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 التونسية للتلفزة االنتخابي سلوكالمدونة 

 

I. تمهيد: 

يات المتحكمة لفهم اآلل يحتاج المواطنون خالل الفترة االنتخابية إلى وسائل إعالم ناجعة وذات مصداقية 

  رتبطة بهفي رهانات المجتمع واإلطالع الدقيق والشامل على المسار االنتخابي والمؤسسات الدستورية الم

ن عهم الحّرة وتكوين فكرة  جيّدة عن المترشحين لالنتخابات، بما يمكنهم من  تحديد مواقفهم وضبط اختيارات

 رويّة وتبّصر.

تخابية ترات االنإن ثقة الجمهور في وسائل اإلعالم مسألة أساسية وتطلعاته إليها وانتظاراته منها في الف 

لمرجعية ذه القيم  امعلومة  موثوقة ودقيقة  وكاملة ومتوازنة. إن هكثيرة متنّوعة وهو ما يحّملها  أمانة تقديم 

 التونسية وتنظمه سعيا  للوصول إلى أعلى درجات النزاهة  والتميّز.  التلفزةتحفّز إنتاج 

 مدونة سلوك تضمنت في بابها التاسع تغطية 2012أصدرت خالل سنة التونسية  التلفزةوحيث أن 

نصاف ضيف إليها لتأمين أعلى درجات اإلنإلى تلك المدونة ونستند فإننا ساالنتخابات واالستفتاءات ،

 .2018البلدية لسنة والشفافية بمناسبة االنتخابات 

بعها ية وما يتوتعمل التلفزة التونسية على أن تكون المصدر األول للمعلومات المتعلقة بالحملة االنتخاب

ت لالنتخابا النتائج وما يحصل بعدها من نقاشات وتحليالت يوم الصمت االنتخابي ويوم االقتراع ويوم إعالن

لعام اسي والرأي ونتائجها ، كما أن التلفزة التونسية مطالبة بأن تكون المصدر الموثوق به لدى المواطن التون

 الدولي خاصة عندما ننظر إلى حجم االهتمام الدولي باالنتخابات التونسية .

 ذه الخدمةا لتغطية االنتخابات ،تتولى التلفزة التونسية في إطار هوحيث أنها مرفق عمومي مخول رسمي

: 

 ـــــــ توضيح القوانين واإلجراءت الخاصة بالعملية االنتخابية للجمهور .

 ـــــــــ المساهمة في التعريف بالبرامج االنتخابية للمترشحين .

 من فهم أكبر لمضامينها . ــــــــــ مساءلة المترشحين عن فحوى برامجهم لتمكين الجمهور 

ئيا وهي تلقا تحددها التلفزة التونسية مدونة السلوك هذه وسيلة تعديل ذاتي، تتضمن معايير ملزمة و

 الدقةلشفافية ووا، النزاهة اإلنصاف ،الحياد ،ة هي  االستقاللية ساسيمبادؤها األتشتمل على مرجعية أخالقية 

طي مية والتعااليو التلفزيةعلى عدد من اآلليات التنفيذية لتكريس هذه المبادئ واستحضارها في الممارسة ، و

 مع الحدث االنتخابي الهام الذي يعيشه التونسيون داخل الوطن .

 

 

II   :مبادئ أساسية 

 ـ   االستقاللية 1 -
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منتجون التونسية مؤسسة عمومية مستقلة عن كل مصلحة خاصة. واإلدارة، كما المحررون وال التلفزة  

المركزي  المقرفي بما في ذلك المصّورون والمخرجون والتقنيّون ،والمنشطون وسائر المشتغلين بالمضامين 

السياسية  الضغوطاتالبوابة والمواقع االلكترونية  يتخذون قراراتهم دون الوقوع تحت تأثير وفي الجهات و

ابي شأن االنتخواالقتصادية وغيرها من  التأثيرات الخارجية. فالقرارات اإلدارية والتحريرية ذات الصلة بال

انت وبأي كتتخذ بمعزل عن الميوالت والمصالح الشخصية، وكل  محاولة للتأثير أو شراء الذمة  من أي جهة 

 . م حال وقوعها وفضح مرتكبيهاهي مرفوضة قطعيا ووجب اإلعالشكل من األشكال 

عوون، في التونسية مكانة خاصة في فترة االنتخابات. لذلك فهم مدالتلفزة وللمشتغلين بالمضامين في 

تجدات المستقل والتفاعل بكل حرية مع المس التلفزيإطار الخط التحريري لمؤسستهم، إلى تكريس العمل 

