قرار الهيئة العليا الستقلة للتصال السمعي والبصري عدد  03لسنة  2014الؤرخ في  5مارس
 2014التعلق بإصدار كراس الشروط التعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلل قناة إذاعية
جمعياتية بالجمهورية التونسية

إن الهيئة العليا الستقلة للتصال السمعي والبصري،

بعد الطلع على الفصول عدد  6و  31و  32و  127و  148من دستور الجمهورية التونسية
الؤرخ في  27جانفي .2014
وعلى الرسوم عدد  88لسنة  2011الؤرخ في  24سبتمبر  2011التعلق بتنظيم الجمعيات.
وعل ى الرس وم ع دد  115لس نة  2011ال ؤرخ ف ي  2نوفم بر  2011التعل ق بحري ة الطباع ة
والصحافة والنشر.
وعل ى الرس وم ع دد  116لس نة  2011ال ؤرخ ف ي  2نوفم بر  2011التعل ق بحري ة التص ال
السمعي و البصري و بإحداث هيئة عليا مستقلة للتصال السمعي والبصري.
وعلى القانون عدد  92لسنة  1995الؤرخ في  9نوفمبر  1995التعلق بإصدار مجلة حماية
الطفل.
ق ررت إص دار ك راس الش روط التعل ق بالحص ول عل ى إج ازة إح داث واس تغلل قن اة إذاعي ة
جمعياتية بالجمهورية التونسية التالي:
عن الهيئة العليا المستقلة للتصال السمعي والبصري
النوري اللجمي
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كراس الشروط
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قناة إذاعية جمعياتية

2

الفهرس
الباب الول  :أحكام عامة 04 ......................................................................................................
الباب الثاني :شروط الترشح للحصول على الجازة 05 .................................................................
الباب الثالث :شروط الحصول على الجازة06 ............................................................................
الباب الرابع  :التزامات الحاصل على الجازة07 ..........................................................................
القسم الول :اللتزامات العامة 07 ............................................................................................
القسم الثاني  :اللتزامات التعلقة باللكية الدبية والفكرية08 ......................................................
القسم الثالث  :اللتزامات التعلقة بالضامين العلمية09 .........................................................
القسم الرابع  :اللتزامات التعلقة بالبرمجة10 ............................................................................
القسم الخامس :العلقة مع الستمعين والضيوف.11 .................................................................
القسم السادس  :التصحيح وحق الرد11 ....................................................................................
القسم السابع :اللتزامات التعلقة بالحملت النتخابية.13 ..........................................................
القسم الثامن  :اللتزامات التعلقة بالشفافية الالية13 ..............................................................
الباب الخامس :اللتزامات التعلقة بالشهار14............................................................................
الباب السادس :اللتزامات التقنية16........................ .................................................................
الباب السابع  :الراقبة والعقوبات17.........................................................................................
القسم الول  - :الراقبة 17 ........................................................................................................
القسم الثاني :العقوبات…17 ....................................................................................................
ملحق متعلق بحماية الطفال وحقوقهم18 ................................................................................

3

الباب الول – أحكام عامة
الفصل الول :يضبط هذا الكراس القواعد والشروط العام ة للحص ول عل ى إج ازة إح داث واس تغلل قن اة
إذاعية جمعياتية بالجمهورية التونسية.
وتندرج الحكام الواردة في هذا الكراس في سياق إرساء مشهد إعلم ي س معي وبص ري تع ددي
ومتنوع ومتوازن يكرس مبادئ الحرية والنصاف ونشر قيم المواطن ة ومب ادئ الحق وق النس انية يح ترم
السيادة الوطنية .كما تسعى هذه الحكام إلى تنمية برمجة وبث يعبران عن الثقافة الوطنية وانفتاحه ا عل ى
القي م النس انية إس هاما ف ي تحقي ق الديمقراطي ة م ن خلل ض مان التن وع الثق افي وحري ة التع بير لمختل ف
التجاهات الفكرية والبداعية.
كما يسعى هذا الكراس إلى تحقيق هذه المهام من خلل الحد من التركيز ف ي التحك م ف ي منش آت
التصال الس معي والبص ري وإرس اء قن وات إذاعي ة ح رة ومس تقلة مدرك ة لمس ؤولياتها الجتماعي ة ال تي
تحد?دها المواثيق الخلقية والمعايير المهني?ة.
الفصل  :2القناة الذاعية الجمعياتية ه ي قن اة متخص?ص ة محل ?ي ة وغي ر ربح ?ي ة تس عى ال ى تحقي ق أه داف
?
وبث البرامج التي من ش أنها ترس يخ الديمقراطي ة ونش ر ثقاف ة حق وق
الصالح العام ،وذلك من خلل إنتاج
النس ان وتنمي ة روح التس امح وتحقي ق التنمي ة المس تدامة ودع م الثقاف ة الوطني ة بتنو? عه ا والتفت ح عل ى
الثقافات الخرى ،كما تعمل على تنمية إعلم القرب.
الفص((ل  :3يخض ع الحص ول عل ى إج ازة إح داث واس تغلل قن اة إذاعي ة جمعياتي ة بالجمهوري ة التونس ية
للق وانين وال تراتيب الناف ذة وللش روط والقواع د العام ة ال تي يض بطها ك راس الش روط ه ذا والملح ق
المصاحب له وكذلك للشروط وطرق العمل الخصوصية ذات الصلة والتي تكون موض وع أحك ام خاص ة
تضمن في اتفاقية إجازة تبرم بين "الهيئة العليا المستقلة للتصال السمعي والبصري" من جهة ،والجمعي?ة
الحاصلة على الجازة من جهة أخرى.
تش كل أحك ام ك راس الش روط واتفاقي ة الج ازة والملح ق الم ذكورين أعله وثيق ة واح دة ،تض بط
حقوق وواجبات الطرفين اللذين يلتزمان بها.
الفص((ل  : 4ل يج وز بع ث قن وات إذاعي ة جمعياتي ة ل تس تجيب ال ى تط بيق المع ايير المهني ة والخلقي ة
لممارسة العمل الصحفي وخاصة تلك التي تدعو إلى التعص?ب أو التطر?ف بكل أشكالهما.
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الباب الثاني – شروط الترشح للحصول على الجازة
الفصل  :5يجب أن تكون الجمعي ة المتر ?
ش حة للحص ول عل ى الج ازة ذات جنس ية تونس ية مكو? ن ة طبق ا
للمرسوم عدد  88لسنة  2011المؤرخ في  24سبتمبر  2011المتعل?ق بتنظيم الجمعيات.
وعلى الجمعية أن تقد?م للهيئة العليا المستقلة للتصال السمعي والبصري ملف تر ?
شح يحتوي على
الوثائق التالية:
.1

مطلب ممضى من قبل الممثل القانوني? للجمعية لحداث واستغلل قناة إذاعية جمعياتية.

