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صال السمعّي والبصرّي   قرار
ّ

مارس  5 في املؤرخ  4102لسنة  10عدد    الهيئة العليا املستقلة لالت

املتعلق بإصدار كراس الشروط للحصول على إجازة إحداث واستغالل قناة إذاعية خاصة و   4102

 .بالجمهورية التونسية

 ،الهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعّي والبصرّي إن  

من دستور الجمهورية التونسية  021و041و  14و   10و  6 عددبعد الاطالع على الفصول 

 .4102جانفي    41املؤّرخ في 

 .حماية الطفل  املتعلق بإصدار مجلة 0225نوفمبر  2املؤرخ في  0225لسنة  24وعلى القانون عدد 

  0226ديسمبر  11املؤرخ في  0226لسنة  004وعلى القانون عدد 
ّ
ق بنظام املحاسبة املتعل

 .للمؤسسات

ق بإصدار مجلة الشركات  4111نوفمبر  1املؤّرخ في  4111لسنة  21وعلى القانون عدد 
ّ
املتعل

 .التجارية

املتعلق ببيان شروط مباشرة بعض  0260أوت  11املؤرخ في  0260لسنة  02وعلى املرسوم عدد 

ح بمقتض ى القانون عدد 
ّ
 1985    أوت 00املؤّرخ في  0215لسنة  12أنواع من النشاط التجاري املنق

ق بحرّية الطباعة والصحافة  4100نوفمبر  4املؤرخ في  4100لسنة  005وعلى املرسوم عدد 
ّ
املتعل

 .والنشر

املتعلق بحرية الاتصال السمعي و   4100نوفمبر  4املؤرخ في   4100لسنة  006وعلى املرسوم عدد 

 .التصال السمعي والبصري هيئة عليا مستقلة ل إحداثالبصري و ب

خاّصة  إذاعةقناة واستغالل  إحداث إجازةلحصول على با املتعلق كراس الشروط قررت إصدار 

 . ة التونسّية التاليبالجمهوريّ 

 عن الهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي والبصري                                                          

 النوري اللجمي                                                              
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 عامة أحكام : الباب ألاول 

 

ل قناة واستغال إحداث إجازة للحصول علىالعامة الشروط القواعد و يضبط هذا الكراس  :0الفصل

  .خاصة بالجمهورية التونسية  إذاعية

ري تعددي ومتنوع سمعي وبص إعالميإرساء مشهد  هذا الكراس في سياق في الواردة حاا تندرج لا و 

ويحتر   إلانسانيةنشر قيم املواطنة ومبادئ الحقوق  و وإلانصافالحرية  مبادئومتوازن يكرس 

  .السيادة الوطنية

تنمية برمجة وبث يعبران عن الثقافة الوطنية وانفتاحها على القيم  إلى حاا لا كما تسعى هذه 

تختف  ية التعبير ملع الثقافي و حر  من خالل ضمان التنو   في تحقيق الديمقراطية إسهاما  إلانسانية

 . إلابداعيةالاتجاهات الفكرية و 

من خالل الحد من التركيز في التحكم في منشآت   كما يسعى هذا الكراس الى تحقيق هذه املها 

الاتصال السمعي والبصري وإرساء قنوات تففزية حرة ومستقفة مدركة ملسؤولياتها الاجتماعية التي 

دها املواثيق   . .ةواملعايير املهني   لاخالقيةتحد 

 

لجمهورية التونسية خاصة با إذاعية قناة واستغالل إحداث إجازة الحصول علىيتخضع  :4الفصل

لشروط هذا وامللحق التي يضبطها كراس ا العامة ولفشروط والقواعد فقوانين والتراتيب النافذةل

خاصة   أحاا  وكذلك لفشروط وطرق العمل الخصوصية ذات الصفة والتي تاون موضوع له املصاحب

من جهة، " الهيئة العفيا املستقفة لالتصال السمعي والبصري "تبر  بين  إجازةاتفاقية  ن فيتضم  

 .أخرى من جهة  جازةإلا  الحاصل علىو 

وثيقة واحدة، تضبط حقوق  ين أعالهاملذكور  وامللحق جازةتفاقية إلا كراس الشروط وا أحاا تشال 

 وواجبات الطرفين ال
 
 .ذين يفتزمان بهاف

ملمارسة  ولاخالقيةتطبيق املعايير املهنية  إلىال تستجيب  ةإذاعي  ال يجوز بعث قنوات   : 1الفصل

ب أو إلىالعمل الصحفي وخاصة تفك التي تدعو   .التطرف بال أشاالهما التعص 
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 جازةلا  للحصول علىشروط الترشح : الباب الثاني

 

  :2الفصل
 

خاصة  إذاعيةواستغالل قناة  إحداث إجازةللحصول على  (ة)حيمكن أن ياون املترش

  .محدثة لفغرض شركة تجارية أو   بالجمهورية التونسية ذاتا طبيعية

  أن ويشترط في كفتا الحالتين
 
 تحملمقيمة   خاضعة لفقانون التونس ي و شركة من قبل جازةستغل إلا ت

أوت  03املؤرخ في  4694لسنة  41 عدد  املرسو من  الثالثالفصل  تونسية على معنىالجنسية ال

ح بمقتض ى القانون عدد  املتعفق ببيان شروط مباشرة بعض أنواع النشاط التجار 4694  41ي املنق 

خ في  4641لسنة    .1985أوت 44املؤر 

 ،مجفة الشركات التجارية حاا وفقا ل  خفية الاسم أو محدودة املسؤولية الشركة يشترط أن تاون و 

 .أو محفية جهويةالخاصة الجامعة منها أو املتختصة، سواء كانت وطنية أو   ذاعيةبالنسبة لفقنوات إلا 

  لشخص اعتبارا إلاجازة هذه تسند :5 الفصل
 

 مؤسس ي ولشخصيات طبيعية ذاتا كان إذا لطفبها حاملترش

  كان إذا الشركة
 

  الشركة في أسهمهم حالةإ بعد  هؤالء يفتز  وعفيه ةمعنوي   ذاتا حاملترش
 
 أو ةاملستغف

 .لالستغالل لاولى سنوات الثالث طيفة الاجازة على الحاصفة

خاصة  إذاعية قناة واستغالل إحداثفي  إجازةلحصول على ل (ة)يجب أن ياون املترشح

عفيه أن و ، معنويةذاتا  طبيعية أو  اذات انسواء ك من ذوي الجنسية التونسية ةالتونسي جمهوريةبال

 :لالتصال السمعي والبصري مف  ترشح يحتوي على الوثائق التاليةيقد  لفهيئة العفيا املستقفة 

