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كلمة السيد النوري اللجمي

رئيس الهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي والبرصي

 

Photo

»اإلعالم الرقمي« بني التضليل وتحديات التعديل 

فــرض التحــول الرقمــي تحديــات كثــرة أمــام اإلعــام اليــوم يف ظــل اإلســتعامل املكثــف لشــبكات التواصــل 

االجتامعــي، فتحولــت عمليــة رصــد ومتابعــة مــا ينــر عــى هــذه املنصــات الرقميــة مــن بــن األوليــات يف 

ــات  ــا املســتقلة لاتصــال الســمعي والبــري إىل تبنــي مقارب ــة العلي ــك اتجهــت الهيئ ــا الراهــن. لذل عرن

عمليــة مــن أجــل ضــامن إعــام تعــددي يتميــز بالجــودة ويقطــع مــع االســتعامل الــيء للتقنيــات الرقميــة 

الحديثــة. 

وإن كانــت الرقمنــة تتحســس خطواتهــا األوىل يف بادنــا مقارنــة مبــا بلغتــه مــن تقــدم يف الــدول األوروبيــة 

والواليــات املتحــدة األمريكيــة، فمــن الــروري اليــوم أن نعــي بالتحديــات التــي تنتظرنــا مــن أجــل تأســيس 

ــف التحــول  ــن خــال توظي ــور، م ــري ورقمــي يســتجيب النتظــارات الجمه ــي ســمعي وب مشــهد إعام

الرقمــي يف االتجــاه الصحيــح خدمــة ألهــداف التنميــة والرخــاء واالزدهــار. 

ــن السياســين عــى اســتعامل هــذه املنصــات  ــد شــّجع انتشــار شــبكات التواصــل االجتامعــي الفاعل   لق

ــه  ــور ورسعــة توجي ــوة تأثرهــا عــى الجمه ــة، نظــرا لق ــرات الحمــات االنتخابي ــة خاصــة خــال ف الرقمي

الرســائل الدعائيــة وتداولهــا بــن أكــر عــدد ممكــن مــن املتابعــن، إضافــة إىل امكانيــة التاعــب باملحتــوى 

لتشــويه الخصــوم او بــث اخبــار زائفــة، لذلــك يجــب التعامــل مــع هــذه الشــبكات االجتامعيــة بحــذر حتــى 

نتفــادى االنــزالق يف متاهــات االســتعامل الــيء لتقنيــات التواصــل الحديثــة.  

ــا،  ــا مرق ــن جانب ــري يتضم ــي للمشــهد الســمعي والب ــى ان التحــول الرقم ــن ان نن ــك ال ميك ــع ذل وم

حيــث أصبــح ممكنــا للمتلقــي ان يتفاعــل مــع األخبــار وان يكــون منتجــا وباثــا لهــا بتقنيــات أصبــح مــن 

الهــن التحكــم فيهــا وتطويعهــا، ولكــن ذلــك يفــرض عــدة تحديــات نظــرا لوجــود توجهــات ســواء كانــت 

فرديــة أو مؤسســاتية تهــدف يف بعــض األحيــان للرويــج لألخبــار الزائفــة او التاعــب بهــا، ومــا لذلــك مــن 

ــد  ــة مــن تهدي ــك الرســائل املضلل ــه تل ــد تحدث ــا ق ــه، وم ــات ســلبية عــى جــودة اإلعــام ومصداقيت تداعي

حقيقــي للنســيج املجتمعــي بشــكل عــام.

وانطاقــا مــن ادراكهــا لخطــورة األخبــار الزائفــة، اتجهــت الهيئــة منــذ فــرة إىل اعتــامد مقاربــة تشــاركية مــع 

عــدد مــن املؤسســات اإلعاميــة العموميــة، بهــدف تطويــر املهــارات التقنيــة والتحريريــة للصحفيــن مــن 
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أجــل التصــدي لألخبــار املضللــة داخــل الفضــاء الســيراين. 

وتــأيت هــذه املقاربــة اميانــا مــن الهيئــة بــرورة ضــامن مصداقيــة االعــام وحاميــة وتحصــن املجتمــع مــن 

كل أشــكال التضليــل واملغالطــة بهــدف املحافظــة عــى مكاســب الثــورة والقطــع مــع كل أشــكال التزييــف.

ــوات  ــة القن ــه بوصل ــا املســتقلة لاتصــال الســمعي والبــري دورا هامــا يف توجي ــة العلي لقــد لعبــت الهيئ

ــة  ــل التجرب ــية، بفض ــة أو الرئاس ــواء التريعي ــة س ــات االنتخابي ــة الحم ــال تغطي ــة خ ــة والتلفزي اإلذاعي

ــر  ــام بالتأط ــويه والقي ــة أو التش ــكال الدعاي ــد كل أش ــق برص ــا يتعل ــة يف م ــبتها الهيئ ــذي اكتس ــة ال املهني

واملتابعــة عنــد االقتضــاء توجيــه عقوبــات إىل املؤسســات اإلعاميــة التــي ارتكبــت تجــاوزات. كــام مل يقتــر 

دورهــا عــى رصــد االنتهــاكات خــال الحمــات االنتخابيــة، ولكنهــا تعمــل دون كلــل لرصــد االخــاالت التــي 

متــس مــن حقــوق الطفــل واملــرأة والتصــدي لــكل خطابــات العنــف والكراهيــة. 

ــار،  ــة انتشــار األخب ــة ورسع ــز بالرقمن ــن، عــر يتمي ــرن الواحــد والعري ــرات الق ــة ملتغ ــة مدرك إن الهيئ

ويطــرح تحديــات كــرى أمــام اإلعــام التقليــدي الــذي هــو أيضــا مطالــب باالبتعــاد عــن التوظيــف والدعاية. 

ــح عــى  ــذي انفت ــل املشــهد الســمعي والبــري ال ــار العمــل املتواصــل لتعدي ــة بخي ــك التزمــت الهيئ لذل

عهــد جديــد مــن تاريخــه يف ظــل تطــور االنرنــات واملنصــات الرقميــة والشــبكات االجتامعيــة والــذي فــرض 

نفســه بقــوة. وهــو مــا يتطلــب اليقظــة والحــذر يف التعامــل معــه عــر توفــر جميــع اإلمكانيــات املتاحــة 

مــن تدريــب وتطويــر تقنــي للرصــد واملتابعــة قصــد تعديــل املشــهد الســمعي والبــري حتــى ال يســقط 

ــل املشــهد  ــة تعدي ــام بنجــاح بعملي ــا مــن القي يف التوظيــف مهــام كان شــكله. وهــذا مــن شــأنه أن ميّكنن

الســمعي والبــري لضــامن إعــام هــادف ينــأى عــن مربعــات الزيــف والتضليــل ويرتقــي إىل مســتوى رفيــع 

مــن الجــودة واحــرام أخاقيــات املهنــة ويســاهم فعليــا يف بنــاء مجتمــع املعرفــة والعلــم.
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والرتتيبيــة  القانونيــة  املرجعيــات 

املنظمــة لعمــل الهيئــة
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اختصاصات الهيئة العليا املستقلّة لالتّصال الّسمعّي والبرصّي

يف االختصاصات الرّقابّية والّتقريريّة: أ . 
)وفق املرسوم عدد 116 لسنة 2011(

ــال  ــل االتّص ــم وتعدي ــمعّي والبــرّي  عــى تنظي ــال الّس ــا املســتقلّة لاتّص ــة العلي الفصــل 15: تســهر الهيئ

ــة   :  ــادئ التّالي ــا  للمب ــمعّي والبــرّي وفق الّس

 - دعم الّدميقراطيّة وحقوق اإلنسان وسيادة القانون،

 - دعم حّريّة التّعبر وحاميتها،

 - دعم قطاع االتّصال الّسمعّي والبرّي الوطنّي العمومّي والخاّص  والجمعيّايتّ وجودته وتنّوعه،

ــة  ــج املتعلّق ــّوع يف الرام ــة  والتّن ــن خــال ضــامن التّعّدديّ ــة م ــام واملعرف ــوم يف اإلع ــوق العم ــم حق  - دع

