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1 . توطئة :
هـدفـه   ، باالستقاللية  يتمتع  عمومي  مرفق  التونسية  التلفزة  مؤسسة   1.1
تلّبـي حّق المـواطـن في إعـالم حـر ونـزيه وشّفاف، ملـتزم  تقـديم ماّدة شـامـلة، 

بأخالقّيـات ومعـاييـر المهنـة.

مؤّسسة  في  ا9عـالمية  المـواّد  لمختلف  والمنتجـون  الصحفيون  يلتزم   2.1
بنصوص  الكامل  االلتزام  خالل  من  المهنة  بأخالقّيات  بالتقّيـد  الـّتـونسّيـة،   الّتلفـزة 
التي  ا9عالمّية  المادة  وشفافّية  مصداقية  لتعزيز  تحريري  كميثاق  الّسلوك  مدّونة 

تنتجها.
 

ومن أجل تحقيق هذه الغاية ونيل ثقة الجمهور واحترامه،يحرص منتجو   3.1
في  سواء  مستوياتهم،  مختلف  على  فيـها  والمسـاهمـون  ا9عالمّية  المواّد 
البرامج بأنواعها والّنشرات ا9خبارّية وكـّل مـا تبّثـه المؤّسسـة علـى قنـواتهـا، أو أّيـة 
إصـدارات أومنشـورات إعـالمّيـة مكتـوبـة أو الكترونية، وسـواء كـانت إنتـاجا ذاتّيـا أو 

يتـّم اقتنـاؤه من طـرف خـارجي، على االلتزام بالمبادئ التالية:

 2 .خدمة المصلحة العامة:

إّن المصلحة العاّمة هـي من أهّم الخدمات التي تلـتـزم مؤّسـسة الّتـلفـزة   1.2
عمـومّيـا  مـرفقـا  بـوصفـها  المـؤّسسـة  تعـمل  للجمهور.  بتقديمها  ـّونسّيـة،   الت
علـى توفير إعالم ملتزم بالمعايير المهنّية يوازن بين الحرّية والمسؤولّية، ويعّبر عن 
مشاغل المواطن وتطّلعاته، وينقل واقعه بكّل أمانة، ويوّفر له المعلومة، ويكّرس 
ـّم والترفيه. حّقه في معرفة الحقـائق التي تهّمـه، وأيضا حّقه في الّتـثقيف والتـعل

يدخل في باب خدمة المصلحة العاّمة االهتمام بكّل المواضيع التي تهّم   2.2
المواطنين في حياتهم وتؤّثر على مختلف جوانب عيشهم سلبا أو إيجابا

تتطّلب خدمة المصلحة العاّمة، استعمال لغة منصفة وواضحة ودقيقة   3.2
في نقـل كل المواضيع دون مبالغة او تقديم أحكام او مواقف شخصّية.

كما تتطّلب، االمتناع عن نشر أو بث اeخبار أو اdراء التي تحّرض على العنف    4.2
أو  االجتماعي،  أو  العقائدي،  أو  الّديني،  أو  أشكاله،  بمختلف  العنصري  أوالتمييز 

الّثقافي.
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3 .االستقاللية :
أن  يجب  ا9عالمّية،  المؤّسسة  في  الجمهور  ثقة  ودعم  كسب  أجل  من   1.3
خارجية  تأثيرات  أّية  عن  بمعزل  ا9عالمّية  المعالجة  باستقاللّية  المؤسسة  تتمّسك 

والنأي بنفسها عن التجاذبات والصراعات مهما كانت طبيعتها.

المضامين  ومعالجة  اختيار  حرية  والمنتجين  والصحفيين  للمحررين   2.3
تفرزه  وما  المهني  السلوك  ومدونة  التحريري  بالخط  االلتزام  إطار  في  ا9عالمّية 
اجتماعات الّتحرير من قرارات داخلّية. وفي هذا ا9طار رفـض أّي تدّخل خارجي مهما 

كان للّتاثير على المضمون ا9عالمي. 

المواّد  منتجو  يكون  أّلا  عمومي،  مرفق  في  وخاّصة  االستقاللّية،  تفترض   3.3
أّية أحزاب أو منظمات سياسية، أو مشاركين في أنشطتها،  ا9عالمّية منتمين إلى 
أّية وسيلة  لفائدتها على  الّدعاية  أنواع  بأّي نوع من  أو قائمين  باسمها،  ناطقين  أو 
ـّة  اتصال جمـاهيـري سـواء أكانت تتبـع المؤّسـسة، أو أّيـة وسيلـة إعـالم أخـرى، أو أي

مـواقـع للتـواصـل االجتمـاعي المفتـوحـة للجمـهور.

وال يمكن لالستقاللّية أن تتحّقق دون التمّسك بتطبيق مبدإ الحياد الكـامل.  4.3

 4 .الحـيــاد :
يقع الحياد في قلب الخدمة العامة. وينطبق ذلك على جميع أنواع االنتاج   1.4
ورقّية  إصدارات  أّية  أو  ا9نترنت  أوشبكة  أوا9ذاعة  التلفزيون  في  سواء  والخدمات 

تنتجها المؤّسسة. 

من  ومعالجتها  اeحداث  مع  الّتعاطي  في  الشمولّية  الحياد  يفترض  و   2.4
منظور واسع، وضمان وجود مجموعة معّبرة متعددة من وجهات النظر.

3.4  و ال يعني الحياد االبتعاد الّتام عن أخذ موقف في كّل القضايا المطروحة 
التعامل مع كّل   للمجتمع.  لكن يجب ضمان  العاّمة  القيم  تمّس  اdراء  إذا كانت 
المواضيع المثيرة للجدل، وفي اّي مجـال من المـجاالت وـدون استثنـاء، بكّل حياد 

في كّل ا9نتاجات. 

مع  والحجج،  باdراء  ودعمه  الالزم  الوزن  الحدث  إعطاء  الحياد  ويفترض    4.4
أّي حدث  للتأكد من صّحتها. وتعتبر تغطية  أدلة ووقائع مادية  أّية  ضرورة دراسة 

هام بطريقة سطحّية أو منقوصة إخالال بالحياد. 

المستمع  أو  للمشاهد  يعطي  بما  اdراء  وتنوع  اتساع  الحياد  يعني  كما    5.4
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توزيع  يتـّم  ـّرورة،  الض اقتضـت  وإذا  جوانبه.  مختلف  من  الموضوع  معرفة  فرصة 
ـّن كـّل اeطـراف المعنّيـة من التـعبيـر  هذه اdراء على فترة زمنّية معقولة بمـا يمك

عـن رأيـها. 

ـّة  لـكن ال يفترض الحيـاد إعـطاء نفس المسـاحـة، أو تشـريـك اeطـراف ذات التمثيلي
مع  المسـاواة  قـدم  علـى  الجمهـور،  ـّلـها  يتقب ال  eفكار  الحاملـة  أو  المحـدودة، 

ـّوافق أو لـها تمثيلّيـة محتـرمـة في المجتمـع. اeطـراف التي تحـظى بالت

  وال يقتـضي تنـويع اdراء تشـريـك أّي طـرف غيـر معنّي بالمـوضـوع أو ليست لـه فيـه 
إضـافـة تنيـر الجمـهور.

والثقافية،  السياسية  المجموعات  بين  فقط  اdراء  وتنوع  اتساع  يكون  وال   6.4
المناطق  بين  لالختالفات  انعكاسا  يكون  أن  يجب  الحاالت،  بعض  وفي  ولكن، 

الحضرية والريفية، وبين اeكثر فقرا واeكثر ثراء وبين الّشباب وكبار السن.

في  الّتغطيات  مستوى  على  الجهوي  الّتوازن  دعـم  الحياد  يفترض  كما   7.4
البـالد ، بحيث ال يتّم الّتركيز على مناطق دون غيرها. وحّتى إن كانت القيمة الخبرّية 
أّي  لتغطية  ضرورّي  االجتهاد  فإّن  الخبر،  إنتاج  في  الفيصل  هي  الجهوي  للحدث 

حدث ما في المناطق اeخـرى.

ويفترض الحياد تنويع مواضيع الّتغطية داخل كـّل جهـة لتفادي الّنمطّية.  8.4

9.4  الحياد والجماهير : 

تثمين  أو  المعارضة   أو  بالموافقة  الرأي  إبداء  وعدم  بالحياد  ا9لتزام  يجب   1.9.4
موقف أّي متـحّدث سـواء أكـان من المـواطنيـن أو الّسيـاسّيين أو غيـرهم.

إذا كان الموضوع  مثيرا للجدل، سياسّيا كان أواقتصادّيا أو دينّيا أو ثقافّيا أو   2.9.4
رياضّيا أو غيره، ينبغي اeخذ بعين ا9عتبار عند ا9عداد المسبـق للبرنامج:

مستوى الجدل الذي سيثيره الموضوع.  3.9.4

الحساسية التي يمكن أن يثيرها من حيث المعتقدات.  4.9.4

ما إذا كانت المواضيع محل جدل حاد في منطقة معينة يمـكن أن تشمل   5.9.4
عددا كبيرا من الجمهور.

محاولة التمييز بين ما هو واقع حقيقي وما هو مجّرد رأي.  6.9.4

وفي كّل الحاالت يستحسن أّلا يتّم تشريك المواطنين مباشرة في   7.9.4
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قد  رسائل  لتمرير  المؤّسسة  الستغالل  تفاديا  هوّيتهم  من  التأّكد  بعد  إّلا  البرامج 
تكون خطرة من قبل أطراف مجهولة. وهنا يجب التقّيد الكامل بسياسة التحرير 

والّتشاور في الموضوع داخلّيا على مستوى جلسات الّتحرير.

