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  66 مـر رقــاألم

  تةـؤقـالف المــطة االئتـلـسالصــادر عـن 

 الهيـئة العـراقـية العـامة لخـدمـات البث واإلرسـال 

 

سلطة االئتالف المؤقتـة، وبموجـب       اإلداري ل  مديرال السلطات المخولة لي بصفتي      بناء على 

س األمـن الـدولي ذات      القوانين واألعراف المتبعة في حالة الحرب، وتمشياً مع قرارات مجل         

 ؛)2003( 1511والقرار رقم  1483الصلة، بما فيها القرار رقم 

 

دعا سلطة االئتالف المؤقتة الـى      ) 2003 (1483 قرار مجلس األمن الدولي رقم       وتذكيراً بأن 

 العراقية علـى    ألراضي ا  عن طريق إدارة    وصالحه العام  رفاهية الشعب العراقي  دعم وتحسين   

العمـل علـى اسـتعادة أوضـاع األمـن          إلى  كذلك، وعلى وجه التحديد،     دعاها  ، و نحو فعال 

  ؛واالستقرار في البالد

 

على أهمية اإلعالم في بناء مجتمع ديمقراطي، وللحاجة الى تشـجيع قطـاع للبـث                اًتشديدو

 ؛واإلرسال يقدم خدماته بأسلوب مهني ونزيه ومستقل

 

اً ضرورياً لتطوير أسلوب ديمقراطي في      على أن الحوار المفتوح والنشط يشكل عنصر       اًتأكيدو

 ؛العراق، وعلى أن خدمات البث واإلرسال العامة تلعب دوراً حيوياً في تسهيل هذا الحوار

 

بالحق في حرية التعبير، بما في ذلك حرية الصحافة والحق في االحتفـاظ بـاآلراء                واعترافاً

ية للحقوق المدنيـة والسياسـية      دون تدخل فيها، وهو الحق المنصوص عليه في المعاهدة الدول         

التي أقرها العراق وانضم إليها كطرف فيها، وهو كذلك الحق المكفـول فـي قـانون اإلدارة                 

  ؛االنتقالية الذي أقره مجلس الحكم العراقي ووافق عليه باإلجماع دون تحفظ
 

وتأكيـداً   بأن عدم التدخل في استقالل اإلعالم هو واجب الحكومات بالمقابـل،             كذلك واعترافاً

على أن استقالل اإلعالم في هذا السياق يعني عدم إخضاعه للرقابة أو للنفوذ غيـر المالئـم                  

 ؛وعدم التدخل في شؤونه أو تعريضه للضغط من قبل قوى سياسية أو قوى خارجية أخرى
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ة مفوضـي ال الصادر عن سلطة االئتالف المؤقتة الخاص بإنشاء         65الى أن األمر رقم      إشارةًو

  ؛، يمنح المفوضية سلطة تنظيم خدمات البث واإلرسالقية لالتصاالت واإلعالمالعرا

 

في إيجاد آلية للحوار العام تكون مستقلة وغير منحازة وتكون بمثابة وسيط يعمل على               رغبةًو

نشر مفهوم التعددية والتنوع، وتكون كذلك أداة لتشكيل هوية وطنية بناءة في متنـاول جميـع                

 ؛سكان العراق

 

الى ما تمتلكه خدمات البث واإلرسال من إمكانات فريـدة تمكنهـا مـن تقـديم                  كذلك إشارةًو

خدماتها على أساس غير تمييزي لتلبية حاجات جمهور متنوع، بما في ذلك حاجات األقليـات               

 حاجات شرائح المجتمع األخرى؛لتلبية القومية التي تفتقر لتمثيل يتناسب مع حجمها، و

 

  :ما يليذلك إصدار فإني أعلن بموجب 

 

 

  1 قســمال

 ـغـرض ال

 : إن الغرض من هذا األمر هو

 

 إنشاء المؤسسات الكفيلة بتثقيف الشعب العراقي وإعالمه والترفيه عنه، دون أن تكون أداة              ) 1

 ؛تخدم المصالح السياسية أو غيرها من المصالح الخارجية غير المالئمة

 

ان وحرياته ويعززها، وخاصة حقه في حرية التعبير،         إنشاء منبر حر يحترم حقوق اإلنس      ) 2

 وتتم فيه مناقشة وجهات النظر وتبادل المعلومات واآلراء والنقد دون تدخل؛

 

 تخطيط برنامج يعكس ويعزز قيم المجتمع العراقي المتنوعة، ويسهل وصـول الجمهـور              ) 3

اركة في عمليـة العولمـة      الى معلومات حيوية يعتمد عليها وتمكن المجتمع العراقي من المش         

