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املـــادة ١٩

االنتخابات في العراق ٢٠٠٥: 
املالحظة ١

لتعب لية حلرية  لد نا  لض

خلية:  لد جع  ملر
 ٣ شا ١  إل ملا ١٩   

٨  ٧ ٦ ٤  ٣ ملوجز ٢ ملالحظة   
إلنسـا  لتعبـ مـن حقـو  يعتـ حـق حريـة 
مـة  لكر للحيـا  ملركزيـة  يتـه  أل لرئيسـية، 
ساسـية جلميع  عامة  لكونـه يشـكل  إلنسـانية 
حليا  كة   ملشا لك حق  ، ب   إلنسا حقو 
لشمولية   ض  لسياسـية، نظر لطبيعته 

 . لفاعلة للحقو ية  حل
تفاقيا  يـع  لتعب معـ به   حـق حريـة 
قـد تـم  إلقليميـة.  ليـة  لد إلنسـا  حقـو 
لعليا  يـة  أل حلـق   إلعـال عامليا عـن كونه 
لذ متت   ، إلنسـا لعاملي حلقو  إلعـال   
لعامة  جلمعيـة  ـا مـن قبـل  فقـة عليـه باإل ملو
ملتحد عا ١٩٤٨،  بعد ثال سـنو  لألمم 
ملـا ١٩ من  تنـص   . ملتحد ألمـم  نشـا  مـن 

 : لعاملي ع إلعال 
، ع   لتعب لر  «حق كل شخص  حرية 
آل   تدخل،  عتنـا  لك حرية  يشـمل 
عتها بأية  تلقيها،   ، ألفكا  ، ألنبا ستقا 

فية.»  جلغر سيلة كانت  تقييد باحلد 
خلا  لـد  لعهد  حلـق   كـ تم حفظ هـذ 
لعر  لتـز  لـذ  لسياسـية  ملدنيـة  باحلقـو 
كثر من ثالثني عاما.  صا عليـه قبل  مه  باح
ألخـر  لثالثـة  إلقليميـة  التفاقيـا  حتمـي 

مريـكا  بـا  فريقيـا    ، إلنسـا حلقـو 
يمكن   . ألسـا إلنسـا  حلق  لالتينيـة، هذ 
ألغلبيـة  لتعبـ   نـا حريـة  لعثـو عـ ض
لدستو  لك  لوطنية، ب   لدسات  لعظمى من 
 . النتقا إل  لعر  قانو  ملؤقت  قي  لعر
لقانو  ملنصو عليـه   لتعبـ   حـق حرية 
حلصو ع  لسـعي   لك حق  ، ب   لد
 . لنطا سع  ألفكا  ملعلوما  إلفصا عن 
ملعلوما  إلفصـا عـن  ـص  يشـمل،  مـا 
لنفـس شـفهيا بالكل  لتعبـ عن   ، ألفـكا
سـائل  نية  من  إللك بالوسـائل  كتابيـا 
لعلني عن  لتعب  شـمل حق   . ألخر التصا 
ية فكر غ شـائعة ال يعد   خالفية،  كو 

لتعب عنها.  سببا كافيا ملنع شخص من 
لتعبـ عن  لتعبـ عـ حـق  ال تقتـ حريـة 
حلصو ع  لسعي   لنفس، فهي تشمل حق 
حلصو ع  لك حق  ، ب   لغ ملعلوما من 
إلعالمي  لبث  السـت   ا  قر لصحـف 
كة   ملشـا بالطبـع،  نـت  الن لبحـث عـ 
الع ع  يتم  لعامة كمسـتمع.  ملناقشـا 
الطال ع  حلق يشـمل كذلك  يد بأ  نطا متز
لعامة.  لسـلطا  ا من قبل  ملحتفظ  ملعلوما 
يئا ن  لك، ع هـذ  يتوجـب، بنا عـ 
السـتجابة   لعامـة  يـة  أل ملعلومـا  

 . ملنشو ملعلوما غ  حلصو ع  طلبا 
طنـة، فع  ملو لتعبـ غـ مبنيـة عـ   حريـة 
لتعبـ عن نفسـه   ق لشـخص  ملثـا  سـبيل 
ق  قيا، ك  طنـا عر لعـر حتـى   يكن مو
حلصـو عـ  نفسـهم  لتعبـ عـن  قيـني  للعر
حلـق مضمو  هذ   . لعـر ملعلومـا خـا 
لتعليمي للشـخص   ملسـتو  لنظر عن  بغـض 
لدين   للغـة   جلنـس   للـو   لعـر  
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املـــادة ١٩

عي  الجت لوطنـي   ألصل  لسـيا   لر 
 . ألحو لك من  ملولد  غ  مللكية     

لتعب  إلشا   حق حرية  ية بمكا  أل من 
لسـلبية  عد  لة  لد جبـا  ال يشـمل فقـط 
لكنه يشمل كذلك   ، ملعلوما نتشا  لتدخل  
ها  ابية مثل خلق بيئة مناسبة ال جبا  ع 
خال  ملوجـز ٤).  ملالحظـة  جـع  إلعـال (
ابية مسـئولية  إل جبا  لو ، تعنـي  النتخابـا
غ  لتصويت  لناخبني عن كيفية  لة بإعال  لد

النتخابية.  ملسائل  من 
لتعبـ ليس مطلقـا كحق تبني  لكـن حـق حرية 
ملتعـا عليـه عامليـا،  عد من  . فمـن  آل
ضع  لرئيسـية قد ت  خلاصة  لعامـة  ملصالح 
ضافة   ، تشـمل هذ  . لرئي حلق  قيو ع هذ 
خلصوصيـة  لسـمعة  حـق   ، خـر مـو   
ألمـن  لعـا  لنظـا  حلفـا عـ  حلاجـة  
لـد يضع  لقانو  لـك، فـإ  مـع  لوطنـي. 
لتعب حتى تكو  ما عـ قيو حرية  ختبا صا

ملوجز ٢).  ملالحظة  جع  مقبولة (
صبح عامليا  لتعب  العـ بحق حرية  مع  
لدعم  ما  فقه  الع  ير ال  هذ  تقريبـا، 
يع  ألنظمة   قد جلأ  حلكومي.  الحـ 
لقيـو  لقانونيـة  لرقابـة غـ  لعـا   نحـا 
لك  فق  ير لقمعيـة ع مـا يمكن ن  بثـه. 
سـيطر  لقانو  لتهديد بالسـجن ملخالفة   ، عا
لد  حتـى    . إلعـال ملبـا عـ  لـة  لد
لتوتر  لعا نسـبة مـن  طيـة، يوجـد   لديموقر
بني   ، إلعـال ، خاصة   لتعبـ بني حـق حرية 
ذ   . لعا النتقا   لتي ال تفضل  لسـلطا 
 ، ايته بحذ حلق  لدفا عن هذ  ب  لسبب، 
 . إلعال لعاملني   لصحفيني  خاصة من قبل 

نني  لقو النتقالية، فإ  طيا  لديموقر ما  
لتي تتجاهل  لسابقة  لقمعية  لعائد لألنظمة 

تقع ع   . لتعب فال تز مسيطر حق حرية 
النتقاليني مهمة عاجلة إلصال  لقا  عاتق 

لوية  أل ألمر  عطا هذ  ب  نني.  لقو هذ 
لتحر نحو شكل  لقصو كجز من 

طي للحكومة. يموقر
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املـــادة ١٩

االنتخابات في العراق ٢٠٠٥: 
املالحظة ٢

لتعب  لقيو ع حرية 

خلية:  لد جع  ملر
 ٦  ٥ شا ٣  إل ملا ١٩   

 ١٨  ١٧ ملوجز ١٤  ملالحظا   
ية  لتعبـ   بينـ يعـ عامليا بـأ حق حرية 
حلق ليس  ملتفق عليـه  هـذ  ساسـية، فإنـه مـن 
خاصة معينة قد ت  مطلقـا. هنا مصالح عامـة 
لذ  لسؤ  حلق.  لتدخل  هذ  لقيو  فر 
يـة ظر يمكن  حتت  يطـر نفسـه هنا هو متى 

؟  لتعب لتدخل  حق حرية 
لية  لد ملعاهد  لذ تعكسه  لد  لقانو   
ليـة  لد ملحاكـم  قبـل  مـن  لقانـو  ها  تفسـ
لتعب  لتدخل  حق حرية  ها، يشـ    غ
لتدخل  ، فإ هذ  بالتا  . خلطو مر  غاية  هو 
ملا  معينة. تبني  مسمو به  ظر قليلة جد 
ملدنية  خلا باحلقو  لد  لعهد  ١٩ (٣) مـن 
الختبا  لعر عليه،  لذ صا  لسياسـية، 
ضة عـ حرية  ملفر لقيـو  عيـة  لـذ يقيـم 

 : لتعب
لفقر ٢  ملنصو عليهـا   حلقـو  سـة   مما
مسـئوليا  جبا  ملا حتمل  طيها  من هذ 
لكن  ضع لقيـو معينة  ا قد  عليه فإ خاصـة. 
تقتضيه  لقانـو  فقـط  حـد ما ينـص عليـه 

 : ل
؛  لغ الح حقو  سمعة   .١

لصحة  لعا   لنظا  لوطني   ألمن  ية  حل  .٢
 . ألخال لعامة  

ية،  ألكثر   ، أل  : جز الختبا ع ثالثة  يشمل 
ملسئولني فقط.  حد  لتدخل نتيجة ملز  هو  ال يكو 
ملسئو  ب  يكو هنا قانو  نظا يت 
ا  الع  لتي تم  لقيو  خر،    نطاقه. بمعنى 
حدها  نني هي  لقو ضع  لقائمني ع  سميا من قبل 
ألنظمة»   يع « لك، ال تلتز  ضافة   عية.  ل
». ع  ملنصـو عليه بالقانو نني» بمعيا « لقو »
لدقة  اللتز بمعاي معينة تتعلق بالوضو  لقانو 
ملمنوعة. ال  لعبـا  بحيث يوضح مسـبقا ما هي 
لتي حتتمل  لغامضة  لعبا  سيم   ملر تستو 
، قيو غ  تعد بالتا ملعيا  لتطبيقا هذ  لكث من 
، منع «عد  ملثا . فع سبيل  لتعب عية ع حرية 
 . لغمو الختبا بسبب  تا  حلكومة» ال  ضا 
عيا  د هدفا  ب   لقيو  ، هو   لثا ل 
عية  ل ألهد  ايـة.  قائمة  ليسـت  ما ال 
خلا  لد  لعهد  ملـا ١٩ (٣) من  ملذكـو  
ق  ال   ، لوحيـد لسياسـية هي  ملدنية  باحلقـو 
ألهد  هي تشـمل  إلضافة عليها.  للحكوما 
آلخرين  سمعة  ح حقو  لتالية فقط:  عية  ل
لعامة  لصحة  لعا   لنظا  لوطني   ألمن  اية 

 . ألخال  
ضح  لقيد مبنيـا ع قانو  ، حتى  كا  خـ
حلرية  ر حق  عية، فإنه  فا  هد د  مقبو 
د  لـك  يـة  يـا حل ال  كا  لتعبـ   
ال،   لقضايا.  هذ يتضمن عـد من   . مل
قـل تدخال  حق حرية  خر يعد  جر  كا هنـا 
لقيد  ملرجو، فإ  د  قق   لتعب  لفر  
 ، ملثا يا. ع سبيل  قع  لو ملفر ليس  
مر مبالغ  لسـمعة هو  غال صحيفة بتهمة تشـويه 
نذ  فيه،  حني  فعل معني  مزيج من  فعل 
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املـــادة ١٩

لشخص  ية سمعة  ضعة يعد كافيا حل مة متو  غر
 . ملت

حلق بأقل قد  سة  عاقة مما لقيو  ب ع  ثانيا، 
خلطا  لقيو عـ  خاصة عد فـر  ممكـن، 
لوطني ع سـبيل  ألمن  اية  ا  عـي.   ل
ملناقشـا  يع  ملقبو حظر  ، فإنـه من غ  ملثا
لك،  .  تطبيق  لعسـكرية للبال لقو  حو 
جو حـد عملية  ملحاكـم بإمكانيـة  فـت  ع
لكن ال   . لقانو إلجـر  قة  حو مـد قو 
لقيو مبالغـا فيها نظـر للحد  ـب  تكـو 

لعملية فقط. 
لقيو متناسـبا، بمعنى  ـب  يكو تأث  ثالثا، 
ب   لتعبـ ال  قـع عـ حريـة  لو لـ   
ايتها.  لتي يتم  لعائد للمصالـح  ئد  لفو يفـو 
لكنها  ـد للسـمعة  ع  لتـي توفر  فالقيـو 
لكن   . المتحا لتعب ال جتتا  ت جديا بحرية 
طي  لديموقر ، فاملجتمـع  يضـا خال ألمر  هـذ 
ال  ألفكا  حلر للمعلوما  لتدفق  يعتمد عـ 
لك  ال  حالة كو  لتدفـق  يقبـل باحلد من هذ 
ية قيو  ئد  هذ يعني  فو لعامة.  ملصلحة  د 

يرها.  ب  تفو تكلفتها حتى يمكن ت
لثالث حو  جلز  بخاصة  الختبا  بتطبيق هـذ 
ألخذ بعني  ها  غ ملحاكـم  ب ع   ، ل
قـت تطبيـق  لسـائد  لظـر  يـع  العتبـا 
لوطني، ع  ألمـن  ـد  لتي  . فالقيـو  لقيـو
حلر قد ال تكو  قت  مل    ، ملثا سـبيل 

لسلم. قت  عة   م
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املـــادة ١٩

االنتخابات في العراق ٢٠٠٥: 
املالحظة ٣

إلعال  لتعب  حرية 

خلية:  لد جع  ملر
شا ١  إل ملا ١٩،   

 ١٧  ١٠ ملوجز ١  ملالحظا   
إلعال يلعب    ، ملتعا عليه  كل مكا من 
ا.  مؤسسـا طية  لديموقر اية  ئيسـيا    
كتابة  إلعـال بأفضل موقـع للتحقيـق  يتمتـع 
ملصلحـة  يـة  أل ملسـائل   يـر حـو  لتقا
لسياسـية  لعامـة، خاصـة فيـ يتعلـق بالعمليـة 
ملسائل  حلكومة حيا  قف  مو ملسئولني  سلو 
قية  ملصد عـد  إل  سـو  لفسـا  لية  لد
ها من  غ إلنسـا  قضايـا حقـو  حلكوميـة 
لعظمى  لغالبيـة  لقـو   لعد  مـن   . ألمـو
صلو عـ معظم معرفتهم باألمو  ألفر  من 

 . إلعال ليومية من  م  خا حيا
النتخابا ك  إلعـال هـذ مهم خـال    
طنو بشـكل  ملو . يعتمد  ألخر قا  أل هو  
إلعال  سـائل  لصا من  ملعلوما  كب ع 
ألساسـية  لقضايا  ملتنافسـني  ملرشـحني  ملعرفة 
 ، إلعال بـد  ملختلفـة.  ألحـز  قـف  مو
لعملية  ألساسـية بخصو  لقر  ا  فـإ 
لك  مثا  صعب،  النتخابية سـيكو بالتأكيـد 

ملرشحني.  لقر بالتصويت أل من  ا 
إلعال  لتعب   اية حرية  لذلك، فإ ض 
ممثلـو  يتمكـن  ـب   يـة.  أل غايـة  مـر  
سـة  يـن، من مما ملحر ، كالصحفيـني  إلعـال