 إذاعيةقناة  إحداث إجازةحصول على مطفب ممض ى من طرف الشخص الطبيعي املترشح لل .4

أن  ويشترط . جازةها استغالل إلا إطار الشركة التي سيتم في  هوية ينص فيه وجوبا على  خاصة

 .فيها باملائة من رأس مال الشركة وحقوق التصويت 01ياون مالاا ملا ال يقل عن 

                فيتم تقديم مطفب ممض ى من طرف املمثل القانوني لفشركة أو   كان املترشح شركة وإذا

  .بصدد التاوين  املؤسس إذا كانت الشركة
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لفشركة، مؤرخ وممض ى من قبل  ساي يأو من مشروع القانون لا  ساي يلا  نسخة من القانون  .2

 .املمثل القانوني أو مؤسس ي الشركة

 .أو وصل مطفب التسجيل في السجل التجاري   مضمون من السجل التجاري  .0

املتأتية من املساهمة في  لاموالاملبالغ املوجودة بالحساب الذي تودع فيه  في  شهادة بنكية  .1

    .رأس املال ومن الاكتتاب فيه واملجمدة لفائدة الشركة

من تاريخ الحصول  ولىالثالث سنوات لا تغطي  عترف بهدراسة جدوى ممضاة من مكتب م .1

 ستشهاروالا   شهارويجب أن يبين الحساب التقديري لنتائج املقابيض املتصفة بال  .جازةعلى إلا 

وكذلك الخدمات  ذاعيةإلا والتبني، واملساعدات العمومية وعند الاقتضاء الشراءات 

 .التفاعفية

 . لاخيرةالقوائم املالية لفثالث السنوات  تقديم .9

الذين لهم مساهمة تعادل أو تفوق خمسة باملائة  الطبيعين أو املعنويين قائمة في لاشخاص .7

وتحديد أهمية  الاامفة مع ذكر هويتهملتصويت، من رأس املال أو من حقوق ا(  1%)

 .مساهمتهم في رأس املال وفي حقوق التصويت

هم وتاريخ وماان والدتهم وأرقا  ءقائمة املتصرفين ومسيري الشركة تتضمن ألقابهم وأسما  .4

 .من سجفهم العدلي ابطاقات تعريفهم الوطنية، ومهنهم ومساهماتهم في رأس املال ومضمون

متدخفة في قطاع   أخرى عالقة املترشح أو الشركاء إذا كان ذاتا معنوية بشركات  تبين مذكرة   .6

 .أو الصحافة شهار أو الاتصال أو إلا  عال إلا 

 ذاييإلا تونسيين كامل الوقت، بما يتالء  مع املشروع  التزا  بتشغيل صحافيين محترفين .43

  .جازةويتم تحديد عدد هؤالء الصحافيين ضمن اتفاقية إلا . املعروض

 اوتصور  تها واملوارد البشرية املرصودةاة لفبرمجة وخاصيساسيالتوجهات لا يتضمن  مف  .44

امليثاق التحريري وإحداث خطة املوفق على ، يحتوي خاصة لفتعديل الذاتي داخل املؤسسة

  .ياون متالئما مع املواثيق الدولية لخالقيات املهنة اأخالقي اوميثاق إلاعالمي

 .إلارسالع ومواق ذاعةإلا املعطيات املتعفقة باملنطقة التي تغطيها   .42

 .رسالإلا  لتجهيزات البث و الخاصيات الفنية  .40
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لغرض الدعاية  إلاذاعيةقناة بعد  استعمال ال جازةطالب إلا  إمضاءمعرف عفيه ب تابي  ك التزا  .41

 . و لحزب ماأغيره  ةأو  لصور  أو التسويق لصورته الخاصة

بأنه ال يمثل اسما مستعارا لفغير  جازةطالب إلا  إمضاءب معرف عفيه على الشرف تصريح   .41

 . جازةللحصول على إلا 

 جازةلا  شروط الحصول على    -الباب الثالث

خاصة بمقتض ى اتفاقية، وفقا ملا تم  إذاعية قناة واستغالل إحداث إجازةيتم منح  : 6الفصل 

 .بكراس الشروط هذا عفيه التنصيص

خاصة  إذاعية قناة واستغالل حداثواحدة ل  إجازةإال  لنفس الشخص ال يمكن أن تمنح : 1الفصل 

 .ذاتا معنوية أو  ذاتا طبيعية سواء كان

 .أكثر يسعلى أنه يمكنه الحصول على إجازة قناة إذاعية وإجازة قناة تففزية ل

 : جازةعلى إلا   (ة ) فتز  الحاصلي : 1الفصل 

  في هيال لسبر آلاراء،  اأو مساهم ااون مالايبأن ال 

  أخرى ة إعالميية تقد   نفس الخدمات ملنشآت إشهار في شركة  ااو مساهم ااون مالايبأن ال، 

  لضبط   بالتقيد بالتراتيب التي تصدرها الهيئة العفيا املستقفة لالتصال السمعي والبصري

من  49ستماع طبقا لففصل املعايير ذات الطابع القانوني والتقني لقياس نسب املشاهدة والا 

 .2344لسنة  449املرسو  عدد 

مؤسسو ومسيرو القناة إلاذاعية  ممن   ن ال  ياون أب جازةإلا  على (ة)الحاصل يفتز    : 2الفصل

ة عالمين ال يتم تسيير املنشأة إلا أكما يفتز  ب. يضطفعون بمسؤوليات ضمن هياكل لاحزاب السياسية

 (0). قيادي أو عضو في هيال بحزب سياي ي  من طرف مسؤول أو 

يسمح لي  شخص أن يمتفك أكثر من خمسة باملائة  ال أن جازةعلى إلا ( ة)الحاصل  يفتز  : 01الفصل 

في   إذا كان مالاا لسهم أو حصص أو مساهمات أو حقوق التصويت فيها شركةالمن رأس مال ( 1%)

 29تساوي أو تفوق ,بصفة مباشرة أو غير مباشرة أو حقوق التصويت أخرى ة إعالميرأس مال منشأة 

 .لفشركات خفية الاسم%  01بالنسبة لفشركات محدودة املسؤولية و%
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القوانين والتراتيب النافذة ويجب أن  إلىتتخضع املساهمة لاجنبية في رأس مال الشركة  :04الفصل

والاتصال مع حماية وتعزيز  عال تحتر  السيادة الوطنية كما يشترط أن تساهم في نقل تكنولوجيا إلا 

 . أشاال التعبير الثقافي الوطني

 
 4102ماي  40لمؤرخ في ا 4102لسنة  6نقح بمقتضى الفصل الوحيد من قرار الهيئة العليا المستقلة لالتصال السمعي والبصري عــدد  (1)

 إمضاءخاصة ملدة  سبع سنوات بداية من تاريخ  إذاعةواستغالل  إحداث إجازةتمنح  : 01 الفصل

