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  مقدمـة
 
 

  

  

  

 االنتخابية على سـالمة صـناديق       ال تقتصر نزاهة وتنافسية العملية    

هماً في مجمـل    ماالقتراع أو إجراءات التصويت، ولكن يلعب اإلعالم دور         

مراحل العملية االنتخابية، ويحدد نزاهة هذا الدور مستوى تنوع وتـوازن           

التغطية اإلعالمية لألطراف المتنافسة في االنتخابات، وحق النـاخبين فـي          

ن دون تدخل أو احتكار يفسد تنوع وتعددية        اإللمام بأفكار وبرامج المرشحي   

  .الرسالة اإلعالمية
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إن الحديث عن اإلعالم واالنتخابات في المنطقة العربيـة يكتـسب            

أهميته من كون معظم حكومات المنطقة تحتكر القطاع األكبر من وسـائل            

اإلعالم المرئي والمسموع والمقروء، كما أن وسائل اإلعالم فـي معظـم            

ية تخضع لقيود قانونية، تحول دون نمو إعالم حر وتعـددي،           البلدان العرب 

 يقوض من فرص ولوج القوى الـسياسية المنافـسة          -بال شك -هذا الواقع   

      .لألحزاب الحاكمة لإلعالم، ومن توصيل برامجها وأفكارها للناخبين

ال يوجد ما هو ملزم في إطار القانون الدولي لحقوق اإلنسان بـشأن             

 يجب إتباعها لتنظيم دور اإلعالم في االنتخابـات، ولكـن           اإلجراءات التي 

هناك ممارسات ومعايير تم استخالصها من مبادئ قانونية ملزمـة، هـذه            

إلقليميـة،  االممارسات والمعايير تطورت من خالل الممارسات الدوليـة و        

ويمكن االستفادة منها في تطـوير األطـر القانونيـة الحاكمـة لإلعـالم              

  .لدول العربيةواالنتخابات في ا

إن دور اإلعالم في االنتخابات محكوم بمبدأين فـي قـانون حقـوق             

 مبدأ حريـة     والمشاركة السياسية، وثانياً   ،أوالً مبدأ االنتخاب الحر   : اإلنسان

 ، الوثـائق جميـع ن من المبادئ األساسية فـي  آن المبد االرأي والتعبير، هذ  

من واقع مختلـف المعـايير   واالتفاقات الدولية واإلقليمية لحقوق اإلنسان، و  

والممارسات الدولية واإلقليمية لإلعالم واالنتخابات، فإن هناك مجموعة من         

 يأتي في مقـدمتها     ،المحددات األساسية لدور اإلعالم في تغطية االنتخابات      

 من تـدخل    عالمضمان الحرية والتعددية اإلعالمية، والتي تعني حماية اإل       

إصـدار وتملـك وإدارة المؤسـسات       وتعسف السلطة، وكفالة الحق فـي       

ة، وتـوافر مقومـات اسـتقالل       وءاإلعالمية المرئية والمسموعة والمقـر    
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المؤسسات اإلعالمية المملوكة ملكية عامة، من حيـث اسـتقالل اإلدارة،           

والسياسات التحريرية، وتمثيل هذه المؤسـسات للمجتمـع بكـل تياراتـه            

خـر  ن  اإلعالم الخاص هـو اآل   السياسية والفكرية والدينية والعرقية، كما أ     

مطالب بااللتزام بالمهنية والموضوعية، واحترام حق الجمهور في المعرفة،         

وذلك من واقع المسئولية االجتماعية واألخالقية، مع وجود الحد األدنى من           

االلتزامات القانونية، وخاصة في مجال اإلعالم المرئي والمسموع، وتقـوم          

 االنتخابات على احترام مبدأ تكافؤ الفـرص        أيضا محددات دور اإلعالم في    

 بتثقيف وتوعيـة النـاخبين      ،بين جميع المرشحين، والتزام وسائل اإلعالم     

 وإجراءات العملية االنتخابية، وأن يشكل اإلعالم فرصـة         ،بمختلف مراحل 

للحوار العام الديمقراطي في المجتمع، وتـوافر آليـات مـستقلة لمراقبـة             

ي أثناء تغطية االنتخابات، يكون لديها صالحية تلقي        ومتابعة األداء اإلعالم  

 أو انحرافات قد تنشأ في مـدة        ،الشكاوي من المرشحين، وتصحيح أي خلل     

الحمالت االنتخابية، وتتوزع المسئولية في هـذا اإلطـار علـى اللجـان             

والنقابات من خالل     والقضاء، ،االنتخابية، واألجهزة المشرفة على اإلعالم    

مواثيق الشرف الصحفي، إن افتقاد هـذه المحـددات يـؤثر           تطوير العمل ب  

بالطبع على فعالية التغطية اإلعالمية لالنتخابات، وينتقص من دورها فـي           

  .   والمرشحين، وتوعية الناخبين بالعملية االنتخابية،تنوير

 التفاوت في نتائج تقييم أداء وسائل اإلعالم في تغطية           من رغمعلى ال 

ـ ،  )١( العربية على مدار السنوات الثالث الـسابقة       االنتخابات في الدول    إنف

المشهد اإلعالمي في االنتخابات األخيرة في تلك البلدان، لـم يخـل مـن              

 حدتها من دولة ألخرى تبعا لظروفها الـسياسية، ودرجـة           تفاوتتأمراض  
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تطور واستقالل اإلعالم بها، ففي لبنان كانت الصورة في التحليل اإلجمالي           

لتغطية بحكم تنوع ملكية وسائل اإلعالم الخاصـة، بالمقارنـة     متوازنة في ا  

باقي الدول العربية، ولكنها لم تخل من مثالب تقلل من مـستوى المهنيـة              ب

والموضوعية، بينما كان االنحياز اإلعالمي لمرشحي الحكومة سيد الموقف         

 والبحـرين، وإن كـان بـدرجات        ، واليمن ، وتونس ، ومصر ،في فلسطين 

صورة العامة ألداء اإلعالم الفلسطيني اتسمت بالتنوع والتعددية        متفاوتة، فال 

 والبرلمانيـة   ،أكثر منها في مصر وتونس، وقد شهدت االنتخابات الرئاسية        

المصرية بعض الظواهر اإليجابية في أداء اإلعالم لم نعهدها من قبل فـي             

مناسبات سياسية مشابهة، مع كامل التـسليم بـاألداء المنحـاز لإلعـالم             

لمصري، لكن الوضع كان أكثر جموداً في تونس، مـن ناحيـة الهيمنـة              ا

  .       والخاص،الحكومية الصارخة على اإلعالم العام

فقر اإلطار التـشريعي لتنظـيم       المشترك في تجارب تلك البلدان هو     

دور اإلعالم أثناء االنتخابات، حيث ال تشير قوانين االنتخابات في أغلـب            

شروط واضحة لدور اإلعالم في تغطيـة الحمـالت         األحوال إلى معايير و   

االنتخابية، ففي االنتخابات البرلمانية في مصر ترك األمر لوزارة اإلعالم،          

 لم ينص قانون مباشرة     وخارج رقابة اللجنة العليا لالنتخابات، وفي البحرين      

الحقوق السياسية على أية مواد تنظيمية لإلعـالم واالنتخابـات، واكتفـى            

 الشورى والنواب حول اإلعـالم،      يادة غامضة في قانون مجلس    المشرع بم 

 وسائل اإلعالم المـساواة فـي التعامـل         جميععلى  "  أنه  على والتي نصت 

 أو  ،، ولكن لم يكن لهذه المـادة أي معنـى         "اإلعالمي بين جميع المرشحين   

 أو أدبية طوال الحمالت االنتخابية، مـن ناحيـة أخـرى إذا             ،قيمة قانونية 
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ين االنتخابات على بعض المواد التي تتعلق باإلعالم فهي تنص          احتوت قوان 

 معايير فضفاضة غير محددة، يترك تأويلها للجهات اإلداريـة، ففـي            على

مصر استخدمت بعض هذه المعايير كأدوات لرقابة مسبقة على  محتـوى            

األمر الذي حد من التناول النقـدي للحمـالت          المادة اإلعالمية للمرشحين،  

ة، وخاصة نقد مرشحي الحكومة، وقد  أثار ذلك جدالً واسعا فـي             االنتخابي

االنتخابات الرئاسية المصرية، فعلى الرغم من التنوع الكمـي فـي تقـديم             

إنه على المستوى النوعي اتسمت التغطية      ففزيون العام،   يالمرشحين في التل  

 بها  بالجفاف والتكرار، والتجنب المتعمد للقضايا الخالفية، سمة أخرى اتسم        

ـ           عـدم تقنـين   ىاإلطار القانوني الحاكم لإلعالم في هـذه التجـارب، وه

اإلعالنات مدفوعة األجر، عبر غياب الرقابة علـى اإلنفـاق علـى هـذه              

اإلعالنات، أو عدم وجود سعر موحد لإلعالنات االنتخابيـة فـي وسـائل             

اإلعالم المختلفة، من ناحية أخرى حددت معايير اإلعالم واالنتخابات فـي           

 واليمن، تكافؤ الفرص بـين المرشـحين عبـر          ، وتونس ، وفلسطين ،مصر

يجابي لـم   إ حرة مجانية لعرض برامجهم االنتخابية، وهو أمر         امنحهم أوقات 

يحدث من قبل، لكن تركت هذه المعايير باقي المساحة اإلعالمية دون تقنين            

واضح، األمر الذي دفع معظم وسائل اإلعالم العامة لالنحيـاز الـصارخ            

 ،لصالح مرشحي الحكومة خارج إطار الزمن المجاني في نشرات األخبـار          

والبرامج الحوارية، على صعيد آخر كان هنـاك غيـاب كامـل للجـان               

 وتصحيح أي انتهاكـات تتعلـق بـاإلعالم طـوال           ،االنتخابات في ضبط  

 . الحمالت االنتخابية
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ـ            ايير أمر آخر يتعلق بتبعية اإلعالم للسياسيين أكثر من تغليبـه للمع

نزيـه الـذي تلعبـه      الالمهنية، والحديث هنا يمس بشكل خاص الدور غير         

مؤسسات اإلعالم العامة، في أغلب الدول العربية، والتي غالبـاً مـا يـتم              

التعامل معها على أنها مؤسسات سياسية دعائية، منحازة للحكومات أكثـر           

 ،من كونها مؤسسات إعالمية تمثل المجتمـع بكـل توجهاتـه الـسياسية            

 والعرقية، وتستخدم هذه المؤسـسات كمنـابر لتـشويه          ، والدينية ،والفكرية

 والخصوم السياسيين لألنظمة الحاكمة، فقد كان أيمن        ،المنافسين االنتخابيين 

نور المرشح األقوى للرئيس مبارك، وجماعة اإلخوان المسلمين، وحركـة          

ن، وقـد   حماس األكثر عرضه لالنتقاد في اإلعالم العام في مصر وفلسطي         

عمدت أيضا وسائل اإلعالم العامة في بعض التجارب االنتخابيـة المـشار            

 ٢٠٠٥مثل االنتخابات الرئاسـية والبرلمانيـة فـي مـصر عـام             -إليها  

 إلـى تـصعيد     -٢٠٠٦واالنتخابات البرلمانية والمحلية في البحرين عـام        

االنتخابية، خطاب التعبئة االنتخابية، وإقناع الناخبين بسالمة ونزاهة العملية         

 ألنهـا توجـه    غيبت توجهات سياسية أخـرى، إمـا         هولكن في الوقت ذات   

انتقادات أو مآخذ على العملية االنتخابية، أو تـدعو لمقاطعـة االنتخابـات             

  .  برمتها

 اإلعالم اللبناني أيضا لم يسلم من التبعية للسياسيين، فقـد انعكـست            

المتنافسة فـي االنتخابـات     حالة االستقطاب الحاد بين الجماعات السياسية       

، والـذي يقـوم     لبنان على األداء المهنـي لإلعـالم      البرلمانية األخيرة في    

إذا نظرنا إلى المشهد اإلعالمـي الكلـي،        فباألساس على الملكية الخاصة،     

نرى أن معظم التحالفات السياسية حصلت على قسط كبير من التغطية، إال            
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 وخاصة القنوات التليفزيونيـة إلـى       أن هذا اإلعالم افتقد في معظم وسائله      

األسس الموضوعية في مقاربته لألحداث، وقد كـان واضـحا االنحيـاز             

 وقد كانت فرص    آخر المؤسسات لفريق دون     من جانب الصريح والدعائي   

التغطية اإلعالمية للمرشحين المستقلين خارج أطر التحالفات األساسية شبه         

  .   معدومة

نمو للصحافة الخاصة قضية أخرى تستحق      الدور الجديد واآلخذ في ال    

االنتباه في تحليل االنتخابات األخيرة في الدول العربية؛ فقـد حقـق هـذا              

اإلعالم في مصر درجات عالية من التوازن في تغطية حمالت مرشـحي            

المعارضة، واتسم بالمهنية والموضوعية في التنـاول، حيـث جـاء نمـو             

اك السياسي الذي يشهده المجتمـع      نتاجاً للحر الصحافة الخاصة في مصر،     

الثالث األخيرة، هذه الموجة الجديدة مـن الـصحف تميـزت           السنوات  في  

 في النقد السياسي، بشكل ربمـا لـم تعرفـه    ،بالتوازن في التغطية والجرأة  

لقنـوات  لالصحافة المصرية منذ نحو نـصف قـرن، وقـد كـان أيـضا          

ء الجـدل العـام أثنـاء       فزيونية الخاصة في مصر دور ايجابي في إثرا       يالتل

االنتخابات الرئاسية والبرلمانية، وإن كانت قد مالت في تغطيتها اإلجماليـة           

فـي البحـرين كانـت الـصحافة        و والحزب الحاكم،    ،إلى الرئيس مبارك  

سنوات الخمس األخيرة، الالعب الرئيسي فـي       الالخاصة، التي صدرت في     

 والمحلية األخيرة،   ،رلمانية والمرشحين في االنتخابات الب    ،تغطية االنتخابات 

فزيون واإلذاعة الرسمية في تغطيـة االنتخابـات،        يفي ظل ضعف دور التل    

 الصارخ إلى المؤسسة الملكية، على النقيض من ذلك تأخذ الدولة           اوتحيزهم

التونسية موقفا أكثر تشددا من وجود صـحافة خاصـة مـستقلة، وتـأثير              
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 تغطية االنتخابات، حيـث     الحكومة على هذه الصحف اتضح في أدائها في       

  . للرئيس ولمرشحي الحزب الحاكما داعماأخذ معظمها موقف

لقد قامت المنظمات غير الحكومية في الدول العربية علـى مـدار             

هم في ترسيخ تقليد مراقبـة أداء وسـائل   م السابقة بمجهود     الثالث سنواتال

لوئـائقي مكمـالً   اإلعالم في تغطية العمليات االنتخابية، ويأتي هذا الكتيب ا  

 حيث يهدف إلى تعريف القـارئ العربـي بمجموعـة مـن         ؛لهذا المجهود 

 واالنتخابـات، والتـي رأى      ، واإلقليمية في مجال اإلعالم    ،المعايير الدولية 

مركز القاهرة أن نشرها بالعربية قد يتيح الفرصة لفهم أعمـق لمحـددات             

ـ      ،أدوار وسائل اإلعـالم المرئيـة      ي تغطيـة    والمـسموعة والمقـروءة ف

االنتخابات، وللفت األنظار إلى أهمية عدم إهمال هـذا الجانـب فـي أي              

  .السياسات اإلعالمية  االنتخابات، أوقوانين  إلصالحمبادرات

يضم الكتيب المعايير التي أوردها المقرر الخـاص بحريـة الـرأي            

والتعبير باألمم المتحدة في تقريره المقدم إلى لجنة حقـوق اإلنـسان عـام              

  والـصادرة عـام    )٢(، وتوصيات اللجنة الوزارية بمجلس أوروبـا      ١٩٩٩

،  ideaكما يضم الكتيب مسودة ميثاق شرف المقترحة من مؤسسة           ،١٩٩٩

فضال عن المعايير التي وضعها االتحاد الدولي للصحفيين بشأن األخالقيات          

الصحفية، وميثاق شرف إعالمي مقترح من الجمعية اللبنانية لديمقراطيـة          

  .  اباتاالنتخ

   معتز الفجريي
     ٢٠٠٧ فرباير ١٥  
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  الهوامش

  

 قامت مجموعة من المنظمات العربية في إطار مجموعـة          -١

العمل على اإلعالم واالنتخابات في مراقبة االنتخابات الرئاسية        

-مـصر - لبنان -فلسطين-تونس(والبرلمانية في البلدان التالية     

مـن الجمعيـة    ، وتضم هذه المجموعة كـالً       )البحرين-اليمن

اللبنانية لديمقراطية االنتخابات، ومركز المعلومات والتأهيـل       

على حقوق اإلنسان باليمن، ومركز القاهرة لدراسات حقـوق         

اإلنسان، ومركز البحرين لحقوق اإلنسان، ومنظمة فلسطينيات، 

والمجلس الوطني للحقوق والحريات بتونس، ومن المنظمـات        

اإلعـالم بالـدانمارك، ومبـادرة      المعهد الدولي لدعم    : الدولية

اإلعالم في مؤسسة المجتمع المفتوح، وقد قام مركـز أنـدلس           

لدراسات التسامح ومناهضة العنف بمراقبة أداء وسائل اإلعالم        

في تغطية االنتخابات الرئاسية والبرلمانية فـي مـصر عـام           

٢٠٠٥    . 

