مدونة سلوك الصحفيين و االعالميين
إيمانا من الهيئة المستقلة لالنتخاب بأهمية دور اإلعالم في تغطية مختلف مراحل العملية االنتخابية وبهدف تمكين الصحفيين
من أداء مهامهم ،تم إعداد مدونة سلوك لضمان سير العملية االنتخابية بنزاهة وشفافية وتغطيتها إعالميا ووفق قواعد المهنية،
وإذ تؤكد الهيئة على أهمية الدور الرقابي لإلعالم والعالقة التشاركية معه ،فإنها تطلب من ممثلي وسائل اإلعالم المعتمدين ما
يلي:
-

احترام مبادىء و معايير العمل المهني التي تنظم عمله والقائمة على المصداقية والموضوعية وتنفيذ أحكام القوانين
واألنظمة ذات العالقة واحترام سيادة القانون .
تأمين تغطية إعالمية موضوعية ،متوازنة واحترام مبدأ الحياد واالمتناع عن نشر مواد إعالمية من شأنها اإلضرار
بالمسار االنتخابي أو الدعوة للعنف أو ما يثير التعصب والكراهية .
عدم قبول عطايا مقابل نشر معلومة مغلوطة أو حجب معلومة صحيحة .
حمل بطاقة االعتماد الصادرة عن الهيئة وإبرازها داخل وخارج مركز االقتراع والفرز وال تقبل التغطية بدونها.
عدم استخدام البطاقة الصادرة عن الهيئة في غير األوجه المخصصة لها و عدم إعطائها ألي شخص آخر.
االستجابة التامة لما يطلبه رئيس لجنة االقتراع والفرز .
عدم الدخول إلى المعزل داخل غرفة االقتراع أو التقاط صور من الممكن أن تنتهك مبدأ سرية االقتراع .
عدم تصوير أي مادة دون الحصول على إذن مسبق من الشخص المسؤول في مركز االقتراع .
االمتناع عن أي سلوك يؤدي إلى تعطيل عمل لجنة االقتراع والفرز أو عرقلة المسار االنتخابي أو التأثير على
الناخبين .
عدم ارتداء أو حمل أية رموز خاصة بأحد المرشحين أو القوائم المترشحة أو الدعوة للتصويت ألحد المرشحين أو
القوائم .

لكل من تم اعتماده لتغطية العملية االنتخابية الحق بما يلي :
-

الحصول على بطاقة اعتماد من الهيئة المستقلة لالنتخاب .
الحصول من الهيئة على البيانات القابلة للنشر والمتعلقة بسير مختلف مراحل العملية االنتخابية .
الدخول إلى مراكز االقتراع والفرز .
االستفادة من الخدمات التي يقدمها المركز اإلعالمي التابع للهيئة .
إجراء مقابالت مع المسئولين المخولين في لجان االنتخاب .
تقديم شكوى مباشرة لضابط ارتباط الهيئة في مراكز االقتراع والفرز في حال تعرضه لما يعيق عمله.

يحق للهيئة إنهاء اعتماد اي صحفي ثبت قيامه بمخالفة احكام القوانين النافذة .
و بهذا أتعهد باحترام كل ما جاء في هذه الوثيقة و االلتزام بها
اإلسم .................................................................................التوقيع.................................:

