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 مصراعاتفية لاتغطية صحوضع دليل أسموب لوسائل اإلعالم العراقية ومقياس 
 

اا تمعب وسائؿ اإلعالـ بصورة متزايدة دورً  . بعد الصراع تظير وكيؼفي كيفية تأقمـ المجتمعات أثناء الصراع  ىامًّ
ا في ا محوريًّ إلعالـ دورً ويمعب مراقبو وسائؿ ا. يف إظيار مينيتيـ وتعزيزىاصحافيطمب مف الخالؿ ىذه األوقات، ي  

ة صحافيإف تطوير تغطية . وسائؿ اإلعالـ معايير أخالقية ومينية منسقوأفضؿ الممارسات، بينما يطور التعرؼ إلى 
وبتحديد أكثر، فإف . والحوار قراطيةوالديملو أثر واضح في التنمية  فعاؿ وتنظيـلمصراعات ومراقبة مسؤولة  دقيقة

أثر في تأجيج التوترات أو في التوفيؽ بيف  ايمكف أف يكوف لي ةصحافيصور في التغطية الكيفية استخداـ المغة وال
 .االختالفات

 
لمبحث عف  9779في العمؿ مع المعنييف بوسائؿ اإلعالـ العراقية في سنة ( USIP)يد السالـ األميركي لقد بدأ مع

قدرات اإلعالمييف العراقييف المحترفيف عمى  ومف أجؿ تقوية .طرؽ لتخفيؼ التحريض عمى العنؼ في وسائؿ اإلعالـ
عقد معيد السالـ األميركي سمسمة مف الندوات وورشات  ومراقبة وسائؿ اإلعالـ وتنظيميا،ة صحافيكتابة التقارير ال

 ،9779سبتمبر / وبدأت ىذه االجتماعات في اسطنبوؿ في أيموؿ .العمؿ التدريبية شارؾ فييا خبراء عراقيوف ودوليوف
 .9757نوفمبر / ة أياـ في بيروت في تشريف الثانيمت بورشة عمؿ استغرقت ستوتواص

 
وضع دليؿ أسموب اإلعالمييف العراقييف المحترفيف طمب ىي وكانت إحدى النتائج التي تمخض عنيا ىذا التعاوف 

تشجيع التنظيـ  اآف معً  فيويستيدؼ الدليؿ . المنسقيفوالمراقبيف و يف صحافييساىـ في الحوار والتفاىـ المتبادؿ بيف ال
وتمخص ىذه الوثيقة وضع دليؿ أسموب . لمصراعات الدقيقةة صحافيالذاتي والخطوات التنظيمية لتسييؿ التغطية ال

قابمة لمتعديؿ كي تالئـ " وثيقة حية"ىو ودليؿ األسموب ىذا . المحرِّضةاإلخبارية وتركز عمى كيفية معالجة التغطية 
وف صحافيويستطيع ال .ةصحافية وينبغي تحديثيا لتعكس التغيرات في الممارسات العمى حد مؤسسةاحتياجات كؿ 

 .ـ مع احتياجاتيـير دليؿ األسموب وتكييفو كي يتالءتطو  ومنسقوىاومراقبو وسائؿ اإلعالـ 
 

توصيات كما يعرض . سموب شامؿ وكذلؾ استخداماتو وأقساموبتمخيص الخطوط الرئيسية لدليؿ أويبدأ ىذا المرجع 
ة لمصراع في العراؽ كحالة صحافيثـ يتـ تطبيؽ دليؿ األسموب عمى التغطية ال. لوضع دليؿ أسموب قابؿ لمتعديؿ

يف، صحافينموذج دليؿ أسموب لم :ا ثالثة مالحؽويتضمف ىذا الدليؿ أيضً . ة في االنتخاباتصحافيدراسية لمتغطية ال
وبينما يتناوؿ ىذا المرجع فقط بعض . ثيرةالمطمحات لممص قاموسوسائؿ اإلعالـ، و  منسقيو ونموذج آخر لمراقبي 

احتياجات اإلعالمييف العراقييف المحترفيف، فإنو يستيدؼ ترويج بعض الممارسات األساسية التي يمكف لمحترفي 
 .اإلعالـ في العراؽ االنتفاع منيا ويمكف االستفادة منيا في مناطؽ أخرى متأثرة بالصراع
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 سموبأهداف دليل األ 1
 

 هو دليل األسموب؟ ما 1.1
 وتضمف ىذه المعايير . دليؿ واحدالمؤسسة في  عمؿوضح بياف يوثيقة / إف أي دليؿ أسموب ىو مخطوط

 .ومنسقيياعالـ يف ومراقبي وسائؿ اإلصحافيمرجع ميني وثابت وموثوؽ لم توفيرجراءات واإل
  في وثيقة يا أو يكوف ذاتالمؤسسة  وثيقة داخمية مشتركة بيف أعضاءويمكف أف يكوف دليؿ األسموب

 .ة لألخبارصحافيتزيد شفافية عممية التغطية ال عامةمتناوؿ ال
 إف. اإلعالميةالمؤسسة ا عف انفتاح ونوايا ا واضحً إعالنً ( إذا كاف وثيقة عامة)يكوف دليؿ األسموب  كما 

مثؿ ىذه  عمى جعؿ جدًّاالعاممة في األخبار التي تستيدؼ تحقيؽ التوازف والنزاىة تشجع المؤسسات 
المراقبة بطريقة شفافة يوفر مستوى أعمى مف ىيئات والعمؿ مع الجميور ومع . متناوؿ العامةفي الوثائؽ 
 .الصدقية

  وىو. خراجة واإلصحافيالمغة وجمع األخبار والتغطية الويقدـ دليؿ األسموب أجوبة عمى أسئمة عامة عف 
 .الوثيقة األوسع مشاركة في غرفة األخبار

 خراجيا وتوزيعياودليؿ األس األخبار وبرامج  لفيـ ومراقبةكما أنو أداة  .موب ىو أداة لكتابة األخبار وا 
 .الشؤوف الراىنة

 

   لماذا امتالك دليل أسموب؟   1.1
يف المحترفيف وأداة مفيدة لمراقبي صحافيتوجد ثالثة استخدامات عامة لدليؿ األسموب تجعؿ منو وثيقة الزمة لم