?
الممثل القانوني? للجمعية.
 .2نسخة قانونية من النظام الساسي للجمعية ،مؤ ?رخ وممضى من قبل
 .3القوائم المالية للتصر?ف المالي للجمعي?ة للس نوات الخي رة وذل ك ف ي ح دود ثلث ) (3س نوات مالي ة
إن وج دت .ويج ب أن ت بين ف ي تل ك الق وائم المق ابيض المتص لة بالش هار والتب ?ن ي والمس اعدات
والهبات.
.4

قائمة مؤسسي الجمعية وأعض اء الهيئة الم ديرة للجمعي ة ووظ ائفهم والتنص يص فيه ا عل ى أس مائهم
وألقابهم وتواريخ وأماكن ولدتهم وجنسياتهم وأرقام بطاقات تعريفهم الوطنية ومهنهم.

.5

ص لة ت بي?ن ارتب اط الجمعي ة وأعض ائها م ع جمعي ات أو منش آت أخ رى متد ?خل ة ف ي قط اع
م ذ ?كرة مف ?
العلم أو التصال أو الشهار أو الصحافة.

 .6شهادة بنكية أو بريدية في وجود حساب باسم الجمعي?ة.
.7

مل ف يتض م?ن التوج? ه ات الساس ي?ة للبرمج ة وخاص ياتها والم وارد البش ري?ة المرص ودة وتص و? ر
للتع ديل ال ذاتي داخ ل المؤس?س ة يض ?م خاص ة الميث اق التحري ري? وإح داث ?
خط ة المو ?ف ق العلم ي
وميثاقا أخلقيا يكون متلئما مع المواثيق الدولية لخلقيات المهنة.

.8

المعطيات المتعلقة بالمنطقة التي تغطيها القناة الذاعية ومواقع الرسال.

 .9الخاصيات الفنية لتجهيزات البث والرسال.
 .10ال تزام كت ابي? شخص ي ممض ى م ن ط رف الممث ل الق انوني للجمعي ة بع دم اس تعمال القن اة الذاع ?ي ة
الجمعياتي?ة لغرض الدعاية أو التسويق لصورته الخاصة أو لصورة غيره أو لحزب ما.
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الباب الثالث – شروط الحصول على الجازة
الفصل  :6يت ?م منح إجازة إحداث واستغلل قناة إذاعية جمعياتية بمقتضى اتفاقية ،وفق ا لم ا ت م التنص يص
عليه بكراس? الشروط هذا.
الفصل  :7ل يمكن أن تمنح لنفس الجمعية إل? إجازة واحدة لحداث واستغلل قناة إذاعية جمعياتية.
إل? أ ?نه يمكن للجمعية الحصول على إجازة قن اة إذاعي ة جمعياتي ة وإج ازة قن اة تلفزي ة جمعياتي ة ل
أكثر.
الفصل  :8تلتزم الجمعية الحاصلة على الجازة :
 بأن ل تكون مالكة أو مساهمة في هيكل لسبر الراء،


بأن ل تكون مالكة أو مساهمة في شركة اشهارية تقد?م نفس الخدمات لمنشآت إعلمية أخرى.

 بالتقيد بالتراتيب التي تصدرها الهيئة العليا المستقلة للتصال السمعي والبصري لضبط المع ايير
ذات الطابع القانوني والتقني لقياس نسب المشاهدة والستماع طبقا للفصل  16من المرسوم ع دد
 116لسنة .2011
الفصل  :9يلتزم الممثل القانوني للجمعية الحاصلة على الجازة بأن ل يكون مؤس?سو ومسي?رو الجمعية
مم?ن يضطلعون بمسؤوليات ضمن هياكل الحزاب السياسي?ة.
?
الممثل للقانوني للجمعية بان ل يتم تسيير القناة الذاعية الجمعياتي ة م ن ط رف مس ؤول
كما يلتزم
أو قيادي أو عضو في هيكل لحزب سياسي.
الفص((ل  :10ل يمك ن لي? ش خص أن يك ون مس ي?را لك ثر م ن جمع ?ي ة واح دة ص احبة إج ازة إح داث
واستغلل قناة إذاعية جمعياتي?ة.
الفصل  :11تمنح إجازة إحداث واس تغلل قناة إذاعية جمعياتي ة لمدة سبع ) (7سنوات ،بداية من تاريخ
إمضاء التفاقية المذكورة بالفصلين  3و  6من كراس الشروط.
وتكون الجازة قابلة للتجديد بناء على مطلب كتابي من الجمعية الحاصلة على الجازة يرفع إلى
الهيئة قبل ستة أشهر على القل من نهاية مدة الجازة.
يكون قرار الهيئة الرافض لتجديد اتفاقية الجازة معلل.
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الباب الرابع  :التزامات الحاصل على الجازة
القسم الول – اللتزامات العامة
الفص((ل  :12الجمع ?ي ة الحاص لة عل ى الج ازة والمس ؤول ع ن التحري ر والمنت ج والص حفي )أو المنش ط(
كله م مس ؤولون بالتض امن ع ن البرام ج ال تي يت م بثه ا ع بر القن اة الذاع ?ي ة الجمعيات ?ي ة مهم ا ك انت ط رق
إنتاجها.
الفصل  :13تلتزم الجمعي?ة الحاصلة على الجازة بالمتثال للمواثيق والمعاهدات الدولي ة المتعلق ة بحق وق
النسان والحريات العامة المصادق عليه ا م ن قب ل الجمهوري ة التونس ية وب القوانين وال تراتيب الناف ذة ف ي
نفس المجال.
كما تلتزم باحترام المبادئ الساسية التالية:
 حرية التعبير والصحافة، المساواة وعدم التمييز، تعددية الفكار و الراء،_ النزاهة والشفافية والحياد،
و تمارس هذه المبادئ في إطار اللتزام بالقواعد التالية :
 احترام كرامة النسان والحياة الخاصة، حرية المعتقد، عدم التحريض على العنف والكراهي?ة، حماية الطفولة وضمان حق الطفل في المشاركة في المشهد العلمي? ، حماية حقوق المرأة والقطع مع تكرار الصورة النمطية لها في العلم، حماية حقوق المسنين والمعوقين والفئات الهشة، المحافظة على الصح? ة العامة والبيئة،7