ومع أّنـه من حّق المـواطـن أن يعّبـر عـن رأيـه بكـّل حـرّيـة، فـإّنـه ليس من   8.9.4
المسمـوح أن يتـجـاوز اeخـالق أو يمّس غـيـره بسـوء، أو يلقـي اّتـهامات غيـر مدعـومة 
أو مـوّثقـة. وُيسـتحسـُن أال تـأخـذ االستجـوابات المفتوحـة أكثـر مّما تستحّق خاّصة 

إذا كانت ال تعّبر إال عن رأي شخصّي ال يشتـرك فيه الجمهـور أو ال يعيـره أهّمـية.

10.4 الّتعامل مع ا�تصال الرسمي :   

يجب االحتياط في الّتعامل مع أّية رسائل أو صور أو فيديوهات للّنشر تنتجها الدوائر 
للجدل،  مثيرة  مواضيع  أو  العاّمة  الّسياسة  في  هاّمة  مواضيع  وتهّم   ، الّرسمّية 
ويخّير في هذه الحالة النقاش فيها داخلّيا للتمييز بين ما هو دعاية وقيمة خبرّية. 

وُيؤخذ القرار داخلّيا حول حجم التغطية التي يجب أن يأخذها الحدث.

11.4 ا$خبار ونشرات ا$حداث الجارّية وبرامج الواقع.

يجب إعداد الماّدة ا9خبارّية وتقديمها بطريقة ال تسمح للمتلّقي بمعرفة   1.11.4
والجدل  العامة،  السياسة  مواضيع  في  خاّصة  شخصي  انحياز  هناك  كان  إن 
على  ويجب  اdراء.  فيها  تختلف  مواضيع  أّية  حول  أو  االقتصادي،  أو  السياسي 
المقدمين والمذيعين والمراسلين أن يلتزموا بذلك أكثر من غيرهم eّنهم واجهة 

المؤّسسة وحلقة الربط بينها وبين الجمهور.

وجوب  مع  فحسب،  مهنّية  أحكام  بتقديم  اeخبار  لموظفي  يسمح  قد   2.11.4
إنتاجهم  آرائهم الشخصية في  التعبير عن  الكاملة، لكن ال يجوز  بالحجج  دعمها 

ا9عالمي، بما في ذلك على مواقع شبكة ا9نترنت أو أية وسيلة اتصال أخرى.
 

ويجب االلتزام أيضا بعدم إبداء آراء شخصية، في أي شأن من شؤون الساعة   3.11.4
أو قضايا تهم السياسة العامة، في ما يقدمه المذيعون والمنتجون من برامج.

اeكاديميين  مثل  والبرامج،  اeخبار  ضيوف  أن  تلقائيا  نفترض  أال  وينبغي   4.11.4
منحازين  غير  هم   ، والمهنّيـة  المدنّيـة  الجمعيات  وممثلي  والباحثين  ـّليـن،  والمحل
لمواقف معّينة. لذلك تقتضـي المهنّية الّتوضيح للجمهور إذا كان الّضيف مرتبطا 
إطـار  عـن  تخـرج  قـد  معّينة  نظر  وجهة  يحمل  أو  مـواقفـه،  علـى  ـّر  يـؤث ما  بطرف 

الحـيـاد. 

12.4 حين تكون المؤّسسة ا�عالمّية في صلب موضوع مثير للجدل : 

ا9خبارّية  المواّد  منتجي  بين  الواضح  الفصل  يجب  الحيـاد،  على  حفـاظا   1.12.4
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ومقـّدميـها، ومن يكّلف بالحديث في موضوع من المسؤولين في المؤّسسة. فال 
ـّف الـدفـاع بنفسـه ضـّد أّيـة اتـهامات تمّس المـاّدة ا9عـالمّيـة التي  يحّق eي موظ
ـّن  ـّيـات أو اّتـهامات، أو تعي ينتجهـا أو يقـّدمهـا، بـل تتـوّلى ا9دارة الرد على أّيـة تشك

مـن يتـولى الرّد أو الّدفـاع باسم ا9دارة.

التزام  عن  فضال  للحياد،  مالزما  الموضوع  مع  ا9خباري  الّتعامل  يبقى  أن   2.12.4
الدقة والنزاهة، حّتى وإن كانت الّنزاهة موضع تساؤل ونقاش.

يكون من غير المناسب ا9شارة للمؤّسسة ا9عالمّية بـ «مؤّسستنا».   3.12.4

13.4  التعامل مع مواضيع المسّلمات:

 هناك بعض المسائل التي تبدو وكأّنها تحظى بتوافق واسع أو حتى با9جماع في 
الرأي إلى درجة تعّد من المسّلمات سواء أكانت سياسّية أو اجتماعّية أو ثقافّية أو 
صّحية أو علمّية أو غيرها. ومع ذلك، يمكن أن يشكل تبّنيها خطرا على نزاهة القناة 

وحيادها. ولهذا :

ينبغي مقاومة إغراء استخدام لغة ولهجة توحي بتقبل هذه المسّلمات،   1.13.4
مثـل المعتقـدات الشعبّيـة، كحقيقة بديهية.

كما يجب أن يتفادى ا9نتاج ا9عالمي تعزيز التعميمات التي تفتقر إلى اeدلة،   2.13.4
وخصوصا عندما يجري تطبيقها في ظروف محددة. قد يحدث هذا في مجاالت 

السياسة واeعمال الخيرّية والعلوم والتكنولوجيا، والطب وغيرها.

14.4 من شروط تحقيق الحياد : 

1.14.4 يفترض الحياد  االستقاللية في التحرير. وال يكون ذلك إّلا إذا كانت القرارات 
البرامج   عن  والمسؤولون  والمنتجون  المحررون  ويحتفظ  داخلّيا،  تؤخذ  التحريرّية 
بحرية القرار بالنسبة إلى مضمونها. ويستلزم ذلك إلمام المنتجين بالمواضيع التي 
عن  بعيدة  ا9خبارية  التقارير  تكون  أن  يجب  لها.  المحكم  والتحضير  يعالجونها 
التحـريري  الخـّط  للمسـؤول عـن  ا9ثارة، ومتنوعة وتدل على سعة ا9طالع. ويبقـى 
ـّوجيـه بمـا يحفـظ استـجابـة المـاّدة ا9عـالمّيـة  في المـؤّسـسـة حـّق المتـابعـة والت

لyهـداف واeخـالقّيـات التحـريرّيـة. 

2.14.4   يجب أن تولي التغطية ا9خبارية اهتماما بمختلف وجهات النظر الرئيسية 
في االختـالفـات السياسية طوال المدة التي يكون فيها النقـاش محتدما.

15.4 الحيـاد والتعامل مع ا$طراف الخارجية.

شخصية  منافع  قبول  عدم  المؤسسة  في  العاملين  اeفراد  على  يجب   1.15.4
لهم أو لذويهم، سواء أكانت نقدا أو عينا أو في شكل خدمات من أي طرف خارجي 
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(شخص مادي أو  مؤسسة، أو حزب...) ممن لهم مصلحة إعالمّية ما.
eسباب  إال  أخرى  على  مؤسسة  تفضيل  عدم  يجب  اeمثلة،  ذكر  عند   2.15.4

موضوعية.

16.4 الحياد والتعامل مع ا�عالنات.

يجب أن يكون والء المؤسسة  اeول واeخير هو لجمهورها وليس لممولي   1.16.4
ا9عالنات.

دعائية  أنشطة  أية  في  البرامج   ومقدمو  الصحفيون  ينخرط  أّلا  يجب   2.16.4
وإعالنية وغيرها يمكن أن تلقي بظالل من الشك على موضوعيتهم أو على حياد 

المؤسسة. 

ال يمكن ل{عالنات أن تقيد حّرية ا9عالم eي سبب من اeسباب وال أن تمنع   3.16.4
ـِن. ا9عالميين في المؤّسسة من كشف أّية حقائق تتعّلق بالطرف المعل

17.4 الحياد والتعامل مع الشبكات االجتماعية.

اعتبـارا إلى أّن أسماء الصحفيين ومقّدمي اeخـبـار والبـرامج والمنتـجين ا9عـالميين 
أن  يمكـن  ـّونهـا  يتـبن مـواقف  ـّة  أي أّن  إلى  واعتبـارا  المـؤّسـسـة،  باسم  مـرتبـطة 

ُتـحسب عـلى المـؤّسسـة، فـإّنـه :

1.17.4  ال يمكن لهم ان ينشروا على الشبكات االجتماعية، أو أّيـة وسيلـة اتـصال 
جمـاهيـري، ما يسيء إليهم شخصيا او مهنيا او ما يسيء الى مؤسستهم او مـا 

يمّس من حيـادهم وحيـاد مـؤّسستـهم.

ـّى  ال يمكن لهـم أن ينخرطوا في أي اتصال عدائي ضـّد أّي طـرف كـان حت  2.17.4
بأسمـاء مستـعارة. وعليهم تجنب أخـذ مـواقف شخصّيـة من أّي صراع، سـواء أكان 
ـّة مـوضـوعات أخـرى  ـّا أو أي إيـديولوجيـا أو سيـاسيـا أو ثقـافيـا أو اجتمـاعّيـا أو ريـاضي

مثـار جـدل.

