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صال املستقلة العليا الهيئة  قرار
ّ

مارس  5 في  املؤرخ 0202لسنة  20عدد  والبصرّي  السمعّي  لالت

 خاصة تلفزية قناة واستغالل إحداث إجازة على للحصول  الشروط كراس بإصدار تعل وامل 0202

 التونسية بالجمهورية

 

صال املستقلة العليا الهيئة إن
ّ
  ,والبصرّي  السمعيّ  لالت

 في املؤّرخ التونسية الجمهورية دستور  من 021و 001 و 10و 10و 6 عدد الفصول  على الاطالع وبعد

 .0202 جانفي 27

 ,الطفل حماية مجلة بإصدار املتعل  0225 نوفمبر 2 في املؤرخ 0225 لسنة 20 عدد القانون  وعلى

  0226 ديسمبر 12 في املؤرخ 0226 لسنة 000 عدد القانون  وعلى
ّ
 ,للمؤسسات املحاسبة بنظام املتعل

  0222 نوفمبر 1 في املؤّرخ 0222 لسنة 21 عدد القانون  وعلى
ّ
 ,التجارية الشركات مجلة بإصدار املتعل

 أنواع بعض مباشرة شروط ببيان املتعل  0260 أوت 12 في املؤرخ 0260 لسنة 02 عدد املرسوم وعلى

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

  0200 نوفمبر 0 في املؤرخ 0200 لسنة 005 عدد املرسوم وعلى
ّ
 والصحافة الطباعة بحرّية املتعل

 ,والنشر

 و السمعي الاتصال بحرية املتعل   0200 نوفمبر 0 في املؤرخ  0200 لسنة 006 عدد املرسوم وعلى

 .والبصري  السمعي لالتصال مستقلة عليا هيئة بإحداث و البصري 

 خاّصة تلفزّية قناة واستغالل إحداث إجازة على لحصول املتعل  با الشروط كراس إصدارقّررت 

 .التالي التونسّية بالجمهورّية

 

 

 

 عن الهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي والبصري 

 الرئيس النوري اللجمي
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 الجمهورية التونسية 

 الهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي والبصري 

 

 

 شروطالاس كرّ 

جازة إحداث إ املتعل  بالحصول على

 خاّصة تلفزّية قناة ستغاللاو 
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 أحكام عامة : الباب ألاول 

واستغالل قناة  إحداث إجازة للحصول علىالعامة الشروط د و اعالكراس القو يضبط هذا  :0الفصل 

 .تلفزية خاصة بالجمهورية التونسية

 تعددي وبصري  سمعي إعالمي مشهد إرساء سياق في الكراس هذا في الواردة حكاملا  وتندرج

 يحترم و ةنسااصني  لا الحقوق  ومبادئ املواطنة قيم نشر و اصنصا ولا  الحرية مبادئ سيكر   ومتوازن  عومتنو  

  .الوطنية السيادة

  برمجة تنمية إلى حكاملا  هذه تسعى كما
 

 القيم على وااصنفتاحها ةالوطني   الثقافة عن رانيعب   وبث

 ملختلف التعبير وحرية الثقافي عالتنو   ضمان خالل من الديمقراطية تحقيق في  إسهاما لانسااصنية

ةلا  و ةالفكري   الاتجاهات  . بداعي 

 منشآت في التحكم في التركيز من الحد خالل من  املهام هذه تحقيق إلى الكراس هذا يسعى كما

 التي الاجتماعية ملسؤولياتها مدركة ومستقلة حرة تلفزية قنوات وإرساء والبصري  السمعي الاتصال

دها ة واملعايير لاخالقية املواثيق تحد   .املهني 

قناة تلفزية خاصة بالجمهورية التونسية  واستغاللحداث إجازة إ الحصول علىيخضع  :0الفصل

تي يضبطها كراس الشروط هذا وامللحق ال العامةوالقواعد وللشروط  النافذة التراتيب و لقوااصنينل

حكام خاصة أ تكون موضوعوكذلك للشروط وطرق العمل الخصوصية ذات الصلة والتي  املصاحب له

، من جهة" الهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي والبصري "اتفاقية إجازة تبرم بين  ن فيتضم  

 .من جهة أخرى  جازةلا  الحاصل علىو 

 
 
 تضبط واحدة، وثيقة أعاله وامللحق املذكورين جازةلا  واتفاقية الشروط كراس أحكام لتشك

 ال الطرفين وواجبات حقوق 
 
 .بها يلتزمان ذينل

 العمل ملمارسة ولاخالقية املهنية املعايير تطبيق الى تستجيب ال ةتلفزي   قنوات بعث يجوز  ال : 1 الفصل

ب إلى تدعو التي تلك وخاصة الصحفي  .أشكالهما بكل التطر  أو التعص 
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 جازةل ا لحصول علىشروط الترشح ل: الباب الثاني

  :2الفصل
 

واستغالل قناة تلفزية خاصة  إحداثجازة إح للحصول على يمكن أن يكون املترش

 . محدثة للغرض  شركة تجارية و الجمهورية التونسية ذاتا طبيعية أب

 أويشترط في كلتا الحالتين 
 
  مقيمةو  خاضعة للقااصنون التونس ي شركةمن قبل  لاجازة ستغل  ن ت

 03املؤرخ في  4694لسنة  41عدد  رسوم امل الفصل الثالث  من  تونسية على معنىالنسية تحمل الج

ح بمقتض ى القااصنون عدد  ي مباشرة بعض أاصنواع النشاط التجاراملتعلق ببيان شروط  4694أوت  املنق 

خ في  4641لسنة  41  .1985   أوت 44املؤر 

بالنسبة  ، وفقا ألحكام مجلة الشركات التجارية وذلكسمالا خفية  شركة التكون يشترط أن و 

 .أو محلية جهويةالخاصة الجامعة منها أو املختصة، سواء كااصنت وطنية أو  للقنوات التلفزية

  لشخص اعتبارا لاجازة هذه تسند :5الفصل
 

 مؤسس ي ولشخصيات طبيعية ذاتا كان إذا لطلبها حاملترش

  كان إذا الشركة
 

  الشركة في أسهمهم حالةإ بعدم هؤالء يلتزم وعليه ةمعنوي   ذاتا حاملترش
 
 أو ةاملستغل

 .لالستغالل لاولى سنوات الثالث طيلة الاجازة على الحاصلة

قناة تلفزية خاصة  واستغالل إحداثفي  جازةإللحصول على  (ة) يجب أن يكون املترشح 

وعليه أن  ا طبيعية أو ذاتا معنوية،سواء كان ذات، من ذوي الجنسية التونسية يةالتونس جمهورية بال

 :يقدم للهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي والبصري ملف ترشح يحتوي على الوثائق التالية

 تلفزية قناة إحداث إجازة على للحصول  املترشح الطبيعي الشخص طر  من ممض ى مطلب .4

ة  على وجوبا فيه ينص خاصة ويشترط أن  .لاجازة ستغاللإ إطارها في سيتم التي الشركةهوي 