منظمة دولية مقرها ستراسبورج في فرنسا، تأسست عـام          -٢

 دولة أوربية، يعمل المجلس     ٤٦ وتضم في عضويتها     ،١٩٤٦

على تحقيق التعاون بـين الـدول األعـضاء فـي مجـاالت             

الديمقراطية وحقوق اإلنسان والسالم، وقد أصدر مجلس أوروبا 

، وتتـولى   ١٩٥٠االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنـسان عـام          

 المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان مراقبة تنفيذ االتفاقية مـن        

جانب الدول األعضاء، ويمكن زيارة موقـع المجلـس علـى           

  int.coe.www: الرابط التالي
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)١(  
   * الرأي والتعبري الدولية حلريةعايريامل

  

א א
א א

  

  

 التعبيـر  المقرر الخاص لحريـة       حدد ١٩٩٩في تقريره السنوي عام     

مجموعة من المبادئ التي يجب احترامها لضمان الـشفافية،          األمم المتحدة ب

،  والتعددية في تغطية الحملة االنتخابية من قبل وسـائل اإلعـالم           ،والحرية

  :  على ضرورة توفر العوامل التاليةيؤكد التقريرحيث 

 
  .ترجمة غير رسمية *
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 ، تجنب سيطرة أو احتكار وسائل اإلعالم من طرف فئة صـغيرة  -١

  .ن تنوع األفكار واألصواتحتى نضم

 يجب على الصحافة الحكومية أن تغطي جميع مظـاهر الحيـاة            -٢

الوطنية، وأن تضمن توفير آراء مختلفة، كما يجب أال تتحـول الـصحافة             

الحكومية إلى بوق دعاية يخدم مصالح حزب سياسي واحد، أو أن تتحـول             

ت الـسياسية    والمجموعـا  ،إلى وسيلة تستعملها الحكومة إلقصاء األحزاب     

  .األخرى

 يجب توفير أكثر ما يمكن من المعلومات للناخبين قبل انطـالق            -٣

الحملة االنتخابية، كما يجب أن توفر الدولـة الحريـة المطلقـة لوسـائل              

  .اإلعالم

 يجب أن توفر وسائل اإلعالم معلومات حول مختلف األحـزاب           -٤

نتخابيـة، وكـذلك   السياسية، والمرشحين والقضايا المطروحة في الحملة اال      

حول مختلف إجراءات عملية االقتراع، كمـا يجـب أن يتـسم اإلعـالم              

 وعدم االنحياز عند تغطية الحملـة، وأال يفـرق بـين            ؛الحكومي بالتوازن 

األحزاب أو المرشحين في توزيع حصص البـث وأال ينحـاز لحـزب أو              

  . في نقل األخبار بعينهمرشح

 االنتخابيـة  البرامج   أو نشر   يكون هناك رقابة على بث،      يجب أال  -٥

 ونـشر   ،لألحزاب، كما يجب أن تشجع وسائل اإلعالم على بـث بـرامج           

، كما يمنع تسليط العقوبات على وسائل اإلعـالم         باالنتخاباتمقاالت متعلقة   

  . أو سياسة الحزب الحاكم،إذا قامت بنشر تقارير تضم نقدا للحكومة



 ] ١٩[ 

ريحات مـستفزة    وسائل اإلعالم إذا نشرت تـص      يحظر مقاضاة  -٦

 أو ، حـق الـرد     ضـمان  كما يجب .  ألحزاب ممثلين أو   ،لبعض المرشحين 

  . ضبط عملية التعويض، وأن تتولى جهة مستقلةالتصحيح

 والنـدوات   ، يجب الفصل بصفة واضحة بين نـشرات األخبـار         -٧

الصحفية المتعلقة بنشاطات أو مهام أعضاء الحكومة، خاصة عندما يكـون           

  .باتلالنتخاهؤالء مرشحين 

 يجب توزيع حصص البث المباشر بصفة عادلة وغير منحـازة،           -٨

ـ  والمر ،كما يجب توفير مدة كافية من الوقـت لألحـزاب          حين لعـرض   ش

 وتمكين الناخبين من معرفـة القـضايا المطروحـة، ومواقـف            ،برامجهم

  . وقدرات المرشحين على حلها،األحزاب منها

 وعامة النـاس    ،راء والخب ،همة للصحفيين م توفر البرامج فرصا     -٩

لتوجيه أسئلة لقادة األحزاب السياسية والمرشحين، و توفر أيضا الفرصـة           

  .همنللمرشحين للنقاش فيما بي

 يجب أن تقوم وسائل اإلعـالم، الحكوميـة خاصـة، بتوعيـة          -١٠

 ، وذلك بتوفير معلومات حول إجراءات عملية االقتراع، مثل متى         ،الناخبين

 ، وكيف يقوم المواطن بتسجيل اسـمه لالقتـراع        وأين يجب القيام بالعملية،   

والتأكد من أن عملية التسجيل سليمة، وكذلك التأكد مـن سـرعة عمليـة              

أهمية االنتخاب، وكذلك معلومات حـول وظـائف األطـراف          و،  االقتراع

  .الخ ...باالنتخاباتالمعنية 
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البصرية والمكتوبة تمثيـل    و يجب أن تراعي الصحافة السمعية       -١١

 ، والدينيـة  ، والعرقيـة  ،ت المجتمع، بما في ذلك األقليات اللغوية      جميع فئا 

هم من الحياة الـسياسية     ؤ والسكان األصليون للبالد، الذين تم إقصا      ،والنسوة

  . سابقا
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  *القواعد التي حتكم التغطية اإلعالمية 

  
א א א
 

  

  

من النظام ) ب (١٥الع على أحكام المادة لجنة الوزراء، بعد االط

  األساسي لمجلس أوروبا،

إذ تلفت إلى أهمية دور اإلعالم في المجتمعات الحديثة، وخصوصاً 

  وقت االنتخابات؛ 

وإذ تشدد على األهمية الخاصة لمبدأ االستقاللية التحريرية لإلعالم 

  في فترات االنتخابات؛ 

 
  .ترجمة غير رسمية *
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ت الكبيرة القائمة بين اإلعالم وإذ تدرك الحاجة لمراعاة االختالفا

  ؛ ثيالمطبوع والب

وإذ تؤكد وجوب أن تكون تغطية اإلعالم البثي لالنتخابات عادلة 

  ومتوازنة ومحايدة؛ 

وإذ تعتبر أن األجهزة العامة لإلعالم البثي تتحمل مسئولية خاصة في 

 والشاملة لالنتخابات في برامجها، وهو ما قد ،ضمان التغطية العادلة

  ؛ اً والمرشحين وقت بث حر،من منح األحزاب السياسيةيتض

ر إلى وجوب إبالء اهتمام خاص ببعض السمات الخاصة يوإذ تش

لتغطية الحمالت االنتخابية، مثل نشر استطالعات الرأي، والدعاية 

السياسية المدفوعة األجر، وحق الرد، وأيام التفكير والترتيبات الخاصة 

  بفترة ما قبل االنتخابات؛ 

هم لقواعد التنظيم الذاتي الموضوعة من قبل موإذ تشدد على الدور ال

تضع مبادئ - اإلعالميين أنفسهم في شكل، مثالً، أدلة للسلوك المهني 

توجيهية للممارسة السليمة لتغطية مسئولة ودقيقة ونزيهة للحمالت 

  االنتخابية؛ 

 الذاتي في وإذ تدرك الطابع التكاملي للقواعد المنظمة وقواعد التنظيم

  هذا المجال؛ 

 للتغطية اإلعالمية  مناسبة أطر عمل وجودواقتناعاً منها بفائدة

لالنتخابات في اإلسهام في إجراء انتخابات حرة وديمقراطية، مع الوضع 



 ] ٢٣[ 

 والعملية للدول األعضاء في هذا ،في االعتبار اختالف المناهج القانونية

  ع لفروع مختلفة في القانون؛  وحقيقة أن هذه األطر يمكن أن تخض،المجال

وإذ تقر بوجوب أن يحترم أي إطار تنظيمي لتغطية االنتخابات المبدأ 

 من االتفاقية األوروبية ١٠األساسي لحرية التعبير المحمي بموجب المادة 

  ؛ اإلنسانلحقوق اإلنسان، كما فسرتها المحكمة األوروبية لحقوق 

 الذي اعتمد ٢ي القرار رقم وإذ تستدعي المبادئ األساسية الواردة ف

براغ، (في المؤتمر الوزاري الرابع بشأن سياسات اإلعالم الجماهيري 

الصادرة ) ٩٦لسنة  (١٠والواردة في التوصية رقم آر ) ١٩٩٤ديسمبر 

  عن لجنة الوزراء بشأن ضمان استقالل الخدمات العامة للبث؛

مان توصي بأن تدرس حكومات الدول األعضاء السبل الكفيلة لض

 والحياد في تغطية اإلعالم للحمالت ، والتوازن،احترام مبادئ النزاهة

 ،االنتخابية، وبأن تبحث تبني تدابير لتطبيق هذه المبادئ في القوانين

 وبما يتفق مع القانون ،والممارسات الداخلية أينما تقتضي الحاجة

  . الدستوري

  نطاق التوصية

حياد في تغطية اإلعالم يجب تطبيق مبادئ اإلنصاف والتوازن وال

 أشكال االنتخابات السياسية التي تُجري في جميعللحمالت االنتخابية على 

 واإلقليمية، ،الدول األعضاء، أي على االنتخابات الرئاسية والتشريعية

  .وكلما أمكن، على االنتخابات المحلية واالستفتاءات السياسية
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بادئ على التناول ويجب أيضاً، إذا اقتضي األمر، تطبيق هذه الم

اإلعالمي لالنتخابات التي تُجري بالخارج، وخصوصاً عندما تخاطب 

  . وسائل اإلعالم هذه مواطني البلد الذي تُجرى به االنتخابات

  

   التدابير الخاصة باإلعالم المطبوع:أوالً

  حرية الصحافة . ١

ال يجوز أن تحد األطر التنظيمية للتغطية اإلعالمية لالنتخابات من 

 وال من حقها في التعبير عن ،االستقالل التحريري للصحف أو المجالت

  .خيار سياسي ما

  وسائل اإلعالم المطبوعة المملوكة للسلطات العامة . ٢

على الدول األعضاء أن تتخذ إجراءات ينبغي بموجبها على وسائل 

ة اإلعالم المطبوع المملوكة للسلطات العامة عند تغطيتها للحمالت االنتخابي

أن تفعل ذلك بطريقة عادلة ومتوازنة ومحايدة، ودون تأييد أو تمييز ضد 

  .حزب أو مرشح سياسي ما

فإذا قبلت هذه الوسائل اإلعالمية نشر دعاية سياسية مدفوعة األجر 

تها، ينبغي عليها أن تضمن أن كل من يطلبون شراء مساحات افي إصدار

 السياسيين يتم معاملتهم على  والمتنافسين، من األحزاباإعالنية بإصداراته

  . وبطريقة غير تمييزية،قدم المساواة
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  )١( البثي اإلجراءات الخاصة باإلعالم:ثانيا

  اإلطار العام. ١

 وتسهل التعبير التعددي لآلراء في ،يجب أن تشجع األطر التنظيمية

  . خالل الحمالت االنتخابية البثي اإلعالم

 على التزام صحفيي اإلعالمكما ينبغي أن تنص األطر التنظيمية 

 ومحايدة في كل ، ومتوازنة، بتغطية الحمالت االنتخابية بطريقة نزيهةالبثي

ويجب أن يسري . برامجهم، مع االحترام الواجب الستقاللهم التحريري

 والخاص في ،مثل هذا االلتزام على كل من صحفيي اإلعالم البثي العام

  .مناطق اإلرسال الخاصة بكل منهم

 والمتوازنة والمحايدة ، يجب تطبيق قواعد التغطية العادلةكذلك

للحمالت االنتخابية من قبل اإلعالم البثي، في الدول األعضاء التي تُحدد 

بموجب تشريع وطني، في فترة ما قبل " فترة ما قبل االنتخابات"مفهوم 

  .االنتخابات

  برامج األخبار والشئون الجارية . ٢

يم الذاتي على ذلك، يجب على الدول عندما ال تنص أطر التنظ

األعضاء أن تتخذ إجراءات ينبغي بموجبها على محطات اإلعالم البثي 

 ، والتوازن،العامة والخاصة أن تتحلى، السيما وقت االنتخابات، بالعدالة

 والشئون الجارية الخاصة بهم، بما في ذلك ،والحياد في برامج األخبار

  .ت والسجاالتالبرامج الحوارية مثل المقابال
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 تفضيليةوال يجوز أن تمنح محطات اإلعالم البثي أي معاملة 

وبشكل -وينبغي إبراز هذا األمر . للسلطات العامة في هذه البرامج

وإذا اقتضى .  من خالل تدابير مناسبة في أطر التنظيم الذاتي- أساسي

األمر، يجوز للدول األعضاء أن تدرس ما إذا كان األمر يستوجب، من 

لناحية العملية، إعطاء السلطات المختصة بمراقبة تغطية االنتخابات ا

  .صالحية التدخل لعالج أوجه القصور المحتمل حدوثها

  البرامج األخرى. ٣

 ،ينبغي إيالء عناية خاصة للبرامج األخرى، ما دون برامج األخبار

كون  لكن قد ي؛والشئون الجارية، التي ال تتناول مباشرة الحملة االنتخابية

  .لها أيضاً تأثير على توجهات الناخبين

فترة البث الحر المخصصة للمرشحين واألحزاب السياسية . ٤
  في اإلعالم البثي العام 

يجوز للدول األعضاء أن تبحث مدى موائمة أن تتضمن أطرها 

التنظيمية أحكاماً تُخصص بموجبها فترة بث حر للمرشحين واألحزاب 

  .م البثي العامة وقت االنتخاباتالسياسية في وسائل اإلعال

فإذا كان منح فترة البث هذه مقرراً، ينبغي أن يتم ذلك بطريقة عادلة 

  . والموضوعية،وغير تمييزية وقائمة على معايير الشفافية
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  الدعاية السياسية مدفوعة األجر . ٥

 واألحزاب السياسية ،وفي الدول األعضاء التي ُيسمح فيها للمرشحين

حات إعالنية ألغراض انتخابية، ينبغي لألطر التنظيمية أن تكفل بشراء مسا

  :ما يلي

 متاحة لجميع ة شراء مساحات إعالنيإمكانيةينبغي أن تكون  - 

  .األطراف المتنافسة، وبشروط وأجور متساوية

أن يكون الجمهور على علم بأن الرسالة هي إعالن سياسي مدفوع  - 

  . األجر

 استحداث بند في أطرها يجوز للدول األعضاء أن تنظر في

 أو ،حزبل يحد من قدر مساحة اإلعالن السياسي التي ُيخول ،التنظيمية

  .هاؤمرشح ما شرا

  

  إجراءات تتعلق بكل من اإلعالم المطبوع والبثي: ثالثا

  

    )٢("يوم التفكر"التوقف عن الحمالت االنتخابية .١

 يجوز للدول األعضاء أن تبحث في جدوى إدراج نص في أطرها

التنظيمية يحظر نشر الدعاية االنتخابية الحزبية في اليوم السابق على يوم 

  .االقتراع
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  استطالعات الرأي. ٢

