 االساءة والضرر:2 المادة

RULE 2: HARM AND OFFENCE
RULE 2.1: CONTENT THAT HAS THE POTENTIAL TO CAUSE OFFENCE MUST BE
JUSTIFIED BY THE CONTEXT…SUCH CONTENT INCLUDES, BUT IS NOT LIMITED TO:
OFFENSIVE LANGUAGE, VIOLENCE, SEX, SEXUAL VIOLENCE, HUMILIATION,
DISTRESS, VIOLATION OF HUMAN DIGNITY, TREATMENT OR LANGUAGE THAT IS
LIKELY TO PROMOTE PREJUDICE E.G. ON THE GROUNDS OF AGE, DISABILITY,
GENDER, RACE, BELIEFS AND RELIGION (WITH PARTICULAR REGARD TO ISLAM).

... ٌجب أن ٌكون المحتوى الذي ٌحتمل أن ٌسبب إساءة مبرراً داخل السٌاق:2.1 مادة
 لغة اإلساءة أو اإلهانة والعنف:ًوٌكون هذا المحتوى متضمنا ً وغٌر قاصراً على ما ٌل
والممارسات الجنسٌة والعنف الجنسً واإلذالل والقهر وانتهاك الكرامة اإلنسانٌة
والمعامالت أو اللغة التً تعبر عن اإلجحاف بحق فئات المجتمع مثل كبار السن وذوي
ًاإلعاقة أو بسبب الجنس أو العرق أو المعتقدات أو الدٌانة ( باإلشارة إلى الدٌن اإلسالم
.)على وجه الخصوص

تعرٌف السٌاق

DEFINITION OF CONTEXT

:ًإن السٌاق ٌتضمن وال ٌقتصر على التال

Context includes, but is not limited to:


the nature of the service as a whole;



the time or method of dissemination and the likely
composition and expectations of the audience;



the cultural and social norms prevailing in the areas or
territories where the content is likely to be received or
accessed;



the degree of harm or offence likely to be caused by the
inclusion of the content;



other content adjacent to the published or disseminated
content; and



the extent to which adequate information about the content is
provided to the audience.

For audio-visual services, context may also be provided by the

طبٌعة الخدمة ككل؛



ّ
والبث والتركٌب المحتمل وتوقعات الجمهور؛
توقٌت أو طرٌقة النشر



المعاٌٌر الثقافٌة واإلجتماعٌة السائدة فً المناطق واألقالٌم التً ٌُحتمل أن
ٌصلها المحتوى؛



مقدار األذى أو اإلساءة المحتمل تسبّبه بتضمٌن المحتوى؛



المحتوى األخر الالحق أو السابق للمحتوى المنشور والمبثوث؛



.مدى تو ّفر المعلومات المناسبة للجمهور حول المحتوى



 ٌمكن توفٌر السٌاق من خالل ممارسة الجمهور،بالنسبة للخدمات المرئٌة والمسموعة
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audience exercising informed choice (i.e. through subscribing to
particular content packages, and the availability of encryption systems
and parental controls which can limit access to premium paid-for
content by children in particular).

ّ
لحق اختٌاره المبنًّ على دراٌة كاملة (أي من خالل اشتراكه برزمات تتضمن محتوى
 وتو ّفر أنطمة التشفٌر وخدمات توجٌه األهل التً من شأنها الح ّد من وصول،خاص
.)األطفال بشكل خاص إلى المحتوى المشروط بالدفع

Members of the audience that pay to subscribe to content generally بمقدار واسع من
ًفاألشخاص الذٌن ٌدفعون مقابل اإلشتراك بالمحتوى ٌتم ّتعون إجماال
ٍ
exercise a greater degree of choice (and control) as to the type and حرٌّة اإلختٌار (والسٌطرة) فً ما ٌتعلق بنوع وقوة المحتوى الذي ٌرغبون بتلقٌه إلى
strength of content they want to receive with a corresponding
.جانب اإلحتمال المؤاتً لتلقً محتوى أش ّد حدّة نتٌجة لذلك
tolerance for receiving stronger content as a result.
RULE 2.2: CONTENT THAT HAS THE POTENTIAL TO HARM MUST BE EDITORIALLY
JUSTIFIED…THE POTENTIAL FOR HARM INCLUDES, BUT IS NOT LIMITED TO,
CONTENT THAT MIGHT ENCOURAGE THE AUDIENCE TO BEHAVE IN A
DANGEROUS MANNER WHICH MIGHT CAUSE THEM, OR OTHER PEOPLE,
PHYSICAL, PSYCHOLOGICAL OR MORAL HARM

 مبرراً من الجهات،ً ٌجب أن ٌكون المحتوى الذي ٌحتمل أن ٌسبب ضررا:2.2 مادة
 المحتوى الذي، وتكون احتماالت وقوع الضرر متضمنة وغٌر قاصرة على،المرخصة
ربما ٌحرض الجمهور على ممارسة السلوكٌات الخطرة أو التً ربما تعرض الجمهور أو
اآلخرٌن ألضرار بدنٌة أو نفسٌة أو أخالقٌة

ّ
المرخص لها
تعرٌف مبررات الجهات

DEFINITION OF EDITORIAL JUSTIFICATION
Editorial justification is the reason the licensee has made the content
and its reasons for disseminating it, e.g. content that:


is appropriate for inclusion due to its creative, editorial or
artistic merit;



exposes corruption or injustice;



is included as factual reporting; and



is aimed at protecting public health and safety.