 تشجيع الثقافة والنتاج السمعي والبصري الوطنيين.الفصل  : 14يجب على الجمعية الحاصلة على الجازة أن تؤدي في الجال المحددة كافة المعاليم المتعلقة
?
والبث وكافة المعاليم المحمولة عليها قانونا.
بالحصول على الجازة
?
الموظفة على كراس الش روط ه ذا
كما تتحم?ل الجمعي?ة معاليم التسجيل والطابع الجبائي? والتسجيل
واتفاقية الجازة وملحقها.
الفص((ل  :15تلتزم الجمعية الحاص لة عل ى الج ازة ب تركيز القن اة الذاعي ة الجمعياتي ة وبداي ة الب ث خلل
سنة على أقصى تقدير من تاريخ إمضاء التفاقية وفي حال تجاوز المدة يقع النظر ف ي إمكاني ة التمدي د أو
سحب الجازة ول تتجاوز مدة التمديد سنة ثانية.
تلتزم الجمعية الحاصلة على الجازة برفع تقرير مفصل ع ن ك ل انقط اع للب ث ف اقت م دته أربع ا
وعشرين ساعة وإذا تجاوزت مدة النقطاع ثلثين يوما ل يمكن العودة الى البث إل بإذن من الهيئة .وفي
حالة استمر النقطاع أكثر م ن تس عين يوم ا ،يمك ن للهيئة إلغ اء التفاقي ة بع د اس تدعاء الجمعي ة الحاص لة
على الجازة وتمكينها من بيان أسباب تواصل النقطاع.
الفصل  : 16تلتزم الجمعية الحاصلة على الجازة بعدم إحالة الجازة إلى الغير.

القسم الثاني  -اللتزامات المتعلقة بالملكية الدبية والفكرية
الفص(((ل  :17تل تزم الجمعي ة الحاص لة عل ى الج ازة بمواف اة الهيئة العلي ا المس تقلة للتص ال الس معي
والبصري باتفاقية مبرمة بينها وبين المؤسسة التونسية لحماية حقوق المؤلفين ،تتعل?ق باس تغلل مص نفات
?
?
والبث الشهاري.
البث العام
أدبية وفنية في
الفصل  :18في حالة إعادة استغلل فقرات إذاعية من إنتاج طرف آخر يتوج? ب ذكر المص در أثن اء ب ث
المادة او في جينيريك البرنامج ولو كانت الجهة الباثة هي ذاتها الجهة المنتجة.
الفص((ل  :19تعمل ك ?ل قن اة إذاع ?ي ة جمعيات ?ي ة تب ?
ث موس يقى تونس ية عل ى أن ت ذكر اس م الش اعر والمل?ح ن
?
والموزع مع بداية البث أو نهايته.
)المؤل?ف( والمغ ?ني
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القسم الثالث  -اللتزامات المتعلقة بالمضامين العلمية
الفص((ل  :20تل تزم الجمع ?ي ة الحاص لة عل ى الج ازة ب احترام المب ادئ العام ة لحري ة التع بير وال ?تص ال
واستقللية التحرير وكذلك المبادئ المنصوص عليها بكراس الشروط.
الفص((ل  :21تل تزم الجمعي ة الحاص لة عل ى الج ازة بض مان نزاه ة المعلوم ة وتعدد ?ي ة الفك ار والراء
وتوازنها بك ?ل موضوعي?ة وذلك في كل البرامج دون المساس بحرية الصحفيين.
وهي تلتزم كذلك بالحف اظ عل ى اس تقلليتها واس تقللية الخدم ة موض وع الج ازة إزاء ك ?ل ح زب
سياسي? .
الفصل  :22تلتزم الجمعي?ة الحاصلة على الجازة ضمن البرامج التي تبثه ا ب احترام مختل ف الحساس يات
السياس ية والثقافي ة والديني ة لمختل ف الفئات بم ا ل يتع ارض م ع المواثي ق والمعاه دات الدولي ة المص ادق
عليها من قبل الجمهورية التونسية.
كما تلتزم بعدم ?
ص ة لس باب
بث خطاب يحر? ض على التمييز أو على الكراهية أو عل ى العن ف خا ?
عنصرية أو عرقية أو خلقية أو دينية أو جنسية أو جهوي?ة أو على أساس الرأي.
الفصل  :23تلتزم الجمعي?ة الحاصلة على الجازة بأن ل يمس? أي? برنامج من برامجها م ن كرام ة ال ذات
البش ري?ة .كم ا تل تزم ب احترام حق وق الش خص المتعلق ة بحي اته الخاص ة وش رفه وس معته ،وفق ا للق وانين
والتراتيب النافذة والمواثيق والمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية.
كما تلتزم بالسهر خاص?ة على:
 عدم بث الشهادات التي من شأنها أن تهين الشخاص والجماعات عدم بث ما يدعو إلى القصاء و التهميش والثلب منع الثلب والشتم تجاه الشخاص سواء من قبل الصحفيين العاملين بالمؤسسة العلمية أو م نقب ل ض يوف البرام ج ال تي تبثه ا المؤسس ة س واء المس جلة أو المباش رة م ع تأهي ل الص حفيين لتح ?م ل
مسؤوليتهم في التصدي لمثل تلك التجاوزات
 منع نشر أخبار زائفة واتهامات دون مؤيدات. عدم تلقي و بث شهادات الطفال التي تتعارض مع مصلحتهم الفضلى بغض النظر عن موافق ةأوليائهم
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 ضمان مساهمة الطفل في المشهد العلمي السمعي والبصري والعم ل عل ى نش ر ثقاف ة حق وقالطفل وترسيخها ضمن البرامج الموجهة له.
 ضمان مساهمة ذوي العاقة في البرامج. عدم تلقي و بث شهادات الفئات الهشة حال حصول الحادثة. عدم استغلل مأساة الشخاص في البرامج الذاعية أو المتاجرة بها. عدم ربط المشاركة في الحوارات أو البرامج التفاعلية أو برامج اللع اب وال ترفيه ،ب أي تن ازلمن قبل المعنيين ،بصفة نهائية أو محدودة ،عن حق وقهم الساس ية ،وخاص ة منه ا الح ق ف ي الحف اظ عل ى
الحياة الخاصة و حق القيام بدعوى في حالة حصول ضرر
الفصل  :24تلتزم الجمعي?ة الحاصلة على الجازة بضمان حضور المرأة في البرامج الذاعية ومشاركتها
الفعالة في الفض اءات الحواري ة ،وأن يق ع التعام ل معه ا عل ى أس اس كفاءته ا واختصاص ها ف ي موض وع
الحوار بعيدا عن التناول النمطي.
القسم الرابع  -اللتزامات المتعلقة بالبرمجة
الفصل  :25تلتزم الجمعية الحاصلة على الجازة بالبرمجة الواردة صلب اتفاقية الجازة وال تي تتض من
النس ب المائوي ة للبرام ج الداعم ة للثقاف ة الوطني ة والبرام ج الجتماعي ة والقتص ادية والسياس ية وع دد
النشرات الخبارية وساعات بثها بحسب طبيعة كل قناة إذاعية .وعليها أن تعلم بص فة مس بقة الهيئة العلي ا
المس تقلة للتص ال الس معي والبص ري بك ل تغيي ر ج وهري م ن ش أنه أن يحي د ع ن التوجه ات الساس ية
للبرمجة.
ويمكن للهيئة رفض طلب تغيير البرمجة.
الفص((ل  :26تل تزم الجمعي ة الحاص لة عل ى الج ازة بحس ن اس تعمال اللغ ة أو اللغ ات طبق ا للش روط