5 . اإلنـصــاف :
معها،  المتعاملين  وثقة  ا9عالمية  المؤسسة  مصداقية  ا9نصاف  يدعم   1.5
المشاركة  ـّة  الخـارجي اeطراف  مختلف  مع  التعامل  في  اeمانة  ا9نصاف  ويقتضي 

في أّيـة مـاّدة إعـالمّيـة دون إقصاء وبتوازن وفي كنف االحترام.

2.5  يتطلب تحقيق ا9نصاف االلتزام بالمبادئ التالية :
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االحترام والصدق في التعامل مع أي طرف مشارك في المنتوج ا9عالمي،   1.2.5
مهما كانت صفته أو مرتبته.

اeخذ بعين االعتبار اهتمامات كافة أطياف المجتمع بكل اختالفاتها.  2.2.5

ـّة بالمـوضوع. ضمان تشريك مختلف اتجاهات الرأي المعني  3.2.5

يكون ا9نصاف أيضا بتطبيق مبدأ الدقة ومن ذلك ضمان حق الرد حتى ال   4.2.5
يتم التعسف على أي جهة تم ذكرها ولم تكن حاضرة.

3.5  التعامل مع المشاركين في البرامج :

يجب على منتجي البرامج أن يكونوا واضحين إلى أقصى حد ممكن حيال   1.3.5
قد  بأنهم  برنامج  أي  في  المشاركون  يشعر  ال  حتى  وأهدافها  برامجهم  طبيعة 

ـّلوا أو ُخدعوا أو ُغرر بهم. لذلك يحق للمشاركين في البرامج أن يعرفوا :  ضل

• موضوع البرنامج

• طبيعة مشاركتهم فيه { مقابلة وجها لوجه، أو مشاركة في حوار، أو ضيفا على 

اeخبـار أو أحـد البـرامج...}
• الحيز الزمني المخصص للمشاركة.

• وفي حال دعوتهم للمشاركة في نقاش أو حوار، يجب إبالغهم بوجهات النظر 

التي سيتم تمثيلها بالمشاركين اdخرين، مـا أمكن ذلك.
• طبيعة الموضوعات التي ُيحتمل التطرق إليها.

• طبيعة المشاركة، هل هي على الهواء مباشرة أو ُمسجلة وما إذا كانت ستخضع 

للمونتاج بعـد تسجيـلها. 
 

البرنامج  من  نسخة  على  الموافقة  أو  االطالع  المشاركين  بعض  طلب  إذا   2.3.5
الطلبات، بغية  أن ترفض مثل هذه  المؤسسة  بثه، فمن حق  النهائية قبل  بصورته 
التحريرية، ولكن قد تكون هناك ضرورة تتطلب السماح  الحفاظ على استقالليتها 
المؤسسة عن سلطتها  أن يعني ذلك تخلي  بثه، دون  البرنامج قبل  با9طالع على 
ـّشـاور الـّداخلـي واالقتـناع  التحريرية الكاملة على البرنامج. وال يتـّم ذلـك إّلا بعـد الت

بأسبـاب المعـاينـة قبـل البث.

4.5 االنصاف عند إجراء المقابالت :

الحوار  بآداب  المؤسسة  إعالميو  يجريها  التي  المقابالت  تتسم  أن  يجب   1.4.5
وبالموضوعية والحيادية، مهما كانت هذه المقابالت كاشفة أو ناقدة. ومن واجب 
الّصحفي أن يـطرح أّي أسئـلة ينـتـظر الجمـهور إجـابة عليـها، مهمـا كـانت طبيعـة 
هـذه اeسئلـة أو حـّدتهـا ما دامت تتعّلق بالشأن العـاّم. ويجب أن ُيعطى اeشخاص 

الذين تجري معهم مقابالت فرص عادلة للرد على اeسئلة المطروحة عليهم.



10

االستفزازية،  أو  ا9يحائية  اeسئلة  توجيه  و  التعليق  ا9عالمّي  يتفادى  أن   2.4.5
طبيـعة  كـانت  ومهمـا  الّضيف  هذا  طبيعة  كانت  مهما  لضيفه  االحترام  يقّلل  أو 

المـوضوع.

أال يبدي رأيه للّضيف في أّي مـوضوع من مـواضيـع الجـدل.  3.4.5

التثبت عند استضافة خبير أو متخصص من عدم انتماء الضيف إلى طيف   4.4.5
معين أو قربه من وجهة نظر معينة. وفي هذه الحالة، يجب إعالم الجمهور بأّية 

انتماءات للّضيف حّتى ال ُيعتبر ما يقوله صادرا عن شخص مستقّل ومحايد.

5.5  االنصاف عند تقطيع وانتقاء فقرات من المواد المسجلة:

يجب عدم تشويه ما قيل أو ما حدث أثناء عملية المونتاج وانتقاء الفقرات   1.5.5
من المواد المسجلة.

منقوصة  تكون  ال  حتى  المشارك  عنها  عبر  التي  الفكرة  استكمال  ضرورة   2.5.5
وتؤدي إلى معنى مخالف أو ُمشّوه.

المتفق  اeصلي  الموضوع  غير  في  صوتي  مقتطف  أي  استخدام  عدم   3.5.5
بشأنه مع المشارك.

4.5.5 عدم استخدام أي صورة في غير سياقها.

5.5.5 عدم إضافة أي مؤثرات صوتية أو مرئية للتأثير على الجمهور.

6.5.5 في حال استخدام صور من اeرشيف ضرورة التذكير بذلك (أنظر مبدأ الدقة)

اeقّل  على  أو  الجوانب  مختلف  من  الموضوع  تناول  شمولّية  ا9نصاف  يتطّلب   6.5
اّتهام  وبالّتالي  منها  أّي  تجاهل  عدم  يضمن  بما  الموضوع  عناصر  بأهم  ا9حاطة 

المؤّسسة باالنحياز.

7.5 الّتعـامل مع ا�شهار :

بالماركات  عالقة  ذي  بموضوع  اeمر  يتعلق  عندما  المقّنع،  ا9شهار  تفادي   1.7.5
التجارية.

ثالث  تصوير  أو  الماركة  شارة  إخفاء  يتعين  تجارية  ماركة  تصوير  وقع  إذا   2.7.5
ماركات على اeقل تنتج نفس الماّدة المعنّية.

التفريق بين ا9عالن والخبر وعدم بث ا9شهار الذي تحاول الشركات تمريره   3.7.5
كأخبار أو كبالغات.
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8.5 التغطية ا�خبارية لشؤون البرلمان ولخطب السّيـاسّيين : 

9.5 تجنب مونتاج الخطب والكلمـات بإلصـاق مقـاطع متبـاعدة عن بعضها البعض 
بنـّص  المتبـاعدة  المقـاطع  بين  الفصـل  يجب  لـذلـك  مستـرسلـة.  ـّها  وكأن لتبـدو 

تمهيـدي.

تجنب أّي تالعب بالصوت أو الصورة. و تجنب تغيير أو تقديم أو تأخير صوت   10.5 
أو صورة حتى ال يتغير السّيـاق الحقيقي للجلسة. ومن ذلـك أيضـا، تجّنـب استـخدام 
صـور قـطع مـأخـوذة في غيـر وقتـها، مثـل استـخدام صـور لنـّواب أو مشـاركين أو 
حـاضـرين من نهـاية الجلسـة في أّولـها، أومن أّولـها في آخـرها eّنهم قـد يكـونوا 

غيـر حاضـرين سـواء في البـداية او االختتـام أو غـادروا عنـد إلقـاء الكلـمة.

6 . الـدقــة :
ا9عالمّية  المؤّسسة  بين  الّثقة  تبني  التي  اeساسّية  المبادئ  من  هي  الدّقة   1.6
توخي  مع  الّصحيحة  الوقائع  على  الحصول  خالل  من  الدّقة  وتتحّقق  والجمهور. 

الصدق واالبتعاد عن التكهنات غير المستندة الى دليل. 

وليست الدّقة مجرد جمع للوقائع، بل تتطّلب معالجُة المعلومات البحث   2.6
اdراء  تنويع  للجدل،  المثيرة  القضايا  حالة  في  تتطّلب،  كما  وتمحيصها.  اeدّلة  عن 

والتثّبت من الحقائق.

3.6 متطّلبات تحقيق الدّقة:

مصادرها  في  واضحة  للجمهور  المقدمة  االخبارية  المواد  كل  تكون  أن   1.3.6
ومبنّية على أدلة سليمة.

أن يتـّم التحّقق من صدقّيـة أّي مصـدر لyخبـار، وا9عـالن عن صفتـه صراحة.  2.3.6

معلومات  تتضّمن  مصّورة  أو  مكتوبة  وثائق  أّية  ومصادر  أصلّية  من  التثّبت   3.3.6
تستحّق الّنشر. كما يجب التّثب من أّية أرقام وإحصائّيات وذكر مصادرها.

