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الحرة  االنتخابات  أساس  عىل  إال  التمثيلية  الدميقراطية  تقوم  »ال 
عىل  ُمطّلعني  مواطنني  وجود  ظل  يف  إال  تستقيم  ال  فهي  والشفافة. 
يقترص  ال  دميقراطية،  دولة  ففي  األحداث.  ومجريات  األمور  بواطن 
االقرتاع فقط عىل عملية التصويت، أو بعبارة أخرى عىل إدخال بطاقة 
التصويت يف صندوق االقرتاع. ذلك أن االنتخابات تتوقف أيضا، وإىل 
حد كبري، عىل املعلومات املتاحة للناخبني فيام يتعلق باملسائل التقنية 
وكذلك  االنتخابية،  العملية  بسري  املرتبطة  واللوجستية  واملؤسساتية 
الذين يسعون إىل كسب أصوات  باملرتشحني  الناس  عىل مدى معرفة 

املواطنني، فضال عن مدى درايتهم بالربامج التي يقدمونها.

واملستقلني  األحرار  الصحافيني  أن  القول  ميكن  املنطلق،  هذا  من 
تستوجب  التي  اإلعالم،  مبسؤولية  كليا  االضطالع  يستطعون  وحدهم 
منهم أن يكونوا هم أنفسهم يف مستوى الحدث من الناحية املهنية، 
وأن يتحروا ويستقوا املعلومات مسبقا لهذا الغرض، وأن يؤجوا عملهم 

يف نهاية املطاف بكل رصانة وهدوء«.

كريستوف دولوار
أمني عام منظمة مراسلون بال حدود

الرأي  حرية  في  الحق  شخص  »لكل 
حرية  الحق  هذا  ويشمل  والتعبير، 
اعتناق اآلراء دون أي تدخل، واستقاء 
وإذاعتها  وتلقيها  واألفكار  األنباء 
بالحدود  بأية وسيلة كانت دون تقيد 

الجغرافية.«

املادة 19 من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان
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تقديم 

تضطلع وسائل اإلعالم ومنتجو املضامني بدور رئييس يف املسار االنتخايب كام يحتاج 
لفهم  مصداقية  وذات  ناجعة  إعالم  وسائل  إىل  االنتخابية  الفرتة  خالل  املواطنون 
اآلليات املتحكمة يف رهانات املجتمع واإلطالع الدقيق والشامل عىل املسار االنتخايب 
واملؤسسات الدستورية املرتبطة به وتكوين فكرة جيّدة عن املرتشحني لالنتخابات مبا 

ميكنتهم من تحدبد مواقفهم وضبط اختياراتهم الحرة عن روية وتبرص.
املهنة  أخالقيات  تحرتم  تغطية  وضامن  والشفافية  اإلنصاف  درجات  أعىل  ولتأمني 
الصحفية من جهة والضوابط املهنية يف تغطية املسارات االنتخابية من جهة أخرى 
االنتخايب  الحدث  مع  والتعاطي  اليومية  واإلذاعية  التلفزية  املامرسة  الستحضارها يف 

الهام الذي يعيشه التونسيون داخل الوطن وخارجه.
إن ثقة الجمهور يف مؤسستي اإلذاعة والتلفزة التونسيتني مسألة أساسية وتطلعاته 
إليهام وانتظاراته منهام يف الفرتات االنتخابية كثرية ومتنوعة وهو ما يحملهام أمانة 

تقديم معلومة موثوقة، دقيقة، كاملة ومتوازنة.
إن القيم املرجعية التي تقوم عليها السياسة التحريرية للمؤسستني تعترب حافزا قصد 

بلوغ أعىل درجات النزاهة والتميز.
االنتخابية منذ 2011  االستحقاقات  املؤسستان تجربة يف تغطية  أن راكمت  وبعد 
استنادا إىل مدونات سلوك وسياسة تحريرية خاصة باالنتخابات يأيت إصدار أول دليل 
إجرايئ للتغطية الصحفية لالنتخابات لتمكني صناع املضامني من أداة عمل تطبيقية 

موجزة قادرة عىل متكينهم من القيام بتغطية االنتخابات بكل مهنية وموضوعية.
االنتخابية  للعملية  الجيدة  التغطية  يستعرض جميع مراحل  الذي  الدليل  إن هذا 
من  التونسيتني  والتلفزة  اإلذاعة  مؤسستي  يف  باملضامني  املشتغلني  إىل  أساسا  موجه 

صحفيني ومنتجني ومنشطني وتقنيني ومصورين ومخرجني وصناع املضامني الرقمية.
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مفاهيم أساسية 

ـ الفرتة االنتخابية: هي املدة التي تضم مرحلة ما قبل الحملة االنتخابية، والحملة، 
وفرتة الصمت.

ـ مرحلة ما قبل الحملة االنتخابية: هي املدة السابقة للحملة االنتخابية ومتتد إىل شهرين.
ـ الحملة االنتخابية: مجموع األنشطة التي يقوم بها املرتشحون أو القامئات املرتشحة 
االنتخايب  بالربنامج  للتعريف  قانونا  املحددة  الفرتة  األحزاب خالل  أو  أو مساندوهم 
عىل  الناخبني  حث  قصد  قانونا  املتاحة  واألساليب  الدعاية  وسائل  مختلف  باعتامد 
التصويت لفائدتهم يوم االقرتاع. تفتتح الحملة قبل يوم االقرتاع باثنني وعرشين يوما 

وتنتهي الحملة أربع وعرشين ساعة قبل يوم االقرتاع.
ـ فرتة الصمت: هي املدة التي تضم يوم الصمت االنتخايب ويوم االقرتاع إىل حد غلق 

آخر مكتب اقرتاع بالدائرة االنتخابية.
ـ القامئة املرتشحة: القامئة املرتشحة يف االنتخابات البلدية أو الجهوية.

مجــانا  أو  مـادي  مبقابل  دعايــة  أو  إشهـــار  عمليّة  كّل  هو  السيايس:  اإلشهار  ـ 
تعتمــد أساليب وتقنيات التسويـق التجاري، موجهــة للعمـوم، وتهــدف إىل الرتويج 

لشخص أو ملوقف أو لربنـامج أو لحزب سيايس، بغرض استاملة الناخبني 
أو التأثيــر يف سلوكهم واختياراتهم عرب وسائل اإلعالم السمعيّـة أو البرصيّة أو املكتوبة 
الوسائل  أو  باألماكن  متنقلة، مركزة  أو  ثابتة  إشهاريّة  أو عرب وسائط  اإللكرتونيّة،  أو 

العمومية أو الخاصة.
ـ سرب اآلراء: هو تحقيق إحصايئ يهدف إىل عرض مؤرشات كمية يف فرتة زمنية محددة 

تتعلق بآراء أو نوايا أو سلوك املجتمع من خالل استجواب عينة.
السمعية  اإلعالم  لوسائل  املرتشحة  القامئات  لنفاذ  املعتمد  املعيار  هو  اإلنصاف:  ـ 
والبرصية انطالقا من قاعدة التناسب بني عدد القامئات املرتشحة عىل املستوى الوطني 

أو الجهوي ونسبة الحضور الزمني يف وسائل اإلعالم السمعية والبرصية.

ـ التناسب عىل املستوى الوطني: هو قاعدة التوازن بني نسبة نفاذ القامئات املرتشحة 
لوسائل اإلعالم عىل أساس نسبة عددها يف الدوائر االنتخابية أو عىل مستوى كامل 

تراب الجمهورية. 
ـ التناسب عىل املستوى الجهوي: هو قاعدة التوازن بني نسبة نفاذ القامئات املرتشحة 

لوسائل اإلعالم الجهوية واملحلية عىل أساس نسبة عددها يف الدوائر املعنية 
ـ الحياد: هو التعامل مبوضوعية ونزاهة مع كافة املرتشحني وعدم االنحياز إىل أي قامئة 
مرتشحة أو تعطيل الحملة االنتخابية لقامئة مرتشحة، وتجنب كل ما من شأنه أن يؤثر 

عىل إرادة الناخب.
ـ الثلب: هو كل ادعاء أو نسبة يشء غري صحيح بصورة علنية من شأنه أن ينال من رشف 
أو اعتبار شخص معني برشط أن يرتتب عن ذلك رضر شخيص ومبارش للشخص املستهدف.

المبادئ العامــة
- يلتزم صناع املضامني باحرتام مبدأ املساواة وضامن تكافؤ الفرص بني املرتشحني.

- احرتام الحرمة الجسدية للمرتشحني والناخبني وأعراضهم وكرامتهم.
- عدم املساس بحرمة الحياة الخاصة للمرتشحني ومعطياتهم الشخصية.

- احرتام مقتضيات حامية األمن العام والدفاع الوطني وخصوصا فيام يتعلق بالتغطية 
اإلعالمية لتصويت العسكريني والقوات الحاملة للسالح.

- عدم بث وترش الدعوات إىل الكراهية والعنف والتعصب والتمييز عىل أساس الدين 
أو العرق أو الجهة أو الجنس أو غريها.

- يلتزم صناع املضامني باحرتام قواعد املهنة وأخالقياتها وتجنب ما من شأنه تضليل 
الناخبني أو توجيه إرادتهم.

- يلتزم صناع املضامني عند اختيار مقتطفات من بيانات وترصيحات القامئات املرتشحة 
أو املرتشحني أو األحزاب بعدم تحريف معناها العام ، أو أن يقوموا بإعادة تركيبها، 
أو االقتطاع من محتواها مبا ميس من مضمونها األصيل أو يؤدي إى تحميله مضمونا 

مغايرا.
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- متنع مؤسستي اإلذاعة والتلفزة التونسيتني كل من ترشح لالنتخابات من املنشطني 
ومحرري األخبار ومقدمي الربامج والصحفيني واملسؤولني التابعني لها يف غري املساحات 

أو الربامج املخصصة للقامئات املرتشحة أو املرتشحني أو األحزاب.
- تعمل مؤسستا اإلذاعة والتلفزة التونسيتني عىل عدم تكليف أعوانها الذين يبارشون 
مهاما تحريرية والذين ترشحوا أو أعلنوا ترشحهم لالنتخابات مبهام لها عالقة بالتغطية 

اإلعالمية للحملة االنتخابية.
- يحجر عىل مؤسستي اإلذاعة والتلفزة بث أو نرش تغطية إعالمية تؤدي إىل أي شكل 
من أشكال الدعاية للقامئات املرتشحة أو املرتشحني أو األحزاب سواء كانت مبارشة أو 

غري مبارشة إيجابية كانت أو سلبية.
- يحجر خالل فرنة ما قبل الحملة وأثناء الحملة وفرتة الصمت االنتخايب عن تخصيص 
أو  أو قامئة مرتشحة  لفائدة مرتشح  نداء  أو مركز  أو موزع صويت  رقم هاتف مجاين 

حزب.
- يحجر عىل صناع املضامني خالل الحملة وفرتة الصمت بث ونرش نتائج سري األراء 
والتعاليق  والدراسات  واالستفتاء  باالنتخابات  مبارشة  غري  أو  مبارشة  صلة  لها  التي 

الصحفية املتعلقة بها.
- يتعني عىل صناع املضامني عند نرش نتائج سرب اآلراء، بعد غلق آخر مكتب لالقرتاع 

بالدائرة االنتخابية، اإلشارة إىل ما ييل : 
1- أن النتائج املعروضة هي تقديرات وال تعكس النتائج النهائية للتصويت،

املعتمدة  واملنهجية  السرب  عملية  أعد  الذي  الهيكل  إسم  عن  اإلعالن   -2
أنجز  الذي  الحزب  أو  الشخص  أو  والجهة  الخطأ  ونسبة  العينة  وتفاصيل 

السرب يطلب منه،
السمعية والبرصية  التسجيالت  والتلفزة عىل حفظ جميع  اإلذاعة  - تعمل مؤسستا 

خالل املسار االنتخايب كمرجع ميكن العودة إليه عند االقتضاء أو الرضورة.
- يجب تجنب ارتداء ، مالبس أو حمل شارات أو ملصقات أو أي وسيلة أخرى، تحمل 

رموز أو شعارات حزب سيايس أو مرشح أمام املأل.

اىل  املرتشحني  من  والعطايا  الهدايا  من  نوع  اي  قبول  عن  املضمون  صانع  ميتنع   -
االنتخابات او استعامل وسائل النقل التابعة الي جهة مرتشحة مام قد يؤثر عىل موقفه 

أو يخضعه لرصاع املصالح أو يقوض مصداقيته .
- االمتناع عن أخذ أي مقابل نظري نرش معلومات معينة أو عدم نرشها،

المضامين اإلخبارية 
 تراعى يف املضامني اإلخبارية املبادئ التالية : الحيادية، الشفافية، االستقاللية، االنصاف

 
1- الحياد 

السياسية  االطياف  كل  من  ذاتها  املسافة  عىل  ويقف  مستقال  الصحفي  يكون   •
ويلتزم باالخالقيات الصحفية 

• عدم املشاركة يف التظاهرات الحزبية واالنتخابية اثناء الفرتة االنتخابية اال بصفته 
املهنية 

• يحرم أي صانع مضمون من اإلعداد والتقديم للنرشات اإلخبارية والربامج إذا ثبت 
تنشيطه تظاهرات ذات صبغة انتخابية. 

•مينع صناع املضامني من املساهمة يف أنشطة اتصالية لفائدة قامئات أو مرتشحني 
اإلدارية  اإلجراءات  اتخاذ  يف  الحق  لإلدارة  فإن  ذلك  ثبت  وإذا  دونه  أو  مبقابل 

املناسبة. 
•يف صورة ترشح أحد صناع املضامني لالنتخابات فانه مطالب بإعالم إدارته مبارشة 

عند إيداع ملف ترشحه. 
الصلة  ذات  املهام  كل  من  بها  العاملني  من  لالنتخابات  املرتشح  املؤسسة  •تعفي 

باملضامني بدءا باإلعداد والتقديم والتصوير والرتكيب والتوزيع.
• عىل مستوى شبكات التواصل االجتامعي 

تفاعالته  ومختلف  وتعليقاته  منشوراته  يف  بالحيادية  املضمون  صانع  يلتزم   •
حتى ال يؤثر يف متابعيه
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والربامج  اإلخبارية  للنرشات  والتقديم  اإلعداد  من  مضمون  صانع  أي  •يحرم 
أو مشاركات  لتدوينات وتعليقات  ثبوت نرشه  االنتخابية يف حال  الفرتة  طيلة 

أو تفاعالت عىل مواقع التواصل االجتامعي تحمل مواقف تخل مببدأ الحياد.
•تحتفظ اإلدارة باتخاذ االجراءات املناسبة يف صورة مخالفة الرتاتيب سالفة الذكر.
•يلتزم صناع املضامني بأخالقيات املهنة ومبدونة السلوك اثناء الفرتة االنتخابية 

يف  عليها  املنصوص  االنتخابية  الفرتة  يف  االعالمي  التعاطي  بضوابط  •االلتزام 
مدونة السلوك ومدونات الهيئات ذات الصلة )الهيئة التعديلية والهيئة العليا 

املستقلة لالنتخابات(
•التثبت مع املتدخلني يف كل املضامني سواء يف األستوديو أو يف امليدان من عدم 

ترشحهم لالنتخابات قبل استضافتهم 
•استضافة املرتشحني قبل الحملة االنتخابية مرتبط بالقدرة عىل ضامن مبدأ االنصاف. 
•عند تغطية نشاط أحد أعضاء السلطة التنفيذية أو الترشيعية من املرتشحني 
للرئاسة أو للربملان يتم االكتفاء باإلخبار عن الحدث مع تذييل الخرب باإلشارة إىل 

إرشاف املسؤول إن كان ذلك رضوريا.
واملنظامت  الهيئات  وأعضاء  الشعب  نواب  ومجلس  الحكومة  أعضاء  •تقديم 

والجمعيات وغريها أثناء الحملة االنتخابية بصفاتهم السياسية والحزبية. 
•اثناء الحملة االنتخابية 

تكريسا  نفسها  والفنية  التقنية  والضوابط  الظروف  من  املرتشحني  كل  •متكني 
ملبدأ اإلنصاف.