 وأطر التنظيم الذاتي أن وسائل ،يجب أن تكفل األطر التنظيمية

اإلعالم عند نشرها لنتائج استطالعات الرأي تزود الجمهور بمعلومات 

وقد تتضمن مثل هذه . اتكافية إلصدار حكم حول قيمة االستطالع

  :المعلومات، بصفة خاصة

ف بعمل لِّ أو الشخص الذي كُ، أو المنظمة،تسمية الحزب السياسي - 

  االستطالع وبمصاريفه؛ 

 والمنهجية المستخدمة في ،تحديد المنظمة التي تُجري االستطالع - 

  إجرائه؛

 وهامش الخطأ ،بيان حجم العينة المستخدمة في إجراء االستطالع - 

  تائج؛ في الن

  . أو الفترة التي ُأجري فيها االستطالع/بيان تاريخ و - 

 المسائل األخرى التي تتعلق بالطريقة التي تعرض بها جميعأما 

وسائل اإلعالم نتائج استطالعات الرأي فيجب تقريرها من قبل وسائل 

  .اإلعالم نفسها

 بث استطالعات الرأي/وأي قيد من قبل الدول األعضاء يحظر نشر

 أو في عدد من األيام قبل االنتخابات ينبغي أن يخضع ، االقتراعفي يوم

 كما فسرتها المحكمة اإلنسان من االتفاقية األوروبية لحقوق ١٠للمادة 

  .اإلنساناألوروبية لحقوق 



 ] ٢٩[ 

وبالمثل، يجوز للدول األعضاء أن تقرر، بالنسبة الستطالعات 

 حظر تشر اع،االقتراتجاهات تصويت الناخبين عند خروجهم من مراكز 

وسائل اإلعالم لنتائج هذه االستطالعات إلى أن تُغلق جميع مراكز االقتراع 

  .في الدولة

  حق الرد. ٣

 أو حزب سياسي ،نظراً لقصر فترة الحملة االنتخابية، فإن أي مرشح

يستحق حقاً في الرد، في إطار القانون أو األنظمة الوطنية، يجب تمكينه 

  .فترة الحملة االنتخابيةمن ممارسة هذا الحق خالل 

  

  تدابير لحماية اإلعالم أثناء االنتخابات: رابعا

  

  عدم تدخل السلطات العامة. ١

 ،ينبغي على السلطات العامة أن تنأى عن التدخل في عمل الصحفيين

  .وغيرهم من العاملين في وسائل اإلعالم بهدف التأثير على االنتخابات

 أو أي ، أو تهديدها، عليهاحماية وسائل اإلعالم من الهجوم. ٢
  ضغوط غير مشروعة أخرى

يجب على السلطات العامة أن تتخذ التدابير الواجبة للحماية الفعالة 

للصحفيين ولغيرهم من العاملين في وسائل اإلعالم ولمقرات عملهم، 
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وفي الوقت نفسه، ال ينبغي . وتزداد أهمية هذه الحماية خالل االنتخابات

  .عيق قيامهم بعملهملهذه الحماية أن ت

* * *  

  يريةــرة تفســمذك

  ةــمقدم

هماً في المجتمع الحديث كوسيلة لنشر ميلعب اإلعالم دوراً . ١

 نظراً لحقيقة ،المعلومات، ويكتسب هذا الدور أهميةً خاصةً وقت االنتخابات

 أنشطتها بطريقة نزيهة، تُسهم في إنجاز أداءأن وسائل اإلعالم، عبر 

  .  وديمقراطية،انتخابات حرة

الدعائم األساسية للدول إحدى  والنزيهة ،االنتخابات الحرة. ٢

 المسائل المتعلقة بحقوق جميعالديمقراطية، والتزام مجلس أوروبا تجاه 

 والديمقراطية يقوده إلى بحث مسألة اإلعالم واالنتخابات من اإلنسان،

في منظور أوروبي من خالل المجموعة عبر الحكومية للمتخصصين 

  .)٣()إي بي-إس- إم إم(اإلعالم 

االختصاصات الواسعة للمجموعة عبر الحكومية للمتخصصين . ٣

في اإلعالم، والتي ُأعدت بموجبها هذه التوصية، ُوضعت لكي تقوم 

المجموعة بتحديد ودراسة الموضوعات التي يمكن أن تساعد على تشجيع 

كانت مهمة المجموعة لذلك . تكامل الدول األعضاء الجدد في مجال اإلعالم
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بحث الموضوعات المتعلقة بقوانين وسياسات اإلعالم التي تهم كالً من 

  . والدول األعضاء القدامى في مجلس أوروبا،الديمقراطيات الجديدة

، وعند مناقشة برنامج عملها في المستقبل، ١٩٩٦ففي عام . ٤

قررت المجموعة عبر الحكومية للمتخصصين في اإلعالم أن تطور 

 وألن ، ألنه يقع ضمن اختصاصاتها؛وضوع اإلعالم واالنتخاباتم

 والشرقية ،الموضوع له بعد أوروبي شامل يهم بلدان أوروبا الوسطى

  .والغربية على حد سواء

لقد كان أول إجراء اتخذته المجموعة عبر الحكومية للمتخصصين . ٥

  أن عقدت-بهدف تكوين نظرة شاملة عن هذا الموضوع- في اإلعالم 

 لالتصال باإلعالميين ذوي االختصاص، وقد ضم االجتماع ممثلين ااجتماع

عن السلطات التنظيمية للبث، وعن المنظمات غير الحكومية المدافعة عن 

حرية التعبير، وعن معاهد البحوث، وصحفيين ومستشارين سياسيين، من 

  .ذوي الخبرة العملية في تغطية االنتخابات

ن التغطية اإلعالمية لالنتخابات مسألة اتضح خالل االجتماع أ. ٦

 أو عبر التنظيم الذاتي، أو هي ،معقدة يمكن معالجتها عبر تدخل تنظيمي

ثمة إذن . مسألة متروكة حتى دون تنظيم في بعض الدول األعضاء

  .مجموعة متنوعة من المقتربات لهذه المسألة

اإلعالم  حول مساواة وسائل اإن األطر التنظيمية المتضمنة أحكام. ٧

لكن بصفة . بين األحزاب السياسية في المعاملة موجودة في بلدان كثيرة

 وبعض هذه األطر غير كافية، وهو ،عامة ثمة أوجه قصور في الممارسة
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أحد األسباب التي دفعت المجموعة عبر الحكومية للمتخصصين في اإلعالم 

  .أن تقرر إعداد توصية بشأن تغطية اإلعالم لالنتخابات

د ُأعتبر أن وضع بعض المبادئ العامة في هذا الشأن، في وق. ٨

شكل توصية من لجنة الوزراء، قد يكون مفيداً في صيانة حرية التعبير 

 ،وقت االنتخابات، وتكون هذه المبادئ بمثابة دليل إرشادي للصحفيين

وباإلضافة إلى .  والقضاة المشاركين في العملية االنتخابية،والسياسيين

 أن مثل هذه التوصية يمكن أن تفيد أيضاً في حماية  منم التأكدذلك، فقد ت

  .الصحفيين من الضغوط السياسية أثناء الحمالت االنتخابية

 وسائل ألداءإن الشعور بالحاجة إلى وجود إطار تنظيمي واضح . ٩

اإلعالم أثناء االنتخابات يتجلى بصورة خاصة في بعض الديمقراطيات 

ل هذه األطر ضرورية لضمان توافر حد أدنى من الحديثة، حيث تُعتبر مث

  .معايير االنتخابات الديمقراطية

 وهي أنه يمكن ؛ثمة ميزة أخرى للتنظيم المحكم في هذا المجال. ١٠

أن يسهم في صياغة المعايير بين اإلعالميين المتخصصين في تغطية 

  .االنتخابات

عالم لقد تبنت المجموعة عبر الحكومية للمتخصصين في اإل. ١١

عند إعداد التوصية منظوراً واسعاً ليشمل مختلف األوضاع على المستوى 

 في تجنب أي نوع من التدخل في االستقاللية  حذرةالوطني، وكانت

وباإلضافة إلى ذلك، هنالك إقرار في أنحاء . التحريرية لوسائل اإلعالم
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يين أنفسهم، التوصية بقيمة إجراءات التنظيم الذاتي المتبناة من قبل اإلعالم

  . ، أو مواثيق الشرف الصحفيمثل أدلة السلوك المهني

الحكومية  السياق السابق قامت المجموعة عبر وفي. ١٢

للمتخصصين في اإلعالم بإعداد التوصية المتعلقة بالتغطية اإلعالمية 

 اجتماعات برئاسة ةواستغرق إعداد هذه التوصية خمس. للحمالت االنتخابية

). المملكة المتحدة (Carolyn Morrisonموريسون السيدة كارولين 

وأتمت مجموعة المتخصصين في اإلعالم عملها من منظور أوروبي في 

عتُمد النص ا، )٤(، وبعد موافقة اللجنة التوجيهية لإلعالم١٩٩٩آذار /مارس

 تحت مسمى التوصية ١٩٩٩أيلول / سبتمبر٩من قبل لجنة الوزراء في 

  .١٥) ٩٩(رقم آر 

  على أحكام التوصيةتعليقات 

  ةــديباج

. تحدد الديباجة األهداف والمبادئ األساسية لهذه التوصية. ١٣

ومعظم األفكار الواردة في الديباجة مشروحة بمزيد من التفصيل في الجزء 

  .التنفيذي من التوصية

تشير الديباجة إلى الحاجة إلى تحقيق التوازن األمثل بين احترام . ١٤

 والحاجة إلى قواعد معينة تضمن نزاهة ،رية لإلعالماالستقاللية التحري

والتأكيد على هذا التوازن من أهم الشواغل في . اإلعالم وقت االنتخابات

  .كل ثنايا التوصية
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كما تُبرز الديباجة أيضاً قيمة التنظيم الذاتي في ضمان نزاهة . ١٥

المتبناة من فمن المسلم به أن التدابير الطوعية . اإلعالم أثناء االنتخابات

قبل اإلعالميين أنفسهم، ال سيما في شكل دليل السلوك المهني المتعلق 

 السليم لتغطية لألداء أو القواعد اإلرشادية الداخلية ،بالحمالت االنتخابية

مسئولة ونزيهة للحمالت االنتخابية، مفيدة وهي خطوة تكميلية ضرورية 

  .ة في هذا المجال أو القواعد الموضوعة من قبل الدول،للتشريعات

 وتأثيره على الناخبين، فإن ،نظراً لألهمية المدركة لإلعالم البثي. ١٦

وتشير الديباجة . معظم المبادئ الواردة في التوصية تشير إلى اإلعالم البثي

إلى وجوب إيالء االعتبار الواجب لالختالفات المهمة بين اإلعالم 

  . واإلعالم البثي،المطبوع

 والمتوازنة، ،اجة أيضاً ذكر مبدأ التغطية العادلةوتعيد الديب. ١٧

كما يرد في الديباجة كذلك ذكر . والنزيهة لالنتخابات من قبل اإلعالم

مسائل أخرى مثل تخصيص وقت بث حر لألحزاب السياسية، أو لجوء 

 أو استخدام اإلعالم ،األحزاب السياسية إلى الدعاية مدفوعة األجر

  .حمالت االنتخابيةالستطالعات الرأي خالل ال

  

  التوصية

أنه ينبغي  اتجهت إلى وفيما يخص صياغة التوصية الفعلية، فقد. ١٨

أن ُيطلب من الدول األعضاء أن تدرس سبالً لضمان احترام مبادئ 

 والنزيهة لالنتخابات من قبل اإلعالم، وأن والمتوازنة، ،التغطية العادلة
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 والممارسة المحلية عند ،لقانونتبحث تبني تدابير لتطبيق هذه المبادئ في ا

وقد اعتُبرت اإلحالة األخيرة . االقتضاء وبما يتفق والقانون الدستوري

  .ضرورية كضمانة، نظراً لالختالفات بين الدول األعضاء في هذا المجال

  

  نطاق التوصية

من حيث المبدأ، تغطي التوصية إلى حد ما كل أنواع اإلعالم، . ١٩

ومع ذلك، فإن معظم األحكام تخص .  أو الخاصالمطبوع والبثي، العام

وفي كل مبدأ أو حكم تحدد التوصية . اإلعالم البثي بنوعيه العام والخاص

  . أو الحكم،نوع اإلعالم الذي يشير إليه هذا المبدأ

وفيما يخص نوع االنتخابات المشار إليها في التوصية، فإن كل . ٢٠

ل األعضاء مشمولة من حيث االنتخابات السياسية التي تُجري في الدو

بما في ذلك انتخابات (المبدأ، ويعني ذلك االنتخابات الرئاسية والتشريعية 

 لكن ، والبلدية، وكذلك االستفتاءات السياسية،واإلقليمية) البرلمان األوروبي

من المسلم به أن بعض األحكام ال تنطبق مباشرة على كل هذه االنتخابات، 

 قد يصعب تطبيق بعض المبادئ على صعيد -على سبيل المثال- ألنه 

  .االنتخابات المحلية

 ،وإذا اقتضى األمر، ُيعتبر تطبيق مبادئ التغطية العادلة. ٢١

 أيضاً على ا والنزيهة لالنتخابات من قبل اإلعالم واجبنة،والمتواز

  .ي تقع فيه الوسيلة اإلعالميةذاالنتخابات التي تجري في بلد غير البلد ال
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 أنه من الطبيعي والمشروع أن تغطي وسائل الرغم منفعلى . ٢٢

أي الوسائل التي ال تخاطب مواطني البلد الذي تُجري فيه (البث المحلية 

 فعل ا ينبغي عليهفإنهاالنتخابات األجنبية من منظور وطني، ) االنتخابات

ذلك بطريقة متوازنة، ال سيما إذا كان يتسنى لقطاع كبير من سكان البلد 

  .جري فيه االنتخابات استقبال بثهمالذي تُ

جانب اآلخر، ينبغي على وسائل اإلعالم البثي التي المن . ٢٣

 ،تخاطب مواطني البلد الذي تُجري فيه االنتخابات احترام مبادئ النزاهة

: ويسري ذلك بصورة أساسية في حالتين.  والحياد بدرجة أكبر،والتوازن

جمهور البلد الذي تُجري فيه عندما تخاطب وسيلة اإلعالم البثي ) أ(

عندما تخاطب وسيلة اإلعالم البثي أعضاء جالية مغتربة ) ب(االنتخابات، 

يتمتعون بحق التصويت في البلد الذي )  مهاجرين على سبيل المثالعماال(

  .تُجري فيه االنتخابات

  

  التدابير المتعلقة باإلعالم المطبوع

 أو ،م كتابة التقاريربصفة عامة ال توجد قواعد خاصة لتنظي. ٢٤

أسلوب التحرير في تغطية الصحافة لالنتخابات التي تُجرى في الدول 

فالصحافة حرة في أن يكون لها توجه . األعضاء بالمجلس األوروبي

سياسي مميز، انطالقاً من التقاليد ونظراً الختالف طبيعة اإلعالم المطبوع 

 ودرجة تأثره بها ،صحف فنسبة اطالع الجمهور على ال؛عن اإلعالم البثي

  .تختلفان بشكل ملحوظ بالمقارنة مع اإلعالم البثي
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ثمة حالة واحدة تبرر وجود إطار فإن ا تقدم، مرغم معلى الو. ٢٥

تنظيمي لوسائل اإلعالم المطبوع وقت االنتخابات، وهي أن تكون وسيلة 

فعندما تكون مثل هذه الوسيلة . اإلعالم المطبوع مملوكة لسلطة عامة

عالمية تحت سيطرة السلطات العامة، يبدو منطقياً وجوب أن تكون اإل

الوسيلة تحت االلتزام بتقديم وجهة نظر واسعة تمثل محيط اآلراء السياسية 

وال تشمل هذه الحالة الجرائد الرسمية للدولة، التي تنشر فقط . ككل

  . أو غيرها من المعلومات الرسمية، أو اإلحصاءات،التشريعات

شر اإلعالنات مدفوعة األجر من الممارسات الشائعة في إن ن. ٢٦

-وسائل اإلعالم المطبوعة في أوروبا، ولذلك فإن مالكي الصحف أحرار 

 في قبول أو رفض طلبات اإلعالن من األحزاب - من حيث المبدأ

السياسية، بشرط تطبيق القواعد العامة ذات الصلة، ال سيما تلك المتعلقة 

أن التوصية تعتبر أنه عند امتالك سلطة عامة صحيفة لكن يبقى . بالمنافسة

تمييزية ينبغي تطبيقها ال والتعريفات غير ،ما، فإن المساواة في المعاملة

ومرة .  األحزاب السياسية التي تطلب شراء مساحات إعالنيةجميععلى 

أخرى، فإن الهدف من وراء هذا االستثناء أنه يتعين على مثل هذه 

 وأن تعامل مختلف األحزاب ،"مة خدمية عامةمه"الصحف أن تؤدي 

  . السياسية على قدم المساواة فيما يخص اإلعالن مدفوع األجر
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  التدابير المتعلقة باإلعالم البثي