  ؛المتسارعة التي تساهم في عرض صورة للمجتمع العراقي على العالم دون تحيز

 

 إيجاد منبر يسمح فيه للغات األقليات وثقافاتها أن تتطور بشكل ال يثير الخالفات وبطريقة               ) 4

 تساهم في التوفيق والتسامح والوحدة؛
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 بتكار واألعمال التجريبية في نشاط البث واإلرسال؛ إيجاد منظمة مكلفة بتشجيع وتعزيز اال) 5

 

 تشجيع قدرات اإلبداع األهلية عن طريق تنمية اإلنتاج المحلـي، وتكليـف ذوي قـدرات                ) 6

 .اإلبداع بإنتاج المواد، وشراء منتجاتهم، أو القيام بأي من ذلك

 

 الهيئـة العراقيـة      دمج شبكة اإلعالم العراقي، بما فيها صحف الشبكة ومطبوعاتها، فـي           ) 7

 .العامة للبث واإلرسال

 

 

  2 قســمال

 تعــريف المصـطلـحـات 

 

أي بث أو إرسال لإلشارات أو النصوص أو الصور، مـن موقـع             " اإلذاعة"   تعني عبارة   )1

واحد إلى مواقع متعددة، كما تعني إرسال البيانات أو المحتوى المسموع أو المرئي بواسـطة               

السلكية أو عبر األلياف الصوتية أو عن طريق أي وسيلة كهرومغنطيسية           الوسائل السلكية أو ال   

 ؛أخرى لغرض أن يستقبلها الجمهور أو قسم منه

 

الوثيقة التي تكون بمثابة عقد معنوي بين الكيان العـام الـذي            " عقد التأسيس "   تعني عبارة   )2

المتوقع من هذا الكيـان     وهي وثيقة يذكر فيها ما هو       . يقوم بالبث واإلرسال والشعب العراقي    

 العام مقابل األموال العامة المستعملة لتمويل تسيير عمليات البث واإلرسال التي يقوم بها؛ 

 

الجهود الحثيثة والمتواصلة التي تبذلها الهيئة العامة للبـث سـعياً   " التميز" يصف مصطلح  ) 3

ات البـث واإلرسـال     منها ألن تكون تطلعاتها وبرامجها متميزة عن تطلعات وبـرامج خـدم           

األخرى، بما في ذلك هيئات البث واإلرسال التابعة للدولة وتلك التـي تقـدم خـدمات البـث                  

  ؛واإلرسال لتحقيق أغراض تجارية

 

الجهود الحثيثة والمتواصلة الستيفاء حاجات ومصالح المجتمـع        " التنوع"  يصف مصطلح     ) 4

المبذولة لتلبية حاجات متنوعة لشـرائح      المتعددة عن طريق برامج مختلفة، كما يصف الجهود         

 من جمهور المشاهدين ال يلبيها آخرون؛ 
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القدرة المالية والتحريرية واإلدارية على ممارسـة العمـل بـدون    " االستقالل"  تعني عبارة  )5

 الخضوع لتأثير أو سيطرة الحكومة أو لتأثير أي مصالح خارجية غير مالئمة؛

 

البث واإلرسال بموجب التزام قانوني للترفيـه عـن         " ة العامة خدمات اإلذاع " تعني عبارة    ) 6

جميع شرائح المجتمع العراقي وتثقيفه وتقديم المعلومات له عن مجموعة عريضة من القضايا             

وتتضـمن االلتزامـات    . المتنوعة والتطورات واألحداث والظواهر داخل الـبالد وخارجهـا        

قاش المفتوح والحر حول قضايا تهم الجميـع،        األخرى، على سبيل المثال ال الحصر، تأمين الن       

  ؛وتعزيز المجتمع المدني وتشجيع قدرات اإلبداع المحلية، وتمثيل حاجات الجمهور العام

 

تأمين وصول خدمات البث واإلرسال العامة إلى أكبر عدد ممكـن           " الشمولية" تعني عبارة    ) 7

 .من سكان البالد

 

 

  3 قســمال

 التـأسيـس 

 

التي تتولى في العراق تقديم     ") IMN("وجب هذا األمر إنشاء شبكة اإلعالم العراقي          يتم بم   ) 1

تكون الهيئـة العامـة     .  خدمات اإلذاعة العامة وتقوم بالبث واإلرسال عبر األراضي العراقية        

للبث واإلرسال مؤسسة مستقلة مكلفة بنشر المعلومات وفقاً لهـذا األمـر ولشـروط وأحكـام              