يـة هو حق  ألكثـر   . لتعبـ حقهـم  حريـة 
 ، ملعلوما حلصو ع  لسعي   آلخرين  
لذ يعتمد   ، لتعبـ سـا حلرية  هـو مكو 
 . لتعب لإلعال ح حرية  سا ع  بشكل 

يـة حريـة  ليـة عـ  لد ملحاكـم  كـد  قـد 
لتابعة  إلنسـا  كـد جلنة حقو  ، ك  إلعـال
قبة  ملسـئولة عـن مر يئة  هـي   ، ملتحد لألمـم 
لد  ملتعلقـة بالعهـد  ـا  لـد بتعهد لتـز 
تفاقية  هو  لسياسـية -  ملدنية  خلا باحلقو 
، ع  لعر مصا عليه من قبل  ملزمـة قانونيا 

لسياسية:  حلر للعملية  إلعال  ية 
ألفـكا حو  حلـر للمعلوما  لتبـا   
طنـني  ملو بـني  لسياسـية  لعامـة  لقضايـا 
مـر  غايـة  ملنتخبـني  لنـو  ملرشـحني 
صحافة  عال حر  . فهذ ينطو ع  ل
لعامة بال  لقضايا  لتعليق ع  حـر قا ع 
لتعليق  ) . لعـا لر  طال  قابـة  قيـو 

لعا ٢٥، صا  ١٢ متو ١٩٩٦). 
لبينية حلقو  ألمريكية  ملحكمـة  علنت  قد 
لذ  هـ هـو  جل إلعـال   » : إلنسـا
لعضوية  لتعب حقيقة.» ( سـة حرية  عل مما
عليهـا   ملنصـو  جلمعيـة  يـة   إلجبا
الستشـا  لر  لصحافة،  سـة  قانـو مما
 ،١٩٨٥ لثـا  يـن  ت  ١٣   ٨٥/٥-OC

قم ٥، فقر ٣٤).   ، سلسلة 
بيـة حلقـو  أل ملحكمـة  كـ بينـت 
اية خاصة،  ، فاإلعال يسـتحق  إلنسـا
ملعلوما  مـن ناحية نظر لـد  ن «
لعامة. فليس فقط  يـة  أل ألفكا  
ملعلوما  لصحافـة ن مثـل هـذ  عـ 
لعامة تلقي  يضا من حـق  ألفـكا فإنـه 
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نه   . حيـث  ألفـكا ملعلومـا  هـذ 
لصحافة  لـك لن تتمكن  حا عد حتقق 
لعامة.»  لرقابة  حليو   ها  من لعب 
، ٢٥ حزيـر  يسـلند سـو ٥.  غ (ثو
قـم ٨٨/١٣٧٧٨، فقر  ١٩٩٢، تطبيـق 

  .(٦٣
حلكومـة  عـ  لعامـة   ملبـا  هـذ  يتبـع 
مـن  كبـ  جـة  حتمـل  لعامـة  لشـخصيا 
إلعال    . إلعـال سـائل  لنقـد مـن قبـل 
طـي ينطو ع  لديموقر ملجتمـع  قـب   كمر
لقو  كز  ألشـخا  مر فعا  جبه تفحص 
هـم حيث ير  نتقا   ، ملرشـحني لالنتخابا
عـا  تضيـق  نـه ليـس م  . إلعـال مالئـ
ا ال ير  إلعال ألنـه ينتقد  أل حلكومـة ع 
النتقـا (مثل  إلعال به  لذ يقـد  لشـكل  ـا 
حلكوما  يضا، عـ   .( لسـاخر لرسـوما 
جة من  لقويـة  للغـة  سـتخد  توقع  تقبـل 
ملتعلقـة باملصلحـة  خلطـ  ضيـع  ملو ملبالغـة  

لعامة. 
إلعال نفسـه  لقويـة، يلعب  طيـا  لديموقر  
.   يكن  لتعبـ ايـة حريـة  ئيسـيا    
لتعب  ، فإ حريـة  ملجـا إلعـال نشـطا  هذ 
لك  إلعـال فعل  يسـتطيع  سـتكو  خطـر. 
ص  لتـا بن مـو  اللتز  بعـد طـر مثـل 
لقيو  مثلـة فر  كيز ع  ل لعامة  ملصلحـة 
لتـي تفر  نني  لقو حتـد  لتعب  عـ حريـة 

آلخرين.  لتعب  تضامن مع  لقيو ع حرية 
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االنتخابات في العراق ٢٠٠٥: 
املالحظة ٤

ية  لتعد لتنظيم 

خلية:  لد جع  ملر
 ١٠  ٩ شا ١  إل ملا ١٩   

 ٧ ملوجز ٦  ملالحظا   
مـن  لـكل  جـد  مهـم  يـة  لتعد مفهـو   
لـذ  ملجتمـع   . لتعبـ حريـة  طيـة  لديموقر
لتعب ال يعد  سـة حريـة  يسـتطيع قلة فيه فقط مما
لوضـع ال يتجاهل فقط  مثـل هـذ  تمـع حر. 
سـة حرية  مني من مما ملحر ألشـخا  حقـو 
ملجتمع ككل  ن حق  إلعال  لتعبـ من خال 
ملعلوما  صل ع  طال     يكو ع 
ملجتمع  قـع فإ حق  لو مـن مصا متنوعة.  
تلفة يعد مركزيا حلق  فكا   تلقـي معلوما 

 . لتعب حرية 
لـد حلقـو  لقانـو  ، فـإ  ألسـبا ـذ 
ية في يتعلق بحق  لتعد إلنسا يدعم بقو فكر 
خذ خطو  لد  يطلب من  ، ك  لتعب حرية 
ملحكمة  يـح متكر تبني  يتها.  ت ابية حل

 : إلنسا بية حلقو  أل
لد  ملحكمة بشـكل مسـتمر عـ  كـد  لقـد 
طي،  لديموقر ملجتمـع  لتعب   لرئي حلريـة 
لصحافة  بشـكل خا حيـث تقو من خـال 
ملتعلقـة باملصلحة  ألفـكا  ملعلومـا  بإيصـا 
ال  إلطـال عليهـا.  ـق للعامـة  لتـي  لعامـة 
ية  لتعد سـا  لـك بنجـا   يمكـن حتقيق 
ماشـني  نفو لنهايـة. ( لـة   لد لتـي تضمنهـا 

يـن  لنمسـا، ٢٨ ت خـر ٥.  سـف لينتيـا 
قم  قم ١٣٩١٤/٨٨، فقر   ١٩٩٣، تطبيق 

 .(٣٨
مل لتنظيم  هـم  حد  ية توفر  لتعد ايـة   
ملرئـي  باإلعـال  يتعلـق  فيـ  خاصـة  إلعـال 
لـد  ليـا  تقـو  نـه مقبـو   . ملسـمو
 . ألصو ية  ئية لتوف تعد و ملوجا  بتنظيم 
لعامة   لـة باالحتكا يتنا مع حـق  لد قيـا 
لس  . ك   ملعلوما من مصا متعد تلقي 
لد  . فع  حد كا بث خاصة ليس كافيا  ل
لشـديد  ملكية  ملركزية  ا خطو لتجنب 
كا  خيص ل ل نظمـة  ض كو  إلعـال 
ملوجا  تويـا متنوعة عـ  لبـث تنص عـ 
ة   ملسـا ـب  تكـو  قـع  لو ئيـة.   و

خيص.  ا لل لتنو معيا 
ليا  ملقبو  ، فمن  ملطبو ما في يتعلق باإلعال 
ية تكـو بإلغا  لتعد ملث لتشـجيع  لطريقـة   
لتي متنع تأسـيس  ية  إل لقانونية  إلجـر 
، ال  خلصو جـه  ع   . ملجـال لصحـف 
نظمة ترخيـص، عند توفر  ـب  يكو هنـا 
جبا  ملتقدمـني  طـر للتسـجيل، تفر ع 
إلعال  ملوجز ٧: تنظيم  ملالحظة  جع  شـاقة (
ملرئي  إلعال  الختال عـن  ).  هـذ  ملطبـو
مللكية  العتبـا منها  ملسـمو ي عد من 
ملسـيطر  لطبيعـة  ئيـة  و للموجـا  لعامـة 
ملتدنية نسـبيا  لكلفة  ضافة   القتحامية للبث 

 . ملطبو إلعال  قع  لتأسيس مو
لتنظيمية قد ال تكو كافية لض  إلجـر   
لة  لد حلالـة ع  ،  هذ  إلعـال يـة   لتعد
قد تشـمل هذ  جر للدعم.  سـة تقديم 
جـر عامـة تعنـى بقطـا  إلجـر عـ 
ئـب عـ   ل لغـا  إلعـال ككل، مثـل 
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قع  ية لتشغيل مو ل ملو  غ من  لطباعة 
ملبا ألنو معينة من  لدعم  ضافة    ، إلعال
د قطاعا صغ  لتي  إلعالمية كتلك  قع  ملو
جر  .  تم توف  ألقليا جلمهو   من 
النتبـا لض  لـد  ملبـا فـإ عـ  لدعـم 
ية   حيا سـس موضوعيـة  لك ع  حـد 
بط مستقلة.  خاضعة لضو جر شفافة  ظل 
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املـــادة ١٩

االنتخابات في العراق ٢٠٠٥: 
املالحظة ٥

لصحفيني ض سالمة 

خلية:  لد جع  ملر
شا ٤  إل ملا ١٩   

ملوجز ١ ملالحظة   
ما كب ع عاتق  لتز لتعب يضع   ض حرية 
جدين  ملتو إلعال  لعاملني   يع  ية  لد حل
ضافة   ضيهـا  مناطـق تسـيطر عليهـا،    
نه تقع ع  ملعر  مة لعملهم. من  لال ملعد 
طنيهم   يـع مو اية  لد مسـئولية  عاتـق 
لصحفيني  ايـة  لكـن تعت مسـئولية   ، سـتتنا
لعنـف  حقيقـة   تعـو   خاصـة  لية  مسـؤ
ألصـو  حيانـا كوسـيلة إلسـكا  يسـتخد 

 . لناقد
يـة حرية  خلاصة بح يعـا  لت تبنـت كل مـن 
لواليـا  منظمـة   ، ملتحـد لألمـم  لتعبـ 
با،   لتعا   ألمـن  منظمة  ألمريكية 

 : كا ينص ع عالنا مش عا ٢٠٠٠، 
لرقابة بالقتل 

/ ملضايقة  خلطـف  لقتـل  العتـد مثل 
سـتهم حقهم  هـم مل غ لصحفيـني  ديـد   
فق  ملـا ملر لدما  ضافـة   لتعبـ   حريـة 
للصحافـة  خطـ  ديـد  يشـكل  التصـاال 
حلر  للتدفـق  لتعبـ  حلريـة  ملتحريـة  ملسـتقلة 

لعامة.  للمعلوما  

ـا  جـر كافيـة إل ـا  لـد ملزمـة با  
إلجر  حلصانة،  تشـمل مثل هـذ  منا 
العتد  هتـ كافيني ملنـع  تكريـس مـو 
سـتهم حقهـم   هـم مل غ لصحفيـني  عـ 
العتد لد  لتحقيق  هذ   ، لتعب حريـة 
تعويض  لـة  لعد ما  ملعتديـن  مثو  قوعهـا 

لضحايا. 
ئيسية:  لد ثال مها  تقع ع عاتق 

لتغـا  فقـة عـ   ملو كة   ملشـا عـد   .١
فـق  ملر إلعـال   عتـد ضـد  يـة  عـن 

إلعالمية. 
لعنف من  عـ  جـر فعالة ملنـع  ـا   .٢

 . لوقو
لتحقيـق فيهـا   ، العتـد قـو  ٣.  حـا 
تعويض  لة  لعد مـا  ملذنبة  جلها  مثـو 

لضحايا. 
لـة عـن  لد أل ال تعنـي  متتنـع  ملهمـة   
لكنها تعني  ال  العتد فقـط،  كة   ملشـا
العتد حتى بشـكل  تتغا مطلقـا عن هذ 
ملبا ع سبيل  لدعم غ  . يتم تقديم  غ مبا
ال  لسياسية باإل لشخصيا  حد  ملثا عند قيا 
عا  إلعـال   ـا ناقد جـد حو  بت
قد يتعني ع   . إلعـال سـا ضد  خط  
لر علنا ع مثل هذ  لسـلطا  ظر معينة 

 . إلعال لفظيعة ضد  العتد 
يـع  ـا  لـد با لثانيـة قيـا  ملهمـة  تتطلـب 
لعنيفة، خاصة  العتد  ملمكنة ملنع  خلطو 
ألمنيـة  إلجـر  ـا  ـب  عنـد توقعهـا. 
لد  قد يتوجـب ع   ، إلعال يـة  لكافيـة حل
قائية  جر  تنفيذ  ضافية  طـة  ن قو 
. ففـي حني  فـو عنـد علمهـا بخطـر حقيقـي 
ألحـد خـال  إلعـال تغطيـة  يتوجـب عـ 
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 ، ملثا لشـغب عـ سـبيل  عـ  ملظاهـر  
ألمن  هم من قـو  غ طـة  ل يتوجـب عـ 
نظـر  خـر،  جانـب  مـن  إلعالميـني.  ايـة 
ـب  لعامـة، ال  ألحـد   هـم  نقـل  لد
لوصو  لصحفيني مـن  لـة مطلقا منـع  لد عـ 
تعد   مناطـق معينـة «حفاظا ع سـالمتهم». 
لعا  ملت عن  إلجر عزال للمناطق  هذ 

جي.  خلا
ع عنف  ية  قو  لتحقيق لد  لثالثـة،  ملهمة 
لة   لد فشل   . لد لقانو  ضحة   مهمة 
العتد هو  جه هـذ  جـر   ـا  

 . خلطو مر  غاية 
لبينية حلقو  ألمريكيـة  ملفوضيـة  حـت  قد 
خلط  ملتكر  العتـد  ص  إلنسـا في 

 : ألمريكيتني ب ي لصحفيني   ضد 
لقيا بتحقيـق كامل  مقتل  لـة  فـض    
مـر خطـ جـد نظـر لتأثـ ع  صحفـي هـو 
طـة   متو جهـة  حصانـة   ملجتمـع...  
العتد  هم هذ  سلني -  ملر حد  عتد ضد 
حليا -   شخص يعمل ع  حلرما من حق 
لعامة، يشـكل حافز  ملعلومـا  ألفـكا  نـ 
لوقت،  .  نفس  إلنسـا الفي حقو  جلميع 
فإ قتل  صحفي له تأث سـلبي ليس فقط ع 
يني  لعا طنني  ملو ن عـ  آلخرين  لصحفيـني 
خلو مـن شـجب  من   نـه يغـر  حيـث 
ملخالفة  ألعـ  إلسـا  العتد  يع 
ملكسيك، ١٣ نيسا ١٩٩٩،  ند ٥.  للقانو (م
قـم ١١٫٧٣٩، فقر  قـم ٥/٩٩. حالـة  تقريـر 

 .(٥٢
ا  لـد  ، عنـد فقـد صحفيـني، ع  خـ
هـم،   معرفة مص جـر للبحـث عنهـم 

م.   م  عائال تيس عو لك،  مكن 
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االنتخابات في العراق ٢٠٠٥: 
املالحظة ٦