  

  اإلطار العام

 التعددية من قبل محطات اإلعالم البثي، اعتباراتإذا روعيت . ٢٧

 وراء التوصية  هو المنطق من هذا.فسيسهم ذلك في عقد انتخابات نزيهة

التي تفيد بأن األطر التنظيمية يجب أن تشجع وتسهل تعددية التعبير عن 

فأغلب الظن أنه إذا تبنت محطات اإلعالم البثي . في اإلعالم البثي اآلراء

 وعكست مختلف اآلراء على الساحة السياسية، يمكنها أن ؛مقترباً تعددياً

 آلرائهم، ومن ثم في عمل  وفي التشكيل الحر،تسهم في إعالم الناخبين

  .انتخابات حرة ونزيهة

بينما تتمتع الصحافة المطبوعة بحرية في تغطية االنتخابات، . ٢٨

اً ما تضطر محطات اإلعالم البثي إلى أن تتبع عدداً من االلتزامات فغالب

اإلعالم البثي  لذلك تجعل التوصية من وجوب تغطية. وقت االنتخابات

وال يعني ذلك .  ومحايدة مبدًأ عاماً، ومتوازنة،لةلالنتخابات بطريقة عاد

ملزمة بتغطية ) كقناة رياضية متخصصة مثالً(بالطبع أن كل محطة بث 

الحمالت االنتخابية؛ بل يعني أنه عند تقديم تغطية النتخابات، سواء بشكل 

.  ومحايدة، ومتوازنة،طوعي أو إلزامي، يجب أن يتم ذلك بطريقة عادلة

 المساواة في المعاملة بين جميع األطراف المشاركة في وال يعني مبدأ

 لجميع األطراف، بل يعني االنتخابات بالضرورة تخصيص وقت متساٍو

 ومن األحزاب ،التيقن من التعرف على كل ذي أهمية من وجهات النظر
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فالحياد . الديمقراطي في اإلعالم البثي إنه يعني االلتزام بالحوار. السياسية

 ودقيقة لسير ، إلعطاء صورة حقيقية،عالم البثي ُيعد ضرورياًالسياسي لإل

  .االنتخابات وتقدمها

وجوب أن تتضمن إلى وفي ضوء ما تقدم، تشير التوصية . ٢٩

 ، والمتوازنة،األطر التنظيمية في الدول األعضاء مبدأ المعاملة العادلة

ن هذا النوع إن مبدًأ م. والمحايدة لألحزاب السياسية من قبل اإلعالم البثي

  . أو تشريعات عدد من البلدان،يتواجد بالفعل في دساتير

 من  فإنه وجود تشريعات تتضمن مثل هذا المبدأ،على الرغم من. ٣٠

 وأدلة السلوك ،المسلم به أيضاً أن النظم الداخلية لوسائل اإلعالم البثي

تي العوامل الهى  ستكون )أي كل أنواع إجراءات التنظيم الذاتي(المهني 

  .تحدد بدرجة كبيرة الكيفية التي تُغطى بها االنتخابات بالفعل

 ،تؤكد التوصية أن االلتزام بتغطية االنتخابات بطريقة عادلة. ٣١

 ومحايدة يجب أن ينطبق على كل من وسائل اإلعالم البثي ،ومتوازنة

وهناك إجماع على وجوب أن تقدم وسائل اإلعالم البثي . العامة والخاصة

 ومحايدةً للطيف السياسي عند تغطيتها ، من الدولة صورةً كاملةًالممولة

لالنتخابات، نظراً لطبيعة رسالة مثل هذه الوسائل، وهي خدمة الصالح 

 وواسعة من اآلراء في جميع ، وتعددية، وتقديم طائفة متنوعة،العام

  .األوقات، خاصة في فترات االنتخابات

نه ينبغي على إي الخاصة، فأما فيما يخص محطات اإلعالم البث. ٣٢

 حيث تلعب هي األخرى ؛مثل هذه المحطات أيضاً أن تلتزم بمبادئ الحياد
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لذلك، يجب على جميع . هماً في تشكيل الرأي العام وقت االنتخاباتمدوراً 

 أو ،محطات اإلعالم البثي الخاصة، بصرف النظر عن حجم جمهورها

مدفوعة، أن تخضع  أو ، أو كونها قنوات متخصصة،نطاق تغطيتها

لكن، من المسلم به أن . لاللتزامات الخاصة بالحياد عند تناولها لالنتخابات

هذا المبدأ قد ُيضطر إلى مراجعته في المستقبل، وأن تُراعى االستثناءات، 

 والتطورات في دور اإلعالم البثي إلى ،في حال قد يؤدى تعدد القنوات

  .قطاع اإلعالم المطبوعوضع قريب من ذلك الذي يوجد حالياً في 

جانب أخير ينبغي أخذه في االعتبار عند الحديث عن التزام . ٣٣

، وهو أن تكون عادلة، ومتوازنة، ومحايدةمحطات اإلعالم البثي بأن 

 محطة ما لهذا المبدأ يجب أن يكون على مستوى خدمة  احترامالتحقق من

من، وليس البرامج الخاصة بالمحطة ككل على مدار فترة ما من الز

فالبد لوسائل اإلعالم البثي أن تكون متوازنة . بالضرورة في كل برنامج

  .وأن تقدم مختلف وجهات النظر السياسية خالل فترة الحملة االنتخابية ككل

وفي البلدان التي تأخذ بفكرة فترة ما قبل االنتخابات، عادة ما . ٣٤

أو  (، عن االنتخاباتُيفهم أن هذه الفترة هي الفترة بين اإلعالن الرسمي

واالفتتاح الفعلي للحملة ) الدعوة لالنتخابات التي تُنشر في الجريدة الرسمية

بيد أن عدداً كبيراً من البلدان ال تفرق بصورة رسمية بين فترة . االنتخابية

  . والفترة الرسمية للحملة االنتخابية،ما قبل االنتخابات

ملية االنتخاب والنشاط ليس من السهل دائماً التمييز بين ع. ٣٥

السياسي العادي، فقد يحاول بعض األطراف نقل رسالتهم إلى الجمهور في 
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 لذلك، أحياناً ما ؛جميع األوقات، بما في ذلك في فترة ما قبل االنتخابات

 وعدم التمييز في هذه ، الحيادالتزامُيعتبر من واجب وسائل اإلعالم البثي 

 بهدف ضمان أن تكون ؛صاً بهذا المعنىوتتضمن التوصية ن. الفترة أيضاً

خالل فترة ما " العادية" ومتوازنة في تغطيتها لألخبار ،هذه الوسائل عادلة

  .قبل االنتخابات، حيث قد تؤدي مثل هذه األخبار إلى نشاط انتخابي

  

  ن الجاريةئوبرامج األخبار والش

 في  أهمية خاصة سواٌءا والحياد ذ،وُيعتبر االلتزام بالنزاهة. ٣٦

 أو البرامج الحوارية نظراً ألن بعض ،ن الجاريةئوبرامج األخبار والش

الناس يعتمدون، بدرجة ما، على هذه البرامج في تشكيل توجهاتهم 

  .التصويتية

تعمل برامج النقاش، مثل المقابالت والسجاالت، كمتممات . ٣٧

مكن الجمهور كونها تُلللتغطية اإلخبارية العادية لالنتخابات، وتكتسب أهميةً 

لذلك ينبغي لتلك األشكال من ؛ من عقد مقارنات مباشرة بين المرشحين

لكن تقرير الكيفية التي يجب تحقيق هذه . البرامج أن تعمل بطريقة عادلة

 ومدة المشاركة، ، وعدد المشاركين،مثل تقرير شكل(العدالة من خاللها 

  .فسهاينبغي أن ُيترك لرؤية هيئة اإلعالم البثي ن..) لخ إ

ثمة مشكلة أحياناً ما تنشأ فيما يخص التغطية اإلخبارية لحملة . ٣٨

 الحاليين في الحكومة، أي مرشحين يشغلون المسئولينانتخابية، وهي أن 

بالفعل مناصب رسمية، قد يحاولون كسب ميزة ال تحق لهم من خالل 
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 على ولذلك تشدد التوصية. التغطية اإلخبارية اإلضافية ألعمالهم الرسمية

  .ينبغي إعطاء السلطات العامة أي معاملة تفضيلية في هذه البرامج أنه ال

. إن تجنب المعاملة التفضيلية ينبغي أن يكون الهدف الرئيسي. ٣٩

فإن كان لمثل هذه المعاملة أن تحدث، ينبغي أن تُتخذ تدابير إلعادة التوازن 

ى تصحيح  وُيعتبر النص علرين،المرشحين المتضر/في صالح األحزاب

 كما ُيستحسن أن ،الوضع في إجراء من إجراءات التنظيم الذاتي واجباً

تُبرز األدلة اإلرشادية الداخلية ألجهزة اإلعالم البثي االلتزام باالمتناع عن 

وقد يكون .  أو بمعادلتها،التغطية المفرطة أو التفضيلية لسياسي حالي

الت، والذي ورد ذكره في الخيار المحتمل اآلخر للتعامل مع مثل هذه الحا

سواء كانت (التوصية، أن تُخَوُل السلطةُ المعنية بمراقبة تغطية االنتخابات 

 ،بصالحيات للتدخل) امجهاز تنظيم البث أو مفوضية االنتخابات أو غيره

  .ولتعويض المرشحين المتضررين

  

  البرامج األخرى

 بتغطية ثمة أنواع معينة من البرامج التي ال ترتبط مباشرة. ٤٠

 أو البرامج الكاريكاتيرية الساخرة ،الحملة االنتخابية، مثل البرامج الحوارية

، "ذات التوجه السياسي" أو برامج التحقيقات ، لسياسيينىالتي تحوي دم

 االهتمام أيضاً لما قد يكون لها من تأثير على التوجهات إبالءهاوينبغي 

 ،ل هذه البرامج أن تُعطي مرشحاً للناخبين، فأحياناً ما ُيمكن لمثالتصويتية

  .أو حزباً سياسياً ما أفضلية غير عادلة
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ترك معالجته بصورة تُخر من أن وذلك مجال البد هو اآل. ٤١

رئيسية لمحطات اإلعالم البثي ذاتها من خالل القواعد التوجيهية الداخلية 

 لذا تكتفي التوصية فقط بالنُصح بوجوب إيالء انتباه خاص. الخاصة بها

للبرامج الترفيهية التي قد يكون لها تأثير على الناخبين، بحيث ال يحصل 

  . على أفضلية غير عادلة دون غيرهممعينيون ون أو مرشح،أحزاب

  

  فترة البث الحر في وسائل اإلعالم البثي العامة

من المألوف في العديد من البلدان أن تستخدم األحزاب السياسية . ٤٢

 االنتخابية، وهو ما العامة، مجاناً، إليصال برامجهوسائل اإلعالم البثي ا

، وهو ")٦(دعاية سياسية مجانية"أو " )٥(فترة البث الحر"يطلق عليه عادة 

شكل مباشر لالتصال بين السياسيين والناخبين، دون أي دور وسيط لوسائل 

ومن أهم مزايا إعطاء األحزاب السياسية فترة للبث الحر أن ذلك . اإلعالم

 والمتحيزة للحملة االنتخابية ،أن يعوض احتمالية التغطية غير العادلةيمكن 

ُيضاف إلى ذلك أن افتقار الحزب للقوة . من قبل بعض وسائل اإلعالم

المالية ال يشكل عائقاً، خالفاً للحال في الدعاية السياسية مدفوعة األجر، في 

لسياسية المجانية وإذ تقر التوصية إيجابيات الدعاية ا. استخدام موجات البث

فإنها تطلب من الدول األعضاء أن تبحث في جدوى استحداث نصوص 

 والمرشحين السياسيين في وسائل اإلعالم ،تمنح فترة بث حر لألحزاب

لكن من المسلم به أيضاً أن فترة البث الحر لها بعض . البثي العامة
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ة قد يساعد فعلى سبيل المثال، فتح الباب أمام اآلراء المتطرف. السلبيات

  .على نشر أفكار تضر بالديمقراطية

إن طريقة تقسيم الوقت المخصص للدعاية السياسية المجانية بين . ٤٣

 وبأي ،األحزاب، بمعنى تحديد أي األحزاب مؤهل للحصول على فترة بث

فأحياناً .  مسألة صعبة وحساسة، وتختلف الحلول بشأنها من بلد آلخر،قدر

 أو على عدد ، السابق لحزب سياسياألداءبث على ما يرتكز تقسيم فترة ال

وفي بلدان أخرى، . )٧()توزيع النسبيال(المقاعد التي يحوزها في البرلمان 

مثل الديمقراطيات الجديدة، ثمة اتجاه إلى تقسيم فترة البث بالتساوي بين 

وثمة طريقة ممكنة ). )٨(االستخدام المتساوي(جميع األحزاب المتنافسة 

 وهي تخصيص حد أدنى من الوقت لجميع ،يم فترة البثأخرى لتقس

 ثم إعطاء وقت إضافي على أساس نسبي أو أي أساس آخر ،المتنافسين

ونظراً لتنوع الخيارات الممكنة لتخصيص فترة ). )٩(االستخدام المختلط(

بيد أنها . ة ألحد سبل التقسيم على األخرىيالبث، ال تعطي التوصية أفضل

، تُُتاح فترة البث لألحزاب فينبغي أن تُمنح بطريقة عادلةتوصي بأنه عندما 

  . وعلى أساس معايير موضوعية وشفافة،وغير تمييزية

 ،أثناء فترة االنتخابات يكون هناك قدر كبير من الرسائل. ٤٤

ما يمكن أن يؤدي بالناخبين إلى بلوغ درجة من وهو والبرامج السياسية، 

حديد الوقت الكلي لفترة البث الحر، لتجنب لذا قد يكون من المفيد ت. التشبع

  .البث المفرط لألنشطة المتصلة باالنتخابات
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ولية عن محتوى المادة المقدمة في فترة البث ئوفيما يخص المس. ٤٥

ولية يجب، من حيث المبدأ، أن تقع ئالحر، فمن المتعارف عليه أن تلك المس

لكن التوصية لم تورد ذكراً . على عاتق الحزب السياسي الذي أعد المادة

بين وسائل اإلعالم ات وليئلمس ل ألنها تعتبر أن التحديد الدقيق؛لهذه المسألة

  . واألحزاب السياسية ينبغي أن يتقرر على الصعيد الوطني،البثي

 محطة بث ما لاللتزام بإعطاء وعندما تُخضع دولةُ عضُو. ٤٦

األحزاب السياسية فترة بث حر أثناء الحمالت االنتخابية، ينبغي التأكد من 

  .أن ذلك ال يضر بالوضع المالي لهذه المحطة

  

  الدعاية السياسية مدفوعة األجر

عادة ما تُحظر الدعاية السياسية مدفوعة األجر في وسائل . ٤٧

ول األعضاء في مجلس أوروبا، رغم اإلعالم البثي في كثير من الد

ومن أهم ميزات الدعاية السياسية مدفوعة األجر . إقرارها في دول أخرى

أنها تتيح لجميع القوى السياسية فرصة نشر فكرهم وبرامجهم على نطاق 

لكنها على الجانب اآلخر قد تُعطي أفضلية غير عادلة لتلك . واسع

  .اء قدر كبير من أوقات البث أو المرشحين الذين يمكنهم شر،األحزاب

ونظرا الختالف المواقف حول هذه المسألة، ال تتخذ التوصية . ٤٨

أي موقف حول ما إذا كان ينبغي قبول هذه الممارسة أم ال، وتكتفي بالقول 

 فينبغي أن ، بهااإنه إذا كانت الدعاية السياسية مدفوعة األجر مسموح

ولى أن ُيعامل جميع األطراف القاعدة األ: تخضع لحد أدنى من القواعد
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من حيث الحصول على (التي تطلب شراء وقت للبث على قدم المساواة 