قابفة لفتجديد بناء على مطفب كتابي  جازةوتاون إلا  .كراس الشروطمن  2بالفصل الاتفاقية املذكورة 

  . جازةمن نهاية مدة إلا  قلقبل ستة أشهر على لا الهيئة إلىيرفع  جازةمن الحاصل على إلا 

  .معفال جازةياون قرار الهيئة الرافض لتجديد اتفاقية إلا 

 

 جازةلا  حاصل علىالتزامات ال: الباب الرابع

 الالتزامات العامة –القسم ألاول 

 كفهم(  املنشط وأ)  والصحفي  واملنتج  التحرير عن واملسؤول جازةعلى إلا  (ة) الحاصل  : 02الفصل 

 .هاإنتاج طرق  كانت مهما ذاعيةإلا  القناة عبر بثها يتم التي البرامج عن بالتضامن مسؤولون 

الدولية املتعفقة بحقوق  واملعاهدات مواثيقفاالمتثال لب جازةإلا  على  (ة)الحاصليفتز   :05الفصل 

في  والتراتيب النافذةقوانين هورية التونسية و بالإلانسان والحريات العامة املصادق عفيها من قبل الجم

 .نفس املجال

  :ة التاليةساسيكما يفتز  باحترا  املبادئ لا   

  والصحافة حرية التعبير، 

 وعد  التمييز املساواة، 

 تعددية لافاار و آلاراء، 

 والحياد  والشفافية نزاهةال. 
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 :الالتزا  بالقواعد التالية  إطار و تمارس هذه املبادئ في   

  كرامة إلانسان و الحياة الخاصة، احترا 

 ،حرية املعتقد 

 ،عد  التحريض على العن  والكراهية 

 عالميفي املشاركة في املشهد إلا  الطفل حماية الطفولة و ضمان حق، 

 عال في إلا لها والقطع مع الصورة النمطية  حماية حقوق املرأة، 

 هشةملسنين واملعوقين والفئات الحماية حقوق ا، 

 والبيئة، الصحة العامة املحافظة على 

  السمعي الوطني نتاجتشجيع الثقافة وإلا، 

املتعفقة بالحصول  ملحددة  كافة املعاليمأن يؤدي في آلاجال ا جازةالحاصل على إلا  فتز ي : 06 الفصل 

 .املحمولة  قانونا عفيه على الاجازة والبث و

الطابع الجبائي املوظفة على كراس الشروط  معاليم التسجيل و الحاصل على إلاجازة يتحمل و 

 .هاإلاجازة  وملحق واتفاقية

تقدير  أقص ىسنة على خالل   وبداية البث ذاعةإلا  تركيزب جازةعلى إلا   (ة)الحاصليفتز    : 01الفصل 

 ال و  .جازةالتمديد أو سحب إلا  إماانيةفي  لنظر ا يقعالاتفاقية وفي حال تجاوز املدة  إمضاءمن تاريخ 

 .ثانية سنةتتجاوز مدة التمديد 

ة خمس عشر  مفصل عن كل انقطاع لفبث فاقت مدتهبرفع تقرير  جازةيفتز  الحاصل على إلا 

فق عفيها في طفب إلاجازة،  دقيقة ة إلارسال املت   ال تجاوزت مدة الانقطاع ثالثين يوما وإذاحسب مد 

يمكن لفهيئة  تسعين يوماالانقطاع أكثر من  ر البث إال بإذن من الهيئة وفي حالة استم إلىيمكن العودة 

 .  وتمكينه من بيان تواصل أسباب الانقطاع جازةالحاصل على إلا  إلغاء الاتفاقية بعد استدعاء 

 إلى  في الشركة املستغفة لها هأو أسهم جازةإلا  إحالةبعد   جازةإلا   على (ة)الحاصليفتز    : 01الفصل 

 .ي بترخيص مسبق من الهيئة العفيا املستقفة لالتصال السمعي والبصر  إال الغير، 
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 .جازةالحاصل على إلا ويقصد بالغير كل شخص طبيعي أو معنوي عدا *

 .بمقابل أو دونه أو بصفة مؤقتة أو نهائية جازةكل عمفية تفويت في إلا  حالةويقصد بال *

 ذاتا جازةإلا  على الحاصل كان إذا الشركة ومؤسسو  طبيعية ذاتا كان إذا جازةإلا  على( ة) الحاصل يفتز 

 ولىلا  سنوات الثالث طيفة الشركة في  التصويت وحقوق  وحصصهم أسهمهم إحالة بعد   معنوية

 .لالستغالل

أو حقوق  لاسهمللحصص أو  إحالةالهيئة مسبقا بال  إعال ب جازةكما يفتز  الحاصل على إلا 

 .التصويت التي يمفكها املساهمون في رأس مال الشركة

 

 والفكرية ألادبيةبامللكية   املتعلقة الالتزامات: قسم الثاني 

مبرمة  باتفاقيةبموافاة الهيئة العفيا املستقفة لالتصال السمعي و البصري  ذاعةتفتز  إلا   :02الفصل 

املؤلفين،تتعفق باستغالل مصنفات أدبية و فنية في البث وبين املؤسسة التونسية لحماية حقوق   بينها

 :يتم فيها بالخصوص تحديــــــــــــد النقاط التالية , ي شهار أل العا  و البث 

 ،ؤل حق امل إيفاء  -

كشوفات البث التي تتضمن البرامج واملصنفات لادبية والفنية، وأسماء املؤلفين وامللحنين  -

ومدد البث، حتى تتمكن املؤسسة التونسية لحماية حقوق املؤلفين من وفناني لاداء واملنتجين 

 .توزيع العائدات املالية على أصحابها من مؤلفين وأصحاب الحقوق املجاورة

 أثناءوجب ذكر املصدر يت  خرآطرف  إنتاجمن  إذاعية لة إعادة استغالل فقرات في حا   :41الفصل  

 .كانت الجهة الباثة هي ذاتها الجهة املنتجةحتى إذا  في جينيريك البرنامج  و أبث املادة 

  دبية و الفكرية، طبيعة وخصوصيةخذ بعين الاعتبار ،فيما يتعفق بالحقوق لا يجب لا   :40الفصل 

  :على النحو التالي إلابدايياملضمون 

-واملغني واملوزع ( املؤل ) كل قناة تبث موسيقى تونسية أن تذكر اسم الشاعر وامللحن  تعمل -

  .بداية البث أو نهايته عندسواء كان ذلك  -إن وجد
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ة ياون موحدا بين متختف  القنوات أساسيتفتز  القناة بمسك دفتر مرقم يحتوي على بيانات  -

ملؤسسة ويحق  الواردة في الاتفاقية املئويةومعتمدا من قبل الهيئة ملراقبة الالتزا  بالنسب 