إلعالمي لبث  تنظيم 

خلية:  لد جع  ملر
 ٦  ٥ شا ٣  إل ملا ١٩   

 ٤  ٢ ملوجز ١  ملالحظا   
لتنظيـم للبـث  ملقبـو عامليـا  بعـض  نـه مـن 
مو  هذ  تدعو عد   . مر  إلعالمي 
ية   لتعد لنظـا  حلاجة لضـ  لتنظيـم مثل 
ئية مصد  و ملوجا  كو  ئية،  و ملوجـا 
إلقحامية لعملية  ملسيطر  لطبيعة   ، د عاما 
 . ئي لكب إلنشـا موقع بث  لتكلفة  لبث، 
ل ض  ال  تـه، من  لوقت  لكـن  
حلكومة   سكا ناقد  لتنظيم   يستغل هذ 
لرسـمي.  هذ من شـأنه  النتقا  لذين يث 
حلر  لة  لعا النتخابا  لتعب   ي بحرية 

 . بشكل جد
نة بني هذ  ملستخدمة للمو لرئيسية  لوسـيلة   
ملتعلقة  لتنظيـم  حالة عمليـا  ، هـي  ملتطلبـا
حلكومـة.  يـة مسـتقلة عـن  بالبـث  جهـة 
لتعب بتحديد سـلطة  ك حلريـة  اية  تتحقـق 
ستع هذ  جلهة بحذ شديد حتى ال ت  هذ 
لقضائية.  جعة  ملر ا ع  بعر قر لسلطة، 
لكن بعض  لتحقيق،  لتا صعب  السـتقال   
لسـيا  لتدخل  إلجـر قد تسـاعد  منع 
ـب  ال  جلهة.  لسـيا  عمـل هـذ  غـ 
ألقل، جز من   قسـم  جلهة، ع  تكـو 
لكن جهة مسـتقلة متاحـة للعامة ع  حكومـي، 

إل  لس  ب تعيـني  لس  مسـتقل. 
ستقالليتها.  لتنظيمية بصو تعز  خلا باجلهة 
شـفافة مع  ة  لتعيينـا بصو نز ـب  تتم 
لشعب.  عمو  ملد  ملجتمع  كة  لس بمشـا
لتعيينا من قبل شـخص منفر  ب  تتم  فال 
سـع من  نـ بشـكل يضمـن نطا   حـز 
ايتهم  ب   ، ألعضا متى تم تعيني  كة.  ملشـا

لتنحية، عد  ظر قاهر معينة.  من 
لبث  طية، يقو منظمو  لديموقر لد   معظم 
حلصـو عـ  ، هـي  أل ئيسـيتني.  بمهمتـني 
قبة عملية منح  ملنظم بمر خصة عمل حيث يقو 
تطبيق  ملبا بتحسـني  لثانيـة، هي  لرخصـة. 
لتـي تعنى عا  خلاصـة بالبث  لسـلو  عد  قو

 . تو لبث  سا  بمجموعة من قضايا مما
عـ  معقـد  عمليـة  لرخصـة  منـح  عمليـة   
العتبا كجز من  مل بعني  خذ عد عو ملنظمني 
لد يعمل  لعديد من  لرخص.   عملية منح 
التصاال  ملسـئولني عن  ملنظمو بالتنسـيق مع 
لعامـة لتطويـر خطـة متكاملـة السـتخد طيف 
صيـص  عـ  خلطـة  هـذ  تشـتمل  يـو.  لر
صيص فرعي ل  ضافة   لبث  تر 
 ، لتلفا يـو،  لر ملسـتخدمني ( لبـث ملختلـف 
لعـا  لبـث  ملحليـة  لوطنيـة  ملحطـا 
لك  لفكـر من   ملجتمعي).  لتجـا 
لـ بنا  صيص  لقيـا بعملية  هـي ض 

 . ليس فقط ألع مقد عطا د  ع خطة 
لرخـص ض تنو  لرئيسـية ملنح  ألهد  مـن 
مللكية.  ملحتـو  ئيـة مـن حيـث  و ملوجـا 
لـك معيـا معلنا ملنح  ـب  يكو   ، بالتـا
لرخص  ب  تكـو عملية منـح  لرخـص. 
صـد  يتـم  لـد  معظـم  ـة.   نز شـفافة 
قت   خيص من  ل لدعو لتقديم طلبـا 
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املـــادة ١٩

لتنافس ع  ملهتمـة  جلها  خـر حيث تسـتطيع 
فض  يسـتطيع كل مـن تم  ضة.  ملعر لرخـص 
جعة قر  ملحاكم ملر للجو   خصة من  منحه 

لرفض قضائيا. 
كا  ـو فر قيو جنائيـة  مدنية ع  ال 
ها من  غ مـج  ل لبـث فيـ يتعلـق بمحتـو 
ته، فإنه من  لوقـت  لعامة.   لتطبيـق  عـد  قو
عـد  لبـث بتحسـني قو كا  ملعتـا  تقـو 
يتم  لبث.  سا  مما تو  لتي حتكم  لسـلو 
كا  لسـلو هذ بالتشا مع  عد  حتسـني قو
تكـو  ـب   ملهتمـني،  ني  ملسـا لبـث 

مفصلة.   ضحة 
لقضايا،  سـع من  لبث عا بنطا  عد  تعنى قو
ضيع  ملو لتعامل مـع  خلصوصيـة  لدقـة  مثـل 
ا.  مثا لعنف  جلنس  حلرما  حلساسـة مثل 
سا معينة كالتحايل  قد تعنى كذلك بقضايا مما
ملقابـال  جـر  ملعلومـا  عـ  للحصـو 
عد تؤسـس  لقو هذ   . ملعلوما لدفع مقابل 
ألحـكا  عالقة باالنتخابـا  حد ما مثل 
حـكا   بـ   ، حليـا لتـو  حلاجـة  
، قد تعنى  خـ  . ملبا لوصـو  مج  عالقـة ب

عد بقضايا تتعلق بالدعاية.  لقو هذ 
ضع  لرئيس للنظـا هو  ـد  ـب  يكـو 
لبـث ملخالفـة  كا  كثـر منـه معاقبـة  معايـ 
  ، لعقوبا لـك، فـإ  متاشـيا مـع  نـني.  لقو
صال  د   ب   ألقل،  أل ع  ملـر 
نـذ  طلب بث  ، تتألف من  بالتـا لتـ 
ألكثر  لعقوبـا  مـا  عـ باملخالفة.  سـالة 
حـا  فتطبـق   لتعليـق،  مـا  كالغر جديـة 
لعقوبا  لد فشل  لكب  ملخالفا  تكر 

ملشكلة.  صال  ألخر  

لوطنية  قية  لعر يئة  لعر تأسيس  لقد تم  
إلعال من قبل سلطة  سائل  لالتصاال 

د  ملنظمة للبث.  ملؤقتة كاجلهة  لتحالف 
لتنافسية بني  ية  لتعد ئي  تقوية  بشكل 

قية.  لعر إلعال  التصاال  خدما 
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املـــادة ١٩

االنتخابات في العراق ٢٠٠٥: 
املالحظة ٧

ملطبو  إلعال  تنظيم 

خلية:  لد جع  ملر
 ٦ شا ٣  إل ملا ١٩   

 ٢ ملوجز ١  ملالحظا   
ضع  جو حاجـة   ملتعـا عليه عـد  مـن 
لك  يعو   . ملطبـو إلعال  نظمـة معينة حتكم 
لذ تسـتخد  إلعالمـي  نـه، خالفـا للبـث   
د طبيعية  ، ليس هنا  د مصد عاما 
 ، بالتا لعاملة  ملطبو  إلعـال  قع  ع عد مو
لك،  مع  نظمـة خاصة.  فليـس هنا حاجة  
جلميع - مثل  نني تنطبق ع  فاإلعال خاضع لقو
كا   لقـذ -  تم تأسيسـهم ك نـني  قو
نني  لقو بحية، فتنطبق عليهـم نفس  هيئا غـ 

لربحية.  يئا غ  كا  خلاصة بال
لرخص  نظمـة منح  ، تعد  لد لقانـو   ظل 
فض  حتـ  لتـي تتضمن   ، ملطبـو لإلعـال 
عة.  ، غـ م لن ملنـع من  لرخصـة   منـح 
نشـا  حلق   لتعب  حيـث يتضمن حـق حريـة 
ك متـت مالحظته، ال   ، ملطبـو مركـز لإلعـال 

حلق.  حلد من هذ  د طبيعية ت  يوجد 
لفنيـة  ملتطلبـا  ، ال تتعـد  خـر مـن ناحيـة 
لصحيح  لتي تعريفها   ، ملطبو إلعال  لتسجيل 
ية، ع  لد ملطبوعا  هـ  جل يع  لتو هو 
ملتطلبـا  لتزمـت  ، طاملـا  لتعبـ ضـ حريـة 

لتالية:  بال 

لتسـجيل طاملا تم توف  ال يوجد م لرفض   .١
ملطلوبة؛ ملعلوما  يع 

طا تعجيزية  ملعمو بـه  لنظا  ال يفـر   .٢
؛  إلعال ع 

؛  لنظا ليس شاقا  حد كب  .٣
لنظـا مـن قبـل جهة مسـتقلة عن  تتـم    .٤

حلكومة. 
ملطبـو ليس  إلعـال  لـك فـإ تسـجيل  مـع 
، فإ  بالتا مه،  سـتخد سـا  يمكن  يا 
ألمم  يعا  لد ال تطلبه. تبنت ت لعديد من 
ألمن  منظمة  لتعب  ية حرية  خلاصة بح ملتحد 
ألمريكية،  لواليا  منظمة  با  لتعـا  
سـا  ذ من  كا  عالنـا مشـ  عـا ٢٠٠٣، 

ألنظمة:  ستخد هذ 
إلعال   فـر متطلبا تسـجيل خاصـة ع 
سـا  قـد تتم  مـر غـ   ملطبـو هـو 
لتسـجيل  نظمة  تعـد  ـب جتنبه.  مه  سـتخد
لتي تفر  لتسجيل  فض  لتي تسـمح بحرية 
قبها  لتي تر ملطبـو  إلعال  طا كثـ ع 
حلكومة، مثـ للجد  جهـا غ مسـتقلة عن 
قة عليه  ١٨ كانو  ملصا . (متت  بشـكل خا

 (٢٠٠٣ 
إلعال  طيـة، قا  لديموقر لد  لعديـد من   
لذ لتعزيز  خلاصة بالتنظيم  ملطبو بوضع نظمه 
ملوجز ١٧:  ملالحظة  جع  فضل ( معاي مهنية 
). بإمكا هذ  لـذ لتنظيم  ملهنيـة  ألسـاليب 
يع  لت فضل  ملساعد  تعزيز معاي  ألنظمة 

. ملسائل بالقانو ال تنظيم هذ  ا من 
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املـــادة ١٩

االنتخابات في العراق ٢٠٠٥: 
املالحظة ٨

لصحفيني  تنظيم 

خلية:  لد جع  ملر
شا ٣  إل ملا ١٩   

 ٢ ملوجز ١  ملالحظا   
من خال  جلميـع  لتعب ع  ينطبـق حق حريـة 
مي حق  ، فإنه  بالتـا  . إلعال سـائل   من 
لصحافـة. فيـ يتعلـق  لعمـل    شـخص  
مر  لصحفيني  لصحفيني، يعـد ترخيص  بتنظيم 
لتعر  . ك سيتم  نا ئيسـيا سـتتم معاجلته  
لعديد  لذ يثـ  لصحفيني  عتـ   موضـو 

لقضايا.   من 
لتـي بموجبها  لصحفيني،  نظمـة ترخيـص   
لصحافة  ترخيص،  سـة  ألفر من مما يمنع 
ملهن  لصحافة عن  تلف مهنة  عة.  تعد غ م

خصة.  لتي حتتا   لطب  ألخر كمهنة 
إلنسا  لبينية حلقو  ألمريكية  ملحكمة  تعاملت 
لقضايا باإلشا  موقفها  بشكل مكثف مع هذ 
يكا يطلب  يسـتو  من قانو صا  كوسـتا
عضا   لصحفيـو معاي مهنيـة  يكونـو 
 ، عتبـا قاعد نقابـة (كوليجيـو).  حكم، تم 
ملحكمة بوضو بأ من حق  شـخص  قر 

لصحافة:  سة  مما
لرئي  النعـكا  لصحافـة هـي    ...
ذ  لفكـر.  لتعبـ  جلوهـر حلريـة 
هو   ، لتعب تباطها بحريـة  ال لسـبب، 

حـق مكتسـب للجميع، ال يمكن مسـا 
لصحافـة مـع  مهنـة تقـد خدمـة  
يب  لتد ملعرفة   لعامة من خال تطبيق 
ملنتسبني  جلامعة  من خال  ملكتسب  
لعضوية  د «كوليجيو» (  نقابة مهنية 
ملنصـو عليها   لنقابـة  يـة   إلجبا
الستشا  لر  لصحافة،  سة  قانو مما
لثا ١٩٨٥،  يـن  OC-٨٥/٥  ١٣ ت

قم ٥، فقر ٧١).   ، سلسلة 
لعامة  لـ  لد    لقانـو  يشـ  ك 
شـ  لصحافة، مثل  سـة  ع من يسـتطيع مما
عية. فهذ  جلامعية  عمر معني، غ  جـة  لد
جلميع  ل تفر قيـو غ م ع حق 
ملطبو  إلعـال  لنفس من خال  لتعبـ عـن   
ضافة   . خر لعمر   حالة  لنظر عن  بغـض 
لـد تظهر  لعديد من  خلـ   لـك، فـإ   
ال  عي  جت ل ال تفي بأ هـد   هـذ 

 . كثر مهنية بشكل خا تر  صحافة 
لصحفيني  لطلب من  ملـ  يضا، من غ  نه 
حلاال  لكث من  لعضوية   هيئة مهنية.  
ملهنة  خو  يعـد هذ طريقة غ مبا للحد من 
لطـر  ، فإنـه غـ مـ شـأنه شـأ  بالتـا
خر هـي طريقة  ملنـع.  حاال  ملبـا  
عجو  لذيـن  لـو  لصحفيـني  للسـيطر عـ 
لصحفيـني  يـع  لسـلطا بطريقـة مـا. يتمتـع 
النض  م قا ع  لنقابية بمعنـى  باحلرية 
النض   ا بأنفسهم  عد  تا  نقابا 

لنقابا   يرغبو بذلك. 
هاتـني  لبينيـة   ألمريكيـة  ملحكمـة  شـا 

يكا:  لنقطتني  مرجع كوستا
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املـــادة ١٩

خيص  بنا ع مـا تقد فـإ  قانو ل
عضـا  لغـ  يسـمح  ال  لصحفيـني 
يق  لصحافـة  سـة  لكوليجيـو» بم »
ـي  لكوليجيـو» عـ خر النضـ  «
ـاال معينة  ملتخصصـني   جلامعـا 
. قانو مثل  ملعاهـد يعد غ منسـجم مع 
ألفر  يـع  الـف فقـط حق  ... ال  هـذ
ملعلوما من  ألفكا  ن  بالسـعي  
يضا حق  ـا، بل  تا سـيلة  خال  
ملعلومـا   تدخل  لعامـة  تلقي 
ملنصو  لنقابة  يـة   إلجبا لعضويـة  )
لر  لصحافة،  سة  عليها   قانو مما
يـن  ت  ١٣   ٨٥/٥-OC الستشـا 
فقـر   ،٥ قـم   ، سلسـلة   ،١٩٨٥ لثـا 

 .(٧١
لصحفيني يطر  عتـ  إلشـا    يمكـن 
ألمر  خيص، مع   ل تلفة متاما عـن  قضايـا 
العت  نظا يعطي صحفيني  . يش  خال متد
قع  ظائف  مو لوصو   ألفضلية   معينني 
يكو  معينـة غـ متاحة بشـكل كامـل للعامـة، 
حيا  لكن   ملساحة  د  لك عا بسبب 
هـا. مثا معر ع  غ منية  خر ألسـبا 
لنـو حيث يضمن  لس  العت   لك هـو 
حيانـا يمنحـو ميـز  لدخـو  للصحفيـني 
ذ  ملنطقي  لسـبب  خاصـة  حتى مناصـب. 
لعامة  إلعال هو عيو   خلاصة   ملعاملة 
ملصلحة  ص  جلميع ملسـائل  لتي تضمن سـ 

لعامة. 
العت كوسائل للتدخل  نظمة  ستخد  و  ال 
سـتثنا  لصحفيـني   عمـل  عـ  لتأثـ    
ـب  تتم  ذ  فـني بنقدهـم.  صحفيـني معر
ـب بنا قر  قبـة من قبل جهة مسـتقلة  ملر
لعا أل  د  العت ع معاي موضوعية.  