تع ّرف مبررات الجهات المرخص لها على أنه السبب وراء إنتاج الجهات المر ّخص لها
ّ للمحتوى وما دفعها لنشره
: المحتوى الذي، على سبٌل المثال.وبثه
ٌكون مناسبا ً تضمٌنه بسبب مٌزاته اإلبداعٌة أوالتحرٌرٌة أوالفنٌة؛



ٌسلّط الضوء على الفساد أو الظلم



ٌحمل صفة التقارٌر الواقعٌة



.ٌهدف لحماٌة الصحة والسالمة العامة



THE DIFFERENCE BETWEEN CONTEXT AND EDITORIAL JUSTIFICATION

الفرق بٌن السٌاق ومبررات الجهات المرخص لها
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Context may be required when licensees disseminate content that
might cause offence because it contains, for example, violence, sex,
offensive language. Context includes but is not limited to:







the nature of the service as a whole;
the time or method of dissemination and the likely
composition, and expectations of, the audience;
the cultural and social norms prevailing in the areas or
territories where the content is likely to be received or
accessed;
the degree of harm and offence likely to be caused by the
inclusion of the content;
other content adjacent to the published or disseminated
content; and
the extent to which adequate information about the content is
provided to the audience.

Licensees must always consider the context of any content before it is
disseminated.
Editorial justification means that the reasons for disseminating the
content outweigh the potential for causing harm because a licensee
has taken all aspects of the content into consideration and decided
that it has sufficient merit to be disseminated i.e. a published story or
current affairs programme which tackles a taboo subject (which is
likely to cause offence to many) but which serves the public interest to
such a degree that any offence that might be caused could be
editorially justified. This is a very high test and one that licensees
should pay particular attention to.

ّ
وتبث الجهات المر ّخص لها محتوى
قد ٌكون من الضروري إبراز السٌاق حٌن تنشر
من المحتمل أن ٌتسبّب باإلساءة بسبب ما ٌتضمّنه من عنف ومشاهد جنسٌة وألفاظ
: ٌتضمّن السٌاق وال ٌقتصر على.ًجارحة مثال
طبٌعة الخدمة ككل؛



ّ
والبث وطبٌعة الجمهور المحتملة وتوقعاته؛
توقٌت أو طرٌقة النشر



المعاٌٌر الثقافٌة واإلجتماعٌة السائدة فً المناطق واألقالٌم التً قد تتلقى
المحتوى؛



مقدار األذى أو اإلساءة المحتمل تسبّبه بتضمٌن المحتوى؛



المحتوى األخر الالحق أو السابق للمحتوى المنشور والمبثوث؛



.مدى تو ّفر المعلومات المناسبة للجمهور حول طبٌعة المحتوى



ّ
ّ
وبث المحتوى
المرخص لها أخذ السٌاق بعٌن اإلعتبار قبل نشر
ٌجب على الجهات
.ًدائما
ّ
وبث المحتوى
 فهً تعنً أن األسباب وراء نشر،أما المبررات الجهات المرخص لها
ّ
المرخص لها قد أخذت كافة نواحً السٌاق
 ألن الجهة،تفوق أهمٌة احتمال تسبّب األذى
ّ
ً
ً
ّ
ٌستحق النشر والبث؛ نذكر على سبٌل المثال خبرا منشورا أو
بعٌن اإلعتبار وقرّ رت أنه
برنامجا ً ٌعالج قضاٌا الساعة وٌتطرّق لموضوع محرّ م (قد ٌسبّب اإلساءة للبعض) ولكنه
 ٌمكن تبرٌرها،فً الوقت نفسه ٌخدم المصلحة العامة لدرجة أن أٌة إساءة قد تنتج عنه
 إن هذا اختبار فائق األهمٌة ٌجب أن ٌحظى بعناٌة وانتباه.من قبل الجهات المرخص لها
ّ
.المرخص لها
الجهات
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 التصنٌف والتحذٌرات،حماٌة الجمهور – المعلومات

PROTECTING THE AUDIENCE - INFORMATION, LABELLING AND
WARNINGS
Licensees can seek to protect audiences from harmful and/or offensive
content by providing appropriate information (i.e. in the form of
warnings) prior to dissemination or, in the case of audio-visual
licensees, by ensuring that content is scheduled appropriately.