ادر لها، ويكون لها وضع الشخصية المعنوية وتتمتع بجميـع الحقـوق            ترخيص التشغيل الص  

 .المالزمة لذلك

 

  تعمل الهيئة العامة لخدمات البث واإلرسال طبقاً لمبادئ االستقالل والشـمولية والتنـوع               ) 2

والتميز، وعليها أن تعكس القيم الديمقراطية واالجتماعية والثقافيـة للمجتمـع العراقـي، وأن              

جميع األوقات إلى أن تعكس بصورة معتدلة ومنصفة، التنوع اإلقليمـي والثقـافي             تسعى في   

  .والسياسي للعراق ولشعب العراق
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   تحصل الهيئة التي تتولى تقديم خدمات اإلذاعة العامة على الترخيص الخاص بهـا مـن                  )3

ون آخر ينطبق   المفوضية العراقية لالتصاالت واإلعالم وفقاً لما ينص عليه هذا األمر وأي قان           

  .عليها، وتخضع الهيئة لسلطة المفوضية التنظيمية

 

 

  4 لقســما

 التـنـظيـم 

 

لخدمات البث واإلرسال مجلس حكام ولجنة مالية ومدير عام، ويكون لهـا              العامة ةهيئيكون لل 

رجـالً  (يجوز للمدير العام    . مجالس استشارية ولجان أخرى يرى مجلس الحكام أنها ضرورية        

إنشاء أي دوائر أو وحدات أو أقسام داخلية أخرى يعتبرها ضرورية، كما يجوز             ) إمرأةكان أم   

رسال العامة بأقصى   اإلو  خدمات البث  ةله تعيين الموظفين للعمل فيها على نحو يفي بمهمة هيئ         

يعين المدير اإلداري لسلطة االئتالف المؤقتة أول رئيس للهيئة فور إمكانيـة            . قدر من الفعالية  

عقب التشاور مع مجلس الحكم العراقي ووزارة االتصاالت، كما يقـوم فـي              بذلك عملياً    القيام

نفس الوقت بتعيين حاكمين اثنين، وأعضاء اللجنة المالية الثالثة، يكون أحـدهم علـى األقـل                

ممثال لدولة مانحة أو للدول المانحة، ويباشرون جميعهم على الفور تشغيل عمليـات الهيئـة               

أما باقي أعضاء مجلس الحكام والمدير العام فيتم تعيينهم مـن           . البث واإلرسال العامة لخدمات   

، وذلك بعد التشـاور     2004أيار،  / مايو 30قبل المدير اإلداري لسلطة االئتالف المؤقتة بحلول        

يعين مجلس الحكـام المـدراء العـامين        . أيضاً مع مجلس الحكم العراقي ووزارة االتصاالت      

سنوات، ) 4(ون مدة فترة خدمة رئيس الهيئة وأعضاء مجلس الحكام أربع           وتك. الالحقين للهيئة 

يقوم المدير اإلداري لسلطة االئتالف المؤقتة بتعيـين        .  ويجوز إعادة تعيينهم لمرة واحدة فقط     

الموظفين في الوظائف الخالية، ويتولى رئيس الوزراء القيام بهذه المهمة بعد انتقـال كامـل               

ة االنتقالية العراقية، شرط الحصول على موافقة ثلثي أصوات أعضاء          سلطة الحكم الى الحكوم   

 .الهيئة التشريعية الوطنية

 

 .مجلس الحكام) 1

 

أعضاء بمن فيهم رئـيس المجلـس،       ) 9(يتألف مجلس الحكام من تسعة      )   أ(

منهم مواطنين عراقيين، ويكون العضو التاسع من       ) 8(يشترط أن يكون ثمانية     

 متع بخبرة دولية في مجال البث واإلرسال؛ غير العراقيين ويت
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يعمل مجلس الحكام حارساً على المصلحة العامة، ويضمن في إطـار           )   ب(

حراسته للمصلحة العامة الوفاء بااللتزامات الواردة فـي التـرخيص بالبـث            

واإلرسال الصادر لحامل الترخيص، ويتقيد بالشروط الواردة في عقد تأسيس          

 حاجز يفصل مـا      بمثابة هور فيما يتعلق بالبرمجة، ويعمل    الهيئة؛ ويمثل الجم  

بين هيئة خدمات البث واإلرسال العامة والحكومة ومصادر الضغط الخارجية          

 األخرى، ويشرف على تقارير المدير العام ويتلقاها، كما هو مطلوب؛ 

 

يكون مجلس الحكام هو الهيئة الوحيدة المخولة لصرف المدير العام، وذلك )   ج(

 .  أدناه5من القسم ) 2(بموجب الشروط المحددة في الفقرة 

 