•يف صورة تعذر الحصول عىل تسجيل صويت أو سمعي برصي ألحد املرتشحني 
معادل  زمني  بحجم  املكتوبة  الخربية  املتابعة  عىل  االعتامد  يتم  ذلك  وثبوت 

ملنافسيه. 
بربامجهم  للتعريف  نفسها  املدة  الرئاسية  االنتخابات  يف  املتنافسني  كل  •منح 

االنتخابية واعتامد الضوابط الصادرة عن هيئة االنتخابات والهيئة التعديلية.
•عىل الصحفي امليداين االستظهار مبا يثبت هويته الصحفية اثناء تغطيته للحملة االنتخابية.

•عدم مترير اي رسالة انتخابية تحمل مضمونا مضادا ملرتشح آخر.
•يتجنب الصحفي امليداين السقوط يف االستفزازات من اي جهة كانت »مرتشح. 

مواطن. منارص..«
رصد  واألخالقية  االجتامعية  املسؤولية  منطلق  من  املراسل  الصحفي  •عىل 
اإلخالالت واملخالفات وان ينقلها بعد توثيقها والتأكد منها وعىل رئيس التحرير 

مزيد التحري قبل بث الخرب 
تنويع األشكال الصحفية مبا يضمن حضور كل املتدخلني يف العملية االنتخابية 

مبا  واملصطلحات  املفاهيم  تبسيط  عىل  مبني  صحفية  كتابة  اسلوب  •اعتامد 
يضمن بلوغها لكافة رشائح املجتمع 

• الربامج الحوارية
ما قبل الحملة

استضافة املرتشحني يف فرتة ما قبل الحملة يف الربامج الحوارية تتم وفق مبدا 
االنصاف بني كل املرتشحني

يف فرتة الحملة 
-يف الربامج الحوارية ذات البعد التفسريي والتحلييل اعتامد خرباء ومختصني يف 

القوانني والقامئني عىل هيئة االنتخابات مركزيا وجهويا.
برامجهم  للحديث عن  امام املرتشحني  املجال  باملناظرات يفسح  يتعلق  -يف ما 

االنتخابية وفقا ملحاور وضوابط يتم اعدادها مسبقا 

2 - الشفافية
• اعتامد طريقة عمل واضحة مع كل املرتشحني يف االنتخابات الترشيعية والرئاسية 

وتكون موثقة ومنشورة كمدونة السلوك ودليل اإلجراءات وامليثاق التحريري.
• اعتامد التنسيق مع الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات واحرتام اإلجراءات املتفق 
املعلومات  لتقديم  تعديلية  الية  خلق  وتوقيته.  البث  ترتيب  احتساب  يف  عليها 

الالزمة لتكريس شفافية املؤسسة يف تعاملها مع املرتشحني.
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المضامين البرامجية 
- يلتزم منتج املضامني أن يكون عىل مسافة من جميع املرتشحني تكريسا ملبدأ الحياد.

- املساواة يف التعامل مع املرتشحني. 
أو  تلميحا  املساندة  وإعالن  والتموقع  والتحليل  التعليق  اشكال  كل  عن  االمتناع   -

ترصيحا ألي حزب او قامئة او مرتشح.
- حياد منتجي املضامني واإلدارة والضيوف يف الشكل من خالل عدم ارتداء أو مسك 

عالمات مميزة ألحزاب أو قامئات أو مرتشحني )قميص، قبعة، أقالم، مطويات(... 
- مراعاة نسبة حضور ممثيل القامئات املرتشحة واملرتشحني يف الربامج واألخبار حسب 

الضوابط اإلعالمية لهيئة االنتخابات والهيئة التعديلية. 
الشفافية 

- نقل الترصيحات بدقة وأمانة والتنصيص عىل املصدر وعدم اخراجها من سياقها او 
تحريفها.

الربامج املنتجة واألشكال الصحفية املعتمدة 
1 الضوابط: 

ما قبل الحملة
- االقتصار عىل النرشات والربامج الحوارية واالخبارية دون غريها يف تغطية االنتخابات 
والشخصيات  والرئاسية  الترشيعية  لالنتخابات  املرتشحني  استضافة  عن  االمتناع   -
الحزبية املعروفة او املوالية للمرتشحني يف كل الربامج االذاعية والتلفزية تجنبا لحمالت 
انتخابية سابقة ألوانها وضامنا لعدم اإلخالل مببدأ اإلنصاف إىل حني إحداث آلية دامئة 

للرصد والتعديل الذايت.
- االنتباه للدعاية السياسية التي قد يقوم بها أعضاء الحكومة والنواب واملسؤولون 

اإلداريون من غري املرتشحني لفائدة قامئات أو مرتشحني. 
فرتة الحملة االنتخابية

- وضع تصورات قابلة للتنفيذ تضمن مشاركة مختلف املحطات اإلذاعية والتلفزية العمومية.

المضامين الرقمية 
- يسهر فريق املضامني الرقمية عىل ضامن أقىص درجات االنتشار لدى الجمهور.

اإلذاعي  املضمون  صناعة  يف  املعتمدة  املعايري  نفس  إىل  الرقمية  املضامني  تخضع   -
والتلفزي.

املسموعة  املضامني  عليها  يتوفر  ال  التي  البرصية  العنارص  لتوحيد  مواثيق  وضع   -
عملية  ويف  املضمون  محتوى  يف  تأثر  بطرق  وتأويلها  قراءتها  ميكن  والتي  واملرئية 
التلقي والتأثر، مثال اختيار الصور املعتمدة األلوان، املوسيقى املصاحبة، طريقة إعداد 

الفيديوهات وغريها.... 
- صحفيو األخبار ومنتجو الربامج مطالبون بتوفري املادية اإلخبارية واإلعالمية لفريق 

صناعة املضامني الرقمية .
- عملية الرقمنة يف كل مستويات صناعة املضامني تأخذ يف االعتبار توفري فيديوهات 
وصور وعنارص برصية إىل جانب األعامل املتعارف عليها وتسليمها اىل املختصني يف 
املضامني  بتجويد  مكلف  صحفي  إرشاف  تحت  املؤثرات  وإضافة  الرتكيب  عمليات 

الرقمية. 
صناعتها  متت  التي  املضامني  كل  نرش  عىل  الرقمية  املضامني  صناعة  فريق  يعمل   -

بالتنسيق مع أقسام األخبار والربمجة. 
- وضع معايري موحدة يف عملية اختيار املقاطع املزمع توزيعها عىل املحامل الرقمية 

وتحديد املدة والعنارص وغريها .....
- يجب أن تحمل املنشورات عىل املحامل الرقمية روابط للمقال املوجود واملفصل 

عىل املوقع الرسمي
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الرصـد 
ومدونات  التحريري  بامليثاق  املضمنة  األربعة  باملبادئ  باملضامني  العاملون  يلتزم   -
والحياد  االستقاللية  وهي  التونسيتني  والتلفزة  اإلذاعة  ملؤسستي  االنتخايب  السلوك 

واالنصاف والشفافية من خالل ما توفره عملية الرصد من معطيات.
- يتم احداث غرفة مركزية للرصد تتوىّل التنسيق بني مختلف فرق الرصد بالوحدات

- يتّم اعتامد مكلفني بالرصد عن املؤسستني يتولون التنسيق مع املرشف عىل وحدة 
الرصد املركزية.

- متّكن وحدة الرصد كّل العاملني يف مؤسستي اإلذاعة والتلفزة التونسيتني والجمهور 
من نتائج عملية الرصد بشكل متواصل.

- متّكن وحدة الرصد العاملني باملضامني من املعطيات اإلحصائية بشكل حيني كلام توفرت.
- يلتزم منتجو املضامني بنتائج الرصد بشكل متواصل قبل إعداد برامجهم.

- يلتزم تقني البث إذاعيا واملخرج تلفزيا يف فرتة االنتخابات بدليل الربنامج وبتوصيات 
وبطبيعة  االنتخابات  لتغطية  املخصص  بالتوقيت  بااللتزام  املتعلقة  املسؤول  املعد 

املضمون. 
- عملية الرصد مسؤولية مشرتكة بني مختلف العاملني يف املؤسستني وهو ما يستدعي 

التزام فرق املساندة مبا فيها الهندسة اإلعالمية والتقنية.
منتجي  ذمة  عىل  توضع  نهائيا  وتقريرا  دورية  تقارير  إعداد  الرصد  فريق  يتوىل   -

املضامني ومختلف الهياكل املعنية بعملية الرصد والتعديل.

• الرصد يف الربامج
- وضع مقاييس واضحة يف تصورات الربامج تراعي مبدأ اإلنصاف بني املرتشحني مبا يف 

ذلك طبيعة املحاور واألسئلة والحيز الزمني املخصص لكل متدخل. 
- ضامن متثيلية كّل القامئات االنتخابية املرتّشحة يف الربامج واألخبار. 

- متكني كّل املرتشحني لالنتخابات الرئاسية من نفس املّدة الزمنية بالتساوي وبالرشوط نفسها.

- يلتزم املعّد املنّفذ باحرتام الضوابط والرشوط املنصوص عليهام يف النقطتني السابقتني 
قبل  الرصد  لفريق  يسلمها  تعمري جذاذة ورقية  الراصد  بالتنسيق مع  املعّد  يتوىّل   -
توقيت بث الربنامج بأربع وعرشين ساعة كام يتعهد بتسليم وحدة الرصد الجذاذة 

النهائية عن سري الربنامج حال انتهائه.
املخّصص  الربنامج  بدليل  الرصد  وحدة  منّسق  مّد  املضامني  عام  منسق  يتوىّل   -

لالنتخابات أربع وعرشين ساعة قبل بث الربنامج.
- يخضع ترتيب املتدخلني بالنسبة اىل االنتخابات الترشيعية إىل عملية القرعة بإرشاف 
منظامت  وممثيل  التعديلية  والهيئة  االنتخابات  هيئة  ممثيل  وبحضور  تنفيذ  عدل 

املجتمع املدين.

•الرصد يف األخبار
- يتوىّل منسق عام النرشة اإلخبارية املوحدة بالنسبة لإلذاعة ورئيس تحرير األخبار 
بالنسبة للتلفزة مّد منسق وحدة الرصد مركزيا بدليل النرشة الخاصة باالنتخابات قبل 

عرش دقائق من بثها.
- يتثبت الراصد يف مدى مطابقة الدليل ملا تّم بثّه، ويسّجل ذلك يف جذاذة مخصصة 

للغرض قبل تضمني ذلك يف تقرير الرصد النهايئ.
- يتوىّل الراصد تعمري االستامرة الرقمية والجذاذة الورقية بالنسبة اىل الربامج والنرشات 

اإلخبارية.

•الرصد يف املحامل الرقمية:
والتحريرية وتسلم إىل وحدة  الفنية  للضوابط  الرقمي مدّونة  التوثيق  تعّد وحدة   -

الرصد قبل أسبوع عىل أقىص تقدير من انطالق الحملة االنتخابية.
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التلفزة التونسية 
 

مدوّنة السلوك االنتخابي - تونس 2019 -

I- تمهيد:
يحتاج املواطنون خالل الفرتة االنتخابية إىل وسائل إعالم ناجعة وذات مصداقية لفهم 
االنتخايب  املسار  الدقيق والشامل عىل  املجتمع واإلطالع  املتحكمة يف رهانات  اآلليات 
واملؤسسات الدستورية املرتبطة به وتكوين فكرة جيّدة عن املرتشحني لالنتخابات، مبا 
ميكنهم من تحديد مواقفهم وضبط اختياراتهم الّحرة عن رويّة وتبرّص، إن ثقة الجمهور 
يف وسائل اإلعالم مسألة أساسية وتطلعاته إليها وانتظاراته منها يف الفرتات االنتخابية 

كثرية متّنوعة وهو ما يّحملها أمانة تقديم معلومة موثوقة ودقيقة وكاملة ومتوازنة.
 إن هذه القيم املرجعية تحّفز إنتاج التلفزة التونسية وتنظمه سعيا للوصول إىل أعىل 
درجات النزاهة والتميّز. وحيث أن التلفزة التونسية أصدرت خالل سنة 2012 مدونة 
سلوك تضمنت يف بابها التاسع تغطية االنتخابات واالستفتاءات، فإننا سنستند إىل تلك 
االنتخابات  مبناسبة  والشفافية  اإلنصاف  درجات  أعىل  لتأمني  إليها  ونضيف  املدونة 

الترشيعية والرئاسية 2019. 
بالحملة  املتعلقة  للمعلومات  األول  املصدر  تكون  أن  التونسية عىل  التلفزة  وتعمل 
وما  النتائج  إعالن  ويوم  االقرتاع  ويوم  االنتخايب  الصمت  يوم  يتبعها  وما  االنتخابية 
يحصل بعدها من نقاشات وتحليالت لالنتخابات ونتائجها، كام أن التلفزة التونسية 
مطالبة بأن تكون املصدر املوثوق به لدى املواطن التونيس والرأي العام الدويل خاصة 

عندما ننظر إىل حجم االهتامم الدويل باالنتخابات التونسية. 
التونسية  التلفزة  وحيث أنها مرفق عمومي مخول رسميا لتغطية االنتخابات، تتوىل 

يف إطار هذه الخدمة : 
- توضيح القوانني واإلجراءت الخاصة بالعملية االنتخابية للجمهور

- املساهمة يف التعريف بالربامج االنتخابية للمرتشحني
أكرب ملضامينها.  فهم  الجمهور من  لتمكني  برامجهم  املرتشحني عن فحوى  - مساءلة 
التلفزة  تحددها  ملزمة  معايري  تتضمن  ذايت،  تعديل  وسيلة  هذه  السلوك  ومدونة 
التونسية تلقائيا وهي تشتمل عىل مرجعية أخالقية مبادؤها األساسية هي االستقاللية، 
الحياد، اإلنصاف، النزاهة والشفافية والدقة، وعىل عدد من اآلليات التنفيذية لتكريس 
هذه املبادئ واستحضارها يف املامرسة التلفزية اليومية والتعاطي مع الحدث االنتخايب 

الهام الذي يعيشه التونسيون داخل الوطن وخارجه.