تجّنب نشر أية مواد ال يمكن اثباتها أو نسبها الى مصادر واضحة. و إذا دعت   4.3.6
الضرورة الملّحة إلى بّث الخبر، وكنا غير قادرين على التحقق منه  بما فيه الكفاية، 
ينبغي أن نقول ذلك، وننسب المعلومات إلى مصدر واحد على اeقّل. وال يتّم الّنـشر 

إّلا بعد الّتشاور داخلّيا.
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4.6  المصادر : 

تنقسم المصـادر إلى صنفين أولية وثانوية :  1.4.6
عن  تنقل  وال  اeصلي  الخبر  تنتج  التي  هي  التونسية  التلفزة   : ا$ولية  المصادر   -
ـّرورة. وفي صورة الحصول على أخبار من وكاالت أنباء يجب  اdخرين إّلا في حـالة الض
على الصحفي تتبع الخبر والبحث عن تفاصيل أوفى عنه وتقديمه بشكل يتنـاسب 

مع السّيـاسة الّتـحرّيرّيـة للمـؤّسسـة.
تلفزيونية  ومحطات  أنباء  وكاالت  من  اeخرى  االعالم  وسائل   : الثانوية  -المصادر 
مصـادر  من  اeخبار  معالجة  تخضع  أن  ويجب  وصحف.  أنترنيت  ومواقع  وإذاعية 

ثـانوّية أيضا للسّيـاسية الّتـحريرّيـة للمؤّسسة.

مصادر  إلى  المعلومات  ينسب  أن  التونسية  التلفزة  في  للصحفي  يحق  ال   2.4.6
مصـادر  قـالت  أو  حكومي،  مصدر  أو  به،  موثوق  مصدر  صّرح  غرار  على  مجهولة. 

ـّلعـة... بل يجب أن يكون المصدر واضحـا لدى الجمـهور وال لبس فيـه. مط

خبـر  نشـر  يمـكن  الّداخلّيـة،  الّدراسـة  وبـعد  الخـاّصـة،  الحـاالت  بعـض  في   3.4.6
أمنّيـة ال غيـر، لكـن في هـذه  الهـوّيـة» eسبـاب  «غيـر مكشـوف  يبقـى  مـن مصـدر 

الحـالـة يجب:
-  توضيـح أسبـاب إبقـاء المصـدر في طـّي الكتمـان.

ـّأكيـد علـى المعـرفـة بالمصـدر. - الت
- تقـديم كّل االثبـاتات على المعـلومـة. وإن لم تكـن هنـاك إثباتات، ُيـحذف الخبـر.

ـّة»، وليـس «لنـا». - استخـدام كلمـة «أكـد eخبـار، أو لبرنـامج كـذا، للتـلفـزة الـوطني
التي  للجهـة  مجـهوال  ليـس  eّنـه  مجـهول»،  «مصـدر  عبـارة  استخـدام  تفـادي   -

حصـلت عـلى المعـلومة.
تـكن  لم  مـا  مجـهولـة  جـهة  عـن  ينقـل  وسيـط  مصـدر  أّي  اعتـماد  يمكـُن  ال   -

المعـلومـة مـدعـومة بالحجج الكـاملـة.
- من حـّق الصـحفي أن ُيبقـي عـلى مصـدره طّي الكتمـان، لـكن شـريـطة تقـديم 
قبـل  ـّتـها  صح من  ـّد  والتـأك ـّة  اeدل فحـص  ويجـب  عنـه.  نقلـه  مـا  عـلى  اeدّلـة 
ـّحفي إقنـاع رئيسـه بصـدقّيـة المصـدر وأسبـاب إبقـائه  نشـرها. لـكن مـن واجب الص

ـّة. ـّة اeدل مجهـوال، وبصـح

بصفته  تقديمه  الضروري  من  بل   ... محلل  خبير،   : بصفات  الضيوف  تقديم  وتجنب 
الحزبية 

5.6 السب والقذف واالتهامات

(ال ننقل السب والشتم والقـذف كما يـأتي حرفّيا على لسان قـائلـه، بل نقـول: اتهم 
بـ... وفي حدود الّليـاقة ). وال يمكن نقل أّية اتهامات إذا لم تكن مدعومة وموّثقـة. 
ويـجب في هـذه الحـالة السعي للحصول على رّد من الّطرف المـّدعى عليه. وفي 

حـال تعذر ذلك يجب توضيـح اeسباب للجمهور. 
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1.5.6  وإذا حـدثت مثـل هـذه االدعاءات على المباشر، فعلى الصحفي أن يسأل 
المتهم  الطرف  عن  البحث  ضرورة  مع  االتهامات.  تلك  صحة  تثبت  التي  اeدلة  عن 
أمـام من  المجـال  البـرنـامج نفسـه، يفسـُح  الرّد. وإن تعّذر ذلـك في  وإعطائه حق 

لحقـه االتهـام بالرّد في أقـرب فرصـة ممكنـة وفي نفس الّظروف.

بمـوضوع مـا محـّل نقـاش، وبين  ـّقـة  المتعل االّتهامات  بين  التفريق  2.5.6  يجب 
القـذف  أّن  الّضـيف  تنبيـه  يـجب  الحـالة،  هـذه  وفي  الشخصي.  والسّب  القـذف 
فيجب  جماعي،  حـوار  في  وكان  ذلك  في  تمـادى  وإن  تمـاما،  مـرفـوضان  والسـّب 

أخـذ الكلمـة منـه وعدم إعـادتها إليـه، و إن تّم في حـوار ثنائي، ُيقـطع الحـوار. 

6.6  الدقة في جمع المعلومات : 

مـوضوع  كـّل  عن  الّلازمة  باeبحاث  القيام  ومنتـج  صحفّي  كّل  واجب  من   1.6.6
سيـعمل عليـه، والّسعي إلى ا9لمام مسبقا بأّي موضوع يتطلّب معالجة  معّمقة.

ضـرورة حضور الصحفي مبـاشرة لتغطيـة أّي حدث وجمع المعلومات على   2.6.6
عين المكان. وعدم االعتماد على المصّور وحيـدا. وفي حالة اeحداث الطارئة، يلتحق 
الصحفي بنفسـه بمكان الحادث، ليجمع المعلـومات ويتأكد منهـا باالعتماد على 
شهود العيان المبـاشرين للحدث. ويجـب أّلا يكتفي الصحفي بشاهد واحد تفاديا  
للتضليل، أو وقوع الشاهد في الخطإ أوالّتأويل الشخصي. وإذا تضـاربت شهـادتـان، 

يلـجأ الصحفّي إلى تـأكيـد إحـدى الروايتين من طرف ثـالث.

المعطيات  كتابة  الّصحافي  على  ال،  أو  بالّصورة  موّثقا  الحدث  كان  سواء   3.6.6
الحـدث  ـّى ال تضيـع عليـه تفـاصيل  ا9ّبان، أو في أقرب وقت ممكن حت اeولّية في 

تحت أّي ضغط كـان.

بعد  إال  مباشرة  ا9لكترونية  المواقع  من  المأخوذة   االخبار  اذاعة  تجنب   4.6.6
التثبت منها من مصادر أخرى.

اعتماد الموارد الذاتية للمؤسسة الستقاء المعلومات أوال، وإذا تعذر ذلك ال   5.6.6
بد من التأكد من صحة المعلومات من مصادر موثـوقة. 

ذاتيا،  ممكنا  توفيرها  يكن  ولم  خارجيا  طرفا  المعلومة  مصدر  كان  إذا   6.6.6
الطوارئ،  خدمات  من  المواد  ذلك  ويشمل  لبثها.  تحريري  مبرر  وجود  ينبغي 
هذه  استخدام  حال  في  وغيرها.  البيئة،  حماية  وجماعات  الخيرية،  والجمعيات 

المواّد، يجب ذكر مصدرها بوضوح إّما بالّصوت، أو كتابة.

عندما ننقل خبرا عن مصدر يثبت ادعاءات خطرة ويفّضل االحتفاظ بهوّيته   7.6.6
وعدم  لحمايته  المناسبة  الخطوات  جميع  اتخاذ  يجب  غيرها،  أو  أمنّية  eسباب 
المعلومات  من  وسعنا  في  ما  الجمهور  نعطي  أن  يجب  ذلك  ومع  عنه،  الكشف 
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عن المصدر وبطريقة ال تضّللهم حول هوّيته. ويفّضل في هذه الحالة عدم وصف 
ا9عالمية  المادة  منتج  لدى  معروفا  يكون  أن  يجب  eنه  الهوية،  بمجهول  المصدر 
وحتى يكون للخبر مصداقيته لدى الجمهور. ويحبذ في هذه الحالة وحفاظا على 

المصدر أن تقتصر معرفة هويته الحقيقية على منتج الخبر ورئيسه المباشر ال غير

الخبر.  دّقة  حساب  على  صحفي  سبق  أّي  تحقيق  يكون  أّلا  على  الحرص   8.6.6
ويفّضل في هذه الحالة الترّيث في بّث أّي خبر إلى حّد التأّكد من مصادره.

تتطلب الدقة تقديم المعلومة بلغة واضحة ودقيقة وذلك ب:  9.6.6
• تجنب المبالغة.

عن  مختلفا  معنى  المتلقي  منها  يفهم  قد  التي  المفردات  استخدام  تجنب   •

المقصود.
• تجنب كل ما قد يبدو حكما أو موقفا شخصيا لالعالمي أو للمؤسسة.

• ضرورة تجنب مفردات بها أحكام قيمية، واستخدام معاني ال تحمل أي موقف 

حتى ال يتم التأثير في المتلقي بالسلب أو با9يجاب.