ك عد ممكن من  عت  العت هو  ططا  من 
حني  ملسـاحة.  ية  د د فقط  لصحفيـني، 
ب  يؤخذ بعني  ملساحة قضية،  يكو موضو 
هم من  عت لذين تـم  لصحفيني  العتبـا عـد 
العت فر  يع  ب ع مشا ال  عال معني. 

طالقا.  لصحفيني  لقيو ع 
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املـــادة ١٩

االنتخابات في العراق ٢٠٠٥: 
املالحظة ٩

في  لسياسية  كة  ملشا لتصويتحلق في 
خلية: لد جع  ملر

٢ شا ١  إل ملا ١٩   
ملوجز ١ ملالحظة   

نظمة  حلكومة   سـا سلطة  لنا هي    
لكـن يصعـب عمليـا،   طيـة.  لديموقر حلكـم 
طنني  ملو ستشا   ، لسـكا حلديثة بماليني  لة  لد
لنا  حلل هـو قيا   . بشـكل فر حـو كل قر
ا  ، ال النتخابـا بتعيـني حكومـة، عـن طريـق 
النتخابية.  هـا  فقا لوعو لقـر بالنيابـة عنهم 
ية ليتسـنى للنا  النتخابا  ـب  تكو 
ملتوقع.  نى مـن  هم  لذيـن  ملمثلـني  سـتبد 
النتخابا ض  لة مسـئولية تنظيم  لد تقع ع 
ال بصوته. ك تقع ع  إل طن فرصة  متال كل مو
ة، بمعنى  نز نتخابا حر  لة مسئولية ض  لد
النتخا  الختيا  ين ع  قا حر  طنني  ملو  

لوعي/ملطلع. 
لتصويت حق 

لسياسـية  ملدنية  لـد للحقو  لعهد  يضمـن 
 . النتخابـا لتصويـت   طـن   حـق كل مو
ألمم  ـا  قر تفاقيـة  لـد عبـا عـن  لعهـد 
لد  لعهد  يضع  لعـر طر فيها.  ملتحد 
ملتوجب ع  لتي مـن  ملعاي  ألسـس لعد مـن 

ا. نتخابا ا  تنفيذ  اللتز  لد 

مليثـا هـو   لـذ يفرضـه  لرئيـ  ملطلـب 
، مفتوحـة  ملبـد ، مـن حيـث  النتخابـا تكـو 
ملقيمني  ين   ملولو لـك  طنني، ب   ملو جلميـع 
حلكومـة قيـو ع  لـة. قـد تفـر  لد خـا 
لقيو  ب  تكـو هذ  لكن  لتصويـت،  حق 
معقولة.  سـبا موضوعيـة  بنـا ع  قانونيـة، 
لتصويت  لذين حتت سـن معني مـن  فمثـال، منـع 
بالتا مسـمو به.  معقـوال،  يعتـ موضوعيـا 
لعر  للغة   ألصـل   ملبنية ع  لقيو  لكـن 
لر  ألمال   لتعليم   جلنس   لديـن    
حلاال فهي غ مسـمو  ها من  لسـيا  غ

 . ا حتت  ظر كا
، ليس فقط  لـد لعهـد  ، حتـت  لسـلطا عـ 
لكن  طنـني بالتصويت،  ملو يع  العـ بحق 
يع  ـا خطـو فعالة لضـ   يضـا  عليهـا 
سـة هذ  لتصويت قا ع مما ـم  ق  لذيـن 
لسلطا  ،  ع  ملثا هذ يعني، ع سبيل  حلق. 
لناخبني  مة لضـ   لال إلجـر  ـا كافة 
لتي حتكم عملية تسـجيل  عـ علـم باإلجـر 
ضافة   ب،  ا.  النتخابا بحد  لناخبني 
إلجـر معقد بحيث  ال تكـو  جلانب،  هـذ 
ب توف  ملحتملـني.  لناخبني  تثبـط من عزيمـة 
لعديد من  ملتعلقة بالتصويت   ملـو  ملعلوما 
لذين  ملساعد للنا  ب توف   ، ألقليا لغا 

. لت ألمية  إلعاقة  يعانو من صعوبا مثل 
يضا،  لتصويـت،  لفعالـة حلق  سـة  مل تعتمـد 
ملتنافسني  لكافية للناخب باملرشـحني  ملعرفة  ع 
ملطلـع/ الختيـا  لقضايـا ليكـو قـا عـ 
لسـلطا  تلتز  لغايـة، عـ  ـذ  عـي.  لو
ملناسب للمعلوما  حلر  النسيا  بض توف 

لناخبني.  
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املـــادة ١٩

(سـلطة  قـي  لعر النتخابـا  قانـو  يسـمح 
 ، قم ٩٦)، ك هو مطلو ألمر  ملؤقتة  لتحالف 
يطة   قيـني بالتصويت  لعر طنني  ملو جلميـع 
ليـد ٣١ كانو ثـا ١٩٨٦  ما  يكونـو مـن مو
ق له  لك. هـذ  جانب   شـخص  قبـل 
قية  مؤهل للحصو  لعر جلنسية  حلصو ع 
هذ  يضا.  لتصويت  قية يمكنه  لعر جلنسية  ع 
لذين سحبت منهم  ألشـخا  يشمل باألخص 
ينية   قيـة ألسـبا سياسـية   لعر جنسـيتهم 
لذين سـحبت منهم جنسيتهم  عرقية  طائفية، 
لناخبني  يع  . عـ  خر م ع جنسـية  حلصو
عـن  صـا  جـر  فـق  مسـبقا  لتسـجيل 

. لعر ملستقلة لالنتخابا   لعليا  ملفوضية 
خلصو  جه  ألمني قضية مقلقة عـ  لوضـع 
لسلطا  مع   مة.  لقا قية  لعر النتخابا   
ألمن بشـكل  بـد ع ض  قـد ال تكـو قا 
لد  لعهد  حلكومـة ملزمة حتـت  ال   كامـل، 
لقيا ما  لسياسـية عـ  ملدنية  خلـا باحلقو 
منع  الق  طا  ألمن حو  سـعها بتوف 

ديد  قهر للناخبني.  
لسياسية كة  ملشا حق 

ب  يمتلك  طية فعالـة،  لديموقر لكـي تكو 
سـع مـن مرشـحني  لو خليـا  لناخبـو حريـة 
ظـر   ، ـذ  . النتخابـا ـم   سـيصوتو 
لسياسـية  ملدنية  خلا باحلقو  لـد  لعهد 
شـيح  ل ملعقولـة عـ حـق  لقيـو غـ  يـع 
ا ع حق  ملسـمو  لقيو  تشـبه   . لالنتخابا
ا ع حق  ملسـمو  شـيح لالنتخابا تلك  ل
نى  ضع حد  لتصويت. فيمكـن للقانو مثال، 
قصا   و  ال   . النتخابا ملرشـح   لعمر 
إلقامة   مرشح ألسبا تتعلق بالتعليم  مكا 
ظر  لكن قد  لسياسـية.  النتـ  ألصـل  

شـيح،  ل ملناصب من  ألشـخا  بعض  ع 
النتخابا ستقو  تضا مصالح.   كانت 
شـح  ل ، قـد يمنـع قـا من  ملثـا عـ سـبيل 
لفصل  ملنصـب ما  كا جز مـن مهامه كقا 
لـذ  ملنصـب  ملتعلقـة بصاحـب  خلالفـا   

يطمح   ينتخب له.
لة تسـجيل  لد لـد  تطلب  لقانو  يسـمح 
تتضمـن  ال  عـ   ، النتخابـا ملرشـحني  
ائية   عيـد  طـا  مو لتسـجيل  جر 
ملرشـحني  سـو يصعب حتقيقها  تعطي بعض 
ال يعا  ب  آلخرين. كـ  ـة ع  يـا غ نز مز
شح ملنصب من   ل لذين يقر  ألشخا 

  متييز نتيجة لذلك.
لسياسـية  لكيانا  ألحـز   حـد قانو 
قم ٩٧)،  ألمر  ملؤقتة  لتحالف  قي (سـلطة  لعر
ملؤهلني للتصويت ترشيح  ق فقط لألشـخا 
ليد ٣١ كانو ثا ١٩٨٦  ، مو نفسهم لالنتخا
لقانو ع   لك. كـ يفر هـذ   مـا قبل 
شـخا  منظ ترغب  موعة  شـخص  
النتخابا  تكـو معتمد  شـيح نفسـها   ب
ملسـتقلة  لعليا  ملفوضية  ككيـا سـيا من قبـل 

. لعر لالنتخابا  

âjƒ°üàdG »ah á«°SÉ«°ùdG ácQÉ°ûŸG »a ≥◊G :9 á¶MÓŸG



٢٣

املـــادة ١٩

االنتخابات في العراق ٢٠٠٥: 
املالحظة ١٠

ثنا  لتعب  النتخاباية حرية 
خلية: لد جع  ملر

شا ١ إل ملا ١٩   
٩  ٣ ملوجز ١  ملالحظة   

حلكومة  طية، بتعيـني  لديموقر   ، لنـا يقـو 
م  ا بالتصويت لصالـح من يفضلو تا لتـي 
يـة.  نتخابـا  ملناسـبني   ملرشـحني  مـن 
لقـد بحريـة  سـة هـذ  لناخبـو مل تـا 
ملرشـحني  قيقـة حـو  حكمـة،  معلومـا 
قيقة  ـم،  جانب معلوما  خلفيا هم  بر
ملناظـر  لتـي تـد  لرئيسـية  لقضايـا  حـو 
ك شـد جلنة حقو   . النتخابا ثنا  ا  حو

: ملتحد لتابعة لألمم  إلنسا 
ألفـكا  للمعلومـا  حلـر  لتبـا   
بـني  لسياسـية  لعامـة  لقضايـا  حـو 
ملنتخبني  ملمثلـني  ملرشـحني  طنني  ملو
هـذ يعنـي صحافـة حر   . مـر 
اللتز  خر قـا ع  عال  سـائل 
قا  قابة  قيو  لعامـة   بالقضايا 
هذ يعني قد   ... لعا لر  ع توعية 
إلعـال بوجـه  سـائل  عـ  طنـني،  ملو
ملوسـع للمعلوما  لوصو  ، ع  خا
حـو  آل  ملعلومـا  نـ  فرصـة 

ها. عضا ملنتخبة  جلها  نشاطا 
سالة  ، ٧ نيسا ١٩٩٩،  (جوث ضد كند

قم ١٩٩٥/٦٣٣)

 ، جبا موعـا  حقـو  هنـا ثال 
ملعلوما  ملف  تقو بمسـئولية توف  من 
 ، القـ يـق  لتوجـه  صنا  خضـم عمليـة 
لسياسـية  ألحـز  هـي:  ملجموعـا  هـذ 
النتخابية  ملناصـب  ملتنافسـو ع  ملرشـحو 

. لناخبو بالطبع  ية  إلخبا إلعال  سائل 
لتعب حق حرية  لسياسية  ألحز 

خرين،  لتعب ك ضمنه، مـن بني   حـق حريـة 
لسياسـية،  ملدنية  خلا باحلقو  لد  لعهد 
ألحز  يع  مي حق  لعر طر فيه،  عهـد 
سـيلة  لنا ع  سـالتهم   لسياسـية  نقل 

ا. تا لتي  إلعال 
التصـا  عـ  لسياسـية  ألحـز  قـد   
يـة لعمل  أل مـر  غايـة  ملحتملـني  بالناخبـني 
لناخبو  طية بشـكل صحيح. سـي  لديموقر
لتصويـت حلـز مـا  يكونـو متأكديـن من   
لناخبـو قـا عـ  قفـه. فحتـى لـو كا  مو
نه، سيكو  تا لذ  سميا للحز  لتصويت 
يـا  غيا معلومـا كافية حو  هـم  ختيا
ملتنافسني. فإ متكن حز  ملرشحني  ألحز 
ئهم، فسـو يسيطر ع  يصا  ثنني من   

الة. النتخابا ال 
فضل  ضع    ، ، بالـ ألحز  بعـض 
سـالتها، فحز يموله  ها في يتعلق بن  من غ
ثريا سيتمكن  صحا بنو  فة   شخصية معر
ك من حـز يفتقر  النتبا بسـهولة  مـن جذ 

 . لشهر للتمويل  
لطبيعية هي، ببسـاطة، جز من  مليز  مثـل هذ 
لد  لعهد  لة، حتـت  لد لكن عـ  لسياسـة. 
لسياسـية،  تضمن  ملدنيـة  خلـا باحلقـو 
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املـــادة ١٩

لوصـو  بعـض  ألحـز عـ  يـع  قـد 
ألقل. فيجب  ، ع  جلمهو التصا مع  سـائل 
لطبيعيـة  لسـلبيا  لعقبـا عـد  يـع  لـة 
 ، ملثا . ع سـبيل  حلز ة عن صغر حجم  لنا
حلصو عـ عد  لعمل بـ  ـب تأجيـل 
يع  حلز بتو ألعضا  ما بعد قيـا  معـني من 
عا عامـة.  جانب   جت قامـة  ته  منشـو
صو  ابية لض  ا خطو  لـة عليها  لد
هرية.  جل التصا  سائل  ألحز   مثل هذ 
ملمولة  لعامـة   إلعال  سـائل   ، حلا بطبيعـة 
ا  من بث  لعـا ملزمة بتوف  لقطا  من قبل 

ملتنافسة. ألحز  جلميع 
حق حرية  ية  إلخبا إلعال  سائل 

لتعب
ية بـد مركز   إلخبا إلعال  سـائل  تقو 
ألسـا  لطريق  هـا  النتخابيـة باعتبا لعمليـة 
توفـر  فهـي   . ملعلومـا عـ  لنـا  حلصـو 
ملختلفة  ألحز  لفرصـة للتعر ع  للناخبني 
النتخابا من خال  تؤثر ع نتائـج  هـا  بر