 .فيها وحقوق التصويتباملائة من رأس مال الشركة  01يكون مالكا ملا ال يقل عن 

 كااصنت إذا املؤسس أو للشركة القااصنوني املمثل طر  من ممض ى مطلب تقديم فيتم  شركة املترشح كان وإذا

  .التكوين بصدد  الشركة

للشركة، مؤرخ وممض ى من قبل  ساس يلا  قااصنون أو من مشروع ال لاساس ي لقااصنون سخة من ان .2

 .و مؤسس ي الشركةأاملمثل القااصنوني 

 .التجاري  السجل في التسجيل مطلب وصل التجاري أو السجل من مضمون  .0
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املبالغ املوجودة بالحساب الذي تودع فيه لاموال املتأتية من املساهمة في رأس في  بنكية شهادة .1

 .تتاب فيه واملجمدة لفائدة الشركة :املال ومن الا

الحصول من تاريخ  الثالث سنوات الاولىتغطي دراسة جدوى ممضاة من مكتب معتر  به   .1

 .جازةعلى لا 

والتبني،  ستشهارولا  املتصلة بالشهار  ويجب أن يبين الحساب التقديري لنتائج املقابيض

 .، وكذلك الخدمات التفاعليةوعند الاقتضاء الشراءات التلفزية واملساعدات العمومية

 .خيرةلا سنوات ( 0) ثالثالقوائم املالية للتقديم   .9

لهم مساهمة تعادل أو تفوق خمسة باملائة  الذيناملعنويين  أو الطبيعيين لاشخاص قائمة في  .7

وتحديد أهمية   الكاملةهويتهم من رأس املال أو من حقوق التصويت، مع ذكر (  1%)

 .في رأس املال وفي حقوق التصويت مساهمتهم

هم وتاريخ ومكان والدتهم وأرقام ءقائمة املتصرفين ومسيري الشركة تتضمن ألقابهم وأسما .4

 .من سجلهم العدلي ابطاقات تعريفهم الوطنية، ومهنهم ومساهماتهم في رأس املال ومضمواصن

شركات أخرى متدخلة في قطاع بذاتا معنوية ذا كان إلشركاء ا وأ مذكرة تبين عالقة املترشح  .6

 .أو الصحافة لاشهار أو  تصالالاعالم أو لا 

 التلفزي تونسيين كامل الوقت، بما يتالءم مع املشروع  التزام بتشغيل صحافيين محترفين .43

 . لاجازةويتم تحديد عدد هؤالء الصحافيين ضمن اتفاقية . املعروض

ن ملف  .44 ر دة وتصو  ساسية للبرمجة وخاصياتها واملوارد البشرية املرصو  هات لا التوج  يتضم 

ة  للتعديل الذاتي داخل املؤسسة خطة املوفق  وإحداثامليثاق التحريري على يحتوي خاص 

 .املهنة ألخالقيات الدولية املواثيق مع متالئما يكون  اأخالقي اميثاق و .لاعالم

  املعطيات .42
 
 .البث ومواقع تلفزة ال تغطيها التي باملنطقة قةاملتعل

 .رسال البث ولا لتجهيزات  الفنية الخاصيات .40

 لغرض القناة التلفزية  استعمال بعدم  جازةلا  طالب بإمضاء عليه معر  التزام  كتابي  شخص ي .41

  .او لحزب ما  غيره لصورة أو الخاصة لصورته التسويق أو الدعاية

بأاصنه ال يمثل اسما مستعارا للغير   جازة بإمضاء طالب لا معر  عليه تصريح على الشر   .41

 .البث إجازةلحصول على ل
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 إلاجازة على الحصول  شروط -الباب الثالث

ا تم خاصة بمقتض ى اتفاقية، وفقا مل قناة تلفزية ستغاللاو جازة إحداث إيتم منح  :6الفصل 

 .بكراس الشروط هذا عليه  التنصيص

 خاصةقناة تلفزية واستغالل جازة واحدة لحداث إإال لنفس الشخص ال يمكن أن تمنح  :1الفصل 

 .ذاتا معنوية   أو ةطبيعيذاتا سواء كان 

 .ال أكثر إذاعيةقناة  وإجازةقناة تلفزية  إجازةعلى أاصنه يمكنه الحصول على 

 

 :جازةلا على (ة) الحاصل يلتزم : 1الفصل 

 آلاراء لسبر هيكل في مساهما أو مالكا يكون  ال بأن. 

 عالمية أخرى إم اصنفس الخدمات ملنشآت تقد   شهاري إفي شركة  مساهماو أمالكا   يكون  ال أن ب 

 والبصري  لضبط التقيد بالتراتيب التي تصدرها الهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي ب

من  49طبقا للفصل  ستماعوالا  ةااصنوني والتقني لقياس نسب املشاهداملعايير ذات الطابع الق

 .2344لسنة  449 املرسوم عدد

مؤسسو ومسيرو القناة التلفزية ممن يضطلعون   يكون ن ال أبجازة لا على  (ة)الحاصليلتزم   :2الفصل 

 . بمسؤوليات ضمن هياكل لاحزاب السياسية

  قيادي أو عضو في هيكل بحزب عالمية من طر  مسؤول أو ن ال يتم تسيير املنشأة لا أكما يلتزم ب

1.سياس ي
  

جازة أن ال يسمح ألي  شخص أن يمتلك أكثر من خمسة باملائة لا على  (ة)الحاصليلتزم  :02الفصل 

إذا كان مالكا ألسهم أو حصص أو مساهمات في  أو حقوق التصويت فيها شركة المن رأس مال (  1%)

                                                           
 
1
 4141ماي  44المؤرخ في  4141لسنة  6عــدد نقح بمقتضى الفصل الوحيد من قرار الهيئة العليا المستقلة لالتصال السمعي والبصري  
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 29و تفوق تساوي أ ,مباشرة غير أو مباشرة بصفةحقوق التصويت  أخرى رأس مال منشأة إعالمية 

 .للشركات خفية الاسم % 01بالنسبة للشركات محدودة املسؤولية و%

والتراتيب النافذة ويجب أن تخضع املساهمة لاجنبية في رأس مال الشركة إلى القوااصنين  :00الفصل

مع حماية وتعزيز  تصالالا و عالم تحترم السيادة الوطنية كما يشترط أن تساهم في اصنقل تكنولوجيا لا 

  .أشكال التعبير الثقافي الوطني

مضاء إبع سنوات بداية من تاريخ س ةقناة تلفزية خاصة ملد   ستغاللاو  حداثإ جازةإتمنح   :00لالفص

بناء على مطلب كتابي   لتجديد قابلة ل لاجازة تكون و . كراس الشروطمن  2بالفصل املذكورة  تفاقيةالا

  .جازةلا ة من نهاية مد  على لاقل  ة أشهر الهيئة قبل ست   إلىجازة يرفع من الحاصل على لا 