7.6 الدّقة في استخدام تقنيات ا�نتاج :

هناك تقنيات تصوير ومونتاج غير مقبولة، حيث يمكن لبعض هذه التقنيات أن تؤثر 
على محتوى الخبر وأهميته. ولهذا:

1.7.6  عند التصوير :
في  لتصويرهم  المتظاهرين  تجميع  مثل  المشهد،  حقيقة  تغيير  تفادي  يجب   •

لقطة جماعية تظهر زخما غير موجود في اeصل.
• يمنع الّطلب من أّية حشود ترديد شعارات أوإبداء الحماسة أمام الكاميرات.

الّنقل، يجب عدم حصر التصوير في زاوية ضيقة 9ظهار أن الحدث  ولyمانة في   •

الواسعة ما أمكن، من  الّلقطات  كان فاشال. ويفّضل في هذه الحاالت استخدام 
أماكن عالية، 9ظهار حقيقة المشهد. 

• كما يجب أن يتّم التصوير مع البداية الّرسمّية للحدث وعدم االكتفاء بالّلقطات 

التي تصّور قبل االنطالق الّرسمي.

عند المونتاج:  2.7.6
يجب تفادي استخدام صور القطع التي تظهر وكأّنها تحدث في نفس الوقت،   •

وتعطي انطباعا خاطئا حول الحدث (مسؤول يخطب في حين تظهر صور قطع 
يقّدم  بما  بالحديث،  منشغلين  أشخاصا  ل{جتماع  الّرسمي  االنطالق  قبل  التقطت 

صورة مغلوطة وكأّن الحاضرين غير معنيين بالخطاب). 
• يجب تفادي تكرار نفس اللقطات في نفس التقرير حّتى ال تظهر وكأّنها استمرار 

لنفس المشهد.
حّتى  معلومة  إضافة  أو  لتفسير  الغرافيكس  استخدام  عند  جّيدا  االنتباه  يجب   •

بالصور  الرقمي  التالعب  استخدام  عدم  يجب  كما   الحدث.  معنى  يتشّوه  ال 
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الفوتوغرافية والفيديو والوثائق.

8.6 إعادة البناء لتجسيم أحداث حقيقّية.

الجرائم  (مكافحة  الواقعّية  البرامج  بعض  في  عادة  تستخدم  تقنية  وهي 
الّصور.  فيها  تتوّفر  ال  حقيقّية  احداث  تجسيم  9عادة  الوثائقّيات  أو  والمحاكمات)، 

وفي هذه الحالة، االنتباه إلى ضرورة:

1.8.6 عدم تهويل اeحداث حّتى ال تكون مضّللة للجمهور. 

إعادة بناء اeحداث بشكل واضح تماما.   2.8.6

ينبغي أن يكون بناء هذه اeحداث وتمثيلها مبنّيا على حقائق وأدّلة قابلة   3.8.6
للّتثّبت. 

يأخذها  ال  حّتى  تجسيم  إعادة  هي  الّلقطات  أّن  كتابة  التوضيح  ينبغي   4.8.6
المشاهد وكأّنها لقطات حقيقّية.

9.6 استخدام ا$رشيف:

مثل  الجمهور:  تضّلل  أن  يمكن  بطريقة  اeرشيف  استخدام  تفادي  يجب   1.9.6
إعادة استخدام صور مظاهرات قديمة على مظاهرات جديدة).

تاريخ  وفي حال االستخدام للتذكير، يجب وضع إشارة كتابّية واضحة عن   2.9.6
الّتصوير ومكانه.

وإذا لم تكن صور اeرشيف من إنتاج وسيلة ا9عالم نفسها، فيجب ا9شارة   3.9.6
كتابّيا إلى مصدر هذه الّصور. 

اeخبار  في  الهاّمة  المصادر  من  مصدرا  بوصفها  االحصائيات:  استخدام   10.6
والبرامج ا9خبارّية، لكن يجب أن يخضع بثها لشروط، حّتى ال ُتحدث خلطا في ذهن 

المستمع أو المتفّرج. ولذلك يجب:
المعلومة  تقبّل  لتسهيل  أمكن  ما  (الغرافيك)  البيانية  الرسوم  استخدام   1.10.6

على المتفّرج.
صّحية  بمسائل  اeمر  يتعّلق  عندما  خاّصة  ا9حصائية  اeرقام  وقع  مراعاة   2.10.6
أّنه  100 مواطن، على  المرض يصيب واحدا من  إّن  أن يقال  أو خطرة. (مثال يفضل 

يصيب 100 على مجموعة من عشرة آالف). 
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11.6 قواعد أخرى خاّصة بالدّقة :

إنتاجها بعض الوقت  الّتقارير إذا مّر على  البرامج المسجلة ومن  يجب التحقق من 
قبل بّثها، للتأكد من أّن اeحداث لم تتجاوزها وإجراء تعديل الماّدة إن أمكن، أو حذف 

جزء منها. وفي بعض الحاالت يمكن ا9عالن على الهواء عن أّية تطّورات جديدة.

12.6 الـدقـّة في الصحافة االستقصائية
يتزايد في وسائل االعالم الحديثة االنتاج المنتمي الى الصحافة االستقصائية سواء 
من  البد  الحـاالت،  كل  وثائقية.وفي  افالم  شكل  في  أو  إخبـارّيـة  تقارير  شكل  في 
هـدفها  عن  االستقصائية  الصحافة  تنحرف  ال  لكى  القواعد  من  مجموعة  مراعاة 
العـاّمـة. ويجب  البحـث عن الحقيقـة وكشفـها للجمـهور خـدمة للمصـلحة  في 
ـّد التـام بالسيـاسية التحريرّيـة للمؤّسـسة وأخالقّيـات المهنـة من حيث   لـذلـك  التقي

مراعاة كـّل القواعد المنصوص عليها في هـذه المـدّونة.

حق الرد:  13.6

يضمن منح حّق الرّد التوازن والموضوعية وا9نصاف.  1.13.6

في صورة تتضّمِن مادة إعالمية اتهاما لشخص أو مؤسسة بسوء التصرف   2.13.6
أو ا9همال أو التقصير، بما يؤثر على سمعتهم،  فان من حق الشخص أو المؤسسة 

الرد على االتهام.

وعلى المؤسسة ا9عالمية تصحيح الخطأ بنشر هذا الرد بنفس البرنامج و   3.13.6
الوقت الذي بث فيه االتهام.

7 . احترام الحياة الخاصة :
المادة ا9عالمية، يجب  الخاّصة في  للحياة  التعّرض  اeماكن: عند  1.6  طبيعة 

اeخذ في االعتبار طبيعة موقع التصوير بالمقارنة مع طبيعة المعلومات. 

الخاّصة،  والّنوادي  والّضيعات  والمكاتب  كالبيوت  الخاّصة:  اeماكن  في   1.1.6
من  إذن  دون  دخولها  أو  اeماكن  هذه  من  أّي  اختراق  وعدم  بالقانون  التقّيد  يجب 
«تسـّورا» وتعـدّيا على ممتلكـات شخصّيـة ويعـاقب  يـعـّد  اختـراقـها  أصحابها eّن 

عليـه القـانون.

والفنادق  والمقاهي  الّتجارة  كمحّلات  العمومّية:  شبه  اeماكن  في   2.1.6
والمصّحات، يخضع الّتصوير للقواعد الّتالية :

• من حّق صاحب المحل رفض التصوير في محله، ويجب احترامه.

• إذا حصلت الموافقة، فإن التصوير في الموقع يخضع لضرورة:
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- إشعار الحاضرين في المكان بالنّية في التصوير.
إّلا بموافقته. وإذا طلب المعنّي باeمر  الّلقطة على شخص بمفرده  - عدم تركيز 

إيقاف الّتصوير، يجب احترام الطلب.

الخارجّية  العمومي  الّنقل  ومحّطات  كالّشارع  العمومّية:  اeماكن  في   3.1.6
والمالعب. 

• ليس من الّضرورة الحصول على موافقة صريحة من اeفراد الذين يتم تصويرهم 
كجزء من المشهد العام.

أّلأ يقّل عدد اeشخاص عن  المحبذ  الصورة على شخص واحد، ومن  تركيز  عدم   •

ثالثة في اللقطة الواحدة.
الّنقل  محّطات  مثل  العاّمة  اeماكن  في  بالّتصوير  الموافقات  على  الحصول   •

الّداخلّية أو المطارات والمالعب.

الفرد  سلوك  كان  إذا  الخاّصة  الحياة  على  الحفاظ  في  تلقائيا  الحّق  يسقط   2.7
للسلوك  التعّرض  يمكن  ال  وبالتالي  العامة،  بالمصلحة  مضّرا  أو  خطيرا،  أو  إجرامّيا 
الخاص، والمعلومات، والمراسالت والمحادثات الشخصّية إعالمّيا وعرضها للعموم 

إذا لم يكن هناك سبب يجعل من حّق الجمهور معرفته مثل:
@ فضح أو الكشف عن جريمة.

@ فضح السلوك الذي يضّر بالمصلحة الوطنّية والعامة.
@ فضح الفساد أو الظلم.

@ الكشف عن عجز كبير أو عدم كفاءة الشخصيات العامة  أو ا9همال في ا9دراة.
• حماية الناس والصحة والسالمة.

3.7  تدّخل طرف ثالث: 

إذا  ثالث عنه،  الخاصة لفرد ما من خالل ما يكشفه طرف  الحياة  أن تنتهك  يمكن 
موافق  غيـر  أو  الّصورة  في  يظهر  أو  البرنامج  في  مشاركا  باeمر  المعني  يكن  لم 
المعلومات  الخـاّصـة. لذلك، وعندما ال تكون  المتعّلقة بحيـاته  إذاعـة اeخبـار  على 
يجب  فإّنه  العامّة،  المصلحة  خدمة  ضمن  ثالث  طرف  يكشفها  التي  الشخصّية 
الحصول على موافقة المعنّي باeمر. أو ايقاف الطرف الثالث عن التدخل في الحياة 

الشخصية للطرف الغائب.