 :ومنسقيياوسائؿ اإلعالـ 
 

  ِّيف صحافيد لممعايير المينية لألخبار، فإنو يستطيع توفير نموذج لمألف أي دليؿ أسموب ىو محد
. بقياس التقدـ في وسائؿ اإلعالـ ومنسقيياالطامحيف بينما يسمح في الوقت ذاتو لمراقبي وسائؿ اإلعالـ 

 .يف كي يتبعوىاصحافيذات خطوط عامة واضحة لم اأعرافً ويوفر أي دليؿ أسموب 
  ةثابتأنظمة تطوير  ، فإف في وسعواالستمراريةو الثباتوألف أي دليؿ أسموب يستيدؼ الحفاظ عمى 

ويتـ تكييؼ ىذه . غرفة األخبار وصناعة األخبار والبالدفي ومعايير وممارسات يمكف تعميميا ( يةروتين)
 .التقاليد الجيدة لمصحافة عمى حدة بينما يتـ التواـؤ في الوقت ذاتو معمؤسسة المعايير مع احتياجات كؿ 

  ومنسقييايف ومراقبي وسائؿ اإلعالـ صحافيالليتـ استخدامو مف قبؿ ألف أي دليؿ أسموب تتـ كتابتو و ،
فيو يتحوؿ إلى مرجع . فإنو يمكف استخدامو كأداة لمتدريب والتوجيو في قضايا معينة مثيرة لمجدؿ والتنازع

 .ا مثار التنازع أو الجدؿمتاح لمحترفي اإلعالـ في سمسمة مف القضاي
 

 ؟من يستخدم دليل األسموب 1.1
فيـ يستخدموف مثؿ ىذه الموارد . كاف استخداـ دليؿ األسموب يقتصر عمى كتاب األخبار ومحرريياتقميديا، 

وحيث يحاوؿ العراؽ . يف المخضرميف ولتعميـ الكتاب والمراسميف األقؿ خبرةصحافيلمحفاظ عمى التوافؽ مع ال
    .  يف المحترفيف، فإف وجود دليؿ أسموب يمكنو أف يوفر الكثير مف التوجيو الالـزصحافييد مف الرعاية جيؿ جد
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ة في تبني نسخ صحافيا، بدأ معنيوف آخروف ميتموف بااللتزاـ بمعايير أعمى لكتابة األخبار والتقارير المؤخرً 
أسموب  أدلة، ومنسقوىاو وسائؿ اإلعالـ ويستخدـ المعنيوف، وبخاصة مراقب. معدلة مف دليؿ األسموب التقميدي

 .مشاكؿ معينة ومراقبة تحديدلموظفييـ عمى روتيف غرؼ األخبار ووضع قوائـ ضوابط ؼ ريتعل
 

التحديات المتنوعة التي تواجو الكتابة المعاصرة  بصورة متزايدة فيعممية لمتفكير أسموب  وضع دليؿ لقد أصبح
ويمكف أف توفر ىذه العممية . مختمؼ المعنييف امحددة يتشارؾ فيي لألخبار ومحاولة لتوفير إرشادات خطية

 .ا لمناقشة المشاكؿ والممارسات والحموؿ لصناعة األخبارمنبرً 
 

 ؟أي الجماعات تؤثر في وسائل اإلعالم وعممية دليل األسموب  1.1
 في مؤثرةميتمة أو ضالعة أو وجود جماعات متنوعة قد تكوف عمى  الصحافة ةاألبحاث في ممارستتفؽ 

في أـ ة صحافيوسواء في كتابة التقارير ال. تطوير وسائؿ اإلعالـ أو تفسيرىا أو تنظيميا الطريقة التي يتـ بيا
ا ما يتـ التحكـ مراقبة وسائؿ اإلعالـ أـ في تنظيميا، فإف قوة تفاعالت ىذه الجماعات مع وسائؿ اإلعالـ غالبً 

 .بيا بواسطة إرشادات محددة في دليؿ األسموب
 

و وسائؿ اإلعالـ المطبوعة صحافيو التمفاز، و صحافيمراقبو وسائؿ اإلعالـ، و : ومف ىذه الجماعات
وسائؿ اإلعالـ، ووزراء  ومنسقووالمسموعة، والسياسيوف، والجميور، والمؤيدوف السياسيوف، والقادة الدينيوف، 

 .الشرطة، وغيرىـو الحكومة، والحكومات األجنبية، والقوات المسمحة 
 

ؤثر في نتيجة ا ما تغالبً  سياقات  بأف وسائؿ اإلعالـ تعمؿ في  يف والمراقبيفصحافيفيد ىذا القسـ في تذكير الوي
وفي وضع . وفي بيئة صراع، قد تختمؼ درجة االىتماـ أو الضموع أو التأثير مف جماعة إلى أخرى. عمميا

ذه الجماعات المختمفة ولقدرتيا عمى لوجود ىدليؿ أسموب، ينبغي عمى محترفي اإلعالـ أف يكونوا مدركيف 
 .تنفيذهعممية  فيوضع دليؿ األسموب أو يتخذه  الذي شكؿالصياغة التدخؿ في 

 

ية أو أمنية تكوف بحاجة إلى معالجة دواألىـ مف ذلؾ، أف البمداف التي تمر في تغيرات سياسية أو اقتصا
، المثيرةوبمعالجة واضحة الستعماؿ العبارات . ياوربما يتعمؽ األمر األىـ بحماية أمف موظفي. تأثيرات إضافية

وف أف يتجنبوا المخاطر الشخصية والجماعية المرتبطة صحافييستطيع الا مف خالؿ وضع دليؿ لألسموب، جزئيًّ 
 .ةصحافيتغطيتيـ الأثناء  يرغبوف فيياال  ردود أفعاؿ بإثارة

 
 الهيكل العام لدليل األسموب 1

 
 أقسام دليل األسموب 1.1

 (.ب وراجع الممحقيف أ )و توضيحات لألقساـ المختمفة لنموذج دليؿ األسموب ما يمي ى
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 دليل المغة 1.1.1
عمى سبيؿ . واستعماؿ كممات خاصةقياس يوحد قواعد المغة والتيجئة إف التركيز في دليؿ المغة ىو عمى وضع 

ماؿ األرقاـ العربية أو واستعرشادات أف تتناوؿ استعماؿ المغة العربية الفصحى مقابؿ العامية، المثاؿ، يمكف لإل
 .بشارة إلى األسماء واأللقااسية لإلأو استخداـ طريقة قي اليندية،