، والقاعدة الثانية أن يكون الجمهور على علم بأن الرسالة )الخدمة واألسعار

  .اإلعالمية مدفوعة األجر

قد يكون من المهم وضع حدود لوقت الدعاية مدفوعة األجر . ٤٩

لكن التوصية ال تحدد ما إذا كان من . هؤد شراالتي يمكن لحزب واح

 معينة على وقت االمستحسن القيام بذلك أم ال، كما أنها ال تضع حدود

الدعاية مدفوعة األجر، على اعتبار أن القرار في هذا الشأن يجب أن ُيتخذ 

  . على المستوى الوطني

  

  التدابير المتعلقة بكل من اإلعالم المطبوع والبثي

  

  ريوم التفك

، والذي ُيستخدم عادة "يوم التفكر"أما فيما يخص ما ُيسمى . ٥٠

لإلشارة إلى اليوم السابق على يوم التصويت، فتنص التوصية على أنه 

يجوز للدول األعضاء النظر في جدوى إدراج نص في أطرها التنظيمية "

ي ، على اعتبار أنه ينبغ"يحظر نشر الدعاية االنتخابية الحزبية في هذا اليوم

 جميع المعلومات التي تلقوها أثناء يستوعبواإتاحة وقت للناخبين لكي 

  . بالتالي باتخاذ قرار التصويت دون ضغوطا ويقومو،الحملة االنتخابية
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نظرا لحقيقة أن ثمة مواد إعالمية غير الدعاية االنتخابية . ٥١

الحزبية قد تحمل ضمناً رسالة أو محتوى سياسياً، فمن المهم أن تتطرق 

  . تدابير التنظيم الذاتي الموضوعة من قبل وسائل اإلعالم لهذه المشكلة

  

  استطالعات الرأي

 أنه من الصعب بيان مدى تأثير استطالعات  منرغمعلى ال. ٥٢

 عموماً ما ُيفترض أن فإنهالرأي على النتائج الفعلية النتخابات ما، 

 من التأثير على استطالعات الرأي تمارس أو يمكنها أن تمارس قدراً معيناً

  .نتيجة االنتخابات

 ولتجنب التأثير الزائد على الناخبين، ،لذلك فإنه لضمان العدالة. ٥٣

ُيعتبر أن من واجب وسائل اإلعالم عند نشر نتائج استطالعات الرأي أن 

في . تقدم للجمهور معلومات كافية إلصدار حكم حول قيمة االستطالعات

اً من العناصر التي يمكن لوسائل اإلعالم هذا الصدد، تقترح التوصية عدد

اسم الحزب أو المنظمة : أن تقدمها عند نشرها لنتائج االستطالع، وهي

 والمنهجية ،جهة التي نفذت االستطالعالالتي تكفلت بعمل االستطالع، اسم 

 وتاريخ إجراء ، وهامش الخطأ،المستخدمة في إجرائه، حجم العينة

ن معالجة هذا الموضوع يجب أن تتم بشكل ومن المسلم به أ. االستطالع

 عبر أطر التنظيم الذاتي، وأن القواعد اإلرشادية الداخلية لوسائل رئيسي

 ينبغي عليها تحديد الكيفية التي يجب تناول استطالعات ااإلعالم هي م

  .الرأي بها
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تتبنى بعض البلدان قواعد تقيد نشر نتائج استطالعات الرأي في . ٥٤

وكما هو الحال بالنسبة . يام التي تسبق االنتخابات مباشرة أو األ،اليوم

، فإن المنطق من "يوم التفكر"للحظر العام على األنشطة االنتخابية في 

وراء مثل هذه القواعد هو تمكين الناس من اتخاذ قرار التصويت الخاص 

 على شاكلة النتائج المتوقعة التي تشير إليها ما دون تأثيرات خارجية م،بهم

 لكن دوالً أخرى أعضاء في مجلس أوروبا ال تتبنى ؛استطالعات الرأي

قواعد في هذا المجال، ويجوز لوسائل اإلعالم بهذه الدول نشر نتائج 

  .االستطالعات حتى قبل االنتخابات مباشرة

تترك التوصية مجاالً لمختلف التجارب الوطنية فيما يتعلق بنشر . ٥٥

إذا ما اختارت الدول األعضاء أن  "أنهى علاستطالعات الرأي، لكنها تنص 

تحظر نشر استطالعات الرأي قبل االنتخابات بعدد معين من األيام، فإن 

. " من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان١٠هذا القيد يجب أن يتفق والمادة 

ووفقاً للمنهج العام الذي طورته المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان، فالبد 

 نشر استطالعات الرأي من استيفاء ثالثة معايير حتي يكون ألي قيد على

 عليه اينبغي أن يكون حظر نشر استطالعات الرأي منصوص: هيوجائزاً، 

 فى مجتمع ديمقراطي، وأن يتناسب مع يابموجب قانون، وأن يكون ضرور

  .هدف حماية مصالح أخرى

طالعات أحياناً ما ُينظر في مدى فعالية القواعد المقيدة الست. ٥٦

الرأي، ذلك أن الجمهور قد يحصل على نتائج االستطالعات، ليس 

بالضرورة من وسائل اإلعالم التي تسري عليها القيود، وإنما بوسائل 

 أو محطات ، أو من خالل الصحف،أخرى، مثل الدخول على اإلنترنت
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وفي ضوء تلك الحقيقة، ُيعتبر تجنب القواعد المقيدة في هذا . البث األجنبية

المجال واجباً، كما ينبغي عدم اإلفراط في مدة حظر نشر استطالعات 

  .الرأي

وفيما يخص استطالعات الخروج، التي تُجرى خارج مراكز . ٥٧

االقتراع في يوم التصويت وتقيم نتائج التصويت الفعلي للناخبين، فُيقترح 

 حظر نشر نتائج مثل هذه االستطالعات إمكانيةأن تبحث الدول األعضاء 

 إذ يمكن لهذه النتائج ؛إلى أن تنتهي عملية التصويت بجميع مراكز االقتراع

  . أن تؤثر على نتائج االنتخابات

  

  حق الرد

 أو تشريع ،تكفل معظم البلدان حق الرد في تشريع للصحافة. ٥٨

تشريع آخر، هذا فضالً عن كونه مكفوالً في أدلة أي  أو ،لإلعالم البثي

توصية على أنه إذا ما استحق مرشح أو حزب وتشدد ال. السلوك المهني

سياسي حقاً للرد بموجب القوانين أو النظم الوطنية، فينبغي التأكد من 

إمكانية ممارسة هذا الحق أثناء فترة الحملة االنتخابية، بما في ذلك يوم 

  .التفكر إذا انعدمت جدوى ممارسة حق الرد بعد ذلك اليوم

محدد لضمان ممارسة ال تنص التوصية على إجراء . ٥٩

 اختيارعاجلة لحق الرد على اعتبار أن من واجب الدول األعضاء /سريعة

ففيما قد يأخذ ذلك في بعض األحيان . مة لسياقهم الوطنيءاآللية األكثر مال

 أو في ،شكل محاكمة عاجلة، قد يكون جهاز التنظيم الذاتي في الصحافة
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في أحيان أخرى هو المخول  اللجنة االنتخابية حتى أو ،اإلعالم البثي

  . بصالحيات لحل القضايا التي تنطوي على منح حق عاجل في الرد

  

  تدابير لحماية اإلعالم وقت االنتخابات

فيما تقر اللجنة بأن التركيز الرئيسي لهذه التوصية هو ضمان . ٦٠

 العادل من قبل وسائل اإلعالم أثناء االنتخابات، فإنها تعتبر أنه ينبغي األداء

 والهجوم على وسائل اإلعالم وقت االنتخابات ،التطرق إلى مشكلة التدخل

 التوصية، ذلك أن أي هجوم أو ضغط على أي وسيلة هذهفي نطاق 

  . وللممارسة الديمقراطية، خطيراً للمعاييرانتهاكاإعالمية سيشكل 

إن معوقات التغطية الحرة لحملة انتخابية قد تأتي من مصادر . ٦١

العامة، أو األحزاب السياسية، أو جماعات /هزة الحكوميةاألج: مختلفة

وفيما ينصب اهتمام التوصية على التدخل من .  أو كيانات أخرى،المصالح

قبل الحكومة أو الهيئات التابعة لها، فإنها تشدد على أنه ينبغي على 

 وغيرهم من ،السلطات العامة أن تنأى عن التدخل في عمل الصحفيين

ومن حسن الحظ . ائل اإلعالم بهدف التأثير على االنتخاباتالعاملين في وس

أنه نادراً ما تمارس السلطات العامة في الدول األعضاء بمجلس أوروبا 

 أو الضغط على وسائل اإلعالم، لكن ، أو اإلغالق، أو التهديد،الترهيب

 وصياغة حكم عام تحذيري في ضوء ،يبقى من المهم التطرق لهذه المسألة

  .الوارد في السطور السابقةالتشديد 
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فمن أجل ضمان حرية السياسة التحريرية في تغطية . ٦٢

االنتخابات، تذكر التوصية أيضاً أنه ينبغي على الدول األعضاء أن تتخذ 

 وغيرهم من العاملين في وسائل اإلعالم ،التدابير الواجبة لحماية الصحفيين

ضاء، إذا دعت وفي هذا الصدد، يمكن للدول األع. وأماكن عملهم

 لضمان ،الضرورة، وضع قوات الشرطة فى خدمة وسائل اإلعالم المهددة

 . ومقرات هذه الوسائل،حماية الصحفيين
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  الهوامش

  

  . يقصد به اإلعالم المرئي والمسموع .١
2. Day of reflection.    
3. The intergovernmental Group of specialists on 
media in a pan-European perspective (MM-S-
EP). 
4. Steering Committee on the Mass Media 
(CDMM) 
5. Free air time.  
6. Free political advertising.   
7. Proportional access.  
8. Equal access.  
9. Mixed access.   
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)٣(  
   السياسياحلوارإعالن بشأن حرية 

  يف وسائل اإلعالم
  

א א א

  

  

  

 حمايـة حقـوق     اتفاقيـة  عاما على صدور     ٥٠ من   أكثربعد مرور   

 باسـم   )فيمـا بعـد   (اإلنسان والحريات األساسية والتي سيشار إليها هنـا         

 االتفاقية المرجع األعلى في     أصبحتليوقع عليها الدول األعضاء     " االتفاقية"

  .أنحاء أوروبا لحماية الحقوق والحريات المكفولة فيها
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عتبار أن هدف مجلس أوروبا هو تحقيـق مزيـد مـن             في اال  باألخذ

 والمثل الموجودة فـي     المبادئ،الوحدة بين أعضائه بغرض حماية وتحقيق       

  .تراثهم المشترك

 للديمقراطية  األساسية بالمبادئ األعضاءوتذكيرا بالتزام جميع الدول     

 كما أكد عليها من جديـد       ، ودور القانون  اإلنسان، واحترام حقوق    ،التعددية

 ١١رؤساء الدول والحكومات في اجتماعهم الثاني في ستراسـبورج يـوم            

  .١٩٩٧ األول تشرين /أكتوبر

 في حرية التعبير واإلعالم الذي تكفله       األساسي أن الحق وتأكيدا على   

 الجوهريـة لمجتمـع    القواعـد    إحـدى المادة العاشرة من االتفاقية يـشكل       

ة كل فرد كمـا ورد فـي         لتقدمه وتنمي  األساسية وأحد الشروط    ،ديمقراطي

  .١٩٨٢ لعام واإلعالمإعالنها بشأن حرية التعبير 

لى اإلعالن بشأن سياسة مستقبلية لوسائل اإلعالم  الصادر         إواستنادا  

 السادس بشأن سياسة وسائل اإلعـالن فـي         األوروبيفي مؤتمر الوزراء    

  .٢٠٠٠ حزيران / يونيو١٦ و١٥كراكو يومي 

 أي موقف الفـرد تجـاه       -ن حق الرد   بشأ ٢٦) ٧٤(وتذكيرا بقرارها   

 بشأن االجراءات التي تتعلق بتغطية      ١٥) ٩٩(الصحافة والتوصية رقم آر     

  . للحمالت االنتخابية اإلعالموسائل

" خطاب الكراهية "  بشأن    ٢٠) ٩٧(وتذكيرا أيضا بتوصيتها رقم  آر       

 آراءوتؤكد على أن حرية النقاش السياسي ال تتضمن حرية التعبيـر عـن              
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 ومعـاداة   ، أو اضطهاد األجانب   ،  أو آراء تحرض على الكراهية      ،يةعنصر

  . وكل صور عدم التسامح،السامية

الصادر عـن المجلـس   ) ١٩٩٨ (١١٦٥وباألخذ في االعتبار القرار     

  .البرلماني بشأن حق حماية الحياة الخاصة

 وبخاصة مـن    ،وتأكيدا على األهمية البارزة لحرية التعبير واإلعالم      

 إعالم حرة ومستقلة لضمان حق الجمهور في اإلعالم بـشأن           خالل وسائل 

 ، والسياسية ،ن العامة ئو وتمكينه من ممارسة رقابة على الش      ،ن العامة ئوالش

 وإمكانيـة  والسلطات العامة    ، لضمان شفافية عمل الهيئات السياسية     وأيضا

 اإلضـرار  الضروري في مجتمـع ديمقراطـي دون         األمر وهو   ،مساءلتها

 ، العـامين  المـسئولين  فيما يتعلق بمكانـة      األعضاءداخلية للدول   باللوائح ال 

  .تهم القانونيةاليئوومس

ن ممارسة حرية التعبير تحمـل فـي طياتهـا واجبـات            بأوتذكيرا  

وليات يتعين على العاملين في وسـائل اإلعـالم أن يأخـذوها فـي              ئومس

ن هـذا    قد تقيد قانونيا  من أجل الحفاظ على التـوازن بـي            وأنها ،االعتبار

  . رئيسية تحميها االتفاقيةأخرى واحترام حقوق وحريات ومصالح ،الحق

 الطبيعيين المرشحين لمناصب فـي هيئـات        األشخاص بأن   وإدراكا

 أو يـشغلون وظيفـة   ،ن العمـل فيهـا  عسياسية أو انتخبوا لها أو تقاعدوا       

سياسية على المستوي المحلي أو القومي أو الدولي أو يمارسـون تـأثيرا             

" الشخصيات الـسياسية  "ا بعد تحت مسمى     م في إليهم والذين سيشار    ،ياسياس

 أو يمارسـون    ،ن الذين يشغلون وظيفـة عامـة      و الطبيعي األشخاصوأيضا  
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 فيما بعد تحت مسمى     إليهم والذين سيشار    ،سلطة عامة على هذه المستويات    

  أو ،يتمتعون بحقوق أساسية قد ينتهكها نشر المعلومات      "  العامين المسئولين"

  .عالماآلراء عنهم في وسائل اإل

 القانونيـة المحليـة مازالـت تمـنح         األنظمة بعض   أنومع الوعي     

 عـامين ضـد نـشر       مـسئولين  أو   ،امتيازات قانونية  لشخصيات سياسية    

 وهو ما ال يتوافق مع الحـق        عالم واآلراء عنهم في وسائل اإل     ،المعلومات

  .عاشرة من االتفاقية الذي تكفله المادة الواإلعالمفي حرية التعبير 

ون ئ الحق في ممارسة مراقبة الجمهور للـش       أن في االعتبار    وباألخذ

 وليس عن الشخـصيات     األفرادالعامة قد يتضمن نشر معلومات وآراء عن        

 اإلعالن نشر هذا    إلى األعضاءتدعو الدول   ؛   العامين المسئولينالسياسية أو   

 ولفت االنتباه إليها    مر،األ بترجمة عندما يتطلب     وإلحاقه ،على نطاق واسع  

بصفة خاصة  من قبل الهيئـات الـسياسية والـسلطات العامـة والنظـام               

 تقديمها للصحفيين ووسائل اإلعـالم ومؤسـساتهم        إلى باإلضافة ،القضائي

  .المهنية

 التالية فيما يتعلق بنـشر      المبادئ إلىوتلفت االنتباه على نحو خاص      

 ،بـشأن الشخـصيات الـسياسية      في وسائل اإلعـالم      واآلراء ،المعلومات

  . العامينوالمسئولين

  :اإلعالم من خالل وسائل واإلعالم حرية التعبير -١

تتطلب الديمقراطية التعددية وحريـة النقـاش الـسياسي أن يتلقـي             

 وهو ما يتضمن حـق      ، ذات االهتمام العام   األمورالجمهور معلومات بشأن    
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 تتعلق بشخـصيات    انتقادية وآراء ،وسائل اإلعالم في نشر معلومات سلبية     