حوارا ا ، تفسيرا وتبسيطلمهنية األنسب إخبارا وتحليال، لطريقة اوفقا لفيطرحون المواضيع ويتناولونها 

ي وص عليها فونقدا، مستندين في كل ذلك إلى المعايير الحرفية المتعارف عليها وإلى المبادئ والقيم المنص

للقرارات ووالقوانين االنتخابية و 2014لمبادئ دستور جانفي هذه المدونة وفي إطار من االحترام التام 

 الصادرة عن الهيئات القانونية ذات الصلة بالشأنين االنتخابي واإلعالمي.والتوصيات 

 ـ  الحياد  2           

كرهم سابقا وكل المشتغلين بالمضامين ،كما ورد ذالتونسية ومنتجوها ومنشطوها   التلفزةيلتزم صحافيو 

دره، ت صحته  ووثقت مصابالبحث عن الحقيقة فال يبثون من المعلومات إال ما تأكدفي هذه المدونة ، 

الخبراء متخذين في االعتبار كل المعطيات الضرورية لفهم مسألة ما، مستعينين في ذلك، عند الحاجة،  ب

 والعارفين بالشأن االنتخابي من المتمتعين بالكفاءة والمشهود لهم بالنزاهة.

والجرائم  الت والتجاوزاتالتونسية على تقديم المستجدات االنتخابية ومعاينة  اإلخال التلفزةوتسهر 

عّوة إلى االنتخابية إن وجدت بفضل اإلطالع الدقيق على التشاريع والنصوص االنتخابية القائمة  وهي مد

زب أو استحضار  مجمل المواقف واآلراء ذات الصلة بالسباق االنتخابي فال تحابي أي إيديولوجيا أو ح

ن تجنب باالنتخابات في لغة محايدة ونزيهة. وال بد مالخاصة  التلفزيةمجموعة مصالح. وتصاغ البرامج 

قة صياغة تأثير اآلراء الشخصية للصحافيين والمنتجين والمنشطين وسائر المشتغلين بالمضامين،  على طري

هجم أو ، بل عليهم أن يطرحوا أسئلة دقيقة ومحايدة،   دونما تأو طريقة تصويرهم أسئلتهم أو نصوصهم 

حترام هذه امتوازنين مع ضيوفهم فال ينتقدون البعض ويجاملون البعض اآلخر . ويتأكد عدوانية وأن يكونوا 

 .الفترات االنتخابية واالستفتاءاتفي بشكل دائم بما  المبادئ والتدابير 

تخابية  مالت االنكما يجب االنتباه عند تغطية األنشطة الحكومية في النشرات والبرامج اإلخبارية أثناء الح

جمل وخاصة تكون هذه األنشطة في إطار الحملة االنتخابية للحزب أو األحزاب في الحكم ، وفي المإلى أال 

 ب ألن يكونفي فترة الحمالت االنتخابية وقبلها فإن دعوة سياسي لحضور نشرة إخبارية أو برنامج ّمــا يج

 ر .االستثناء وليس القاعدة ويجب أن يكون مبررا وبقرار ال يقل عن رئاسة التحري

أ إن كما يجب أخذ أي تشكيات من أي طرف معني باالنتخابات بكل جدية والرد عليها مع تصحيح الخط

 وقع .

 نشر نتائج وتلتزم بعدماالنتخابي ) يوم الصمت ويوم االقتراع ( وتحترم التلفزة التونسية فترة الصمت 

ال جد التي ال م االقتراع على المواضيعوتقتصر في تغطيتها اإلخبارية يو سبر اآلراء خالل الفترة المعنية .

ريحات فيها مثل توجه الناخبين لصناديق االقتراع ، وظهور المترشحين في مكاتب االنتخاب دون أخذ تص

لة منهم ، ويجب تفادي الخوض في أية مواضيع كانت محل نقاش أو مشادات بين المترشحين أثناء الحم

ثل هذه ن األسباب ، وحتى وإن جدّت أحداث أو تصريحات حول ماالنتخابية وعدم العودة إليها ألي سبب م

لى سية بالسعي إال تتهم التلفزة التونحتى المواضيع يوم االقتراع وقبل إغالق آخر مكتب ،يجب تجاهلها تماما 

 .التأثير على قرار الناخب  
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نين، اتخاذ ارين ومتعاوالتونسية، ق التلفزةويمنع على المشتغلين بالمضامين وسائر العاملين بمؤسسة   

التصريح   أي موقف علني حول مواضيع سياسية خالفية،  وهذا يعني أنه عليهم خالل الفترة االنتخابية عدم

في   المؤسسة بآرائهم أو مواقفهم لفائدة أو ضد حزب أو قائمة أو مترشح ، وتجنب ما يتنافى وحيادية

شبكات التواصل االجتماعي وغير ذلك من على الشخصية والحسابات االجتماعات العامة والمدونات 

 فضاءات التعبير العامة واالفتراضية.