فية للمرشحني. قو  كشفها لنقا ضعف 
قـو  ئـ خطـر  ، هنـا  لقصـو يتهـم  أل
تفـر  ضغـو  حتـت  يـني  إلخبا لصحفيـني 
 ، لصحفيو يتمتع  لتغطية بطريقة معينة.  عليهم 
لتغطية  لقيـا بمهمـة  م عـ   سـبيل مسـاعد
يـة  بح  ، إلمـكا قـد  ألمينـة  ملوضوعيـة 
خلـا باحلقو  لـد  لعهـد  حقوقهـم حتـت 
ملوجز ١).  ملالحظـة  جع  لسياسـية ( ملدنيـة 
لبحث  ، حريـة  ـق للصحفيني، بشـكل خـا
نه مناسبا  نقلها ك ير ستالمها  ملعلوما  عن 
تكمـو فقط لقيو  حلكومة،   تدخـل من 
لقد  لـذ  نني  ملثـا قو عـة، ع سـبيل  م
لسـلطا مضايقـة   ـب عـ  ملناسـبة. فـال 

لصحفيـني  عملهـم  فر  عاقـة  ديـد  
ئـز للتغطية  لـك جو لعكـس من  قابـة  عـ 
لسـ للصحفيـني بتغطية  ب  بطريقـة معينـة. 
كثرها عد  لسياسـية بمن فيهـا  ألحز  كافة 
نة نتيجة ن  يـة  للحكومـة،   يعانو من 

حلكومة. لتي تؤثر سلبا ع صو  ملو 
لتعب لناخبني  حرية  حق 

ملدنيـة  باحلقـو  خلـا  لـد  لعهـد  يمنـح 
 . ملعلومـا تلقـي  حـق  للجمهـو  لسياسـية 
لشـؤ  كة   ملشـا ـع هـذ مع حـق   مـا 
خلا  لد  لعهد  يضا حتـت  ملكفو  لعامـة، 
لسياسـية، فهـذ يعني حق تلقي  ملدنية  باحلقو 
ألحز  غـ منحا حـو  معلومـا كاملـة 
ح  لرئيسـية لض  ملسئولية  تقع  ملتنافسـة. 
لتز  لتـي عليهـا  لة،  لد حلق عـ عاتـق  هـذ 
إلعـال فيها – كمصد  توف بيئة يمكن لوسـائل 
لعمل بحرية ع توف  - مـن  ئي للمعلوما
إلعـال  سـائل  تقـو   . ملعلومـا للجمهـو
لعـا بـد  لقطـا  ملمولـة مـن قبـل  لعامـة  
هي ملزمة   ، ملعلوما للجمهو سا  توف 

بذلك  حتيز.
لتز مهنـي،  نفس  إلعال حتـت  سـائل  تقع 
صحيحـة  كاملـة  معلومـا  لتوفـ  لوقـت، 
 . ملتعلقة باالنتخابا لقضايا  يع  للجمهو حو 
هي تغطية  حيانا  مما يد للصحفيني مهمة صعبة 
مهم  ح لنظر عن  ية بغض  ألحز بحيا يع 
طي،  يموقر تمـع   بغضهـم ملرشـح بعينة.  
لنخبة  ليس  يعا  لسـكا  لقو هم  مـن يمتلك 
ال يسـتبد  ل  ملطلعـة. مـن  ملتعلمـة  
لناخبني عـن طريق  لصحفيـني حكمهـم بحكـم 
خـر  بمحابا  سـع مـن  تغطية حز بشـكل 

. ك
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٢٥

املـــادة ١٩

االنتخابات في العراق ٢٠٠٥: 
املالحظة ١١

لبث  ملختلفة في  لتغطية  إلعالمي نو 
خلية:  لد جع  ملر

 ١١  ١٠  ٩ شا ٨  إل ملا ١٩   
 ١٢  ٧  ٦ ملوجز ٢  ملالحظا   

 ١٣
مج متنوعة  إلعال عا بر ملف  يطر  من 
جبه   لـك كجز مـن   . النتخابـا خـال 
بشـكل عـا قد تصنـف هذ   . جلمهـو عـال 

 : مج  ثال فئا ل
هنة؛  لر لشؤ  مج  بر ألخبا   .١

مـج  بر مـن  هـا  غ ملناقشـا  ملقبـال   .٢
خلاصة»؛  ملعلوما  »

 . ملبا لوصو  مج  بر  .٣
مج هدفا  ل لثالثة من  ألنو  د كل من هذ 
لرئي  ـد    . سـلوبا مميـز يتطلب  معينـا 
لعامة معلوما  إلعالمي هو ضـ تلقي  للبث 
جهـا نظر متنوعة ليتمكنو  كافية من مصا 

مرهم.  لتصويت ع بص من  من 
هنة  لر لشؤ  ألخبا   .١

سـائل  هنـة  لر لشـؤ  ألخبـا  مـج  تعـد بر
لعامـة معلوما سياسـية خال  ساسـية لتلقـي 
لنو  جهـا. يتمتـع هـذ  خا النتخابـا  فـ 
 . النتخابا ية مميز خال فـ  مـج بأ ل من 
طية  لديموقر لد  إلعالمي   لبث  يتعني ع 

يـا  تغطيتـه ألحـد  حيا نـا   يكـو متو
و  يع عـن تفضيل معني  ال   ، النتخابـا
لتمييز ضد حز  مرشح.  ملرشح  حز  

ال  تنفيذ   لتو يعد بسـيطا،  مـع  مبد 
النتخابا قـد يكو  ألخبـا خـال  ـا نقل 
حلاكم يتمتع عا باهت  حلـز  صعبا نظر أل 
شا  . تشـ  لبال ك بسـبب    
جر معينة للتعامل  ا  جو  ملا ١٩  
ضة   ملعا لر لألحـز  لك، بمنـح حق  مـع 
» لضـ توف  ملتسـا لوقـت  بتنفيـذ قاعـد «

حلكومة.  لتغطية ألحز خا 
لتحريرية  آل  خللط بـني  ليـة  حت مع  يضـا، 
سـائل  ملا ١٩ بأ  شـا  ، تو  ألخبا
لعا ال  لقطا  ملمولـة من قبل  لعامة   إلعـال 
إلطال في يتعلق  ـب  تبث  حتريرية ع 
ب  ا  يه   لناقل  . فأين يقد  باالنتخابـا
ب بثها خال  ال  ا   إلشـا بوضو  

 . ألخبا مج  بر
خلاصة  ملعلوما  مج  ٢. بر

هنـة غـ كافية  لر لشـؤ  ألخبـا  مـج   بر
عـ  كا  بشـكل  جلمهـو  إلطـال  لوحدهـا 
إلعال بث  ـذ يتعني ع  النتخابية.  لقضايـا 
مج  ل لسياسـا  ضافيـة تركـز عـ  مـج  بر
مـج  ل . تقـد هـذ  النتخابـا حـة   ملطر
 ، ملرشحني مبا ألحز  ع  فرصا لسؤ 
يمكن  لبعض.  ملرشحني بمناقشة بعضهم  قيا 
لك مناقشـا  لنـ ب   سـتخد عد من 
ـذ  ملقابـال  ملرشـحني  مـج  بر ملرشـحني 

 . د
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املـــادة ١٩

لتحريرية  حلرية  جة من  إلعالمي بد لبث  يتمتع 
غفـا  مـج   ل  تقريـر كيفيـة بنـا هـذ 
لة  تبا معا ـب  ية.  حليا لتـو  جباتـه  
ختيـا  شـفافة  تقريـر مـن سـيدعى  ـة  نز
ملرشـحني بعنايـة فائقة لض  كني من غ  ملشـا
خلاصة خال  ملعلوما  مج  ب بث بر  . لتو
ضافة   الست  ملشـاهد   لذ   قا 

 . ألخر قا  أل
ملبا لوصو  مج  ٣. بر

 « ملبـا لوصـو  ـة « ب يسـمى  مـا  يتضمـن 
لسياسـية  لبـث لألحـز  قت مـن  صيـص 
ـا  ينتجو قصـ  فـال  لعـر  ملرشـحني 
ية  ـا. تكمـن  عال يدفعـو كلفـة  بأنفسـهم 
مـن  حـد  ـا  كو ملبـا   لوصـو  مـج  بر
ألحز  ا  لتي تتمكن مـن خال لقليلـة  لطـر 
نفسهم مبا  ملرشـحو من تقديم  لسياسـية 
ملوجـز ١٣). يتعني  ملالحظة  جـع  لعامـة (  
ا للبث  قـت  لعا توف  لبث  عـ خدمـا 
ملوجز ١٥)  ملالحظة  جـع  إلنتاجي ( لدعـم 

مج.  ل لتسهيل هذ 
إلعالمي ال يتمتع بالسيطر ع هذ  لبث  ب  
مج  ل ، فإ مسـئوليته عـن هذ  ملبا مج  ل
لتي  ألخـر  عد  لقو . هنـا عـد مـن  ـد
جع  مج ( ل ـذ  لتوقيت  لتخصيص  حتكم 

ملوجز ١٣). ملالحظة 
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٢٧

املـــادة ١٩

االنتخابات في العراق ٢٠٠٥: 
املالحظة ١٢

ألخبا  ية في  حليا هنةالتز  لر لشؤ  مج  بر
خلية: لد جع  ملر

شا ٢  ٨ إل ملا ١٩   
١٥  ١١ ملوجز ٦  ملالحظة   

هنة  لر لشـؤ  مج  بر ألخبـا  لقـد تم حتديـد 
عية من  إل مـج  ل شـكا  هـم  حـد مـن  كو
ملنابر  ملحاكم  لك  لفاعلني، ب   قبـل عد من 
النتخابيـة،  لفـ  خـا  حتـى  ليـة.  لد
لطريق  هنة هـي  لر لشـؤ  مـج  بر فاألخبـا 
ملعلوما  هـا  لنـا ع لتـي يتلقـى  ألسـا 

ها. غ لسياسية 
ثنا  ية خاصة  مج  ل لشـكل من  يتخذ هذ 
لعامـة   إلعـال  سـائل  تقـع   . النتخابـا
لتـز صا  لعا حتت  لقطـا  ملمولـة مـن قبل 
عـد حتيزها  تغطيتها  يتها  باملحافظـة ع حيا
لتعب عن  تفضيل ملرشـح  عد  لالنتخابـا 
لتعصب ضد حز  مرشـح معني   حز  
ضع   . خر   تكـو منحـا بأ طريقـة 
لد  لعديد من  خلا   لقطا  عال  سائل 
تعت مثل  لسياسـية،  ية  اللتز باحليا ملثل هـذ 
 . لتعب عة ع حرية  ما قيـو م اللتز هذ 
سائل  إلشـا   قيو مماثلة ع  لكن جتد 
لطبيعة  طا  يرها   ملطبوعة يصعب ت إلعـال 

لوسيلة.  ذ  ملختلفة 

ال  تنفيذ قـد يكو صعبا.  ملبـد  مع بسـاطة 
النتقالية، بل  طيا  لديموقر عية   إل فاخل 
سـخة، تفيـد بأ  لر طيـا  لديموقر  بعـض 
إلعالمية  ملحا  كثر  ية هي من  إلخبا مـج  ل
ألمر   هة. ففي حقيقة  لنز التـز  خرقا ملبد 
حلاكم  الئتال  لتابعني للحـز   لسياسـيني 
هم   شؤ  ك بسـبب  ما  هت يتلقو 
لـد بطبيعتـه قصـص  ال يولـد هـذ  لـة.  لد
اال للمنا  يضا  م  لكنه يتيح  ية فقط،  خبا
نفسـهم  ظـر تعرضهـم للتغطيـة  ضـع 

ية. إلخبا
عية  إل إلعـال  سـائل  ية  بسـبب  لذلـك، 
لتي  لعالية  قيـة  ملصد بسـبب   ، النتخابا ثنا 
لشـؤ  مج  بر ألخبا  جلمهو عـ  يضفيهـا 
ها  عـا بذ قصـا جهو إل هنـة، فعـ  لر
يـة. ع  حليا مهـا باالتـز  لتز لضـ حتقيـق 
لتو  جلهو إلعا  ب بذ   ، خلصو جه 
صحـا  للمرشـحني  لتناسـبية  غـ  للتغطيـة 
جر  ملا ١٩ تق  شـا  ملناصب.  
ملرشـحني  عطا  لـك  ـا، ب   لعمـل  يمكـن 
لـر كل تلقـى صاحـب منصب  آلخريـن حـق 
ملسـا   قاعـد « تطبيـق  يـة،   خبا تغطيـة 
ملتنافسـة ع  ألحـز  لوقـت»، حيـث حتصل 
ية خال ف  هنة متسا شـؤ  ية  خبا تغطية 

. النتخابا
خللط  حت  ملا ١٩، بسـبب  شـا  تو 
سـائل  ال تبث   ، ألخبا ين  ملحر مـا بـني  
لعا  لقطـا  ملمولة مـن قبل  لعامـة   إلعـال 
باالنتخابـا  ملتعلقـة  يـن  ملحر مـن    
لتز  خلا  لقطـا  عال  سـائل  ع  ائيا. 
ثنا  عد بثها  ين  ملحر ضح آل  لو بالتحديد 

ية. إلخبا مج  ل
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املـــادة ١٩

ثنـا  إلعـال  لوسـائل  عـد  لقو » تتسـق 
لوطنية  قية  لعر يئة  ا  صد لتي   ،« النتخابا
ملتطلبا  ، مع هذ  إلعال سـائل  لالتصاال 
د ع  بع تعهـد  . فهـي تضع  بشـكل عا

: عا إل يع 
نحيا تغطيتهم؛ عد  تز  ض   .١

الئتالفـا  لكيانـا  يـع  مـع  لتعامـل   .٢
ية؛ حيا هة  مرشحيهم بنز لسياسية 

طر  يع  متثيـل  جلهد لالسـت   بـذ   .٣
خلالفية؛ لسياسية   لقضايا 

لـر لض عد  حلقيقة  لتفريـق ما بـني   .٤
ية   إلخبا لتغطيـة  لـر  خللـط مـا بـني 

هنة. لر لشؤ  مج  بر
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٢٩

املـــادة ١٩

االنتخابات في العراق ٢٠٠٥: 
املالحظة ١٣

إلعال  ملبا   لوصو 

خلية:  لد جع  ملر
 ٩ شا ٦  إل ملا ١٩   

 ١٥  ١١  ٧ ملوجز ٦  ملالحظا   
 ١٨

إلعال  ملبـا   لوصو  جو نـو معني مـن 
النتخابا  ملرشـحني   يا لألحز  يعـد 
ها من  غ ألخبـا  سـالتهم. فبين تقد  إليصا 
ألحز  مج للناخبني معلوما عن سياسيا  ل
إلعـال  ملبـا   لوصـو  ملرشـحني، فـإ 
، توف هذ  بالتا لتحد بأنفسـهم.  يمكنهم من 
ة قيمة   إلعـال يعد مسـا ملبـا   لوصـو 
سـالتهم  يصا  ملرشـحني ع  ألحـز  قد 
صـو مبـا من نو مـا متا  لعامـة. هنـا   
طية، من  لديموقر لد  ملرشـحني   لألحز 