ــاّم، ــأن الع بالّش

 - تجّنب الّركيز يف ملكيّة وسائل االتّصال الّسمعّي والبرّي وإرساء  منافسة نزيهة يف القطاع،

 - إرســاء مشــهد إعامــّي ســمعّي وبــرّي تعــّددّي ومتنــّوع ومتــوازن يكــرّس  قيــم الحّريّــة والعدالــة ونبــذ 

التّمييــز عــى أســاس  األصــل أو الجنــس أو الّديــن،

 - الّسهر عى برمجة إعاميّة دقيقة ومتوازنة،

 - تشجيع برمجة تربويّة ذات جودة عالية،

 - دعــم توزيــع الخدمــات االتّصاليّــة الّســمعية والبريـّـة عــى أوســع مجــال  جغــرايّف ممكــن وطنيّــا وجهويـّـا 

ومحلّيّــا ودوليّــا،

 - تنمية برمجٍة وبثٍّ يعّران عن الثّقافة الوطنيّة ودعمهام،

 - دعم التّحّكم يف استعامل التّكنولوجيّات الحديثة،

 - تعزيز القدرات املاليّة والتّنافسيّة ملنشآت االتّصال الّسمعّي والبرّي  يف الجمهوريّة التّونسيّة،

 - دعم تكوين موارد بريّة ذات كفاءة عالية . 

الفصل 16: تتوىّل الهيئة العليا املستقلّة لاتّصال السمعّي والبرّي: 

 - الّســهر عــى فــرض احــرام جميــع الّســلطات واملؤّسســات واألطــراف  املتدّخلــة للقواعــد واألنظمــة املنطبقة 

عــى قطــاع  االتّصــال الســمعّي و  البرّي،

 - البّت يف مطالب منح اإلجازات املتعلّقة بإحداث واستغال منشآت  االتّصال الّسمعّي والبرّي،  

ــة  ــة جمعيّاتيّ ــة أو تلفزيّ ــوات  إذاعيّ ــتغال قن ــداث واس ــة بإح ــازات املتعلّق ــح اإلج ــب من ــّت يف مطال  - الب

لغايــة غــر ربحيّــة لفائــدة  الجمعيّــات التّونســيّة  املحَدثــة وفقــا للتّريــع الجــاري بــه العمــل وذلــك اســتثناء 

ألحــكام الفصــل 2  مــن املجلّــة التّجاريّــة . 

وال ميكن إحالة اإلجازة للغر إاّل يف حاالت استثنائيّة وبعد موافقة  الهيئة. 
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 - التّنســيق مــع الوكالــة الوطنيّــة للــّرّددات لتخصيــص الــّرّددات الّازمــة  ضمــن الّنطاقــات الخاّصــة بخدمات 

االتّصــال الّســمعّي  والبرّي،

ــى  ــرّي ع ــمعّي والب ــاع الّس ــة  للقط ــّث املخّصص ــرّددات الب ــع ت ــّرّددات بوض ــة لل ــة الوطنيّ  - اإلذن للوكال

ذّمــة املنشــآت املعنيّــة  بالتّنســيق مــع بقيّــة  الهيئــات املعنيّــة، وتُعطــى األولويـّـة يف إســناد الــّرّددات لتلبيــة 

حاجيــات  مؤّسســات املرفــق العــاّم،

ــا  ــرّي وإبرامه ــمعّي والب ــال الّس ــة مبنشــآت  االتّص ــات اإلجــازة الخاّص ــّروط واتّفاقيّ ــط كرّاســات ال  - ضب

ــا، ــة  احرامه ومراقب

 - مراقبــة تقيــد منشــآت االتّصــال الّســمعّي والبــرّي مبضمــون كرّاســات  الــّروط وبصفــة عاّمــة احرامهــا 

للمبــادئ والقواعــد  الّســلوكيّة املنطبقــة عــى  القطــاع،

 - الّســهر عــى ضــامن حّريـّـة التّعبــر والتّعّدديـّـة يف الفكــر والــّرأي، خصوصــا  فيــام يتعلـّـق باإلعــام الّســيايّس، 

ســواء مــن ِقبــل  القطــاع الخــاّص أو مــن ِقبــل  القطــاع العمومــّي لاتّصــال الّســمعّي والبــرّي،

 - ويف هــذا اإلطــار، تُِعــّد الهيئــُة العليــا بصفــة دوريّــة تقريــرا يف نشــاطها يُنــر  للعمــوم ويوّجــه إىل رئاســة 

الّســلطة التّريعيّــة،  وإىل رئيــس الجمهوريّــة، يبــّن  املــّدة الزّمنيّــة التــي اســتغرقتها مداخــات الّشــخصيّات 

ــع  ــداُء جمي ــا إب ــرّي. وله ــمعّي والب ــال الّس ــآت االتّص ــج  منش ــة يف برام ــة أو  املهنيّ ــيّة أو الّنقابيّ الّسياس

 املاحظــات ورفــع التّوصيــات التــي تــرى فيهــا فائــدة،

ــاج  ــة بإنت ــّروط الخاّص ــد  وال د القواع ــدِّ ــي تح ــة الت ــة والّرتيبيّ ــى احــرام الّنصــوص التّريعيّ ــهر ع  - الّس

وبرمجــة وبــّث الفقــرات  املتعلّقــة بالحمــات  االنتخابيّــة التــي يتعــّن التّقيّــد بهــا مــن ِقبــل منشــآت االتّصــال 

الّســمعّي  والبــرّي بالقطاعــن العمومــّي والخــاّص،

 - وضُع القواعد الّسلوكيّة املتعلّقة باإلشهار ومراقبة تقيّد أجهزة  االتّصال الّسمعّي والبرّي بها،

ــآت  ــج منش ــن لرام ــدد  املتابع ــاس ع ــّي لقي ــويّن أو التّقن ــع القان ــر ذات الطّاب ــّن املعاي ــى س ــُل ع  - العم

ــا، ــد به ــِة التّقيّ ــرّي  ومراقب ــمعّي والب ــال الّس االتّص

 - البّت يف الّنزاعات املتعلّقة بتشغيل القنوات االتّصاليّة الّسمعيّة و البريّة واستغالها،

ــع ولكرّاســات  ــا للتّري ــرّي، وفق ــمعّي والب ــام الّس ــل منشــآت اإلع ــن قب ــة م ــات املرتَكب  - معاقبةاملخالف

ــة. ــازة ذات الّصل ــات  اإلج ــّروط واتّفاقيّ ال

الفصــل 17: يتــّم تخصيــص الــّرّددات الرّاديــو كهربائيّــة مــن ِقبــل الوكالــة  الوطنيّة للــّرّددات طبقــا للمخطّط 

الوطنــّي للــّرّددات  الرّاديــو كهربائيّــة  بالتّنســيق مــع الهيئــة العليا املســتقلّة لاتّصــال الّســمعّي والبريّ . 

الفصــل 18: تخضــع اإلجــازات املتعلّقــة باســتغال منشــآت اتّصــال  ســمعّي وبــرّي ملعلــوم يُضبــط بقــرار 

ــّرّددات  ــة لل ــة الوطنيّ ــع الوكال ــيق م ــرّي بالتّنس ــمعّي والب ــال  الّس ــتقلّة لاتّص ــا  املس ــة العلي ــن الهيئ م

ــزيّ .  ــّي والتّلف ــال اإلذاع ــّي  لإلرس ــوان الوطن والّدي

يف االختصاصات االستشاريّة: ب . 
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الفصل 19: تتوىّل الهيئُة العليا املستقلّة لاتّصال الّسمعّي والبرّي: 

ــيم أو  ــاريع املراس ــن  أو مش ــاريع القوان ــول مش ــة ح ــة وللحكوم ــلطة التّريعيّ ــا للّس ــّرأي وجوب ــداَء ال إب

ــرّي، ــمعّي والب ــال الّس ــاع  االتّص ــة بقط ــة املتعلّق ــة الّرتيبيّ ــر ذات  الّصبغ ــاريع األوام مش

إبــداء الــّرأي للّســلطة التّريعيّــة والحكومــة يف كّل املســائل التــي يُحيلهــا  عليهــا رئيــس الّســلطة التّريعيّــة 

أو الوزيــر األّول، فيــام  يتعلـّـق بقطــاع االتّصــال  الّســمعّي والبــرّي،

ــد  اقــراح مختلــف اإلجــراءات، وخصوصــا اإلجــراءات ذات الطّابــع  القانــويّن التــي مــن شــأنها ضــامن التّقيُّ

ــة، ــة ذات الّصل ــة والّرتيبيّ ــادئ  املنصــوص عليهــا بالّدســتور  وبالّنصــوص التّريعيّ باملب

تقديــم االقراحــات املتعلّقــة بالتّغيــرات ذات الطّبيعــة التّريعيّــة  والّرتيبيّــة التــي يقتضيهــا التّطــّور 

التّكنولوجــّي واالقتصــادّي  واالجتامعــّي  والثّقــايّف ألنشــطة قطــاع االتّصــال الّســمعّي والبــرّي،

ــة لاتّصــال  ــق بتســمية الّرؤســاء املديريــن العاّمــن  للمؤّسســات العموميّ إبــداء الــّرأي املطابــق يف مــا يتعلّ

الّســمعّي والبــريّ . 