4.7 الترصد في ا$ماكن الخاّصة:

 يعتبر ترصدا على اeماكن الخاّصة عند  تسجيل أو محاولة تسجيل مقابلة فجئّية 
ودون اّتفاق مسبق مع شخص ما على عتبة موقعه الخاّص بغرض البث. ويشمل 
أو  اeخبار  في  للبث  االنترنات  عبر  التواصل  أو  هاتفية  مكالمة  تسجيل  أيضا  الترّصد 

برنامج ما، دون علم الّشخص. وال يتّم اللجوء إلى ذلك إّلا كمالذ: 
@ إذا فشلت كّل المحاوالت للحصول على تصريح من المعني باeمر حول المخالفات 

المزعومة.
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أسباب  تقديم  دون  بتصريح  ا9دالء  مّرة  من  وأكثر  علنا،  باeمر  المعني  رفض  إذا   •

للرفض.

5.7 الترّصد لفائدة الّنشرات والبرامج ا$خبارّية : 

أن  صحافّي  eّي  يمكن  ال   ، ما  شخص  من  تصريح  على  الحصول  eهّمية   1.5.7
يمارس الترّصد بقرار ذاتي إّلا بالّرجوع إلى رئيسه ومناقشة اeمر.

إّلا إذا كانت هناك أدلة على جريمة أو  2.5.7  وال يمكن لرئيس التحرير الموافقة 
مخالفات قانونّية كبيرة.

ال يعتبر ترصدا اصطياُد الشخصّيات المتعّودة على الظهور أمام الكاميرات،   3.5.7
وتتوّقع دائما أن تتلّقى أسئلة من الّصحافّيين. ويمكن استجواب هؤالء دون مواعيد 

مسبقة عندما يكونون في المطار مثال أو أمام إداراتهم. 

في  آرائهم  الستطالع  المواطنين  من  العاّمة  استجوابات  تعتبر  ال  كما   4.5.7
موضوع ما من الّشأن العام ترّصدا. وإذا رفض مواطن التصوير فيجب احترام رغبته. 
التصوير فهذه موافقة واضحة منه على  برأيه في موضوع  إذا شارك شخص  أّما 

تصويره.

عندما يقبل أّي مشارك الحديث عن حياته الخاّصة،  يمكن افتراض أنه قد   5.5.7
سمح ببّث الحديث، لكن يجب احترام أية شروط يتّم االّتفاق عليها قبل الّتسجيل.

6.7  المشاركة في المداهمات وعملّيات التفقد:

تكون المشاركة في المداهمات وعملّيات الّتفّقد عند مرافقة اeمن في عملّيات 
مداهمة، أو عند مرافقة مصالح وزارة التجارة أو الصّحة أو غيرها في عملّيات تفقد 

فجئّية تهـدف إلى الحفـاظ على المصـلحـة العـاّمـة أو تفـادي إلحـاق ضـرر بـها.

يجب عدم المشاركة في مثل هذه العملّيات لبثها إّلا إذا كانت هناك فعال   1.6.7
ضرورة تحريرّية، وبعد اeخذ في االعتبار أّية مسائل قانونّية وخاّصة منها ما يتعّلق 

بانتهاك الحياة الّشخصّية لyفراد والتعّدي على ممتلكات الغير.

عند المشاركة في مثل هذه العملّيات، ضروة اّتباع ا9جراءات الّتالية:  2.6.7
@ يجب أن يفهم المستهدفون من المداهمة أو التفقد ما يقوم به الصحفي، وeّية 

وسيلة إعالمّية.
@ يجب الحصول على إذن من صاحب البيت أو المحّل للتصوير، وإن رفض ذلك يجب 

احترام رغبته.
@ إذا طلب صاحب المحّل من الفريق الصحفي المغادرة، فيجب احترام طلبه أيضا.

@ لكن يمكن تجاهل اeمر إذا ثبت وأّن الُمستهدف بعملّية التفقد متوّرط فعال في 
عمل مخالف للقانون ويضّر بالمصلحة العاّمة.
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ـّا إذا ثبتت براءة الشخص الذي تعرض للمداهمة، فيجب إّما الحصول على إذنه  • أم
في بّث الماّدة، أو عدم استغاللها تفاديا 9لحاق الّضرر بسمعته أو بتجارته.

7.7  التصوير السري

ـّصـوير السـّري هو من قبيل  1.7.7  تفـاديا لالعتـداء على الحيـاة الخـاّصـة، فإّن الت
االستثناء والبد من وجود مبررات قوية لـه مثـل كشف جـريمـة أو عملّيـات فسـاد ، 
أو كشـف ضرر يلـحق المجتمـع، أو رفض طرف ثبـت تـوّرطـه في جـريمـة التصـوير أو 
الحـديث أمام الكـاميـرا. والبد لذلك من موافقة رئيس التحرير أو منتـج البـرنامج،  أو 

ـّم المسـؤولّيـة التـحريـرّيـة. ـُل من هم أعلى رتبـة في س

مخالفة  عدم  لضمان  المؤسسة  في  القانوني  الفريق  مراجعة  يراعى     2.7.7
القوانين.

3.7.7  يراعى عدم اظهار شخصية من هم موجودون في المكان اثناء التصوير 
بطريقة تمكن من التعرف على هويتهم اال في حالة تعقب شخصية بعينها.

التصوير من اصحاب  بعد  ان امكن  ببث ما تم تصويره  اذن  الحصول على   4.7.7
اللقطات  في  يظهرون  الذين  اولئك  من  وكذلك  فيها  التصوير  تم  التى  االماكن 
أو  الجـريمـة  في  شـريـكا  المحـّل  صـاحب  كان  إذا  إّلا  ذلك،  امكن  كلما  المختلفة 

يستـخدم المحـّل لـغايات إجرامّيـة.

من الضروري العمـل علـى عكس الواقع دون تهويل او تهوين.  5.7.7

8  . حماية األطفال والضعفاء :
عشرة  السادسة  سّن  تحت  اeشخاص  لخصوصّيات  خاّصة  عناية  إيالء  يجب   1.8
والمواطنين ضعيفي المدارك وخاّصة إذا كان التعرف عليهم ُيمكُن أن يعرضهم 

للخطر.

2.8 إذا كان ال بّد من ظهور خصوصّية اeطفال أو أي شخص ضعيف المدارك في 
الموافقة  إلى  إضافة  أمكن)،  (حيثما  موافقتهم  على  الحصول  يجب  ما،  برنامج 

المسبقة من أحد الوالدين أو الوصي القانوني أو أي شخص مسؤول عنهم.

3.8 يخضع التصوير عندما يتعلق اeمر باeطفال والضعفاء إلى الضوابط التالية:

ال يقع تصوير اeطفال حتى في الشارع إال بعد موافقة الولي.  1.3.8

من  تسول...)  أو  تشرد  أو  (فقر  مهينة  وضعية  التصوير  موضوع  كان  إذا   2.3.8
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الواجب عدم إظهار مالمح الطفل، من ذلك تصويره من بعيد...

، أو متهمين  تجنب ذكر اeسماء عندما يكون القاصرون ضحايا أو شهودا   3.3.8
في قضايا جنائية

4.3.8  االمتناع عن تصوير اeشخاص الذين يعانون من أمراض نفسية أو المختلين 
ا9خبارية  المادة  كانت  إذا  معالمهم  بإخفاء  االلتزام  أو  صورهم  نشر  وعن  عقليا 

تتعلق بهذه الشريحة.

4.8 االحتياط عند التصوير داخل الّسجون والحديث إلى المساجين الّنهم يكونون  
مسلوبي الحرّية، ويمكن أن يتعّرضوا لضغوط نفسّية أو جسدّية. ويخّير في هذه 

الحال:

الّتشاور مع قانونّيين وأخّصاء نفسيّين.  1.4.8

التسجيل  قبل  موافقته  على  للحصول  انفراد  على  الّسجين  مع  الحديث   2.4.8
معه والتثّبت من أّنه ال يتعّرض eّي نوع من الضغوط للظهور أمام الكاميرا وا9دالء 

بتصريحات في اّتجاه معّين.

إذا كان المساجين موّرطين في جرائم أخالقّية أو بشعة، يخّير أيضا، وبعد   3.4.8
إعالم الّسجين، الّتشاور مع عائالتهم حّتى ال يلحقهم ضرر ماّدي أو معنوي.

قال  القضاء  eّن  عدمها  من  الّسجين  براءة  مواضيع  في  الخوض  تفادي   4.4.8
كلمته فيه.

عند التقاط صور عاّمة من داخل الّسجن، وفي ظروف عادّية، يجب احترام   5.4.8
رغبة أّي سجين في عدم الّظهور على الشاشة، أو تغطية مالمح وجهه.

5.8  إذا كان ال بّد من ظهور خصوصّية اeطفال أو أي شخص ضعيف المدارك 
في برنامج ما، يجب الحصول على موافقتهم (حيثما أمكن)، إضافة إلى الموافقة 

المسبقة من أحد الوالدين أو الوصي القانوني أو أي شخص مسؤول عنهم.