أو/ٌمكن للجهات المر ّخص لها السعً لحماٌة الجمهور من المحتوى المسبّبة لألذى و
اإلساءة من خالل تقدٌم المعلومات المناسبة (أي على شكل تحذٌرات) وذلك قبل النشر
ّ
 أو من خالل الحرص على حسن جدولة المحتوى لك ّل ما ٌتعلّق بالجهات،والبث
ّ
.البث المرئً والمسموع
المر ّخص لها

The audience also holds a degree of responsibility for the content they
actively choose to receive but Licensees should, where appropriate,
help the audience to make appropriate choices by providing clear
information in the form of visual and/or aural information which may
serve to guard against causing offence.

، مع ذلك.كما ٌتحمّل الجمهور قدراً من المسؤولٌة بالنسبة للمحتوى الذي ٌختار تلقٌه
 على القٌام، عندما ٌقتضً األمر،ٌجب على الجهات المر ّخص لها مساعدة الجمهور
بالخٌارات المناسبة عبر تزوٌد معطٌات واضحة ُتعطى على شكل معلومات مرئٌة أو
.مسموعة قد تساعد على الحماٌة من اإلساءة

In some cases editorial justification, context and/or the provision of
information might not be sufficient to limit the offence likely to be
caused by content that might be incompatible with the UAE’s moral,
social and cultural norms. In some cases, particularly if the content
was created in another jurisdiction, it may be necessary to edit the
potentially offensive content before it is disseminated in the UAE.

ال ب ّد من الذكر أنه فً بعض الحاالت قد ال تكون تبرٌرات الجهات المرخص لها أو
السٌاق أو توفٌر المعلومات عناصر كافٌة للح ّد من اإلساءة المحتمل تسبّبها من قبل
المحتوى الذي قد ال ٌتوافق والمعاٌٌر األخالقٌة والثقافٌة واإلجتماعٌة لإلمارات العربٌة
 قد ٌكون من، وخاصة إذا كان المحتوى قد أُع ّد فً بلد آخر، ففً بعض الحاالت.المتحدة
ًالضروري إجراء التعدٌالت فً المواد التً قد تسبّب اإلساءة وذلك قبل نشرها وبثها ف
.اإلمارات العربٌة المتحدة

OFFENSIVE LANGUAGE
The use of language (including offensive language) is constantly
developing and it is more likely to be considered offensive if it is
contrary to audience expectations where sensitivities can vary
between generations, communities and cultures. In particular, abusive
language relating to age, disability, gender, race, religion, culture and
beliefs can be deeply offensive. The level of offence can also change as
language acquires new meanings, for instance when mainstream
culture adopts language from a minority group. Licensees should be

األلفاظ المسٌئة
 وٌزٌد مستوى إساءتها،إن استعمال اللغة (بما فً ذلك اللغة المسٌئة) فً تطوّ ر مستمر
إذا تعارضت مع توقعات الجمهور حٌث تتراوح الحساسٌات بحسب األجٌال
ّ
بحق فئات المجتمع كالكبار
 ٌذكر بشكل خاص أن لغة اإلجحاف.والمجتمعات والثقافات
 أو الجنس والعرق والدٌن والثقافة والمعتقدات قد تكون شدٌدة،فً السنّ و ذوي اإلعاقة
ً كما ف،لمعان جدٌدة
 ٌتغٌّر مقدار اإلساءة المسبّبة أٌضا ً مع اكتساب اللغة.اإلساءة
ٍ
 ٌجب على الجهات المر ّخص لها أن، لذلك.الحاالت التً تتبنى الثقافة السائدة لغة األقلٌة
 أو ٌمكن أن، وأنت تحاول تفادي استخدام اللغة التً تعتبر،تنتبه للمعنى المتغ ٌّر للغة
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. مسٌئة من قبل بعض افراد الجمهور،تعتبر

mindful of the changing meaning of language, and try to avoid
language that is, or has the potential to be, received by some members
of the audience as offensive.
When considering whether or not to include offensive language in
content, licensees should take into account:


the individual impact of a particular swearword or the
cumulative effect of a series of swearwords (or other offensive
language) ;



the type of content in which it appears; for example in dramas
and films, character and plot development may lessen the
impact of offensive language. In a newspaper article or
documentary, whilst offensive language might reflect the
reality of a person or group, it may be less acceptable to the
wider audience; and



 ٌتوجّب على الجهات،عند التفكٌر فً تضمٌن أو عدم تضمٌن المحتوى على لغة مسٌئة
:المر ّخص لها أخذ النقاط التالٌة بعٌن اإلعتبار
التأثٌر الفردي لشتٌمة معٌنة أو التأثٌر التراكمً لسلسلة من الشتائم (أو بصورة
 اللغة المسٌئة)؛،أخرى



 قد ٌقلل ظهور الشخصٌات،نوع المحتوى الذي تظهر فٌه؛ فعلى سبٌل المثال
ً أما ف.وتطوّ ر الحبكة فً األفالم والبرامج الدرامٌة من وقع اللغة المسٌئة
 ٌعكس استعمال اللغة المسٌئة حقٌقة الشخص،ًمقالة صحفٌة أو برنامج وثائق
أو المجموعة وتكون بالتالً أق ّل تقبالً من قبل الجمهور األوسع؛



ما إذا كانت المعلومات المطروحة كالتحذٌرات ٌمكن أن تقلل من احتمال
ّ
.البث
أو/التسبب باألذى وذلك قبل النشر و



whether information such as warnings might reduce the
potential for offence prior to dissemination.