II. مبادئ أساسية:
 1ـ االستقاللية 

كام  واإلدارة،  خاصة.  مصلحة  كل  عن  مستقلة  عمومية  مؤسسة  التونسية  التلفزة   
املّصورون  ذلك  يف  مبا  باملضامني  املشتغلني  وسائر  واملنشطون  واملنتجون  املحررون 
االلكرتونية  واملواقع  والبوابة  الجهات  ويف  املركزي  املقر  يف  والتقنيّون،  واملخرجون 
يتخذون قراراتهم دون الوقوع تحت تأثري الضغوطات السياسية واالقتصادية وغريها 
التأثريات الخارجية. فالقرارات اإلدارية والتحريرية ذات الصلة بالشأن االنتخايب  من 
الذمة  رشاء  أو  للتأثري  محاولة  وكل  الشخصية،  واملصالح  امليوالت  عن  مبعزل  تتخذ 
من أي جهة كانت وبأي شكل من األشكال هي مرفوضة قطعيا ووجب اإلعالم حال 

وقوعها وفضح مرتكبيها. 
وللمشتغلني باملضامني يف التلفزة التونسية مكانة خاصة يف فرتة االنتخابات. لذلك فهم 
املستقل  التلفزي  العمل  إىل تكريس  التحريري ملؤسستهم،  الخط  إطار  مدعوون، يف 
للطريقة  ويتناولونها وفقا  املواضيع  فيطرحون  املستجدات  بكل حرية مع  والتفاعل 
املهنية األنسب إخبارا وتحليال، تفسريا وتبسيطا، حوارا ونقدا، مستندين يف كل ذلك 
إىل املعايري الحرفية املتعارف عليها وإىل املبادئ والقيم املنصوص عليها يف هذه املدونة 
ويف إطار من االحرتام التام ملبادئ دستور جانفي 2014 والقوانني االنتخابية وللقرارات 

والتوصيات الصادرة عن الهيئات القانونية ذات الصلة بالشأنني االنتخايب واإلعالمي.
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  2 الحياد 
يلتزم صحافيو التلفزة التونسية ومنتجوها ومنشطوها وكل املشتغلني باملضامني، كام 
ورد ذكرهم سابقا يف هذه املدونة، بالبحث عن الحقيقة فال يبثون من املعلومات إال 
ما تأكدت صحته ووثقت مصادره، متخذين يف االعتبار كل املعطيات الرضورية لفهم 
االنتخايب من  بالشأن  والعارفني  بالخرباء  الحاجة،  ّما، مستعينني يف ذلك، عند  مسألة 

املتمتعني بالكفاءة واملشهود لهم بالنزاهة. 
اإلخالالت  ومعاينة  االنتخابية  املستجدات  تقديم  عىل  التونسية  التلفزة  وتسهر 
التشاريع  عىل  الدقيق  اإلطالع  بفضل  وجدت  إن  االنتخابية  والجرائم  والتجاوزات 
والنصوص االنتخابية القامئة وهي مدعوة إىل استحضار مجمل املواقف واآلراء ذات 

الصلة بالسباق االنتخايب فال تحايب أي إيديولوجيا أو حزب أو مجموعة مصالح. 
وتصاغ الربامج التلفزية الخاصة باالنتخابات يف لغة محايدة ونزيهة. والبد من تجنب 
تأثري اآلراء الشخصية للصحافيني واملنتجني واملنشطني وسائر املشتغلني باملضامني، عىل 
طريقة صياغة أسئلتهم أو نصوصهم أو طريقة تصويرهم، بل عليهم أن يطرحوا أسئلة 
دقيقة ومحايدة، دومنا تهجم أو عدوانية وأن يكونوا متوازنني مع ضيوفهم فال ينتقدون 

البعض ويجاملون البعض اآلخر. 
االنتخابية  الفرتات  ذلك  يف  مبا  دائم  بشكل  والتدابري  املبادئ  هذه  احرتام  ويتأكد 
واالستفتاءات. كام يجب االنتباه عند تغطية أألنشطة الحكومية يف النرشات والربامج 
اإلخبارية أثناء الحمالت االنتخابية إىل أال تكون هذه األنشطة يف إطار الحملة االنتخابية 
للحزب أو األحزاب يف الحكم ، ويف املجمل وخاصة يف فرتة الحمالت االنتخابية وقبلها 
فإن دعوة سيايس لحضور نرشة إخبارية أو برنامجّ ما يجب أن اليكون االستثناء وليس 

القاعدة ويجب أن يكون مربرا وبقرار ال يقل عن رئاسة التحرير. 
كام يجب أخذ أي تشكيات من أي طرف معني باالنتخابات بكل جدية والرد عليها 
)يوم  االنتخايب  الصمت  فرتة  التونسية  التلفزة  وتحرتم  وقع.  إن  الخطأ  تصحيح  مع 
الصمت ويوم االقرتاع( وتلتزم بعدم نرش نتائج سرب اآلراء خالل الفرتة املعنية. وتقترص 
التي ال جدال فيها مثل  املواضيع  االقرتاع عىل  يف تغطيتها اإلخبارية والربامجية يوم 

أخذ  دون  االنتخاب  مكاتب  يف  املرتشحني  وظهور  االقرتاع،  لصناديق  الناخبني  توجه 
ترصيحات منهم، ويجب تفادي الخوض يف أية مواضيع كانت محل نقاش أو مشادات 
بني املرتشحني أثناء الحملة االنتخابية وعدم العودة إليها ألي سبب من األسباب، وحتى 
وإن جّدت أحداث أو ترصيحات حول مثل هذه املواضيع يوم االقرتاع وقبل إغالق 
التأثري  إىل  بالسعي  التونسية  التلفزة  تُتهم  آخر مكتب، يجب تجاهلها متاما حتى ال 
التلفزة  العاملني مبؤسسة  وسائر  باملضامني  املشتغلني  ومينع عىل  الناخب.  قرار  عىل 
سياسية خالفية،  مواضيع  علني حول  موقف  أي  اتخاذ  ومتعاونني،  قارين  التونسية، 
وهذا يعني أنه عليهم خالل الفرتة االنتخابية عدم الترصيح بآرائهم أو مواقفهم لفائدة 
أو ضد حزب أو قامئة أو مرتشح، وتجنب ما يتناىف وحيادية املؤسسة يف االجتامعات 
العامة واملدونات والحسابات الشخصية عىل شبكات التواصل االجتامعي وغري ذلك 

من فضاءات التعبري العامة واالفرتاضية. 
وحرصا عىل تفادي ما ميكن فهمه عىل أنه انحياز أو توجيه للرأي العام، متتنع التلفزة 
التونسية عن بث أغان ذات صبغة سياسية أو دينية تتّضمن دعوة للتصويت لفائدة 

أو ضد حزب أو شخص أو قامئة. 

3 اإلنصــــاف 
االنتخايب  الوزن  االنتخابية،  للفرتة  االعالمية  تغطياتها  يف  التونسية  التلفزة  تراعي 
ملختلف األحزاب والقامئات وتتخذ من اإلجراءات ما يجعل تلك التغطيات من الناحية 

الزمنية مناسبة للحضور االنتخايب للمرشحني. 
وتستند التلفزة التونسية يف سعيها إىل اإلنصاف إىل املعطيات املوضوعية املعتمدة من 
الهيئة املستقلة لالنتخابات مثل نسبة الحضور يف الدوائر االنتخابية وتلتزم أثناء فرتة 
املستقلة لالتصال  العليا  الهيئة  باالشرتاك مع  الهيئة  تقره هذه  ما  االنتخابية  الحملة 

السمعي والبرصي من ضوابط إجرائية وتوصيات. 
القامئات  بني  التمييز  إىل  يؤدي  أن  للمرشحني  االنتخايب  الوزن  ملراعاة  ينبغي  وال 
االنتخابية أو إىل تهميش أصحاب الحضور املحدود يف السباق االنتخايب فلهؤالء الحق 
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الساحة  يف  يناسب حضورهم  مبا  صوتهم  لتبليغ  العمومي  املرفق  استعامل  يف  التام 
االنتخابية ومبا يحقق تعددية املواقف واآلراء والربامج. 

أشكال  يف  املرشحني  بني  محاملها  مختلف  وعىل  بقناتيها  التونسية  التلفزة  وتساوي 
القرعة  بعمليات  القيام  إىل  وتعمد  ومواعيده  البث  ووسائل  اإلعالمية  التغطية 
الرضورية عند الحاجة لضبط ترتيبات املشاركة يف مساحاتها الحوارية أو لبث الفقرات 

املسجلة وذلك بحضور من ميثل املرشحني والهيئات املعنية وعدول التنفيذ. 
ووفقا ملا متليه متطلبات التغطية االنتخابية يف بعديها الوطني والجهوي، يحق للتلفزة 
التونسية، تحقيقا لإلنصاف، أن تترّصف كمؤسسة تلفزية بقناتني وهي تحرص يف كل 
إنتاجا  بالشأن االنتخايب بخططها اإلعالمية  هذا عىل إعالم مشاهديها وكافة املعنيني 

وبرمجة وبثا وذلك عرب كل الوسائل االتصالية املتاحة واملمكنة.

4 الشفافية 
تلتزم التلفزة التونسية بإبداء شفافية قصوى حول مامرستها املهنية، وهكذا فإن مدونة 
السلوك هذه موضوعة عىل ذمة الجمهور العريض واألحزاب ليك يطلع كل املعنيني 

بالشأن االنتخايب عىل قواعدها وليك يتمكن الجميع من مراقبة مدى احرتامها. 
وتلتزم التلفزة التونسية كذلك باإلعالن عن مختلف مكونات خطتها اإلعالمية لكامل 
اإلطالع  سبل  يتيح  مبا  والوسائل  األشكال  مبختلف  لذلك  والرتويج  ااالنتخابية  الفرتة 

واملتابعة واملالحظة. 
 ويأيت وضع منظومة ذاتية للرصد االنتخايب وتعيني وسيط إعالمي للفرتة االنتخابية 
التزامها  التونسية إىل توفري آليات عملية للتحقق من مدى  التلفزة  دليال عىل سعي 

مببادئ االستقاللية والحياد واإلنصاف والشفافية املعلنة يف هذه املدونة

5 الدقــــّـــــــــــة 
تتطلب تغطية االنتخابات التقيد الصارم باملبادئ األخالقية للسياسة التحريرية من حيث : 

- القوانني االنتخابية.

- اإلطالع عىل فصول الدستور ذات الصلة.
وأهم  واتجاهاتها  املشاركة  السياسية  األحزاب  من  املرتشحة  القامئات  أهم  معرفة   -
تغطية  يف  الدقة  تتطلب  كام  داخلها.  انقسامات  أو  فيها  تحالفات  وأية  شخصياتها 

االنتخابات أن يقوم اإلعالمي بـــــــــ :
• التثبت يف أسامء املرتشحني.

• ذكر أرقام دقيقة عن املشاركني. 
• نقل ترصيحات املرتشحني بأمانة مطلقة

واعتبارا إىل وجود تقنيات تصوير ومونتاج غري مقبولة ميكن أن تؤثر عىل محتوى الخرب 
وأهميته لذلك وجب احرتام املسائل التالية

5 - 1 أثناء التصوير : 
- مينع الطلب من أي حشود ترديد شعارات أو إبداء الحامسة أمام الكامريا لضامن 
األمانة يف النقل يجب عدم حرص التصوير يف زاوية ضيقة إلظهار أن الحدث كان فاشال، 
ويفضل يف هذه الحاالت استخدام اللقطات الواسعة ما أمكن من أماكن عالية إلظهار 

حقيقة املشهد.  
- يجب أن يتم التصوير مع البداية الرسمية للحدث وعدم االكتفاء باللقطات التي 

تّصور قبل االنطالق الرسمي.

5 - 2 أثناء املونتاج : 
- يجب تفادي استخدام صور القطع Inserts التي تظهر كأنها يف الوقت نفسه، وتعطي 
انطباعا خاطئا حول الحدث مثال ذلك »مسؤول يتوجه بخطاب إىل الحارضين يف حني 
تظهر قطع التقطت قبل االنطالق الرسمي لالجتامع أشخاصا منشغلني بالحديث ما 

يعطي صورة مغلوطة وكأن الحارضين غري معنيني بالخطاب«
- يجب االنتباه جيدا عند استخدام الجرافيكس لتفسري أو إضافة معلومة حتى ال يتشوه 

معنى الحدث. يجب عدم استخدام التالعب الرقمي بالصور الفوتوغرافية والوثائق. 
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- يجب تفادي استخدام الصور األرشيفية بطريقة ميكن أن تضلل الجمهور مثل إعادة 
استخدام صور اجتامع قديم عىل اجتامع جديد، ويف حال االستخدام يجب وضع إشارة 
كتابية واضحة عن تاريخ التصوير ومكانه. إذا مل تكن صور األرشيف من إنتاج التلفزة 

التونسية يجب اإلشارة كتابيا إىل مصدر هذه الصور. 

III - آليات التعديل الذاتي
 Monitoring 1 منظومة ذاتية للرصد والقيس

ستتوىل التلفزة التونسية مبناسبة االنتخابات الترشيعية والرئاسية 2019 إنتاج حصة 
خاصة للرصد والقيس. وستعتمد فيها تقارير الهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي 
البرصي والهيئة العليا املستقلة لالنتخابات، كام ستتوىل التلفزة رصد تدخالت املرشحني 
اليومية وقيس مدتها وضبط  االنتخابات يف مواعيدها اإلخبارية وشبكة برامجها  إىل 
من  فيها  يرد  ما  وتحويل  تجميعها  يتم  جداول،  يف  ذلك  كل  وتضمني  بثها  توقيت 
يطلب  املّجمعة،  املالحظات  مقارنة. وعىل ضوء  بيانية  رسومات  إىل  كمية  معطيات 
من القناة التي قد يشوب أداؤها اإلعالمي إخالال أو تقصريا تعديل ما ينبغي تعديله 

تحقيقا للتوازن واإلنصاف. 
وميكن اعتبار فرتة الحملة االنتخابية الفرتة الرسمية لالنطالقة الفعلية ملنظومة الرصد 
الذايت واألداة العملية الستبيان مدى نجاح التلفزة التونسية يف احرتام ضوابط التغطية 
اإلعالمية املنصفة والشفافة والتحكم يف الزمن االنتخايب. ويف نفس السياق، يأيت كذلك 

دور الوسيط اإلعالمي للفرتة االنتخابية. 