 .تماده في استتخالص الحقوق املاديةحقوق التألي  اع

 ةعالميالالتزامات املتعلقة باملضامين لا :  لثقسم الثاال

باحترا  املبادئ العامة لحرية التعبير و الاتصال واستقاللية  جازةإلا  على (ة)الحاصليفتز    : 44الفصل 

 .التحرير و كذلك املبادئ املنصوص عفيها بكراس الشروط

فاار وآلاراء و توازنها بضمان نزاهة املعفومة، و تعددية لا  جازةإلا  على (ة)الحاصليفتز    : 41الفصل 

 .دون املساس بحرية الصحفيين كل البرامجبال موضوعية و ذلك في 

 .إزاء كل حزب سياي ي جازةاستقاللية الخدمة موضوع إلا  استقالليته و  ويفتز  كذلك بالحفاظ على

ة باحترا  متختف  عالميضمن البرامج التي تبثها املؤسسة إلا  جازةإلا  على (ة)الحاصليفتز    :42الفصل 

 املعاهداتاملواثيق و  بما ال يتعارض مع و الدينية ملتختف  الفئات الحساسيات السياسية و الثقافية

 .املصادق عفيها من قبل الجمهورية التونسية الدولية

كما يفتز  بعد  بث كل  خطاب يحرض على التمييز أو على الكراهية أو على العن  خاصة 

 .أساس الرأيلسباب عنصرية أو عرقية أو خفقية أو دينية أو جنسية أو جهوية أو على 

 . بان ال يمس أي برنامج من كرامة الذات البشرية جازةإلا   على (ة)الحاصليفتز   : 45الفصل 

ن وانيلفق كما يفتز  باحترا  حقوق الشخص املتعفقة بحياته الخاصة و شرفه و سمعته، وفقا

 .هورية التونسيةاملصادق عفيها من قبل الجم  املعاهدات الدوليةواملواثيق و  التراتيب النافذةو 

 :كما يفتز  بالسهر خاصة على

  والجماعاتلاشخاص عد  بث الشهادات التي من شأنها أن تهين، 

  إلاقصاء والتهميش والثفب إلىعد  بث ما يدعو، 
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  ة أو عالميمنع الثفب والشتم تجاه لاشخاص سواء من قبل الصحفيين العامفين باملؤسسة إلا

الصحفيين  تأهيلمن قبل ضيوف البرامج التي تبثها املؤسسة سواء املسجفة أو املباشرة مع 

  ،تهم في التصدي ملثل تفك التجاوزاتالتحمل مسؤولي

  مؤيدات دون اتهامات  وأمنع نشر أخبار زائفة، 

  موافقة عن النظر بغض ىالفضل مصلحتهم مع تتعارض التي لاطفال شهادات بث و تفقي عد 

 ،همئأوليا

  والعمل على نشر ثقافة حقوق  السمعي والبصري  عالميضمان مساهمة الطفل في املشهد إلا

 ،البرامج املوجهة له وترسيتخها ضمنالطفل 

 البرامج في إلاعاقة ذوي  مساهمة ضمان، 

 عد  تفقي و بث شهادات الفئات الهشة حال حصول الحادثة،  

  املتاجرة بها أو ذاعيةعد  استغالل مأساة لاشخاص في البرامج إلا، 

  عد  ربط املشاركة في الحوارات أو البرامج التفاعفية أو برامج لالعاب والترفيه، بأي تنازل من

ة، وخاصة منها الحق في الحفاظ ساسيقبل املعنيين، بصفة نهائية أو محدودة، عن حقوقهم لا 

 ،على الحياة الخاصة و حق القيا  بدعوى في حالة حصول ضرر 

فعالة في ومشاركتها ال ذاعيةفي البرامج إلا   حضور املرأة بضمان جازةيفتز  صاحب إلا     : 46 الفصل

بعيدا   ساس كفاءتها واختصاصها في موضوع الحوار أوأن يقع التعامل معها على    الفضاءات الحوارية

 . يالنمط عن التناول 
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  الالتزامات املتعلقة بالبرمجة  :الرابعالقسم 

 نسبالوالتي تتضمن  جازةصفب اتفاقية إلا  الواردة رمجةالبب جازةعلى إلا  (ة)الحاصل يفتز   :41الفصل 

ونسب البرامج الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وعدد  فبرامج الداعمة لفثقافة الوطنيةلاملائوية 

 العفيا الهيئة مسبقة بصفة يعفم أنوعفيه . كل قناةبحسب طبيعة  وساعات بثها إلاخباريةلنشرات ا

 ةساسيلا  التوجهات عن  أن يحيد من شأنه جوهري  تغيير  بال والبصري  السمعي تصاللال املستقفة

 . لفبرمجة

 .لفهيئة رفض طفب تغيير البرمجة ويمكن

بحسن استعمال الفغة أو الفغات طبقا لفشروط املرخص  إلاجازةعلى  (ة)الحاصلفتز  ي  :41الفصل 

 . إلاجازةفيها في اتفاقية 

على  (ة)الحاصلويمكن لفهيئة العفيا املستقفة لالتصال السمعي والبصري بطفب معفل من 

إلاجازة الترخيص في بث كل أو بعض من برامجها بفغات أخرى اعتبارا ملصلحة الجمهور بمنطقة بث 

 .البرنامج

بضمان توازن الفضاءات الحوارية وضبطها بامليثاق  جازةعلى إلا  (ة)يفتز  الحاصل  : 11الفصل 

والتوجهات الفكرية  والقطاعية التحريري وخاصة التوازن بين الضيوف من حيث الانتماءات الحزبية

 .وكذلك الجنس 

ن يضمن احترا  أب إخباريةبرامج  ذاعيةإلا الذي تبث قناته  جازةعلى إلا ( ة)يفتز  الحاصل كما

وتقديمه من قبل   وأن تتم معالجته وفق مقاييس املهنية والنزاهة والحيادية   الخبر الصحفي  خصائص 

 .صحافيين محترفين وبعد  الخفط بين الخبر والتعفيق والخبر والدعاية

تما  إبعد منحه رخصة الترددات بالتقيد بشروطها وب جازةإلا  على (ة)الحاصليفتز    : 10الفصل 

 .رسالوإلا املتختصة في مجال الترددات  جراءات الالزمة لدى الهياكلإلا 
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 املستمعين والضيوف مع عالقة ال :خامسالقسم ال

 نترنتإلا عنوانا بريديا وموقعا على  املستمعينعلى ذمة  جازةعلى إلا  (ة) الحاصليضع   :14الفصل 

 
 
ق ا وفنهع جابةو يفتز  بال . املتعفقة بالبرامج ى يداع التعاليق واملالحظات واملطالب والشااو إن من يمك