لناحية لعملية. 
ملبا بشـكل عـا  نوعني من  لوصو  يرجع 

إلعالمي:  ملحتو 
صيصه  فال قص يتم  سـتحقا لبث  نظا   .١

ملرشحني؛ ملتنافسة  لسياسية  ألحز  بني 
ملطبو  إلعـال  سـائل  ملدفو   إلعـال   .٢

إلعالمي. لبث 
ملبا لوصو  ١. حصص 

طية  لديموقر لد  لعظمى من  لغالبية  يتوفر لد 
نظمة مؤسسة حيث تقسيم كمية معينة من حصص 

ملتنافسني.  ملرشحني  ألحز  ملبا بني  لوصو 
لسـ لألحـز بالتحد  لك هي  لفكر من 
لعامة  إلعال  سـائل  تكو  لناخبني.  مبـا  
لرئيسية،   لوسـيلة  لعا  لقطا  ملمولة من قبل   
لد يقو  حلصص  بعض  يع هـذ  ، لتو لعا

ها.  لبث إلعالمي خلاصة بتوف
ألحز  لبث بني  قت  صيص  يمكن حسا 
لتي  لـد  .  معظـم  ملرشـحني بعـد طـر
قت  صيـص  نتخابيـة، يتم  حتتفـظ بسـجال 
ملعني،  لسابق للحز  أل  لبث بالتناسـب مع 
حلز   لتي حصـل عليها  ألصو  مثـل عد 
قت  ، يو  خر لسـابقة.    النتخابـا 
لسياسـية  ألحـز  حلـر بالتسـا بـني  لبـث 
كثر مالئمة للعر  ألسلو  ملرشحني.  هذ 
تبا   .  حا  نتخا يـخ  حيث ال يوجد تا
لتخصيص  عد  ب  تكـو قو ألسـلوبني  من 

شفافة.  ة  نز قيقة 
ملمولـة مـن  لعامـة   إلعـال  سـائل  ال تتمتـع 
تو  لتحريرية ع  لعا بالسـيطر  لقطـا  قبل 
، ال يتحملو  بالتـا ملبـا  لوصـو  حصـص 
لكنهم   . ملحتـو يـة مسـئولية قانونيـة عن هـذ 
لـك، يتحملـو مسـئولية قانونيـة  قامت  مـع 
ـا خطـو لتبنـي  ملعينـة با إلعالميـة  ملحطـة 
لك، ال  ضافة   قة عليها.  ملصا ـا   لت
ملسئولية  حاال قصو عندما تشكل  متتد هذ 
لعنف  ا عـ  ـا حتريضا مبـا  لت
إلعالميـة مد كافيـة ملنع ن  ملحطـة  كا لـد 
ملوجـز ١٨).  ملالحظة  جـع  ا ( لت هـذ 
ية للمسـئولية  العتيا ألحكا  لتخ عن   هـذ 
ية  أل النتخابية  لقص للحمال  ملـد  ي 
حلو  ة تشمل ع  نز لقصو النتخابا حر 
ملسئولية هذ ال حتر  ية  د لكن  حلر.  لسيا 
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املـــادة ١٩

ملسـئولية عن  ملتحدثني من  لسياسـية  ألحـز 
م.  ا ت

ا تسـاعد  انا أل حلصـص  يـو بتوفـ هـذ 
إلعال  النتخابـا ( لتكافـؤ خال  عـ تعزيز 
ليـه الحقـا، متوفـر  ملشـا  ملدفـو  النتخـا 
لسياسـية  ألحز  لذ تسـتطيع  حلد  فقـط  
 ، لد لعديد من  ملرشـحني حتمل تكلفته).  
ملمولة  لعامـة   إلعـال  سـائل  يتوجـب عـ 
انا  لبـث  قـت  لعـا توفـ  لقطـا  مـن قبـل 
لسياسـية  ألحز  نتا ملسـاعد  فق  توف مر
ملالحظة  جع  م ( ملرشـحني ع حتض لقطا

ملوجز ١٥). 
ملخصص  لوقـت  يـة بمـكا  يكـو  أل مـن 
سـالة  ملبا كافيـة إليصا  لوصـو  حلصـص 
جلمهـو عـن  إلعـال  ملرشـحني  ألحـز 
ملرشحني.  شخصيا  مؤهال  حلز  قف  مو
ك  للقطا ب يضمن  ب تصميم توقيت بث 
مكن  ملستمعني، فحيث  ملشاهدين/ عد ممكن من 
ملشـاهد  قـت   للقطا خـال  ـب بـث 
قا ال يسـتطيع قطا كب من  ـب بثها   ال 
ليها، مثل منتصف  الست  ا   لسكا مشـاهد

لليل. 
إلعالميـة  عـد  لقو فتتطلـب   ، لعـر مـا  
لوطنية لالتصاال  قيـة  لعر يئة  لصا عـن 
قية  لعر إلعالميـة  لشـبكة  إلعال من  سـائل 
حكاما  قد تضع  ملبا  لوصو  توفـ حصص 
جلميع  ألفال طاملا يتم تطبيقها ع  ـذ  نظمة 

 . بعد

إلعال   .٢
خـر  طريقـة  هـو  ملدفـو  لسـيا  إلعـال 
ملبا  لوصو  ملرشـحني مـن  ألحز  متكن 
لبـث  لسـيا   إلعـال  يعـد  لناخبـني.   
لـد  ، فالعديـد مـن  إلعالمـي مثـ للجـد
لبـث  لسـيا   إلعـال  حتظـر  بيـة  أل
مة عليه  خر قيـو صا إلعالمي، بينـ يضع 
ملرشـحني  لألحـز  ألفضليـة  يعطـي  كونـه 
بية للنظر  ال  هنـا توصية تدعو  ألغنى. 
لواليـا  مـا    . لسـيا إلعـال   حتديـد 
إلعال  ، يعـد حظر  فـر قيو عـ  ملتحـد

. لتعب لسيا مناقضا حلرية 
إلعـال   ، فـإ حظـر  لـد لقانـو  مـا  
لك   حلظر  ما  عـا.  إلعالمي يعد م لبـث 
، مع   لتعب ملطبو فيعد خرقا حلريـة  إلعـال 

لقيو قد تكو مقبولة.  بعض 
ملدفو مسـمو به،  لسـيا  إلعـال  مـع  
سـعا  ـب  توف بنـا ع   نـه  ال 

كة.  ملشا ألحز  ية جلميع  متسا
خـال  إلعـال  عـد  قو فـإ   ، لعـر مـا  
لوطنية  قية  لعر يئـة  لصا عن  النتخابا 
إلعال تسـمح باإلعال  سـائل  لالتصـاال 
إلعال ما عد  سائل  ملدفو   من  لسيا 
قية.  لعر إلعـال  لتي تعد جز من شـبكة  تلك 
ا  لسياسـية ع  إلعالنـا  يتطلـب توضيح 
ألخـر  مـج  ل ، ليتـم متييزهـا عـن  عالنـا

ا. صحا للتعر ع 
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٣١

املـــادة ١٩

االنتخابات في العراق ٢٠٠٥: 
املالحظة ١٤

لصمت  ف  لر  النتخاباستطالعا  قبل 
خلية: لد جع  ملر

شا ١٢ إل ملا ١٩   
٨  ٧ ملوجز ٦  ملالحظة   

النتخابـا  ملتنافسـني   لعـا  جلمهـو   
النتخابـا  نتائـج  كليهـ لديـه فضـو ملعرفـة 
ألفر  ملنظـ  لعديـد مـن  مسـبقا. قـد ينفـذ 
لتي يسألو فيها عد كب   ، ستطالعا للر
ملتنافسـني.  ملرشـحني  لنـا لتقدير شـعبية  مـن 
هتـ  السـتطالعا  تلقـى نتائـج مثـل هـذ 
هـا ملنفعـة  لذيـن قـد يرغبـو بن لصحفيـني، 
لر تأث مشو  لكن، الستطالعا   . جلمهو
خاصـة  ما  فهمها  لتصويت،  ن  عـ 
طال  جبهـم  كجز مـن   . جلمهـو مـن قبـل 
لتأكد من  ن نتائج  لصحفيني  لناخبـني، ع 

يتها. الستطالعا يصاحبه توضيح أل
لر ستطالعا  كيف جتر 

سـتطالعا  ملمكن  تنفـذ  يطلب تنفيذ  مـن 
ملختلفني بمن فيهم  لفاعلـني  يع  لـر من قبل 
ألحز  ية  لتجا ألعـ  يمية  ألكا ملعاهـد 
ملؤسسـا  حلكومية  ملنظـ غـ  لسياسـية 
يمكن  يـة.  إلخبا إلعـال  سـائل  حلكوميـة 
النتخابية  حلملـة  ثنـا  السـتطالعا   جتـر 
سـتطالعا للناخبني   ايتها، ع شـكل    
ملسـتخد   لرئي  ألسـلو   . النتخابا يو 

لشـخصية (  ملقابال  السـتطالعا هو  تنفيذ 
)،  مقابـال عـ  لنـا لشـو   بيـو 

نت). إلن لعاملية ( لشبكة  اتف   يد   ل
ية لتجا لر  ستطالعا 

 . لر ستطالعا  يع  قية نتائج  ال تتسا مصد
ايـد هو،  كث من  فاسـتطال لر تنفذ جهة 
حلكومة،  ستطال تنفذ  قية من  كثر مصد  ، حلاال
يضا  لتعامل  ـب  لكن   . مثال،  حز سـيا
لـر حتـى  نفذته منظمة  سـتطال  بحذ مع 
يمكن  يكو خاطئا بشـكل كب   غـ معنية، 
قية  ئيسية تؤثر  مصد مل  مضلل. هنا ثالثة عو

. لر ستطال  نتائج 
ملقد  لسـؤ  أل هـو طريقـة صياغة  لعامـل 
: «ملن تنو  لسـؤ ملثا  . فع سـبيل  للجمهو
لكث  إلجابة عليـة من قبل  ؟» ال تتم   تصـو
ب   لطريقة ك  «من تعتقد  لنا بنفس  من 
لسؤ  ملحتمل  يؤ  ؟» من  يفو باالنتخابا

. النتخابا صد لنتائج  أل  توقعا 
الستطالعا هو ما  قية  ملؤثر  مصد لثا  لعامل 
شخا ملن  خلطأ». فإ سألت ثالثة  امش  يعر «
لنتائج  قية  لوضح  مصد لتصويت، فمن  ينو 
لسؤ  مئة شخص  . توجيه  سـتكو متدنية جد
لف شـخص سـيولد  فضل، سـؤ  سـتولد نتائج 
ابية ما  فضل. بمعنى  هنا عالقة  فضل  نتائج 
 . لر ستطال  قية  مصد م  بني عد من يتم سؤ
لتعب عنها كنسبة مئوية تدعى  ا  هذ يمكن حسا
لك  خلطأ كا  نخفض هامش  خلطأ. كل  هامـش 

. الستطال قية  ا مقيا لعد مصد فضل، لكو
لـر هو  سـتطالعا  لثالث   خلطـأ  مصـد 
ك  ملسـتجيبني. فمع  سـؤ عـد  ختيـا   
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املـــادة ١٩

نه ال يولد  ال  خلطـأ،  لنا يقلل من هامش  مـن 
لذين متت  لنا  فا  عينة  قيقة النحر نتائـج 
ستطال لر  ، تنفيذ  ملثا مقابلتهم. فع سـبيل 
لفقر ع  نت قد يكـو مشـوها أل  إلن عـ 
نت مثل  إلن لوصـو   جـح ال يملكـو  أل

 . ألغنيا
الستطالعا ية  توضيح 

لر تأث  ستطالعا  يمكن  يكو لن نتائج 
 ، لناخبو لتصويت. فقد يسـتنتج  نـ  كبـ ع 
ملفضـل سـيخ  ـم  ،  حز ملثـا عـ سـبيل 
  . ال ينتخبو ، فيقر  النتخابا ع  حا
ضعه جيد  ملفضل  م  لناخبو  حز قد يف 
خر بدال  السـتطال فيقر  ينتخبـو حزبا   
نه ممثال. لتجنب حالة  يضا  ير لذ يو  عنه، 
النتخابية بنا ع معلوما  ياهم  لنا نو يغ فيها 
لذين ين نتائج  لصحفيـني  خلطأ، ع  حتتمل 
لية  حت يتها للجمهو  لر   ستطالعا 

خطأها.
لتي   « النتخابا ثنا  إلعال  عد لوسائل  تنص «قو
سائل  لوطنية لالتصاال  قية  لعر يئة  ا  صد
فق نتائج  ـب  تر لتي  ملعلوما  ، ع  إلعـال
 : د لنا   . ع  ملنشـو لر  سـتطالعا 
ملنظمة   ؛ ٢)  السـتطال لتي نفـذ  ملنظمـة   (١
فع ثمنه؛  السـتطال  جر  لـذ طلب  حلز 
لعينـة ( عد  ملسـتخدمة؛ ٤)حجم  ملنهجية   (٣
خلطأ؛ ٦)  )؛ ٥) هامش  لنـا مـن تم مقابلتهم من 
لك،  .  جانب  الستطال لتي نفذ فيها  يخ  لتو
آل   الستطال تع عن  ب توضيح  نتائج 

حلظة تسجيلها فقط.

إلعال ف صمت 
لر  ستطالعا  لد ن  لعديد من  حظر 
فع  ، بد النتخابا لتي تسبق  لقليلة  أليا  خال 
هـذ  لناخبـني.  هـا عـ سـلو  الهتـ بتأث
لقانو  ا   ملعلوما مسمو  لقيو ع حرية 

ملوجز ٣. ملالحظة  ، ك سيتم مناقشته   لد
يـة قيـو عـ نـ  قيـة  لعر لسـلطا   تضـع 
لكـن، لف تبد ٤٨   ، لر سـتطالعا  نتائج 
اية  متتـد حتى  الق  طا  سـاعة قبل فتـح 
حلمال  لتصويـت، ال يسـمح لإلعال بتغطيـة 
يشـمل  ال  مرشـح.  حـز   أل  النتخابيـة 
ضع   ملتعلقـة بتعزيز  لقضايا غ  حلظـر  هـذ 
حلزبية  ملعلومـا  ، مثل  النتخابـا متنافـس  
لسياسـية  معلومـا  لقضايـا  ملحايـد حـو 

لناخبني. د  تثقيف 
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املـــادة ١٩

االنتخابات في العراق ٢٠٠٥: 
املالحظة ١٥

ثنا  لعامة  إلعال  سائل  النتخابا 
خلية: لد جع  ملر

شا ١، ٢، ٨، ٩،  إل ملا ١٩   
١٠، ١١،  ١٢

١٣ ملوجز ١٢،  ملالحظة   
لعامة  إلعال  سـائل  ليا   ملتعا عليه  من 
لعا تقو بد خا  لقطا  ملمولـة من قبل   
ـد تفو  ما  لتز ـا  لد النتخابـا  ثنـا 
عالمية  سـائل  لتي يمكـن  تفر ع  تلـك 

 . خر
لعامة عا  إل

لقطا  لعامـة، ككيانا ممولة مـن  عا  إل عـ 
ب  ية،  مة للحيا اللتز بمتطلبـا صا  ، لعا
بد  مرشـح معـني  حز  برنامج  ال تدعم 
ية).  حليا التـز  ملوجز ١٢:  ملالحظـة  جع  )
عايا سياسـية، فعليها تقديمها جلميع   بثـت 