ث ونسية عن بالت التلفزةوحرصا على تفادي ما يمكن فهمه على أنه انحياز أو توجيه للرأي العام، تمتنع  

 أغان ذات صبغة سياسية أو دينية تتضّمن دعوة للتصويت لفائدة أو ضد حزب أو شخص أو قائمة.

 ـ  اإلنصاف  3 ـ

اب ختلف األحزالتونسية في تغطياتها اإلعالمية للفترة  االنتخابية، الوزن االنتخابي لم التلفزةتراعي 

النتخابي والقائمات  وتتخذ من اإلجراءات ما يجعل تلك التغطيات من الناحية الزمنية  مناسبة للحضور ا

 للمرشحين.

لة يئة المستقالتونسية في سعيها إلى اإلنصاف إلى المعطيات الموضوعية المعتمدة من اله التلفزةوتستند 

ه الهيئة ا تقره  هذلالنتخابات مثل نسبة الحضور في الدوائر االنتخابية وتلتزم أثناء فترة الحملة االنتخابية م

 جرائية وتوصيات.باالشتراك مع الهيئة العليا المستقلة لالتصال السمعي والبصري من ضوابط إ

ى بية أو إلوال ينبغي لمراعاة الوزن االنتخابي للمرشحين أن يؤدي إلى التمييز بين القائمات االنتخا

عمومي تهميش أصحاب الحضور المحدود في السباق االنتخابي فلهؤالء الحق التام في استعمال المرفق ال

 لبرامج. ا يحقق تعددية المواقف واآلراء والتبليغ صوتهم بما يناسب حضورهم في الساحة االنتخابية وبم

إلعالمية بين المرشحين في أشكال التغطية اوعلى مختلف محاملها قناتيها سية بالتون التلفزةوتساوي 

المشاركة  ووسائل البث ومواعيده  وتعمد إلى القيام بعمليات القرعة الضرورية عند الحاجة لضبط ترتيبات

وعدول  يةالفقرات المسجلة وذلك بحضور من يمثل المرشحين والهيئات المعن في مساحاتها الحوارية أو لبث

 .التنفيذ 

حقيقا تلتونسية، ا للتلفزةووفقا لما تمليه متطلبات التغطية االنتخابية في بعديها الوطني والجهوي، يحق   

وكافة  امشاهديهوهي تحرص في كل هذا على  إعالم كمؤسسة تلفزية بقناتين لإلنصاف، أن تتصّرف 

احة صالية المتوذلك عبر كل الوسائل االت المعنيين بالشأن االنتخابي بخططها اإلعالمية إنتاجا وبرمجة وبثا

 .والممكنة 

 

 

 ـ  الشفافية  4 -

لوك هذه التونسية بإبداء شفافية قصوى حول ممارستها المهنية، وهكذا فإن مدونة الس التلفزةتلتزم 

ها موضوعة على ذمة الجمهور العريض واألحزاب لكي يطلع كل المعنيين بالشأن االنتخابي على قواعد

 ولكي يتمكن الجميع من مراقبة مدى احترامها. 

ويج ابية والترمكونات خطتها اإلعالمية للفترة االنتخ التونسية كذلك باإلعالن عن مختلف التلفزةوتلتزم 

 لذلك بمختلف األشكال والوسائل بما يتيح سبل اإلطالع والمتابعة والمالحظة.
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لى سعي ويأتي وضع منظومة ذاتية للرصد االنتخابي وتعيين وسيط إعالمي للفترة االنتخابية دليال ع

ف اد واإلنصاق من مدى التزامها بمبادئ االستقاللية والحيالتونسية إلى توفير آليات عملية للتحق التلفزة

 والشفافية المعلنة في هذه المدونة.

 الدقــــــــــــــــــــــــــــــــــــةـ   5 -

 تتطلب تغطية االنتخابات التقيد الصارم بالمبادئ األخالقية للسياسة التحريرية من حيث : 

 ـــــــــ القوانين االنتخابية .

 ــــــــــــ االطالع على فصول الدستور ذات الصلة .