ـ          )  د(   العامـة  ةيبدأ مجلس الحكام العمل على وضع عقد تأسيس شامل للهيئ

يوم من تاريخ استهالل عمليـات      ) 30(لخدمات البث واإلرسال خالل ثالثين      

لخدمات البث واإلرسال، ويطّلع الشعب العراقـي علـى عقـد             العامة ةالهيئ

موال العامة  يس هذا ويتعرف على الخدمات المتوقعة من الهيئة مقابل األ         التأس

وتُتاح للجمهور، قبل أن يتبنى مجلس الحكام عقد        . المستخدمة لتمويل عملياتها  

يوم يطّلع فيها على بنود وأحكـام       ) 30(التأسيس، فتـرة زمنية مدتها ثالثين      

ى مجلس الحكام مدونـة     ويتبن. عقد التأسيس ويتشاور بشأنها مع مجلس الحكام      

السلوك األخالقي وقواعد داخلية أخرى لتطبيقها على عمليات الهيئة، وفقاً لما           

 .هو مالئم

 

وعالوة على ذلك، يبادر مجلس الحكام بالتشـاور مـع المفوضـية            )   هـ(

العراقية لالتصاالت واإلعالم أو مع اللجان التشريعية المناسبة قبـل حلـول            

أعاله، وذلك بغية وضع مسودة     ) د( في الفقرة الفرعية     الموعد األخير المحدد  

قانون يتناول على نحو شامل خدمات البث واإلرسال العامـة فـي العـراق              

 من  3 من القسم    2ويحترم تمام االحترام المبادئ الموضحة في الفقرة الفرعية         

 .هذا األمر

 

اراتـه  يجتمع مجلس الحكام مرة واحدة على األقل في الشهر، وتتخـذ قر           ) و(

من أعضـاء   ) 6(بأغلبية أصوات أعضائه، شرط حضور ما ال يقل عن ستة           
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وإذا تساوى عدد األصوات في مجلـس       . المجلس االجتماع وإدالئهم بأصواتهم   

الحكم بشأن أي أمر ما أمام المجلس، يرجح الجانب الذي يصوت معه رئـيس          

 .المجلس

 

 نشـاطاته ونفقاتـه،     يتولى مجلس الحكام إعداد ونشر تقرير سنوي عن       )   ز(

ويزود الهيئة التشريعية بتقرير سنوي عن حساباته يتم إعداده وتدقيقـه وفقـاً             

 .للمعايير الدولية

 

باستثناء ما ورد بشأنه في هذا األمر خالفاً لذلك، يتم تعيـين أعضـاء              )   ح(

مجلس الحكام من أفراد المجتمع المدني العراقي الذين يمثلون جميع شـرائح            

اهدين، ويكون أعضاء مجلس الحكام أفـراداً يتمتعـون بـالخلق           جمهور المش 

 .الرفيع والسمعة الحسنة

 

ال يجوز ألعضاء مجلس الحكام تولي أي منصب إداري أو تشريعي أو            )   ط(

قضائي على أي مستوى حكومي، سواء كان ذلك بالتعيين أو باالنتخـاب، وال             

أي وظيفة في أي حزب     يجوز لهم كذلك أثناء خدمتهم في المجلس أن يشغلوا          

 .سياسي، سواء كان ذلك عن طريق التعيين أو االنتخاب أو التطوع

 

 .للجنة الماليةا) 2

 

أعضاء، يكونون جميعهم مـن ذوي      ) 3(تتكون اللجنة المالية من ثالثة      )   أ(

 .الخبرة في إدارة المال واألعمال

 

الشفافية في استعمال   تعمل اللجنة المالية كهيئة مراقبة لضمان الفعالية و       )   ب(

وتتولى اللجنة المالية   . األموال العامة واألموال والمعدات الممنوحة أو أي منها       

فحص النفقات وإعداد التقارير وإصدار التوصيات بشـأن األمـور الماليـة            

ويجوز للجنة المالية وهي بصدد إعـداد      . لمجلس الحكام أو القيام بأي من ذلك      

ير العام علـى تقـديم المعلومـات ذات العالقـة           هذه التقارير، أن ترغم المد    

 .واالستجابة ألسئلة تتعلق بهذه المعلومات
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تتولى اللجنة المالية فحص الميزانية المقدمة لها من قبل المدير العـام            )   ج(

.  مليون دينار عراقي   150وتعتمدها، وتجيز المصروفات التي تتجاوز قيمتها       

 . بلغ وفقاً لما تراه مناسباويجوز للجنة المالية زيادة هذا الم

 