 

 دليل الكتابة لمبث المرئي والمسموع 1.1.1
يف صحافيلم ـوىو يقد .يا وكتابتياوأبحاث المواد اإلخبارية اختيارا روتيف وعمميات يتناوؿ ىذا القسـ تحديدً 

ف حرفة الكتابة لمتمفاز التي تختمؼ عف الكتابة لوسائؿ بخطوة بشأ –دليؿ خطوةيف والجدد عمى حد سواء المخضرم
 الخبريةقيمة ال لتحديدوقد تتضمف المواد إرشادات . العربية حتى عف الكتابة التقميدية بالمغةاإلعالـ المطبوعة أو 

 .أو معايير لمقدمات األخبار ونياياتيا في أي نشرة إخبارية
 

 دليل لمقدمي األخبار 1.1.1
مقدمي األخبار أو )يحتاج أي دليؿ أسموب إلى أف يتناوؿ عمى وجو التحديد الشخصيات التي تظير عمى اليواء 

عمى اليواء مباشرة مع ضيوؼ حية ا عمى برامج ا متزايدً حيث تعتمد قنوات التمفاز اعتمادً ( المذيعيف أو غيرىـ
مثؿ )خيصيا وتناوليا بوضوح، ويشمؿ ذلؾ المحتوى إف التحديات المرتبطة بالتغطية المباشرة ينبغي تم. متعدديف

وينبغي وضع إرشادات لممالبس لكؿ (. مثؿ المالبس والماكياج)ا اإلطار ، وكذلؾ أيضً (الرأي واالنفتاح والوضوح
التحديات المتكررة لمذيعي األخبار  وأحد .الشخصيات التي تظير عمى اليواء مباشرة، وليس فقط لمقدمي البرامج

 .مف نقؿ األخبار بطريقة موضوعية بدالً  فكارهأفي تسويؽ الرغبة ىو امج المقابالت عمى حد سواء ي بر ومقدم
 

 دليل المراسمين 1.1.1
وسموكيـ لو مضاعفات عمى نقؿ األخبار سواء وىـ عمى األمامي لجمع األخبار المراسموف عمى الخط يتواجد 

يجب كما ، المقابالتإجراء صة بتوجييات خاويجب وضع . اليواء مباشرة أـ في النقؿ غير المباشر لألخبار
. واختيار المصطمحات المستخدمة، ومدة التصوير ،يةالصوت المقاطعاختيار و ، احتراـ المراسميف ليذه التوجييات

 .ويتناوؿ دليؿ المراسميف مختمؼ التحديات التي تنطوي عمييا األبحاث، والعمؿ الميداني، وتحرير التقارير
 

 خراجفريق اإل  2.1.1
وىو يوضح الخطوط . ا وظيفية لمعامميف في غرفة األخبارا وكذلؾ أوصافً ا تنظيميًّ مف ىذا القسـ مخططً يتض

ة العالقة بيف الفنييف وبيف ىيئة موقد تشمؿ األمث. مؤسسةالعامة لمتنظيـ اليرمي وعممية إعداد التقارير ضمف ال
ا يخمؽ قساـ عمؿ وأوصاؼ وظيفية محددة جيدً إف وجود أ. وبيف المخرج وآخريف صحافيالتحرير، وبيف المراسؿ ال
 .لةالمسؤوليات والمساء، ما يسيؿ تحديد خطوط توصيؼ واضحة

 

 اعتبارات خاصة 3.1.1
. ا ألحداث معينةلمتعامؿ مع قضايا محددة أو استباقً وضع دليؿ اعتبارات خاصة  عمى حدة مؤسسةكؿ يمكف ل

دارة غرفة األخبار في حاؿ وقوع ىجـو يات محددة إلة أزمات أف يوفر توجييمكف لدليؿ إدار  عمى سبيؿ المثاؿ،
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ا اف تضع الخطوط العامة لكيفية إنشاء استوديوىات ومرافؽ رشادات أيضً ويمكف ليذه اإل. مى المقر الرئيسيع
       . احتياط، ولكيفية تصميـ ىـر تنظيمي

 

 ت أخالقيةااعتبار  4.1.1
وتتعمؽ إحدى . ف التعامؿ مع الضحايا، وصور الموتىيمكف أف تكوف لغرفة األخبار توجييات أخالقية محددة بشأ

د يحاولوف التأثير األعماؿ الذيف قرجاؿ النقاط التي ليا أىمية خاصة لمتوازف والنزاىة بتمقي اليدايا مف السياسييف و 
اؿ أعمرجاؿ ويستطيع مراقبو وسائؿ اإلعالـ التركيز عمى تحديد ما إذا كاف سياسيوف أو . خباريةفي التغطية اإل

وسائؿ اإلعالـ التركيز عمى التحقيؽ في منسقو ويستطيع . معينوف مشاركيف في تمويؿ إحدى القنوات التمفزيونية
 .ما إذا كاف يوجد استبعاد ألعماؿ منافسة أو منافسيف سياسييف كجزء مف التغطية اإلعالمية لمقناة

 

 قاموس مصطمحات 5.1.1
وسوء ، وكذلؾ قائمة بأخطاء التيجئة الشائعة، ةحات محددالسميـ لمصطم باالستعماؿيورد ىذا القاموس قائمة 

ويتـ تحديث مثؿ ىذه القواميس باستمرار كي تعكس الطبيعة المتغيرة  .المحرضة أو التعابيراستخداـ المصطمحات 
ا في وضع حدود عندما ويفيد قاموس المصطمحات أيضً . لقواميس األخبار والسياؽ الذي تظير فيو المصطمحات

يف ضد ممارسات معينة يمكف أف تتضمف صحافيوينصح القاموس ال. مر بمصطمحات الكتابة وأساليبيايتعمؽ األ
 ".غير مسموح بيا"أو " ممنوعة"أساليب  /كممات /عبارات

 

 بك اكيف تضع دليل أسموب خاص   1.1
خاص بيـ  عمى وضع دليؿ أسموب بو وسائؿ اإلعالـفي ضوء األقساـ السابقة، يشجع مديرو غرؼ األخبار، ومراق