 .لالتصال السمعي والبصري  املستقفة العفيا  الهيئة تحددهاشروط 

نة التاليةعلى موقعها إلا القناة بأن تنشر  جازةعلى إلا  (ة)الحاصلكما يفتز    :لكتروني، املعطيات املحي 

  ،سؤولامل واسم املدير  جازةالحاصل على إلا اسم -أ

تها شال الشركة واسمها الاجتمايي-ب   ،ها واسم ممثفها القانونيورأس مالها ومقر   ومد 

 ،املوازنة املالية السنوية  -ج

 .جازةكراس الشروط واتفاقية إلا    -د  

املشارك في البرنامج إذا لم  يحجر تقديم توضيحات من شأنها أن تمكن من تحديد هوية  : 11 الفصل

    .حياته الخاصةن هويته والحديث عن بموافقته الصريحة في الكش  ع يدل

 micro«ميكرو الرصي » إطاراملتدخفين على الخط واملستجوبين في  لاشخاص إعال يتم    : 11 الفصل

trottoir  بعنوان البرنامج وموضوع الحفقة والضيوف. 

الذي يتولى مهمة الوساطة  عالميخطة املوفق إلا  تفعيلب جازةعلى إلا   (ة)الحاصليفتز   : 12الفصل  

 .ستمعينوامل القناةبين 

 الرد وحق التصحيح:  السادس القسم

 أو سواء كانوا ذوات طبيعية  ستمعينمن املبقبول الشااوى  جازةإلا   على (ة)الحاصليفتز  :  15الفصل 

والاعتذار عنه في حالة وقوعه في آجال ال   الخطأ ونشره  و الرد عفيها وتصحيح  شخصيات معنوية

 .ساعة خالل الفترة الانتتخابية 21  إلى جلويتخفض هذا لا  سبوعتتعدى لا 

, خاطئة وردت بأحد البرامج طياتيحق لال شخص أن يطفب تصحيح كل ما يعد مع  :16 الفصل

 . مباشرة ومشروعة  بشرط أن تاون له في ذلك مصلحة
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فة بص  نيل منه وقع ال  معنوي شخص  أو  طبيعي وورثته من بعدهلال شخص يحق  : 11الفصل 

  . مجانا و على ذات القناة رد  يأن  إذاعيةصريحة أو ضمنية في قناة 

 .يشترط ملمارسة حق الرد أن تمس  املعفومة من شرف الشخص أو سمعته :11الفصل 

وال يجوز أن يتضمن حق الرد عبارات متخالفة لفقانون أو لفمصلحة املشروعة لفغير أو من شأنها النيل 

 من شرف أحدهم أو سمعته 

من  أقص ىكحد   أسبوع بضمان ممارسة حق الرد خالل  جازةإلا   على (ة)الحاصليفتز   :12 الفصل

 . ساعة خالل الفترة الانتتخابية  21 إلى لاجللفمعطيات ويتخفض هذا  تاريخ آخر بث

معقول يسمح بتحقيق  إطار كما يفتز  بتسهيل ظروف تسجيل حق الرد وأن ياون ذلك في 

 ,الغاية

 .حق الرد تعيين من ينوبه ويجوز لصاحب

 أجلطالبه على أن يصدر قراره في حق الرد ل أن يرفض جازةإلا   على (ة) لحاصلل يمكن: 21الفصل 

، معفالكتابيا و  يجب أن ياون قراره لرفضوفي صورة ا املطفب ساعة من تاريخ تقديم 14اه أقص

 .رفضا لصمتاويعتبر 

عي والبصري في الهيئة العفيا املستقفة لالتصال السم أما  طعنلف قابال وياون قرار الرفض  

 الحمالت الانتتخابية أثناءساعة ( 21)وعشرين  اأيا  في الحاالت العادية وأربع  سبعةال يتجاوز  أجل

 . صدور القرارمن تاريخ  بداية

 : أن ويشترط في حق الرد 

 ،معطياتلفثالثة أشهر من تاريخ آخر بث  أقصاه أجلطفبا كتابيا في  بالمر املعني  يقد  .1

 ،يتم في نفس البرنامج أو التوقيت نفسه .2

 .واحدة على أن ال يقل عن دقيقة  طياتفيه املع نفس الحيز الزمني الذي وردت يأخذ .0

بعد  إعادة بث املعطيات موضوع الرد أو  جازةإلا  على  (ة)حق الرد يفز  الحاصلإقرار :  20 الفصل

 .نشره على املواقع الالكترونية

 .طياتمعلفبث آخر  ثالثة أشهر من تاريخ  أجليسقط حق الرد في :  24 الفصل 
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ن الرد لم يتعرض أيوما لفتأكد عند الضرورة  63يجب الحفاظ على تسجيل حق الرد مدة : 21الفصل 

 . غيرها من لاساليب و أو الحذف ألفتشويه عبر التركيب 

 الالتزامات املتعلقة بالحمالت الانتخابية: سابعالقسم ال

الباب الرابع من املرسو  عدد  أحاا باحترا  مقتضيات  جازةعلى إلا  (ة)الحاصليفتز   : 22الفصل 

 .الخاصة باالنتتخابات حاا املتعفق بال  2344لسنة  449

التي تضعها الهيئة العفيا املستقفة  لالتصال  باحترا  الشروط جازةعلى إلا  (ة)الحاصليفتز   :25 الفصل

مالت الانتتخابية وببرمجتها البرامج والتقارير والفقرات الخاصة بالح إنتاجواملتعفقة ب, السمعي والبصري 

 .وبثها

 املبادئ إلى يستند الانتتخابات فترة خالل اواضح تغطية برنامج على ذمة العمو  القناة تضع : 26الفصل 

 .الغرض في والبصري  السمعي لالتصال املستقفة  العفيا الهيئة أعدتها التي التوجيهية

 :  التالية الفترات في التغطية كيفية وتتضمن

 ،الانتتخابية الحمفة قبل ما/ 4  

 ،الانتتخابية الحمفة أثناء/ 2  

  ،الانتتخابي الصمت فترة أثناء/ 0 

 . عن النتائج النهائية إلاعالنالاقتراع والى حد   يو / 1 

  

  املالية زامات املتعلقة بالشفافيةالالت :ثامنالقسم ال

  .في مجال التمويل بضمان الشفافية  جازةإلا  على (ة) الحاصليفتز      : 21الفصل 

 ي
 
يمدها و  جازةعند طفب إلا  في املعطيات التي تم تقديمها الهيئة بال  تغيير   جازةإلا  على( ة) الحاصل غبف

 .نة كفما طرأ عفيها تغييرمحي   كراسال هذا من  1بالفصل بالوثائق املبينة
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 جازةالحاصل على إلا  لالتصال السمعي والبصري أن تطالبيمكن لفهيئة العفيا املستقفة  -