العمـل  بـها  السـّاري  والقـوانين  االنسان  حقوق  بمبادئ  االلتزام  ضرورة   6.8
والمصـادق عليـها في البـالد مـن ذلـك:

ضـروة احترام كرامة جميع االطفال في جميع الظروف.  1.6.8

خاص  اهتمام  ايالء  ينبغي   , عنهم  التقارير  اعداد  أو  اeطفال  مقابلة  لدى   2.6.8
بحق جميع االطفال في الخصوصية الشخصية والسرية, وفي  توفير الحماية لهم 
من االذى والعقاب بما في ذلك حمايتهم من احتمال او امكانية تعرضهم لyذى 
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والعقاب.

على  اeولوية  واعطاؤها  االطفال  لجميع  الفضلى  المصالح  حماية  ينبغي   3.6.8
وتعزيز  اeطفال  لقضايا  والـتأيييد  الدعم  كسب  اعتبارات  فيها  بما  آخر  اعتبار  أي 

حقوقهم.

عند محاولة تقرير المصالح الفضلى للطفل ينبغي اعطاء حق الطفل في   4.6.8
لعمره  وفقا  الواجب  االهتمام  من  يستحقه  ما   , االعتبار  بعين  نظره  وجهات  أخذ 

ومستوى نضجه

على  قدرة  وأفضلهم  الطفل  لوضع  االشخاص  أقرب  استشارة  ينبغي   5.6.8
سياسية  تبعات  من  الصحفي  التقرير  على  يترتب  ما  حول  الوضع  ذلك  تقييم 

واجتماعية وثقافية.

االمتناع عن نشر أي قصة اخبارية او خبر اعالمي او صورة يمكن ان تعرض   6.6.8
الطفل او اشقاءه او أقرانه للخطر حتى عندما يتم تغيير هوية الطفل أو طمسها 

أو عدم استخدامها.

أو  التوجهات  ابداء  أو  اeسئلة  طرح  وتجنب  طفل  بأي  اeذى  الحاق   عدم   7.6.8
القيم  لحساسية  المراعية  غير  أو  والتقدير  االجتهاد  على  المبنية  المالحظات 
الثقافية أو التي تضع الطفل في موضع الخطر أو تعرضه لالهانة أو التي تبعث من 

جديد في نفس الطفل اeلم والحزن الناجم عن أحداث مؤلمة.

: تجنب  الوصم االجتماعي eي طفل  المزيد من  العمل على اضافة  عدم   8.6.8
أو توصيفهم بأوصاف تعرضهم للعقاب بما في ذلك  تصنيف اeطفال الى فئات 
الحاق اeذى البدني او النفسي او تعرضهم لالساءة مدى الحياة او التمييز ضدهم 

او رفضهم من قبل مجتمعاتهم المحلية

العمل دائما على تغيير اسم الطفل وطمس هويته المرئية (صورته) في   9.6.8
الحاالت التي يتم فيها تعريف الطفل بصفته:

1 ضحية لالساءة الجنسية او االستغالل الجنسي.
2  مرتكبا الساءة بدنية أو جنسية 

3 مصابا بفيروس نقص المناعة البشرية او توفي بسبب السيدا ما لم يعط الطفل 
او أحد والديه أو وصيه موافقة خطية كاملة مبنية على المعلومات

4  مّتهما أو مدانا بارتكاب جريمة
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9   . تغطية االنتخابات واالستفتاءات :
تعـمل التلفزة التونسية علـى أن تكون المصدر اeول للمعلومات المتعلقة بالحملة 
النتائج وما  االنتخابي ويوم االقتراع ويوم إعالن  االنتخابية وما يتبعها يوم الصمت 
يحصل بعدها من نقاشات وتحليالت لالنتخابات ونتائجها، كما أن التلفزة التونسية 
مطالبة بأن تكون المصدر الموثوق به لدى المواطن التونسي والرأي العام الدولي، 

خاصة عندما ننظر إلى حجم االهتمام الدولي باالنتخابات التونسية. 

تكون  المؤّسسة،  تقّدمها  التي  ا9عالمّية  الماّدة  وأّن  االعتبار  في  اeخذ  يجب    1.9
اeحزاب  مثل  با9نتخابات  المعنّية  اeطراف  مختلف  قبل  من  شديدة  مراقبة  محّل 
المراقبة حّتى  الّسياسّية وهيئة تنظيم االنتخابات والجمهور. ويمكن أن تبدأ هذه 
من قبل االنطالق الّرسمي للحمالت االنتخابّية. لذلك يجب التقّيد الّتاّم بمبادئ الحياد 
والّتوازن والنزاهة  سواء أثناء تغطية الحمالت االنتخابّية أو يوم االقتراع وا9عالن عن 

الّنتائج.

2.9 دور المؤّسسة ا�عالمّية في العملّية االنتخابّية:

تقوم المؤسسة بوصفها مرفقا عمومّيا مخّوال رسمّيا بتغطية الحمالت االنتخابّية. 
لذلك تتوّلى في إطار هذه الخدمة بـ : 

• توضيح القوانين وا9جراءات الخاّصة بالعملّية االنتخابّية للجمهور.
• المساهمة في التعريف بالبرامج االنتخابّية لyحزاب الّسياسّية.

أكبر  فهم  من  الجمهور  لتمكين  برامجهم  فحوى  عن  اeحزاب  مساءلة   •

لمضامينها. 

3.9 تطبيق الدّقة في الحمالت االنتخابّية:

تتطّلب تغطية االنتخابات التقّيد الّصارم بالمبادئ اeخالقّية للّسياسة التحريرية من 
حيث:

اطالعا  مّطلعين  يكونوا  أن  االنتخابات  بتغطية  المكّلفين  ا9عالمّيين  على   1.3.9
كامال على:

@ القوانين االنتخابّية.
@ دارسين لفصول الدستور ذات الّصلة.

وأّية  شخصّياتها  وأهّم  واّتجاهاتها  المشاركة  الّسياسّية  اeحزاب  بأهّم  عارفين   @
تحالفات فيها أو انقسامات داخلها.

@ يحّبذ أن تتوّلى المؤّسسة تنظيم دورة تدريبّية قبل أّية انتخابات لتأطير ا9عالمّيين 
المكّلفين بالّتعامل مع الّتغطية االنتخابّية.

خطا  في  الوقوع  الجتناب  للمؤسسة  القانوني  الممثل  مع  التشاور  يجب   2.3.9
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قانوني أو أخالقي، ويتوجب على المؤسسة توفير مستشار قانوني لفترة االنتخابات.
 

وتتطلب الدقة في تغطية ا9نتخابات أن يقوم ا9عالمي ب:  3.3.9
- التثّبت في أسماء المرشحين.

- ذكر أرقام دقيقة عن المشاركين في المناسبات االنتخابية.
- نقل الكالم الذي يقوله المرشحون بأمانة مطلقة.

4.9 تطبيق الحياد في الحمالت ا�نتخابّية.

لتحقيق الحياد،  يمكن اعتبار سلسلة من البرامج التي تحمل االسم نفسه ،   1.4.9
ولها مواعيد بّث قاّرة، بمثابة برنامج واحد ممتّد على فترة زمنّية. وينظر إليها ككل. 
مبرمجة  ومحتوياتها  البرامج  من  الّنوعّية  هذه  تكون  أن  يجب  الصدد،  هذا  وفي 

مسبقا، ويجب ا9عالن عن تواريخ ومواعيد السلسلة منذ الحلقة اeولى منها.

المثال، ليس  أّنه وعلى سبيل  أي  الحياد على فترة زمنّية ما.  يمكن تطبيق   2.4.9
بالّضرورة ان تكون وجهتا النظر المختلفتين في نفس الّنشرة أو الحلقة من البرنامج، 
بل يمكن أن يكون الّرأي المخالف في حلقة الحقة حسب دورّية النشرة أو البرنامج 

وفي وقت زمنّي معقول.

به  الّتعجيل  يجب  حاضر،  غير  شخص  ضّد  صادر  اتهام  على  الّرد  حّق  لكّن   3.4.9
في أّول نسخة الحقة من النشرة أو البرنامج.

يجب على منتجي الّنشرات والبرامج أن يفسحوا المجال لمجموعة واسعة   4.4.9
من اeفراد ووجهات النظر والحجج.

والبرامج  النشرات  في  الجكومية  اeنشطة  تغطية  عند  االنتباه  يجب   5.4.9
الحملة  إطار  في  اeنشطة  هذه  تكون  أال  إلى  االنتخابية  الحمالت  أثناء  ا9خبارية 

االنتخابية للحزب الحاكم.
 

دعوة  فإّن  وقبلها،  االنتخابات،  الحمالت  فترة  في  وخاّصة  المجمل،  وفي   6.4.9
سياسّي لحضور نشرة إخبارّية أو برنامج ما، يجب أن يكون االستثناء وليس القاعدة، 

ويجب أن يكون مبّررا وبقرار ال يقّل عن رئاسة الّتحرير.

الخاّصة  وا9جراءات  القوانين  باحترام  المؤّسسة  تلتزم  الحاالت،  كّل  وفي   7.4.9
تتضّمنه  ما  أو  ل{نتخابات،  المنظمة  الجهة  عن  الّصادرة  سواء  االنتخابات  بتغطية 

القوانين الّتنظيمّية. 