تعقد اللجنة المالية اجتماعاً واحداً على األقل كل شهر، وتجتمـع كلمـا             )  د(

.  مليون دينار عراقي   150يطلب المدير العام التصريح بصرف ما يزيد على         

 . تُتخذ قرارات اللجنة بأغلبية أصوات األعضاء

 

يتعلق بالبرمجـة أو تحريـر      ال تمارس اللجنة المالية أية سلطة فيما        )   هـ(

البرامج، وال تمارس كذلك أية سلطة إدارية على أي موظف يعمل لدى الهيئة             

 .العامة لخدمات البث واإلرسال

 

 :يوم من تعيين أعضائها) 30(تقوم اللجنة المالية بما يلي، خالل ثالثين )  و(

 

إجراء عملية جرد لجميع األصول التقنية لشبكة اإلعالم        )   1(

راقية، بما في ذلك تحديد مواقع أجهزة اإلرسـال، وتقيـيم           الع

أداء األصول المذكورة ووضع إجـراءات قياسـية جديـدة          

 لمراقبة ضبط األصول وأدائها؛

 

مراجعة جميع مصادر التمويل الممكنة للهيئة العامـة        )   2(

لخدمات البث واإلرسال بغية تقديمها الى مجلس الحكام بهدف         

 تدخل السياسي أو التقليل منها؛ القضاء على مخاطر ال

 

وضع خطة مالية لهيئة البث واإلرسال لمـدة خمـس          )   3(

سنوات تعتمد على عملية المراجعة التي تم إجراؤها بموجب         

أعاله، والتوصـية بمبلـغ     ) و(من الفقرة   ) 2(الفقرة الفرعية   

تدفعه الحكومة العراقية مرة واحدة فقط لبدء العمل، في حالة          

 . ذا المبلغوجود مثل ه
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ال يجوز ألعضاء اللجنة المالية تولي المناصب اإلدارية أو التشـريعية           )   ز(

أو القضائية على أي مستوى حكومي، سواء كان ذلك بالتعيين أو االنتخـاب،             

وال يجوز لهم كذلك أثناء خدمتهم في اللجنة أن يشغلوا أيـة وظيفـة فـي أي        

 . نتخاب أو التطوعحزب سياسي، سواء كان ذلك بالتعيين أو اال

 

 .المدير العام) 3

 

يكون المدير العام، هو المدير التنفيذي الرئيسي للهيئة العامة لخدمات البث )   أ(

واإلرسال، ويكون مسؤوال عن جميع المهام التي تقوم بها هيئة البث واإلرسال، بما 

رئيس هيئة ويؤدي المدير العام كذلك مهام . في ذلك إعداد وتقديم موازنة الهيئة

التحرير في الهيئة العامة لخدمات البث واإلرسال، وله السلطة النهائية في شؤون 

 .البرمجة

 

ينبغي أن يكون للمدير العام خبرة على مستوى كبار المسـؤولين فـي             )   ب(

مجاالت البث واإلرسال والصحافة وإدارة األعمال والشؤون الماليـة، وفـي           

 .ي أي مجال من تلك المجاالتمجال هندسة البث واإلرسال أو ف

 

يعمل المدير العام تحت إمرة مجلس الحكام، وتُحدد واجباته ومسؤولياته          )  ج(

 . في عقد تأسيس الهيئة

 

يمثل المدير العام الهيئة العامة لخدمات البث واإلرسـال فـي جميـع             )   د(

 .الشؤون القانونية

 

 خدمته مدة خدمـة المـدير       يعين المدير العام نائباً له، ال تتجاوز مدة       )  هـ(

 .العام

 

سنوات، ويجوز إعادة   ) 4(يشغل المدير العام منصبه لفترة مدتها أربع        )   و(

ال يجوز للمدير العام أن يتولي العمل في أي منصـب           . تعيينه مرة واحدة فقط   

إداري أو تشريعي أو قضائي على أي مستوى حكومي، سـواء كـان ذلـك               
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جوز له كذلك أثناء خدمته في المجلس أن يشـغل          بالتعيين أو باالنتخاب، وال ي    

 .أي منصب في أي حزب سياسي سواء بالتعيين أو االنتخاب أو التطوع

 

 .تضارب المصالح) 4

 

 يحظر على المدير العام وأعضاء مجلس الحكام وأعضاء اللجنة الماليـة            ) أ(

نـاه،  العمل في أي أمر من األمور التي تؤثر على أي من البنود المذكورة أد             

ويستثنى من هذا الحظر أعضاء المجلس الدوليين الذين يعملون علـى تمثيـل        

 :الدولة أو الدول المانحة والحفاظ على مصالحها

 