 .املالية لفشركة أو   إلاداريةالقانونية أو املحاسبية أو  بالوضعيةمعفومة لها عالقة  أيبتقديم 

بتوفير كل املعفومات املبينة بهذا الفصل واملتعفقة  عند الاقتضاء جازةإلا  على (ة) الحاصليفتز   -

 .جازةبال شركة تمتفك مساهمة في رأس مال الشركة املحدثة لبعث واستغالل إلا 

نة التالية  بأن يمد  الهيئة جازةالحاصل على إلا يفتز   : 21الفصل   :باملعطيات املحي 

 .خرى املداخيل لا و   تمويلاليات القصيرة ومتختف  مصادر رسالوإلا  شهار مداخيل إلا  -

ديسمبر لفسنة املنقضية على معنى القانون عدد  04بتاريخ  القوائم املالية لفشركة املتختومة -

جويفية من  04قصاه أ أجلوذلك في  املتعفق بنظا  املحاسبة لفمؤسسات 4669  لسنة  442

 .ة الوطنية للخبراء املحاسبينمصادق عفيها من طرف خبير محاسب عضو بالهيئ كل سنة

 . مساهمين في رأس مال الشركةلف املحينة قائمةال -

مهما كان (  LES PACTES D’ACTIONNAIRES)  أو الشركاء ات املبرمة بين املساهمينيالاتفاقكل  -

 .شافها أو موضوعها

 شهاربال  املتعلقة الالتزامات -الخامس الباب 

 في العمل بها الجاري  القوانين مع التجاري  الاتصال أشاال وكل شهارإلا  يتطابق أن يجب : 22الفصل 

 واحترا  املستهفكين تجاه الاجتماعية باملسؤولية الالتزا  على قائما الاتصال هذا مضمون  ياون  وأن املجال

 . املشروعة املنافسة مبادئ

 استثنائيا املدة هذه وترفع دقيقة الستين في دقائق ثماني القناة في شهارإلا  بث مدة تتجاوز  ال : 51الفصل 

 .رمضان شهر خالل دقيقة ةعشر  يتاثن إلى

 شهارإلا  بداية عن إلاعالن يجب كما البرامج وبقية يةشهار إلا  املادة بين بوضوح التمييز يجب : 50الفصل 

 .ونهايته

    .إلاخبارية النشرات  أثناء إشهار بث ومضات يجوز  ال : 54الفصل 
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ر على   : 51الفصل   إشهار بث برامج أو إعالنات أو ومضات  القناة إلاذاعية الحاصفة على إلاجازةيحج 

من قبل  تبني البرامج ، كما ال يمكنلفائدة حزب سياي ي أو قائمات مترشحين ، بمقابل أو مجانا

 .حزاب السياسيةلا 

 :  ـل  شهار إلا   يمنع : 52الفصل 

 والكحول  التبغ، 

 بالقانون  التداول  ممنوعة املواد وكل لاسلحة، 

 التنجيم و لشعوذةا. 

 بقية بث في املعتمدة الصوتية التقنية املقاييس لنفس يةشهار إلا  املادة بث يتخضع أن يجب: 55 الفصل

 .العادية البرامج

 في لتأثيرا وعد  والثقافية الاجتماعية مستوياتهم اختالف على املستهفكين احترا  يجب :56 الفصل

 . قراراتهم

 يعكس وأن الواقع مع متناقض وغير حقيقيا  يةشهار إلا   الرسالة مضمون  ياون  أن يجب: 51 الفصل

 .الواقع في املنتوج حقيقة

 إلانسانية الكرامة احترا  تحقق التي لاخالقية القواعد يةإشهار  عمفية كل في تتوفر أن يجب: 51 الفصل

 أو الجغرافي الانتماء أساس على قصاءإلا ذلك في بما إلاقصاء أشاال من شال أي في الوقوع عد  وتضمن

 . عاقةإلا  أو العمر أو الجنس أو الديني

ملدة ال  نهايته و البث بداية مع ،(املتبناة) ما جهة برعاية املنتجة املستمع بالبرامج إعال  يجب :52 الفصل

 . ثوان وال تتجاوز سبع خمس ثوان عن تقل

  نشرات مثل الخدمات برامج باستثناء كانت، جهة يةأ برعاية إلاخبارية النشرات إنتاج يمنع: 61 الفصل

 .   الجوية النشرات وأ  البورصة
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 أو أسمائهم أو ابدعاتهم استغالل حال في لفغير والفكرية لادبية بالحقوق  الالتزا  يجب: 60 الفصل

 .يةشهار إلا  املادة بث في ذلك غير أو صورهم

  يةشهار إلا  الومضات في رالقص    يحجر استغالل :64 الفصل
 
 يعنيهم شهارإلا  موضوع املنتوج كان إذا إال

 . مباشرة

 إلىبصوت واضح   التنبيه يجب نهإف  قصرال  على خطرا يشال شهارإلا  موضوع املنتوج كان إذا

 .الومضة بثفي بداية  ثوان أربع عن تقل ال ملدة ذلك

جب بصحة القاصر فانه ي إلاضرار فيها  إلافراطن أيتعفق بمواد غذائية من ش شهار كان إلا  إذا

 .استهالكها باعتدال ضرورة إلىثوان  أربعن التنبيه بصوت واضح ملدة ال تقل ع

 التقنية  الالتزامات  -الّسادس الباب

 تحددها التي الضرورية التقنية الشروط مع الترددي الطي  استغالل يتطابق أن يجب: 61 الفصل

 :بـ تتعفق تضمن في مف  الاتفاقية تطابق ئدشها ذلك في وتسفم  املتختصة الرسمية املؤسسات

 قبل من املحددة العاملية املعايير مع وتطابقها رسالإلا  وتجهيزات البث لشارات الفنية املواصفات 

 ،الدولية الهيئات

 البث ماان، 

  الحد لاقص ى لقوة البثLa puissance apparente rayonnée (PAR*). 

 الهوائية قطاتالال أعمدة وارتفاع مواصفات. 

