتخابيـة.  حلمـال  ثنـا  لـر  لتصحيـح  
أل  يعة لتصحيح  سيلة فعالة  لك  يمثل 
لتي ال  لقانونيـة  ا غـ  لت لناجـم عـن 
لتعب  ما حققت  جه حق، حريـة  تقيـد،  

فا مناسبة. عد ظر لقو
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ية إلخبا لتغطية  قم ٨:  شا  إل
شا ٨ إل

ملمولة من قبل  لعامـة   إلعال  سـائل  ع 
مها  لتز لدقة خاصة   عي  لعا  تر لقطا 
ية  إلخبا يرها  ية  تقا حليا التز  بتعهد 
عـا  إل عـ  هنـة.  لر لشـؤ  يـر  تقا
اللتـز بـأ تعهـد  حلـر عـ  ألخـر 
لقانو  يـة يفرضهـا عليهـم  حليا باالتـز 

لوطني.
شا ٨ – ١ إل

ألحـز  التـز يتطلـب حصـو  جـب 
يتهم  ية تناسب  خبا ملرشحني ع تغطية 
لذ  النتحا  لدعم  حجم  النتخابـا   

يملكونه.
شا ٨ – ٢ إل

ملمولة  لعامـة   إلعـال  سـائل  ب حث 
لعـا عـ عـد نـ   لقطـا  مـن قبـل 
بني  خللـط ما بينها  ائيا، الحت  يـن  ملحر
لعمل  عا  إل يع  . فاملطلو من  ألخبا
جتنب  ين  ملحر ضـح آل  لو لتحديد  ع 

ية. إلخبا مج  ل ثنا  بثها 
شا ٨ – ٣ إل

لتغطية  ية يعني   حليا لتعهد باالتـز   
ا  لت لصحفية  ملؤمتـر  ية  إلخبا
نة  ملتعلقة بقضايا سياسـية خالفية (مقا لعامة 
لسـلطا  ا  لتـي تقـو  لـة)  لد مـع مهـا 
لـر    حلـق  خضاعهـا  ـب  حلاكمـة 
يكتسب  ملنافسة.  ألحز  خر من  مناسـب 
يح شـخص  ك  قا بالت لتعهد قو  هذ 

مرشح ملنصب.

ية بشـكل عا من  إلخبا لتغطيـة  تعليـق: تعتـ 
تشـ   . النتخابيـة تأثـ عـة  إل شـكا  كثـر 
جب  لتنـا عن  يضـا،    حلديثة،  خلـ 
لتغطية  بشـكل خطـ   د  التز عا ما 
باتـز  لتغطيـة  جـب  فو  ، بالتـا يـة.  إلخبا
مج  ك فيـ يتعلـق بال يـة يكتسـب قـو  حيا
حلاكم، بحكم  حلز  ذ  عا ما  ية.  إلخبا
ملنافسة.  ألحز  سع من  ية  خبا ، تغطية 
 ، عال جـر حريصة، كاملذكـو  ا  ـب 

لك. ملنع حد 
لك ممكنا، تأسـيس  ملستحسـن، حيثـ كا  مـن 
ية  إلخبا النتخابية  لتغطية  لية لتحديد حصص 
عا  إل لتز  ملتنافسة  ألحز  يعها ع  تو
لصعب  قد يكو من   . ملعاي ذ  قيق  بشـكل 
طية،  يموقر نتخابا  لطريقة    تنفيـذ هذ 
لنسـبية  ملوضوعي للقو  لتحديد  حيث يصعـب 
يضا،  لـك،  ممـا يزيـد مـن صعوبة   . لألحـز
لسياسـية   ألحـز  عـد كب مـن  جـو 
لـك،  مـع   . الئتالفـا تغيـ مسـتمر  
حلكومة   تـز ظهو  جلهو لض  ـب بذ 
.  قامت  ألخـر ألحز  إلخبا مـع تغطية 
النتخابية  لتظاهـر  خلطابا   طة بتغطيـة 
حلز  مرشـح مثال، فعليهـا تقديم تغطية مماثلة 