2 تعيني وسيط إعالمي للفرتة االنتخابية 
وجرى  إعالمي  وسيط  خطة   2017 جويلية  شهر  مطلع  التونسية  التلفزة  أحدثت 
تفعيلها وإشهارها لدى الهيئة العليا لالتصال السمعي والبرصي وسيجري إعالم سائر 
مع  التواصل  وميكن  الخطة،  بهذه  االنتخايب  بالشأن  املعنية  والجمعيات  األحزاب 

 médiateur@tunisiatv.tn : الوسيط اإلعالمي عرب الربيد االلكرتوين

أو عرب الهاتف مبارشة عىل الرقم 71.143.348
 وتتمثل مشموالت الوسيط فيام ييل :

- التنسيق مع القامئني عىل الشأن االنتخايب والشأن اإلعالمي السمعي والبرصي طوال 
الفرتة االنتخابية لتأمني مستلزمات التغطية اإلعالمية املطلوبة وفقا للضوابط القانونية 
واألخالقية املعمول بها مبا يحقق تكافؤ الفرص ويحافظ عىل كرامة املرتشحني وعىل 
أعراضهم وعدم املساس بحرمة الحياة الخاصة واملعطيات الشخصية ونبذ أي دعوة 
إىل الكراهية والعنف والتعصب والتمييز ومبا يحقق االحرتام الكامل للتلفزة التونسية 

والعاملني فيها
- تلقي مالحظات الفرقاء االنتخابيني ومتابعة ما قد يرد عىل املؤسسة من اعرتاضات 

وشكاوى تهم تغطيتها االنتخابية. 
- ضامن التعديالت املناسبة واملنصفة مبا تعنيه من تصويب وتدقيق وتأمني حق الرد 
والتدقيق حصول  باالستقصاء  ثبت  إذا  أو مسجلة  مبارشة  وبرمجة تدخالت محّددة 

تقصري معنّي أو إخالل بقواعد املساواة والتوازن. 
ضمريه  مّحكام  االستقاللية،  كنف  يف  التونسية  للتلفزة  اإلعالمي  الوسيط  ويعمل 
املهني، ساعيا بأقىص درجات الرسعة والشفافية إىل اقرتاح إجراءات برامجية تتناسب 

واإلخالالت الحاصلة. 
الشفافية، عىل نرش تقرير عام توىل وسيطها  التونسية، عمال مببدأ  التلفزة  وستعمل 

اإلعالمي مبارشته من أعامل بشكل دوري

3 وضع خاص لألعوان املرتشحني 
التونسية  التلفزة  إىل  االنتامء  مع  املبدأ،  حيث  من  االنتخابات،  إىل  التقدم  يتعارض 
باعتبارها منشأة عمومية مساهمة يف املسار االنتخايب ومّؤمنة عليه ومطالبة بالتزام 
أحد  ترشح  وإذا حصل  الحياد.  درجات  أعىل  وتحقيق  املهني  الرس  وحفظ  التحفظ 
أعوانها املشتغلني باملضامني من صحفيني ومنشطني، قارين أو متعاونني، يقع تنفيذ 
اإلجراءات اإلدارية ذات العالقة بهذا الوضع الذي يرتتب عنه، عىل الفور، االستبعاد 
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لالنتخابات  ترشحهم  مبناسبة  عليهم،  مينع  كام  والتقديم،  التحرير  مهام  من  املؤقت 
الترشيعية والرئاسية، استعامل الوسائل املوضوعة عىل ذمتهم ألداء مهامهم أألساسية 
غري  عىل  كذلك  األمر  هذا  وينسحب  فاكس،حاسوب(...  هاتف،  )مكتب،سيارة، 
يحقق  مبا  وإداريني  وتقنيني  ومصورين  وإعالميني  من صحفيني  باملضامني  املشتغلني 

حياد أإلدارة عىل الوجه املبني يف القانون األسايس لالنتخابات واالستفتاء. 
تجنب  باملضامني  املشتغلني  املّدونة، عىل  الواردة يف هذه  األخالقية  باملعاين  والتزاما 
استجواب أو تقديم أحد املرتشحني الذين يصلهم به التزام حزيب أو تربطهم به عالقة 
قرابة أو مصلحة ما حتى ال يحصل تضارب يف املصالح. ولتجنب شبهة التحيز، عىل 
وإعالم  بعهدتهم  املنوطة  باألعامل  القيام  عن  التخيل  الحاالت  هذه  مثل  يف  هؤالء 
الرؤساء املبارشين. وتنسحب هذه األبعاد األخالقية التي من شأنها أن تصون التلفزة 
إطاراتها  عىل  االنتخابية،  الفرتات  يف  الشامل  النحو  عىل  حياديتها  وتحقق  التونسية 
وأبنائها العاملني يف مختلف األسالك املهنية والوحدات واملصالح، مركزيا وجهويا. وإذا 
كان االنتامء السيايس حقا مكفوال للجميع ومامرسة الحق االنتخايب وجها من وجوه 
املواطنة، فإن االنتامء إىل املرفق اإلعالمي العمومي يستوجب التزام سلوكات محددة 
تراعي وضعه املخصوص وتصون حرمته وتجنبّه شبهات التحيّز والتوظيف واإلساءة إىل 

املسار االنتخايب والبناء الدميقراطي. 

- قواعد خاصة باالنتخابات الترشيعية والرئاسية تونس 2019 :
البالد  تاريخ  يف  مّميزا  وطنيا  حدثا   2019 والرئاسية  الترشيعية  االنتخابات  تعترب 
املصادقة  عالماته  أبرز  من  جديد  وترشيعي  دستوري  سياق  يف  الندراجها  التونسية 
 26 يف  واالستفتاء  لالنتخابات  األسايس  القانون  وسن   2014 جانفي   27 دستور  عىل 
ماي 2014 ودسرتة كل من الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات والهيئة العليا لالتصال 
انتخاب  إىل  وخارجه  الوطن  داخل  التونسيني  الناخبني  ودعوة  والبرصي  السمعي 
التلفزة  تدرج  واملستجدات،  املعطيات  هذه  كل  مع  وتفاعال  للبالد،  ورئيس  نوابهم 
التونسية يف مدونتها االنتخابية ويف خطتها اإلعالمية لتغطية االنتخابات مبادئ وقواعد 

جديدة تتصل بالتثقيف االنتخايب والتوعية املدنية واعتامد املناظرات السياسية إلنارة 
املشاهدين والتزام الضوابط القانونية يف التعاطي مع استطالعات الرأي.

ـ التثقيف االنتخايب والتوعية املدنية :
توعوية  برامج  وبث  إنتاج  يف  عموميا،  مرفقا  باعتبارها  التونسية،  التلفزة  تنخرط 
وتبسيطية للمسار االنتخايب حتى ترشح للجمهور أهمية االنتخابات وآليات اشتغالها 
وتيّرس له سبل املشاركة الطوعية فيها وتّعرف طبيعة املؤسسات الدستورية الجديدة 
خارجية،  وومضات  برامج  بث  التونسية،  للتلفزة  يتاح  نفسه،  وللغرض  وصالحياتها. 
أن  بعد  وذلك  املدين  املجتمع  من  أو  لالنتخابات  املستقلة  العليا  الهيئة  من  منجزة 
تتثبت إدارة التحرير من محتواها ونوعيتها وتصادق عليها. وتنأى التلفزة التونسية 
يف سعيها إىل رفع منسوب الثقافة االنتخابية وتنمية الحس املدين عن كل توجيه أو 
وصاية وتقوم بتنزيل املواد التلفزية ذات الصلة عىل بوابتها االلكرتونية قصد إتاحة 
عناية  مولية  وواجباتهم،  بحقوقهم  الناخبني  تبصري  منها يف  واالستفادة  إليها  الرجوع 

خاصة إىل النساء والشباب وذوي اإلعاقة. 

ـ استطالعات الرأي :
التونسية،  التلفزة  متتنع  االنتخايب،  القانون  من  و172   70 الفصلني  مبقتضيات  عمال 
عن بث نتائج سرب اآلراء ذات الصلة املبارشة أو غري املبارشة باالنتخابات الترشيعية 
والرئاسية 2019 وذلك لغياب قانون منظم لهذا أألمر قبل إغالق آخر مكتب لالقرتاع 

مبا يف ذلك ما يعرف باستطالعات العينة التي تجرى عىل أبواب مكاتب االقرتاع. 
االنتخابية  الفرتات  يف  اإلعالمي  عملها  بأداء  التونسية،  التلفزة  تقوم  عام،  وبشكل 
ناخبني  فيه  الكامل  الحق  التونسيني  لكل  عمومي  كمرفق  طبيعتها  مع  انسجاما 
أو  املجاين  السيايس  اإلشهار  أن تجيز  األحوال  بأي حال من  لها  ينبغي  ومرشحني وال 
مبقابل مادي من األحزاب أو املرشحني، غايتها املساهمة يف التنشئة عىل الدميقراطية 

التعددية واملواطنة الفعلية .
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اإلذاعة التونسية
الميثاق التحريري الخاص 

باالنتخابات الرئاسية والتشريعية لسنة 2019 

I. تمهيد:
يحتاج املواطنون خالل الفرتة االنتخابية إىل وسائل إعالم ناجعة وذات مصداقية لفهم 
اآلليات املتحكمة يف رهانات املجتمع واإلطالع الدقيق والشامل عىل املسار االنتخايب 
واملؤسسات الدستورية املرتبطة به وتكوين فكرة جيّدة عن املرتشحني لالنتخابات، مبا 

ميكنهم من تحديد مواقفهم وضبط اختياراتهم الحرّة عن رويّة وتبرّص.
 إن ثقة الجمهور يف وسائل اإلعالم مسألة أساسية وتطلعاته إليها وانتظاراته منها يف 
الفرتات االنتخابية كثرية متنّوعة وهو ما يحّملها أمانة تقديم معلومة موثوقة ودقيقة 
وكاملة ومتوازنة. إن هذه القيم املرجعية تحّفز إنتاج اإلذاعة التونسية وتنظمه سعيا 

للوصول إىل أعىل درجات النزاهة والتميّز. 
لقد كانت اإلذاعة التونسية سبّاقة إىل إصدار مدونة سلوك انتخايب مبناسبة انتخابات 
املجلس الوطني التأسييس سنة 2011 وأصدرت مبناسبة انتخابات سنة 2014 ميثاق 
تحرير خاص باالنتخابات الرئاسية وترشيعية وها هي تستند إىل تلك املدونة وذلك 
مبناسبة  والشفافية  اإلنصاف  درجات  أعىل  لتأمني  إليها  وتضيف  التحريري  امليثاق 

االنتخابات الترشيعية والرئاسية لسنة 2019.
اإلذاعة  ملزمة حددتها  معايري  تتضمن  ذايت،  تعديل  وسيلة  السلوك هذه  مدونة  إن 
أساسية هي  أربعة مبادئ  تلقائيا وهي تشتمل عىل مرجعية أخالقية من  التونسية 
التنفيذية لتكريس  االستقاللية والحياد واإلنصاف والشفافية وعىل عدد من اآلليات 
هذه املبادئ واستحضارها يف املامرسة اإلذاعية اليومية والتعاطي مع الحدث االنتخايب 

الهام الذي يعيشه التونسيون داخل الوطن وخارجه.

هذه املبادئ تشمل كل االنتاجات التى تقدمها اإلذاعية التونسية ىف مختلف محاملها 
اإلعالمية التقليدية وىف الديجتال.

II مبادئ أساسية:
1 - االستقاللية

كام  واإلدارة،  خاصة.  مصلحة  كل  عن  مستقلة  عمومية  مؤسسة  التونسية  اإلذاعة 
املركزية  اإلذاعات  يف  باملضامني  املشتغلني  وسائر  واملنشطون  واملنتجون  املحررون 
والجهوية والبوابة واملواقع االلكرتونية واملجلة يتخذون قراراتهم دون الوقوع تحت 
فالقرارات  الخارجية.  التأثريات  من  وغريها  واالقتصادية  السياسية  الضغوطات  تأثري 
اإلدارية والتحريرية ذات الصلة بالشأن االنتخايب تتخذ مبعزل عن امليوالت واملصالح 
من  شكل  وبأي  كانت  جهة  أي  من  الذمة  رشاء  أو  للتأثري  محاولة  وكل  الشخصية، 

األشكال يجب أن ترفض رفضا قطعيا. 
وللمشتغلني باملضامني يف اإلذاعة التونسية مكانة خاصة يف فرتة االنتخابات. لذلك فهم 
املستقل  اإلذاعي  العمل  تكريس  إىل  التحريري ملؤسستهم،  الخط  إطار  مدعوون، يف 
والتفاعل بكل حرية مع املستجدات فيطرحون املواضيع ويتناولونها مبا يرونه الطريقة 
املهنية األنسب إخبارا وتحليال، حوارا ونقدا، مستندين يف كل ذلك إىل املعايري الحرفية 
من  إطار  ويف  املدونة  هذه  يف  عليها  املنصوص  والقيم  املبادئ  وإىل  عليها  املتعارف 
االحرتام التام للقرارات والتوصيات الصادرة عن الهيئات القانونية ذات الصلة بالشأنني 

االنتخايب واإلعالمي.
 عىل هذا األساس، وعندما يتعلق األمر باستدعاء املرتشحني لالنتخابات لحوارات أو 
لنقاشات، فإن عىل هيئة التحرير أن تختار ضيوف الحصة بعد التشاور مع األحزاب 
والقامئات املعنية، وعند االختالف، فإن هيئة التحرير هي التي تحسم األمر مبا يحقق 
إنارة الرأي العام، ويتوىل الوسيط اإلعالمي لإلذاعة التونسية للفرتة االنتخابية متابعة 

مثل هذه الحاالت وتقديم البيانات الرضورية ملختلف األطراف.
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2 - الحياد 
يلتزم صحافيو اإلذاعة التونسية ومنتجوها ومنشطوها بالبحث عن الحقيقة فال يبثون 
من املعلومات إال ما تأكدت صحته ووثقت مصادره، متخذين يف االعتبار كل املعطيات 
الرضورية لفهم مسألة ما، مستعينني يف ذلك، عند الحاجة، بالخرباء والعارفني بالشأن 

االنتخايب من املتمتعني بالكفاءة واملشهود لهم بالنزاهة.
اإلخالالت  ومعاينة  االنتخابية  املستجدات  تقديم  عىل  التونسية  اإلذاعة  وتسهر 
التشاريع  عىل  الدقيق  اإلطالع  بفضل  وجدت  إن  االنتخابية  والجرائم  والتجاوزات 
والنصوص االنتخابية القامئة وهي مدعّوة إىل استحضار مجمل املواقف واآلراء ذات 
الصلة بالسباق االنتخايب فال تحايب أي إيديولوجيا أو حزب أو مجموعة مصالح. وتصاغ 
الربامج اإلذاعية الخاصة باالنتخابات يف لغة محايدة ونزيهة. وال بد من تجنب تأثري 
عىل  باملضامني،  املشتغلني  وسائر  واملنشطني  واملنتجني  للصحافيني  الشخصية  اآلراء 
طريقة صياغة أسئلتهم أو نصوصهم، بل عليهم أن يطرحوا أسئلة دقيقة ومحايدة، 
البعض  ينتقدون  فال  ضيوفهم  مع  متوازنني  يكونوا  وأن  عدوانية  أو  تهجم  دومنا 
ويجاملون البعض اآلخر. ويتأكد احرتام هذه املبادئ والتدابري يف مختلف مراحل الفرتة 

االنتخابية.
قارين  التونسية،  اإلذاعة  مبؤسسة  العاملني  وسائر  باملضامني  املشتغلني  عىل  ومينع 
أنه  يعني  وهذا  خالفية،  سياسية  مواضيع  حول  علني  موقف  أي  اتخاذ  ومتعاونني، 
ضد  أو  لفائدة  مواقفهم  أو  بآرائهم  الترصيح  عدم  االنتخابية  الفرتة  خالل  عليهم 
حزب أو قامئة أو مرتشح، وتجنب ما يتناىف وحيادية املؤسسة يف االجتامعات العامة 
التعبري  فضاءات  من  ذلك  وغري  االجتامعي  التواصل  وشبكات  الشخصية  واملدونات 

العامة واالفرتاضية.
ودرءا لكل تضارب ىف املصالح مينع عىل كل املشتغلني ىف اإلذاعة التونسية املعنيني 
بإنتاج املضامني ىف االنتخابات الرئاسية والترشيعية 2019 العمل ىف مكاتب اتصال 
وعالقات عامة أو مؤسسات مهام كانت طبيعتها تسوق ألحد املرتشحني أو ألحزاب 
سياسية أو لقامئات مستقلة مبقابل نقدي أو عيني أو دون مقابل، ومن يقوم بذلك 

داخل  للعمل  املنظم  القانون  عليه  ينص  ملا  وفقا  قانونية  لتتبعات  نفسه  يعرض 
مؤسسة اإلذاعة التونسية.