  . في تلقي هذه المعلوماتاالجمهور أيض وحق ، عامينومسئولين ،سياسية

  : المؤسسات العامة أو ، حرية انتقاد الدولة-٢

 ، مؤسسات أخرى ذات طبيعة تنفيذية     أي أوقد تكون الدولة والحكومة     

وبـسبب مكانتهـا    .  أو قضائية عرضة النتقاد وسائل اإلعالم      ،أو تشريعية 

 أو ، يحميها القانون الجنائي ضد البيانات المشوهة للـسمعة أالالبارزة يجب   

نـه  إوفي الوقت الذي تتمتع هذه المؤسسات بمثل هذه الحمايـة  ف           . المهينة

 ظروف يجب تفـادي     أي وتحت   ، تطبيق هذه الحماية مقيدا    يكون أنيجب  

 المؤسـسات    الذين يمثلون هذه   األفراد أن كما   ،استخدامها لتقييد حرية النقد   

  .كأفراد بحماية أيضا يتمتعون نيظلو

  :مراقبة الجمهور للشخصيات السياسية ومناقشتها-٣

 وقبلوا بأن يعرضوا    ،قررت الشخصيات السياسية كسب ثقة الجمهور     

 ، ولذا فهم عرضـة لمراقبـة عامـة مدققـة          ،أنفسهم للنقاش السياسي العام   

خالل وسائل اإلعـالم    واحتمال التعرض النتقادات عامة قوية وساخنة من        

  . أو يؤدون وظائفهم بها،بشأن الطريقة التي أدوا

  : العامينللمسئولينمراقبة الجمهور  -٤

 العامين القبـول بتعرضـهم لمراقبـة وانتقـاد          المسئولينيتعين على   

 أو  ، وبخاصة من خالل وسائل اإلعالم بشأن الطريقة التـي أدوا          ،الجمهور
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 والممارسـة  ،ري لـضمان الـشفافية   ألن هذا ضـرو ؛يؤدون وظائفهم بها 

  . لوظائفهمالمسئولة

  :حرية الرسوم الساخرة -٥

يسمح للرسوم الفكاهية والساخرة المكفولة بموجب المادة العاشرة من         

 الجمهـور ال    أناالتفاقية بدرجة أكبر من المبالغة وحتى االستفزاز طالمـا          

  .يضلل عن الحقائق

  : العامينوالمسئولينسمعة الشخصيات السياسية  -٦

 بحماية  األخرىيجب أال تحظى سمعة الشخصيات السياسية وحقوقهم        

 ولذا يجب أال تقر عقوبـات أكثـر         اآلخرين؛ لألفرادكبر من تلك المكفولة     أ

تشددا بموجب القانون المحلي ضد وسائل اإلعـالم فـي حالـة انتقادهـا              

 وال  ، العـامين  المسئولين على   أيضاوهذا المبدأ ينطبق    . شخصيات سياسية 

 العامين  المسئولين لتمكين   ، عند الضرورة القصوى   إاليجب الخروج عليه      

  .من ممارسة وظائفهم بطريقة مالئمة

  : العامين والمسئولينالحياة الخاصة للشخصيات السياسية  -٧

 والمسئولينيجب حماية الحياة الخاصة والعائلية للشخصيات السياسية        

ير عنها بموجب المادة الثامنـة مـن        العامين ضد نشر وسائل اإلعالم تقار     

قد يسمح بنـشر معلومـات عـن حيـاتهم          ف هذا   وعلى الرغم من  . االتفاقية

ـ      اهتمام تكون موضع    ،الخاصة  التـي   ة مباشر للجمهور فيما يتعلق بالطريق

 ولكن يجب األخذ في االعتبار ضرورة تجنب        ؛ أو يؤدون بها وظائفهم    ،أدوا
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كن عندما تلفـت الشخـصيات      ول.  أذى غير ضروري بطرف ثالث     إلحاق

 جوانـب مـن حيـاتهم       إلـى  انتباه الجمهور    ، أو أي مسئول عام    السياسية

  .لوسائل اإلعالم الحق في مراقبة هذه الجوانب، فالخاصة

  : سبل مقاضاة انتهاكات وسائل اإلعالم -٨

 لهـذه   يلجأوا أال العامين   والمسئولين ،يجب على الشخصيات السياسية   

 الجمهور إال فـي حالـة       ألفرادوسائل اإلعالم المتاحة    السبل القانونية ضد    

 والغرامـات   األضرار تتناسب   أن ويتعين   ،انتهاك وسائل اإلعالم  لحقوقهم    

 أو سمعة بشكل معقول مع انتهاك الحق        تشويه أوهانة  إالمحكوم بها بسبب    

تقـدمها وسـائل     مناسـبة     في االعتبار أي سبل    األخذ مع   اآلخرين،سمعة  

ـ األشخاص ويقبلها طوعي للتعويض،اإلعالم بشكل    ويجـب أال  . نو المعني

  السجن مـا لـم       إهانة أو   ،تكون عقوبة قيام وسائل اإلعالم بتشويه سمعة      

 هـذه العقوبـة أمـرا    اآلخـرين  سمعة   أو ،تجعل خطورة االنتهاك للحقوق   

 بشكل خطير   أساسية وبخاصة عند انتهاك حقوق      ، ومالئما ،ضروريا للغاية 

 مثل خطـاب    ،وهة للسمعة ومهينة في وسائل اإلعالم     من خالل بيانات مش   

  .الكراهية
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  ميثاق شرف حول اإلعالم واالنتخابات

א א א
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 ووسائل اإلعالم بـصفة عامـة مواثيـق للعمـل           ،يتبنى الصحفيون 
ل وأيـضا مـن خـالل        في غالبية الدو   وأخالقية ومعايير مهنية    ،الصحفي

مـا  ، إوبالمثل يتبنى عدد متزايد من الدول مواثيق للعمل      . مؤسساتهم الدولية 
 الـسياسية فـي     األحـزاب  كقوانين تتعلق بعمـل      ، مفروضة وإما ،طوعا

 يخضع عمل المشرفين على االنتخابات لمعايير مهنيـة         وأيضا. االنتخابات
  .صارمة
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الت التـي تتـداخل     الغرض من ميثاق العمل هذا هو معالجة المجـا        

 وسـائل   إلـى أصبح ينظـر    .    الثالثة فيها    األخالقيةمجموعات المعايير   

 تلعب دورا حاسما في االنتخابات الديمقراطية       أنها على نحو متزايد     اإلعالم

 ، الناخبين إلىفوسائل اإلعالم تلعب دورا حيويا في نقل المعلومات         . والحرة

ويضطلع الصحفيون  . علوماتوتساعدهم على اتخاذ خيار حر مبني على م       

  : هى سبل على وجه الخصوصالدور باستخدام ثالثةبهذا 

   والمرشحين األحزابنقل رسائل سياسية من  - 

 نقل معلومات مهمة عن الناخبين من المشرفين على االنتخابات - 

 . والتعليق المستقلين،عرض العملية االنتخابية بكاملها على المراقبة - 

وسائل اإلعـالم الجماهيريـة  التزامـات        ويفرض هذا الدور المهم ل    

 ، وأصحاب وسـائل اإلعـالم     / والمحررين ،أخالقية معينة على الصحفيين   

ويوصـى  .  والمشرفين على  االنتخابات    ،والمرشحين،  واألحزاب السياسية 

 ميثاق عمل مشتركا لضمان أن يعمل كـل طـرف           األطرافبأن يتبنى كل    

  .ياتهمبطريقة أخالقية ويحترم حقوق اآلخرين وحر

 وتغطي التزامات   أجزاءوتتكون مسودة ميثاق العمل التالي من أربعة        

مختلفة تتعلق بالـصحفيين والمحـررين ومـالك المؤسـسات الـصحفية            

  . السياسية والمرشحين والهيئات التي تدير االنتخاباتواألحزاب

ن أوبخاصـة مـسألة     . لم تعالج قضايا بعينها مباشرة في هذا الميثاق       

 ووسائل اإلعالم فيما يتعلـق بحريـة        ، السياسية األحزاب تتبناه   النظام الذي 
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 بالفعـل علـى مـستوى       احددمالحصول المباشر على المعلومات قد يكون       

  . واتفاق بين المشاركين في العملية، وتنظيمات،قومي في صورة قوانين

إن مسألة الطريقة التي ينفذ بها هـذا الميثـاق قـد يتعـين              فوبالمثل  

 يمثل اتفاقا طوعيا بشكل      إما ستوى قومي اعتمادا على ميثاق    تحديدها على م  

  .  قوة القانون، وإما يكتسب المختلفة في العمليةاألطرافكامل بين 

  

  نوالصحفي

  . وغير متحيزة، يقدم معالجة دقيقةأن واجب على الصحفي أول - 

علـى  .  إال وفق حقائق يعرف مصدرها     باإلعالمعلى الصحفي أال يقوم      - 

 .جب معلومات جوهرية يحأالالصحفي 

على الصحفي أن يحافظ على السرية المهنيـة فيمـا يتعلـق بمـصدر               - 

 .المعلومات الذي اشترط السرية

 أحد المرشحين زعمـا     أثار فإذا. على الصحفي أن يقدم معالجة متوازنة      - 

تجاه مرشح آخر يجب على الصحفي أن يسعى ما وسعه الجهد للحـصول             

 .على تعليق من كال الطرفين

لى الصحفي أن يبذل كل ما في وسعه لتـصحيح أي معلومـات         يجب ع  - 

 . غير صحيح بشكل يوقع الضررأنهامنشورة تبين 



 ] ٦٤[ 

 عن وجهـات نظـر      باإلعالميجب على الصحفي ما استطاع أن يقوم         - 

 ولـيس كمـا   ، وباستخدام كلمـاتهم ، السياسية مباشرة واألحزابالمرشحين  

 يصفها آخرون

ر عن مشاعر قد تثيـر      يبالتعو   أ استخدام لغة يجب على الصحفي تجنب      - 

 أو  ، أو الجـنس   ، بما في ذلك العنـصر     ؛ أو العنف على أي أساس     ،التمييز

 أو  ، السياسية وغير الـسياسية    اآلراء أو   ، أو الدين  ، أو اللغة  ،الميل الجنسي 

 . أو االجتماعي، القومياألصل

 أو العنف يجب    ، الذين يدافعون عن التمييز    آراءعندما يتناول الصحفي     - 

 ،ه أن يبذل كل ما في وسعه لوضع وجهات النظر هذه في سياق واضح             علي

 . الموجهة إليهم وجهات النظر هذهاألشخاصوأن يتناول آراء 

 . من سياسي أو مرشحإغراءيجب على الصحفي أال يقبل أي  - 

يجب على الصحفي أال يقدم أي وعود لسياسي بشأن محتـوى تقريـر              - 

 .إخباري

،  تناول نتائج اسـتطالعات الـرأي  يجب على الصحفي أن يحترس عند      - 

 :في وسعه ليتضمن أي تقرير المعلومات التاليةا  يبذل كل مأنيجب و

  إجراؤه باالستطالع ونفذته ومتى تم كُلّفتالجهة التي  . ١

 ، وكيفية مقابلتهم  ، ومكان ، الذين شملهم االستطالع   األشخاصعدد   . ٢

  .وهامش الخطأ

  .األشخاص التي طرحت على األسئلةنص  . ٣
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  : انتهاكات مهنية خطيرةاآلتيلى الصحفي أن يعتبر  يجب ع-

  .االنتحال . ١

  .ضالتفسير المغرسوء  . ٢

  . بدون أساستوالتشهير واالتهامااالفتراء والقذف  . ٣

  . أو بحجب معلومات، صورة فيما يتعلق بنشرأيقبول رشوة في  . ٤

   

  اإلعالميةالمؤسسات 

 يكون هناك فصل واضـح بـين        أنفي كل وسائل اإلعالم يجب       - 

 كمـا   بأمانـة  الحقيقة   األخباريجب أن تعكس تغطية     . ة والتعليق الحقيق

عكس الـسياسة التحريريـة   تأن  بينما يمكن للتعليقات    .يدركها الصحفي 

  .للمؤسسة الصحفية

 تعبر عن وجهة     أال يجب على وسائل اإلعالم المملوكة ملكية عامة       - 

 . أو مرشح بعينه،نظر تحريرية في صالح أو ضد حزب

لع بواجب  ط تض أنإلعالم المملوكة ملكية عامة     يجب على وسائل ا    - 

 أال ويجـب    ،تقديم تغطية متوازنة وغير متحيزة في تناولها لالنتخابات       

 .اإلعالمية حزب في المساحة أيتميز 
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 ، سياسية مدفوعـة األجـر     إعالنات قبلت وسائل اإلعالم نشر      إذا - 

 وبمعدل متساو لكل    ، غير تمييزي  أساسيجب عليها أن تفعل هذا على       

 .األحزاب

 األحداث وبرامج   ، والمعلومات ، والمقابالت األنباء، تكون   أنيجب   - 

 أو المقاالت في وسائل اإلعالم العامة غير متحيزة في صـف            ،الجارية

 . أو مرشح، حزبأيأو ضد 

يجب أن تقدم وسائل اإلعالم تغطيـة منـصفة ومتوازنـة لكـل              - 

 . السياسية ومرشحيها وبرامجها السياسيةاألحزاب

 إمكانيـة  وتوفر لهم    ،ى وسائل اإلعالم أن تشجع الناخبين     يجب عل  - 

 . ووجهات نظرهمأرائهمالتعبير عن 

 مثل سـيادة    ،يجب على وسائل اإلعالم أن تروج للقيم الديمقراطية        - 

 . والحكم الصالح، والمساءلة،القانون

أي مرشح أو حزب يقدم زعما معقوال بـشان التعـرض لتـشويه      - 

إذاعي أو نشر يجب أن يمـنح فرصـة          بسبب بث    اإليذاء أو   ،السمعة

 أو الشخص الذي نشر البيان المسبب       ، أو الناشر  ، أو يقوم المذيع   ،للرد

يجب أن ينشر الرد أو     . لتشويه السمعة بتصحيح أو بالتراجع عما نشر      

 .التصحيح أو يذاع في أقرب وقت ممكن

 والتصريحات العامة التـي    ،التغطية الصحفية للمؤتمرات الصحفية    - 

 أو يقـوم بهـا رئـيس        ،التي يدعو إليها   مسائل النقاش السياسي  تتعلق ب 
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 أو أعضاء البرلمان يجب أن تكون خاضعة لحق         ،الحكومة أو وزراؤها  

هذا االلتزام يكتسب قوة أكبر عنـدما       .  أو قواعد الوقت المتساوي    ،الرد

 .يكون الشخص الذي أدلى بالتصريح مرشحا أيضا لمنصب

كة ملكية عامة أن تنشر أو تـذيع        يجب على وسائل اإلعالم المملو     - 

 . عن االنتخابات للناخبينةتثقيفيمعلومات 

 ، وغير متحيـزة   ، للناخبين دقيقة  ةالتثقيفييجب أن تكون المعلومات      - 

 بما فـي ذلـك      ؛ويتعين أن تقدم معلومات بالفعل عن عملية التصويت       

 والتأكد من عملية التسجيل     ، ومكان التصويت والتسجيل   ، وموعد ،كيفية

 ووظـائف المناصـب     ، وأهمية التـصويت   ، وسرية االقتراع  ،الئمةالم

  . من هذا القبيلوأشياء ،موضع المنافسة

 األقلية عن االنتخابات برامج بلغة      ةالتثقيفي تتضمن المواد يجب أن    - 

 مثـل   ؛ تستبعد تقليديا من العملية الـسياسية      تستهدف جماعات وبرامج  

 . ذوي االحتياجات الخاصةواألشخاص ،النساء

 أنهـا  لتتأكد من    إنتاجها أن تراقب    اإلعالميةجب على المؤسسات    ي - 

 .تتوافق مع المعايير المقررة في ميثاق العمل
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   السياسيةاألحزاب