:ًونخص بالذكر التال

Specifically:


racist terms and content should be avoided unless it can be
editorially justified and is in context;

ٌجب تج ّنب المحتوى واأللفاظ العنصرٌة إال فً حال إمكانٌة تبرٌرها من قبل
الجهات المرخص لها وانتمائها للسٌاق؛





particular care should be taken regarding the language used
when portraying stereotypes. Stereotypes or caricatures of a
particular community, or the discussion of difficult or
controversial issues involving that community where
stereotypical language is used about them, may be considered

.ٌجب توخً الحذر فً ما ٌتعلق باللغة المستعملة لرسم الصور النمطٌة
 أو المناقشة حول،فالكارٌكاتور والرسوم النمطٌة الخاصة بمجتمع معٌن
قضاٌا معقدة ومثٌرة للجدل تخصّ ذلك المجتمع حٌث تستعمل لغة مقولبة
 ٌجب فً اإلجمال تجنب هذه اللغة. قد تع ّد جمٌعها مسٌئة،خاصة بهذه القضاٌا
 ونذكر على سبٌل المثال،إال فً حال تبرٌرها من قبل الجهات المرخص لها
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offensive. Such language should generally be avoided unless it
can be editorially justified for example if it is used in satire
where the comedy depends to an extent on the use of
exaggerated stereotypes. Licensees should always make
careful decisions about whether the use of a particular
stereotype is editorially justified.


licensees should be aware that the use of offensive language
directly coupled with [what are regarded as] holy names may
cause offence to people with strongly held religious or cultural
beliefs and is therefore unlikely to be acceptable.

استعمالها بصٌغة التهكم حٌث ترتكز الكومٌدٌا إلى ح ّد ما على اإلستعمال
 ٌجب على الجهات المر ّخص لها أن تتوخى الحذر.المبالغ للصور النمطٌة
دائما ً عند اتخاذ قرارات حول ما إذا كان استعمال صورة نمطٌة معٌّنة مبرر
.من الجهات المرخص لها
ّ
المرخص لها اإلدراك بأن استعمال اللغة المسٌئة بشكل
ٌجب على الجهات
مباشر وإلى جانب (ما ٌعتبر) األسماء المقدسة قد ٌتسبب باإلساءة لمن ٌؤمن
.بمعتقدات دٌنٌة أو ثقافٌة عمٌقة ومن غٌر المحتمل بالتالً أن ٌُرحّب بها

VIOLENT, DANGEROUS OR SERIOUSLY ANTI-SOCIAL BEHAVIOUR
To comply with the Code licensees should not encourage, condone or
glamorize violent, dangerous or anti-social behavior and have a
responsibility to ensure that any such content, if it is disseminated, is
justified by the context.

السلوك العنٌف أو الخطر أو المعادي للمجتمع بشكل كبٌر
ّ
 أوالتغاضً عن أو تعظٌم،المرخص لها عدم تشجٌع
 ٌجب على الجهات،تطبٌقا ً لالئحة
 كما تتحمل مسؤولٌة الحرص على تبرٌر،العنف والسلوك الخطر أو المعادي للمجتمع
ّ
.البث من خالل السٌاق
أو/أي محتوى أٌع ّد للنشر و

VIOLENCE
Violence may be portrayed and reported on by licensees, particularly in
news coverage. Licensees have the creative freedom to include a widerange of material in content and the right to freedom of expression to
explore areas which may raise social issues. However, violence that is
‘real’ as opposed to that which is clearly fiction can have a strong
impact on the audience (although fictional violence, if it is scheduled at
times when children are likely to be in the audience, can cause
considerable offence). Licensees should therefore consider the likely
composition of the audience, the context and the editorial justification
for disseminating content that depicts violent behavior irrespective of