الفصل 20: تُِعّد الهيئة العليا املستقلّة لاتّصال الّسمعّي والبرّي  تقريرا سنويّا يتضّمن: 

 - نسخة من تقرير التّدقيق والرّقابة عى حسابات الهيئة،

 - بيان الّنتائج والوضعيّة املاليّة للهيئة،  

 - امليزانيّة التّقديريّة للّسنة املاليّة املوالية،

 - عرضا ملختلف الّنشاطات التي تولّتها خال الّسنة املنقضية،

 - املعطيات املتعلّقة باإلجازات املسندة والّنزاعات والتّحّريات التي وقع  القيام بها،

 - العقوبات التي وقع تسليطها من ِقبل الهيئة والقرارات املتعلّقة بها،

 - املعطيات املتعلّقة مبخطّط الّرّددات،

 - تحليل مدى تحقيق الهيئة لألهداف املرسومة خال الّسنة  املنقضية،

 - صياغة األهداف املتعلّقة بالّسنة املقبلة. 

ويتضّمــن التّقريــر االقراحــات والتّوصيــات التــي تراهــا مناســبة لتطويــر  حّريّــة اإلعــام واالتّصــال الّســمعّي 

والبــرّي  وكفاءتــه وجودتــه وتعّدديّتــه. 

يُنــر هــذا التّقريــر ويوضــع عــى املوقــع اإللكــرويّن للهيئــة وتُوّجــه نســخٌة  منــه إىل رئيــس الجمهوريـّـة وإىل 

رئيــس الّســلطة  التّريعيّــة واملنشــآت االتّصاليّــة  املعنيّــة. 
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الّنصوص القانونّية والرّتتيبّية لجودة مضامني اإلعالم السمعي والبرصي

لقــد ضبــط املرســوم عــدد 116 لســنة 2011 جملــة الّنصــوص القانونيّــة والّرتيبيّــة التــي مــن شــأنها تنظيــم 

املســائل املتعلّقــة بجــودة مضامــن اإلعــام الّســمعّي والبــرّي كــام يــي:

املرسوم عدد 116 لسنة 2011

ــال  ــل االتّص ــم وتعدي ــال الّســمعّي والبــرّي عــى تنظي ــا املســتقلّة لاتّص ــة العلي الفصــل 15: تســهر الهيئ

ــة: ــادئ التّالي الّســمعّي والبــرّي وفقــا للمب

ــه  ــايتّ وجودت ــاّص والجمعيّ ــّي والخ ــّي العموم ــرّي الوطن ــمعّي والب ــال الّس ــاع االتّص ــم قط دع  -

وتنّوعــه،

الّسهر عى برمجة إعاميّة دقيقة ومتوازنة،  -

تشجيع برمجة تربويّة ذات جودة عالية،  -

تنمية برمجة وبّث يعّران عن الثّقافة الوطنيّة ودعمهام،  -

دعم التّحّكم يف استعامل التّكنولوجيّات الحديثة،  -

دعم تكوين موارد بريّة ذات كفاءة عالية.  -

الفصل 19: تتوىّل الهيئُة العليا املستقلّة لاتّصال الّسمعّي والبرّي:

ــا  ــي يقتضيه ــة الت ــة والّرتيبيّ ــة التّريعيّ ــرات ذات الطّبيع ــة بالتّغي ــات املتعلّق ــَم االقراح تقدي  -

ــرّي. ــمعّي والب ــال الّس ــاع االتّص ــطة قط ــايّف ألنش ــّي والثّق ــادّي واالجتامع ــّي واالقتص ــّور التّكنولوج التّط

كّراس الّروط املتعلّق بالحصول عى إجازة إلحداث واستغالل قناة تلفزيّة خاّصة

الفصــل 1: يضبــط هــذا الكــرّاُس القواعــَد والــّروَط العاّمــة للحصــول عــى إجــازة إحــداث واســتغال قنــاة 

تلفزيـّـة خاّصــة بالجمهوريـّـة التّونســيّة.

ــّددّي  ــرّي تع ــمعّي وب ــّي س ــهد إعام ــاء مش ــياق إرس ــرّاس يف س ــذا الك ــواردة يف ه ــكام ال ــدرج األح وتن

ــادئ الحقــوق اإلنســانيّة  ــة ومب ــم املواطن ــر قي ــة واإلنصــاف ون ــادئ الحّريّ ــوازن يكــرّس مب ــّوع ومت ومتن

ــة.  ــيادة الوطنيّ ــرم الّس ويح

كــام تســعى هــذه األحــكاُم إىل تنميــة برمجــة وبــّث يعــّران عــن الثّقافــة الوطنيّــة وانفتاحهــا عــى القيــم 

ــف  ــر ملختل ــة التّعب ــايّف وحّريّ ــّوع الثّق ــامن التّن ــال ض ــن خ ــة م ــق الّدميقراطيّ ــهاما يف تحقي ــانيّة إس اإلنس

ــة.  ــة واإلبداعيّ االتّجاهــات الفكريّ

كــام يســعى هــذا الكــرّاُس إىل تحقيــق هــذه املهــاّم مــن خــال الحــّد مــن الّركيــز يف التّحّكــم يف منشــآت 

االتّصــال الّســمعّي والبــرّي وإرســاء قنــوات تلفزيـّـة حــرّة ومســتقلّة مدركــة ملســؤوليّاتها االجتامعيّــة التــي 

تحّددهــا املواثيــُق األخاقيّــة واملعايــر املهنيّــة.

ــة ملامرســة  ــة واألخاقيّ ــر املهنيّ ــق املعاي ــة ال تســتجيب إىل تطبي ــوات تلفزيّ الفصــل 3: ال يجــوز بعــُث قن
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ــكّل أشــكالهام. ــرّف ب ــك التــي تدعــو إىل التّعّصــب أو التّط ــة تل العمــل الّصحفــّي وخاّص

ــة املتعلّقــة بحقــوق  الفصــل 14: يلتــزم الحاصــل)ة( عــى اإلجــازة باالمتثــال للمواثيــق واملعاهــدات الّدوليّ

اإلنســان والحّريـّـات العاّمــة املصــاَدق عليهــا مــن ِقبــل الجمهوريـّـة التّونســيّة وبالقوانــن والّراتيــب الّنافــذة 

يف نفــس املجــال.

كام يلتزم باحرام املبادئ األساسيّة التّالية: 

حّريّة التّعبر والّصحافة،  -

املساواة وعدم التّمييز،  -

تعّدديّة األفكار واآلراء،  -

الّنزاهة والّشفافيّة والحياد.  -

ومُتارس هذه املبادئ يف إطار االلتزام بالقواعد التّالية:

احرام كرامة اإلنسان والحياة الخاّصة،  -

حّريّة املعتَقد،  -

-  عدم التّحريض عى العنف والكراهية،

حامية الطّفولة وضامن حّق الطّفل يف املشاركة يف املشهد اإلعامّي،  -

حامية حقوق املرأة والقطْع مع الّصورة الّنمطيّة لها يف اإلعام،  -

حامية حقوق املسّنن واملعوقن والفئات الهّشة،  -

املحافظة عى الّصّحة العاّمة والبيئة،  -

تشجيع الثّقافة واإلنتاج الّسمعّي والبرّي الوطنيّن.  -

الفصــل 21: يلتــزم الحاصــل)ة( عــى اإلجــازة باحــرام املبــادئ العاّمــة لحّريـّـة التّعبــر واالتّصــال واســتقاليّة 

التّحريــر وكذلــك املبــادئ املنصــوص عليهــا بكــرّاس الــّروط.