. ألخر ألحز  تظاهر  خلطابا 
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ملبا لوصو  مج  قم ٩: بر شا  إل
شا ٩ إل

ملمولة من قبل  لعامة   إلعال  سـائل  ع 
لسياسـية   ألحز  يع  لعا منح  لقطا 
ملبا   صو  مج  من لبث بر ملرشحني 
قد يطلب من  حدها.  تفريق  متييـز لصالح 
. لبث هذ من  ألخر توف مثل  عا  إل

شا ٩ – ١ إل
لسياسـية   ألحـز  يـع  منـح  ـب 
لوصو   سـميا حق  ملسجلني  ملرشـحني 
ألحز  نتخابا متعد  من للبث   

لة. لد  
شا ٩ – ٢ إل

النتخابـا  لبـث   مـن  حتديـد  يمكـن 
سـس  لالحقـة ع  لثانيـة   طيـة  لديموقر
لدعم  فق معاي تش  مستويا  تناسبية، 
ملختلفـة. هـذ ال يلغي  هريـة لألحـز  جل
ألحـز عـ مقـد مـا من  يـع  حصـو 
ملستحسـن قيا جهة مسـتقلة  لبث. من  من 
يـع  لبـث بالتشـا مـع  مـن  بتخصيـص 

. ألحز
شا ٩ – ٣ إل

ملخصص للبـث كافيا  لزمـن  ـب  يكو 
سالتهم. ملرشحني بإيصا  / ألحز لقيا 

شا ٩ – ٤ إل
قا  أل ملبا   لوصـو  مج  ـب بث بر
كـ عـد ممكـن مـن  لتـي سـتصل فيهـا  
/ ألحـز لبعـض  مـج  بر بـث   . جلمهـو

نة مع  قـا غـ مناسـبة مقا ملرشـحني  
. التز جب  هم فيه خر لو غ

شا ٩ – ٥ إل
مـج  ل لزمنيـة  لفـ  صيـص  ـب 

ملبا بشكل متكافئ. لوصو 
شا ٩ – ٦ إل

فق   ملبا  لوصو  ب توف ف 
ملرشـحني.  / ألحز حـد جلميـع  ماليـة 
ملمولة من قبل  لعامة   إلعال  سائل  ع 
انا  مقابل  قت معقو  لعا توف  لقطا 

طية. يموقر نتخابا  مزية    مبالغ 
شا ٩ – ٦ – ١ إل

ملرشحني ب  /  كا سيسـمح لألحز
لسـ  لسياسـية فيجب  م  عايا مـن لبث 
 . لزمن بالتسـا م بالوصـو  مثل هذ 
يـع  ضـع ت حلـاال يتـم   مثـل هـذ 
لكليـة للتقليص  حلـد  ألسـعا  لتحديـد 
هذ مناسـب  ألغنى.  ألحـز  مـن ميز 
خاصة  طية،  يموقر نتخابا  ثنا   جد 
ملا  ضة كانت ممنوعة   ملعا حز  حيث 

. عا لت ع  ا  بالتا  يتسنى 
ملرشـحني عر  ألحـز  تعليـق: يعتـ حق 
مـر  إلعـال  عـ  للناخبـني  هـم  بر ئهـم 
مج  متثـل بر طيـة.  يموقر  النتخابـا 
لك.  ئيسـية لتحقيـق  سـائل  ملبا  لوصـو 
ملرشحني  ملبا تتيح لألحز  لوصو  مج  ف
لصغ  لألحز  قفهم بلغتهم،  لتعب ع مو
لر  لألحز  ئهم  ملسـتقلني بث  ملرشحني 

م.  لسلبية حو لتعليقا  ا  لت ع 
ملبـا تنقل معلومـا حو  لوصـو  مـج  ف
مللموسـة  ملعلوما غ  ها مـن  غ ألسـلو 
لعامة   عـا  إل  . خـر مـج  نـة مـع بر مقا
لغربيـة مطالبـة بتوفـ  طيـا  لديموقر معظـم 