 الكهربائية بالتجهيزات خاصة تعفقي فيما العامة السالمة لضمان الضرورية الفنية الشروط 

 .الجوية واملالحة الردياوية الخدمات وبسالمة النجدة ومنافذ

  :ـب جازةعلى إلا  الحاصليفتز   ةعالميضمان جودة الرسالة إلا في سبيل  : 62 الفصل

 . و الروابط إال ممن مرخص له قانوناأكراء التجيهزات التقنية  عد  -

ة ثالثة أشهر على لاقل   الكترونية أرشفة وحدة اعتماد -  . مع الاحتفاظ بالتسجيالت ملد 
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 .الكهربائي لفتوليد وتوماتيكيةأ احتياطية وحدة اعتماد -

  من كثرأ تتضمن هاتفية شبكة اعتماد -
 
 لفقيا  قللا على قارين عونين وتتخصيص خط

 .بالخدمة

 . استغاللهابوتيرة  خروآلا  لاجهزة بصيانة يتعفق حدهماأ مرقمين بدفترين الاحتفاظ -

 ذمة على قللا على( داخلي) اتوهديو است( 32) عددبتوفير  جازةعلى إلا (ة)الحاصليفتز  : 65 الفصل

 .لها متخصصةتاون و  املنشأة

حول خدمة البث  دراسة إذاعيةقناة  إحداث إجازةللحصول على   (ة)املترشح  يقد  :66 الفصل

الذي سيتعامل معه والذي يجب  رساللبرامجه تشمل التنصيص على مشغل شبكة البث وإلا  رسالوإلا 

 .له طبقا لفقوانين والتراتيب النافذة اأن ياون مرخص

 البث تقنية واستعمال امتالك الهيئةة بعد الحصول على ترخيص من عالميإلا  لفمنشأة يحقو 

، وأن تشرف هذه املتختصة الرسمية الجهات من املطابقة وثائق على حائزا  ابطالر  اون ي أن على  املباشر

التي  مكنة املطابقة لفشروط البيئية والصحيةجهزة في لا لا الجهات أو من تتخوله ذلك على تركيز  

   .تحددها الهياكل ذات الاختصاص

نصوص عفيها بالقوانين والتراتيب امل الفنية باملعايير بالتقيد جازةالحاصل على إلا  يفتز : 61 الفصل

 املصالح قبل من املعايير تفك احترا  مدى مراقبة بتسهيل و جازةسات الشروط واتفاقية إلا اوكر  النافذة 

 .ن متختصينيلتقني الفنية الصيانة توكل أن على يسهر وهو. لفغرض املؤهفة

 التابعة واملقرات التجهيزات على الرقابة بمها  لقيا تاففهم من ا من أو الهيئة عوانأ بتمكين يفتز  كما

 . لفمنشأة

 إلاجراءات وبإتما  بشروطها بالتقيد الاتفاقية  إمضاء بعد ،جازةعلى إلا   (ة)الحاصل يفتز  :61 الفصل

 . رسالو إلا  الترددات مجال في املتختصة الهياكل لدى الالزمة
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 بة والعقوباتقار امل -سابعالباب ال

 بة قار امل -: ألاول القسم 

الهيئة العفيا املستقفة لالتصال السمعي والبصري بمكتوب  جازةإلا   على (ة)الحاصليعفم   : 62 الفصل

هاتفه )بالبفوغ، بال تغيير لعنوان مقره الاجتمايي ووسائل التواصل معه  عال مضمون الوصول مع إلا 

 .أيا ( 4)ثمانية  أجلفي ...(  وفاكس وعنوان الكتروني

بالحصول مسبقا على موافقة الهيئة العفيا املستقفة  جازةعلى إلا   (ة)الحاصليفتز    :11 الفصل

على كل تغيير يعتز  إدخاله على املعطيات التي تم على أساسها تسفيمه   لالتصال السمعي والبصري ،

 .جازةإلا 

املدة التي تحددها الهيئة، بتوفير جميع  الوثائق  أثناء ،جازةعلى إلا   (ة)الحاصليفتز    : 10الفصل 

 جازةعلى إلا   (ة)الحاصلة والتي تتخول لفهيئة  تقييم مدى التزا  الذاعوالبيانات واملعفومات املتعفقة ب

 .  جازةبمحتوى كراس الشروط واتفاقية إلا 

 .أشهر( 0)ملدة ثالثة  البرامج الاحتفاظ بتسجيل لال جازةعلى إلا  (ة)الحاصليتعين على :14 الفصل

ل السمعي والبصري الهيئة العفيا املستقفة لالتصا مد   جازةالحاصل على إلا يتعين على  :11الفصل

  التي اتعفوماملأو  قائوثالب وبطفب منها، 
 
 .نها من مراقبة مدى احترامه اللتزاماتهتمك

بتمكين أعوان الهيئة على عين املاان وكل  شخص تفوضه   جازةعلى إلا   (ة)الحاصليفتز  :  12 الفصل

 .لفغرض، من التأكد من احترامه اللتزاماته

ن حال في:  15الفصل   يحق التشويش أو لتردداتا تداخل مثل تقني  طابع ذات إشااالت هناك أن   تبي 

ة املصالح مع بالتعاون  والبصري  السمعي لالتصال املستقفة العفيا لفهيئة  التغييرات بإدخال إلالزا  املتختص 

 عد  أثبت إذا إال الباث حساب على التغييرات هذه تاالي  وتاون  إلاشاال لتجاوز  الضرورية التقنية

 .ذلك في مسؤوليته
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 القسم الثاني العقوبات

الالتزامات  و أ   ا في ذلك قرارات الهيئةمب العملبها  النصوص الجاري  قتضياتكل خرق مل: 16الفصل 

 عمال الترددات يعرضرخصة استبو أأو بملحقها   جازةو باتفاقيات إلا أوط بكراسات الشر الواردة 

 .2344 نوفمبر 2املؤرخ في  449عدد   لفعقوبات الواردة باملرسو   جازةإلا على  (ة)الحاصل

 

  

  

 

 

 



23 

 

 

 

 ألاطفال يتعلق بحماية ملحق

 وحقوقهم
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 تعاريفال

 بمقتض ى الرشد سن يبفغ لم ما عاما عشر ثمانية من أقل عمره إنسان كل بالطفل املقصود: الطفل -

 .خاصة أحاا 

 :الطفل حماية-

وهو ما      والفكري  البدني نضجه عد وذلك بسبب  الحماية تجاه املجتمع في لفطفل طفقامل حقهي ال  -أ

  .والصحية والتعفيمية الاجتماعية القانونية و الصبغة ذات الوقائية التدابير من جمفة اتتخاذ  يستوجب

 الحماية في حقه عن بمعزل  يتم ال أن يجب واملشاركة والترفيه املعفومات على الحصول  في الطفل حق -ب 

 .الطفل لحقوق  الدولية الاتفاقية من 46 باملادة  عفيها املنصوص

 :الطفل حقوق -

هي الحقوق املعفن عنها في التشريعات الوطنية والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل املصادق عفيها من 

الجمهورية التونسية والتي تنص على حقه في التعبير   واملعرفة خاصة في القضايا املتعفقة به وحقوقه 