ــة األفــكار واآلراء وتوازنهــا  الفصــل 22: يلتــزم الحاصــل)ة( عــى اإلجــازة بضــامن نزاهــة املعلومــة، وتعّدديّ

ــن. ــة الّصحافيّ ــة وذلــك يف كّل الرامــج، دون املســاس بحّريّ بــكل موضوعيّ

الفصــل 23: يلتــزم الحاصــل)ة( عــى اإلجــازة ضمــن الرامــج التــي تبثّهــا املؤّسســُة اإلعاميّــة باحــرام مختلف 

ــق واملعاهــدات  ــع املواثي ــارض م ــا ال يتع ــات مب ــف الفئ ــة ملختل ــة والّدينيّ ــيّة والثّقافيّ ــيّات الّسياس الحساس

الّدوليّــة املصــاَدق عليهــا مــن ِقبــل الجمهوريّــة التّونســيّة.

كــام يلتــزم بعــدم بــّث كّل خطــاب يحــرّض عــى التّمييــز أو عــى الكراهيــة أو عــى العنــف ألســباب عنريـّـة 

أو عرقيّــة أو ُخلُقيّــة أو دينيّــة أو جنســيّة أو جهويـّـة أو عــى أســاس الــّرأي.

الفصل 24: يلتزم الحاصل)ة( عى اإلجازة بأن ال ميّس أيُّ برنامج من كرامة الّذات البريّة.  

كــام يلتــزم باحــرام حقــوق الّشــخص املتعلّقــة بحياتــه الخاّصــة ورشفــه وســمعته وفقــا للقوانــن والّراتيــب 

الّنافــذة واملواثيــق واملعاهــدات الّدوليّــة املصــاَدق عليهــا مــن ِقبــل الجمهوريّــة التّونســيّة.

كام يلتزم بالّسهر خاّصة عى:

عدم بّث الّشهادات التي من شأنها أن تُهن األشخاَص والجامعات،  -
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عدم بّث ما يدعو إىل اإلقصاء والتّهميش والثّلب،  -

منــع الثّلــب والّشــتم تجــاه األشــخاص ســواء مــن قبــل الّصحافيّــن العاملــن باملؤّسســة اإلعاميّــة أو   -

مــن قبــل ضيــوف الرامــج التــي تبثّهــا املؤّسســة ســواء املســّجلة أو املبــارشة، مــع تأهيــل الّصحافيّــن لتحّمــل 

ــاوزات، ــك التّج ــل تل ــّدي ملث مســؤوليّتهم يف التّص

منع نر أخبار زائفة واتّهامات دون مؤيّدات،  -

عــدم تلّقــي وبــّث شــهادات األطفــال التــي تتعــارض مــع مصلحتهــم الُفضــى بغــّض الّنظــر عــن   -

أوليائهــم، موافقــة 

ضــامن مســاهمة الطّفــل يف املشــهد اإلعامــّي الّســمعّي والبــرّي والعمــل عــى نــر ثقافــة حقوق   -

ــه، ــة ل ــج املوّجه ــن الرام ــيخها ضم ــل وترس الطّف

ضامن مساهمة ذوي اإلعاقة يف الرامج،  -

تخصيص نرة أخباريوميّة بلُغة اإلشارات،  -

عدم تلّقي وبّث شهادات الفئات الهّشة حال حصول الحادثة،  -

عدم استغال مأساة األشخاص يف الرامج التّلفزيّة أو املتاجرة بها،  -

ــة أو برامــج األلعــاب والّرفيــه، بــأّي تنــازل  عــدم ربــط املشــاركة يف الحــوارات أو الرامــج التّفاعليّ  -

مــن ِقبــل املعنيّــن، بصفــة نهائيّــة أو محــدودة، عــن حقوقهــم األساســيّة، وخاّصــة منهــا الحــّق يف الحفــاظ 

ــول رضر. ــة حص ــوى يف حال ــام بدع ــّق القي ــة وح ــاة الخاّص ــى الحي ع

الفصــل 25: يلتــزم الحاصــل)ة( عــى اإلجــازة بضــامن حضــور املــرأة فيالرامــج التّلفزيـّـة ومشــاركتها الفّعالــة 

ــا يف موضــوع الحــوار  ــا واختصاصه ــا عــى أســاس كفاءته ــل معه ــع التّعام ــة، وأن يق يف الفضــاءات الحواريّ

بعيــدا عــن التّنــاول الّنمطــّي.

الفصــل 27: يلتــزم الحاصــل)ة( عــى اإلجــازة بحســن اســتعامل اللّغــة أو اللّغــات طبقــا للــّروط املرّخــص 

فيهــا يف اتّفاقيّــة اإلجــازة.

ــاق  ــا بامليث ــة وضبطه ــاءات الحواريّ ــوازن الفض ــامن ت ــازة بض ــى اإلج ــل)ة( ع ــزم الحاص ــل 28: يلت الفص

التّحريــرّي وخاّصــة التـّـوازن بــن الّضيــوف مــن حيــث االنتــامءات الحزبيّــة والقطاعيّــة والتّوّجهــات الفكريـّـة 

ــك الجنــس. وكذل

ــن احــرام  ــأن يضم ــة ب ــج إخباريّ ــة برام ــه التّلفزيّ ــّث قناتُ ــذي تب ــزم الحاصــل)ة( عــى اإلجــازة ال ــام يلت ك

ــة وتقدميــه مــن  ــة والّنزاهــة والحياديّ خصائــص الخــر الّصحفــّي   وأن تتــّم معالجتــه وفــق مقاييــس املهنيّ

ــة.  ــق والخــر والّدعاي ــن الخــر والتّعلي ــط ب ــن محرفــن وبعــدم الخل ــل صحافيّ ِقب
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الباب األول: مالمح املشهد 

اإلعالمي السمعي البرصي خالل 

سنة 2018
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1.القسم األّول:  اإلعالم العمومي 

املشهد اإلعالمي السمعي والبرصي العمومي

يعتــر ملــف اإلعــام العمومــي مــن امللفــات الهامــة التــي مثلــت أولويــة بالنســبة للهيئــة منــذ انطاقهــا يف 

العمــل ســنة 2013. وتعــود هــذه األهميــة خاصــة إىل وعيهــا بــرورة إصــاح املرفــق اإلعامــي العمومــي 

حتــى يــؤدي الــدور املنــوط بعهدتــه خدمــة للصالــح العــام بــكل مهنيــة واســتقالية، وحتــى يتــم الخــروج 

بــه نهائيــا مــن بوتقــة اإلعــام الحكومــي والنــأي بــه عــن التجاذبــات السياســية واملصالــح الحزبيــة الضيقــة.

 ولــن كان هــذا امللــف طــوال الســنوات الفارطــة، التــي تلــت 2011، محــل نقــاش وبحــث، فقــد كان كذلــك 

ــى  ــا ع ــذي كان قامئ ــر ال ــط الكب ــية دوره وبالنظــر للخل ــرات بالنظــر لحساس ــد امل محــل تجــاذب يف عدي

مســتوى مقاييــس الصبغــة العموميــة للمؤسســات اإلعاميــة ومفهــوم املرفــق العــام. ولعــل هــذا الخلــط 

هــو الــذي طــرح عديــد اإلشــكاالت يف مراحــل مختلفــة إضافــة إىل الغمــوض املســجل عــى مســتوى اإلطــار 

القانــوين وعــدم تطويــر النصــوص املنظمــة لــه. ومــا عمــق املســألة يف هــذا امللــف خــال املــدة األخــرة هــو 

الفــراغ الحاصــل عــى رأس مؤسســة التلفــزة التونســية بعــد إقالــة الرئيــس املديــر العــام »إليــاس الغــريب« 

مــن قبــل الحكومــة يف جــوان 2017 ألســباب غــر واضحــة ودون الرجــوع للهيئــة.