وحرصا عىل تفادي ما ميكن فهمه عىل أنه انحياز أو توجيه للرأي العام، متتنع اإلذاعة 
دعوة  تتضّمن  دينية  أو  سياسية  صبغة  ذات  أغان  أو  موسيقى  بث  عن  التونسية 

للتصويت لفائدة أو ضد حزب أو شخص أو قامئة.

3 - اإلنصاف 
االنتخايب  الوزن  االنتخابية،  للفرتة  اإلعالمية  تغطياتها  يف  التونسية  اإلذاعة  تراعي 
ملختلف األحزاب والقامئات وتتخذ من اإلجراءات ما يجعل تلك التغطيات من الناحية 

الزمنية مناسبة للحضور االنتخايب للمرشحني.
وتستند اإلذاعة التونسية يف سعيها إىل اإلنصاف إىل املعطيات املوضوعية املعتمدة من 
الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات مثل نسبة الحضور يف الدوائر االنتخابية وتلتزم أثناء 
فرتة الحملة االنتخابية ما تقره هذه الهيئة باالشرتاك مع الهيئة العليا املستقلة لالتصال 

السمعي والبرصي من ضوابط إجرائية وتوصيات.
القامئات  بني  التمييز  إىل  يؤدي  أن  للمرشحني  االنتخايب  الوزن  ملراعاة  ينبغي  وال 
االنتخابية أو إىل تهميش أصحاب الحضور املحدود يف السباق االنتخايب فلهؤالء الحق 
يف  يناسب حضورهم  مبا  صوتهم  لتبليغ  العمومي  اإلذاعي  املرفق  استعامل  يف  التام 

الساحة االنتخابية ومبا يحقق تعددية املواقف واآلراء والربامج. 
وتساوي اإلذاعة التونسية مبختلف قنواتها بني املرشحني يف أشكال التغطية اإلعالمية 
الحاجة  عند  الرضورية  القرعة  بعمليات  القيام  إىل  وتعمد  ومواعيده  البث  ووسائل 
وذلك  املسجلة  الفقرات  لبث  أو  الحوارية  مساحاتها  يف  املشاركة  ترتيبات  لضبط 

بحضور من ميثل املرشحني والهيئات املعنية.
 ووفقا ملا متليه متطلبات التغطية االنتخابية يف بعديها الوطني والجهوي، يحق لإلذاعة 
متنوعة  القنوات  متعددة  إذاعية  كشبكة  تترصّف  أن  لإلنصاف،  تحقيقا  التونسية، 
املحامل وهي تحرص يف كل هذا عىل إعالم مستمعيها وكافة املعنيني بالشأن االنتخايب 



دليل اإلجراءات للتغطية الصحفية لالنتخاباتدليل اإلجراءات للتغطية الصحفية لالنتخابات

33 32

بخططها اإلعالمية إنتاجا وبرمجة وبثا.
4 - الشفافية 

فإن  وهكذا  املهنية،  مامرستها  حول  قصوى  شفافية  بإبداء  التونسية  اإلذاعة  تلتزم 
العريض واألحزاب ليك يطلع كل  الجمهور  السلوك هذه موضوعة عىل ذمة  مدونة 
املعنيني بالشأن االنتخايب عىل قواعدها وليك يتمكن الجميع من مراقبة مدى احرتامها. 
وتلتزم اإلذاعة التونسية كذلك باإلعالن عن مختلف مكونات خطتها اإلعالمية للفرتة 
االنتخابية والرتويج لذلك مبختلف األشكال والوسائل مبا يتيح سبل اإلطالع واملتابعة 

واملالحظة.
االنتخابية  للفرتة  إعالمي  وسيط  وتعيني  االنتخايب  للرصد  ذاتية  منظومة  وضع  ويأيت 
التزامها  التونسية إىل توفري آليات عملية للتحقق من مدى  دليال عىل سعي اإلذاعة 

مببادئ االستقاللية والحياد واإلنصاف والشفافية املعلنة يف هذه املدونة.

III آليات التعديل الذاتي
 monitoring 1 - منظومة ذاتية للرصد والقيس

وضع   2019 والترشيعية  الرئاسية  االنتخابات  مبناسبة  التونسية  اإلذاعة  جّسمت 
منظومة ذاتية للرصد والقيس وستقوم بتجريبها والتدرب عليها وإحكام عنارصها يف 

فرتة ما قبل الحملة االنتخابية الرسمية.
إىل  املرشحني  تدخالت  رصد  املنظومة،  هذه  مبقتىض  اإلذاعات،  مختلف  وتتوىل 
االنتخابات يف مواعيدها اإلخبارية وبرامجها التنشيطية اليومية وقيس مدتها وضبط 
توقيت بثها وتضمني كل ذلك يف جداول، يتم تجميعها عىل املستوى املركزي وتحويل 

ما يرد فيها من معطيات كمية إىل رسومات بيانية مقارنة. 
ويف ضوء املالحظات املجّمعة، يطلب من اإلذاعات التي قد يشوب أداءها اإلعالمي 

إخالل أو تقصري تعديل ما ينبغي تعديله تحقيقا للتوازن واإلنصاف.
وميكن اعتبار فرتة الحملة االنتخابية الفرتة الرسمية لالنطالقة الفعلية ملنظومة الرصد 
الذايت واألداة العملية الستبيان مدى نجاح اإلذاعة التونسية يف احرتام ضوابط التغطية 

اإلعالمية املنصفة والشفافة والتحّكم يف الزمن االنتخايب.
ويف نفس السياق، يأيت كذلك اإلحداث الفعيل لخطة الوسيط اإلعالمي للفرتة االنتخابية.

2 - تعيني وسيط إعالمي للفرتة االنتخابية
والجهوية  املركزية  اإلذاعية  قنواتها  ملجمل   2014 سنة  التونسية  اإلذاعة  أحدثت 
وبوابتها االلكرتونية ومامل الديجتال خطة وسيط إعالمي للفرتة االنتخابية وعهدت بها 
إىل أحد أبنائها من ذوي التجربة والكفاءة يف مجال العمل اإلذاعي. وقد تّم إشهار هذه 
الخطة لدى الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات والهيئة العليا لالتصال السمعي والبرصي 
مع  التواصل  تحديد سبل  وتّم  االنتخايب  بالشأن  املعنية  والجمعيات  األحزاب  وسائر 

هذا الوسيط.
وتتمثل مشموالت الوسيط فيام ييل :

والبرصي  السمعي  اإلعالمي  والشأن  االنتخايب  الشأن  عىل  القامئني  مع  التنسيق   -
وفقا  املطلوبة  اإلعالمية  التغطية  مستلزمات  لتأمني  االنتخابية  الفرتة  طوال 
الفرص ويحافظ عىل  تكافؤ  بها مبا يحقق  املعمول  القانونية واألخالقية  للضوابط 
كرامة املرتشحني وعىل أعراضهم وعدم املساس بحرمة الحياة الخاصة واملعطيات 
يحقق  ومبا  والتمييز  والتعصب  والعنف  الكراهية  إىل  دعوة  أي  ونبذ  الشخصية 

االحرتام الكامل لإلذاعة التونسية والعاملني فيها.
- تلقي مالحظات الفرقاء االنتخابيني ومتابعة ما قد يرد عىل القنوات اإلذاعية من 

اعرتاضات وشكاوى تهم تغطيتها االنتخابية. 
- ضامن التعديالت املناسبة واملنصفة مبا تعنيه من تصويب وتدقيق وتأمني حق 
والتدقيق  باالستقصاء  ثبت  إذا  أو مسجلة  مبارشة  محّددة  تدخالت  وبرمجة  الرد 

حصول تقصري معنّي أو إخالل بقواعد املساواة والتوازن.
ضمريه  محّكام  االستقاللية،  كنف  يف  التونسية  لإلذاعة  اإلعالمي  الوسيط  ويعمل 
املهني، ساعيا بأقىص درجات الرسعة والشفافية إىل اقرتاح إجراءات برامجية تتناسب 

واإلخالالت الحاصلة.
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التونسية، عمال مببدأ الشفافية، عىل نرش تقرير عاّم توىل وسيطها  وستعمل اإلذاعة 
اإلعالمي مبارشته من أعامل. 

3 - وضع خاص لألعوان املرتشحني
التونسية  اإلذاعة  إىل  االنتامء  مع  املبدأ،  حيث  من  االنتخابات،  إىل  التقدم  يتعارض 
باعتبارها منشأة عمومية مساهمة يف املسار االنتخايب ومؤّمنة عليه ومطالبة بالتزام 

التحفظ وحفظ الرس املهني وتحقيق أعىل درجات الحياد.
وإذا حصل ترشح أحد أعوانها املشتغلني باملضامني من صحفيني ومنشطني، قارين أو 
متعاونني، يقع تنفيذ اإلجراءات اإلدارية ذات العالقة بهذا الوضع الذي يرتتب عنه، 

عىل الفور، االستبعاد املؤقت من مهام التحرير والتقديم.
وينسحب هذا األمر كذلك عىل غري املشتغلني باملضامني من تقنيني وإداريني مبا يحقق 

حياد اإلدارة عىل الوجه املبني يف القانون األسايس لالنتخابات واالستفتاء.
 

الواردة يف هذه املدّونة ، عىل املشتغلني باملضامني تجنب  والتزاما باملعاين األخالقية 
استجواب أو تقديم أحد املرتشحني الذين يصلهم به التزام حزيب أو تربطهم به عالقة 
قرابة أو مصلحة ما حتى ال يحصل تضارب يف املصالح. ولتجنب شبهة التحيز، عىل 
وإعالم  بعهدتهم  املنوطة  باألعامل  القيام  عن  التخيل  الحاالت  هذه  مثل  يف  هؤالء 

الرؤساء املبارشين.
وتنسحب هذه األبعاد األخالقية التي من شأنها أن تصون اإلذاعة التونسية وتحقق 
العاملني يف  وأبنائها  إطاراتها  االنتخابية،عىل  الفرتات  الشامل يف  النحو  حياديتها عىل 

مختلف اإلذاعات واألسالك املهنية والوحدات واملصالح، مركزيا وجهويا.

وإذا كان االنتامء السيايس حقا مكفوال للجميع ومامرسة الحق االنتخايب وجها من 
سلوكا  التزام  يستوجب  العمومي  اإلذاعي  املرفق  إىل  االنتامء  فإن  املواطنة،  وجوه 
التحّيز والتوظيف  محددا يراعي وضعه املخصوص ويصون حرمته ويجنّبه شبهات 

واإلساءة إىل املسار االنتخايب والبناء الدميقراطي. 

IV  - قواعد خاصة باالنتخابات التشريعية والرئاسية 2019
تعترب االنتخابات الترشيعية الرئاسية 2019 حدثا وطنيا مميّزا يف تاريخ البالد التونسية 
دميقراطي  مسار  سياق  ىف  تأيت  ,انها  خاصة  وترشيعي  دستوري  سياق  يف  الندراجها 
اختارته تونس منذ سنة 2011 من خالل االنتخابات الترشيعية والرئاسية لسنة 2014 

وتركيز الهيئات الدستورية الساهرة عىل هذا املسار.

مدونتها  يف  التونسية  اإلذاعة  تدرج  واملستجدات،  املعطيات  هذه  كل  مع  وتفاعال 
والرئايس  الترشيعي  جانبيها  يف  االنتخابات  لتغطية  اإلعالمية  خطتها  ويف  االنتخابية 
مبادئ وقواعد جديدة تتصل بالتثقيف االنتخايب والتوعية املدنية واعتامد املناظرات 
استطالعات  مع  التعاطي  يف  القانونية  الضوابط  والتزام  املستمعني  إلنارة  السياسية 

الرأي.

1 - التثقيف االنتخايب والتوعية املدنية
برامج تحسيسية  إنتاج وبث  ، يف  باعتبارها مرفقا عموميا  التونسية،  تنخرط اإلذاعة 
وتبسيطية )دليل الناخب – ورقات انتخابية( حتى ترشح للجمهور أهمية االنتخابات 
املؤسسات  طبيعة  وتعرّف  فيها  الطوعية  املشاركة  سبل  له  وتيّرس  اشتغالها  وآليات 

الدستورية الجديدة وصالحياتها وعالقتها بنظام الحكم. 
وللغرض نفسه، يتاح لإلذاعة التونسية، بث برامج وومضات خارجية، منجزة من الهيئة 
العليا املستقلة لالنتخابات أو من املجتمع املدين وذلك بعد أن تتثبت رئاسة التحرير 

من محتواها ونوعيتها وتصادق عليها.
الثقافة االنتخابية وتنمية الحس  التونسية يف سعيها إىل رفع منسوب  وتنأى اإلذاعة 
املدين عن كل توجيه أو وصاية وتقوم بتنزيل املواد اإلذاعية ذات الصلة عىل محاملها 
بحقوقهم  الناخبني  تبصري  يف  منها  واالستفادة  إليها  الرجوع  إتاحة  قصد  اإللكرتونية 
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وواجباتهم، مولية عناية خاصة إىل النساء والشباب وذوي اإلعاقة.
بني  والتناظر  التعددي  للحوار  فضاءات  برمجة  من  إليه  بادرت  ماّم  وانطالقا 
االنتخابية،  الحملة  قبل  ما  فرتة  يف  الترشيعية  لالنتخابات  املرتشحة  القامئات 
ستسعى اإلذاعة التونسية كذلك إلىتنظيم حوارات مامثلة بني املرتشحني لالنتخابات 

الرئاسية. 