. ملسا ملرشحني ع قد  / ألحز
لقانو بإطال  مها  لتز بسبب  لك،  باإلضافة  
لعامة  عـا  إل جب  ، فمن  جلمهـو تثقيف 
 . النتخابـا جلمهـو مطلـع عـ   تضمـن  
لتصويت  مـو عمليـة، مثال كيفيـة  هذ يشـمل 
لتأكد  ين  متى  لتسـجيل  كيفية  ين،  متـى 
القـ (بالتا  ية  لصحيـح،  لتسـجيل  من 
ملناصب  مها  لتصويـت  ية   ،( النتقا تقـا 

ملهمة  لسياسية  لقضايا  ملتنافس عليها. ك تشـمل 
ألحز  تلف  جها نظر  لسياسية  مج  ل
ية  أل من   . النتخابا كني   ملشا ملرشحني 
عا  إل ال تعـ   ، ملـو ، عنـد بث هـذ  بمـكا

فكا مرشح ما. خلا  تدعم  ا  لعامة عن 
 ، مـل عد جـب ع عو لو متـد هـذ  يعتمـد 
لناخبـني  جانب  هـو  عـي  منهـا مسـتو 
خـر مثل  ملعلومـا مـن خـال مصا  توفـر 
مبـا  خلـا   لقطـا  عـال  سـائل 
لصحف  ملنشـو   حكومية (كامللصقا  
جب من  لو يسـتمد هـذ   .( نا جع  لعامـة (
؛ فحيث ال تقو بذلك  جلمهو طال  حلاجـة  
ألخـر بكفـا  تصل   ملعلوما  مصـا 
لعامة  تبـا بتوف  عـا  إل ، ع  جلمهـو

. ملعلوما هذ 
من  جب هي توف  لو ذ  لقيا  حد طـر 
ملرشـحني  ملبـا لتمكني  لوصو  مـج  بـث ل
ئهم  نفسـهم  مـن تقديـم مقاطع صغ عـن 
عـا مـا ينتظـر  تقـد   . لسياسـية للجمهـو
قت يمكن  انا   لزمن  لعامة هذ  عـا  إل
صيص   ، جلمهو ك قد من  لوصو فيه  
م،  لفنية،  حد قد ملو  قت لالستديو 
ملوجز  ملالحظة  جع  ملقاطع ( نتا هذ  لتسهيل 
ب تطبيق   .( إلعـال ملبـا   لوصـو   :١٣
توقيت  مـج، كمـد  ل ـذ  ملتعلقـة  عـد  لقو

ملرشحني. يع  ملقاطع، باملسا بني 
جب، مـن خال  لو ـذ  خـر للقيـا  طريقـة 
ملناظر  هنة، مثل  لر لشـؤ  مج  بر ألخبا 
لسياسـية. فلهـذ  ملناقشـا  مـج  بر لسياسـية 
خر تقد  ية خاصة  غيا مصا  مج  ل
ال بد  النتخابية.  لقضايـا  معلوما كافية حو 
ملرشـحني  ألحز   مـج  ل  تشـمل هـذ 
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املـــادة ١٩

لتي  فيـة  جلغر ملنطقـة  النتخابـا  حـد   
عد  لقو ب تطبيـق  عيـة.  إل ملحطـة  تغطيهـا 
 ، عد هة  مج بنز ل لتي حتكم هذ  لتعلي 
، لتجنـب تقديـم  ة كل مشـا مثـل مـد مسـا
مج  موعة بر ع   . معاملة خاصة أل مشـا
ألسـئلة  تضمـن   ملناظـر   ملناقشـا 

ال تقد معاملة خاصة ألحد. نة  حة متو ملطر
عا  إل ، عـ  إلطـال جب  فقـا لو  ، خـ
هم   صـو بر مـا خاصا بضـ  لتز لعامـة 
ألقليا  لـك  ملجتمع بـ   عـا   جل يـع 
يرتبط هذ بشـكل  للغوية.  لدينيـة   لعرقيـة  
لتي تشـمل منطقة تغطيتها  لعامة  عا  كـ باإل
. فقـد جتـد بعض  عـا جل فيـة مثـل هـذ  جلغر

قلية ما. ملعلوما بلغة  ملحطا  بث 
عة   ، لعر قيـة،   لعر إلعال  تم تعيني شـبكة 
قية ع  لعر إلعـال  حتو شـبكة  طنيـة عامـة. 
لتي تصل  لتلفزيـو  يـو  لر طـا  شـبكة من 
عـد  لقو . تفـر « لسـكا يـع  بمجملهـا  
ا  صد لتي   « النتخابـا ثنـا  إلعال  لوسـائل 
 ، إلعال سائل  لوطنية لالتصاال  قية  لعر يئة 
لتي  عا  إل يع  خلاصة ع  ما  اللتز عد من 
 ، تعكس هذ قية.  لعر إلعال  متثل جز من شبكة 
اللتز  سا  فضل مما لد  لقانو   ، بشكل عا

. عال ملوضحة 
لعامة لصحف 

ملمولة  لعـا   لقطـا  لتـي يملكهـا  لصحـف 
لتز صا  ، يغطيها  عا إل ئها من  منـه، كنظر
بد ع  مرشـح  ال تصا  يـة. فعليها  باحليا
لعامة،  عـ  حز  عـا  إل معـني، مثـل 
إلعال ع  لوصـو    برنامـج،  توفـر 

. ملسا قد 

يضا.   ، جلمهو لصحف  مهم  تثقيف  ذ 
فهي،  كانت غ مطالبة بالعا بتوف مساحة 
ال  ملرشـحني،  لسياسـية  ـا لألحز  عمد  
طال   عليهـا توفـ معلوما مناسـبة لض 
لقضايا  يـع  ع  جلمهـو ع قضايـا عمليـة 

 . ملتعلقة باالنتخابا لسياسية 
، جـز مـن شـبكة  لعـر   ، لصبـا صحيفـة 
عـد لوسـائل  لقو تفـر « قيـة.  لعر إلعـال 
يئة  ـا  صد لتي   « النتخابـا ثنـا  إلعـال 
 ، إلعال سـائل  لوطنية لالتصاال  قيـة  لعر
 ، لصبا ية عـ صحيفة  مة باحليا مـا صا لتز
لكنها ال  لسياسـية.  إلعالنا  متنعهـا من ن 
د بتثقيف  ما  لتز لصبا  تفر عـ صحيفة 

. جلمهو
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املـــادة ١٩

االنتخابات في العراق ٢٠٠٥: 
املالحظة ١٦

ثنا  ملنظمة لإلعال  النتخاباجلها 
خلية: لد جع  ملر

شا ١٣  ١٤ إل ملا ١٩   
١٨ ملوجز ٦، ٧، ١٧،  ملالحظة   

إلعال  سـائل  تنظيم  فة ملتابعة  جو جهة م
لعمليـة  هـة  لنز النتخابـا   ثنـا 
ملتعلقـة  عـد  لعمـ للقو لالحـ  النتخابيـة 
حتديـد  ـب   . لالنتخابـا إلعالميـة  بالتغطيـة 
ها  حتديد نفو جلها  لقضائية ملثل هذ  لسلطة 
ب   ، ليـا تنظيم  حيـث توجد   ، بوضو
ضها.  جلهو ال تعا جلهو لض تآ هذ  بـذ 
جلهـة  ال تسـعى  ـب   ، خلصـو جـه  عـ 
ا بشـكل  سـتبد مها تقو  فـة لتكر   مل

. ا تنظيم  فعا جهة 
هة  ية نز حلاجـة حل لتعب  تفـر كفالة حريـة 
فة،  مل جلها  النتخابية،  تكو هذ  لعملية 
، جها مسـتقلة.  إلعـال لنفـو عـ  صاحبـة 
ال يقل  سـميا،  جلهـة  سـتقاللية  ـب ض 
ايتهـا من خـال طريقة تعيني  لك،  يـة عـن 
ة  لتعيـني نز ـب  تكـو عمليـة  هـا.  عضا
ملجتمع  كة  مشا ة  شـفافة،  تسمح بمسـا
 . ال يسـيطر عليهـا  حـز سـيا  ، ملـد
لتعيني  تكو  ألعضا عند  الية  اية  ب 

معاي ثابتة. فقا جلد  ية تعويضا 

ملختلفة، بض تنفيذ  لد  تقـو جها عد  
 . إلعالمية لالنتخابا ملتعلقة بالتغطيـة  عد  لقو
ملنظم   ، لـد لعديد مـن    ، لـد ـذ  يقـو 
، حيـث  لعـر حلالـة   هـي  عـة؛  لعـا لإل
النتخابا  عـد  اللتز بقو تقع مسـئولية ضـ 
سـائل  لوطنية لالتصاال  قية  لعر يئـة  ع 
نتخابـا مكونـة  ال فيمكـن للجنـة   . إلعـال
فية   إل ملهـا  ذ  بشـكل صحيح  تقـو 

تأسيس جهة خاصة لذلك.
سـمية عـ  فـة  جـو جهـة م يـة  تسـتند 
لتي حتكم  ملفصلة  عد  لقو عـي،   إل إلعال 
. فيجب ع  إلعـال النتخابا من قبل  تغطيـة 
ملتابعـة في يتعلق  ملها  لعديد مـن  جلهـة تنفيذ 
عا  إل لقيـا بمتابعة  لك  ، بـ   عـا باإل
 . لتعليـ نـني  بالقو مهـا  لتز مـد  لتقديـر 
لوصـو  مـج  لوقـت ل لـك توفـ  يشـمل 
عيـة  إل لتغطيـة  حـ  ضـ   ، ملبـا
يفـا  ضـ  يـة،  حليا لالتـز  لالنتخابـا 
لقطا  ملمولـة من قبل  لعامة   إلعال  سـائل 
طالعه ع  بالغه  جلمهو بـأ يتم  لعـا بحق 

. ملتعلقة باالنتخابا ضيع  ملو
لرسـمية بسـلطة  فة  مل جلهـة  ـب  تتمتـع 
ـا  إلعالميـة  كـز  ملر السـت  شـكا 
ألحـز  جلمهـو  شـكا  فيهـا،  لقـر 
عد  ملرشـحني فيـ يتعلـق بخـر قو لسياسـية 
ألمر بحق  ـب  متتلك سـلطة   . النتخابـا
جد بأ هنا    ، خلصـو جه  ، ع  لـر
قيقة   حقو ت جر ن معلوما غ 
حلاجة  النتخابية  حلملة  مع ق مد  مضللة. 
ا  إل   فة  مل جلهة  ، عـ  إلنصا  
، في  خلصـو جه  هـذ مهم، عـ  ـا.  قر
،  جانب  ملزعو عـي  إل لذ  يتعلـق بالقد 
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املـــادة ١٩

ـة عـن منـع  تأخ بث  لنا لعنـف  عـا 
. ملبا لوصو  برنامج 

سـائل  فـة بتنظيـم قطا  مل جلهـة  قـد تقـو 
لـر عـ  ملطبوعـة، فيـ يتعلـق بحـق  إلعـال 
خلاصـة  حا غيا  يته  ـذ   . ملثا سـبيل 
فة  مل ق للجهـة  لكـن، ال  تية.  ليـة تنظيـم 
ملوجو  ملحتو فـو تلك  ضع  قيـو ع 
ا  ق  لعامة، ك ال  لتطبيقـا  نـني   لقو  
خيص  ملطبو لل إلعـال  فـر متطلبا ع 

 للتسجيل.
عـد  النتهـاكا خطـ للقو  حـا كشـفها 
ب   ، إلعالميـة لالنتخابـا ملتعلقـة بالتغطيـة 
لتوصية  لرسـمية سـلطة  فة  مل جلهة   متتلـك 
لكن،  لغائها.  النتخابا  تعليقها   بتأجيـل 
في  ملحاكـم،  جلهة  تأخـذ مها  ـذ  ـق  ال 
ا  ضع قر ـب   ألمر خاصة،  ذ  يتعلـق 

لقضائية. جعة  للمر
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٣٧

املـــادة ١٩

االنتخابات في العراق ٢٠٠٥: 
املالحظة ١٧

لذ  لتنظيم  ملهنية  ألساليب 

خلية:  لد جع  ملر
١٣  ١٢  ٢ شا ١  إل ملا ١٩   
١٨  ٨  ٧ ملوجز ٦  ملالحظا   

 / إلعالميـو  لـد تبنـى  لعديـد مـن   
ملهني لتعزيز  لذ   جر للتنظيم  ملحطا 
النتخابية  حلمال  ا تغطية  لسليمة   سة  مل
لرئيسية ألنظمة  مليز  . من  خا بشـكل عا 
ألخالقي  ملهني  إلقنا  ستخد  لذ  لتنظيم 
لقانو للوصو  معاي  ستخد قو  كثر من 
ألنظمة مفيد  لـد هذ  لقانو  ير  فضل. 
 . ملجا ألحكا  هذ  لة  لد يع  مكملة لت
عد  لـذ عا عـ قو لتنظيـم  ليـا  تنطـو 
ليا  خلية  شا  حلمال   لسـلو  
قد   . ملعاي الفا هذ  للشـكا للتعامل مع 
يمكن  سـمية  حد مـا.  قـل  ألخـ  تكـو 
لـذ لقطا معـني - مثل  لتنظيم  نظمـة  ضـع 
لصحفيـني كمجموعة -   ملطبو   إلعـال 
قد تبنت  لك.  ضافة   عالمية،  خل منظمة 
يطانية  ل لبـث  كـة  لكبـ ك لبـث  كا 
خلية مفصلة  شا  لية  ألسـ لبث  كة 

ها.  تتطلب معاي عالية  بر
لذ ع عقوبا  لتنظيـم  ليا  تنطـو معظم 
تكو عـا ببث بيا  عد،  لقو ـد ملخالفـة 
قد توفر  ملخالفة.  لتي الحظـت  لشـاكية  للجهة 
نه  ، مـع  لر لـذ كذلـك حـق  لتنظيـم  نظمـة 

قل  لشـاكية  جلهة  يمكن مالحظة  بيانا من قبل 
ملت نفسه  حلز  لتعب من بيا  سـا حلرية 

 .( لر حلا  حق  (ك هو 
لذ  لتنظيم  لعا   سا حو  مل ثبتت  قد 
 . النتخابا قـد يكـو فعاال جـد حتـى خـال 
ملهنة  لتـي تضعها  ية  الختيا إلجر  هنـا 
قية.  ملصد جة عالية مـن  لتي تتمتـع بد نفسـها 
عـا  تكـو  لرسـمية  لعقوبـا  حـني    
فعا  خ يكو عا  لد للو  ، فإ تأث  ـد
د  لك فإ  ضافة   ته.    قويا للتغي بحد 
ضـع معاي مهنية  ألنظمة هو  لرئي مـن هذ 
بشـكل   . ألحكا ليس فر  خالقيـة عالية 
إلعالمية  ملحطا  لعظمى من  ألغلبية  عـا فإ 
اللتز بمعاي  ضـو عن  ألفر  لصحفيني 
لتنظيم  ألمر، فـإ  ايـة  ا.   خليـة يثقـو 
ملهنية  إلعالميـة  ملسـئولية  لفعا يقو  لـذ 

 . لعامة باإلعال لثقة  يزيد 
ا توفر  لذ  لتنظيم  لرئيسية ألنظمة  مليز  من 
ألخر  إلعالمية  ملحطا  لسياسيني  للعامة 
، فتقديم شـكو يكو  ملنا لية شـكا سـهلة 
إلجر  . ك   انا  بكلفـة قليلة جد عا 
ة، لـذ ليس هنـا حاجـة ( فائد  نز بسـيطة 
عة  لقر تتخذ ب . ك   ا قليلـة) لتوكيل 
لذ يعد من  ألمر  فعاال  يعا  صالحا  توفـر 