قامئة القنوات اإلذاعّية والّتلفزيّة العمومّية إىل حدود ديسمرب 2018

القنوات الّتلفزيّة العمومّية

تاريخ انطالق البّث مجال البّث مركز البّث القنوات

30 ماي 1966

مجال بّث األقامر الّصناعّية:

• نايل سات

• بدر

• هوت بريد

• أتالنتيك بريد 1

• غاالكي 19

تونس الوطنّية األوىل

30 ماي 1966

مجال بّث األقامر الّصناعّية:

• نايل سات

• بدر

تونس الوطنّية الّثانية
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القنوات اإلذاعّية العمومّية

تاريخ انطالق البّثمجال البّثمركز البّثالقنوات

15 أكتوبر 1938كامل الرّتاب الّتونّيتونساإلذاعة الوطنّية

7 نوفمرب 1995كامل الرّتاب الّتونّيتونسإذاعة الّشباب

تونسإذاعة تونس الّدولّية
كامل الرّتاب الّتونّي 

باستثناء الوطن القبيّل
15 أكتوبر 1938

29 ماي 2006كامل الرّتاب الّتونّيتونسإذاعة تونس الّثقافّية

صفاقسإذاعة صفاقس
الوسط والجنوب 

الّرقّي
08 ديسمرب 1961

03 أوت 1977الّساحل والوطن القبيّلاملنستريإذاعة املنستري

01 نوفمرب1991الّشامل الغريّبالكافإذاعة الكاف

07 نوفمرب 1991الجنوب الغريّبقفصةإذاعة قفصة

7 نوفمرب 1993الجنوب الّرقّيتطاوينإذاعة تطاوين

إذاعة بانوراما

20  أكتوبر 2015
واليات تونس الكربىتونس

6 أوت 2016 

)بّث تجريبّي(

15 أكتوبر 2016

)بّث رسمّي(

إذاعة إخباريّة

20  أكتوبر 2015
مل تنطلق يف البّثكامل الرّتاب الّتونّيتونس
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تــطاويــن

مـدنيـن

قـبـيل

قـابـس

قـفصـة

سيـدي بـوزيد

القرصيـن

القـريوان

سليانـة

الـكاف

جـندوبة بـاجة

بـنزرت

تونس الكربي
نـابل

زغـوان

سوسـة

املنستري

املهديـة

صفـاقس

- اذاعة تونس الدولية
- اذاعة الشباب

مركز بث

توزر

- االذاعة الوطنية

- اذاعة املنستري

- اذاعة قفصة

- اذاعة تونس الثقافية
- اذاعة الجهات

- اذاعة صفاقس

- اذاعة  الكاف

- اذاعة تطاوين

- االذاعة االخبارية
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يف استقاللية املرفق اإلعالمي العمومي: أ  . 

إن متســك الهيئــة بــرورة احــرام آليــة الــرأي املطابــق، التــي ينــص عليهــا الفصــل 19 مــن املرســوم عــدد 

116 لســنة 2011، يف تعيــن الرؤســاء املديريــن العامــن ملؤسســتي التلفــزة واإلذاعــة التونســيتن واتبــاع مبــدأ 

تــوازي الصيــغ واإلجــراءات عنــد إعفائهــم هــو متســك بــرورة القطــع متامــا مــع اإلعــام الحكومــي وتركيــز 

ــح العــام  ــا الســتقاليته وخدمــة للصال ــه ضامن ــم اإلعــام العمومــي ووضــع حــد لتدخــل الســلطة في دعائ

ــت  ــة طالب ــة إىل أن الهيئ ــة. إضاف ــة الضيق ــية أو الحزبي ــح السياس ــة املصال ــه لخدم ــم تطويع ــى ال يت وحت

بــأن يكــون تعيــن الرؤســاء املديريــن العامــن عــى أســاس برامــج عمــل ومــن خــال تحديــد أهــداف يتــم 

ــة  ــزم الحكوم ــة عــى أن تلت ــم واملتابع ــات للتقيي ــع وضــع آلي ــا يف آجــال محــددة م العمــل عــى تحقيقه

بتوفــر الوســائل واإلمكانيــات الروريــة ليقــوم املرفــق اإلعامــي العمومــي بالــدور املنــوط بعهدتــه عــى 

أكمــل وجــه.

وأمــام تشــبث الهيئــة باســتقاليته، كانــت هنــاك محــاوالت لتهميــش املرفــق اإلعامــي العمومــي مــن قبــل 

الســلطة والتــي بلغــت حــد تقديــم رئيــس الجمهوريــة »الباجــي قايــد الســبي« لحــوار حــري إىل اإلعــام 

الخــاص أجرتــه إذاعــة »موزاييــك أف.أم« وقنــاة »نســمة« غــر القانونيــة التــي انفــردت ببثــه وفرضــت زوايــا 

نظرهــا مبــا يــرب مصداقيــة التنــاول اإلعامــي وتنوعــه ويحولــه إىل عمــل اتصــايل دعــايئ يــر باملشــهد 

اإلعامــي وميــس مــن قواعــد النقــاش الســيايس النزيــه الــذي يشــرط االســتقالية وااللتــزام بالقواعــد املهنيــة 

واألخاقيــة. وهــو توجــه رفضتــه الهيئــة بشــدة يف بيانهــا الصــادر بتاريــخ 16 جويليــة 2018 تحــت عنــوان 

»الهيئــة ترفــض  تهميــش اإلعــام العمومــي وتســتنكر اللجــوء إىل قنــاة غــر قانونيــة« حيــث أكــدت أن تواتــر 

ــة تحــول إىل سياســة ممنهجــة وســاهم  تهميــش مؤسســات اإلعــام العمومــي مــن قبــل رئاســة الجمهوري

ــه  ــذي اتخذت ــة إىل خطــورة املنحــى ال ــوازن يف املشــهد الســمعي البــري. كــام نبهــت الهيئ يف اختــال الت

الراعــات السياســية يف عاقــة بتوظيــف املؤسســات اإلعاميــة وطالبــت رئيــس الجمهوريــة بضــامن احــرام 

مؤسســات الدولــة وقراراتهــا.

يف تعيني الرئيس املدير العام ملؤسسة التلفزة التونسية: ب . 

ــزة  ــة التلف ــف مؤسس ــه مل ــة من ــي وخاص ــام العموم ــف اإلع ــى مل ــا، يف 2018، ع ــة حثيث ــت الهيئ عمل

ــاة  ــر القن ــة مدي ــد إقال ــف بع ــذا املل ــح ه ــل يف فت ــة بالتعجي ــا الحكوم ــددت مطالبته ــد ج ــية. فق التونس

الوطنيــة الثانيــة يف 07 فيفــري 2018 عــى خلفيــة االنتقــال إىل البــث األريض بــدل البــث الفضــايئ عنــد نقــل 

جــزء مــن أشــغال الجلســة العامــة ملجلــس نــواب الشــعب والتــي تزامنــت مــع تــويل نائــب أداء القســم. 

وحملــت الهيئــة، يف بيــان خــاص، الســلطة التنفيذيــة مســؤولية مــا يحــدث يف مؤسســة التلفــزة التونســية 

مــن انفــات وعــدم اســتقرار عــى اعتبــار أن حالــة الفــوىض والغمــوض الــذي يحيــط بآليــات اتخاذ القــرارات 

داخــل املؤسســة مــرده الفــراغ اإلداري والتأخــر يف اســتكامل مســار اإلصــاح وتطويــر املنظومــة القانونيــة مبــا 
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يضمــن اســتقالية املرفــق اإلعامــي العمومــي ويتــاءم ودوره يف خدمــة الصالــح العــام ســعيا إىل القطــع مــع 

املامرســات املوروثــة عــن النظــام الســابق. ودعــت الهيئــة الحكومــة إىل رضورة التعجيــل بتفعيــل الفصــل 19 

مــن املرســوم عــدد 116 لســنة 2011 املتعلــق بالــرأي املطابــق يف تســمية رئيــس مديــر عــام ملؤسســة التلفــزة 

التونســية وذلــك مــن خــال ترشــيح كفــاءات مشــهود لهــا بالخــرة واالســتقالية لهــذه الخطــة عــى أن يتــم 

التكليــف عــى أســاس عقــد معلــوم األهــداف والوســائل واملــدة وعــى أســاس آليــات للتقييــم.