2 - املناظرات السياسية
سعيا إىل متكني املستمعني من حسن متابعة االنتخابات الرئاسية التونسية يف صيغتها 
الجديدة القامئة عىل تنظيم دورة أوىل متبوعة، عند االقتضاء، بدورة ثانية والتعرف 
إتاحة  الجديد، وعمال عىل  الجمهورية املنتخب وفقا للدستور  عىل صالحيات رئيس 
العمومي  السمعي  الفضاء  الستغالل  الجمهورية  رئاسة  إىل  املرشحني  أمام  الفرص 
ومقارنة  املرشحني  عىل  كثب  عن  هؤالء  تعرّف  سبل  وتيسري  الناخبني  إىل  للتوجه 
برامجهم االنتخابية ومواقفهم من القضايا الوطنية واإلقليمية والدولية، تبادر اإلذاعة 
التونسية باالشرتاك مع التلفزة الوطنية إىل توسيع دائرة االتصال السيايس عىل موجاتها 

وتجربة جنس جديد ودقيق يتمثل يف املناظرات السياسية.
وتقوم املناظرات السياسية بني املرشحني عىل املساواة التامة يف كل ما يتصل بفضاء 
التناظر واملعدات املستعملة فيه فضال عن توزيع الحيز الزمني للمناظرة توزيعا عادال 
وتقوم أيضا عىل الشفافية التامة يف ضبط قواعد املناظرة تنظيام وتنفيذا من حيث 
تحديد تاريخها ومدتها الزمنية وعدد املشاركني فيها وترتيب التدخالت وضبط محاور 

النقاش.
ثانية  دورة  إجراء  صورة  يف  لوجه(،  )وجها  الثنايئ  بالتناظر  األمر  يتصل  وعندما 
لالنتخابات الرئاسية، تضاف قواعد أخرى تتصل بسبل الجدل والحجاج وكيفية إدارة 
النقاش وإمكانية ترشيك املواطنني فيه وضبط عدد الصحفيني املحاورين ويتم تثبيت 
كل ذلك يف وثيقة مفّصلة ومعتمدة من اإلذاعة التونسية والتلفزة الوطنية وفريقي 
العليا  والهيئة  والبرصي  السمعي  لالتصال  املستقلة  الهيئة  ميثل  من  بحضور  التناظر 

املستقلة لالنتخابات.
الطرفني،  موافقة  بعد  اللجوء،  ميكن  املبارش،  التناظر  املرشحني  أحد  رفض،  وإذا 
القواعد  نفس  الحصتني  يف  تعتمد  أن  عىل  منفردة  يف حصة  مرشح  كل  محاورة  إىل 

والضوابط. وتجرى عملية القرعة لتحديد تاريخ إجراء الحصتني.

3 - استطالعات الرأي
التونسية،  اإلذاعة  متتنع  االنتخايب،  القانون  من  و172   70 الفصلني  مبقتضيات  عمال 
عن بث نتائج سرب اآلراء ذات الصلة املبارشة أو غري املبارشة باالنتخابات الترشيعية 

والرئاسية لعام 2019 وذاك لغياب قانون منظم لهذا األمر. 
عمليات  اعتامد  عن  كذلك  التونسية  اإلذاعة  متتنع  القانوين،  الضابط  لهذا  واحرتاما 
استطالعات الرأي التي يتم إجراؤها خارج حدود الوطن وال تقوم من جانبها بتنظيم 
أي عملية تصويت أو استطالع سيايس عن طريق االنرتنت أو بالهاتف أو بأي طريقة 

أخرى. 
وبشكل عام، تقوم اإلذاعة التونسية، بأداء عملها اإلعالمي يف الفرتات االنتخابية انسجاما 
مع طبيعتها كمرفق عمومي لكل التونسيني الحق الكامل فيه ناخبني ومرشحني وال 
مادي  أو مبقابل  املجاين  السيايس  اإلشهار  تجيز  أن  األحوال  بأي حال من  لها  ينبغي 
ألي من األحزاب أو املرشحني، غايتها املساهمة يف التنشئة عىل الدميقراطية التعددية 

واملواطنة الفعلية. 
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2011 يتعلق  2 نوفمبر  116 الـمؤرخ في  مرسوم عدد 
عليا  هيئة  وبإحداث  والبصري  السمعي  االتصال  بحرية 

مستقلة لالتصال السمعي والبصري

الباب الرابع–يف أحكام خاصة باالنتخابات
سواها  دون  الوطنية  اإلعالم  وسائل  استعامل  يف  للمرتشحني  – يرّخص   42 الفصل 
والبرصي عىل  السمعي  لالتصال  املستقلة  العليا  الهيئة  االنتخابية. وتسهر  لحمالتهم 
تنظيم استعامل وسائل اإلعالم عىل أساس املبادئ املشار إليها بالفصل األول من هذا 

املرسوم.
وتتخذ لهذا الغرض التدابري الالزمة.

ضامن  عىل  والبرصي  السمعي  لالتصال  املستقلة  العليا  الهيئة  – تسهر   43 الفصل 
القانونية  العراقيل  كل  إزالة  وعىل  االنتخابية  الحملة  خالل  وتنوعه  اإلعالم  تعددية 
بني  اإلنصاف  أساس  عىل  اإلعالم  وسائل  إىل  النفاذ  مبدإ  مع  تتعارض  التي  واإلدارية 
جميع املرتشحني أو القامئات املرتشحة. وال ميكن الحد من حرية التعبري إال يف حاالت 
الغري وكرامته أو  تتعلق باحرتام حقوق  استثنائية قصوى وعىل أساس معايري دقيقة 

باألمن الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة.
والفقرات  والتقارير  الربامج  بإنتاج  الخاصة  والرشوط  القواعد  العليا  الهيئة  وتحدد 
املتعلقة بالحمالت االنتخابية وبرمجتها وبثها التي يتعني عىل منشآت اإلعالم واالتصال 

بالقطاعني العمومي والخاص التقيد بها.
الفصل 44 – تحدد الهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي والبرصي قواعد الحملة 
املدة  تحديد  وبالخصوص  وإجراءاتها  والبرصي  السمعي  االتصال  بوسائل  االنتخابية 
مبختلف  وتوقيتها  وتوزيعها  املرتشحني  ملختلف  املخصصة  والربامج  للحصص  الزمنية 
أساس  عىل  املعنية  األطراف  مختلف  مع  بالتشاور  البرصية  السمعية  اإلعالم  وسائل 

احرتام مبادئ التعددية واإلنصاف والشفافية.
الفصل 45 –يحّجر عىل كافة منشآت اإلعالم السمعي والبرصي بث برامج أو إعالنات 
أو ومضات إشهار لفائدة حزب سيايس أو قامئات مرتشحني، مبقابل أو مجانا. وتعاقب 
كل مخالفة لهذا التحجري بخطية مالية يكون مقدارها مساويا للمبلغ املتحصل عليه 
مقابل البث عىل أن ال تقل يف كل الحاالت عن عرشة آالف دينار، وتضاعف الخطية 

يف صورة العود.
الفصل 46 – تتوىل الهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي والبرصي، بجميع الوسائل 
املالمئة، مراقبة احرتام املرتشحني ومنشآت اإلعالم واالتصال السمعي والبرصي ألحكام 

هذا الباب وتتلقى الطعون املتعلقة بها.
وعند االقتضاء تتخذ اإلجراءات وتسلط العقوبات الكفيلة بوضع حد لها فورا ويف كل 

الحاالت قبل نهاية مدة الحملة االنتخابية.
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الهيئة العليا المستقلة لالتصال السمعي البصري 

الحملة  قبل  ما  لفترة  اإلعالمية  التغطية  بخصوص  توصيات 
االنتخابية التشريعية والرئاسية لسنة 2019

من  جملة  والصحفيني  والبرصية  السمعية  اإلعالم  وسائل  ذمة  عىل  الهيئة  تضع 
التوصيات املتعلقة بالتغطية اإلعالمية لفرتة

ما قبل الحملة االنتخابية الترشيعية والرئاسية لسنة 2019
وقد تم اعداد هذه التوصيات إستنادا عىل املبادئ والقواعد الواردة يف القانون األسايس 

املؤرخ يف 26 ماي 2014
املتعلق باالنتخابات واالستفتاء كام تم تعديله بالقانون األسايس عدد 07 لسنة 2017 
املؤرخ يف 14 فيفري 2017، واملرسوم عدد 116 لسنة 2011 املؤرخ يف 02 نوفمرب 2011

املتعلقة  وتلك  لالنتخابات  القانونية  املنظومة  عليها  تقوم  التي  للمبادئ  وتكريسا 
بأخالقيات املهنة الصحفية، تتقدم الهيئةبالتوصيات التالية:

الترشيعية  االنتخابية  الحملة  قبل  ما  لفرتة  اإلعالمية  التغطية  بخصوص  توصيات 
والرئاسية لسنة

2019
املسار  دعم  يف  هامة  مرحلة   2019 لسنة  والرئاسية  الترشيعية  االنتخابات  متثل 

الدميقراطي وتضطلع وسائل االعالم فيها
بدور أسايس من خالل ضامن نفاذ متوازن ملختلف الفاعلني السياسيني وتوفري فرص 

متكافئة ملامرسة حريّة التعبري
والتداول يف مختلف األفكار واآلراء والربامج يف فضاء حر، تعددي ومتنوع،

واعالء لقيم ومبادئ الدولة املدنية الدميقراطية، والتي من ركائزها التداول السلمي 
عىل السلطة.

وباعتبار أّن الهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي والبرصي تضمن الحق يف النفاذ 
حجمها  كان  أيا  السياسية  املجموعات  لكل  والبرصي  السمعي  االتصال  وسائل  إىل 
التعددية وذلك حفاظا علىتنوع  االنتخابية عىل اساس  الحملة  خالل مرحلة ما قبل 
املشهد السيايس،وانطالقا من املبادئ العامة التي تنظم العملية االنتخابية خاصة تلك 
املتعلقة بأخالقيات املهنة الصحفية،ولتنظيم التغطية اإلعالمية لفرتة ما قبل الحملة 
االنتخابية، تضع الهيئة ما ييل من توصيات عىل ذمة وسائل اإلعالم السمعية والبرصية 

والصحفيني.

يف ضبط »فرتة ما قبل الحملة االنتخابية«
بالنسبة لالنتخابات الترشيعية: متتد هذه الفرتة بداية من تاريخ 16 جويلية 

إىل غاية يوم 13 سبتمرب 2019
بالنسبة لالنتخابات الرئاسية: متتد هذه الفرتة بداية من تاريخ 27 أوت إىل 

غاية يوم 25 أكتوبر

يف التعدد والتنّوع
الفكرية  الحساسيات  ملختلف  التعبري  حريّة  ضامن  عىل  االعالم  وسائل  تحرص 

والسياسية والحزبية.
تعمل وسائل االعالم عىل اعتامد تغطية متوازنة بني مختلف الفاعلني السياسيني.

تحرص وسائل االعالم عند تنظيمها للحوارات عىل اختيار املشاركني وفقا ملعايري قواعد 
النوع االجتامعي  التوازن عىل أساس مقاربة  املهنة وأخالقياتها، وتحرص عىل اضفاء 
بالشأن  املتعلقة  الربامج  وتقديم  إعداد  مستوى  التنوع عىل  مراعاة  عىل  تعمل  كام 

االنتخايب صلب املؤسسة.
الجهوية  االعالم  االنتخابية يف وسائل  الحملة  ما قبل  األولوية يف تغطية فرتة  تعطى 

والجمعياتية إىل الشأن املحيل.
تعمل وسائل اإلعالم عىل تيسري نفاذ ذوي اإلعاقة وضامن حضورهم يف برامجها كام 
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تحرص عىل اعتامد لغة اإلشارة يف نرشاتها اإلخبارية
والتلفزية  اإلذاعية  الربامج  مختلف  يف  الشباب  ترشيك  عىل  االعالم  وسائل  تحرص 

املخصصة لفرتة ما قبل الحملة ويف مناقشة املواضيع ذات العالقة بالشأن العام.

يف املهنية
تحرص وسائل اإلعالم عىل االلتزام مببادئ حياد االدارة وعىل أن ال يتم توظيف منابرها 

من قبل ممثيل السلطات العمومية بصفتهم املؤسساتية للدعاية االنتخابية.
الشخصيات  أو  األحزاب  ممثيل  تدخالت  تتضّمن  ال  أن  عىل  اإلعالم  وسائل  تحرص 
نوايا  سرب  نتائج  يف  وردت  أن  سبق  التي  أو  الرتشح  نية  أعلنت  التي  أو  املرتشحة 

التصويت، دعاية انتخابية يف حالة حضورهم يف الربامج غري السياسية.
تحرص وسائل اإلعالم والصحفيني عىل االمتناع عن القيام بالدعاية السياسية لفائدة 
حزب أو مجموعة سياسية أو شخصية سياسية أو أي جهة داعمة لطرف سيايس عند 
تغطيتها للشأن االنتخايب وتجنب بّث التقارير االخبارية التي ميكن أن تشكل دعاية 

سياسية مقنعة.
السياسيني  الفاعلني  مختلف  توظيف  تفادي  عىل  برامجها  يف  االعالم  وسائل  تحرص 

لألعياد الرسمية والدينية واملناسبات الوطنية للدعاية االنتخابية.
تحرص وسائل اإلعالم عىل منع املرتشحني من استعامل علم الجمهورية أو شعارها أو 

النشيد الوطني يف برامجها ذات العالقة بالشأن االنتخايب.
تحرص وسائل االعالم عىل توخي الدقّة والوضوح عند تقدميها للمعلومات بهدف انارة 

الناخب حول مختلف جوانب العملية االنتخابية.
تحرص وسائل االعالم عىل عدم املساس بحرمة الحياة الخاصة للمرتشحني ومتتنع عن 
بث كل خطاب فيه ثلب أو شتم أو تحريض عىل العنف والكراهية أو دعوة للتمييز 

عىل أساس الرأي أو اللون أو الدين أو الجنس أو الجهة أو أي أساس آخر.
من  لكل  املخصصة  والربامج  الفقرات  بني  الخلط  عدم  عىل  االعالم  وسائل  تعمل 
االنتخابات الترشيعية واالنتخابات الرئاسية حرصا عىل تفادي اللبس والغموض لدى 

الناخب.
صحفيني  من  لالنتخابات  ترشح  من  كل  ظهور  تفادي  عىل  االعالم  وسائل  تحرص 
برامجها طيلة فرتة ما  لديها وكل متعاون يظهر بصفة متواترة يف  ومنشطني عاملني 

قبل الحملة.
تعمل وسائل االعالم عىل اعداد مدّونة سلوك خاصة بالتغطية االعالمية لالنتخابات 

الترشيعية والرئاسية وتعزيز آليات التعديل الذايت.
تحرص وسائل اإلعالم عىل االعتامد يف الربامج املتعلقة بالشأن االنتخايب عىل صحفيني 

ملّمني بالنصوص القانونية والرتتيبية املنظمة للعملية االنتخابية.
بالشأن  املتعلقة  الربامج  يف  التفسريية  الصحافة  اعتامد  عىل  اإلعالم  وسائل  تحرص 
االنتخايب واالستعانة عند االقتضاء، بخرباء من ذوي الكفاءة يف مجال اختصاصهم، عىل 

أن ال تتضمن تدخالتهم دعاية سياسية.
تحرص وسائل اإلعالم عىل االلتزام بالنصوص القانونية املنظمة لبّث ونرش نتائج سرب 
اآلراء التي لها صلة مبارشة أو غري مبارشة باالنتخابات واالستفتاء والدراسات والتعاليق 

الصحفية املتعلقة بها.
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لالتصال  املستقلة  العليا  لالنتخابات والهيئة  املستقلة  العليا  الهيئة  بني  قرار مشرتك 
الخاصة بتغطية  القواعد  السمعي والبرصي مؤرخ يف 21 أوت 2019 يتعلق بضبط 
والبرصي  السمعي  واالتصال  اإلعالم  والترشيعيةبوسائل  الرئاسية  االنتخابية  الحملة 