 مصالحهم المالية الشخصية؛)  1(

 

المصالح المالية الخاصة بالزوجة أو بالزوج أو بأحـد         )  2(

 األبناء؛

 

 المصالح المالية ألحد شركائهم في العمل؛)  3(

 

المصالح المالية ألي منظمة يعمل فيها أي منهم مسؤوالً         )  4(

 أو مديراً أو شريكاً عاماً أو موظفاً أو أميناً؛ أو

 

المصالح المالية ألي كيان يوجد بينه وبـين أي مـنهم           )  5(

ترتيبات لتعيينه فيه، أو أي كيان يتفاوض مع أي منهم علـى            

من يواجه مثل هذا    وفي مثل هذه الحاالت، يجوز ل     . تعيينه فيه 

التضارب في المصالح التخلص من المصالح المسـببة لهـذا          

 .التضارب أو التنحي واالمتناع عن االشتراك في األمر

 

  يطبق المدير العام أحكام هذا القسم الفرعي على موظفي الهيئة العامـة   ) ب(

 .لخدمات البث واإلرسال، وفقاً لما هو مناسب
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  5 قســمال

 ـاء الـخـدمــة ســلطـة إنهـ

 

يمارس المدير اإلداري لسلطة االئتالف المؤقتة وحده صالحية إنهاء خدمة أي عضو من             )   1

أعضاء مجلس الحكام قبل انتهاء مدة خدمته، وذلك إلى حين انتقال كامل سلطات الحكم إلـى                

نتقالية، ال يجوز   الحكومة العراقية االنتقالية، وبعد انتقال سلطة الحكم إلى الحكومة العراقية اال          

صرف أعضاء مجلس الحكام من مناصبهم إال بناء على موافقة ثلثي أعضاء الجهـة المكلفـة                

 .بالسلطات التشريعية الوطنية

 

 .يكون لمجلس الحكام وحده صالحية إنهاء خدمة المدير العام)   2

 

إال فـي   ال يجوز صرف المدير العام من منصبه أو إنهاء خدمة أعضاء مجلس الحكـام               )   3

 : الظروف المحدودة والمبينة فيما يلي

 

 أي   مـن   أو )رجالً كان أم امرأة    ( المدير العام  سلب من ياإلصابة بمرض   )  أ(

 ؛ عملهمهام القيام بقدرته على من أعضاء مجلس الحكام 

 

 ؛ ها السجنتبو عق تكون جريمةاإلدانة بارتكاب)   ب(

 

 في وضـع     مجلس الحكام  ءمن أعضا  المدير العام أو أي عضو       وجود)   ج(

أسرة  أحد أفراد    امتالك وتشمل تلك األوضاع  لمصالح،  لتضارب  ينطوي على   

أي من األشخاص المذكورين لمشروع يحصل على ترخيص العمل الخـاص           

 مجلس   أي  في يتهأو عضو في هذا المشروع،    سهم  أل  امتالكه  أو به من الهيئة،  

 مدير   توليه لمنصب  ، أو يمهيتولى اإلشراف على هذا المشروع أو إدارته وتنظ       

يـرتبط   عمل أو نشاط مواز أو فرعي آخـر       ي  أل أو    لهذا المشروع  أو رئيس 

  ؛مشروعال بهذا

 

 عن حضـور    مثل امتناعهم  ،واجباتهمل عدم تأدية أعضاء مجلس الحكام    )  د(

  أو للمجلس أو عدد أكبر من اجتماعاته؛ثالثة اجتماعات متتالية
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رجـالً كـان أم      ( مجلس الحكام  اءعضأحد أ م أو    المدير العا  عدم تأدية )  هـ(

  الداخلية أو عقـد    عد القوا ات ذات العالقة أو   لتشريعبموجب ا واجباته  ل )امرأة

 . لعملتوظيفه ل تأسيس الهيئة أو بموجب عقد

 

 لخـدمات    العامة الهيئة عمول بها في  لماقي  خال األ سلوكمخالفة مدونة ال  )  و(

 .البث واإلرسال

 

 

  6القســم 

 ســاءلـة العــامـة الم

 

  الصادر لهـا   لتفويضلتعزيزاً  تعمل الهيئة العامة لخدمات البث واإلرسال على القيام بما يلي،           

  :يةشفافال ويةلافعأسلوب يتسم بال عملياتها بتأديةخدمة المصالح العامة وبغية 

 

بذلك أمـام   ناسب  االلتزام الم  اإلطارات العريضة لمواعيد بث البرامج و      نشر القيام مسبقاً ب   ) 1