ويف هــذا الســياق تــم االتفــاق بــن الهيئــة والحكومــة يف اجتــامع مــع ممثــل عنهــا يف 13 فيفــري 2018، عــى 

تشــكيل لجنــة مشــركة لضبــط معايــر ورشوط الرشــح لخطـّـة رئيــس مديــر عــام ملؤسســة التلفــزة التونســية 

ــم  ــى دع ــاق ع ــم االتف ــام ت ــددة. ك ــدة مح ــائل« ومل ــداف ووس ــد »أه ــق عق ــف وف ــم التكلي ــى أن يت ع

الحكومــة لعمــل اللجنــة التــي ســيتم تكليفهــا بالتدقيــق يف املضامــن اإلخباريــة للمرفــق اإلعامــي العمومــي. 

حيــث تركــزت هــذه اللجنــة يف بدايــة مــارس 2018، وضّمــت كل مــن األســاتذة »املنــويب املــرويك« و«عبــد 

القــادر رحيــم« و«ســفيان عــامر« مــن معهــد الصحافــة وعلــوم اإلخبــار. إذ انطلقــت يف إعــداد دراســة حــول 

صناعــة املضامــن اإلخباريــة مبؤسســتي اإلذاعــة والتلفــزة التونســيتن تشــمل النــرات واملواجيــز اإلخباريــة 

والرامــج الحواريــة اإلخباريــة.

مجلس الهيئة يجتمع باملستشار اإلعالمي لرئاسة الحكومة لتشكيل لجنة مشرتكة لضبط معايري 

ورشوط الرتشح لخطّة رئيس مدير عام ملؤسسة التلفزة التونسية
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ــة مــن رئاســة  ــر العــام ملؤسســة التلفــزة التونســية، فقــد تلقــت الهيئ أمــا يف عاقــة بخطــة الرئيــس املدي

الحكومــة نهايــة شــهر مــارس 2018 ســر ذاتيــة لثاثــة مرشــحن وهــم »نجــوى الرحــوي« و«عبــد املجيــد 

املرايحــي« و«محمــود بونــاب«، وذلــك يف إطــار طلــب الــرأي املطابــق مــن مجلــس الهيئــة طبقــا ألحــكام 

ــام  ــر الع ــس املدي ــف الرئي ــن تكلي ــة ع ــن الحكوم ــنة 2011. لتعل ــدد116 لس ــوم ع ــن املرس ــل 19 م الفص

ــا، يف انتظــار  ــح مؤسســة التلفــزة مؤقت ــرزاق الطبيــب« بتســير مصال ــد ال ملؤسســة اإلذاعــة التونســية »عب

اســتكامل إجــراءات تعيــن رئيــس مديــر عــام جديــد لهــا.

ــروط  ــض ال ــتجب لبع ــة مل يس ــة الحكوم ــل رئاس ــن قب ــة م ــى الهيئ ــال ع ــحات املح ــف الرش ــر أن مل غ

التــي كانــت قــد أعلنتهــا الهيئــة وتشــبثت بــرورة توفرهــا مــن ذلــك رشط تعــدد الرشــحات خاصــة بعــد 

ــق  ــرأي املطاب ــداء ال ــف وإب ــذر اســتكامل النظــر يف املل ــك تع انســحاب املرشــحة »نجــوى الرحــوي«، لذل

بخصوصــه. 

هــذا مــا جعــل الهيئــة تطالــب يف مراســلتها املوّجهــة إىل رئاســة الحكومــة بتاريــخ 26 جــوان 2018، بــرورة 

إعــادة النظــر يف معايــر الرشــيح وآلياتــه ضامنــا لشــفافيته ولعــدم إفــراغ آليــة الــرأي املطابــق مــن محتواهــا 

وتحويلهــا ملجــرد إجــراء شــكي. كــام أكــدت رضورة إســناد هــذه الخطــة عــى أســاس عقــد أهــداف ووســائل 

يضبــط مــدة التكليــف واألهــداف ووســائل التنفيــذ كــام يضبــط قواعــد موضوعيــة للتقييــم متهيــدا لانطاق 

يف عمليــة اإلصــاح الشــامل ملؤسســة التلفــزة التونســية.

آلية الرأي املطابق للهيئة يف اختيار الرئيس املدير العام: ج . 

إن آليــة الــرأي املطابــق، بالنســبة للهيئــة، هــي اآلليــة التــي مــن خالهــا ميكــن الحــد مــن تدخــل الســلطة 

السياســية يف اإلعــام العمومــي أو الضغــط عليــه يف اتجــاه معــن وذلــك حســب مــا جــاء يف الفصــل 19 مــن 

املرســوم عــدد 116 لســنة 2011 املــؤرخ يف 02 نوفمــر 2011 حيــث »تتــوىل الهيئــة العليــا املســتقلة لاتصــال 

الســمعي والبــري... إبــداء الــرأي املطابــق يف مــا يتعلــق بتســمية الرؤســاء املديريــن العامــن للمؤسســات 

العموميــة لاتصــال الســمعي و البــري«. وال ميكــن بــأي حــال مــن األحــوال أن تتحــول إىل آليــة صوريــة يتم 

مــن خالهــا تســمية الرؤســاء املديريــن العامــن ملؤسســات اإلعــام العمومــي بشــكل غــر مبــارش مــن قبــل 

الحكومــة عــن طريــق حــر الخيــارات أمــام الهيئــة أكــر مــا ميكــن ودون األخــذ بعــن االعتبــار الــروط 

ــار الشــخص الــذي يقــدم التصــور األكــر إقناعــا  املتفــق عليهــا واإلجــراءات التــي ميكــن مــن خالهــا اختي

واملــروع الــذي ميّكــن أكــر مــا ميكــن مــن اســتكامل عمليــة إصــاح اإلعــام العمومــي وتطويــره والنهــوض 

بــه. لذلــك حرصــت الهيئــة عــى ضــامن أكــر مــا ميكــن مــن نجاعــة إجــراءات التســمية وشــفافيتها. فبعــد 

أن تلقــت مــن رئاســة الحكومــة طلبــا جديــدا لرأيهــا املطابــق يف 5 جويليــة 2018 تضمــن ملــف املرشــحن 

الثاثــة »خالــد نجــاح« و«محمــد األســعد الداهــش« و«محمــود بونــاب« لخطــة رئيــس مديــر عــام مؤسســة 

ــاء  ــت لق ــة فنظم ــة املقدم ــر الذاتي ــد الس ــار أح ــراءات اختي ــة يف إج ــت الهيئ ــية، انطلق ــزة التونس التلف

باملرشــحن بتاريــخ 11 جويليــة 2018 الطاعهــم عــى رشوط التكليــف وعــى املحــاور األساســية التــي ســيتم 
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التطــرق لهــا خــال املحادثــات التــي ســيجريها معهــم مجلــس الهيئــة بحضــور ماحظــن مــن منظــامت مــن 

املجتمــع املــدين وهيئــات دســتورية ومؤسســات أكادمييــة.

مجلس الهيئة يلتقي مرشحي الحكومة لخطة رئيس مدير عام التلفزة التونسية

ــرأي املطابــق املنصــوص عليــه بالفصــل19 مــن املرســوم عــدد 116 لســنة   يف إطــار اســتكامل إجــراءات ال

2011 املــؤرخ يف 2 نوفمــر 2011، نظمــت الهيئــة، يــوم 31 جويليــة 2018، جلســة محادثــة مــع املرشــحن 

بحضــور املاحظــن تــم بثهــا مبــارشة عــى القنــاة الوطنيــة الثانيــة وعــى صفحــات التواصــل االجتامعــي.

وتــم خــال هــذه املحادثــة تقديــم الســرة الذاتيــة لــكل مــن الســادة املرشــحن الثاثــة، وهــم »محمــود 

بونــاب« و«محمــد لســعد الداهــش« و«خالــد نجــاح«. كــام تــّم االســتامع اىل برامجهــم وافكارهــم املخصصــة 

لتــويل هــذا املنصــب .

