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 .حصص التعبير المباشر1

   2014 نوفمبر 18 إلى 10 :  من فترة البث •

  14.00 : يوميا  على الساعة الثانية بعد الظهر توقيت البث •

: اإلذاعة الوطنية  /  تتولى بقية اإلذاعات الناطقة بالعربية الربط مع اإلذاعة الباث  •
  إذاعات )8الوطنية ( المجموع : 

) وفق الترتيب 03 : يتم بث كلمات ثالثة مرشحين يوميا ( الترتيب والتوزيع •
المعتمد من الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات، علما أن مدة كل كلمة أربــــــع دقائق 

  دق ).04( 

 ــــــــــــــــــــــــــــ
  جدول البث 

 الموعد التاريخ المترّشح العدد الرتبي
  2014 نوفمبر 10 العربي حبيب نصرة 1

  14.00يوميا على الساعة 

 

 

على موجات اإلذاعة 
الوطنية / إذاعة  الشباب / 

إذاعة تونس الثقافية/ 
إذاعة صفاقس / إذاعة 

المنستير/ إذاعة قفصة / 
إذاعة الكاف / إذاعة 

 تطاوين

 عبد الرحيم ابراهيم الزواري 2
 كلثوم المبروك كنو 3
 2014 نوفمبر 11 كمال القنطاوي مرجان 4
 سالم عمار الشايبي 5
 عبد الرزاق علي الكيالني 6
 2014 نوفمبر 12 محمد الباجي حسونة القايد السبسي 7
 سليم محمد الرياحي 8
 عبد القادر ابراهيم اللباوي 9
 2014 نوفمبر 13 مصطفى كمال بالحاج علي النابلي 10
 أحمد الصافي ابراهيم السعيد 11
 ياسين المولدي الشنوفي 12
 2014 نوفمبر 14 أحمد نجيب عبد العزيز  الشابي 13
 حمودة محمد بن سالمة 14
 علي المولدي محمد الشورابي 15
 2014 نوفمبر 15 محمد حسن فريخة 16
 محمد المبروك الحامدي 17
 المختار محمد صالح الماجري 18
 2014 نوفمبر 16 عبد الرؤوف الصادق العيادي 19
 محرز الطيب بوصيان 20
 مصطفى محمد بن جعفر 21
 2014 نوفمبر 17 نور الدين فرحات حشاد 22
 محمد المنذر عبد العزيز الزنايدي 23
 محمد المنصف محمد المرزوقي 24
 2014 نوفمبر 18 سمير عز الدين العبدلي 25
 محمد الهاشمي يوسف الحامدي 26
 حمة علي الهمامي 27

    

    
 مالحظة : كل مترشح تبّين رسميا سحب ترشحه من سباق االنتخابات يفقد حقه في التغطية االنتخابية
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 . البرامج الحوارية2

مساحة إذاعية   مباشرة يتم فيها استدعاء كل المرشحين إلى الشكل والمضمون :  •
االنتخابات الرئاسية تباعا وفق ترتيبهم المعتمد من اللجنة العليا المستقلة لالنتخابات 

لمحاورتهم حول برامجهم ومواقفهم في ضوء الصالحيات الرئاسية المضمنة في 
 الدستور وباعتماد نفس القواعد والضوابط التحريرية.

 2014 نوفمبر 21 إلى 3من فترة البث :   •

  دقيقة / للحصة الواحدة55المدة  :  •

 16.00/17.00  +   11.00/12.00التوقيت :  •

 اإلذاعة الوطنية / تتولى بقية اإلذاعات الناطقة بالعربية الربطالباث :  •

 جدول إنجاز البرنامج الحواري 

 موعد البث تاريخ البث  المترّشح العدد الرتبي
 11.00/12.00 2014 نوفمبر 3 العربي حبيب نصرة 1
 11.00/12.00 2014 نوفمبر 4 عبد الرحيم ابراهيم الزواري 2
 11.00/12.00 2014 نوفمبر 5 كلثوم المبروك كنو 3
 11.00/12.00 2014 نوفمبر 6 كمال القنطاوي مرجان 4
 11.00/12.00 2014 نوفمبر 7 سالم عمار الشايبي 5
 11.00/12.00 2014 نوفمبر 8 عبد الرزاق علي الكيالني 6
 11.00/12.00 2014 نوفمبر 9 محمد الباجي حسونة القايد السبسي 7
 11.00/12.00 2014 نوفمبر 10 سليم محمد الرياحي 8
 11.00/12.00 2014 نوفمبر 11 عبد القادر ابراهيم اللباوي 9
 11.00/12.00 2014 نوفمبر 12 مصطفى كمال بالحاج علي النابلي 10
 11.00/12.00 2014 نوفمبر 13 أحمد الصافي ابراهيم السعيد 11
 11.00/12.00 2014 نوفمبر 14 ياسين المولدي الشنوفي 12
 16.00/17.00 أحمد نجيب عبد العزيز  الشابي 13
 11.00/12.00 2014 نوفمبر 15 حمودة محمد بن سالمة 14
 16.00/17.00 علي المولدي محمد الشورابي 15
 11.00/12.00 2014 نوفمبر 16 محمد حسن فريخة 16
 16.00/17.00 محمد المبروك الحامدي 17
 11.00/12.00 2014 نوفمبر 17 المختار محمد صالح الماجري 18
 16.00/17.00 عبد الرؤوف الصادق العيادي 19
 11.00/12.00 2014 نوفمبر 18 محرز الطيب بوصيان 20
 16.00/17.00 مصطفى محمد بن جعفر 21
 11.00/12.00 2014 نوفمبر 19 نور الدين فرحات حشاد 22
 16.00/17.00 محمد المنذر عبد العزيز الزنايدي 23
 11.00/12.00 2014 نوفمبر 20 محمد المنصف محمد المرزوقي 24
 16.00/17.00 سمير عز الدين العبدلي 25
 11.00/12.00 2014 نوفمبر 21 محمد الهاشمي يوسف الحامدي 26
 16.00/17.00 حمة علي الهمامي 27