 ة لا د اتفاقي  يكون قرار الهيئة الرافض لتجدي
 
 .الجازة معل

 

 إلاجازةلحاصل على التزامات ا: الباب الرابع

 العامة لتزاماتالا –القسم ألاول 

 ( او املنشط ) والصحفي واملنتج واملسؤول عن التحرير  لاجازة على  (ة)الحاصل  :01الفصل 
 
هم كل

 .طرق إاصنتاجها تتم بثها عبر القناة التلفزية مهما كااصنيعن البرامج التي مسؤولون بالتضامن 

الدولية املتعلقة بحقوق واملعاهدات لمواثيق ل متثالباال  لاجازة على (ة)الحاصليلتزم  :02الفصل 

في  النافذة والتراتيب القوااصنينبو لانسان والحريات العامة املصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية 

 .اصنفس املجال

  :يلتزم باحترام املبادئ لاساسية التالية كما

 والصحافة حرية التعبير، 

 التمييزوعدم  املساواة، 

 ،تعددية لافكار و آلاراء 

 والحياد والشفافية لنزاهةا. 
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 :لتزام بالقواعد التاليةإطار لا و تمارس هذه املبادئ في

 ،احترام كرامة لانسان و الحياة الخاصة 

 ،حرية املعتقد 

  الكراهية و العنف على التحريض عدم  

 عالميفي املشاركة في املشهد لا الطفل  حماية الطفولة و ضمان حق. 

 عالمفي لا  لها حماية حقوق املرأة والقطع مع الصورة النمطية 

   واملعوقين والفئات ين حماية حقوق املسن 
 

 ةالهش

 والبيئة املحافظة على الصحة العامة. 

 تشجيع الثقافة و لااصنتاج السمعي و البصري الوطنيين. 

املتعلقة بالحصول  املعاليم كافة  املحددة آلاجال في ييؤد   أنب جازةلا على  (ة)الحاصل يلتزم: 05 الفصل

 .عليه قااصنواصنا  املحمولةوالبث و  لاجازةعلى 

لو  فة الجبائي والطابع التسجيل معاليم إجازة على( ة)الحاصل يتحم 
 
 الشروط كراس على املوظ

 .وملحقها لاجازة واتفاقية هذا

 من تقدير أقص ى على سنة خالل البث وبداية التلفزة تركيزب جازةلا على  (ة)الحاصليلتزم : 06 الفصل

 تتجاوز  ال و جازة لا  سحب أو التمديد إمكااصنية في لنظر ا يقع املدة تجاوز  حال وفي تفاقيةلا إمضاء تاريخ

 .ثااصنية سنة التمديد ةمد  

  ااصنقطاع كل عن لمفص   تقرير برفع لاجازة على الحاصل يلتزم
 

 ةعشر  خمس تهفاقت مد   للبث

فق عليها في مطلب لاجازة،  دقيقة ة لارسال املت   ال يوما ثالثين الااصنقطاع ت مدةتجاوز  وإذاحسب مد 

يمكن للهيئة  ،يوما تسعين من أكثر الااصنقطاع استمر حالة وفي .الهيئة من بإذن إال البث الى العودة يمكن

 .اصنقطاعتواصل لا يان  أسباب بجازة وتمكينه من ستدعاء الحاصل على لا إتفاقية بعد الغاء لا

  هأسهم أو جازةلا  احالة بعدم لاجازةعلى  (ة)الحاصل يلتزم:   01 الفصل
 
 لىة لها إفي الشركة املستغل

 .والبصري  السمعي لالتصال املستقلة العليا الهيئة من مسبق بترخيص الا الغير
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 .الحاصل على إجازة اعد معنوي  أو طبيعي شخص كل   بالغير ويقصد

 .نهائية أو مؤقتة بصفة وأ دواصنه أو بمقابل لاجازة في تفويت عملية كل   بالحالة ويقصد

حالة للحصص أو لاسهم أو حقوق إعالم الهيئة مسبقا بكل إجازة بعلى لا ( ة)كما يلتزم الحاصل

 .التصويت التي يملكها املساهمون في رأس مال الشركة

  لتزاماتالا:  الثاني قسمال
ّ
ةوالفكري دبيةألا  ةبامللكيّ   قةاملتعل  

  العليا الهيئة بموافاة لقناة التلفزية ا تلتزم:  01الفصل
 
 باتفاقية والبصري  السمعي لالتصال ةاملستقل

  حقوق  لحماية التونسية سةاملؤس   وبين  بينها مبرمة
 
 يف فنية و أدبية فاتمصن   ستغاللاب قاملؤلفين،تتعل

:التالية النقاط تحديــــــــــــد بالخصوص فيها يتم, شهاري أل  البث و العام البث   

 املؤلف، حق إيفاء 

 وفناني وامللحنين املؤلفين وأسماء والفنية، لادبية فاتواملصن   البرامج تتضمن التي البث كشوفات 

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

 .املجاورة الحقوق  وأصحاب مؤلفين من أصحابها على املالية العائدات

 املصدر ذكر يتوجب خرأ طر  إاصنتاج من إذاعية  أوتلفزية  فقرات ستغاللا إعادة حالة في  :02الفصل 

  الجهة كااصنت ولو البراصنامج جينيريك في أو املادة بث ثناءأ
 
 .املنتجة الجهة ذاتها هي ةالباث

  ،فيما الاعتبار بعين خذلا  جبي :02الفصل 
 
  وخصوصية طبيعة الفكرية، و دبيةلا  بالحقوق  قيتعل

 :التالي النحو على بداعيلا  املضمون 

 سواء -وجد إن- واملوزع واملغني وامللحن الشاعر سمإ ذكرت أن تونسية موسيقى تبث قناة كل على 

  .نهايته أو البث بداية مع ذلك كان

 دفتر بمسك القناة تلتزم  
 
 القنوات مختلف بين داموح   يكون  ةأساسي   بيااصنات على يحتوي  ممرق

 حقوق  سةويحق ملؤس   الاتفاقيةالواردة في  املئوية بالنسب لتزامالا ملراقبة الهيئة قبل من ومعتمدا

 .املادية الحقوق  استخالص في عتمادها التأليف
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  لتزاماتالا:  لثقسم الثاال
ّ
 عالميةقة باملضامين إلا املتعل

 ستقالليةاو  تصالوالااملبادئ العامة لحرية التعبير  حترامابلاجازة على  (ة)الحاصليلتزم  :00الفصل 

 .التحرير و كذلك املبادئ املنصوص عليها بكراس الشروط

فكار وآلاراء و توازنها لا لاجازة بضمان اصنزاهة املعلومة، و تعددية على  (ة)الحاصليلتزم   :00الفصل 

 .املساس بحرية الصحفيين البرامج، دون كل بكل موضوعية و ذلك في 

الخدمة موضوع لاجازة إزاء كل حزب  ستقالليةاو  تهستقاللياو يلتزم كذلك بالحفاظ على 

 .سياس ي

لاجازة ضمن البرامج التي تبثها املؤسسة لاعالمية باحترام مختلف على  (ة)الحاصليلتزم   :01الفصل 