ارسات مالعراقية إرشادات أساسية لمم مؤسساتوبينما وضعت بعض ال .يعكس االحتياجات المحددة لعمميات منظمتيـ
لخطوات التالية وا. خبارية لمصراعاتأسموب بتركيز عمى التغطية اإل أدلةة، فإنو توجد حاجة إلى وضع صحافيال

 .وسائؿ اإلعالـيف ومراقبي صحافيأسموب عممية لم أدلةع ا أو لوضرشادات الموجودة حاليًّ مقترحة لتعزيز اإل
 

 لممواد الموجودة اآلف وتحديد أوجو القوة  ةكامم ةإعداد جرد: اجع الموجودة حالي  االمر و األسموب  أدلة راجع
يجابيات التي يجب أف تبقى مالحظة اإلو . ع يحظى بتغطية مناسبةتقييـ ما إذا كاف الصراو . والضعؼ فييا

 .نقيحيا في النسخة المعدلة الخاصة بؾأو يتـ ت
   المراقبة في العممية /ز عمى إشراؾ كؿ العامميف في غرفة األخباررك  : ًعاإجما ك العاممين كافة وابن  أشر .

، المغة، عمى سبيؿ المثاؿ. وسوؼ يساىـ كؿ منيـ في المجاالت المحددة التي تتعمؽ بمجاؿ خبرتو
سموب راؾ العامميف كافة في وضع دليؿ أتشعبر ا ا أو اتفاًقاؽ إجماعً حقِّ  .خراج، إلخالمراسمة، المقابمة، اإل

 .وتطبيقو وصيانتو
  ًالوعي بأساليب تحميؿ  لزيادة( مرفقة)استخدـ دراسة تحميؿ المحتوى : ا من تحميل المحتوىاستخدم دروس

تحميؿ المحتوى في  ومراقبو وسائؿ اإلعالـ استخداـ نتائج خباريةوسائؿ اإلعالـ اإلستطيع وت. المحتوى
أخذ ىذه النتائج في الحسباف لالستفادة منيا األسموب  دلةويمكف أل. مجاالت تحسيف تقارير األخبار

 .كأدوات تدريب أكثر نجاعة
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 ة، صحافيقانونية، إخراج، المراسمة ال)اجمع مصادر أو خبراء في مجاالت رئيسية : استفد من آراء الخبراء
الخبراء في العممية، وبخاصة في قضايا  /أشرؾ ىؤالء المصادر. خارجياومف  مؤسسةمف داخؿ ال.( إلخ

رئيسية باستخداـ  اطمب مف كؿ مصدر أف يقترح قضايا وحموالً . محددة مثؿ المغة والسياسة واالقتصاد
 .النموذج المقدـ مف أجؿ تحسيف دليؿ األسموب

 ومنسقوىا ر ومراقبو وسائؿ اإلعالـ يجب أف يجتمع مدراء األخبا: لتكن المعرفة مشتركة بين القطاعات
إف الفيـ األكبر . بانتظاـ لالستفادة مف خبراتيـ الجماعية عف طريؽ تبادؿ االىتمامات وأفضؿ الممارسات

 .ارسات القياسيةما لمملقطاع كؿ منيـ يمكف أف يقود إلى تنفيذ أكثر ثباتً 
   موب باستمرار ومف تحديثيا بانتظاـ لمحفاظ كد مف تنقيح وثيقة دليؿ األستأ: ن عمى أساس منتظمح وحس  نق

 .ذات صمة وتأخذ السياقات الجديدة في الحسبافييا عم
 مؤسسةإف تبني دليؿ أسموب سوؼ يعزز المعايير المينية والصدقية العامة لرصد ال :انشر النتائج 

أفضؿ  وينبغي المشاركة في ىذه المعمومات في شكؿ مف األشكاؿ لمتشارؾ في. وتقديميا لألخبار
و وسائؿ اإلعالـ األخبار ومراقبومعدو . الممارسات وإلبالغ الجميور بأنو يجري استخداـ ممارسات شفافة

عامة فإنيـ يدعوف الجميور إلى المشاركة ويعززوف المشاركة في متناوؿ الىذه الوثائؽ  عندما يجعموف مثؿ
 .المدنية في التخفيؼ مف الصراع

 
 

 تغطية االنتخابات: اعاتفية لمصر انموذج التغطية الصح 1
 

وىو يمخص . الفترة االنتخابيةة لمصراعات أثناء صحافيحالة دراسية محددة لممارسات التغطية ال يقدـ ىذا القسـ
الخطوط العامة لدور وسائؿ اإلعالـ خالؿ االنتخابات، ويستكشؼ الخطوط التوجييية األخالقية والتنظيمية، ويحدد 

وينصح . لمعالجتيا المحرِّضة، ويقدـ معايير لمتعرؼ عمى المصطمحات والعبارات ضةالمحرِّ المصطمحات والعبارات 
 .اسموب الذي يتـ وضعو فرديًّ انب مف إطار العمؿ ىذا في دليؿ األبدمج جو 

 
إف . ومنسقييايف ومراقبي وسائؿ اإلعالـ صحافيا عمى حد سواء لمة لالنتخابات فرصة وتحديً صحافيوتوفر التغطية ال

تجعؿ مف وقت االنتخابات فترة  المحرِّضةمة االنتخابية، وعناويف األخبار المتغيرة، والحاجة إلى ضبط المغة حدة الحم
 :وما يمي يسمط األضواء عمى دور وسائؿ اإلعالـ ومحترفي اإلعالـ أثناء فترة االنتخابات. مثيرة وشديدة التنازع

 



{77577587 v1}                      7 

 الدور المسؤول لوسائل اإلعالم أثناء االنتخابات 1.1.1
توفير المعرفة وتطوير التي يمكف لوسائؿ اإلعالـ أف تمعبيا أثناء فترات االنتخابات ومنيا  د عدد مف األدواريوج

المتحسسة وىذه األدوار مستوحاة مف الصحافة  .رأي عاـ مسؤوؿ وخمؽ بيئة تمكف مف إجراء انتخابات سممية
 :لمصراعات

 المثاؿ، فإف عمى سبيؿ . بو يفكروف ماتحديد يس تفكيرىـ ول إخبار الناس عف المواضيع التي تحتاج إلى
ال تقوؿ وسائؿ اإلعالـ لمجميور إنو ينبغي عميو أف يدلي بصوتو لصالح انتخاب مرشح الوضع المثالي ىو أ