 والمرشـحين أن يحترمـوا      ، السياسية األحزابيجب على جميع     - 

  .حرية وسائل اإلعالم

 أو  ، والمرشـحين أال يـضايقوا     ، الـسياسية  األحـزاب يجب على    - 

 . القيام بعملهم المهنيأثناءفيين يعرقلوا الصح

 والمرشحين الذين يشغلون مناصب أال يسيئوا       األحزابيجب على    - 

استخدام مناصبهم للحصول على ميزة بغير وجـه حـق فـي حريـة              

وهذا البند ينطبق على كل وسائل اإلعالم       .  وسائل اإلعالم  إلىالوصول  

العامة واقعة   األموالوبخاصة عندما تكون وسائل اإلعالم الممولة من        

 . في ذلك الوقتتحت سيطرة الحكومة

 رشـوة أو    يقـدموا  والمرشحين أال    ، السياسية األحزابيجب على    - 

 أو المؤسسات الصحفية لتشجيعها علـى متابعـة         ، للصحفيين اتإغراء

 أو من أجل الحصول على تغطيـة فـي صـالح            ،الحمالت االنتخابية 

 .اآلخرين المرشحين أو األحزاب، ضد أو ،الحزب

 تفـسير المواقـف     ايـسيئو  والمرشـحين أال     األحزابيجب على    - 

 أو المرشـحين    األحـزاب،  أو أي معلومات عن حقائق بشأن        ،المعلنة

 .اآلخرين
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 السياسية والمرشحين تجنـب اسـتخدام لغـة         األحزابيجب على    - 

 أو تهدد أو تحرض علـى أعمـال         ، للفوضى أو مشوهة للسمعة    ةمثير

 .عنف ضد أي شخص أو مجموعة أخرى

 تضمن أن معايير التسامح والنقـاش       أنيجب على قيادات الحزب      - 

طلع عليها فريق العمل في الحملـة       ا في ميثاق العمل هذا      الواردةالحر  

 تتحمـل   أن األحزابويجب على   .  وشرحت لهم بشكل واف    ،االنتخابية

 الصادرة عن القـائمين بالحملـة       واألفعال األقوال  تجاه ولية كاملة ئمس

 .حهماالنتخابية لصال

  

  الهيئات المشرفة على االنتخابات

 تحترم حرية   أن االنتخابات   إدارةيجب على الهيئات المشرفة على       - 

 وحقها فـي التعبيـر      ،وسائل اإلعالم بما في ذلك استقاللها  التحريري       

  .عن التفضيالت السياسية

 الـسياسية  لألحـزاب يجب عليها احترام الحق في حرية التعبيـر         - 

 .والمرشحين

 . االنتخابات بطريقة صريحة وشفافةإدارةا يجب عليه - 

 اإلعالنيةيجب عليها أال تحابي أي جهة إعالمية في توزيع المواد            - 

 . المجانيةاإلعالمية أو المواد ،المدفوعة
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 لنقـل   - وسائل أخرى  ضمن-اإلعالم  يجب عليها استخدام وسائل      - 

 لتمكين النـاخبين مـن ممارسـة    ،معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب   

 . دقيقةهم في التصويت بطريقة تعتمد على معلوماتحق

 التغطية الصحفية إال في مراكز      قيودا على يجب عليها أال تفرض      - 

 اضروريذلك   ما دام    -على سبيل المثال  - األصوات وإحصاءاالقتراع  

 .بشكل خاص لضمان سالمة العملية االنتخابية
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  التي حتكم عمل الصحفينيبادئ امل
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 الدولي معيارا مهنيـا لعمـل الـصحفيين الـذين           اإلعالنيعتبر هذا   

 بأحـداث  والمعلومـات المتعلقـة      األنبـاء،  ويوزعون   ، وينقلون ،يجمعون

  .ويعلقون عليها

 الحقيقة وحق الجمهور في الحقيقة هـو أول واجـب علـى             احترام -

  .الصحفي

 مبادئصحفي دائما أن يدافع عن       من أجل تحقيق هذا الواجب على ال       -

  . والحق في نزاهة التعليق والنقداألنباء، ونشر أمانة جمعالحرية في 
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يجب علـى   .  يجب على الصحفي أال يتناول إال حقائق يعرف أصلها         -

  . يزور وثائقأو ،الصحفي أال يحجب معلومات جوهرية

ل  يجب على الصحفي أال يستخدم إال الوسائل المشروعة في الحصو          -

  .على المعلومات والصور والوثائق

 يجب على الصحفي أن يبذل أقصى ما فـي وسـعه لتـصحيح أي               -

  .أضرارا وتبين أن عدم دقتها يسبب ،معلومات نشرت

 يجب على الصحفي أن يحافظ على السرية المهنية المتعلقة بمـصدر        -

  .المعلومات التي حصل عليها بشرط السرية

طورة التمييز الذي تعـززه وسـائل        يجب على الصحفي أن ينتبه لخ      -

 تسهيل مثل هذا التمييـز      -ما وسعه الجهد  - ويجب أن يتجنب     ،اإلعالم

 أو الميـل    ، أو الجـنس   ، العنصر -بين أشياء أخرى  -الذي يستند على  

 أو  ،ةوغيـر الـسياسي    أو اآلراء السياسية     ، أو الدين  ، أو اللغة  ،الجنسي

  . القومي أو االجتماعياألصل

 ، وسوء التفـسير المغـرض     ،ي أن يعتبر االنتحال    يجب على الصحف   -

 وقبول رشـوة    ، واالتهامات بدون أساس   ، والتشهير ، والقذف ،واالفتراء

في أي صورة فيما يتعلق بنشر أو حجب معلومات من الجرائم المهنية            

  .الخطيرة

 واجبـه هـو     أن يجب على الصحفي الجدير بهذا االسم أن يعتبـر           -

ويجب على الصحفي في    .  المذكورة آنفا    ئالمبادالمحافظة بأمانة على    
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 إلـى   المهنية إال  باألمورظل القانون العام لكل بلد أال يلتفت فيما يتعلق          

 السـتبعاد أي تـدخل مـن حكومـات أو           إلى الزمالء، وذلك  االحتكام  

  . آخرين

 أصدرها المؤتمر الدولي التحاد الصحفيين الدولي عـام         المبادئهذه  

  . تعديالت عليها١٩٨٦لعام  دولي المؤتمر الوأجرى ، ١٩٥٤
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  *  يف االنتخاباتميثاق شرف إعالمي

  

א א
א א

  

  

  

إن األخالق التي تحيط بمهنة اإلعالمـي ليـست بالقواعـد الثابتـة             

ة، اإلعالمية، هى مجموعة مبادئ عالمية، وهى       والجامدة، واألخالق المهني  

  .بالتالي أبعد من أن تكون مجرد وصفة أو واجب مفروض

 
، ٢٠٠٦ اللبنانية لديمقراطية االنتخابات، بيـروت،       ةاإلعالم االنتخابي، الجمعي   *

  .   ٤٨-٣٥ص ص 
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إنها مجموعة قيم تحاكي ضمير اإلعالمي، وهى في النهايـة مـسألة            

 واألعمال التي يتخذها اإلعالمي كفرد، ومن ثـم         تشخصية تتعلق بالقرارا  

 يجب أن أقـوم بهـذا       هل: وجب عليه أن يطرح على نفسه أسئلة من نوع        

  .إلخ.. العمل أم ال؟ هل تصرفي سليم أم ال؟

مـثال،  . تشكل هذه األخالق المهنية جوهر واجبات اإلعالمي األدبية       

البحث عن الحقيقة هو مبدأ أخالقي في مهنة اإلعالمي، والتأكد من صـحة             

المعلومات والمصدر هو واجب أدبي في مهنة اإلعالمي، وبالتالي تـصبح           

 األدبية مجموعة قواعد وأصول مسلكية عامة وغيـر شخـصية           الواجبات

  .تنطبق على جميع مزاولي مهنة اإلعالم

أما األخالق المهنية فهى كل ما يسمح بتحليل وتقييم تـصرف كـل             

  .إعالمي فرد على حدة، بما يتعلق باحترامه للواجبات األدبية ولمواقفه منها

 للقيـام بواجباتـه     كما يجب على اإلعالمي أن يبذل جهودا مضاعفة       

  .السابق ذكرها، ومراقبة حسن تطبيقها من قبل زمالئه في الوقت نفسه

 وانطالقـا   -كما ذكرنا سابقا  -وفي النهاية على اإلعالمي أن يتحول       

من تغطيته للحدث إلى مراقب لتطبيق العدالة، وصوال إلى حيادية أفـضل            

  .بين الحكومة والمواطنين

 ضمن مجتمعه، يستطيع من خاللـه       ولكي يكون لإلعالمي دور فاعل    

أن يساهم في صناعة الرأي العام؛ فعليه قبل كل شئ كسب ثقة الجمهـور،              

والسبيل الوحيد الذي يمكن اإلعالمي من تحقيق ذلك هو العمـل بـصدقية             

  .آلية، واحترام األخالق المهنية
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تشكل مجموعة القونين التي تراعي أخالقية العمل لحمايـة الحقـوق           

لعامة في المعرفة الكاملة والواضحة حجر األسـاس فـي نظـام            الفردية وا 

  .المراقبة الشخصية الذي تعهدت المؤسسات اإلعالمية واإلعالميون باتباعه

ومن الضروري وضع وثيقة قوانين تلتزم بها المؤسسات اإلعالميـة،          

ليس فقط على الورق وإنما من خالل عملها اليومي، وذلك انطالقـا مـن              

رية الرأي والتعبير والنشر من دون التعـرض للحقـوق          المحافظة على ح  

  .الفردية، والمساواة بين جميع اللبنانيين

 واإلعالميين ومختلـف العـاملين      نومن واجب المحررين والناشري   

والناشطين في القطاع اإلعالمي أن يتبنوا وثيقة إعالميـة تعتمـد قـوانين             

ئل اإلعالمية المرئيـة،  حديثة، وبحثها بجدية، وإقرارها من قبل جميع الوسا       

  .والمسموعة، والمكتوبة، في إطار يلزم الجميع بتنفيذ بنودها

وتتوزع المهام بين رؤساء التحرير واإلعالميين والمـسئولين عـن          

القطاع اإلعالمي في لبنان، فعلى رؤساء التحرير أن يتعاطوا بجديـة مـع             

فاضـحة،  االعتراضات المتزايدة مؤخرا، والشكاوى من بعض األخطـاء ال        

  .والعمل على تفاديها

وعلى اإلعالميين الدفاع بشكل مستمر عن مبدأ حرية التعبير، وحـق           

اإلعالم بجمع المعلومات وإعطـاء المالحظـات والنقـد، ويجـب علـى             

اإلعالميين أن يرفضوا أي ضغوطات لمنع عرض برنامج مـا، أو إخفـاء        

  .تلفةأخبار معينة عن الرأي العام، أو حذف مشهد ما ألسباب مخ
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أما المسئولون عن القطاع اإلعالمي في لبنان، فعلـيهم أوال ضـمان            

عدم السماح بصرف أو إيقاف أي إعالمي عن العمل بسبب رفضه خـرق             

  .هميثاق اإلعالم المهني وقوانين

 أعلى مستوى مهنـي     ىيبقى أخيرا من واجب اإلعالمي أن يحافظ عل       

  -: على مجموعة من األسس ومنهادوأخالقي، واالعتما

  :ةـــالدق-١

على اإلعالمي التأكد من عدم نشر، أو بث أي معلومات غير دقيقة،             •

  .تقود المتلقين إلى استنتاجات خاطئة

عند اإلشارة إلى معلومة، أو جملة، أو مشهد غير دقيـق، أو غيـر               •

صحيح، يجب التصحيح بسرعة وبشكل مالئم، واالعتذار بشكل علني،         

انتقاده، أو التعرض لشخـصه أو      مع السماح بحق الرد ألي شخص تم        

  .لموقعه

يجب التعبير عن الرأي من دون أي تحيز، ويجب التوضيح والتفريق            •

  .بين التعليق، وإبداء الرأي، وسرد الحقائق

على المؤسسات اإلعالمية أن تكون عادلة وصريحة عند التـصريح           •

عن معطيات ومحصالت التحقيق الذي قامت به مع أية جهـة، إال إذا             

  .تفاق على إخفاء بعض المعلومات للسالمة العامة، أو الفرديةتم اال

على اإلعالمي التحري للتأكد من أن المعلومات التي يقـوم بنـشرها         •

عادلة، ومدققة، وال يدخل رأيه، أو تعليقاته ضمن الموضوع في سياق           
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عرضه للحقائق، وال يجب السماح بالحذف أو االنتقاء، الذي يمكـن أن            

  . المعنىأو يشوه/يغير و

  

  :اإلنصاف والنزاهة-٢

على اإلعالمي تقديم المعلومات، واألخبار بشكل منصف، وعادل في          •

  .جميع األوقات من دون التحيز لفريق ضد آخر

  .يجب أن تعرض األخبار بجميع أشكالها بدقة وموضوعية •

على الوسائل اإلعالمية تصحيح األخطاء األساسـية فـي األخبـار            •

  .مباشرة على الهواء

 غير المسموح لسياسي ما أن يستعمل أحد اإلعالميين لمـصلحته           من •

الخاصة، إال إذا أعلن اإلعالمي انحيازه بشكل واضح لهـذا الـسياسي            

  .بغرض الوصول لحقيقة ما

تأكيد اإلنصاف، والمساواة بين جميع اآلراء السياسية في البرامج، أو           •

  .في سلسلة برامج معينة

  .لهواء ومباشرة لمزيد من الدقةعرض البرامج بشكل متسلسل على ا •

يجب عرض المشاهد والحقائق بـشكل صـحيح ومطـابق للوقـت             •

  .والمساحة من دون التالعب بأي منهما
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إذا كان سؤال المراسل يتضمن أية مصلحة شخصية، يجب اإلعـالن       •

  .عنها للحفاظ على نزاهة البرنامج

اء آرائـه   يسمح لإلعالمي المعد، أو لمقدم البرامج غير اإلخبارية إبد         •

والدفاع عنها، على أن ينصف بين جميع ضيوفه، ويعطـي الفرصـة            

للجميع إلبداء رأيهم، وذلك للحفاظ علـى الـصدقية واإلنـصاف فـي             

 في  عالبرامج السياسية، وانسجاما مع حرية الرأي والتعبير، وحق الجمي        

إبداء الرأي، وال يستضيف أشخاصا بشكل متكرر حتى ال تكون لـديهم    

  .لى غيرهم في إظهار آرائهماألفضلية ع

 وغيرهـا أن    ةيجب أن يكون واضحا للمتلقي في البـرامج الـسياسي          •

الشخص المستضاف يبدي رأيه، ووجهة نظره فقـط، وال يمثـل كـل             

  .وجهات النظر

  .يجب عدم تضخيم وجهات نظر لقلة صغيرة جدا من الرأي العام •

  

  : عدالة البرامج-٣

يـة التعامـل مـع األفـراد،        تتعلق العدالة في البـث والنـشر بكيف        •

والشخصيات المعنوية التي تتأثر مباشرة بالبرامج أو بالمقاالت أكثـر          

مما تتأثر بالمشاهدة أو القراءة؛ لهذا يجب على اإلعالميين عدم اإلساءة           

  .لألفراد والشخصيات المعنوية
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إذا كان الضيف دون سن الرشد، يجب أخذ الموافقة من أولياء أمره،             •

  .ن البرنامج يتضمن إعطاء الرأيوخاصة إذا كا

عدم طلب رأي من ال يستطيعون إبداءه من دون العودة ألى شخص             •

  .معنوي يرتبطون به

عند دعوة أي فرد للمشاركة في برنامج أو إلبداء رأيـه فـي مقالـة               

  :يجب

، وتفسير آليـة، وأسـباب      جأن يبلغ حول طبيعة، وهدف البرنام      - 

  .ر أو البثاختياره للمشاركة، وزمان ومكان النش

أن يبلغ بإطار األسئلة التي ستوجه إليـه، وإذا أمكـن طبيعـة              - 

 .المداخالت األخرى

 ).بث مباشر، تسجيل(أن تحدد صيغة العرض  - 

أن يبلغ بأي تغيير جوهري يمكن له أن يغير أسـباب موافقتـه              - 

 .على المشاركة

إعطاء ضمانات للمشترك في برنامج معـين عـن محتـوى هـذا              •

  .ته، أو سرية بعض المعلوماتالبرنامج، أو صدقي

تأكيد المسئولين عن النشر أن إعادة استعمال المواد لن يكـون فـي              •

 .موقع غير منصف
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التأكد من عدم حذف أية وقائع أو معلومات أو مشاركات بشكل غير             •

 .عادل

إذا كان البرنامج يسوق شكوكا بشخص ما، فعليه أن يعطيه الوقـت             •

 .الكافي للتبرير أو الرد

ار المشارك عدم الرد على سؤال أو عند الظهور بشكل معلن،           إذا اخت  •

 .فيجب إعطاء المتابعين للموضوع التبرير المناسب لهذا التصرف

عند عرض وجهة نظر فريق غير موجود ضمن المـشاركين، البـد         •

 .من عرضها بشكل منصف وعادل

يجب عدم عرض مقاطع منقحة لتشويه، أو تغيير الصورة الحقيقيـة،            •

 . استعمال صورة منقحة استعملها آخرون إلظهار حقيقتهانلكن يمك

  