المرخص فيها في اتفاقية الجازة .
ويمكن للهيئة العليا المستقلة للتصال السمعي والبصري بطلب معلل من الجمعي ة الحاص لة عل ى
الجازة الترخيص في بث كل أو بعض من برامجها بلغات أخرى اعتبارا لمصلحة الجمهور بمنطق ة ب ث
البرنامج.
الفصل  :27تلتزم الجمعي?ة الحاصلة على الجازة بضمان توازن الفضاءات الحواري ة وض بطها بالميث اق
التحريري وخاصة الت وازن بي ن الض يوف م ن حي ث النتم اءات الحزبي ة والقطاع ?ي ة والتوجه ات الفكري ة
وكذلك الجنس.
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كما تلتزم الجمعي?ة الحاصلة على الجازة الذي تبث قناتها الذاعية الجمعياتية برامج إخباري ة ب أن
تض من اح ترام خص ائص الخ بر الص حفي وأن تت م مع الجته وف ق مق اييس المهني ة والنزاه ة
والحيادية وتقديمه تحت إشراف صحفي محترف وبعدم الخلط بين الخبر والتعليق والخبر والدعاية.
الفص((ل  :28تل تزم الجمع ?ي ة الحاص لة عل ى الج ازة ،بع د منحه ا رخص ة ال ترددات ،بالتقي د بش روطها
وباتمام الجراءات اللزمة لدى الهياكل المختصة في مجال الترددات والرسال.
القسم الخامس  -العلقة مع المستمعين والضيوف
الفص((ل  :29تض ع الجمع ?ي ة الحاص لة عل ى الج ازة عل ى ذم ة المس تمعين عنوان ا بري ديا وموقع ا عل ى
النترنت يمكن من إيداع التعاليق والملحظ ات والمط الب والش كاوى المتعلق ة بالبرام ج .وتل تزم بالجاب ة
عليها وفق شروط مصادق عليها من قبل الهيئة العليا المستقلة للتصال السمعي والبصري.
كم ا تل تزم الجمع ?ي ة الحاص لة عل ى الج ازة ب أن تنش ر القن اة الذاعي ة الجمعياتي ة عل ى موقعه ا
اللكتروني ،المعطيات التالية محي?نة:
?
الممثل القانوني? لها.
أ -اسم الجمعية الحاصلة على الجازة واسم
ب -كراس الشروط واتفاقية الجازة.
الفصل  : 30يحجر تقديم توضيحات من شأنها أن تمكن م ن تحدي د هوي ة المش ارك ف ي البرنام ج إذا ل م
يدل بموافقته الصريحة في الكشف عن هويته والحديث عن حياته الخاصة.
الفص((ل  : 31يت م إعلم الش خاص المت دخلين عل ى الخ ط والمس تجوبين ف ي إط ار >ميك رو الرص يف<
 micro-trottoirبعنوان البرنامج وموضوع الحلقة والضيوف.
الفصل  :32تعمل الجمعي?ة الحاصلة على الجازة على إحداث خطة الموفق العلمي الذي يتولى مهمة
الوساطة بين القناة الذاعية الجمعياتية والمستمعين.
القسم السادس  -التصحيح و حق الرد
الفص((ل  :33تل تزم الجمع ?ي ة الحاص لة عل ى الج ازة بقب ول الش كاوى م ن المش اهدين س واء ك انوا ذوات
طبيعية أو شخصيات معنوي ة وال ر ?د عليه ا وتص حيح الخط أ ونش ره والعت ذار عن ه ف ي حال ة وق وعه ف ي
آجال ل تتعدى السبوع ويخفض هذا الجل إلى  24ساعة خلل الفترة النتخابية.
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الفص((ل  :34يح ?ق لك ?ل ش خص أن يطل ب تص حيح ك ل م ا يع ?د معطي ات خ اطئة وردت بأح د البرام ج
بشرط أن تكون له في ذلك مصلحة مباشرة و مشروعة.
الفصل ? :35
يحق لك ?ل شخص طبيعي وورثته من بعده أو شخص معنوي وقع النيل منه بصفة صريحة أو
ضمنية في القناة الذاعية الجمعياتي?ة أن ير ?د مجانا وعلى ذات القناة.
الفصل  :36يشترط لممارسة ?
حق الر ?د أن تمس? المعلومة من شرف الشخص أو سمعته.
ول يج وز أن يتض م?ن ح ?ق ال ر ?د عب ارات مخالف ة للق انون أو للمص لحة المش روعة للغي ر أو م ن
شأنها النيل من شرف أحدهم أو سمعته.
الفصل  :37تلتزم الجمعي?ة الحاصلة على الجازة بض مان ممارس ة ح ?ق ال ر ?د خلل أس بوع كح ?د أقص ى
من تاريخ آخر ?
بث للمعطيات ويخفض هذا الجل إلى  24ساعة خلل الفترة النتخابية.
كما تلتزم بتسهيل ظروف تسجيل ?
حق الر ?د وأن يكون ذلك في إطار معقول يسمح بتحقيق الغاية.
ويجوز لصاحب ?
حق الر ?د تعيين من ينوبه.
الفص((ل  :38يمك ن للجمعي ة الحاص لة عل ى الج ازة أن ترف ض من ح ح ?ق ال ر ?د لط البه عل ى أن يص در
قرارها في أجل أقصاه  48ساعة من تاريخ تقديم المطلب  .وفي صورة الرف ض يج ب أن يك ون قراره ا
كتابيا ومعلل ،ويعتبر الصمت رفضا.
ويكون قرار الرفض قابل للطعن أمام الهيئة العليا المستقلة للتصال السمعي والبصري ف ي أج ل
ل يتجاوز سبعة أيام في الحالت العادية وأربعا وعشرين ) (24ساعة أثناء الحملت النتخابية بداية من
تاريخ صدور القرار.
يشترط في ?
حق الر ?د أن:
 /1يقد?م المعني بالمر طلبا كتابيا في أجل أقصاه ثلثة أشهر من تاريخ آخر ?
بث للمعطيات.
 /2يت ?م في نفس البرنامج أو التوقيت نفسه.
 /3يأخذ نفس الحي?ز الزمني الذي وردت فيه المعطيات على أن ل يقل عن دقيقة.
الفصل  :39إقرار ?
حق الر ?د يلزم الجمعية الحاصلة على الجازة بعدم إعادة بث المعطيات موضوع حق
.الرد أو نشرها على المواقع اللكترونية
.الفصل  :40يسقط ?
حق الر ?د في أجل ثلثة أشهر من تاريخ آخر بث للمعطيات
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الفصل  :41يجب الحفاظ على تسجيل ?
حق الر ?د مد?ة  90يوما للتأ ?ك د عن د الض رورة أن? ال ر ?د ل م يتع ر? ض
للتشويه عبر التركيب أو الحذف أو غيرها من الساليب.