واملعاهدات  املواثيق مع يتعارض ال الفئات بماة ملختلف الديني  ة و ة و الثقافي  ات السياسي  الحساسي  

ة املصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية   .الدولي 

ض على التمييز أو على الكراهية أو على العنف ألسباب كما يلتزم بعدم بث كل  خطاب يحر  

 .على أساس الرأي جهوية أو  عنصرية أو عرقية أو خلقية أو دينية أو جنسية أو 

  . براصنامج من كرامة الذات البشرية أي   ن ال يمس  ألاجازة بعلى  (ة)الحاصليلتزم  : 02الفصل 

 للقوااصنين وفقا و سمعته حترام حقوق الشخص املتعلقة بحياته الخاصة و شرفهإكما يلتزم ب

 .هورية التونسيةة املصادق عليها من قبل الجمالدولي   املعاهدات و واملواثيق النافذة لتراتيباو 

 :يلتزم بالسهر خاصة على كما 

  والجماعاتعدم بث الشهادات التي من شأنها أن تهين لاشخاص.   

  
 

 .التهميش و الثلبو  لاقصاء إلىما يدعو  عدم بث

  منع الثلب و الشتم تجاه لاشخاص سواء من قبل الصحفيين العاملين باملؤسسة لاعالمية أو

الصحفيين  أهيلتمن قبل ضيو  البرامج التي تبثها املؤسسة سواء املسجلة أو املباشرة مع 

  .ي ملثل تلك التجاوزاتل مسؤوليتهم في التصد  لتحم  

  دون مؤيداتمنع نشر أخبار زائفة واتهامات. 
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 موافقة عن النظر بغض ىلالفض مصلحتهم مع تتعارض التي لاطفال شهادات بث و تلقي عدم 

  همئأوليا

 نشر ثقافة حقوق  والبصري والعمل علىلطفل في املشهد لاعالمي السمعي ضمان مساهمة ا

 ضمن البرامج املوجهة لهالطفل وترسيخها 

  في البرامج لاعاقةضمان مساهمة ذوي. 

  شاراتأخبار يومية بلغة لا تخصيص نشرة 

 ت الفئات الهشة حال حصول الحادثةعدم تلقي و بث شهادا. 

  املتاجرة بها أو ةتلفزيمأساة لاشخاص في البرامج ال ستغاللاعدم. 

  من تنازل  بأي والترفيه، لالعاب برامج أو التفاعلية البرامج أو الحوارات فيعدم ربط املشاركة 

 الحفاظ في الحق منها خاصة و لاساسية، حقوقهم عن محدودة، أو نهائية بصفة املعنيين، قبل

 .ضرر  حصول  حالة في بدعوى  القيام حق و الخاصة الحياة على

 في الفعالة ومشاركتها التلفزية البرامج في املرأة حضور  ضمانب جازة على لا ( ة)الحاصل يلتزم  :05 الفصل

الحوار بعيدا عن  موضوع في واختصاصها كفاءتها أساس على معها التعامل يقع وأن .الحوارية الفضاءات

  .التناول النمطي

 الالتزامات املتعلقة بالبرمجة :رابعالالقسم 

 نسبال نتتضم   والتي لاجازة اتفاقية صلب الواردة بالبرمجة جازةلا على  (ة)الحاصل يلتزم  :06فصل ال

 النشرات وعدد والسياسية والاقتصادية الاجتماعية والبرامج الوطنية للثقافة الداعمة للبرامج املائوية

 املستقلة العليا الهيئة مسبقة بصفة لميع أن وعليه. كل قناةطبيعة بحسب  بثها وساعات لاخبارية

 . للبرمجة لاساسية التوجهات  عن حيدأن ي شأاصنه من جوهري  تغيير بكل والبصري  السمعي لالتصال

 .البرمجة تغيير طلب رفض للهيئة ويمكن 

 فيها املرخص للشروط طبقا اللغات أو اللغة استعمال بحسن لاجازة على (ة)الحاصللتزم ي : 01الفصل 

 . لاجازة اتفاقية في
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 لاجازة على (ة)الحاصل من معلل بطلب والبصري  السمعي لالتصال املستقلة العليا للهيئة ويمكن

 .البراصنامج بث بمنطقة الجمهور  ملصلحة اعتبارا أخرى  بلغات برامجها من بعض أو كل بث في الترخيص

وضبطها بامليثاق جازة بضمان توازن الفضاءات الحوارية على لا  (ة)يلتزم الحاصل :01الفصل 

هات الفكرية  والتوج  والقطاعية وخاصة التوازن بين الضيو  من حيث الااصنتماءات الحزبية  التحريري 

.وكذلك الجنس  

 ن يضمن احترام أب إخباريةالذي تبث قناته التلفزية برامج  لاجازةعلى  (ة)الحاصل لتزمي كما

وتقديمه من قبل   والحيادية لنزاهةواة ن تتم معالجته وفق مقاييس املهني  أو    الخبر الصحفي  خصائص

  .وبعدم الخلط بين الخبر والتعليق والخبر والدعاية صحافيين محترفين

 وبإتمامد بشروطها الترددات بالتقي   بعد منحه رخصة لاجازةعلى  (ة)الحاصليلتزم  :02الفصل

  .رسالولا الالزمة لدى الهياكل املختصة في مجال الترددات  لاجراءات

 ضيوفالو  املشاهدين العالقة مع :خامسالقسم ال

ة املشاهدين عنوااصنا بريديا وموقعا على الااصنتراصنت على ذم   لاجازةعلى  (ة)الحاصليضع   :12الفصل 

 
 
  ى ليق واملالحظات واملطالب والشكاو التعا إيداعن من يمك

 
و يلتزم باالجابة عليها وفق . قة بالبرامجاملتعل

 .لالتصال السمعي والبصري  املستقلة العليا  الهيئة تحددها شروط 

نة  لقناةبأن تنشر ا لاجازةعلى  (ة)الحاصلكما يلتزم  على موقعها الالكتروني، املعطيات املحي 

 :التالية

 .واسم املدير املسؤول لاجازةعلى  (ة)الحاصلاسم  - أ

تهاشكل الشركة واسمها الاجتماعي   -ب  .ها واسم ممثلها القااصنوني ورأس مالها ومقر   ومد 

  .شركةلل املوازاصنة املالية السنوية  -ج

 .لاجازة واتفاقية الشروط كراس  -د

 يحج    :10الفصل 
 
املشارك في البراصنامج إذا لم  ةن من تحديد هوي  ر تقديم توضيحات من شأنها أن تمك

   .ن هويته والحديث عن حياته الخاصةبموافقته الصريحة في الكشف ع يدل
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 micro«الرصيف ميكرو » إطار في واملستجوبين الخط على املتدخلين لاشخاص إعالم يتم   :10 الفصل

trottoir  والضيو  الحلقة وموضوع البراصنامج بعنوان  . 