 .الشخصية

 ت العامةالالتزاما - ألاول الباب  

 ةيذاعإلا فقناة ل لاخالقيبتتخصيص الطفل بقسم في امليثاق  إلاجازةعلى ( ة)يفتز  الحاصل :0الفصل 

واملعفومات  غير املنهي من التناول الصحفي ساعد على حمايتهتضمن املبادئ املهنية ولاخالقية التي تي

 .بمصالحه إلاضرار اد التي من شانها واملو 

 :تاليةالنقاط ال أحاامهيجب أن تتضمن  و

القوانين والتراتيب والواجبات املترتبة عفيها كما وردت في  لاساسيةالتذكير بحقوق الطفل  .4

 .واملعاهدات الدولية املصادق عفيها من قبل الجمهورية التونسية النافذة واملواثيق

 .أن تاون املصلحة الفضلى لفطفل هي هدف كل  مضمون صحفي يتعفق به .2
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املساهمين في  لألطفال  و توفير ظروف الحماية املادية   إلاذاعيةتحديد مسؤولية القناة  .0

 .برامجها

 .ة في ميثاق لامم املتحدةساملكر  واملبادئلحريات لاساسية تنمية احترا  حقوق إلانسان وا .1

والسفم  توافقال القائم على قيم املجتمع الحر  ستيعابإعداد الطفل ال ان تساهم  البرامج في  .1

  .و التفاعل مع التنوع الفكري و العقائديوالتسامح واملساواة بين الجنسين والصداقة 

 لاذاعية   الالتزامات املتعلقة بظهور الطفل في البرامج -الباب الثاني 

       التالية  لاساسية املبادئ باحترا   على إلاجازة (ة)الحاصل يفتز  :4الفصل 

ِّية الشخصية الخصوصية في الطفل  حق .4
  ،والسر 

  بوجهة نظره وفقا لعمره و درجة نضجه لاخذو  رأيهحقه في التعبير عن   .2

 .والعقاب لألذى تعرضه احتمال من حمايته ذلك في بما  الحماية حقه في .0

عن  يترتب ما و تقييم وضعه على قدرة وأكثرهم لاشخاص لفطفل أقرب استشارة .1

 .تبعات من مشاركته

لونهم  أو جنسهم بسبب إلاعالمية البرامجلفمشاركة في   لاطفال اختيار في التمييز عد  .1

رقهمأو   قدراتهم أو التعفيمية خففيتهملهجتهم أو   أو أو جهتهم  وضعهم أو دينهم أو عِّ

  .الخفقيةأوصفاتهم  .البدنية

 لاسريةتفكك الروابط  امج تففزيون الواقع التي تتناول في بر  لاطفالعد  حشر _9

 .والعاطفية وكذلك البرامج التي يتم فيها تناول املواضيع بطريقة انفعالية ومتشنجة

 :التالية  إلاجراءاتباحترا   إلاجازةعلى ( ة)يفتز  الحاصل :1الفصل 

 الحصول على موافقة كتابية من الولي الشريي لفطفل  .4

 .الولي بتفاصيل البرنامج قبل الحصول على موافقته إعال  .2

  

 لاذاعيةالالتزامات املتعلقة بتناول الطفل في البرامج  -الباب الثالث 



26 

 

 لاولية وإعطائها لفطفل الفضلى املصلحة بحماية إلاجازةعلى ( ة)يفتز  الحاصل :2الفصل 

و تعزيز حقوقهم  لاطفاللقضايا  التأييدوال يبرر الانتخراط في حمالت كسب الدعم و  املطفقة 

 هذا امللحق أحاا خرق 

 أو لفطفل  إلاعالميلفتناول  دقيق سياق توفيرب إلاجازةعلى ( ة)يفتز  الحاصل  :5الفصل  

 . لاطفالبث برامج مسابقات جمال  أو  إنتاجكما يفتز  بعد  . صورته

 موقع في صورة أو  خبر أو باري إخ نقل أي نشر عد ب إلاجازةعلى ( ة)يفتز  الحاصل :6الفصل  

 هويته تغيير بعد حتى للخطر أقرانه أو إخوته أو الطفل عر ضي أن شأنهمن  ةيإلاذاعالقناة  واب

  طمسها أو

وذلك  السمعية املضامين عن  من طفاللا  بحماية  إلاجازةعلى ( ة)يفتز  الحاصل  :1الفصل 

 أي شال من أشاال العن    إلاعالميبوضع التحذيرات املناسبة والالزمة إذا تضمن املحتوى 

 .إلاباحيةواملشاهد العنيفة واملواد  كالصوات               

 ذىلأل   أو  لفعقاب عر ضهمبما ي لاطفالتوصي    عد ب إلاجازةعلى ( ة)يفتز  الحاصل :1الفصل 

 قبل من رفضهم أو التمييز أو الاجتمايي الوصم أو  الحياة مدى لإلساءة أو  النفس ي أو البدني

 . مجتمعاتهم

 

بعد  إظهار لاطفال بأي  شال كان في الحاالت التي ياون فيها  إلاجازةعلى ( ة)يفتز  الحاصل :2الفصل 

 :الطفل
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4.  
 
 .الجنس ي الاستغالل أو لالعتداء ضحية

2.  
 
 جنس ي او متهما او مدانا بارتااب جريمة أو بدني العتداء مرتكبا

0.  
 
    لاخيرة بمرض ما او بعاهة او بقصور بدني او ذهني وتشترط في هذه الحالة  مصابا

 .معفومات ثابتة على بنيةلوليه الشريي  امل الكتابية وافقةامل

ة فاجعةضح .1  .ي 

 .بغاية نجدتهم   لاطفالاختفاء و اختطاف  إعالناتهذا الفصل  على  أحاا ال تنطبق  

عر ض التي الحاالت  في  صوته  و الطفل اسم تغييرب إلاجازةعلى ( ة)يفتز  الحاصل :01الفصل 
 
 الطفل ت

لحاق لخطر و به لاذى إِّ
َ
و عقابه أ

َ
 :بصفته  إليهكأن يشار   ذلك  وقوعالحتمال  أ

4.  
 
  طفال

 
  أو الحاضر الوقت في مقاتال

 
 .سابقا

2.  
 
جوء طالبا

 
  أو السياي ي لل

 
  أو الجئا

 
دا  .أو خارجه وطنه داخل مشر 

 لاطفال  وتوظي  ستغاللال   إلاذاعةاستعمال  عد ب إلاجازةعلى ( ة)يفتز  الحاصل :00الفصل 

 .أو استعمالهم لفتشنيع بذويهم لتحقيق أهداف سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية سياسيا أو اقتصاديا

 .......................................حرر بتونس في خمسة نظائر في 

 

 الهيئة العليا المستقلة                         اجاةة                اإلعلى  (ة)الحاصل

 السمعي والبصري لالتصال                                                                                                              