مج. ل لوقت ملثل هذ 
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لسياسـية،    لبث لألحز  من  صيـص 
، ع   ألحز طية متعد  يموقر نتخابـا 
سـس متكافئـة، يمثل صعوبـة كب   عـد 
يـن موضوعيني للدعم لن يكونا  ك مؤ حيث 
لسـابقة  النتخابـا  حلـز   متوفريـن –  
لالحقة،  النتخابا    . ملا ل ملقاعد   عد 
ملتنافسـة،  ألحز  خاصة بوجو عد كب من 
سائل  ألحز قد يمو  قت متسا جلميع  منح 
ملرجـح نجاحها  تشـكيل  لتـي مـن  ألحـز 

مة.  لقا حلكومة 
سـن  لبث قد  لتناسـبي لزمن  يـع  لتو لذلـك، 
ملحافظة ع  عي مع  إل ية للبـث  إلخبا لقيمـة 
يـع.  غالبية  لتو لـة عمليـة  جلمهـو بعد ثقـة 
لوقـت لألحـز  يـع  لغربيـة، يتـم تو لـد 
ألحز  ق جلميـع  سـس تناسـبية تقريبا.  ع 
لوصو  من بـث لبعض  ا ع  سـتمر حصو

. ملبا
ملبا هو  لوصـو  مـج  لرئيسـية مـن بر لغايـة 
لسياسـية لتوصيل  ألحز  ما  لفرصـة  تاحة 
ـب بثهـا  تلـك  بالتـا  سـالتها للناخبـني، 
هو  سـع  لوصـو   لتـي تتيـح  قـا  أل
ملبا  لوصـو  مج  قـا ل أل ممكـن. تعيـني 
مـر معقـد، حيـث عد  قيـة  لعر النتخابـا   

هة. لقيا به بنز ل  من   ، ألحز كب
عـا  إل صـص   ، طيـا لديموقر  معظـم 
ملبا  لوصـو  مج  لوقت ل لعامـة كمية مـن 
لدعايـا  لـد  هـذ  معظـم  حتظـر   . باملجـا
 ، حلمال ألجـر طو فـ  لسياسـية مدفوعة 
لقليـل منهـا هي ممنوعـة بالكامـل ( حتى   

 .( حلمال خا ف 
، للدعايا  لصـا لتقنني  حلظر،   ي هـذ 
سبا  حلمال  ملدفوعة طو ف  لسياسية 

لنفو  لفسـا  : (١) ملنع  نه  عديد منها 
(٢) للمسـاعد   ني؛  ملسـا ملـ لكبا  غـ 
ئها  جا ثر ضع «ملعب متكافئ» لألحز بد

ملختلفة.
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ية  إلخبا مج  ل قم ١٠:  شا  إل
خلاصة

شا ١٠ إل
مج  ، بـث بر النتخابا ثنـا   ، إلعـال عـ 
للجمهـو  لفرصـة  توفـر  خاصـة  يـة  خبا
ألحـز  سـئلة مبـا لقـا  ضـع  عـ 
لفرصة للمرشحني مناظر  توفر  ملرشحني، 

لبعض. بعضهم 
شا ١٠ – ١ إل

كـ فيـ  عـا حريـة تـ حتريريـة  لإل
لكن   ، ألخبـا مـج مقابـل  ل ـذ  يتعلـق 
طـة بتعهـد عـا  لتـ هـذ م حريـة 

ية. حليا باالتز 
شا ١٠ – ٢ إل

موجهي  خلـ  لصحفيـني  ختيـا  ـب 
ألسئلة. التز بني  ألسئلة ب يضمن 

شا ١٠ – ٣ إل
خلاصـة خال  ية  إلخبا مـج  ل ـب بـث 

. الست لرئيسية للمشاهد   قا  أل
طال  جبـا  لتعهد من  تعليـق: تأ هـذ 
ـم. تشـمل  توفـ معلومـا متزنـة  لناخبـني 
ملرشحني  خلاصة ع منصا  ية  إلخبا مج  ل
ما  لفرصـة  لتـي تتيح  مـج  ل ـم،  مناظر