 .بعينو لممنصب، بؿ تقوؿ لو إف ىذا المرشح يريد أف يعالج قضايا محددة
 باتتثقيؼ الجميور بشأف الحقوؽ والمسؤوليات أثناء االنتخا. 
  ممثمييـ في المستقبؿ بيف المواطنيف وبيف مجاؿ لمتواصؿتوفير. 
 تصحيح األفكار الخاطئة وتبديد الخرافات عف الجماعات العرقية والدينية المختمفة. 
  لشؤوف الساعة تضـ  برامجالمساعدة في بناء إجماع عمى بعض القضايا األكثر إثارة لالنقساـ مف خالؿ

 .كؿ أطراؼ الجدؿ
 جذور الصراعات وأسبابيا، ودراسة الحموؿ الممكنة ليا بمساعدة المختصيف استكشاؼ. 
 وبخاصة خالؿ الفترة التي تعقب االنتخابات بعد إعالف الفائزيف منقذة لماء الوجو تمكيف نشاطات. 

 

 منسقيهأربعة توجيهات لمحترفي اإلعالم ومراقبيه و  1.1.1
 

ليا عالقة  ميمةتوجييات  ةتاب األخبار والمراسميف بأربعإف فترة االنتخابات ىي وقت مناسب لتذكير ومراقبة ك
 :بسموكيـ الميني

 

 الحقيقة عف  تحريؼىانات أو ب تكرار المزاعـ غير الدقيقة واإليف بحاجة إلى تجنصحافيإف ال :التشهير
بحاجة إلى مراقبة المصدر األصمي لمثؿ ىذه المواد  منسقوىاشخص ما، بينما مراقبو وسائؿ اإلعالـ و 

 .خباريةاإل
 

 يف أف يتجنبوا تكرار ما ورد في وسائؿ أخرى دوف التأكد مف الحقائؽ والمصدر صحافيعمى ال: شتقاقاال
و وسائؿ اإلعالـ ويجب أف يكوف مراقب. فيذا السموؾ قد يقود إلى تكرار معمومات كاذبة .المناسب ليا

دراكً . حاجة إلى ذكر مصدر صحيح لممعموماتواعيف لم منسقوىاو  يا لصعوبة القياـ بيذه الميمات، ا منوا 
ا ما وغالبً . اإلعالـ أف تناقش بعناية طرؽ نقؿ المعمومات ال نقؿ المعمومات المغموطة مؤسساتيجب عمى 

 .تكوف نتيجة المعمومات المغموطة زيادة في التوتر
 

 لحاؽ إل خبار واستعماليا كسالح شخصيعمى المراسميف تجنب إساءة استخداـ قوتيـ بتحريؼ األ: الخبث
بحاجة إلى مراقبة المغة والمرئيات والتقديـ الشامؿ  منسقوىاومراقبو وسائؿ اإلعالـ و . ااألذى بأحدىـ عمدً 

 .لألخبار
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 وسائؿ  مؤسساتوفي السياؽ العراقي، يجب عمى . الرشواتيف أف يتجنبوا قبوؿ صحافيعمى ال: الفساد
مة بتحديد إجراءات مناسبة لمكشؼ عنيا وحدود ال اإلعالـ وضع التوجييات المناسبة بشأف اليدايا المحتم

 ا بيف اليدايا وبيف طمباتا واضحً يزً التوجييات تميىذه وفي الوقت ذاتو، يجب أف تميز . ، إلخيجوز تجاوزىا
كما يجب عمى . إف المراسميف المحترفيف ليسوا لمبيع. المراسميف لمحصوؿ عمى خدمات خاصة مف السياسييف

صارمة لمضوابط والتوازنات، مع ضماف أف تكوف أحكاميا وضع أساليب ومنسقييا ـ مراقبي وسائؿ اإلعال
 .غير متحيزة

 

  المحر ضةتعريف العبارات  1.1
عالمييف العراقييف المحترفيف، مف الواضح أف قطاع البث تمر لمعيد السالـ األميركي مع اإلبناء عمى العمؿ المس

خاصة أثناء فترات االنتخابات، فإف وب. سمسمة واسعة مف السياقات يثارة فوي عمى اإلالعراقي يستخدـ عبارات تنط
 .عالـ والسياسييفلسكاف العراقييف والعامميف في اإلعمى اوخيمة استعماؿ ىذه العبارات يمكف أف تكوف لو نتائج 

 

ة تقارير عالمية، وبخاصالنشاطات اإلوعالقتيا ب المحرِّضةومف الضروري بناء إجماع عاـ عمى معنى العبارات 
 .األخبار

 

بطريقة غير  يتعرض لميجـوا ما أو جماعة يشعر بأنو ىي تمؾ العبارات التي تجعؿ شخصً  المحرِّضةوالعبارات 
ومف ناحية أخرى، كمما كاف  .يفبالسعي إلى رد فعؿ أو إلى رد عنيف ا أو جماعةشخصً يمكف أف تغري عادلة و

أو  صحافيا عمى بطريقة عادلة، فإف احتماؿ لجوئيـ إلى العنؼ ردًّ  شعور األفراد أو الجماعات أكبر بأنيـ يعامموف
 .عمى جماعة يمثميا يكوف أقؿ

 

عالم يمكنها أن تثير الشك وسائل اإل، ألف المحرِّضةعالـ أساسي في الحد مف استعماؿ العبارات إف دور وسائؿ اإل
إف محترفي . والتثقيف وتبديد الخرافات لبالتواصا أن تقوم وعدم الثقة وتخمق إمكانية لمصراع، ويمكنها أيضً 

 .عرض الحقائؽ بطريقة تنقؿ الفكرة دوف نعوت أو حكـ أخالقيوف، بحاجة لصحافيعالـ، وبخاصة الاإل
 

ا ه القضية تحديدً وقد عالج ىذ. إلى التحريض عمى العنؼ المحرِّضةدوف قيود لمعبارات و وقد يقود االستعماؿ المفرط 
 (:CMC)عالـ العراقية لمجنة االتصاالت واإل( 9774 آب) برامج البث المرئي والمسموع ممارسةالقانوف المؤقت ل
 " المذيعوف أنفسيـ مسؤولوف عف محتوى كؿ المواد التي يبثونيا، ميما كاف مصدرىا، ومف