وإجراءاتها
إن مجلس الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات ومجلس الهيئة العليا املستقلة لالتصال 

السمعي والبرصي.
بعد االطالع عىل دستور الجمهورية التونسية وخاّصة الفصول 31 و32 و48 و55 و75 

و125 و126 و127 والفقرة 8 من الفصل 148 منه،
واملتعلّق   2012 ديسمرب   20 املؤرخ يف   2012 لسنة   23 عدد  األسايس  القانون  وعىل 

بالهيئة العليا املستقلّة لالنتخابات وعىل جميع النصوص املتممة واملنقحة له،
املتعلّق   2014 ماي   26 يف  املؤرخ   2014 لسنة   16 عدد  األسايس  القانون  وعىل 
باالنتخابات واالستفتاء كام تم تنقيحه وإمتامه بالقانون األسايس عدد 7 لسنة 2017 

املؤرخ يف 14 فيفري 2017 وخاّصة الفقرة الثالثة من الفصل 67 والفصل 74 منه،
وعىل املرسوم عدد 116 لسنة 2011 املؤرخ يف 2 نوفمرب 2011 وخاّصة الفصول 3 و4 

و5 و42 و43 و44 و45 و46 منه،
وبعد التداول، قّررا ما ييل:

 
الباب األول: أحكام عامة

والحملة  الرئاسية  االنتخابية  الحملة  تغطية  قواعد  القرار  األول: يضبط هذا  الفصل 
االنتخابية الترشيعية  يف وسائل اإلعالم واالتصال السمعي والبرصي وإجراءاتها، وذلك 
أو  السياسية  املناظرات  أو  الحوارية  أو  منها  اإلخبارية  سواء  برامجها  لكل  بالنسبة 
حصص التعبري املبارش أو غريها، كام يضبط رشوط إنتاج الربامج والتقارير والفقرات 

املتعلّقة بالحمالت االنتخابية.
الوطنيّة  والبرصي  السمعي  واالتصال  اإلعالم  القرار عىل وسائل  أحكام هذا  وتنطبق 

التواصل  وصفحات  االلكرتونية  املواقع  وعىل  والجمعياتية  والخاصة  العمومية 
االجتامعي الرسمية التابعة لها، وتنطبق أيضاً عىل مكاتب ومراسيل القنوات األجنبية 

وعىل الوكاالت ورشكات اإلنتاج املتعاقدة معها داخل الجمهورية التونسيّة.
الفصل 2:  يقصد باملصطلحات التالية عىل معنى هذا القرار:

االنتخابية والحملة  الحملة  ما قبل  التي تضم مرحلة  املدة  االنتخابية: هي  الفرتة   •
االنتخابية وفرتة الصمت االنتخايب وبالنسبة لالنتخابات الرئاسية متتد حتى اإلعالن عن 

النتائج النهائية للدورة األوىل.
• الحملة االنتخابية: مجموع األنشطة التي يقوم بها املرتشحون أو القامئات املرتشحة 
االنتخايب  بالربنامج  للتعريف  قانونا  املحددة  الفرتة  األحزاب خالل  أو  أو مساندوهم 
عىل  الناخبني  حث  قصد  قانونا  املتاحة  واألساليب  الدعاية  وسائل  مختلف  باعتامد 

التصويت لفائدتهم يوم االقرتاع.
تفتتح الحملة قبل يوم االقرتاع باثنني وعرشين يوما وتنتهي أربع وعرشين ساعة قبل 

يوم االقرتاع.
• فرتة الصمت: هي املدة التي تضم يوم الصمت االنتخايب ويوم االقرتاع إىل حد غلق 

آخر مكتب اقرتاع بالدائرة االنتخابية.
• القامئة املرتشحة أو املرتشح: القامئات املرتشحة يف االنتخابات الترشيعية واملرتشح 

يف االنتخابات الرئاسية.
• اتصال سمعي وبرصي: كل عملية وضع عىل ذمة العموم لخدمات إذاعية أو تلفزية 

كيفام كانت طريقة تقدميها.
• بث: تغطية منطقة جغرافية بالربامج اإلذاعية والتلفزية.

• برنامج: مجموعة صور أو أصوات أو االثنني معا تشكل وحدة يف إطار الربمجة التي 
تركزها منشأة اتصال سمعي برصي بوسائلها الخاصة.

• املناظرة: هي لقاء منظم يف وسائل االتصال السمعي والبرصي يتم عىل أساس قواعد 
مضبوطة مسبقا يتم يف اطاره إدارة نقاش مبارش بني املرتشحني للرئاسة بهدف إنارة 

الناخب واطالعه عىل أفكارهم وبرامجهم.
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الترشيعية  االنتخابات  يف  املرتشحة  القامئات  ممثيل  حق  املبارش: هو  التعبري   •
السمعي  االتصال  وسائل  خالل  من  االتصال  يف  الرئاسية  االنتخابات  يف  واملرتشحني 

والبرصي العمومية لعرض برامجهم االنتخابية.
• وسائل اإلعالم السمعي والبرصي الوطنية: هي منشآت االتصال السمعي والبرصي 
البث عىل  الحاصلة عىل إجازة والتي متارس نشاط  العمومية والخاصة والجمعياتية 

نحو ما نظمه املرسوم عدد 116 لسنة 2011 املؤرخ يف 2 نوفمرب 2011.
• اإلشهار السيايس: هو كّل عمليّة إشهار أو دعايـة مبقابل مـادي أو مجانا تعتمــد 
أساليب وتقنيات التسويــق التجاري، موجهة للعموم، وتهـدف إىل الرتويج لشخص 
أو ملوقف أو لربنامج أو لحزب سيايس، بغرض استاملة الناخبني أو التأثري يف سلوكهم 
أو  املكتوبة  أو  البرصيّة  أو  السمعيّـــــة  اإلعـــــــــالم  وسائــــل  عرب  واختياراتهم 
الوسائل  أو  باألماكن  مركزة  متنقلة،  أو  ثابتة  إشهاريّة  وسائط  عرب  أو  اإللكرتونيّة، 

العمومية أو الخاصة.
• سرب اآلراء: هو تحقيق إحصايئ يهدف إىل عرض مؤرشات كمية يف فرتة زمنية محددة 

تتعلق بآراء أو نوايا أو سلوك املواطنني.
• املساواة يف التغطية: هي قاعدة يتم عىل أساسها تخصيص نفس املدة الزمنية عىل 
مستوى البث أو التعبري لتغطية الحملة االنتخابية الرئاسية ونفاذ املرتشحني  لوسائل 

االعالم السمعي والبرصي.
• اإلنصاف يف التغطية: هي قاعدة يتم عىل أساسها نفاذ القامئات املرتشحة لالنتخابات 
الترشيعية إىل وسائل اإلعالم السمعية والبرصية استنادا اىل قاعدة التناسب بني عدد 
القامئات املرتشحة عىل املستوى الوطني أو الجهوي ونسبة الحضور الزمني يف وسائل 

اإلعالم السمعية والبرصية.
• التناسب عىل املستوى الوطني: هو قاعدة التوازن بني نسبة نفاذ القامئات املرتشحة 
لوسائل اإلعالم عىل أساس نسبة عددها يف الدوائر االنتخابية أو عىل مستوى كامل 

تراب الجمهورية.
 • التناسب عىل املستوى الجهوي: هو قاعدة التوازن بني نسبة نفاذ القامئات املرتشحة 

لوسائل اإلعالم الجهوية واملحلية عىل أساس نسبة عددها يف الدوائر املعنية
أي  إىل  االنحياز  وعدم  املرتشحني  كافة  مع  ونزاهة  التعامل مبوضوعية  الحياد: هو   •
قامئة مرتشحة أو تعطيل الحملة االنتخابية لقامئة مرتشحة، وتجنب كل ما من شأنه 

أن يؤثر عىل إرادة الناخب.
 • الثلب: هو كل ادعاء أو نسبة يشء غري صحيح بصورة علنية من شأنه أن ينال من رشف 
أو اعتبار شخص معني برشط أن يرتتب عن ذلك رضر شخيص ومبارش للشخص املستهدف.

 
الباب الثاين: قواعد التغطية اإلعالمية أثناء الحملة االنتخابية

القسم األول: القواعد العامة املشرتكة
خطها  واستقاللية  التعبري  بحرية  والبرصي  السمعي  اإلعالم  وسائل  3: تتمتّع   الفصل 
التحريري يف تغطيتها للحملة االنتخابية مع التزامها مببادئ املوضوعية والنزاهة والحياد.

املنصوص  للضوابط  االنتخابية  للحملة  تغطيتها  يف  اإلعالم  وسائل  4: تخضع  الفصل 
عليها بالترشيع الجاري به العمل وألحكام هذا القرار ولألحكام الواردة يف قرار الهيئة 
العليا املستقلّة لالنتخابات املتعلّق بضبط القواعد والرشوط التي يتعني عىل وسائل 
اإلعالم التقيد بها أثناء الحملة االنتخابية، وملقتضيات كراسات الرشوط الصادرة عن 
الهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي والبرصي واملتعلقة بإحداث واستغالل قنوات 

تلفزية وإذاعية.
التي  البرصية  السمعية  اإلعالم  االنتخابية يف وسائل  بالحملة  القيام  يجوز  5: ال  الفصل 
متارس نشاط البث خارج إطار املرسوم عدد 116 لسنة 2011 وغري الحاصلة عىل إجازة.

تغطية  بتأمني  أصنافها  مبختلف  والبرصي  السمعي  اإلعالم  وسائل  6: تلتزم  الفصل 
الحملة االنتخابية من خالل صحفيني لهم قدر من الحرفية والتجربة وإملام بالقوانني 
والرتاتيب املنطبقة عىل العملية االنتخابية. وعىل الصحفي أيا كان صنف املنشأة التي 
يشتغل بها االلتزام بالقواعد املهنية واألخالقية وعدم الخضوع ألي شكل من أشكال 
التوجيه أو التهديد أو االبتزاز  وإعالء حق الناخب يف تغطية متوازنة وذات مصداقية.

للمرتشحني،  الخاصة  الحياة  بحرمة  املساس  بعدم  اإلعالم  وسائل  الفصل7: تلتزم 



دليل اإلجراءات للتغطية الصحفية لالنتخاباتدليل اإلجراءات للتغطية الصحفية لالنتخابات

49 48

واالمتناع عن بث كل خطاب فيه حّث عىل العنف أو الكراهية أو التعصب أو التمييز 
عىل أساس اللون أو الجنس أو الدين أو االنتامء الجهوي  أو  عىل أي أساس آخر وكل 

ما من شأنه أن ميس من قيم الدولة املدنية الدميقراطية الواردة يف الدستور.
الفصل 8: تلتزم وسائل اإلعالم عند اختيار مقتطفات من بيانات وترصيحات املرتشحني 

بعدم تحريف معناها ومقاصدها.
ومينع عليها، عند بث أو إدراج الربامج اإلذاعية والتلفزية الخاصة بالحملة أو لجزء 
منها عىل مواقعها االلكرتونية أو عىل صفحات التواصل االجتامعي التابعة لها، إعادة 
أو يؤّدي إىل  أو االقتطاع من محتواها مبا ميس من جوهر مضمونها األصيل  تركيبها 

تحميله معنى مغايراً.
الفصل 9: تلتزم وسائل اإلعالم بتمكني كل مرتشح تعرّض للتشويه أو الثلب من حق 
الرد ومن التصحيح إن وردت يف شأنه معلومات خاطئة من شانها تضليل الناخبني. 
ويتم ذلك يف أجل ال يتجاوز 24 ساعة من تاريخ إيداع املعني باألمر لطلب كتايب يف 

الغرض لدى وسيلة اإلعالم املعنية.
عليها صلب  املنصوص  للضوابط  وفقا  والتصحيح  الرد  10: تتم مامرسة حق  الفصل 

كراسات الرشوط.
ال يجوز أن يتضّمن حق الرد عبارات مخالفة للقانون أو مسا من رشف األشخاص أو سمعتهم.
الفصل 11: يف صورة رفض الوسيلة اإلعالمية املعنية متكني الطالب من حق الرد أو 
األجل  انقضاء  بعد  الصمت  ويعد  معلل.  كتايب  قرار  مبقتىض  إبالغه  تتوىل  التصحيح 

املذكور رفضا ضمنيا.
يتّم الطعن يف قرار الرفض أمام الهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي والبرصي يف 
أجل ال يتجاوز 24 ساعة من تاريخه وتبت الهيئة يف الطعن يف غضون األربع وعرشين 

ساعة املوالية
الرئاسية  االنتخابية  الحملة  برامج  الخلط بني  الفصل 12: تلتزم وسائل اإلعالم بعدم 
وبرامج الحملة االنتخابية الترشيعية وأن تكون الربمجة املخصصة لكل منهام مسبوقة 

بشارة سمعية أو برصيّة خاّصة بها، كام يشار إىل ذلك رصاحة خالل البث.

الفصل 13: تُعد وسائل اإلعالم قبل انطالق كل من الحملة االنتخابية الرئاسية والحملة 
ضبطهام  يتم  للتغطية،  املخصصة  للربامج  تفصيليني  مخططني  الترشيعية  االنتخابية 
بالتشاور مع الهيئات التحريرية. ولها حرية تحديد عدد الربامج املخصصة ونوعيتها 

مع مراعاة أحكام هذا القرار.
مواقعها  عىل  يبث  وما  اإلعالم  لوسائل  والتلفزية  اإلذاعية  الربامج  املخطط  ويشمل 

االلكرتونية وصفحات التواصل االجتامعي الرسمية التابعة لها.
املستقلة  العليا  للهيئة  التفصييل  املخطّط  بتسليم  اإلعالم  وسائل  14: تلتزم  الفصل 
لالتصال السمعي والبرصي، وذلك قبل بداية الحملة االنتخابية بسبعة أيام عىل األقل، 

ونرشه عىل املواقع االلكرتونية الخاصة بها.
الفصل 15: تلتزم وسائل اإلعالم بتأمني نرشات إخبارية خاصة بالحملة االنتخابية، وفق 

ما تسمح به إمكانياتها ومواردها البرشية.
وتلتزم بعدم دمج فقرات ترفيهية ضمن الربامج واملجالت اإلخبارية الخاصة بالحملة االنتخابية.

وعدم  التنّوع  أساس  عىل  الضيوف  باختيار  الحوارية  الربامج  اجراء  عند  تلتزم  كام 
السعي اىل اقصاء أي طرف، وعىل الصحفي الذي يدير الحوار ذكر املعايري التي تم 

عىل أساسها استضافتهم.
املبارش  املخاطب  يكون  خاص  منّسق  بتعيني  إعالم  وسيلة  كل  16: تلتزم  الفصل 

للتنسيق مع جميع األطراف والهياكل املعنيّة خالل الحملة االنتخابية.
عند  الناخبني  آراء  سرب  نتائج  عن  اإلعالن  بعدم  اإلعالم  وسائل  17: تلتزم  الفصل 
خروجهم من مكاتب االقرتاع قبل إغالق آخر مكتب اقرتاع بالدائرة االنتخابية بالنسبة 

لالنتخابات الترشيعية وغلق آخر مكتب اقرتاع بالنسبة لالنتخابات الرئاسية.
الفصل 18: يتعني عىل وسائل اإلعالم، عند اإلعالن عن نتائج سرب اآلراء وفقا للضوابط 

املذكورة، اإلشارة اىل ما ييل:
• أن النتائج املعروضة ال تعكس النتائج النهائية للتصويت.