العنف
ً
.خاصة من خالل التغطٌة اإلخبارٌة
،ٌمكن للجهات المر ّخص لها تصوٌر العنف ونقله
ّ
،المرخص لها الحرٌة اإلبداعٌة لتضمٌن المحتوى نطاق واسع من المواد
تملك الجهات
 إال أن العنف.نواح قد تثٌر قضاٌا إجتماعٌة
عن
للكشف
التعبٌر
بحرٌة
كما تتمتع
ٍ
"الحقٌقً" بالمقارنة مع العنف "الخٌالً" بشكل واضح ٌملك تأثٌراً عمٌقا ً على الجمهور
،(على الرغم من أن عرض العنف الخٌالً فً أوقات ٌشتمل فٌها الجمهور على األطفال
ً ٌجب على الجهات المر ّخص لها التفكٌر ف، لذلك.)ٌمكن أن ٌسبّب الكثٌر من اإلساءة
 فضالً عن السٌاق ومبررات الجهات المرخص لها لنشر،التركٌبة المحتملة للجمهور
ّ
.وبث المحتوى الذي ٌصور العنف بغض النظر عن ما إذا كان حقٌقٌا ً أو خالف ذلك
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whether it is real or otherwise.

السلوك الخطِ ر

DANGEROUS BEHAVIOUR
Dangerous behavior (particularly in factual content) might include
dangerous driving such as speeding and how-to instruction (i.e. on how
to make incendiary devices or Molotov cocktails). In addition there are
a range of activities that may be problematic such as extreme sports
and/or stunts done in a humorous context that raise issues about the
glamorization of such activities. Even when scheduled appropriately
(i.e. later and aimed at an older audience) such content could still
encourage vulnerable and younger audiences to believe that such
behavior could be easily and harmlessly copied. Licensees must
consider such content carefully before disseminating it and may
consider that a warning before the content is disseminated would be
appropriate.

، وخاصة ذلك الموجود ضمن محتوىً مبنً على الوقائع،قد ٌتضمن السلوك الخطر
مشاهد حول القٌادة المتهوّ رة كالسرعة والتعلٌمات اإلرشادٌة أي كٌفٌة صنع اآلالت
ً هناك نطاق واسع من النشاطات الت، إضافة إلى ذلك.الخارقة أو متفجرات المولوتوف
 التً تمثل،أو األعمال الجرٌئة/ كأنواع الرٌاضة الشدٌدة الخطورة و،قد تشكل إشكالٌة
ً حتى ولو جرى العرض ف.فً إطار فكاهً ٌثٌر مسائل حول تعظٌم هذه النشاطات
 ٌمكن لمثل هكذا محتوى أن ٌش ّجع،)وقت مناسب (أي فً وقت متأخر وللبالغٌن
الجماهٌر األصغر سنا ً والتً هً عرضة للتأثر على التصدٌق بأنه ٌمكن تقلٌد هذا
ّ
المرخص لها مراجعة المحتوى من
 ٌجب على الجهات.السلوك بسهولة ومن غٌر أذٌة
ّ هذا النوع بحذر قبل نشره
 باإلضافة إلى عرض تحذٌرات مناسبة قبل أن تقوم،وبثه
.بذلك

ANTI-SOCIAL BEHAVIOUR
Anti-social behaviour might include material that promotes civil unrest
which encourages the public to break the law through civil
disobedience and unlawful activity, or to behave in an aggressive
manner towards people or their property. When reporting on public
disorder in particular, the decision as to whether material is suitable
for inclusion will largely depend upon the context. It is accepted that
news organisations will report on anti-social and violent activity, but it
is the context in which the content is presented that should be
considered (i.e. whether it is reported on impartially as opposed to
endorsed or promoted).

السلوك المعادي للمجتمع
ٌتضمن ذلك مواداً تأ ّجج اإلضطراب المدنً الذي ٌشجّع الشعب على خرق القانون من
 أو التصرف بطرٌقة عدائٌة تجاه،خالل العصٌان المدنً والممارسات المحظورة
 السٌاق هو العامل، أثناء تغطٌة أعمال الشغب بشكل خاص.اآلخرٌن وممتلكاتهم
.األساسً التخاذ القرار حول ما إذا كانت المواد مناسبة لتضمٌنها فً المحتوى أم ال
،فمن المقبول أن تغطً المؤسسات اإلخبارٌة الممارسات العنٌفة والمعادٌة للمجتمع
ّ
تمت
ولكن ٌجب األخذ بعٌن اإلعتبار السٌاق الذي ٌقدّم المحتوى من خالله (أي إذا
.)التغطٌة بإنصاف أو ت ّم تأٌٌدها والتروٌج لها

NUDITY AND SEX

التعري والجنس
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Licensees should be aware of the prevailing conservative attitude in
the UAE to depictions of nudity, sexual content and sexually suggestive
material. Such content must be in context, editorially justified and –
where appropriate –audiences should be provided with adequate
information or warnings prior to dissemination to avoid causing
offence. Appropriate scheduling (particularly on the part of audiovisual media services) is important in reducing the likelihood for
offence.