سئلتهم. جلمهو طر 

لناخبني قم ١١: تثقيف  شا  إل
شا ١١ إل

ملمولة من قبل  لعامة   إلعال  سـائل  ع 
مـج لتثقيف  لعـا  تتعهـد ببـث بر لقطـا 
ية  خبا لتي  تقم مبا  جة  لناخبني، للد

ألقل. لك بشكل  ع  خر بتغطية 
شا ١١– ١   إل

قيقة  لناخبـني  تكـو  مـج تثقيف  عـ بر
لناخبني بشـكل فعـا ع  تطلـع  يـة  حيا
لتصويت  لك كيفية  لتصويت، بـ   عملية 
ين  متـى  لتسـجيل  كيفيـة  يـن،  متـى 
يـة  لصحيـح،  لتسـجيل  مـن  لتأكـد 
يـة   ،( النتقـا تقـا  القـ (بالتـا 
ملتنافـس عليهـا  ملناصـب  مهـا  لتصويـت 

لشبيهة. ضيع  ملو ها من  غ
شا ١١ – ٢ إل

كـ عـد  مـج   ل ـب  تصـل هـذ 
سـتدعى  لك،  ما  لناخبني ب   ممكن من 
ستهد  ألقليا  مج بلغا  ألمر، ع بر
لعمليـة  مـن  تقليديـا  ملسـتبعد  عـا  جل

  . لنسا لسياسية مثل 
النتخابا ع  كة   ملشـا تعليـق: يعتمـد حـق 
يعـد بث  سـتخد صوتـه.  معرفـة فـر كيفيـة 
لرئيسـية لقيا  لطر  لناخبني من  مـج تثقيف  بر
يمكن   . جلمهو لسلطا بتنفيذ تعهدها بإطال 
ملنشـو  يع  خـر – مثل تو سـتخد طـر 
لكث من  لكنها نـا ما تصل   مللصقا – 
قد ال تكو بقـد فعاليتها،  عة  إل لنـا مثـل 

. لنا ملثا في يتعلق باألميني من  ع سبيل 



á«HÉîàf’G áYGPEÓd áeÉY äGOÉ°TQEG
املـــادة ١٩

لر  ستطالعا  قم ١٢:  شا  إل
النتخابية لتصو 

شا ١٢ إل
سـتطال    عـة بن نتائج   قامـت 
لنتائج  لعمل ع نقل  ، فعليها  نتخـا تصو 

هة.  بنز
شا ١٢ – ١ إل

لـر  سـتطالعا  تصاحـب  ـب  
ملستمع ع تقدير  ملشاهد/ معلوما تساعد 
من طلبه  يتهـا، مثال مـن قا باالسـتطال 
لعينة  حجم  ملسـتخدمة  ملنهجية  فع ثمنه، 

 . مليد لعمل  يخ  تو خلطأ  هامش 
لر تأثـ كب ع نمط  تعليـق: السـتطالعا 
قيـق لقيمتها.  خاصـة  غيا فهم  لتصويـت 
سـتطالعا  لتـي تن  عـا  إل فيجـب عـ 
حتيا  ضافيـة حسـب  لـر توفـ معلومـا 
بشـكل  فهمهـا  عـ  تسـاعد  ملسـتمع  ملشاهد/
لسـ بن  صحيـح. هنـا جـد قائـم حـو 
القـ  قربه.  لـر عنـد يـو  سـتطالعا 
ملتناسـب  لتأث غ  قبـني قلقني مـن  ملر فبعـض 
. معظم  غر  لفع الق  ا قـر موعد 
لر  ستطالعا  با حتظر ن نتائج  سـط 

. النتخابا يا من  قبل عد 

لتنظيمية  آلليا  قم ١٣:  شا  إل
لشكا ليا 
شا ١٣ إل

النتخابية من قبل  عة  إل تنظيم  ب متابعة 
 . ايد جهة مستقلة 

شا ١٣ – ١ إل
لوصو  مـج  قـت ل صيص  جلهـة  عـ 
السـت  لسـلطة  متالكهـا  ـب  ملبـا 
جـر ملز فيـ يتعلق  ـا  لشـكا   
إلعال  سـائل  عية من قبل  إل بالتجا 
لك  حني، ب   مل لسياسية   ألحز   