• اإلعالن عن اسم الهيكل الذي أعد عملية سرب اآلراء، واملنهجية املعتمدة، وتفاصيل 
العينة، ونسبة الخطأ، والجهة أو الشخص أو الحزب الذي أُنجز السرب بطلب منه.
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الفصل 19: يحجر عىل وسائل اإلعالم اإلعالن عن النتائج األولية أو النهائية لالنتخابات 
قبل اإلعالن عنها بصفة رسمية من قبل الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات.

 
القسم الثاين: النفاذ إىل وسائل اإلعالم السمعي والبرصي

خالل  من  التنوع  بضامن  االنتخابية  الحملة  خالل  اإلعالم  وسائل  20: تلتزم  الفصل 
حضور مختلف الحساسيات الفكرية والسياسية، وذلك من خالل توفري تغطية إعالمية 
بالنسبة  اإلنصاف  قاعدة  الرئاسية وتحرتم  لالنتخابات  بالنسبة  املساواة  قاعدة  تحرتم 

لالنتخابات الترشيعية.
بتحقيق  الوطني  املستوى  عىل  تبث  التي  واإلذاعية  التلفزية  القنوات  كافة  تلتزم 
اإلنصاف باعتامد التناسب عىل املستوى الوطني، كام تلتزم القنوات الجهوية بتحقيق 
يف  املحدد  بثها  مبجال  املشمول  الجغرايف  املستوى  عىل  التناسب  باعتامد  اإلنصاف 

اتفاقيات اإلجازة، بالنسبة لالنتخابات الترشيعية.
انتخابية محددة أو  التغطية اإلعالمية لربنامج أو جزء منه عىل دائرة  وإذا اقترصت 

أكرث، يتم اعتامد التناسب بالنسبة إىل الدائرة أو الدوائر االنتخابية املعنية.
لالنتخابات  املرتشحة  بالقامئات  التعريف  عىل  اإلعالم  وسائل  21: تعمل  الفصل 

الترشيعية أيا كانت نسبة حضورها يف الدوائر االنتخابية.
الفصل 22:  تحتسب ضمن التغطية اإلعالمية للحملة كل تغطية:

• تّم التعبري فيها من املرتشح بصفته تلك، أو بأي صفة أخرى،
• متّت يف الربامج املتعلقة بالحملة أو يف غريها. ويستثنى من ذلك ما يقتضيه حق 

الرد أو التصحيح.
الفصل 23: تعمل وسائل اإلعالم عىل توفري ظروف بث وإنتاج متامثلة لكل املرتشحني 

لالنتخابات.
الفصل 24: تلتزم وسائل اإلعالم بعدم دعوة املرتشحني يف الربامج غري املخصصة للحملة االنتخابية.

الفصل 25: تعمل وسائل اإلعالم عىل مراعاة مبدأ التناصف يف مختلف الربامج اإلذاعية 
والتلفزية املخصصة لالنتخابات، وعدم التعاطي مع الضيفات واملرتشحات وفق خطاب 

مهني أو فوقي أو ساخر ومراعاة مبادئ مقاربة النوع االجتامعي.
اإلذاعية  الربامج  مختلف  يف  الشباب  ترشيك  عىل  اإلعالم  وسائل  26: تعمل  الفصل 
والتلفزية املخصصة للحملة االنتخابية ويف نقاش املواضيع ذات العالقة بالشأن العام.

الفصل 27: تعمل وسائل اإلعالم عىل تيسري نفاذ املرتشحني لالنتخابات والضيوف من 
ذوي اإلعاقة إىل الربامج املخصصة للحملة االنتخابية، وذلك بالوسائل املالمئة.

 
القسم الثالث: الدعاية االنتخابية غري املبارشة

إعالمي  تدخل  أو  رسمي  كل خطاب  بث  االنتخابية  الحملة  28: مينع خالل  الفصل 
صادر عن رئاسة الجمهورية أو الحكومة أو أعضاء مجلس نواب الشعب أو املجالس 
الجهوية أو البلدية أو عن أي سلطة عمومية أخرى يتضمن  دعاية انتخابية بصورة 

مبارشة أو غري مبارشة.
الفصل 29: مينع توظيف املنشآت اإلعالمية من قبل أصحابها أو املساهمني فيها أو من 
قبل ذوي العالقة الثابتة للدعاية املبارشة أو غري املبارشة للمرتشحني منهم أو للدعاية 

املضادة ملنافسيهم
الفصل 30: تلتزم وسائل اإلعالم مبنع ظهور كل من ترشح من املنشطني ومحرري األخبار 
ومقدمي الربامج والصحفيني واملسؤولني التابعني لها، صورة أو صوتا، بربامجها اإلذاعية 
والتلفزية خالل الحملة االنتخابية، وذلك يف غري املساحات املخّصصة للقامئات املرتشحة.

أو  ترشحوا  والذين  تحريريّة  مهاماً  يبارشون  الذين  أعوانها  تكليف  بعدم  تلتزم  كام 
أعلنوا ترشحهم لالنتخابات مبهام لها عالقة بالتغطية اإلعالمية للحملة.

 
القسم الرابع: يف التزامات وسائل اإلعالم السمعي البرصي العمومي

بصفتها مرفقا عموميا  العمومي  والبرصي  السمعي  اإلعالم  الفصل 31: تلتزم وسائل 
بتسخري إمكانياتها لضامن تغطية شاملة لالنتخابات. وعليها تخصيص جزء من برمجتها 
قبل بداية الحملة االنتخابية إلنارة الناخبني وتبيان أهمية العملية االنتخابية ومتكينهم 

من املعلومات الدقيقة التي تدعم إرادتهم الحرة يف عملية االختيار.
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املرتشحني  نفاذ  بتيسري  العمومي  السمعي والبرصي  اإلعالم  الفصل 32: تلتزم وسائل 
ذوي اإلعاقة إىل الربامج املتعلقة بالحملة من خالل توفري التقنيات املناسبة وتعمل 

عىل تأمني مواكبة النرشات اإلخبارية بلغة اإلشارة،
 

الباب الثالث: يف قواعد تنظيم املناظرات  والتعبري املبارش
القسم األول: يف املناظرات

لالنتخابات  املرتشحني  بني  مناظرات  تنظيم  العمومية  اإلعالم  33: لوسائل  الفصل 
الرئاسية يف الدور األول والثاين تحت ارشاف الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات والهيئة 

العليا املستقلة لالتصال السمعي والبرصي.
هذه  وبث  تنظيم  يف  املشاركة  الخاصة  والبرصية  السمعية  اإلعالم  لوسائل  وميكن 

املناظرات بالتنسيق مع مؤسستي اإلذاعة والتلفزة التونسيتني.
 

• ويشرتط يف هذه املناظرات ماييل:
• خضوع جميع إجراءات تنظيم املناظرة إىل القرعة ،بحضور عدل منفذ، يف كل ما من 

شأنه إعطاء امتياز ملرتشح عىل حساب آخر.
• يف الدور األول، يقع تقسيم املرتشحني إىل مجموعات متساوية باعتامد القرعة عىل 
أولوية  الربملان وتكون  األقل لحزب ممثال يف  أن يكون يف كل مجموعة مرشحا عىل 
إذ زاد عددهم عن عدد املجموعات  البقية  الربملان ويلحق  االختيار لألكرث متثيال يف 

بعملية القرعة.
• يجب أن يتم ضبط الخيارات التقنية مسبقا وفق تصور مفصل، يهدف إىل تحقيق مبدأ 

املساواة بني مختلف املرتشحني، ويخضع إىل مصادقة هيئة االتصال السمعي البرصي.
• رضورة اعتامد مبدأ التناصف يف اختيار الصحفيني وأن تتوفر فيهم الكفاءة وااللتزام 

بأعىل قدر من قواعد املهنة وأخالقياتها.
• يلتزم الصحفيون املكلفون بإجراء املناظرة مبا ييل:

• إطالع املرتشحني والجمهور مسبقا عىل قواعد إدارة النقاش.

• الحياد يف طريقة طرح األسئلة وإدارة الحوار مبا يف ذلك أشكال التعبري غري اللفظي 
كالحركة وتعبريات الوجه….

• املساواة بني املرتشحني وعدم اإلساءة بأي شكل من االشكال ألي مشارك منهم.
• االلتزام باألسئلة املحددة مسبقا.

• عدم االنخراط يف محاججة املرتشحني.
• فرض التزام جميع املرتشحني باحرتام الحريات الفردية وبعدم استعامل خطاب فيه 

ثلب أو متييز أو تحريض عىل الكراهية أو توظيف للدين.
• فرض احرتام املدة الزمنية املخصصة لكل مرتشح.

• ضبط زمن أخذ الكلمة مسبقا بني املرتشحني بالتساوي وتخصيص نحو ثلث مدة أخذ 
الكلمة لكل مرتشح للتعليق الحر.

الفصل34: يجب إعالم جميع املرتشحني مبوعد املناظرة مسبقا ومبختلف القواعد التي تحكمها.
يف حالة تخيل أحد املرتشحني عن املشاركة بعد إبداء موافقته يتم إجراؤها يف املوعد 

املحدد لها مع الحفاظ عىل التوقيت املخصص لكل مرتشح.
ويف حالة امتناع أحد املرتشحني عن املشاركة يف املناظرة، يف الدور الثاين لالنتخابات 

الرئاسية، أو االنسحاب منها بعد موافقته، يتم إلغاؤها.
الفصل 35: ال ميكن لوسائل اإلعالم إعادة بث املناظرات خالل فرتة الحملة االنتخابية 

سواء كليّا أو جزئيا.
العليا  الهيئة  لدى  التظلم  ميكن  املناظرة،  بقواعد  االلتزام  عدم  حالة  36: يف  الفصل 

املستقلة لالنتخابات والهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي والبرصي فورا.
يتم النظر يف مطلب التظلم يف أجل ال يتجاوز 24 ساعة.

الفصل 37: تحدث لجنة مشرتكة بني الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات وهيئة االتصال 
السمعي البرصي تكلف باإلرشاف عىل عمليات القرعة وحسن تنظيم املناظرات مبا 

يكفل املساواة بني جميع املرتشحني
 القسم الثاين: التعبري املبارش

الفصل 38: يف  حال إقرار الهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي والبرصي والهيئة 
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العليا املستقلة لالنتخابات إمكانية اعتامد التعبري املبارش  كوسيلة لالتصال من قبل 
املرتشحني لالنتخابات الرئاسية والقامئات املرتشحة لالنتخابات الترشيعية يعهد لوسائل 

االعالم السمعية والبرصية العمومية تنفيذ ذلك.
الفصل 39:   يتّم انتاج برامج التعبري املبارش وبثها يف ظروف متامثلة بني املرتشحني 

والقامئات املرتشحة.
الفصل 40:  تحدد رشوط اإلنتاج والعرض مبا يف ذلك شكل ومدة وتوقيت وترتيب 
العليا املستقلة لالتصال السمعي  الهيئة  البث وغريها ضمن مذكرة تفصيلية تضعها 
والبرصي بالتنسيق مع مؤسستي اإلذاعة والتلفزة التونسية، ويقع نرشها عىل أقىص 

تقدير 72 ساعة بعد نرش القامئات املرتشحة واملرتشحني املقبولني نهائيا.
جميع  لرفع  الالزمة  التدابري  التونسية  والتلفزة  اإلذاعة  مؤسستا  تتخذ  الفصل41:ـ 
العراقيل التي قد متنع كل مرتشح ذي إعاقة من التعبري يف برامج التعبري املبارش، مبا يف 

ذلك تيسري النفاذ لألستديوهات املعّدة إلنتاج تلك الربامج.
تبث  إشارة  بواسطة  املبارش  للتعبري  املخصصة  الربامج  عن  اإلعالن  يتم  42:ـ  الفصل 
قبل وأثناء الحصص املذكورة تتضّمن إعفاء منشأة االتصال السمعي والبرصي من أية 

مسؤولية عاّم تضمنته تلك الحصص من مضامني.
واالتصال  اإلعالم  وسائل  قبل  من  املبارش  التعبري  برامج  بث  ميكن  ال  43:ـ  الفصل 
إطار  يف  منها  قصرية  مقتطفات  ببث  استثنائيا  ويسمح  الخاصة،  والبرصي  السمعي 
تحميلها  إىل  يؤّدي  أو  األصيل  مضمونها  من  ذلك  ميس  أن  دون  الصحفية  التعاليق 

مضموناً مغايراً.
موقعها  عىل  والبرصي  السمعي  لالتصال  املستقلة  العليا  الهيئة  تضع  44:ـ  الفصل 

االلكرتوين جدوال خاصا يتعلق بالتغطية اإلعالمية للحملة.
املبارش  التعبري  لحصص  التفصيلية  املذكرة  االلكرتوين  موقعها  عىل  كذلك  وتنرش 
اإلعالم  وسائل  قبل  من  املعتمدة  للحملة  اإلعالمية  للتغطية  التفصيلية  واملخططات 

واالتصال السمعي والبرصي.

الباب الرابع: أحكام ختامية
التزام  مدى  والبرصي  السمعي  لالتصال  املستقلة  العليا  الهيئة  45: تراقب  الفصل 
وسائل اإلعالم مببادئ املساواة اإلنصاف والتنوع وقواعد أخالقيات املهنة، وتعد تقريرا 

دوريا يف الغرض يتم نرشه للعموم.
القامئات  بحضور  املتعلقة  الزمنية  للمدد  املأوية  النسب  تحديد  46:  يتّم  الفصل 
املرتشحة يف وسائل االعالم السمعية والبرصية العمومية والخاصة حال ضبط القامئات 

النهائية يف جميع الدوائر وذلك يف اطار ملحق لهذا القرار.
به  الجاري  الترشيع  ألحكام  وفقا  عليه  يعاقب  القرار  لهذا  خرق  47: كل  الفصل 
السمعي والبرصي، يف صورة معاينتها  املستقلة لالتصال  العليا  الهيئة  العمل. وتتخذ 
إلخالل باملبادئ املذكورة أعاله، القرارات الالزمة، وعىل وسيلة اإلعالم املعنية تدارك 

اإلخالل املرتكب يف أجل ال يتجاوز 24 ساعة.
الفصل 48: تلغي أحكام هذا القرار وتعوض القرار املشرتك بني الهيئة العليا املستقلة 
لالنتخابات والهيئة العليا لالتصال السمعي والبرصي املؤرخ يف 5 جويلية 2014 املتعلق 
بضبط القواعد الخاصة للحملة االنتخابية وحملة االستفتاء بوسائل االعالم واالتصال 

السمعي والبرصي واجراءاتها.
للجمهورية  الرسمي  بالرائد  وينرش  تاريخه  من  نافذا  القرار  هذا  49: يصبح  الفصل 
التونسية وعىل املوقع االلكرتوين للهيئة العليا املستقلة لالنتخابات واملوقع االلكرتوين 

للهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي والبرصي.
 

حّرر بتونس يف 21 أوت 2019
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