 ".ا لمقانوفمسؤولية المذيعيف ضماف أف تعمؿ برامجيـ وخدماتيـ طبقً 
 " (اا أو منتظرً بمعنى خالؿ وقت قريب أو فورً )شيؾ يحرض عمى العنؼ الو ( 5إف البث الذي ،

 يخاطر بوضوح( 9ب بيف شعب العراؽ وضطراب المدني أو الشغالوالكره العرقي أو الديني، وا
 ".ومباشرة في التسبب بتحريض كيذا

 

أو /الستعماؿ العبارات ووتعطى عناية خاصة . معالجة تحتاجأسئمة محددة  ىناؾ سموب،األعند وضع دليؿ 
 :لمرئياتا
   ؟ياإثارت  ( صحافيأي ال) ؿ  حاو  ما ىي الصورة أو المعاني التي ت 
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المضاعفات الممكنة في األمد كذلؾ في  ر  وفكِّ  ،الطائفية العراقية –تنوع الجماعات العرقيةفي  ر  وىنا فكِّ 
 .عمى سكاف مثؿ األطفاؿ والنساء الطويؿ

   ؟ىذه العبارات( صحافيأي ال)ؿ عم  ست  لماذا ت 
 وتتضمف. فييف إلى روتيف كيذا وتحديد ىذه األسبابامحاولة معرفة األسباب التي تدفع الصح يـالممف 

 .الشائعة، أو التحيز، أو أشكاؿ الرقابة، أو غير ذلؾالعادات بعض األسباب 
 

 واستبدالها المحر ضةالعبارات لتحديد  الثالث خطواتال اختبار 1.1
استخداميا لتحديد ومنسقييا عالـ يف ومراقبي وسائؿ اإلصحافيميمكف ل ما يمي ىو عممية مف ثالث خطوات
واستبداليا بعبارات ( أمثمة لمحصوؿ عمى المحرِّضةراجع قائمة العبارات )العبارات التي تنطوي عمى إثارة وتيييج 

         (.الصراعاتحساسية  توخي أو)دقيقة لمصراعات 
 

ىؿ يمكف أف  ؟ا لميجـوعرضً كاف م   يمكف اعتبار أي  بتعبير آخر، ىؿ  :العادلغير تأكد من التوصيف  .1
  ؟ىؿ نعبر عف الحقائؽ بحياد دوف إصدار أحكاـ ؟ا باالنتقاـتغري العبارة أحدً 

تعتمد معاني الكممات عمى سياقيا مثؿ الجممة التي ترد فييا والمرئيات المصاحبة  :د العبارات والسياقحد   .1
ذا وضعت في سياقيا، ىؿ يفسر التعريؼ المقترح حالة أو . رىاليا ونبرة الصوت والعناصر السمعية وغي وا 

 .جةييِّ ضع قائمة بسياقات محددة قد ال تعتبر فييا الكممة م   ؟جةييِّ أكثر يمكف أف تعتبر الكممة فييا م  
أي ىؿ ىي مصطمح تستعممو )ىؿ ىي أحادية الجانب . عيا لالختباراقترح عبارة بديمة وأخض  : اقترح بديالً  .1

وىؿ نقـو بتأطير شخص ما أو جماعة بصورة غير عادلة  ؟(الجماعات لوصؼ جماعة أخرىإحدى 
ىؿ تثير العبارة البديمة في العقؿ الجماعي مفاىيـ تتسـ  ؟(بتصوير الشخص أو الجماعة في صورة سمبية)

  ؟بالعاطفية أو تصور جماعات كضحايا أو تتضمف إثارة أو شيطنة
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 نود دليل أسموب غرفة األخبارقائمة تفصيمية لب: الممحق أ 
 

يرجى . لمؤسستؾ أسموب   دليؿ   البنود المقترحة المطموب حميا أثناء وضعؾ  / األسئمة ا مفتعرض القائمة التالية عددً 
 .في اإلضافة إلى القائمة أو تبني ما تشعر بأنو مناسب النسياب عممؾ الحريةب التمتع

 

 (مقدمة عامة)دليل المغة  .1
 مقابؿ العامية فصيحةالالمغة العربية  5.5
 التحريؾ/ مسألة التشكيؿ 9.5

 قواعد ال بد مف اتباعيا ( أ
 التشكيؿ المقبوؿ وغير المقبوؿ ( ب

 التعامؿ مع األشير 3.5
 التعامؿ مع العبارات أو الكممات الخاصة 4.5
 األرقاـالتعامؿ مع  5.5
 التعامؿ مع األسماء واأللقاب 6.5

 البمداف ( أ
 المنظمات ( ب
 (األسماء الغربية)الناس  ( ت
 األلقاب ( ث

 

 والمسموعلمبث المرئي الكتابة  .1
 الخبريةقيمة التحديد  5.9
 (بجممة واحدةالموضوع رواية )جمؿ تختصر األخبار  9.9
 "فعؿ"ػالبداية ب 3.9
 الصوت الجيوري 4.9
 (الحاضر مقابؿ الماضي)األفعاؿ  5.9
 الجمؿ القصيرة 6.9
 جممة واحدة لمفكرة الواحدة 7.9
 الكالـ الزائد عف الحاجة والتكرار 8.9
 (أو عدـ االقتباس)االقتباس  9.9

 (ميـانتبو إنو )ألخبار عناويف ا 57.9
 مقدمة الخبر 55.9
 األسطر المكررة ( أ

 الكشؼ ( ب
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 رباؾاإل ( ت
 ال عبارات جديدة ( ث
 خاطب المشاىد ( ج
 الموضوعطور  ( ح
ثارةمامً تاخمؽ اى ( خ  ا وا 
 مقدمات األخبار ونياياتيا 59.9
 التشويؽ 53.9
 الجمؿ االنتقالية 54.9
 األرقاـ 55.9
 المصادر 56.9
 مصادر تتعامؿ مع التحميؿ والرأي ( أ

 مصادر تتعامؿ مع مصادر غير كافية ( ب
 المصادر دعاءاتا ( ت
 الدقة 57.9
 (، أو تقارير متناقضة"في األقؿ"باستخداـ )التقارير المتضاربة  58.9
 (الموضوعمف ىو الذي يروي )التوازف  59.9
 (قتؿومثاؿ كالسيكي عمى ذلؾ استشيد، انتحر، )الكممات التي تنطوي عمى أحكاـ  97.9