  تفعيللاجازة بعلى  (ة)الحاصليلتزم  :11الفصل 
 
 خط

 
 ة املوف

 
ى مهمة الوساطة بين ق لاعالمي الذي يتول

 .شاهدينوامل قناةال

 الردّ  حّ   و التصحيح:  سسادال القسم

 وأ طبيعية ذوات كااصنوا سواء املشاهدين من الشكاوى  بقبول  لاجازةعلى  (ة)الحاصل يلتزم: 12 الفصل

 تتعدى ال آجال في وقوعه حالة في عنه والاعتذار  ونشره الخطأ  وتصحيح عليها والرد    معنوية شخصيات

 .الااصنتخابية الفترة خالل ساعة21 الى لاجل هذا ضويخف   لاسبوع

 بشرط,  البرامج بأحد وردت خاطئة معطيات يعد   ما كل تصحيح يطلب أن شخص لكل   يحق   : 15 الفصل

 .  مشروعة و مباشرة ذلك مصلحة  له في تكون  أن

 صريحة بصفة النيل منه وقع معنوي شخص  أوطبيعي وورثته من بعده  شخص لكل   يحق  : 16 الفصل

  .مجااصنا و على ذات القناة رد  ي أن تلفزية قناة في ةضمني   أو

 .تهسمع أو الشخص شر  من املعلومة تمس   أن الرد   حق   ملمارسة يشترط: 11الفصل 

 شأنها من أو للغير املشروعة للمصلحة أو للقااصنون  فةلمخا عبارات الرد   حق   نيتضم   أن يجوز  وال

  .سمعته أو أحدهم شر  من النيل

قص ى من تاريخ أ كحد  سبوع  أخالل  الرد   حق   ممارسة بضمان لاجازةعلى  (ة)الحاصل لتزمي :11 الفصل

   آخر
 

ضللمعطيات  بث  .الااصنتخابية الفترة خالل ساعة21 الى لاجل هذا ويخف 

طار معقول يسمح بتحقيق وأن يكون ذلك في إ الرد   كما يلتزم بتسهيل ظرو  تسجيل حق  

 .الغاية

  .تعيين من ينوبه الرد   يجوز لصاحب حق  و 

 أجل في قراره يصدر أن على لطالبه الرد   حق   نحأن يرفض م لاجازة  على( ة)لحاصلليمكن  :12 الفصل

  كتابيا و قراره يكون  أن يجب الرفض صورة في و . املطلب تقديم تاريخ من ساعة 14 أقصاه
 
  ويعتبر, المعل

.صمت رفضاال  
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 أجل في والبصري  السمعي لالتصال املستقلة العليا الهيئةأمام   طعنلل قابال ويكون قرار الرفض 

 من بداية الااصنتخابية الحمالت أثناء ساعة( 21) وعشرين وأربع العادية الحاالت في أيام  سبعة يتجاوز  ال

 .صدور القرار  تاريخ

:أن  الرد   حق   في يشترط   

 .معطياتبث للثالثة أشهر من تاريخ آخر  أقصاه  أجل في كتابيا طلبااملعني باألمر  ميقد   (4

  .سهاصنف التوقيت أو البراصنامج اصنفس في يتم   (2

ز اصنفس يأخذ  (0  .واحدة دقيقة عن يقل ال أن على  ملعطياتا فيه وردت الذي الزمني الحي 

بث املعطيات موضوع حق الرد   إعادةبعدم  لاجازةعلى  (ة)يلزم الحاصل الرد   قرار حق  إ :22الفصل  

  .أو نشرها على املواقع الالكترواصنية

.معطياتلل بث آخر تاريخ من أشهر ثالثة أجل في الرد حق   يسقط:  20 الفصل  

  يوما 63 ةمد   الرد   حق   تسجيل على الحفاظ يجب: 20 فصلال
 
 ضيتعر   لم الرد   ن  أ الضرورة عند دللتأك

 .لاساليب من غيرها وأ الحذ  وأ التركيب عبر للتشويه

 

 نتخابيةالا الحمالت ب املتعلقة لتزاماتالا: بعساالقسم ال

جازة باحترام مقتضيات أحكام الباب الرابع من املرسوم عدد لا على  (ة)الحاصليلتزم  : 21 الفصل

 .اصنتخاباتال بااملتعلق باألحكام الخاصة  2344لسنة  449

التي تضعها الهيئة العليا املستقلة   جازة باحترام الشروطلا على  (ة)الحاصليلتزم  :22الفصل 

والفقرات الخاصة بالحمالت الااصنتخابية واملتعلقة بااصنتاج البرامج والتقارير , لالتصال السمعي والبصري 

  .وببرمجتها وبثها

ة العموم   القناة تضع  :25الفصل   إلى يستند اصنتخاباتالا  فترة خالل  اواضح تغطية براصنامجعلى ذم 

 . الغرض في والبصري  السمعي لالتصالاملستقلة  العليا الهيئة أعدتها التي التوجيهية املبادئ

 :  التالية الفترات خالل التغطية كيفية وتتضمن
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 اصنتخاببيةلا  الحملة قبل ما/ 4  

 اصنتخابيةلا  الحملة أثناء/ 2  

  اصنتخابيلا  الصمت فترة أثناء/ 0 

  .الاقتراع والى حد الاعالن عن النتائج النهائية  يوم/ 1 

 املتعلقة بالشفافية املالية لتزاماتالا :الثامنالقسم 

.التمويل مجال الشفافية في بضمان جازةلا على ( ة)الحاصل يلتزم :26 الفصل   

 
 
 و جازةلا  طلب عند تقديمها تم التي املعطيات في تغيير  بكل الهيئة  جازةلا  على ( ة)الحاصل غيبل

 . تغيير عليها طرأ كلما نةمحي   كراسال هذا من 1 بالفصل املبينة بالوثائق

 بتقديم الحاصل على إجازة تطالب أن والبصري  السمعي لالتصال املستقلة العليا للهيئة يمكن

 يلتزم  .للشركة املالية أو  داريةلا  أو املحاسبية أو القااصنواصنية بالوضعية عالقة لها معلومة أو وثيقة كل

 شركة بكل واملتعلقة الفصل بهذا املبينة املعلومات كل بتوفير قتضاءالا عند جازةلا  على( ة)الحاصل

 .لاجازة واستغالل لبعث املحدثة الشركة مال رأس في مساهمة تمتلك

نة التالية باملعطيات  الهيئة يمد   بأن على إجازة (ة) الحاصل يلتزم:  21 الفصل :محي   

 خرى لا  املداخيل و التمويل مصادر ومختلف القصيرة ولارساليات لاشهار مداخيل . 