  :ردـق الـح-٤

عندما يطلب حق الرد من قبل طرف وجه إليه أو عنه الحديث، فمن             

  . إعطاؤه فرصة للرديالضرور

  

  :يةـوصـالخص-٥

، وحياتـه الخاصـة،     هلكل فرد الحق في ضمان احترام خصوصيات       •

وعلـى  . ته الهاتفيـة  ، بما فيهـا اتـصاال     هومنزله وصحته ومراسالت  
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اإلعالميين تبرير، وإقناع الرأي العام باألسباب التي قد تـدفعهم إلـى            

  .نشر هذه المعلومات الشخصية من دون أخذ موافقة الشخص المعني

على اإلعالمي أن يتوقف عن بث المـشاهد المـسجلة، أو المنقولـة             •

 فـي   مباشرة في حال طلب منه األفراد، أو المؤسسات المعنية ذلك إال          

  .حالة الضرورة القصوى المرتبطة بالمصلحة العامة

على اإلعالمي الحصول علـى الموافقـة المـسبقة مـن أصـحاب              •

المؤسسات، واألفراد المعنيين قبل البدء بالتصوير في بعض األمـاكن          

الخاصة كالمستشفيات، والسجون، والمخافر، أما في حال تم تـصوير          

كانية التعرف عليهم؛ فال يشترط     األفراد بطريقة تموه وجوههم وتمنع إم     

  .الحصول على موافقة هؤالء األشخاص

  .يمنع تصوير األفراد في األماكن الخاصة من دون أخذ موافقتهم •

 المصلحة العامة   تأن انتهاك الخصوصية مبرر فقط في حال استوجب        •

ذلك، فالمصلحة العامة تبقى أهم من الحق في الخصوصية؛ لذلك ففـي            

 المرتبطة بالمصلحة العامة يمكن إعادة بـث        ةاريخيحاالت األحداث الت  

  .هذه المشاهد دون العودة إلى األشخاص ذوي الصلة

يجب على اإلعالميين أال يستغلوا أو يستعملوا حجة المصلحة العامة           •

من أجل تبرير انتهاك حرمة، وخصوصية األفـراد واألشـخاص دون           

  .الحاجة إلى ذلك
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 أخرى في برنامج آخر،     ةالمواد مر ال يمكن لإلعالمي إعادة استعمال       •

  .دون الحصول مجددا على موافقة المعنيين

• Door Stepping يحـدث ذلـك   " المشاركة المرغمة والمفاجئة" هو

عندما يحاول اإلعالمي مقابلة، أو محاورة أحد األفـراد دون تنبيـه أو          

 في التحقيقات اإلعالمية Door Steppingعلم مسبق، لذلك تمنع الـ 

حال رفض الفرد اجراء المقابلة، أو في حال تعـذر االتـصال            إال في   

مباشرة بالشخص المعني، وكذلك في حالة المعرفة المسبقة أن التحقيق          

لن يصل إلى الهدف المرجو في حال أعلن عـن الموضـوع علنيـا،              

 أي VOX POPSوتجدر اإلشارة هنا إلى ضرورة التمييز بين الــ  

؛ إذ أن األول يحصل عـادة  Door Stepping وبين الـ بآراء الشع

  .بعلم وموافقة المعنيين؛ وهو بالتالي مسموح ومشروع

 المسبقة،  ةيحق لإلعالمي تسجيل المكالمات الهاتفية شرط أخذ الموافق        •

  .والمعللة من الشخص المعني

على اإلعالمي أن يحصل على المعلومات والصور، أو المـستندات           •

تضت المصلحة العامة عكس ذلك     بطرق شرعية ومباشرة، إال أنه إذا اق      

  . احترامه لضميره المهنيعيعود له الحق في نشرها بما يتماشى م

تعتبر من األفالم والتسجيالت المشكوك في أمرها، الصور الناتجـة           •

عن استعمال العدسات المكبرة، والمقربة وآالت التسجيل عـن بعـد،           

لكـات  والصور الناتجة عن آالت تصوير أو آالت تـسجيل فـي الممت           

الخاصة من دون معرفة أو موافقة أصـحاب هـذه الممتلكـات، كمـا           



 ] ٨٥[ 

يتضمن ذلك تسجيل المكالمات الهاتفية من دون علم الطرف المعنـي،           

 في تسجيل هذه المكالمات في وقت ظن فيـه اآلخـر أن             رأو االستمرا 

  .عملية التسجيل قد توقفت

إال فـي  ال يسمح بنشر المواد التي تم الحصول عليها بطرق مشبوهة            •

  .حال اقتضت المصلحة العامة ذلك

على اإلعالميين أن يخففوا من حدة األخبار القديمة عند إعادة بثهـا             •

، إال إذا كانـت     ممجددا؛ وذلك للتخفيف من مضايقة الضحايا أو أهاليه       

عملية إعادة بث هذه األخبار المقدمة مبررة، وفي حال وافق الـضحايا            

ن يجب إعالمهم بجـدول البرنـامج      أو ذووهم بالظهور في برنامج معي     

  .التفصيلي، حتى ولو تم عرض هذه التفاصيل مسبقا

على اإلعالميين أن يولوا اهتماما بالحياة الخاصة للقاصرين مـا دون      •

أما إذا تم   .  عاما الذين لهم الحق بالمحافظة على خصوصياتهم       ١٨الـ  

ـ          ب عرض برنامج معين يتعلق بتفاصيل الحياة الخاصة للقاصرين فيج

أن يتم ذلك بعد موافقة القاصر المعني، وكـذلك أهلـه، أو األوصـياء              

عليه؛ إال إذا كانت المسألة المطروحة ال تثير الجدل؛ ويطبـق المبـدأ             

  .نفسه على األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة
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  :المضايقة واإلساءة -٦

يجب أال يكون اإلعالمي مزعجا في طريقـة إلحاحـه ومـضايقته             •

  .للضيف

أال يصر اإلعالمي بأسئلته، أو اتصاالته، أو تـصويره لفـرد           يجب   •

معين إذا طلب منه التوقف، ويجب أن يحذف المادة موضوع النـزاع            

  .من البرنامج أو الموضوع إذا طلب منه ذلك

  

  :احترام الحداد وتفهم الصدمات النفسية-٧

في حاالت الحداد الشخصي، أو حاالت الصدمة الشخـصية، علـى            •

قات اإلعالمي أن تكون متعاطفة ومتفهمـة، مـن دون أن           أسئلة وتحقي 

  .يؤدي ذلك إلى الحد من حرية تغطية التحقيقات الجنائية

  

  :اتــاالنتخاب -٨

تبدأ فترة االنتخابات حين يفتح باب الترشيحات، وتستمر حتى إعالن           •

  .النتائج الرسمية

 يجب أن يتوقف البحث والتحليل في االنتخابات عندما تفتح صـناديق           •

  .االقتراع
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يجب عدم نشر رأي أي مقترع في يـوم االقتـراع حتـى إغـالق                •

  .الصناديق

ال يحق للمرشح لعب دور المراسل أو المقدم ألي برنامج خالل فترة             •

  .االنتخابات

  

  :زــالتميي -٩

أو تشجع أو تحـض     /يجب عدم السماح بالتعبير عن أي آراء تدعو و         •

العرق، الجنس، الطائفة،،   (اله  على التفرقة القائمة على التمييز بكل أشك      

ــاء  ــر أو االنتم ــسياسة، العم ــون، ال ــاعي، "الل ــاطقي، االجتم المن

  .، فجميع المواطنين لديهم الحق نفسه في التعبير.."..)االقتصادي

يجب عدم إصدار أحكام مسبقة على أسـاس أي تمييـز مـن قبـل                •

  .اإلعالمي

 يجب عدم ذكر تفاصيل عـن أي تمييـز إال إذا كـان مـن ضـمن             •

  .الموضوع المطروح

يحق لإلعالمي التكلم عن صفات تميز المشارك في حال كان لـذلك             •

عالقة مباشرة بالموضوع، ولكن ليس من حقه إعطاء وصـف يثيـر            

  .النعرات
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  :لــالتموي -١٠

  :يجب اختيار الممول المناسب ألي برنامج على هذه األسس •

  .يجب أن تكون أهداف الرعاية واضحة وشفافة: الشفافية -

فصل الرسائل التي يريد إيصالها الممول عـن أهـداف     : الفصل -

  .البرنامج

يجب التأكد من عدم تدخل الممول في التأثير        : استقاللية التحرير  -

  .على استقاللية البرنامج

 هو الشخص أو المؤسسة، خاصة كانت أو عامة غيـر           :الراعي -

برنـامج؛  الشركة اإلعالمية، الذي يدفع جزءا أو جميع تكـاليف ال         

  .وذلك لتسويق اسمه أو اسم أي بضاعة

يفترض على بعض البرامج أال تكون مرعيـة، كنـشرات األخبـار             •

  .السياسية مثال

من غير المقبول أن يكون الراعي شـركة مراهنـات، أو مقـامرة              •

  .لبرنامج يتوجه لغير الراشدين

  .يجب على الراعي احترام المحتويات الدعائية والتوقيت •

 الراعي على توقيت ومحتوى البرنامج بشكل يتعارض        يجب أال يؤثر   •

  .مع استقاللية التحرير والعرض
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يجب عدم إهدار أي شئ يدل على الراعي إال في وقت الفاصـل، أو               •

  .اذا كان ضمن موافقة المخرج والمنتج

  .يجب التعريف بالراعي في بداية ونهاية البرنامج •

  .يجب أن تكون العالقة ذات شفافية مع الراعي •

حق للراعي تمرير دعاية خالل البرنامج إذا كان مستوفيا الـشروط           ي •

  .الدعائية

عندما يكون للراعي أعلن عنه في البرنامج يجب أن يكون مختصرا            •

  .ومفيدا

  

  :المراجع التجارية -١١

على اإلعالمي التأكد من عدم تأثير العامل الـدعائي علـى تحريـر              •

  .وإدارة محتوى البرنامج

  .استقاللية التحرير عن محتوى البرنامجعلى الناشر تأمين  •

  .يجب فصل الدور الدعائي عن عناصر البرنامج •

يجب الفصل بوضوح بين البرامج والدعايات التي يجـب أال تظهـر       •

  .خالل البرنامج إال عند الضرورة القصوى

  .عدم ترويج منتجات أو خدمات غير متعلقة بالبرنامج •
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 المنتجات أو الخـدمات     عدم إفساح المجال لظهور غير عادل لبعض       •

  .خالل البرنامج

 أي ظهور (Product Placement)عدم السماح لتموضع المنتجات  •

  .أو ذكر منتوج أو خدمات ما مقابل بدل مالي

السماح بالترويج للمواد المتعلقة بالبرنامج إذا كان ذلـك ضـروريا            •

  .للمضمون

  .يجب أال يطلب من أي إعالمي التبرع ألي برنامج •

ستعمال الصور االفتراضية خالل التغطية التليفزيونيـة إال        ال يمكن ا   •

  :في حال

  . تم إبالغ المشاهدين مسبقا عن وجودها-

 على هذه الصور أال تستبدل اإلعالنـات القائمـة والتـي تـم              -

  .تصويرها مسبقا

  .يمكن للمواد المتعلقة بالبرنامج أن تحظى برعاية تجارية •

 الخيرية التي ال تتقاضى     تايحق للمؤسسات اإلعالمية عرض الدعاي     •

هذه المؤسسة أجرها إلظهار االهتمام بالمنفعة العامة، وإلظهار اهتمام         

  .المؤسسة بنوع دعائي غير مربح
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  :سوء استعمال المعلومات -١٢

يجب على اإلعالمي أال يستعمل معلومات خاصة وسرية لمـصلحته           •

  .الخاصة، حتى ولو كان القانون يسمح بهذا

 عدم الكتابة عن خصوصية األشخاص، أو التطـرق         على اإلعالمي  •

  . من هذا التصرفعإلى قضاياهم العائلية، من دون تبرير الهدف المقن

على اإلعالمي عدم شراء أو بيع، بطريقة مباشرة أو عبر وسـطاء،             •

  .مواضيع أو أخبار ينوي الكتابة عنها

  .شرهاال يستطيع اإلعالمي أن يدعي امتالكه للمعلومات إال بعد أن ين •

على اإلعالمي في حال امتالكه لمعلومات خطيرة عدم االحتفاظ بهـا           •

لنفسه، وإنما استشارة هيئة التحرير في مؤسسته لمعرفة رأيهـم فـي            

  .نشرها أو عدمه

  

  : المصادر السرية-١٣

  .اإلعالمي ملزم أخالقيا بحماية المصادر السرية لمعلوماته

  

  :وةــ الرش-١٤

 بشكل قاطع كل أشكال الرشوة التـي        يجب على اإلعالمي أن يرفض    

  .تقدم إليه
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  : إخفاء الحقيقة-١٥

ـ          ؛ خوفـا مـن     ةعلى اإلعالمي عدم السماح لنفـسه بإخفـاء الحقيق

  .ضغوطات، أو أسباب أخرى

  

  :التالعب بالوثائق-١٦

على اإلعالمي عدم االنجرار إلى خطأ التالعب بالوثائق، ألي سـبب           

  .كان، مهما كان شكل الوثيقة

  

  :موال المتصلة بالشئون القضائيةاأل -١٧

 ألي شـاهد، أو     اليس مقبوال من أية وسيلة إعالمية أن تدفع بدال مالي          •

 معلومـات، إال إذا     ءمن يمكن أن يكون شاهدا في قضية ما، لقاء ادعا         

 علـى سـير     ركان ذلك في سبيل المصلحة العامة، ومـن دون التـأثي          

  .المحاكمة

  . إال إذا برئمفيه أمام المحاكممنوع التعاطي المالي مع أي مشتبه  •

يجب على الشاهد أن يأخذ كل األوراق الـضرورية مـن االدعـاء              •

  .والدفاع للموافقة على عرض مقابلة معينة
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  :الدفع للمجرمين -١٨

يجب أال يكون ثمة عروض دفع إلى مجرمين لكـي يتحـدثوا عـن               •

  .جريمة ارتكبها، احتراما بشكل خاص لوجود أقارب وأصدقاء الضحايا

إذا أرادت الوسيلة اإلعالمية أن تدفع إلى أحد المجرمين، عليهـا أن             •

  .تصرح بهذا، وألسباب وجيهة ترتبط أيضا بالمصلحة العامة

  

  :ومــالهج-١٩

يجب أن يتحلى اإلعالميون بالشجاعة الهجومية حين يشعرون أن ثمة          

تضليال للرأي العام أو محاولة تشويه الحقـائق أو تغييـر متعمـد لـسياق               

  .المقابلة

  

  :المصلحة العامة -٢٠

المصلحة العامة ال تدخل ضمن الحسابات اإلعالمية وال ترضـي إال            •

بالبحث والكشف عن جريمة بحق المجتمع، وحماية الصحة والـسالمة          

العامة، والحول دون تضليل الرأي العام من خـالل عمـل أو قـول              

  .أحدهم

  .حرية التعبير هي من مظاهر المصلحة العامة •
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تم اإلخالل بالمصلحة العامة يجب على الصحافة كشف األمـر،          إذا   •

  .والعمل على وضع حد لما يحصل

في حال تورط القاصرين في أمر ما يجب التفسير للـرأي العـام أن               •

  .مصلحتهم العامة تتوجب التغطية على بعض األمور

إن إخفاء وطمس الحقائق وإسكات وقمع الرأي العام وإلى ما هنالـك             •

 لحقوق اإلنسان ال يجب أن تكون مبررة تحـت عنـوان            من انتهاكات 

  .المصلحة العامة

  

  :الــاألطف-٢١

من غير المسموح الدخول إلى المدارس وإجـراء مقـابالت مـع            * •

  .التالميذ من دون أخذ اإلذن من إدارة المدرسة

من غير المسموح تصوير، أو أخذ مقابلة مع من هم دون سن الرشد              •

  .ة ولي األمرالمعترف به، من دون موافق

  .من غير المسموح دفع أموال إلشراك األطفال في برنامج معين •

 صال يحق للمحررين أن ينشروا صورا، أو مـشاهد ألبنـاء أشـخا         •

  .مشهورين
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