ًٌجب على الجهات المر ّخص لها أن تكون على علم بالموقف المحافظ السائد ف
اإلمارات العربٌة المتحدة إزاء مشاهد التعري والمحتوى الجنسً والمواد الموحٌة
 و أن ٌكون مبرراً من، إن مثل هذا المحتوى ٌجب أن ٌعرض ضمن سٌاق.بالجنس
 كما ٌجب عند الحاجة تقدٌم المعلومات المناسبة أو التحذٌرات،الجهات المرخص لها
ّ
 إن الجدولة المناسبة (خاصة من جانب.والبث وذلك لتفادي اإلساءة
للجماهٌر قبل النشر
أصحاب الخدمات اإلعالمٌة المرئٌة والمسموعة) مهمة للح ّد من اإلساءة التً ٌحتمل
.التسبّب بها

DRUGS
Licensees should consider carefully whether there is sufficient context
and editorial justification for any references to drugs included in
content (please also see the Guidance for Rule 1.2).
Obviously factual content that reports on the dangers of drug abuse or
on a significant customs exercise that has confiscated illegal drugs
differs significantly from a piece of fictional content which incorporates
drug use and abuse as part of the narrative. Licensees should consider
the editorial justification for the inclusion of such material and take
very careful consideration of scheduling (i.e. to avoid children and
younger people in the audience). It is important to note that this rule
does not relate solely to ‘illegal’ drugs but also to the use and possible
abuse of prescription drugs/medications.

المخدرات
ٌجب على الجهات المر ّخص لها التنبّه لوجود ما ٌكفً من مبررات الجهات المرخص
لها والسٌاق عند اإلشارة إلى المخدرات ضمن المحتوى (الرجاء الرجوع إلى التعلٌمات
.)2.1 حول المادة
وهناك اختالف كبٌر بٌن المحتوى الواقعً الذي ٌبرز مخاطر اإلدمان على المخدرات
أو ٌصوّ رعملٌة ضخمة قامت بها الجهات الجمركٌة لمصادرة الممنوعات وبٌن المحتوى
 ٌجب على الجهات.الخٌالً الذي ٌجسّد تعاطً المخدرات واإلدمان كجزء من القصة
ّ
المرخص لها اللجوء إلى مبررات الجهات المرخص لها لتضمٌن مثل هذه المواد كما
ً
.)علٌها اإلهتمام أٌضا بالجدولة (وذلك لتفادي اشتمال الجمهور على األطفال والٌافعٌن
ً من المهم اإلنتباه إلى أن هذه المادة ال تعنى بالمخدرات "غٌر القانونٌة" فقط وإنما أٌضا
.بتعاطً واحتمال سوء استعمال األدوٌة والعقاقٌر

TRAILERS AND PROGRAMME PROMOTIONS
Trailers and promotions come upon the audience unawares so they are
not able to make an informed choice about whether to watch or listen
to them. Audio-visual licensees should ensure that all content (and not
just that contained in ‘programmes’ or ‘substantive programme

األفالم القصٌرة والعروض التروٌجٌة للبرامج
تعرض األفالم القصٌرة والعروض التروٌجٌة للبرامج على حٌن غرة فال ٌتمكن
، لذلك.الجمهور من اتخاذ قرار مبنً على دراٌة كاملة حول مشاهدتها أو اإلستماع إلٌها
ٌتوجّب على الجهات المر ّخص لها من اصحاب الخدمات المرئٌة – السمعٌة الحرص
على أن تكون كافة انواع المحتوى (ولٌس فقط تلك التً تشتمل علٌها "البرامج" أو
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strands’1) is suitable for the scheduled and likely audience so as not to
cause offence.

."مجموعة الفواصل الثابتة مناسبة للجمهور وأوقات العرض كً ال تسبّب أٌة إساءة
: ال ٌجوز للمحتوى:3.2 مادة

RULE 2.3: CONTENT MUST NOT:
(a)

show detailed methods of suicide and self-harm (unless such
references can be strongly editorially justified by the context);

عرض تفاصٌل عن طرق وأسالٌب اإلنتحار أو إٌذاء النفس (إال إذا كانت الجهات
المر ّخص لها تحمل تبرٌراً للجهات المرخص لها مقبوالً لضرورة استخدام هكذا
.)محتوى فً السٌاق

(b)

use subliminal techniques to convey a message to the audience or to
influence their minds without their being aware of what has
occurred;

ّ
البث الالشعوري لنقل رسائل معٌّنة للجمهور أو التأثٌر على عقله
 استخدام تقنٌات-ب
.دون أن ٌعً ذلك

(c)

broadcast flashing lights and/or patterns that are capable of inducing
photosensitive epilepsy. if such content is likely and unavoidable i.e.
in live news footage containing rapid camera flashes, a verbal and, if
appropriate, an on screen text warning before such content is
transmitted is required; and
(d)

make personally derogatory or critical remarks about the Leadership
of the region. This reflects the particularly high regard in which the
Leadership of the region is held, and general expectations of the
public as to how it is represented and referred to in and by the media