. ألمر بتصحيح  
شا ١٣ – ٢ إل

لشـكا  ـا حو  صـد قر جلهـة  ع 
. بشكل فو

شا ١٣ – ٣ إل
عيـة قائمة باسـتمر  يمكـن جلهـة متابعـة 
ال تؤسـس   ، ملها ـذ  مسـتقلة  تقـو 

لغاية. ذ  تصة  جهة 
شا ١٣ – ٤ إل

ا  ا قر جلهة قا عـ  ال تكو  ـب 
ملعينني مـن قبل  صـو  فقـط بنـا ع قـو 

حد. حلكومة  من قبل حز 
لتـي متت  عـد  لصحيـح للقو لتنفيـذ  تعليـق:  
جو  شـا يعتمـد ع  إل مناقشـتها  هـذ 
لنظر  عي  إل لبث  ية ملتابعة  حيا جهة مستقلة 
ب  هة  نز عة  لعمل ب . عليها  لشـكا  
يـة مـن قبـل  لفو جعـة  ـا للمر ضـع قر  
ملستقلة  عد  عية  إل لسلطا  ملحاكم. تتخذ 

النتخابية. عة  إل لقر حو  لد  من 
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لقضائية جعة  ملر قم ١٤:  شا  إل
شا ١٤ إل

جهـة  قـر   عـ  ضـع  ـب  
جعة  النتخابية للمر عة  إل مسئولة عن تنظيم 
عة. ل جه  ب تنفيذها ع  لتي  لقضائية 

جلهـا  لقـر  لقضائيـة  جعـة  ملر تعليـق: 
النتخابية مهمـة للحقيقة  عـة  إل ملسـئولة عـن 

هة. لنز ملظاهر 
لشعبية الستفتا  قم ١٥:  شا  إل

شا ١٥ إل
مـن بـث متسـا للطرفـني   عطـا  ـب 
لشـعبية حيث تكـو خيا  السـتفتا 
صو بالتصويـت «نعم»  «ال».  لناخبـني 
لـة صحيحـة حتـى بوجو  ملعا تبقـى هـذ 
طـر  ألحـد  ملؤيـد  ألحـز  مـن  ملزيـد 
يضا،   شـا ١ – ١٤ نافـذ  إل لقضيـة. 

حد عالقتها باألمر.
ملتسـا مطلـو لتحقيق  لبـث  مـن  تعليـق: 

ية. حليا التز  جبا 

ملحلية النتخابا  قم ١٦:  شا  إل
شا ١٦ إل

لسـابقة ب  شـا  إل تطبيق  ـب تعديل 
حلكومي  إلعـال  بشـكل مناسـب مـن قبـل 
مسـتو  عـ  حلكومـي  إلعـال  ملحـ 
لبلديـة  ملحليـة  النتخابـا  ملحافظـة  

ملحافظة.   نتخابا 
مهـم  عنـ  ملحليـة  النتخابـا  تعليـق:  
تنطبق عليها نفس مبا  طي  لديموقر للتحـو 

لوطنية. النتخابا 



املـــادة ١٩وكالة رويرتز

قت  مللف من  تويا هذ  ملستحسن  يتم حتديث  من 
نظر   ، جلديد لتطو  عا  آلخر ملر

webworld.unesco.org/download/fed/iraq 
   www.indexonline.org

: ملحر مالحظة من 
ال  ملنشو عن  كاتبيها فقط.  آل  .  تع  ألفر ملنظ  إلصد بفضل جهو عد من  نجز هذ 
         . ألخر يئا  ملتحد  ألمم  ليونيسكو  ، ب فيهم  مل آلخر  هذ  كا  ل يتبناها بال 

مللف.   تويا هذ  فوظة  كل  لطبع  حقو 
: لتا لعنو  التصا ع  ة يرجى  ل لن  عا  بشأ حقو 
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