  ؛بثالوات قنكل من 

 

 هذه التقارير   خضع، وت  المحددة هدافمقارنة باأل  نهاية كل سنة عن أدائها        في تقاريرالرفع  ) 2

 ؛ عليها من قبل جهات مستقلةلمراجعةل

 

 بما في   وفير التفاصيل عن التكاليف واإليرادات المتصلة بكل من الخدمات التي تقدمها،          ت  ) 3

  في حالة ممارستها ألي عملية تجارية، وتضمين تلك التفاصـيل فـي            التجارية، هاذلك عمليات 

  تقريرها السنوي؛

 

 اتمكّـن مـدققي الحسـاب     ت  واالحتفاظ بها في سـجالت     مفصلةالمالية  الات  البيان   تدوين  ) 4

فـاء  وتدقيق، مـن تقيـيم أدائهـا فـي ال         محاسبة وال  المجلس األعلى لل    ذلك  في ا بم ،المستقلين

 ؛ةها القانونيتحويالتب

 

 والترحيـب   ه على التعبير عن تلك اآلراء      وتشجيع  بآراء الجمهور بشأن أدائها    عترافاال  ) 5

 المسـتمعين    جمهور  مع اصل التو تحسين سبل، وإنشاء وتطوير    في هذا الشأن   هبوجهات نظر 



CPA/ORD/20 March 2004/66 

13 2004آذار - مارس66/20األمر رقم /سلطة االئتالف المؤقتة

 م التحقيـق  من ث ها و تبليغ مقدميها باستالم   جميع الشكاوى و   تسجيلوالمشاهدين، وكذلك ضمان    

 فيها؛

 

ـ يب فـي     الهيئة  إليضاح كيفية تسيير عمليات    منصفة ال يةجارمعامالت الت تبني مدونة لل   ) 6 ة ئ

  ؛نشاط البث واإلرسالمصالح تتنافس فيها 

 

 مـن مسـتويات      على أعلى مسـتوى     تكون التعهد بتقديم برامج للمستمعين والمشاهدين      ) 7

 ؛ وة عام من أمواله في هذا المجال استثمار ما تم مقابلالجودة، وذلك

 

تضمين تلـك    و ،اللغة العربية لغة غير   التي تقدم ب  والخدمات  تفاصيل عن البرامج    ال   توفير  ) 8

  . السنويها تقريرالتفاصيل في

 

 

  7م ــالقس

  ةـجـرمـر والبـريـ التحر ومـواضيـعوأمـ

 

دمة المصـالح    خ بتأدية خدمات الغرض منها     لخدمات البث واإلرسال   ة العامة  كُلفت الهيئ  ) 1

ة في العراق، بمـا فيهـا       تداولمتميزة بلغات متعددة م   ونوعة  ت توفير برامج م   يقرن ط العامة ع 

 التكليف الصـادر للهيئـة األمـور        تضمنياألشورية والتركمانية، و  والكردية  والعربية  اللغات  

  :لى أمور أخرىإ التالية، باإلضافة

 

  ؛ية، وتثقيفيةية وإعالمترفيهبرامج  ) أ(

 

  الجارية؛برامج عن األحداث  ويةخبارإ برامج  )ب(

 

  لنشاط الرياضي والديني والثقافي؛لتغطية  ) ج(

 

 برامج لألطفال؛  ) د(

 

  ما يقرره المحرر المسؤول؛وفقاً ل  الوطنية،نشاط الحكومةلتغطية   ) هـ(
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  إنتاج محلي عراقي؛  )و(

 

 اتمشاركة في العملي  ال ى المواطنين عل  عيتشجو  من شأنها تسهيل   برامج ) ز(

 لة بالحمالت السياسية؛صمج المتا البر ذلكالديمقراطية، بما في

 

   المجتمع العراقي؛التنوع فيمج تعكس ابرلل إطاراتبرامج و  ) ح(

 

 المرتبطة بالنوع   قضاياال  الجمهور على إدراك واستيعاب    برامج تشجع   ) ط(

 واالنتماء إلـى ، يالدينو يالعرقء واالنتمااإلعاقة، والعمر وب  الثقافي الجنس أو

  .قلية في المجتمع العراقياأل إلى إحدى مجموعاتعة سياسية أو وجمم

 

 : لخدمات البث واإلرسال القيام بما يلية العامةالهيئعلى  ) 2

 

االجتماعيـة  واالقتصـادية   و التطورات السياسـية     بكافةإعالم الجمهور    ) أ(

 من  الرياضية وغيرها والبيئية  والدينية  ومية  العلوة  ربويالتوالثقافية  والصحية  و