القسم السابع  -اللتزامات المتعلقة بالحملت النتخابية
الفصل  :42تلتزم الجمعي?ة الحاصلة على الجازة ،ف ي ص ورة تغطي ة الحمل ة النتخاب ?ي ة ،ب احترام أحك ام
الباب الرابع من المرسوم عدد  116لسنة  2011المتعلق بالحكام الخاصة بالنتخابات.
كما تلتزم الجمعي?ة بأن تت ?م تغطية الحملة النتخابية تحت إشراف صحفي? محترف.
الفص((ل  :43تلتزم الجمع ?ي ة الحاص لة عل ى الج ازة ب احترام الش روط ال تي تض عها الهيئة العلي ا المس تقلة
للتصال السمعي والبصري ،والمتعلقة بإنتاج البرام ج والتق ارير والفق رات الخاص ة ب الحملت النتخابي ة
وببرمجتها وبثها.
الفص((ل  :44تضع الجمع ?ي ة الحاص لة عل ى الج ازة عل ى ذ ?م ة العم وم برنام ج تغطي ة واض ح خلل ف ترة
النتخابات يستند الى المبادئ التوجيهية التي أعدتها الهيئة العليا المستقلة للتصال السمعي والبصري ف ي
الغرض.
وتتضمن كيفية التغطية خلل الفترات التالية :
 /1ما قبل الحملة النتخابية
 /2خلل الحملة النتخابية
 /3خلل فترة الصمت النتخابي
 /4يوم القتراع وإلى ح ?د العلن عن النتائج النهائية.
وتلتزم الجمعية الحاصلة على الجازة بإعلم الهيئة ببرنامج التغطية المذكور أعله وبك ?ل تغيي ر
يطرأ عليه.