 442 عدد القااصنون  معنى على املنقضية للسنة ديسمبر 04 بتاريخ ختومةامل للشركة املالية القوائم 

 املتع 4669 لسنة
 
,  سنة كل من جويلية 04 قصاهأ جلأ في وذلك. ق بنظام املحاسبة للمؤسساتل

 .مصادق عليها من طر  خبير محاسب عضو بالهيئة الوطنية للخبراء املحاسبين

 الشركة مال رأس في مساهمينلل نةاملحي   لقائمةا.  

 اأو الشركاء مهما كان شكلها او موضوعه ل الاتفاقيات املبرمة بين املساهمينك. 
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 باإلشهارتزامات املتعلقة لالا -خامسالباب ال

مع القوااصنين الجاري بها العمل في  أشكال الاتصال التجاري وكل  الاشتهار يجب أن يتطابق : 21الفصل 

املجال وأن يكون مضمون هذا الاتصال قائما على الالتزام باملسؤولية الاجتماعية تجاه املستهلكين 

 . واحترام مبادئ املنافسة املشروعة

ة ن دقيقة وترفع هذه املد  دقائق في الستي   في القناة ثماني لاشهار مدة بث  ال تتجاوز : 22الفصل 

 .دقيقة خالل شهر رمضان ةي عشر تاثن إلىاستثنائيا 

 لاشهار عالن عن بداية شهارية وبقية البرامج كما يجب لا ادة لا يجب التمييز بوضوح بين امل: 52 الفصل

 .ونهايته

  .  لاخباريةأثناء النشرات   بث ومضات اشهاريةيجوز ال : 50الفصل 

 مرة واحدة ويسمح بمرة ثااصنية إذا تجاوزت مدة  ال يجوز قطع الفيلم السينمائي: 50الفصل 
 
بالشهار إال

 .دقيقة 403بثه 

ر: 51 الفصل ة  على يحج   إشهار ومضات أو إعالاصنات أو برامج بثلاجازة  ىالحاصلة عل القناة التلفزي 

 . مجااصنا أو بمقابل ، مترشحين قائمات أو سياس ي حزب لفائدة

  .السياسية حزابمن قبل لا  البرامج يتبن   ال يمكن كما

 : ـل لاشهاريمنع  :52الفصل 

  التبغ والكحول 

  بالقااصنون  كل املواد ممنوعة التداول و  سلحةلا. 

 التنجيم و لشعوذةا 

الاشهارية لنفس املقاييس التقنية الصوتية املعتمدة في بث  ومضاتاليجب أن يخضع بث  :55الفصل 

 .بقية البرامج العادية
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لتأثير في ايجب احترام املستهلكين على اختال  مستوياتهم الاجتماعية والثقافية وعدم  :56الفصل 

 . قراراتهم

 يعكس وأن الواقع مع متناقض وغير حقيقيا الاشهارية الرسالة مضمون  يكون  أن يجب :51 لفصلا

 .الواقع في املنتوج حقيقة

التي تحقق احترام الكرامة  لاخالقيةالقواعد  يةاشهار يجب أن تتوفر في كل عملية : 51الفصل 

على أساس  لاقصاءبما في ذلك  لاقصاءوتضمن عدم الوقوع في أي شكل من أشكال  لانسااصنية

 .لاعاقةالااصنتماء الجغرافي أو الديني أو الجنس أو العمر أو 

 ملدة . ، مع بداية البث و نهايته(املتبناة)بالبرامج املنتجة برعاية جهة ما  عالم املشاهدإيجب  :52الفصل 

 .ثوان  7وال تتجاوز  ثوان 1 قل عنال ت

ية جهة كااصنت، باستثناء برامج الخدمات مثل نشرات  أبرعاية  لاخبارية نشراتال إاصنتاجيمنع  :62الفصل 

 .   و النشرات الجويةأالبورصة 

أو أسمائهم أو  عاتهماإبدوالفكرية للغير في حال استغالل  لادبيةيجب الالتزام بالحقوق  :60 الفصل

 . املادة الاشهارية بثصورهم أو غير ذلك في 

 إذا كان املنتوج موضوع في الومضات لا  يحجر استغالل القصر  :60الفصل 
 
يهمهم   لاشهارشهارية إال

 . مباشرة

 لذلك بخط التنبيه يجبفااصنه  القصر يشكل خطرا على  لاشهار في حال كان املنتوج موضوع و

 .في بداية بث الومضة .ثوان اربع عن تقل ال ملدة واضح

 قاصر ال ن يضر بصحةفي استهالكها أ الافراط شأن من غذائية مواديتعلق ب الاشهار كان ذا إ

  .استهالكها باعتدالثوان الى ضرورة  ربعأ عن تقل ال ملدة واضح بخط التنبيه يجب فااصنه
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 لتقنيةتزامات الالا  -سادسال الباب

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

  : ــب تعلقن في ملف الاتفاقية تتضم  د تطابق ئوتسلم في ذلك شها املؤسسات الرسمية املختصة

العاملية املحددة من  البث وتجهيزات لارسال وتطابقها مع املعاييراملواصفات الفنية لشارات  .4

 .قبل الهيئات الدولية

 .مكان البث .2

 .La puissance apparente rayonnée (PAR*)الحد لاقص ى لقوة البث  .0

 .قطات الهوائيةمواصفات وارتفاع أعمدة الال .1

صة بالتجهيزات الكهربائية تعلق خايالشروط الفنية الضرورية لضمان السالمة العامة فيما   .1

 .ومنافذ النجدة وبسالمة الخدمات الردياوية واملالحة الجوية

  :ب الحاصل على إجازةيلتزم  ضمان جودة الرسالة لاعالميةفي سبيل : 62الفصل 

 . الروابط إال ممن مرخص له قااصنواصنا أو  التقنية زاتهيكراء التج عدم -

 أشهر ثالثة عدم تجاوز مدة البث التجريبي  -

 .على لاقل أشهر مع الاحتفاظ بالتسجيالت ملدة ثالثة . أرشفة الكترواصنية وحدة اعتماد -

 .للتوليد الكهربائي أوتوماتيكيةوحدة احتياطية اعتماد  -

للقيام  لاقلشبكة هاتفية تتضمن اكثر من خط وتخصيص عواصنين قارين على  اعتماد -

 .بالخدمة

 . بدفترين مرقمين احدهما يتعلق بصيااصنة لاجهزة و لاخر بوتيرة استغاللها الاحتفاظ -

على ذمة  لاقلعلى ( داخلي)استيديوات ( 32)بتوفير عدد  جازةعلى لا (ة)الحاصليلتزم : 65 الفصل

 .املنشأة ومخصصة لها

 ولارسال البث خدمة حول  دراسةتلفزية  قناة إحداث إجازة على للحصول  املترشح يقدم: 66الفصل 

 يكون  أن يجب والذي معه سيتعامل الذي ولارسال البث شبكة مشغل على التنصيص تشمل لبرامجه

 .النافذة التراتيب و للقوااصنين طبقا له امرخص
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امتالك واستعمال تقنية البث املباشر  بعد الحصول على ترخيص من الهيئة  يحق للمنشأةو 

