مدونة سلوك
الصحفيني يف انتخابات اجمللس األعلى للقضاء
يندرج اعتماد الصحفيين في إطار تمكينهم من النفاذ إلى مختلف مواقع العملية االنتخابية لتأمين تغطية شاملة
ومحايدة ملختلف مراحل انتخابات املجلس األعلى للقضاء.
وعمال بأحكام الدستور وخاصة الفصلين  125و 126منه ،والقانون األساس ي عدد  23لسنة  2012املؤرخ في 20
ديسمبر  2012واملتعلق بالهيئة العليا املستقلة لالنتخابات ،وخاصة الفقرتين  9و 10من الفصل  3والفصل  19منه،
والقانون األساس ي عدد  34لسنة  2016املؤرخ في  28أفريل  2016واملتعلق باملجلس األعلى للقضاءّ ،
قررت الهيئة العليا
املستقلة لالنتخابات ضبط مبادئ وقواعد متابعة وتغطية املؤسسات اإلعالمية والصحفيين النتخابات املجلس األعلى
للقضاء ضمن مدونة السلوك الخاصة بالصحفيين ،والتي يتعين على كل من يرغب في طلب االعتماد من الهيئة
إمضاءها.

 الواجبات العامة
ّ
يتعين على كل صحفي أو مؤسسة إعالمية أو ممثل مؤسسة إعالمية يرغب في الحصول على االعتماد من الهيئة االلتزام
ب ـ ــ:
-

احترام قواعد وأخالقيات املهنة والتشريع الوطني املنظم ملهنة الصحافة ووسائل اإلعالم والتشريع
االنتخابي املتعلق بانتخابات املجلس األعلى للقضاء ّ
ومدونة السلوك،
االلتزام باحترام سيادة الدولة التونسية وتشريعها املحلي خاصة بالنسبة إلى وسائل اإلعالم األجنبية
والصحفيين األجانب،
تأمين تغطية إعالمية موضوعية للمسار االنتخابي والتزام الحياد إزاء جميع األطراف املتدخلة في العملية
االنتخابية،
التأكد من جمع املعلومات والبيانات من املصادر الرسمية املخولة لذلك حسب التشريع االنتخابي املتعلق
باملجلس األعلى للقضاء،
ّ
االمتناع عن نشر أو بث تصريحات أو معلومات مغلوطة للعموم أو التحريض على العنف أو عرقلة املسار
االنتخابي،
عدم حمل ز ّي أو شعار يشير إلى أي انتماء سياس ي،
حمل بطاقة االعتماد أثناء متابعة وتغطية مختلف العملية االنتخابية.

 الواجبات اخلاصة بيوم االقرتاع
عالوة على الواجبات العامةّ ،
يتعين على كل صحفي أثناء متابعة عملية االقتراع االلتزام ب ـ ــ:
 االمتناع عن أي سلوك يؤدي إلى تعطيل عمل الهيئة أو عرقلة عمليتي االقتراع والفرز أو التأثير علىالناخبين،
الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات

ّ
 االمتناع عن التصوير داخل مكاتب االقتراع إال بترخيص من رئيس مكتب االقتراع، حسن التعامل مع مختلف املشرفين على العملية االنتخابية واالمتثال لألوامر الصادرة عنهم في نطاقصالحياتهم ووفق ما ينص عليه التشريع االنتخابي املتعلق بانتخابات املجلس األعلى للقضاء.

االلتزام
ّ
يقر الصحفي/املؤسسة اإلعالمية
شخص ممثلها القانوني

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

في

ب ـ ــ:

 االطالع على التشريع االنتخابي املتعلق بانتخابات املجلس األعلى للقضاء ومدونة سلوك الصحفيينوااللتزام باحترام مضمونهما،
 -احترام قواعد وأخالقيات املهنة والتشريع الوطني املنظم ملهنة الصحافة ووسائل اإلعالم.

اإلمضاء والختم

التاريخ
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