 مالحظة : كل مترشح تبّين رسميا سحب ترشحه من سباق االنتخابات يفقد حقه في التغطية االنتخابية
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 تغطية الحملة االنتخابية .3

 

  دق / لكل مرشح )30. في مستوى اإلذاعات ( 1.3

 

تتولى جميع اإلذاعات المركزية والجهوية تغطية حملة االنتخابات الرئاسية لكافة المرشحين 
 دق لكل مرشح طوال فترة الحملة وباعتماد نفس 30في مواعيدها اإلخبارية على أساس 

 األشكال واألجناس التحريرية، صوتا ونصا.
وتتولى كل إذاعة تفعيل منظومة الرصد ومّد رئاسة المؤسسة بكشوف منتظمة في الغرض. 

 
  كل مترشح تبّين رسميا سحب ترشحه من سباق االنتخابات يفقد حقه في التغطية االنتخابيةمالحظة :

 
 البرامج والمساحات التنشيطية ..2.3

  ال يجوز في البرامج والمساحات التنشيطية  استدعاء المرشحين إلى االنتخابات الرئاسية أو من 
يمثلهم  أو مناصريهم وال تغطية الحملة االنتخابية الرئاسية بأي شكل من األشكال  على أنه 

يجوز االهتمام  بتلك االنتخابات في جوانبها التاريخية والدستورية والتنظيمية واالعتماد في ذلك 
 على مالحظين وخبراء معروفين بكفاءتهم وحياديتهم.

وال بد من توظيف البرامج المسجلة والمساحات المباشرة، ما أمكن، للتوعية المدنية والتثقيف 
 االنتخابي.
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 دليل االنتحابات الرئاسية " تونس تنتخب " .3

فقرات يومية مسجلة للتوعية االنتخابية موضوعها النظام الشكل والمضمون :  •
السياسي التونسية ومؤسساته الجمهورية  وسلطاته الجديدة التنفيذية والتشريعية 

 وتعّرج بعض الفقرات على ممارسة الحق االنتخابي.

 2014 نوفمبر 21 إلى 1 من فترة البث : •

  يوميا على موجات اإلذاعات الناطقة بالعربية وفق الجدول أسفله.مواعيد البث : •

الدليل االنتخابي حلقات 

 الموضوع ع/ر
 المفهوم العام لالنتخابات الرئاسية 01
 من وضع مؤقت إلى وضع دائم : مالمح الجمهورية الثانية؟ 02
 المرشحون لالنتخابات الرئاسية : الشروط والتزكية 03
 انتخابات رئاسية بمقاييس جديدة : اقتراع مباشر ودورتان ؟ 04
 رئيس الجمهورية القادم : أية صالحيات ؟ 05
 رئيس الحكومة القادم : أية صالحيات ؟ 06
 االنتخابات الرئاسية اللوجستيك والكلفة 07
 التحالفات االنتخابية : كيف ولماذا ؟ 08
 الممنوعون من االنتخاب: من هم ولماذا ؟ 9

 االنتخابات التونسية بعيون عالمية 10
  نقاط التشابه واالختالف2014 وانتخابات 2011انتخابات  11
 الدستور واالنتخابات 12
 القضاء واالنتخابات 13
 االنتخابات الديمقراطية/ الشروط واآلليات 14
 الحملة االنتخابية/ أشكالها وضوابطها 15
 النظام السياسي التونسي بعد االنتخابات 16
 اإلعالم العمومي واالنتخابات 17
 الديمقراطية وفصل السلط 18
 الصمت االنتخابي 19
 ذوو االحتياجات الخاصة واالنتخاب 20
 القانون االنتخابي 21
 حق الطعن في النتائج 22
 سلطة الشعب 23
 مجلس نواب الشعب القادم : أية صالحيات ؟ 24
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 مواعيد بث الدليل االنتخابي " تونس تنتخب "

 اإلذاعات الموعد األول الموعد الثاني الموعد الثالث
 

17.00 
 

15.00 
 

8.00 
 

 الوطنية
 

17.00 
 

15.00 
 

8.00 
 

 الشباب
 

14.00 
 

10.00 
 

7.00 
 

 الثقافية
 

21.00 
 

15.00 
 

8.00 
 

 صفاقس
 

17.00 
 

13.00 
 

8.00 
 

 المنستير
 

19.55 
 

13.55 
 

7.55 
 

 قفصة
 

19.00 
 

12.00 
 

8.00 
 

 الكاف
 

20.00 
 

12.10 
 

7.10 
 

 تطاوين
 

 ـــــــــــــــــــــــــــ

 

 

" تقوم اإلذاعة التونسية، بأداء عملها اإلعالمي في الفترات االنتخابية انسجاما مع 
طبيعتها كمرفق عمومي لكل التونسيين الحق الكامل فيه ناخبين ومرشحين وال 

ينبغي لها بأي حال من األحوال أن تجيز اإلشهار السياسي المجاني أو بمقابل مادي 
ألي من األحزاب أو المرشحين، غايتها المساهمة في التنشئة على  الديمقراطية 

 التعددية والمواطنة الفعلية "

 

 2014 من مدّونة السلوك االنتخابي لإلذاعة التونسية

 

 

 