النتخابية.  ية بمكا بالنسبة للمسائل  أل
لتنظيم  ليا  لذ فإ  لتنظيم  نظمة  جو  عند 
ـا تصبح غ  ضيع  ملو لتـي تغطـي  لرسـمية 
ملوجز ٢) فإ  ملالحظة  كر سابقا ( ية. ك 
ية  ـب  تكو  لتعب  لقيو عـ حرية 
لذ  لتنظيم  عندما يكـو   . حتـى تكو مـ
سـمي  فعـاال، فـال يوجد هنـا حاجـة  نظا 

 . للشكا
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املـــادة ١٩

لذ تتعامل  لتنظيم  شا  عد سلو   قو
لعامة  يـة  أل لقضايـا   عـا مع نطا مـن 
لدقـة   هـة  لنز جبـا  كو  ، لالنتخابـا
لشـكا   تسـليم   ، ملنفذ فة  مل جلهـا 
ملعنية  عـد  لقو ما  عـا باملخالفـة.  حـاال 
، فيمكـن  تغطـي  باالنتخابـا بشـكل خـا
لوصـو  لوقـت حلصـص  مسـائل كتخصيـص 
ملدفو ( كا  لسيا  إلعال  سعا  ملبا 
ستطالعا  ير عن  لتقا حكا نقل  مسـموحا) 
الهت  إلعالمـي  لبـث  يتوجـب ع   . لـر
لتي  ية  حليا لتو  ما نحو  لتز خلا بأيـة 

 . ملطبو إلعال  ال تنطبق عا ع 
لـذ يعتمد  لتنظيم  لناجح آلليـا  لتنفيـذ   
عا تستدعي  ملناسـب للمعنيني.  يب  لتد ع 
حـل  ملر يـب   لتد لـ نسـبة عاليـة مـن 
.  حا شـح  لذ لتنظيـم  لتأسيسـية لنظـا 
لـد توف  ملجتمع  ملحلية، يتعـني ع  ملـو 

مة.  لال ملساعد 
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املـــادة ١٩

االنتخابات في العراق ٢٠٠٥: 
املالحظة ١٨

إلصالحا  لشكا 

خلية: لد جع  ملر
 ١٤  ١٣ شا ٧  إل ملا ١٩   

 ١٧ ملوجز ١٦  ملالحظا   
نـه من حـق  حز  لـد   لقانـو  يشـ 
عانى  لسمعة  سـيا  مرشح تعر لتشـويه 
حلملة  مـن جتريح غـ قانو  بث معـني خال 
صـل عـ تصحيـح،   حا  النتخابيـة،  
ب بث   . لر حلق   لك  يمنح  عـد كفاية 

قت ممكن.  قر  لر   لتصحيح   هذ 
ملكثفـة، قد  لقصـ  النتخابـا  خـال فـ 
ملغلوطـة تأثـ ع  لظاملـة  امـا  يكـو لال
ية يسـتطيع   لعا لظر  لنهائية.   لنتيجـة 
شـخص عانـى من ظلـم قانـو ناجم عـن ن 
،  يطالب بإصال  معينـة، مثـل تعرضه للقـذ
لكـن خال   . لتشـه حلالـة من  قانـو لتلـك 
ملحكمة قبل  النتخابـا لـن يتم حـل قضيـة  
عليـه، فلن تكـو  قيمة   لتصويت  ايـة 
لكن،  النتخابية.  جحا بالعمليـة  صال  
سـيلة  لر قد يكو  لتصحيح   يـع   حـق 
ا  لت لناجـم عـن  أل  ناجعـة إلصـال 
طا  عد  لقو ستوفت    ، لذ لقانونية  غ 

  . لتعب د من حق حرية  معينة، ال 
قحاما من حق  قل  لتصحيح يعد  نذكـر  حق 
تصحيح  أل عـ تتبـع  ، حيـث ينطـو  لـر
عالميا  لثا من  عا مغلوطـة بين يتطلب 

لتصحيح  نتيجة لذلك، حيـث يعد   . للشـكا
ـب  يفضل ع  قع،  لو لـ  كافيـا ملعاجلة 
لتعب تعني  سـا  ضـ حرية  لر ع  حق 

قحاما.  ملعاجلة  ساليب  قل  ستخد 
جر معينة لض  لد ع  لقانو  ال ينص 
لد  .  بعض  لـر لتصحيـح   عـة حق 
نظمة  لـر من خـال  لتصحيـح   يتـم ضـ 
خر من خال  تية  حني يتـم    تنظيـم 
إلعالمية،  حلريـة  فعو عن  ملد . يقـ  لقانو
ب   حلقـو  ملـا ١٩، بـأ هذ  لك  بـ  
 . لقانو ليس منصو عليها   ية  ختيا تكو 
حلمال  ملعينة إلحد  لظر  لك، فإ  مع 
ختيا  النتخابيـة متـ بأنه  حا غيا نظـا 
جـو حـق قانو   لـ  قـد يكو مـن 

 . لر لتصحيح  
ية بمـكا  يسـتطيع  أل كر سـابقا، مـن  كـ 
عة  لر ب لتصحيح   ملطالبة بحق  ملتـ 
لرسـمي (  كا  لوضـع  لنظـر عـن  بغـض 
ب   .( لقانـو يـا  منصـو عليـه   ختيا
ية  لفـو مع  قبة متـا للتعامل  توفـر جها مر
لتصحيح. قد  لر   شـكا بخصو حقو 
عالمي  لتنظيم  منظـم  يكـو هـذ جهـا  
فيـة عامـة فيـ يتعلـق   جهـة بمسـئوليا 

 . باالنتخابا
، نظـر لطبيعته  لـر لقانـو   حلق  يتعـني عـ 
لتاليـة حتى    لـ  سـتيفا  إلقحاميـة، 

 : لتعب ض حرية 
ـا  للت موجهـا  لـر  يكـو  ـب    .١
الف حقا قانونيا  لتـي  ملضللة  ملغلوطـة  
مه للتعليق  لس باستخد و  ال  للمدعي، 

ملستمع؛  ع  ال تر للمشاهد  

äÉMÓ°UE’Gh …hÉμ°ûdG :18 á¶MÓŸG



املـــادة ١٩

لويـة مماثلـة للمقا   صـل ع  ـب    .٢
؛  ألص لبث 

لبث  ملقـا   ـب  يتناسـب  طوله مع   .٣
؛  ألص

ملغلوطة  حلقائـق  ب  يقتـ ع معاجلة   .٤
مه  سـتخد عد  ألص  لنص  ملضللـة  
لتعليق ع  كفرصة لتقديم مسـائل جديد  

حقائق صحيحة؛ 
إلعال  يبـث  غ  لطلب مـن  ـب  ال   .٥

مه.  ستخد قانو  مسا 
عـد  لقو مـن   ١١ ملـا  فـإ   ، لعـر مـا  
يئة  لصـا عن  النتخابا  إلعالمية خـال 
 ، إلعال سـائل  لوطنية لالتصاال  قيـة  لعر
يئة،  لك من قبل  قبة  ، تتم مر لر حلق   توفـر 
أل مرشـح سـيا  حز تأثر موقفه بشـكل 
إلعال خال  ها  قيقـة ن كبـ بمعلوما غ 
لر    ب تقديم  النتخابية.  حلملة  مد 

قت ممكن. 
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املـــادة ١٩

االنتخابات في العراق ٢٠٠٥: 
املالحظة ١٩

إلعالمية  لرقابة 

خلية:  لد جع  ملر
شا ١٣  إل ملا ١٣   

ملوجز ١٦  ملالحظة   
النتخابـا  ئيسـيا   إلعـال   يلعـب 
ا  تاجها ال لتي  جلمهـو باملعلوما  يد  بتز
. فهـو يوفر  القـ قـر صائـب عند صنـد 
ملرشـحو  لسياسـية  ألحز  منـ تسـتطيع 
سـالتهم، كـ يقـو بنقـل  يصـا  مـن خاللـه 
ألحز  خلفيا  لسياسـا  حتليل  يـر  لتقا
لنشـاطا  مـن خـال  ملختلفـني.  ملرشـحني 
ألعال صناعة  تدم حز  إلعالمية يستطيع 
ير سلبية بل باختيا   مرشح، ليس فقط بن تقا

يضا.  مرشحني معينني،  حز   جتاهل 
كانعكا لزيا  ملاضية،  خلمسة  ألعو  خال 
لرقابة  صبحت   ، إلعال لذ يلعبه  لد  يـة 
تتم   . النتخابا قبة  إلعالمية جز مه من مر
إلعالميـة بفعاليـة كب  متـت من قبل  لرقابـة 
اعا من  غ حكومية مثـل  يـة  منظ حيا
لرقابة  ملهنيـة  منظـ  لنقابـا  طنـني   ملو
موعا  ملبا مع  لتي تعمل بالتنسـيق  لية  لد
يضا،  إلعالميـة،  لرقابـة  صبحـت  قد  ليـة. 
ملبعوثة  النتخابيـة  قبة  ملر جـز مه من مهـ 

لية. لد يئا  من قبل 
إلعالمية هـو تقييم  ألسـا للرقابة  ـد   
لبث  طـا  إلعال بشـكل عا  لتـز  مـد 

ية  حليا لتو  بشـكل خا بجميع متطلبا 
ملحلية.  ألنظمـة  نني  لقو ملنصـو عليهـا  
، فإنه يتوجب  ملتطلبا حتـى  غيا مثل هذ 
ملمولة مـن قبل  لعامـة   إلعـال  سـائل  عـ 

ية.  حليا لتو  عي  لعا  تر لقطا 
ة بشـكل كب   ملسـا إلعالمية  لرقابة  بإمكا 
 ، ألحو سـو    . النتخابا نجـا  هـة  نز
تـم  إلعالميـني،   قبـني  ملر كتشـافا  فـإ 
النتخابيـة، قـد  حلملـة  إلفصـا عنهـا خـال 
كثر  بشـكل  إلعالمية.  لتغطية  تؤثر عـ نوعية 
قبني  ملر فاعلية، قد يكو هنا حو مؤس بني 
قبـو  ملر يشـا  إلعـال  قـد  إلعالميـني 
النتخا  لرقابة  م مع جها  كتشافا إلعالميو 
لة لتوجيه سلطته  جعل  ا ملح   لوطني  
 ، حلاال هة.  بعض  كثر نز إلعالمية  لتغطيـة 
يئة  فريقيا عـا ١٩٩٩، قد تقـو  مثـل جنـو 
قبـة غ حكومية  موعة مر النتخابيـة بتوظيف 
نا  ملنطقة ض لقيـا بمسـئوليتها   للمسـاعد  

 . إلعال ية   حليا للتو 
لتي  لطريقة  إلعـال  تفحـص  قبـو  تـا مر
ير  لتقا )  نقل  لد ملح ( إلعال  يعتمدها 
لعالقة،  ألمو   ها من  غ النتخابا  عـن 
ية  حليا لتـو  جبـا  ح  لتقييـم مـد 
هنا عد طر للقيا  النتخابية.  حلملة  خـال 
لتحليل  ا « ما  ستخد ألكثر  لطريقتا  بذلك. 

لنوعي».  لتحليل  » لكمي» 
ثـا  ألقـل  ألبسـط  هـي  أل  لطريقـة   
هي تنطو ببساطة   . ألك لتأث  للجد  
 ، إلعال النتخابيـة   لتغطيـة  قيـا  عـ عد 
ملختلفة  ملخصصـة لألحز  ملو  طو  كعـد 
لوقت  ملخصـص لكل حـز  لعامـو  طـو 
لتغطية  لخ.  كميـة  ... ملبا مـج  ل عـد 
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املـــادة ١٩

أل  ملعيا  ملخصصة لكل حز  مرشح هي 
لتحيز.  عا  العتبا لتقييم  لذ يؤخذ بعني 
ير  لتقا لكمي ال يشـ  نوعية  لتحليل  لكـن 

ابية.  بشكل خا في  كانت سلبية  
كثـر تقدما  هذ  قبة  سـائل مر ية  هنـا ت 
السـم،  لنوعـي هـو، ك يد  لتحليـل  لتقييـم. 
صـل عليها  لتي  لتغطية  سـيلة لقيـا نوعيـة 
لنوعي  لتقييم  . يتعني ع  ملرشـحو ألحز 
ملتضمنـة  لرسـالة  ملسـتخدمة  للغـة  سـة 
تم  لكمـي. قد  ملقيا  لك لدعـم  سـتخد 
للغة  لتغطية كنو  نب مـن  لنوعي بجو لتحليل 

ملرشحني.  ملستخدمة لكل من 
، قـد يتحد ناقـل حكومي عن  ملثا ع سـبيل 
ـا  حني ال  مرشـح  موقع معني بأسـلو 
من ناحية  ملقابلة.  لشـخصيا  نتقا  يكف عن 
 « نفعالية مثل «ن إلعال كل  عمق، يستخد 
لذ  ألمر   « »  «  «كشف» بدال من «قا
ملشـاهدين. قد يولد  قد يؤثر بشـكل كب ع  
مه مصطلحا  نحيا باسـتخد يضا،   ، إلعـال
ستخد كلمة «يدعي»   ، ملثا معينة. فع سـبيل 
يح  لت قيـة  » يقلل مـن مصد بـدال من «يـ
ملدعي شـخص  لـذ يليهـا، حيث يشـ   
نطبا سـلبي  قية. كـ يمكن خلق  ليـس له مصد
ية، مثل قيا صحفي  بإضافة تفصيال غ 
كني  سـبا معـني «خلفـو  ملشـا بالتعليـق  
قبة ع  ملر يبد جليا بأ   .« سـا أل لكث من 

يبا مناسبا.  ملستو تتطلب تد مثل هذ 
الهت بقضايا عامة.  يضا،   ، إلعال قبي  ع مر
ع  ضحـة للرقابة.  مثلة  لنظر    فعليهـم 
لتدفق  لقيا ب من شـأنه منـع  حلكومـا عـد 
إلطـال  يـة  ل آل  للمعلومـا  حلـر 
ـب حظـر   ، ال  ملثـا لناخبـني. عـ سـبيل 

ألحـز  ملقدمـة مـن قبـل  إلعالنـا  قبـة  مر
بجمـع  لإلعالميـني  لسـ  ـب  لسياسـية 
قبي  عـ مر ألخبـا بحرية.  نقـل  ملعلومـا 
لتـي قد تنجم  تيـة  لذ لرقابـة  إلعـال   
إلعالمية  ملحطـا  عـن ضغوطـا من مالكـي 
حلكوميـة.  ية للرقابـة  قـد تشـكل مشـكلة مسـا
إلعال  لتأكد مـن   النتخابا  قبـي  عـ مر
هذ  طر ثالثة.  يقو بعمله بحرية  تدخل 
عا  جل ألحز  عضا  ديد من  يشـمل 
يقع ع عاتق  لعنف.  ع  ضافة   ملسـلحة 
 ، لد لقانو  ، بموجب  جب كب حلكوما 
لتأكد من  قبني  ملر ع  إلعالميني  بض سالمة 

جب.  لو ذ  حلكوما  قيا 
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