خاّصة  سلوك   مدّونة  بوضع  المؤّسسة  إدارة  تقوم  أن  المهّم  من  لكن   8.4.9
بتغطية أّية انتخابات وكيفّية إذاعة نتائج استطالعات الّرأي.
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كما يجب أخذ أّي تشّكيات من أّي طرف معنّي باالنتخابات بكّل جّدية.والرد  9.4.9
عليها مع تصحيح الخطأ إن وقع.

الفترة  اdراء خالل  االعالم وعدم نشرنتائج سبر  احترام فترة صمت وسائل   10.4.9
المعلنة.

5.9 الحياد في تغطية االنتخابات ايام الصمت و االقتراع: 

جدال  ال  التي  المواضيع  على  ا9خبارّية  التغطية  في  االقتصار  االنتخابات،  يوم  يتّم 
مكاتب  في  الّسياسيين  وظهور  االقتراع،  لصناديق  الناخبين  توّجه  مثل   فيها 
كانت  مواضيع  أّية  تفادي  تماما  يجب  لكن  منهم.  تصريحات  اذاعة  دون  االنتخاب 
محّل نقاش أو مواجهات بين اeحزاب أثناء الحملة االنتخابّية وعدم العودة إليها eّي 
سبب من اeسباب. وحّتى وإن جّدت أحداث أو تصريحات حول مثل هذه المواضيع 
إلى  بالّسعي  ا9عالم  وسيلة  تّتهم  ال  حّتى  تماما  تجاهلها  فيجب  االنتخاب،  يوم 

الّتأثير على قرار الّناخب.

6.9 ا�نصاف والّتوازن في تغطية االنتخابات: 
يكون تحقيق ا9نصاف بالتعامل على قدم المساواة مع كل المرشحين في كنف 
ضرورة  مع  المختلفة،  الرأي  أطياف  بعرض  التوازن  ويكون  والشفافية.  التاّم  الحياد 

التأكد من حصول اeحزاب واeطراف كافة على التغطية ا9عالمية المتكافئة.

النزاهـة في تغطية ا�نتخابات :   7.9
الّشروط الواجب توّفرها في ا9عالمّيين المكّلفين بتغطية ا9نتخابات.  1.7.9

• أن ال يكون له أّي منصب أو نشاط في صلب حزب أو حركة سياسية. 
أو  الجمهور  على  تؤّثر  أن  يمكن  شخصّية  آراء  أو  سياسّية  مواقف  أّية  عن  يعّبر  • أّال 

تخرج به عن حياده بما يؤّثر على مصداقّيته ومن وراء مصداقّية المؤّسسة.
• أن يتمسك بالمعايير المهنّية  في مواجهة أّية ضغوط داخلّية أو خارجّية. وعليه 

أن يعلم مرؤوسيه بأي محاوالت من اeطراف االنتخابية 9غرائه والتأثير على عمله. 
• ويمنع على أّي إعالمّي في المؤّسسة منعا باّتا أن يشارك في أّية حملة انتخابية أو 

نشاط مهما كان نوعه eّي حزب أو حركة سياسّية وخاّصة أثناء الحمالت االنتخابّية 
حّتى لو لم يكن عضوا فيها.

2.7.9 االنتباه أثناء البرامج التي يشارك فيها الجمهور وخاّصة منها المباشرة، وطيلة 
الحملة االنتخابّية، أّلا تكون االنتخابات موضوع البرنامج، ويجب منع أّي مشارك من 

الخوض في موضوع االنتخابات. 
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8.9  استطالعات الرأي: الخاّصة باالنتخابات واالستفتاءات.

التعامل بحذر ازاء نتائج عملية سبر اdراء مع التأكيد على نسبية هذه النتائج   1.8.9
ودالالتها.

2.8.9 تجنب نشر نتائج عملية سبر اdراء الخاصة بشعبية اeحزاب والمرشحين اجتنابا 
للتأثير على توجهات الناخبين فهذه العمليات ال تستجيب للمنهجيات العلمية التي 

تضمن مصداقيتها.

االنتخابّية  النوايا  معرفة  في  مفيدة  الرأي  استطالعات  نتائج  تكون  قد   3.8.9
للجمهور، إال أن الحذر واجب في استخدامها كمادة موثوق منها، (وينسحب ذلك 

كذلك خارج الفترات االنتخابية) لذا يجب:
• أّلا تكون نتيجة استطالع الّرأي أّول خبر في الّنشرة. 

• أّال تدرج في العناوين الرئيسّية.
• التوضيح بأن نتائج استطالع الّرأي ال تعني ا9ثبات، بل هي مجرد استنتاج عام بشأن 
خيارات الّناخبين. لذا من المهّم  تفادي أّية لغة تعطي نتائج استطالعات الّرأي وزنا 
أكثر مّما تستحّقه. ويجب القول إّن استطالعات الّرأي «تشير إلى»،  وليس «تؤّكد» أو 

«تثبت».
با9ضافة  له   الممولة  والجهة  االستطالع  أجرت  التي  الهيئة  اسم  توضيح  يجب   •

النوعية  وهذه  االستطالع.  وعينة  منها  ينطلق  التي  والفرضيات  نتائجه  توضيح  إلى 
من المعلومات البد من توضحيها سواء عبرالصورة في التليفزيون أوالجرافيك عبر 

الموقع ا9لكتروني. 
التوقيت الذي أجري  فيه االستطالع. والبد من االشارة إلى اeحداث  • يجب توضيح 

االستثنائية التي قد يكون لها تأثير مميز على االستطالع. 
• يجب توضيح الوسيلة التي أجري بها االستطالع سواء أجري عبر المقابلة المباشرة 

أو عبر الهاتف أو عبر ا9نترنت. 
• يجب توضيح هامش الخطأ المتوقع في االستطالع ويمكن للتليفزيون والجرافيك 
ا9ليكتروني المساعدة في إبراز هامش الخطأ كمقارنتها بنتائج استطالعات أخرى 

حول الموضوع نفِسه إن وجدت.
عدد  بشأن  السياسية  اeحزاب  تقدمها  التي  االحصائيات  ازاء  الحذر  توخي   •

يمكن  بمعطيات  االحصائيات  هذه  ومقارنة  الحزبية  التجمعات  في  المشاركين 
على  حاضرا  يكون  شخص  أي  أو  المنطقة  وسكان  الصحفيين  خالل  من  جمعها 

عين المكان.

4.8.9  ال يمكن eّية نتائج استطالع للرأي تجرى يوم ا9نتخابات أن تبّث قبل إغالق 
مكاتب االقتراع، بما في ذلك ما يعرف /باستطالعات العينة/ التي تجرى على أبواب 

مكاتب االقتراع.



26

10  . مبادئ عاّمة أخرى :
العمل  هذا  يكون  عندما  به،  كلف  عمل  إنجاز  يرفض  أن  للصحافي  يحق    1.10
مخالفا للمبادئ اeخالقية المنصوص عليها في هذا الميثاق ال غيـر، على أن يقدم 

المبررات الداعمة لرفضه، وال يفضي الرفض إلى عقوبة أو ضرر أو إعفاء.

إليها في  يتّم االحتكام  المهنّية، حيث  الفيصل في  المدّونة  2.10  تكون هذه 
تحديد المسؤولّية عن اeخطاء المهنّية.

موضوع  أّي  نقاش  الهاّم  من  إذ  والتقييم،  التحرير  جلسات  عقـد  ضرورة    3.10
بين  داخلّية  تشاور  جلسات  في  الّسلوك،  مدّونة  في  تفاصيله  ترد  ولم  مستجّد 
المعنيين با9نتاج ا9عالمي على مختلف مستوياتهم 9يجاد أفضل الحلول الممكنة 

بناء على المبادئ العاّمة eخالقّيات السلوك المهني.

أّية  وتضمينها  سنة  كل  مرة  الضرورة  وعند  الّسلوك  مدّونة  تحيين  يجب    4.10
ضوابط مستجّدة حسب ما يعترض عمل ا9عالميين.

مهما  المبادئ  بهذه  تمّسكهم  عن  المؤّسسة  إعالمّيو  يتنازل  أّلا  يجب   5.10
تعّرضوا له من انتقادات أو ضـغوطات أو إغـراءات من أّية أطراف خارجّية.

الجمهور  من  ترد  قد  التي  الشكاوى  كافة  بنشر  ملزمة   التونسية  التلفزة   6.10
سواء كأفراد أو كجماعات والرد عليها واصالح الخطأ واالعتذار عنه في حالة وقوعه 

في آجال معقولة.

العناية بشكاوي الجمهور من شأنه تكريس مبدأي المحاسبة والشفافية   7.10
مع الجمهور.
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التلفزة «لمؤسسة  التحريرية  «السياسة  وثيقة  من  اeولى  النسخة   هذه 
من  3 الفقرة  ذلك  على  تنص  كما  والتحيين  للتعديل  قابلة   التونسية،وهي 

.المبادئ العامة لهذه الوثيقة
تقديم  مجاالته  بمختلف  التلفزي  با9نتاج  المعنيين  العاملين  كل  وبإمكان 
المخصص  اeلكتروني  البريد  عبر  وإضافاتهم  ومالحظاتهم   إقتراحاتهم 

لذلك 
 deontologie@tunisiatv.tn

Ce Document est la première mouture du code déontologique de 
la télévision nationale tunisienne.
Un code qui sera amené à être rectifié et mis à jour comme 
mentionné dans le troisième paragraphe de son préambule.
Toute personne concernée par la production audiovisuelle pourra 
faire part de ses commentaires et suggestions via e-mail désigné 
à cet effet : 
déontologie@tunisiatv.tn  
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