.   على وثائق املطابقة من الجهات الرسمية املختصة االرابط حائز كون يالصناعية على أن  لاقمار عبر 

مكنة املطابقة للشروط البيئية ركيز لاجهزة القارة باأل ذلك على تلو من تخوله أوان تشر  هذه الجهات 

 .دها الهياكل ذات الاختصاصالتي تحد  والصحية 

 التراتيب و لقوااصنينبااملنصوص عليها بالتقيد باملعايير الفنية  على إجازة (ة)الحاصليلتزم : 61الفصل 

وبتسهيل مراقبة مدى احترام تلك املعايير من قبل  لاجازةباتفاقية  كراسات الشروط و و  النافذة

لتقنيين وهو يسهر على أن توكل الصيااصنة الفنية لكل تجهيزات القناة التلفزية  . املصالح املؤهلة للغرض

 .ينمختص

 أكما يلتزم بتمكين 
 
التجهيزات  الرقابة علىعمال أبالقيام هم بذلك من فعوان الهيئة أو من تكل

  .واملقرات التابعة للمنشأة

 لاجراءات وبإتمام بشروطها دبالتقي   ،تفاقيةالا مضاءإ بعد ،على إجازة ( ة)الحاصل يلتزم :61 الفصل

 . ولارسال داتالترد   مجال في املختصة الهياكل لدى الالزمة

 والعقوبات ملراقبةا - السابعالباب 

 بةقار امل -: ألاول القسم 

الهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي والبصري بمكتوب  على إجازة( ة)الحاصليعلم   :62الفصل 

هاتف )ووسائل التواصل معه كل تغيير لعنوان مقره الاجتماعي بالبلوغ، ب لاعالممضمون الوصول مع 

 .أيام( 4)في أجل ثمااصنية ...(  وعنوان الكترونيوفاكس 

املستقلة جازة بالحصول مسبقا على موافقة الهيئة العليا على لا (ة)الحاصليلتزم  :12الفصل 

على كل تغيير يعتزم إدخاله على املعطيات التي تم على أساسها تسليمه   ،لالتصال السمعي والبصري 

 .لاجازة

أثناء املدة التي تحددها الهيئة، بتوفير جميع  الوثائق  لاجازة،على  (ة)الحاصليلتزم   :10الفصل 

الحاصل على ل للهيئة  تقييم مدى التزام والتي تخو   قناة التلفزيةتعلقة بالعلومات املوالبيااصنات وامل

 .  لاجازةبمحتوى كراس الشروط واتفاقية  إجازة
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الاحتفاظ بتسجيل لكل البرامج التي يبثها ، ملدة ثالثة  لاجازةعلى  (ة)الحاصليتعين على    :10 الفصل

 .أشهر( 0)

الهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي والبصري  مد   لاجازةعلى  (ة)الحاصلن على يتعي   :11الفصل 

 .مدى احترامه اللتزاماتهمراقبة ها تمكن  التي  اتعلوماملأو  ائقوثبالوبطلب منها، 

بتمكين أعوان الهيئة على عين املكان وكل  شخص تفوضه  لاجازةعلى  (ة)الحاصليلتزم :  12الفصل 

 .للغرض، من التأكد من احترامه اللتزاماته

 يحق التشويش أو تردداتال تداخل مثل تقني  طابع ذات تإشكاال  هناك أن تبين حال في :15 الفصل

 بإدخال لالزام بالتعاون مع املصالح املختصة والبصري  السمعي لالتصال املستقلة العليا للهيئة

 أثبت إذا إال الباث حساب على التغييرات هذه تكاليف وتكون  لاشكال لتجاوز  الضرورية التقنية التغييرات

   .ذلك في مسؤوليته عدم

 العقوبات -: القسم الثاني

 لتزاماتالا و أ ,قرارات الهيئة بها العمل بما في ذلك خرق ملقتضيات النصوص الجاري  كل  :  16الفصل 

 عمال الترددات يعرضرخصة استبو أو بملحقها ألاجازة  و باتفاقيات أبكراسات الشروط  الواردة

 .2344 اصنوفمبر 2املؤرخ في  449عدد   للعقوبات الواردة باملرسوم  جازةلا على ( ة)الحاصل

 

. 
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 التعاريف

 : الطفل -

 بمقتض ى الرشد سن يبلغ لم ما عاما عشر ثمااصنية من أقل عمره إنسان كل بالطفل املقصود

 .خاصة أحكام

 :الطفل حماية-

 والفكري  البدني اصنضجه عدم بسبب وذلك املجتمع تجاه الحماية في للطفل املطلق الحق هي  -أ

 الاجتماعية و القااصنواصنية الصبغة ذات الوقائية التدابير من جملة اتخاذ  يستوجب ما وهو

  .والصحية والتعليمية

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

 .الطفل لحقوق  الدولية الاتفاقية من 46 باملادة  عليها املنصوص الحماية

 :الطفل حقوق -

 عليها املصادق الطفل لحقوق  الدولية والاتفاقية الوطنية التشريعات في عنها املعلن الحقوق  هي

 به املتعلقة القضايا في خاصة واملعرفة   التعبير في حقه على تنص والتي التونسية الجمهورية من

 .الشخصية وحقوقه
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 العامة الالتزامات - ألاول  الباب

للقناة  لاخالقي امليثاق في بقسم الطفل بتخصيص لاجازة على( ة) الحاصل يلتزم: 0 الفصل

 غير الصحفي التناول  من حمايته على تساعد التي ولاخالقية املهنية املبادئ يتضمن التلفزية

 بمصالحه لاضرار شانها من التي واملواد واملعلومات املنهي

 :التالية النقاط أحكامه تتضمن أن يجب و

القوااصنين  في وردت كما عليها املترتبة والواجبات لاساسية الطفل بحقوق  التذكير .4

 الجمهورية قبل من عليها املصادق الدولية و املواثيق واملعاهدات والتراتيب النافذة

 .التونسية

 .به يتعلق صحفي مضمون  كل   هد  هي للطفل الفضلى املصلحة تكون  أن .2

 .برامجها في املساهمين لألطفال الحماية ظرو  توفير و  املادية  التلفزة مسؤولية تحديد .0

 لامم ميثاق في املكرسة واملبادئ لاساسية والحريات لانسان حقوق  احترام تنمية .1

 .املتحدة

 التوافق على القائم الحر املجتمع الستيعاب قيم الطفل إعداد في البرامج تساهم أن .1

 الفكري  التنوع مع التفاعل و والصداقة الجنسين بين واملساواة والتسامح والسلم

 .والعقائدي

 التلفزية البرامج في الطفل بظهور  املتعلقة الالتزامات

        التالية لاساسية املبادئ باحترام  لاجازة على( ة)الحاصل يلتزم: 0 الفصل

ِّية، الشخصية الخصوصية في الطفل  حق .4
  والسر 

  اصنضجه درجة و لعمره وفقا اصنظره بوجهة لاخذ و رأيه عن التعبير في حقه .2

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

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

 .تبعات من مشاركته
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 أو لونهم أو جنسهم بسبب لاعالمية البرامج في للمشاركة  لاطفال اختيار في التمييز عدم .1