أو بعض الرسومات التً قد تتسبّب بحاالت صرع/ استخدام األضواء الساطعة و-ج
 ولكن إذا كان استخدام هذه التقنٌات أمر.حساسٌة الضوء لدى األفراد المعرّضٌن
 مثالً أثناء تغطٌة التقارٌر اإلخبارٌة المباشرة،أو البث/ال ب ّد منه خالل النشر و
 فإنه ٌتعٌن التنوٌه عن ذلك بالتحذٌرات،التً تتخلّلها ومضات سرٌعة للكامٌرا
.اللفظٌة والنصوص التحذٌرٌة على الشاشة قبل بداٌة نقل هكذا محتوى
 هذا ٌعكس المكانة. توجٌه النقد االزدرائً الشخصً للقٌادات فً المنطقة-د
 والصورة التً ٌجب أن ٌعكسها اإلعالم،المرموقة التً تحتلها قٌادات المنطقة
.تلبٌة ً لتوقعات الجمهور العرٌض

SUICIDE AND SELF-HARM
Licensees should not show detailed methods of suicide and self-harm
unless such content can be strongly editorially justified. This
requirement reflects concerns about the impact of real or portrayed
suicide, and self-harm, on those who may be disturbed or are

-أ

اإلنتحار وإلحاق األذى بالنفس
ّ
المرخص لها عرض طرق مفصّلة عن كٌفٌة اإلنتحار أو إلحاق
ال ٌجب على الجهات
ً
 ٌعكس هذا الشرط القلق.األذى بالنفس إال فً حال كان ممكنا تبرٌر هذا المحتوى بشدّة
 على من هم، إضافة إلى إلحاق األذى بالنفس،بشأن تأثٌر اإلنتحار الواقعً أو المصوّ ر
ّ عرضة
 وقد أثبتت العدٌد من الدراسات إلى أن.للتأثر أو اإلضطراب بسبب هذه المشاهد

1

“Substantive programme strand” means a brief item of editorial content which has a legitimate reason to exist i.e. it provides information to the audience on a particular subject or range of subjects
such as weather, business or traffic.
1
. أو سير األعمال أو حركة السير، وتر ّكز علي موضوع واحد معيّن وتعني إجماالً بتقارير حول حالة الطقس،"محتوى الفواصل الثابتة" مواد ذات صفة موجزة من المحتوى المرئي والمسموع التي يتم تحريرها
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susceptible to influence. Various studies have shown that there may be
a brief increase in particular methods of suicide if they have been
portrayed or featured in the media. Licensees should therefore
consider extremely carefully whether any detailed demonstrations and
methods of suicide or self-harm are editorially justified before they
disseminate them.

نسبة بعض وسائل اإلنتحار قد ترتفع على أرض الواقع بعد أن ٌت ّم عرضها أو تصوٌرها
ّ
المرخص لها التأ ّكد بحذر بالغ ما إذا كانت
 ٌجب على الجهات، لذلك.فً اإلعالم
ّ
.التعلٌمات المفصّلة ووسائل اإلنتحار أو إلحاق األذى بالنفس مب ّررة قبل نشرها أو بثها

We should make it clear however that references to, or images
purporting to show, suicide are not necessarily prohibited. It may well
be that the context of a television drama that is based on a book which
features a suicide prominently in the narrative, would rightly want to
feature the suicide. However, what needs to be very carefully
considered is how much detail of the act of suicide is shown, its aftereffects and whether the licensee has taken appropriate scheduling and
the likely audience into account.

 لٌست، أو ما قد ٌشٌر إلى ذلك،نوضّح مع ذلك أن عرض صور تعكس عملٌة اإلنتحار
 ففً سٌاق برنامج تلفزٌونً درامً مبنً على كتاب ما ٌصوّ ر،محظورة بالضرورة
 ما ٌجب أخذه بعٌن، فً هذه الحالة.اإلنتحار بشكل ظاهر قد ٌُقصد نقل مشهد االنتحار
 واآلثار الرجعٌة لذلك،اإلعتبار هو مقدار التوسّع فً عرض تفاصٌل عملٌة اإلنتحار
ت مناسب
ٍ وما إذا كانت الجهات المر ّخص لها قد أعارت انتباها ً لجدولة البرنامج فً وق
.فضالً عن نوعٌة الجمهور المحتمل

Licensees may also want to disseminate factual content that features a
suicide bombing where the context for its inclusion is that it is a major
news event of such significance that the potential for offence is
outweighed by the editorial justification for including it. Again, the
scheduling of such material (if applicable) and any information that can
be provided to the audience (before it is disseminated) could serve to
mitigate against the potential for any offence that might be caused by
its inclusion.