األحداث والظواهر داخـل الـبالد وخارجهـا،        ب وإعالم الجمهور ،  تطورات

حر بشأن جميع القضايا التـي تهـم        الح و المفتولنقاش  ل  إتاحة المجال  وضمان

  الجمهور؛

 

فـي البـرامج    تعزيز وتشجيع وتطوير جميع أشكال اإلبداع المحلـي           ) ب(

البـرامج   و العراقيـة والفنون   ساهم في تنمية الثقافة   تي  ت ال ةلمرئي وا ةالمسموع

  ؛تمثيل الهوية الثقافية العراقية دولياً و،ية العراقيةرفيهالت

 

 خـارج    المقيمـة   الجاليـة العراقيـة    عضاءموجهة الى أ  البرامج  البث    ) ج(

 العراق؛

 

 ث الثقافي؛ على المورومحافظةجميع وجوه البإعالم وتثقيف المواطنين   ) د(
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 حق  زيز وكذلك تع  ، البيئة حمايةجميع وجوه   بإعالم وتثقيف المواطنين     ) هـ(

   في بيئة صحية؛تمتع بالمعيشةالجميع في ال

 

 .تعزيز وتشجيع تطوير المجتمع المدني وحكم القانون  ) و(

 

لحقوق  الجمهور ل  احتراموتعزيز   تشجيع    لخدمات البث واإلرسال على     العامة الهيئة   تعمل  ) 3

 القـيم    كما تعمل على تشجيع وتعزيز      حرية التعبير،   ذلك ، بما في  والحريات األساسية لإلنسان  

  .ية وثقافة الحوار العامديمقراطوالمؤسسات ال

 

لتعددية الجمهور ل م  احتر لخدمات البث واإلرسال على تشجيع وتعزيز ا        العامة الهيئة   تعمل  ) 4

 .السياسية والدينية

 

 القضـايا السياسـية      جميـع   بنزاهـة مـع     لخدمات البث واإلرسـال     العامة ةالهيئ تتعامل) 5

 تمتنع عـن  واالقتصادية واالجتماعية والصحية والثقافية والتعليمية والعلمية والبيئية وغيرها، و        

ضمن  وت ، معين أو خالف ذلك    مصالح أي فريق سياسي أو ديني أو تجاري        وأج لمواقف   يتروال

 مـن أجـل   ،الجمهور لمختلف وجهات النظروعي   بذلك واإلرسال لخدمات البث     العامة الهيئة

 .مطلع على األمورإيجاد رأي عام 

 

 

  8م ــالقس

  ضـويـل والتعـويـمـالت

 

  أسـاليب التمويـل    على دراسة وتحليـل    ، مجلس الحكام، بالتعاون مع اللجنة المالية       يعمل ) 1

على سـبيل    ،ادر التمويل الممكنة  مصتشمل  . عليهاعتمد  ي  الهيئة ضع خطة لتمويل  ي و المختلفة

 :المثال ال الحصر، المصادر التالية

 

 ؛ االستقبالضريبة شراء أجهزة ) أ(

 

 رسم اشتراك؛) ب(
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  ؛ البرامج ورعايةاإلعـالنات التجارية) ج(

 

 عائدات من الخدمات التقنية؛) د(

 

أو استخدام أسـاليب أخـرى لحـث         ،جمع التبرعات حمالت   و الهبات) هـ(

  و ؛ بتقديم المنح أو التبرعاتتعهدين على الالمانح

 

  . حكومية مباشرةةمنح) و(

 

 8 سلطة االئـتالف المؤقتـة فـي          الصادر عن   30 األمر رقم    ما ورد في  على الرغم م    ) 2

 مقو، ي " وأوضاع العمل لموظفي الدولة    رواتبإصالح نظام   " بخصوص   2003أيلول،  /سبتمبر

البـث  ات  لخـدم  العامة   الهيئة موظفي   رواتب مؤقتة بتحديد المدير اإلداري لسلطة االئتالف ال    

لى الحكومة  إ سلطة الحكم     كامل  بعد انتقال   قيمة هذه الرواتب    رئيس الوزراء  يحدد، و واإلرسال

 .العراقية الجديدة

 

 

 

 

  9م ــالقس

  ذـاز النفـول حيــالدخ

 

ى ساري المفعول الـى حـين       ذ اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه، ويبق      ايدخل هذا األمر حيز النف    

 . واالتصاالت السلكية والالسلكيةبث واإلرسالتبني قوانين جديدة لل

 

 

 

 

 

 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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 بول بريمير. إل

 المدير اإلداري لسلطة االئتالف المؤقتة

  2004آذار، / مارس20
 