تها أهم شخصياوــــــــــــــ معرفة أهم القائمات المترشحة من األحزاب السياسية المشاركة واتجاهاتها 

 وأية تحالفات فيها أو انقسامات داخلها .

 ن يقوم اإلعالمي بـــــــــ :كما تتطلب الدقة في تغطية االنتخابات أ

 التثبت في أسماء المترشحين . ـــــــــ ــــ

 ــــــــــــــ  ذكر أرقام دقيقة عن المشاركين .

 ــــــــــــــ نقل تصريحات المترشحين بأمانة مطلقة .

 ميته لذلكـواعتبارا إلى وجود تقنيات تصوير ومونتاج غير مقبولة يمكن أن تؤثر على محتوى الخبر وأه

 التالية :وجب احترام المسائل 

 ـــــــ أثناء التصوير :1

 *يمنع الطلب من أي حشود ترديد شعارات أو إبداء الحماسة أمام الكاميرا .

 ، * لضمان األمانة في النقل يجب عدم حصر التصوير في زاوية ضيقة إلظهار أن الحدث كان فاشال

 د .ية إلظهار حقيقة المشهويفضل في هذه الحاالت استخدام اللقطات الواسعة ما أمكن من أماكن عال

 االنطالق * يجب أن يتم التصوير مع البداية الرسمية للحدث وعدم االكتفاء باللقطات التي تصّور قبل

 الرسمي .

 

 ـــــ أثناء المونتاج :2

خاطئا  التي تظهر كأنها في الوقت نفسه ، وتعطي انطباعا Insertsيجب تفادي استخدام صور القطع  *

 مسؤول يتوجه بخطاب إلى الحاضرين في حين تظهر قطع التقطت قبل االنطالق"حول الحدث مثال ذلك 

أشخاصا منشغلين بالحديث ما يعطي صورة مغلوطة وكأن الحاضرين غير معنيين الرسمي لالجتماع 

 بالخطاب ."

 لحدث .اند استخدام الجرافيكس لتفسير أو إضافة معلومة حتى ال يتشوه معنى * يجب االنتباه جيدا ع

 * يجب عدم استخدام التالعب الرقمي بالصور الفوتوغرافية والوثائق .
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ور * يجب تفادي استخدام الصور األرشيفية بطريقة يمكن أن تضلل الجمهور مثل إعادة استخدام ص

تصوير ل االستخدام يجب وضع غشارة كتابية واضحة عن تاريخ الاجتماع قديم على اجتماع جديد ، وفي حا

 ومكانه.

 لصور.ا* إذا لم تكن صور األرشيف من إنتاج التلفزة التونسية يجب اإلشارة كتابيا إلى مصدر هذه 

III  آليات التعديل الذاتي 

  Monitoringـ  منظومة ذاتية للرصد  والقيس     1ـ 

 د والقيس .وضع منظومة ذاتية للرص  2018البلدية ماي بمناسبة االنتخابات  ستتولى التلفزة التونسية 

يدها رصد تدخالت  المرشحين إلى االنتخابات في  مواعستتولى التلفزة بمقتضى هذه المنظومة،  و 

ل، يتم اإلخبارية وبرامجها التنشيطية اليومية  وقيس مدتها وضبط توقيت بثها وتضمين كل ذلك في جداو

 تجميعها وتحويل ما يرد فيها من معطيات كمية إلى رسومات بيانية مقارنة. 

تعديل  صيرتي قد يشوب أداءها اإلعالمي إخالل أو تقال القناةوفي ضوء المالحظات المجّمعة، يطلب من 

 ما  ينبغي تعديله تحقيقا للتوازن واإلنصاف.

داة لذاتي واألاويمكن اعتبار فترة الحملة االنتخابية الفترة الرسمية لالنطالقة الفعلية لمنظومة الرصد 

تحّكم الشفافة والإلعالمية المنصفة والتونسية في احترام ضوابط التغطية ا التلفزةالعملية الستبيان مدى نجاح 

 في الزمن االنتخابي.

 وفي نفس السياق، يأتي كذلك اإلحداث الفعلي لخطة الوسيط اإلعالمي للفترة االنتخابية.