رقهم  البداصنية قدراتهم أو التعليمية خلفيتهم أو لهجتهم  أو  جهتهم أو وضعهم أو دينهم أو عِّ

  .الخلقية أوصفاتهم

 لاسرية الروابط تفكك تتناول  التي الواقع تلفزيون  برامج في لاطفال حشر عدم .9

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

 :  التالية لاجراءات باحترام لاجازة على(ة)  الحاصل يلتزم: 1 الفصل

  للطفل الشرعي الولي من كتابية موافقة على الحصول  .4

  موافقته على الحصول  قبل البراصنامج بتفاصيل الولي إعالم .2

 إلاذاعية البرامج في الطفل بتناول  املتعلقة الالتزامات

  املطلقة لاولية وإعطائها للطفل الفضلى املصلحة بحماية لاجازة على( ة)الحاصل يلتزم: 2 الفصل

 أحكام خرق  حقوقهم تعزيز و لاطفال لقضايا التأييد و الدعم كسب حمالت في الااصنخراط  يبرر وال

 .امللحق هذا

 صورته أو للطفل  لاعالمي للتناول  دقيق سياق بتوفير لاجازة على( ة) الحاصل يلتزم :  5 الفصل 

 . لاطفال جمال مسابقات برامج بث أو إاصنتاج بعدم يلتزم كما.

 شأاصنه من صورة أو  خبر أو إخباري  اصنقل أي نشر بعدم لاجازة على( ة)الحاصل يلتزم   :6 الفصل

  .طمسها أو هويته تغيير بعد حتى للخطر أقرااصنه أو إخوته أو الطفل يعر ض أن

 السمعية والبصرية  املضامين عنف من لاطفال  بحماية لاجازة على( ة) الحاصل يلتزم : 1الفصل

 العنف أشكال من شكل أي لاعالمي املحتوى  تضمن إذا والالزمة املناسبة التحذيرات بوضع وذلك

 .لاباحية واملواد العنيفة واملشاهد كاألصوات

 لألذى  او للعقاب يعر ضهم بما لاطفال توصيف  بعدم لاجازة على( ة)الحاصل يلتزم :1 الفصل

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

 . مجتمعاتهم
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بعدم إظهار لاطفال بأي  شكل كان في الحاالت التي  لاجازة على( ة)الحاصل يلتزم :2 الفصل

 :يكون فيها الطفل

4.  
 
 .الجنس ي الاستغالل أو لالعتداء ضحية

2.  
 
 جريمة بارتكاب مدااصنا أو متهما أوجنس ي  أو بدني العتداء مرتكبا

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

 ثابتة معلومات على املبنية  الشرعي لوليه الكتابية املوافقة

ة فاجعة .1  .ضحي 

 .  اصنجدتهم بغاية لاطفال اختطا  و اختفاء إعالاصنات على  الفصل هذا أحكام تنطبق ال 

 في وطمس هويته املرئية  صوته  و الطفل اسم بتغيير لاجازة على( ة)الحاصل يلتزم :02 الفصل

عر ض التي  الحاالت
 
لحاق لخطر الطفل ت و به لاذى إِّ

َ
و عقابه أ

َ
 يشار كأن  ذلك  وقوع الحتمال أ

 :بصفته  إليه

4.  
 
  طفال

 
  أو الحاضر الوقت في مقاتال

 
 .سابقا

2.  
 
جوء طالبا

 
  أو السياس ي لل

 
  أو الجئا

 
دا   خارجه أو وطنه داخل مشر 

 لاطفال  وتوظيف الستغالل  التلفزة استعمال بعدم لاجازة على( ة)الحاصل يلتزم: 00 الفصل

 أو اقتصادية أو سياسية أهدا  لتحقيق بذويهم للتشنيع استعمالهم أو سياسيا أو اقتصاديا

 . اجتماعية

 طريق عن البراصنامج بداية قبل  املشاهدين على لاجازة بإعالم( ة)يلتزم الحاصل : 00الفصل 

 الفئات على التأثير شأنها من عنف مشاهد على يحتوي  البراصنامج أن واضح بخط عليها يكتب شاشة

اسة ة املشاهدين من الحس  دة سن   دون  لاطفال وخاص    قبل وذلك ثوان 43 مدة,محد 
 

البراصنامج  بث

مة البرمجة وثائق في ذلك على والتأكيد  . منها املكتوبة وبالخصوص لاعالم وسائل إلى املقد 

  طيلة عالمة إجازة عند الاقتضاء بوضع على( ة)يلتزم الحاصل : 01الفصل 
 

 أن تفيد  البراصنامج بث

صنيف حسب لاطفال على ممنوع البراصنامج  :التالي  الت 

 

 :ألاول  التصنيف
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طه دائرة بيضاء  نصيص فيه بالبنط العريض   مربع أحمر اللون تتوس  ون لاسود يقع الت 
 
وبالل

 سنوات 43على أن البراصنامج يحتوي مشاهد صادمة وينصح بعدم مشاهدته ملن سنهم دون 

 كامل لاسبوع من الساعة السابعة صباحا والعاشرة صباحا وبين الساعة  :البث ساعات
 

ممنوع البث

وال ومن الساعة الخامسة مساء إلى الساعة  هار والثااصنية بعد الز  اسعة مساء وكامل يومي منتصف الن  الت 

   .السبت ولاحد نهارا

 : الثاني التصنيف

يقع التنصيص فيه بالبنط العريض وباللون لاسود    مربع أحمراللون تتوسطه دائرة بيضاء

وينصح بعدم مشاهدته ملن سنهم ( عنف جسدي أو اصنفس ي ) على أن البراصنامج يحتوي مشاهد صادمة 

  سنة 42دون 

 الواقع التي تعرض تصدع الروابط العائلية والعاطفية ضمن هذا الصنفوتصنف برامج 

ممنوع البث كامل أيام لاسبوع من الساعة السابعة صباحا والعاشرة صباحا من  :البث ساعات

الساعة منتصف النهار إلى الساعة الثااصنية بعد الزوال ومن الساعة الخامسة مساء إلى الساعة التاسعة 

   .السبت ولاحد نهارامساء وكامل يومي 

 :الثالث التصنيف

طه دائرة بيضاء مربع  أحمر ون لاسود   اللون تتوس 
 
نصيص فيه بالبنط العريض وبالل يقع الت 

وينصح بعدم مشاهدته ملن ( عنف جسدي أو اصنفس ي شديد)على أن البراصنامج يحتوي مشاهد صادمة 

 سنة 49سنهم دون 

ها كامل  :البث   ساعات اعة العاشرة والنصف مساءممنوع بث   .لاسبوع قبل الس 

   

 

 .......................................حرر بتونس في خمسة اصنظائر في 
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