 ثــم، وبعــد دراســة امللفــات، قدمــت رأيهــا املطابــق بخصوصهــم لرئاســة الحكومــة يف 9 أوت 2018 حيــث 

أفــرزت اإلجــراءات التــي تــم اعتامدهــا عــى اختيــار املرشــح »محمــد األســعد الداهــش« عــى رأس مؤسســة 

التلفــزة التونســية. كــام قدمــت نســخة أوليــة ملــروع عقــد األهــداف والوســائل الــذي ســيتم عــى أساســه 

االنطــاق يف برنامــج إصــاح مؤسســة التلفــزة العموميــة والــذي يتضمــن آليــات للمتابعــة والتقييــم. وتــم 

االتفــاق عــى تكويــن لجنــة مصغــرة الســتكامل صياغــة العقــد تضــم ممثلــن عــن رئاســة الحكومــة والهيئــة 

ــة يف العمــل  ــا املســتقلة لاتصــال الســمعي والبــري ومؤسســة التلفــزة التونســية. وانطلقــت اللجن العلي

ــم مناقشــتها وإثراؤهــا لصياغــة النســخة  ــة عــى أن تت ــل الهيئ معتمــدة مســودة العقــد املنجــزة مــن  قب

النهائيــة.
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السّيد النوري اللجمي، رئيس الهيئة، خالل افتتاح املحادثة

وحــر هــذه الجلســة وفــد مــن الهيئــة وممثلــن عــن رئاســة الحكومــة اىل جانــب عــدد مــن ممثــي نقابــات 

اإلعــام وماحظــن مــن املجتمــع املدين.

متابعة ملف مؤسسة اإلذاعة التونسية:  د. 

تواكــب الهيئــة بشــكل دوري ملــف مؤسســة اإلذاعــة التونســية يف عاقــة بتقــدم الرنامــج اإلصاحــي الــذي 

وضعــه رئيســها املديــر العــام »عبــد الــرزاق الطبيــب« والــذي كان قــد عرضــه عــى الهيئــة ورئاســة الحكومــة 

وضمنــه تصــورا للحلــول ملختلــف اإلشــكاالت املطروحــة مــن ذلــك توفــر ميزانيــة تتــاءم مــع أهميــة دور 

املؤسســة ووظائفهــا إلنتــاج مضامــن ذات جــودة عاليــة وإعــادة هيكلــة املؤسســة وتنظيمهــا. ويف اجتــامع 

مــع مجلــس الهيئــة بتاريــخ 27 فيفــري 2018 ، أكــد الرئيــس املديــر العــام ملؤسســة اإلذاعــة التونســية، أنــه 

أوىف عــى امتــداد ثــاث ســنوات بااللتزامــات األساســية الــواردة يف املــروع الــذي تــم اختيــاره عــى أساســه 

ورأى أنــه مــن األجــدى ضــخ دمــاء جديــدة يف املؤسســة طالبــا إدراجهــا ضمــن طلــب الرشــحات عــى رأســها 

ــا منصــب  ــي يشــغل فيه ــزة التونســية الت ــدة مؤسســة التلف ــة فتحــه لفائ ــة والهيئ ــزم الحكوم ــذي تعت وال

الرئيــس املديــر العــام بالنيابــة، وذلــك يف إطــار الــرأي املطابــق.
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مجلس الهيئة يلتقي رئيس مدير عام مؤسسة اإلذاعة التونسية والتلفزة التونسية بالنيابة

يف تطوير الجانب التقني ومواكبة التطور التكنولوجي: ه. 

ــو  ــي ه ــام العموم ــاح اإلع ــج إص ــار برنام ــا يف إط ــل عليه ــب العم ــي يج ــة الت ــارص املهم ــن العن ــن ب م

تطويــر التقنيــات املســتخدمة وإدخــال تقنيــات جديــدة يف عاقــة بالبــث وبصناعــة املضامــن حتــى تتســنى 

ملؤسســاته مواكبــة التطــور التكنولوجــي واكتســاب قــدرة تنافســية تضمــن لهــا القيــام بدورهــا عــى أكمــل 

وجــه.

وقــد أكــد رئيــس مديــر عــام مؤسســة اإلذاعــة التونســية يف اجتــامع 27 فيفــري مــع مجلــس الهيئــة عــى 

رضورة تطويــر جــودة البــث بالنســبة لإلذاعــة العموميــة. هــذا باإلضافــة إىل رضورة تطويــر جــودة اإلرســال 

بالنســبة للقنــوات التلفزيــة العموميــة.

ــن  ــد ع ــة ووف ــس الهيئ ــت مجل ــر 2018 جمع ــخ 27 نوفم ــل بتاري ــة عم ــت جلس ــار، انتظم ــذا اإلط يف ه

ــت موضــوع  ــزة التونســية تناول ــن مؤسســة التلف ــد ع ــزي ووف ــي والتلف ــال اإلذاع ــي لإلرس ــوان الوطن الدي

تطويــر جــودة اإلرســال التلفــزي للمرفــق العمومــي، وتــم االتفــاق خالهــا عــى دراســة إمكانيــة الرفيــع يف 

الســعة املخصصــة للبــث مــن 3 ميغابايــت إىل 4 ميغابايــت يف الثانيــة للقنــاة الوطنيــة. وبالنظــر للصعوبــات 

املاليــة التــي تواجههــا مؤسســة التلفــزة التونســية خاصــة وأن لهــا ديونــا ســابقة متخلــدة بذمتهــا لفائــدة 

الديــوان الوطنــي لإلرســال اإلذاعــي والتلفــزي، فقــد تــم االتفــاق عــى رضورة مراجعــة االتفاقيــات املرمــة 

بــن التلفــزة التونســية والديــوان عــى أن تتكفــل الهيئــة بالتشــاور مــع رئاســة الحكومــة لتخصيــص إمكانيات 

ماليــة إضافيــة مــن أجــل تحســن جــودة اإلرســال.
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تطوير أداء اإلعالم العمومي: و. 

ــر  ــري 2018 مبق ــوم 27 فيف ــة، ي ــس الهيئ ــع مجل ــي والبيداغوجــي اجتم ــة األكادمي ــل الهيئ يف تواصــل لعم

ــة  ــة مبؤسســتي اإلذاع ــن اإلخباري ــة املضام ــام بدراســة حــول صناع ــة بالقي ــة املكلف ــة، بأعضــاء اللجن الهيئ

والتلفــزة التونســيتن والتــي تكونــت مــن الســادة، املنــويب املــرويك، أســتاذ مبعهــد الصحافــة وعلــوم اإلخبــار 

ومنســق مجلــس الصحافــة. وعبــد القــادر رحيــم، أســتاذ مبعهــد الصحافــة وعلــوم اإلخبــار. وســفيان عــامر، 

أســتاذ مبعهــد الصحافــة وعلــوم اإلخبــار.

وشــمل عمــل اللجنــة النــرات اإلخباريــة واملواجيــز والرامــج الحواريــة اإلخباريــة، مــن خــال دراســة كيفية 

صناعــة مضامينهــا وســر اجتامعاتهــا التحريريــة، كــام عملــت هــذه اللجنــة عــى إعــداد تقريــر أويل يتضمــن 

تشــخيصا للوضــع يف عاقــة بصناعــة املضامــن باملؤسســتن.
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2.القسم الثاين: اإلعالم الخاص

املشهد اإلعالمي السمعي والبرصي الخاص

يحتــّل اإلعــام الخــاّص مكانــة متميّــزة يف املشــهد الّســمعّي والبــرّي يف تونــس، وقــد ســعت الهيئــة خــال 

ســنة 2018 إىل مزيــد تنظيــم هــذا القطــاع املهــّم مــن املشــهد يف عاقــة مبــدى احــرام املنشــآت الّســمعية 

ــع  ــة م ــاءات دوريّ ــم لق ــى تنظي ــت ع ــاع، وحرص ــة للقط ــة املنظّم ــوص القانونيّ ــة للّنص ــة الخاّص والبريّ

القامئــن عــى هــذه القنــوات ملتابعــة اإلشــكاليّات القامئــة، معتمــدة يف ذلــك مقاربــة تقــوم يف اآلن نفســه 