القسم الثامن  -اللتزامات المتعلقة بالشفافية المالية
الفصل  :45تلتزم الجمعي?ة الحاصلة على الجازة بضمان الشفافية في مجال التمويل.
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وتل تزم الجمعي ة ب احترام مقتض يات المرس وم ع دد  88لس نة  2011الم ؤر? خ ف ي  24س بتمبر
ص ة منه ا المتعل?ق ة بالحك ام المالي ة والس جلت والتث ?ب ت م ن
 2011المتعل? ق بتنظي م الجمعي ات وخا ?
الحسابات.
تبل?غ الجمعي?ة الحاصلة على الج ازة الهيئة مس بقا بك ل تغيي ر ف ي المعطي ات ال تي ت م تق ديمها عن د
طلب الجازة وبالوثائق المبينة بالفصل  5من هذا الكراس محي?نة كلما طرأ عليها تغيير.
الفصل  :46يمكن للهيئة العليا المس تقلة للتص ال الس معي والبص ري أن تط الب الجمع ?ي ة الحاص لة عل ى
الج ازة بتق ديم ك ?ل وثيق ة أو معلوم ة له ا علق ة بالوض عي?ة القانوني ة أو المحاس بية أو الداري ة أو المالي ة
للجمعي?ة.
وتلتزم الجمعي?ة الحاصلة على الجازة عند القتضاء بتوفير كل المعلومات المطلوبة.
الفصل  : 47تلتزم الجمعي?ة الحاصلة على الجازة بأن تم ?د الهيئة بالمعطيات التالية محي?نة:
 مداخيل الشهار وجميع المداخيل الخرى ومختلف مصادر التمويل مع بيان هوي?ة الممو? لين. القوائم المالية للجمعي?ة المختومة بتاريخ  31ديسمبر للسنة المنقضية على معنى القانون عدد  112لسنة 1996المتعل ق بنظ ام المحاس بة للمؤسس ات .وذل ك ف ي اج ل أقص اه  31جويلي ة م ن ك ل س نة ،مص ادق
عليها من طرف خبير محاسب عضو بالهيئة الوطنية للخبراء المحاسبين.

الباب الخامس -اللتزامات المتعلقة بالشهار
الفصل  :48يجب أن يتطابق الشهار وكل أشكال التصال التجاري مع الق وانين الج اري به ا العم ل ف ي
المج ال وأن يك ون مض مون ه ذا التص ال قائم ا عل ى الل تزام بالمس ؤولية الجتماعي ة تج اه المس تهلكين
واحترام مبادئ المنافسة المشروعة.
الفصل  : 49ل تتجاوز مدة بث الشهار في القناة الذاعية الجمعياتية ثلث دقائق في الستين دقيق ة وترف ع
هذه المدة استثنائيا الى خمس دقائق خلل شهر رمضان.
ول يمكن أن تتجاوز مداخيل الشهار نسبة  30بالمائة من المداخيل الجمالية للذاعة.
كما يجب أن يتناسق سقف أسعار الومضات الشهاري?ة مع التعريفات المتداولة في السوق.
الفص((ل  : 50يج ب التميي ز بوض وح بي ن الم ادة الش هارية وبقي ة البرام ج كم ا يج ب العلن ع ن بداي ة
الشهار ونهايته.
الفصل  :51ل يجوز بث ومضات اشهارية أثناء النشرات الخبارية.
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الفصل  :52يح ?جر على القناة الذاعي?ة الجمعياتي?ة ?
بث برامج أو إعلنات أو ومضات إشهار لف ائدة ح زب
سياسي أو قائمات مترشحين ،بمقابل أو مجانا.
كما ل يمكن تبني البرامج من قبل الحزاب السياسية.
الفصل  :53يمنع الشهار لـ :
التبغ والكحول السلحة و كل المواد ممنوعة التداول بالقانون. الشعوذة والتنجيمالفصل  :54يجب أن يخضع بث الومضات الشهارية لنف س المق اييس التقني ة الص وتية المعتم دة ف ي ب ث
بقية البرامج العادية.
الفص((ل  :55يج ب اح ترام المس تهلكين عل ى اختلف مس توياتهم الجتماعي ة والثقافي ة وع دم الت أثير ف ي
قراراتهم.
الفصل  :56يجب أن يكون مضمون الرسالة الشهارية حقيقيا وغير متناقض مع الواقع وأن يعكس حقيقة
المنتوج في الواقع.
الفصل  :57يجب أن تتوفر في كل عملية اشهارية القواعد الخلقية التي تحقق احترام الكرامة النس انية
وتضمن عدم الوقوع في أي شكل من أشكال القصاء بما في ذلك القصاء على أساس النتماء الجغراف ي
أو الديني أو الجنس أو العمر أو العاقة.
الفصل  :58يجب إعلم المستمع بالبرامج المنتجة برعاية جهة ما )المتبناة( ،مع بداية البث و نهايته لمدة
ل تقل عن  5ثوان ول تتجاوز  7ثوان .
الفصل  :59يمنع إنتاج النشرات الخبارية برعاية أية جهة كانت ،باستثناء برامج الخ دمات مث ل نش رات
البورصة والنشرات الجوية.
الفص((ل  :60يج ب الل تزام ب الحقوق الدبي ة والفكري ة للغي ر ف ي ح ال اس تغلل إب داعاتهم أو أس مائهم أو

صورهم أو غير ذلك في بث المادة الشهارية.
الفص((ل  :61يحج ر اس تغلل القص ر ف ي الومض ات الش هارية إل? إذا ك ان المنت وج موض وع الش هار
يهمهم مباشرة.
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وفي حال كان المنتوج موضوع الشهار يشكل خطرا على القصر فانه يجب التنبيه لذلك بص وت
واضح لمدة ل تقل عن أربع ثوان في بداية بث الومضة.
إذا كان الشهار يتعلق بم واد غذائي ة م ن ش أن الف راط ف ي اس تهلكها أن يض ر بص حة القاص ر
فانه يجب التنبيه بصوت واضح لمدة ل تقل عن أربع ثوان إلى ضرورة استهلكها باعتدال.

الباب السادس -اللتزامات التقنية
الفص((ل  :62يج ب أن يتط ابق اس تغلل الطي ف ال ترددي م ع الش روط التقني ة الض رورية ال تي تح ددها
المؤسسات الرسمية المختصة وتسل?م في ذلك شهائد تطابق تضم?ن في ملف التفاقية تتعلق بــ:
-

?
البث وتجهيزات الرسال وتطابقها مع المع ايير العالمي ة المح د?دة م ن
المواصفات الفنية لشارات
قبل الهيئات الدولية.