 وسيط إعالمي للفترة االنتخابيةـ  تعيين   2  ـ 

جرى اآلن تفعيلها لتتواصل بعد خطة وسيط إعالمي  2017جويلية التونسية مطلع شهر  التلفزةأحدثت  

إشهار هذه الخطة لدى الهيئة  سيتم . والحالية للفترة االنتخابية سيتولى الخطة ذاتها االستحقاق االنتخابي ، 

العليا المستقلة لالنتخابات والهيئة العليا لالتصال السمعي والبصري وسائر األحزاب والجمعيات المعنية 

اصل مع الوسيط اإلعالمي عبر البريد االلكتروني ويمكن التوبالشأن االنتخابي 

 médiateur@tunisiatv.tn  71.143.448أو مباشرة عبر الهاتف . 

 فيما يلي  : الوسيطوتتمثل مشموالت 

بية ة االنتخاـ التنسيق مع القائمين على الشأن االنتخابي والشأن اإلعالمي السمعي والبصري طوال الفتر

ق تكافؤ ها بما يحقلتأمين مستلزمات التغطية اإلعالمية المطلوبة وفقا للضوابط القانونية واألخالقية المعمول ب

ات اس بحرمة الحياة الخاصة والمعطيالفرص  ويحافظ على كرامة المترشحين وعلى أعراضهم وعدم المس

  لفزةللتالشخصية ونبذ أي دعوة إلى الكراهية والعنف والتعصب والتمييز وبما يحقق االحترام الكامل 

 التونسية والعاملين فيها.

اوى تهم من اعتراضات  وشك المؤسسةـ تلقي مالحظات الفرقاء االنتخابيين  ومتابعة ما قد يرد على  

 ابية. تغطيتها االنتخ

mailto:médiateur@tunisiatv.tn
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دخالت تـ ضمان التعديالت المناسبة والمنصفة بما تعنيه من تصويب وتدقيق وتأمين حق الرد وبرمجة 

لمساواة محدّدة مباشرة أو مسجلة إذا ثبت  باالستقصاء والتدقيق حصول تقصير معيّن أو إخالل بقواعد ا

 والتوازن.

يا بأقصى ية، محّكما ضميره المهني، ساعالتونسية في كنف االستقاللتلفزة عمل الوسيط اإلعالمي لليو

 درجات السرعة والشفافية إلى اقتراح  إجراءات برامجية  تتناسب واإلخالالت  الحاصلة.

 مي مباشرتهالشفافية، على نشر تقرير عّما تولى وسيطها اإلعال بمبدأالتونسية، عمال  لتلفزةوستعمل ا

 .   بشكل دوري  من أعمال

 ـ وضع خاص لألعوان المترشحين  3ـ  

أة تبارها منشالتونسية باع التلفزةيتعارض التقدم إلى االنتخابات، من حيث المبدأ ، مع  االنتماء إلى 

لى وتحقيق أع عمومية مساهمة في المسار االنتخابي ومؤّمنة عليه ومطالبة بالتزام التحفظ وحفظ السر المهني

 درجات الحياد.

ن، يقع ، قارين أو متعاوني أحد أعوانها  المشتغلين بالمضامين من صحفيين ومنشطين وإذا حصل ترشح

ام مؤقت من مهالتنفيذ اإلجراءات اإلدارية ذات العالقة بهذا الوضع الذي يترتب عنه، على الفور، االستبعاد 

لى لموضوعة علوسائل ا، كما يمنع عليهم، بمناسبة ترشحهم لالنتخابات البلدية ، استعمال االتحرير والتقديم

 ذمتهم ألداء مهامهم األساسية ) مكتب ،سيارة ، هاتف ، فاكس ،حاسوب ...( .

ن تقنييصحفيين وإعالميين ومصورين ووينسحب هذا األمر كذلك على غير المشتغلين بالمضامين من 

 ء.الستفتاوإداريين بما يحقق حياد اإلدارة على الوجه المبين في القانون األساسي لالنتخابات وا

و أاستجواب  والتزاما بالمعاني األخالقية الواردة في هذه المدّونة ، على المشتغلين بالمضامين تجنب 

ى ال يحصل تقديم أحد المترشحين الذين يصلهم به التزام حزبي أو تربطهم به عالقة قرابة أو مصلحة ما حت

األعمال بل هذه الحاالت التخلي عن القيام تضارب في المصالح . ولتجنب شبهة التحيز، على هؤالء  في مث

 المنوطة بعهدتهم وإعالم الرؤساء المباشرين.

لى النحو عالتونسية وتحقق حياديتها  التلفزةوتنسحب هذه األبعاد األخالقية التي من شأنها أن تصون 

الوحدات الشامل في الفترات االنتخابية،على إطاراتها وأبنائها العاملين في مختلف األسالك المهنية و

 والمصالح، مركزيا وجهويا.

واطنة، وإذا كان االنتماء السياسي حقا مكفوال للجميع وممارسة الحق االنتخابي وجها من وجوه الم

العمومي يستوجب التزام سلوكات محددة تراعي وضعه المخصوص  التلفزيإلى المرفق  فإن االنتماء

 قراطي.  وتصون حرمته وتجنبّه شبهات التحيّز والتوظيف واإلساءة إلى المسار االنتخابي والبناء الديم

 

 

 2018البلدية قواعد خاصة باالنتخابات 

ا في سياق حدثا وطنيا ممّيزا في تاريخ البالد التونسية  الندراجه  2018البلدية تعتبر االنتخابات 

سي وسن القانون األسا 2014جانفي  27دستوري وتشريعي جديد من أبرز عالماته المصادقة على دستور 

لهيئة العليا ودسترة كل من الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات وا 2014ماي  26لالنتخابات واالستفتاء في 

م ال السمعي والبصري ودعوة الناخبين التونسيين داخل الوطن وخارجه إلى انتخاب مؤسسات حكلالتص

 .2014بصالحيات وقواعد تختلف، في كثير من جوانبها، عن الموعد االنتخابي لسنة  محلي

في خطتها والتونسية في مدونتها االنتخابية  التلفزةوتفاعال مع كل هذه المعطيات والمستجدات، تدرج 

ة واعتماد إلعالمية لتغطية االنتخابات مبادئ وقواعد جديدة تتصل بالتثقيف االنتخابي والتوعية المدنيا

 الرأي. والتزام الضوابط القانونية في التعاطي مع استطالعات المشاهدين المناظرات السياسية إلنارة 
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 التثقيف االنتخابي والتوعية المدنية ـ    1ـ    

ة للمسار سية، باعتبارها مرفقا عموميا ، في إنتاج وبث برامج تحسيسية وتبسيطيالتونالتلفزة تنخرط 

وعية فيها االنتخابي حتى تشرح للجمهور أهمية االنتخابات وآليات اشتغالها وتيّسر له سبل المشاركة الط

 وتعّرف طبيعة المؤسسات الدستورية الجديدة وصالحياتها وعالقتها بنظام الحكم .  

لة ليا المستقالتونسية، ،  بث برامج وومضات  خارجية، منجزة من الهيئة الع للتلفزة، يتاح وللغرض نفسه

 صادق عليها.التحرير من محتواها ونوعيتها وتإدارة لالنتخابات أو من المجتمع المدني وذلك بعد أن تتثبت 

يه عن كل توج التونسية في سعيها إلى رفع منسوب الثقافة االنتخابية وتنمية الحس المدني التلفزةوتنأى 

رجوع إليها ذات الصلة على بوابتها االلكترونية  قصد إتاحة ال التلفزيةأو وصاية  وتقوم بتنزيل المواد 

اب وذوي لنساء والشبواالستفادة منها في تبصير الناخبين  بحقوقهم وواجباتهم، مولية عناية خاصة إلى ا

 اإلعاقة.

 ـ   استطالعات الرأي   3ـ   
 

تائج سبر نالتونسية، عن بث  التلفزةمن القانون االنتخابي، تمتنع  172و  70عمال بمقتضيات الفصلين 

نون منظم لهذا وذاك لغياب قا 2018لعام  لبلدية اآلراء ذات الصلة المباشرة أو غير المباشرة باالنتخابات ا

بواب قبل إغالق آخر مكتب لالقتراع بما في ذلك ما يعرف باستطالعات العينة التي تجرى على أ األمر

 مكاتب االقتراع.

ها ا مع طبيعتالتونسية، بأداء عملها اإلعالمي في الفترات االنتخابية انسجام التلفزةوبشكل عام، تقوم 

وال أن ال ينبغي لها بأي حال من األحكمرفق عمومي لكل التونسيين الحق الكامل فيه ناخبين ومرشحين و

ئة ة في التنشتجيز اإلشهار السياسي المجاني أو بمقابل مادي ألي من األحزاب أو المرشحين، غايتها المساهم

 على  الديمقراطية التعددية والمواطنة الفعلية . 

                                                                ************************* 

 2018التونسية     التلفزة

حاتهم قديم اقتراهذه المدونة قابلة للتعديل والتحيين وبإمكان كل العاملين المعنيين باإلنتاج التلفزي بمختلف مجاالته ت

 deontologie@tunaiatv.tnومالحظاتهم وإضافاتهم عبر البريد االلكتروني المخصص لذلك : 


