
المخطط التفصيلي إلذاعة السيدة

للتغطية الصحفية لحملة اإلستفتاء  



تلتزم إذاعة السيدة fm بمختلف محاملها االلكترونية
وموجات األف أم وفقا لخطها التحريري المراعي

لميثاق شرف المهنة الصحفية والذي يحترم

اخالقيات المهنة الصحفية ومبادئ حقوق االنسان

الكونية وحق المواطنين والمواطنات في المعلومة
الصحيحة من خالل التوعية والتفسير واحترام كافة

المواقف واالراء عىل اختالفها .

تلتزم بتخصيص حيز زمني ضمن عدد من برامجها
للتغطية الصحفية لإلستفتاء :



البرامج المخصصة لحملة االستفتاء سواء من خالل فقرة

داخل البرنامج او برنامج كامل وهي:

برنامج صباح السيدة 

"برنامج " نحكيو حقوق وحريات
برنامج حكاية ليهم 

البرامج 



يكون التقسيم عىل النحو التالي :
 

برنامج صباح السيدة ليوم االثنين 15 دقيقة للحديث

عن االستفتاء

 
برنامج مواصلون ليوم الثالثاء : 15 دقيقة للحديث عن

حقوق ذوي وذوات اإلعاقة في الدستور التفسير

.والتعليق من قبل مختص في القانون
 

برنامج "نحكيو حقوق وحريات" ليوم األربعاء 60 دقيقة

للحديث عن االستفتاء وهو برنامج جديد خاص

بتغطية االستفتاء ويعتمد عىل اإلخبار والتفسير

وتقديم مختلف اآلراء وتحليلها مع مجموعة من

الخبراء والحقوقيين ويعتمد عىل أشكال صحفية

متعددة تتم فيه مراعاة حقوق الجميع دون استثناء
تماشيا مع الخط التحريري لإلذاعة وشبكة برامجها

 
برنامج حكاية ليهم (يبث الخميس مرة كل 15 يوم

ومدته ساعة ) يخصص 15 دقيقة لتشريك الشباب

في الحياة السياسية :صوت الشباب بين الرافض

والداعم لالستفتاء،كيف يفكر الشباب وماهي رؤيته؟

 



 
التغطيات الصحفية 

 
تغطية مختلف المواقف و نشر األخبار- 
المتعلقة باالستفتاء عىل موقع وصفحة

. اإلذاعة
تخصيص 2 نشرات لالخبار الساعة 

  التاسعة والربع  والساعة الواحدة ظهرا
-تغطية صحفية ليوم االستفتاء 

 تغطية مابعد اإلستفتاء  والنتائج-
تقرير مفصل يرسل إىل الهايكا بعد-

 االستفتاء
 
 



 
وتلتزم إذاعة السيدة أف أم ووفقا لخطها التحريري بالقواعد الخاصة لغطية حملة االستفتاء وباحترام ميثاق شرف المهنة وعدم

الخضوع ألي شكل من اشكال التوجيه اواالبتزاز.

 
وترفض إذاعة السيدة اف ام أي اشهار سياسي بمقابل مادي أومجاني وعدم الترويج لشخص بعينه أو لموقف من شأنه أن يؤثر عىل

اختيارات المواطنين/ات في التصويت.

 
وتتعهد اإلذاعة بالمساواة في التغطية الصحفية لدى جميع األطراف بما يتماشى واهداف وتوجهات برامجها مع إعتماد مختلف

األشكال الصحفية من تقارير ورصد لمخلف اآلراء و مقاالت توعوية تفسيرية وبودكاست وحوارات وذلك احتراما لحق المواطنين/ات

في المعلومة مع االلتزام بالتدقيق والتحري والتثبت في األخبار قبل نشرها من قبل وحدة التحقق من األخبار الزائفة في اإلذاعة.

اإللتزام بالمعايير المهنية والتحريرية واألخالقية للمهنة 



منسقة الحملة 

نجوى الهمامي  

97926561
najouapresse@gmail.com