-

?
البث.
مكان

-

?
البث .(*La puissance apparente rayonnée (PAR
الح ?د القصى لقو? ة

-

مواصفات وارتفاع أعمدة اللقطات الهوائية.

 الشروط الفنية الضرورية لضمان السلمة العامة فيم ا يتعل ق خاص ة ب التجهيزات الكهربائي ة ومناف ذالنجدة وبسلمة الخدمات الردياوية والملحة الجوية.
الفصل  :63في سبيل ضمان جودة الرسالة العلمية تل تزم الجمعي ة الحاص لة عل ى الج ازة بع دم ك راء
التجهيزات التقنية أو الروابط إل مم?ن مر ?خص له قانونا.
الفصل  :64تقدم الجمعية المترشحة للحصول على إجازة إحداث قناة إذاعية جمعياتية دراسة حول خدم ة
البث والرسال لبرامجها تشمل التنصيص على مش غل ش بكة الب ث والرس ال ال ذي س تتعامل مع ه وال ذي
يجب أن يكون مرخصا له طبقا للقوانين والتراتيب النافذة.
الفص((ل  : 65تل تزم الجمع ?ي ة الحاص لة عل ى الج ازة بالتقي د بالمع ايير الفني ة المنص وص عليه ا ب القوانين
والتراتيب النافذة وباتفاقية الجازة وبتسهيل مراقبة مدى اح ترام تل ك المع ايير م ن قب ل المص الح المؤهل ة
للغ رض .وه ي تس هر عل ى أن توك ل الص يانة الفني ة لك ل تجهي زات القن اة الذاعي ة الجمعياتي ة لتقنيي ن
مختصين.
كم ا تل تزم الجمع ?ي ة بتمكي ن أع وان الهيئة أو م ن تكلفه م ب ذلك م ن القي ام بأعم ال الرقاب ة عل ى
التجهيزات والمقرات التابعة للقناة الذاعية الجمعياتية.
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الفص((ل  :66تل تزم الجمع ?ي ة الحاص لة عل ى الج ازة ،بع د إمض اء التفاقي ة ،بالتقي د بش روطها وبإتم ام

الجراءات اللزمة لدى الهياكل المختصة في مجال الترددات والرسال .
الباب السابع  -المراقبة والعقوبات
القسم الول -المراقبة
الفص((ل  :67تعل م الجمعي ة الحاص لة عل ى الج ازة الهيئة العلي ا المس تقلة لل ?تص ال الس معي? والبص ري?
بمكتوب مضمون الوصول مع العلم ب البلوغ ،بك ?ل تغيي ر لعن وان مقر? ه ا الجتم اعي? ووس ائل التواص ل
معها )هاتف وفاكس وعنوان الكتروني (...في أجل ثمانية ) (8أيام.
الفص((ل  :68تلتزم الجمعية الحاص لة عل ى الج ازة بالحص ول مس بقا عل ى موافق ة الهيئة العلي ا المس تقلة
للتصال السمعي والبصري ،على كل تغيير تعتزم إدخاله عل ى المعطي ات ال تي ت م عل ى أساس ها تس ليمها
الجازة.
الفصل  :69يتعي?ن على الجمعية الحاصلة على الجازة م ?د الهيئة العليا المستقلة للتصال السمعي وبطلب
منها بالوثائق والمعلومات التي تمكنها من مراقبة مدى احترامها للتزاماتها.
الفصل  : 70تلتزم الجمعي?ة الحاصلة على الجازة بتمكين أعوان الهيئة على عي ن المك ان وك ?ل ش خص
تفوضه للغرض ،من التأكد من احترامها للتزاماتها.
الفصل  :71في حال تبي?ن أن? هناك إشكالت ذات طابع تقني مثل تداخل الترددات أو التشويش يحق للهيئة
العلي ا المس تقلة للتص ال الس معي والبص ري بالتع اون م ع المص الح المختص ة الل زام بإدخ ال التغيي رات
التقني ة الض رورية لتج اوز الش كال وتك ون تك اليف ه ذه التغيي رات عل ى حس اب الب اث إل إذا أثب ت ع دم
مسؤوليته في ذلك.
القسم الثاني  -العقوبات
الفص(((ل  :72ك ل خ رق لمقتض يات النص وص الج اري به ا العم ل بم ا ف ي ذل ك ق رارات الهيئة ،أو
لللتزامات ال واردة بكراس ات الش روط أو باتفاقي ات الج ازة أو بملحقه ا أو برخص ة اس تعمال ال ترددات،
يع ?رض الجمعي?ة الحاصلة على الجازة للعقوبات الواردة بالمرس وم ع دد  116لس نة  2011الم ؤرخ ف ي
 2نوفمبر .2011
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ملحق يتعلق بحماية الطفال
وحقوقهم

التعاريف:
18

 الطفل:القصود بالطفل كل إنسان عمره أقل من ثمانية عشر عاما ما لم يبلغ سن الرشد بمقتض ى أحكام
خاصة.
حماية الطفل:أ -هي الحق الطلق للطفل في الحماية تجاه الجتمع وذلك بسبب عدم نضجه البدني والفكري وهو ما
يستوجب اتخاذ جملة من التدابير الوقائية ذات الصبغة القانونية و الجتماعية والتعليمية والصحية.
ب -حق الطفل في الحصول على العلومات والترفيه\ والشاركة يجب أن ل يتم بمعزل عن حقه في
الحماية النصوص عليها بالادة  19من التفاقية\ الدولية لحقوق الطفل.
حقوق الطفل:هي الحقوق العلن عنها في التشريعات الوطنية والتفاقية\ الدولية لحقوق الطفل الصادق عليها من
الجمهورية التونسية والتي تنص على حقه في التعبير والعرفة خاصة\ في القضايا التعلقة به وحقوقه
الشخصية.

الباب الول _ اللتزامات العامة
الفصل  :1يل\\تزم الحاص\\ل)ة( عل\\ى الج\\ازة بتخص\\يص الطف\\ل بقس\\م ف\\ي اليث\\اق الخلق\\ي للقن\\اة الذاعي\\ة
يتض\\من الب\\ادئ الهني\\ة والخلقي\\ة ال\\تي تس\\اعد عل\\ى حم\\ايته م\\ن التن\\اول الص\\حفي غي\\ر اله\ي والعلوم\\ات
والواد التي من شانها الضرار بمصالحه.