 

 دليل مقدمي األخبار .1
 الرأي 5.3
 االنفتاح والوضوح 9.3

 (وكذلؾ الجيؿ)المعرفة قوة  ( أ
، والدفع قائمة أسئمة أـ قائمة مواضيع)فوف وكذلؾ عمى اليواء مباشرة و ا عف الميكر الصدؽ بعيدً  ( ب

 (لمضيوؼ أـ تعويضيـ، إلخ
 (تسمح بمتابعات)قبؿ المقابمة  ( ت
 النفي والرفض وعدـ التعميؽ ( ث

 (مواىبؾ في التسويؽ)جمبيـ عمى اليواء  3.3
 ذاتو وختامو برنامجوال( البرنامج)مقدمة العرض  4.3
 الموىبة 5.3

 توجييات لمييئة ( أ
 الماكياج ( ب
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 دليل األسموب التقني .1
 محاور التقرير 5.4

 العممية ( أ
 التحرير ( ب
 النسخة النيائية ( ت

 (الزمف) المدة 9.4
 التحرير/ التصوير 3.4

 الصور ( أ
 الموىبة ( ب
 الصوت ( ت
 منقحةال غيرو النسخة أالمواد الخاـ  ( ث
 الجسور، عيف الكاميرا ( ج
 التقارير 4.4

 المسموح والممنوع ( أ
 التعميؽ الصوتي لممادة ( ب
 قريرىيكؿ الت ( ت

 المقابالت 5.4
 المسموح والممنوع ( أ

 ىيكؿ المقابمة ( ب
 ال تفعؿ 6.4
 بناء قصة 7.4

 أمثمة ( أ
 الختاـ ( ب

 

 نتاجأدوار ودليل اإل  .2
 قسـ الميمات العامة لغرفة األخبار 5.5

 التنظيـ ( أ
 المنتج ( ب
 (المراسؿ /المذيع)الموىبة  ( ت
 مساعد المنتج/ الكاتب ( ث

 غرفة األخبار والعمميات 9.5
 الرسـو التوضيحية ( أ
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 المخرجوف ( ب
 التسييالت ( ت

 تحرير البرامجدليؿ  3.5
 (موجز خالؽ، نوعية الصوت، الرسـو التوضيحية)نتاج قبؿ اإل ( أ

 (اختيار الصوت/ ور البرنامج، إنتاجمخزوف الصور، ص)نتاج اإل ( ب
 

 اعتبارات خاصة .3
 

 قاموس مصطمحات فنية .4
 
 

 منسقيهاو عالم بي وسائل اإلتفصيمية لبنود دليل األسموب لمراققائمة : الممحق ب 
 

 (عامةمقدمة )دليل المغة  .1
ىؿ توجد أي حاالت يكوف فييا استعماؿ ليجة محمية خاصة : مقابؿ العامية الفصيحةالمغة العربية  5.5
 ؟ا لممشاكؿمثيرً 
لنسبة لمراقب ماذا عف استعماؿ عبارات خاصة تنـ، با: التعامؿ مع عبارات أو كممات خاصة 9.5

 ؟(اا أو سمبً يجابً إ)عادي، عف تحيز ما 
أو األلقاب ( بمداف أو منظمات)كيؼ يكشؼ التعامؿ مع األسماء  :التعامؿ مع األسماء واأللقاب 3.5

 ؟عف تحيز ما( الناس)
 

 الكتابة لمبث بالمغة العربية .1
الخبر  وى وبعينالموضوع  اكوف ىذيلماذا  ؟كيؼ يتـ تحديد قيمة األخبار: الخبرية قيمةالتحديد  5.9

 ؟كيؼ يقارف ذلؾ مع كؿ القنوات األخرى ؟الرئيسي في نشرة أخبار
 ؟بتسجيؿ صوتي ؟اشفييًّ  ؟كيؼ يتـ نسبة األخبار إلى الناس(: أو عدـ االقتباس)قتباس اال 9.9
 ؟ىؿ يمكف التحقؽ منيا ؟بمقطة
 ؟ما ىي المغة المستخدمة لتأطير العناويف: عناويف األخبار 3.9
كيؼ  ؟ىؿ ىي مشوشة ؟الموضوعما ىي األساليب الفنية المستخدمة لمكشؼ عف : الخبر مقدمة 4.9

 ؟ؽيما ىي العناصر المستخدمة إلثارة االىتماـ والتشو  ؟يخاطب المشاىد
وفي خروجو منو، ىؿ يقـو المذيع بأي الموضوع في دخولو إلى : مداخؿ األخبار ومخارجيا 5.9

 ؟عممية تحرير
كيؼ يثير المذيعوف المشاىد لتشويقو أو ينتقموف إلى : االستفزاز لمتشويؽ والجمؿ االنتقالية 6.9

 ؟موضوع آخر
 المصادر 7.3
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 مع التحميؿ والرأي التعامؿ ( أ
 لمصادر غير الكافيةاالتعامؿ مع  ( ب
 ادعاءات المصادر ( ت

كيؼ تتعامؿ مع التقارير  ؟ة التي يمكف التحقؽ منياصحافيكـ ىي دقة التغطية ال: الدقة 8.9
 ؟ماذا يقولوف عندما تكوف التقارير متناقضة ؟المتضاربة

 ؟لمكممات التي تنطوي عمى أحكاـ كـ يستمر استعماليـ ؟رواية مف التي يتـ نقميا لمقصة: التوازف 9.9
 .عمى سبيؿ المثاؿ، الحالة الكالسيكية الستعماؿ استشيد أو انتحر أو قتؿ

 

 :دليل عمى الهواء مباشرة لممذيعين والمراسمين .1
 ؟ىؿ يخفوف آراءىـ في صياغة أسئمتيـ ؟ىؿ يعرض المذيعوف آراءىـ بصراحة: الرأي 5.3
 االنفتاح والوضوح 9.3

 (يؿوكذلؾ الج)المعرفة قوة  ( أ
قائمة أسئمة أـ قائمة مواضيع، والدفع )فوف وكذلؾ عمى اليواء مباشرة و ا عف الميكر الصدؽ بعيدً  ( ب

 (ويضيـ، إلخلمضيوؼ أـ تع
 ؟ما ىي سياستيـ تجاه النفي والرفض وعدـ التعميؽ ( ت

 ؟ىؿ يمجأوف إلى التعبير عف آرائيـ ؟البرنامج كيؼ يقدموف: تقديـ البرنامج 3.3
 

 دليل تقارير المراسمين .1
 :ث التقارير عمى اليواء مباشرةب 5.4

 التحميؿ والرأي مقابؿ الحقائؽ ( أ
 ؟ىؿ يتوخوف الحذر في تقاريرىـ ( ب

 التحرير/ التصوير 9.4
 ؟كـ ىي الصور مثيرة لمصدمة ؟أي الصور تكوف مرتبطة مع أي الكممات: الصور ( أ

 ؟ىؿ النسخة الكاممة أو الصور األرشيفية داعمة لمقصة أـ مضممة: النسخة الكاممة ( ب
 تالمقابال 3.4

 المسموح والممنوع ( أ
 ىيكؿ المقابمة ( ب

 

 :اعتبارات خاصة .2
 ؟(قارير عف خطر قنبمة، انفجار، إلخت)كيؼ يتعامؿ المراسموف والمذيعوف والمخرجوف والنقاد مع وضع أزمة 

كـ ىي تقاريرىـ  ؟ما ىي األوصاؼ والمصطمحات والمرئيات التي يستخدمونيا ؟ما مدى انحياز تقاريرىـ
 ؟عاطفية أو متوازنة. تارونيا وصورىـ، إلخوالمقابالت التي يخ
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 :قاموس المصطمحات الفنية .3
أنتـ  منسقيفوبصفتكـ مراقبيف و  ،بعد تحميؿ شامؿ، سوؼ تظير قائمة لممصطمحات التي يشيع استعماليا

 .تريدوف وضع قاموس لصحافة حساسة لمصراعات
 
 

 11/11/1111 –المحر ضةقاموس العبارات : لممحق جا 
 

تعاوف المشاركوف في ، 9757نوفمبر / السالـ األميركي في تشريف الثانيالتي أدارىا معيد رشة العمؿ كجزء مف و 
كما بدأ . إثارة وتيييجعرفوىا بأنيا عبارات تنطوي عمى عالميوف العراقيوف المحترفوف قد ارات التي كاف اإلتنقيح العب
وسائؿ إعالـ، ومراقبو وسائؿ إعالـ مف المجتمع سقو ومنات فضائية رئيسية، مدراء أخبار مف خمس قنو  –المشاركوف

دليؿ المستخدـ "ويمكف العثور عمى المصطمحات األصمية في مرجع . في بناء إجماع عمى مصطمحات بديمة –المدني
 :عمى الرابط التالي" عالـ في العراؽع التحريض عمى العنؼ في وسائؿ اإللمن

http://www.usip.org/files/resources/Preventing%20Media%20Incitement-
User%20Guidelines.pdf 

 

كف تم واستبداليا كما ىي ممخصة في ىذا الدليؿ، المحرِّضةوباستخداـ عممية الخطوات الثالث لتحديد العبارات 
ثـ تـ التوصؿ إلى . جة أـ الييِّ المشاركوف مف البحث والحوار حوؿ ما إذا كانت عبارة ما، أو بدائميا المقترحة، م  

 .إجماع عمى بديؿ أو أكثر يمكف تبنيو
والحظوا أف العبارات قد يكوف ليا بدائؿ مختمفة . وفي ما يمي ممخص لمعبارات التي تـ تحديدىا والبدائؿ المقترحة ليا

 .ب السياؽحس
ا قائمة إضافية بعبارات لمنظر فييا، وبخاصة في أوضاع قد ينشأ فييا صراع مثؿ يضً ويتضمف ىذا القسـ أ

 .االنتخابات
 

 األجنبية /يرانيةاألجندة اإل 
 (البمداف المجاورة)مصالح أو تدخالت : البديؿ

 المحاصصة الطائفية 
      الشراكة الوطنية، الشراكة السياسية   : البديؿ

 المؤامرة 
 خطط أو مخططات أو توجيات: البديؿ

 إقصاء 
 حظر أو تحييد أو إبعاد: البديؿ

 حرماف 
 استثناء أو منع: البديؿ

 تيميش 

http://www.usip.org/files/resources/Preventing%20Media%20Incitement-User%20Guidelines.pdf
http://www.usip.org/files/resources/Preventing%20Media%20Incitement-User%20Guidelines.pdf
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 تخفيض دور: البديؿ
 حكـ األغمبية 

 مثال، أغمبية برلمانية، أو أغمبية سياسية، أو أغمبية انتخابية –عرؼ طبيعة ىذه األغمبية: البديؿ
 األحزاب المستبدة 

 (ذات النفوذ)األحزاب الحاكمة أو األحزاب النافذة : يؿالبد
 المقاومة الوطنية 

 رىابيةارجة عمى القانوف أو الجماعات اإلالجماعات المتطرفة أو الجماعات الخ: البديؿ
 دراليةيالف 

 درالية التي تؤكد عمى الوحدة ال التقسيـيالف
 

وفي الحقيقة اف . يفصحافيستوعب الممارسات المتغيرة لملي، ويجب تعديمو باستمرار إف ىذا الدليؿ ليس وثيقة ثابتة
لـ تعد جة، ييِّ المشاركيف في ورشة العمؿ رأوا بأف عبارات معينة، كاف قد تـ تحديدىا في المرجع السابؽ بأنيا م  

 :ومف ىذه العبارات. ولذلؾ تـ حذفيا مف القاموس ،مستعممة اآلف
  (حممة االنتخابية لـ يعد مستعمالا في الكاف ىذا شعارً )انتخب أو ال تنتخب 
 التحالؼ الشيعي الكردي 
 

ودرس المشاركوف مصطمحات عديدة . عالـ تبني وتعديؿ مصطمحات جديدة لدليؿ األسموبويجب عمى محترفي اإل
منيا في اجتياز عممية الخطوات الثالث لتحديد  ، لكف لـ ينجح أي  المحرِّضةإلضافتيا إلى قائمة المصطمحات 

 :وكاف بعض ىذه المصطمحات. واستبداليا المحرِّضةات المصطمح
 المناطؽ المتنازع عمييا 
 النظاـ البائد 
 الحكومة المركزية 