ّ أو/المرخص لها أٌضا ً نشر و
ّ
بث محتوىً مبنً على الوقائع ٌبرز
وقد ترغب الجهات
عملٌات انتحارٌة حٌث ٌكون السٌاق الذي ٌتضمّنها حدث إخباري بالغ األهمٌة لدرجة أن
 ونك ّرر أٌضا ً أن.تبرٌر تضمٌن هذه المشاهد ٌفوق بأهمٌته احتمال التسبب بأٌة إساءة
توقٌت عرض مثل هذه المواد (حٌث ٌنطبق ذلك) إضافة إلى أي توفٌر معلومات تنقل
للجمهور (قبل النشر أو البث) قد تخدم فً احتواء مدى اإلساءة جراء تضمٌن هذه
.المشاهد
تقنٌات العرض دون وعً الجمهور

SUBLIMINAL TECHNIQUES
If an item of content, however brief, can be seen by the audience then
it is not subliminal. However, if an image or some text is deliberately
included which is so brief that the audience cannot see that it is there
or would not realize they had seen it, it is a subliminal technique and

 فهً بالتالً ال، حتى ولو كانت موجزة،إذا تم ّكن الجمهور من رؤٌة مادة فً المحتوى
 فً حال ت ّم تضمٌن صورة أو نصّ معٌّن بقص ٍد، ولكن.تع ّد قد عرضت دون وعٌهم
وبطرٌقة شدٌدة السرعة لدرجة أن الجمهور ٌعجز عن اإلنتباه لوجودها أو ال ٌدرك حتى
 فٌع ّد بالتالً أنها عُرضت من دون وعٌه؛ إن اللجوء إلى هكذا تقنٌة محظور،أنه شاهدها
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.ًتماما

its use is prohibited.

األضواء الوامضة والصور المسببة لحاالت الصرع

FLASHING AND PHOTOSENSITIVE EPILEPSY
Flashing lights or patterns capable of inducing photosensitive epilepsy
should be avoided. This is because it may cause seizures in some
viewers (particularly younger viewers) who have photosensitive
epilepsy.

ٌجب تج ّنب األضواء الوامضة والنماذج المتشابهة التً بإمكانها إثارة حاالت الصرع
 وذلك ألنها قد تسبب نوبات صرع لدى بعض المشاهدٌن (وخاصة،جراء الحساسٌة
.الصغار منهم) الذٌن ٌعانون من حساسٌة تجاه تلك النماذج أو األضواء

Significant worldwide research and medical opinion in this area has
been aimed at reducing the risk of exposure to potentially harmful
stimuli (on-screen). Where its use is unavoidable i.e. in live news
footage containing rapid digital camera flashes, warnings should be
provided (both on screen and verbally). If licensees are in any doubt as
to whether content which contains rapid flashes, flickering lights or
patterns might have the potential to cause seizures, they should
consult with someone who has the appropriate level of technical
knowledge and expertise in this area prior to disseminating the
content in question.

لقد أُجرٌت أبحاث علمٌة عالمٌة ضخمة وصدرت آراء طبٌّة فً هذا المجال تهدف إلى
 وإن كان ال ب ّد.)تخفٌض نسبة خطر التع ّرض المحتمل لمح ّفزات مؤذٌة (على الشاشة
 أي خالل التقارٌر اإلخبارٌة المباشرة التً تتخلّلها ومضات سرٌعة،من عرضها
ً وف.) ٌجب عندها التنوٌه بذلك عبر التحذٌرات (المكتوبة والشفهٌة،للكامٌرا الرقمٌة
ّ
المرخص لها من أن عرض المحتوى المتضمن على ومضات
حال عدم تأ ّكد الجهات
 علٌها فً هذه الحال اللجوء لمن،سرٌعة أو نماذج متشابهة قد ٌتسبب بنوبات صرع
ّ ٌتم ّتع بمستوى مناسب من المعرفة والخبرة فً هذا المجال قبل نشر أو
بث المحتوى
.المذكور

PERSONALLY DEROGATORY OR CRITICAL REMARKS ABOUT THE
LEADERSHIP OF THE REGION

التعلٌقات اإلزدرائٌة واإلنتقاصات التً من شأنها اإلنتقاص من القٌادات فً المنطقة

The high regard in which the public holds its leaders means that
criticism targeted in a personal manner towards them is unacceptable. إن المكانة العالٌة التً ٌنسبها الجمهور لقٌادته تفرض أن النقد الموج ّه بطرٌقة شخصٌة
The Code therefore prohibits the making of personally derogatory or  تحظر الالئحة توجٌه التعلٌقات اإلنتقاضٌة أو اإلزدرائٌة، لذلك.تجاههم ٌع ّد غٌر مقبول
critical remarks about the Leadership of the region. However, this rule ً إال أن هذه المادة ال تمنع النقد أو التعلٌق الموضوع.الشخصٌة تجاه القادة فً المنطقة
.والصادق الذي ٌمكن تبرٌره وعرضه ضمن سٌاق مناسب
does not prohibit genuine and objective critique or criticism that can
be editorially justified and placed in context.
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