و يجب أن تتضمن أحكامه النقاط التالية:
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.1

التذكير بحقوق الطفل الساسية والواجبات الترتبة عليها كما وردت في القوانين والتراتيب
النافذة والواثيق والعاهدات الدولية الصادق عليها من قبل الجمهورية\ التونسية.

.2

أن تكون الصلحة الفضلى للطفل هي هدف ‹
كل مضمون صحفي يتعلق به.

.3

تحديد مسؤولية القناة الذاعية الادية و توفير ظروف الحماية للطفال الساهمين في
برامجها.

.4

تنمية احترام حقوق النسان والحريات الساسية والبادئ الكرسة في ميثاق المم التحدة.

.5

أن تساهم البرامج في إعداد الطفل لستيعاب قيم الجتمع الحر القائم على التوافق والسلم
والتسامح والساواة بين الجنسين والصداقة و التفاعل مع التنوع الفكري و العقائدي

الباب الثاني _اللتزامات التعلقة بظهور الطفل في البرامج الذاعية
الفصل  :2يلتزم الحاصل)ة( على الجازة باحترام البادئ الساسية التالية :
.1

‹
والسرية،
حق الطفل في الخصوصية الشخصية
—

.2

حقه في التعبير عن رأيه و الخذ بوجهة نظره وفقا لعمره و درجة نضجه

.3

حقه في الحماية بما في ذلك حمايته من احتمال تعرضه للذى والعقاب.

.4

استشارة أقرب الشخاص للطفل وأكثرهم قدرة على تقييم وضعه و ما يترتب عن
مشاركته من تبعات .

.5

عدم التمييز في اختيار الطفال للمشاركة في البرامج العلمية بسبب جنسهم أو
لونهم أو —عرقهم أو دينهم أو وضعهم أو جهتهم أو لهجتهم أو خلفيتهم التعليمية أو
قدراتهم البدنية.أوصفاتهم الخلقية.
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.6

عدم حشر الطفال في برامج تلفزيون الواقع التي تتناول تفكك الروابط السرية
والعاطفية وكذلك البرامج التي يتم فيها تناول الواضيع بطريقة انفعالية ومتشنجة.

الفصل  :3يلتزم الحاصل)ة( على الجازة باحترام الجراءات التالية :
.1

الحصول على موافقة كتابية\ من الولي الشرعي للطفل

.2

إعلم الولي بتفاصيل البرنامج قبل الحصول على موافقته

الباب الثالث  -اللتزامات التعلقة بتناول الطفل في البرامج الذاعية
الفصل  :4يلتزم الحاصل)ة( على الجازة بحماية الصلحة الفضلى للطفل وإعطائها الولية
الطلقة ول يبرر النخراط في حملت كسب الدعم و التأييد لقضايا الطفال و تعزيز حقوقهم
خرق أحكام هذا اللحق
الفصل  :5يلتزم الحاصل )ة( على الجازة بتوفير سياق دقيق للتناول العلمي للطفل أو
صورته .كما يلتزم بعدم إنتاج أو بث برامج مسابقات جمال الطفال .
الفصل  :6يلتزم الحاصل)ة( على الجازة بعدم نشر أي نقل إخباري أو خبر أو صورة في موقع
واب القناة الذاعية من شأنه أن ‹
يعرض الطفل أو إخوته أو أقرانه للخطر حتى بعد تغيير
هويته أو طمسها
الفصل  :7يلتزم الحاصل )ة( على الجازة بحماية الطفال من عنف الضامين السمعية وذلك
بوضع التحذيرات الناسبة واللزمة إذا تضمن الحتوى العلمي أي شكل من أشكال العنف
كالصوات والشاهد العنيفة والواد الباحية.
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الفصل  :8يلتزم الحاصل)ة( على الجازة بعدم توصيف الطفال بما ‹
يعرضهم للعقاب او
للذى البدني أو النفس ي أو للساءة مدى الحياة أو الوصم الجتماعي\ أو التمييز أو رفضهم من
قبل مجتمعاتهم .
الفصل  :9يلتزم الحاصل)ة( على الجازة بعدم إظهار الطفال ‹
بأي شكل كان في الحالت التي
يكون فيها الطفل:
.1

«
ضحية للعتداء أو الستغلل الجنس ي.

.2

«
مرتكبا لعتداء بدني أو جنس ي أو متهما أو مدانا بارتكاب جريمة

.3

«
مصابا بمرض ما أو بعاهة\ أو بقصور بدني أو ذهني وتشترط في هذه الحالة الخيرة
الوافقة الكتابية لوليه الشرعي البنية على معلومات ثابتة.

.4

‹
ضحية فاجعة.

ل تنطبق أحكام هذا الفصل على إعلنات اختفاء و اختطاف الطفال بغاية نجدتهم .
الفصل  :10يلتزم الحاصل)ة( على الجازة بتغيير اسم الطفل و صوته في الحالت التي ®ت ‹
عرض
¯
¯
الطفل لخطر —إلحاق الذى به أو عقابه أو لحتمال\ وقوع ذلك كأن يشار إليه بصفته:
.1

«
«
«
طفل مقاتل في الوقت الحاضر أو سابقا.

.2

« ‹
‹ «
«\
مشردا داخل وطنه أو خارجه
طالبا للجوء السياس ي أو لجئا أو

الفصل  :11يلتزم الحاصل)ة( على الجازة بعدم استعمال الذاعة لستغلل وتوظيف الطفال
اقتصاديا أو سياسيا أو استعمالهم للتشنيع بذويهم لتحقيق أهداف سياسية أو اقتصادية أو
اجتماعية.
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حرر بتونس في خمسة نظائر في .......................................

الحاصل)ة( ااا ااااااا

اااااا اا

المستقلة
للتصال السمعي والبصري
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