ــزام  ــى رضورة االلت ــتّأكيد ع ــى الـ ــات وع ــذه املؤّسس ــتمراريّة ه ــى اس ــا ع ــة حفاظ ــن املرون ــى يشء م ع

ــة والقوانــن والراتيــب الجــاري بهــا العمــل. ــة الصحفيّ ــات املهن بأخاقيّ

الهيئة وتنظيم املشهد السمعي البرصي الخاص:  1-

ــد اصــدار كراســات الــروط للحصــول  ــا املســتقلة لاتصــال الســمعي والبــري عن ــة العلي حرصــت الهيئ

ــدد 01 و 02  ــن ع ــى القراري ــة خاصــة مبقت ــاة تلفزي ــة أو قن ــاة إذاعي ــى إجــازة إحــداث واســتغال قن ع

املؤرخــن يف 05 مــارس 2014 عــى ضبــط قواعــد ورشوط تســاهم يف الحــد مــن الركيــز يف التحكم يف منشــآت 

االتصــال الســمعي والبــري يف ســبيل إرســاء مشــهد إعامــي ســمعي وبــري تعــددي ومتنــوع وقنــوات 

حــرة ومســتقلة.

مــن أهــم الــروط التــي اقتضتهــا أحــكام الفصــل 04 مــن كــراس الــروط أن يتــم اســتغال إجــازة إحــداث 

واســتغال القنــاة التلفزيــة أو االذاعيــة الخاصــة مــن قبــل رشكــة تجاريــة خفيــة االســم بالنســبة للقنــوات 

التلفزيــة الخاصــة و ذات مســؤولية محــدودة أو خفيــة االســم بالنســبة لإلذاعــات الخاصــة، وذلــك ســواء كان 

الحاصــل عــى اإلجــازة ذاتــا طبيعيــة أو ذاتــا معنويــة لضــامن الشــفافية املاليــة. 

ــداث  ــدة إلح ــازة واح ــخص إال إج ــس الش ــح لنف ــروط أن ال متن ــراس ال ــن ك ــل 07 م ــرط الفص ــام اش ك

واســتغال قنــاة تلفزيــة خاصــة و إجــازة واحــدة إلحــداث واســتغال قنــاة إذاعيــة خاصــة وميكنــه الحصــول 

عــى إجــازة قنــاة إذاعيــة وإجــازة قنــاة تلفزيــة معــا وليــس أكــر.

هــذا وقــد فرضــت كراســات الــروط إذا كان الحاصــل عــى اإلجــازة ذاتــا طبيعيــة أن يكــون مالــكا ملــا ال 

يقــل عــن 34 باملائــة مــن رأس مــال الركــة املســتغلة للقنــاة وحقــوق التصويــت فيهــا باعتبــاره صاحــب 

اإلجــازة واملمثــل القانــوين للقنــاة واملســؤول أمــام الهيئــة بالتضامــن مــع الركــة املســتغلة عــى االلتزامــات 

القانونيــة الــواردة بالتريــع الجــاري بــه العمــل.

من بن الروط االخرى يف كراسات الروط يف عاقة مبلكية القناة: 

أال ميتلــك أي شــخص أكــر مــن %5 مــن رأس مــال أو حقــوق التصويــت يف الركــة املســتغلة للقنــاة   -

اذا كان مالــكا ملســاهامت يف رأس مــال منشــاة إعاميــة أخــرى أو حقــوق التصويــت فيهــا بصفــة مبــارشة 
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ــبة  ــدودة و %34 بالنس ــؤولية املح ــركات ذات املس ــبة لل ــوق %26 بالنس ــاوي أو تف ــارشة تس ــر مب أو غ

ــة االســم. ــركات خفي لل

أال يكــون الحاصــل عــى االجــازة ومؤسســو ومســرو القنــاة قياديــن أو أعضــاء أو ممــن يضطلعــون   -

ــري. ــط التحري ــتقالية الخ ــن اس ــس م ــانه ان مي ــن ش ــا م ــية مل ــزاب سياس ــاكل أح ــن هي ــؤوليات ضم مبس

ــكا أو مســاهام يف هيــكل لســر اآلراء او يف رشكــة إشــهارية تقــّدم  أال يكــون صاحــب االجــازة مال  -

ــة. ــة الريف ــامن املنافس ــم وض ــز يف التحك ــن الركي ــد م ــرى. للح ــة أخ ــآت اعامي ــات ملنش ــس الخدم نف

وســعيا مــن الهيئــة للحفــاظ عــى اســتقرار القنــاة فرضــت يف الفصــل 5 مــن كــراس الــروط عــى الحاصــل 

ــدم  ــة االجــازة ع ــة صاحب ــي الحاصــل عــى اإلجــازة وعــى مؤســي الرك عــى اإلجــازة الشــخص الطبيع

ــاة أو الحاصلــة عــى اإلجــازة اىل الغــر طيلــة الثــاث الســنوات  ــة أســهمهم يف الركــة املســتغلة للقن إحال

ــتغال، األوىل لاس

 كــام فرضــت عــى الحاصــل عــى اإلجــازة عــدم إحالــة اإلجــازة أو األســهم يف الركــة املســتغلة إىل الغــر إال 

برخيــص مســبق مــن الهيئــة وهــو مــا يتــامىش مــع مقتضيــات الفصــل 16 مــن املرســوم عــدد 116 لســنة 

2011 يف القســم الثــاين املتعلــق باختصاصــات الهيئــة يف الفــرع األول منــه املتعلــق باالختصاصــات الرقابيــة 

والتقريريــة الــذي ينــص عــى »أنــه ال ميكــن إحالــة اإلجــازة إىل الغــر إال يف حــاالت اســتثنائية وبعــد موافقــة 

الهيئــة« وقــد تــم تضمــن هــذه االلتزامــات يف بنــود اتفاقيــات إحــداث واســتغال القنــوات. 

هــذا وقــد فرضــت الهيئــة عــى كل خــرق لالتزامــات الــواردة بكراســات الــروط أو باتفاقيــات اإلجــازة أو 

بالنصــوص الجــاري بهــا العمــل العقوبــات الــواردة باملرســوم عــدد 116 لســنة 2011.

ــة  ــة محين ــا بقامئ ــة ومبده ــا املالي ــن ملفاته ــوات بتحي ــة القن ــة مبطالب ــة دوري ــة بصف ــوم الهيئ ــذا وتق ه

للمســاهمن يف رأس مــال الــركات إذا كان هنــاك تغيــر.

ويتكــّون املشــهد الســمعي البــري الخــاص يف تونــس ســنة 2018 مــن 30 قنــاة تلفزيــة وإذاعيــة موزّعــة 

كاآليت:

- 07 قنوات تلفزية خاصة حاصلة عى االجازة وتبث يف اطار القانون.

- قناة تلفزية خاصة يف حالة تسوية )حنبعل(.

- قناة تلفزية خاصة يف حالة إمتام إمضاء االتفاقية )الحوار التوني(.

- 02 قنوات تلفزية خاصة تبث خارج اطار القانون )نسمة – الزيتونة(.

- 18 قناة اذاعية خاصة حاصلة عى االجازة.

- 02 قناة إذاعية مصادرة )شمس اف ام و اذاعة الزيتونة(.

- قناة اذاعية خاصة تبث خارج اطار القانون )القرآن الكريم(.
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قامئة القنوات اإلذاعّية والّتلفزيّة الخاّصة الحاصلة عى اإلجازة - ديسمرب 2018

تاريخ بداية البّثتاريخ الحصول عى اإلجازةمجال البّثمركز البّثالقناة

القنوات التلفزية الخاّصة

قناة آم. تونيزيا 

)املتوّسط سابقا(
تونس

مجال بّث القمر الّصناعّي 

نايل سات
2 سبتمرب 2014

- 19 جوان 2013 )بّث تجريبّي(

- 2 سبتمرب  2014 )بّث رسمّي(

تونسقناة »فرست يت. يف.«
مجال بّث القمر الّصناعّي 

نايل سات
24 جويلية 2014

- 29 جوان 2014 )بّث تجريبّي(

- 31 ديسمرب 2015 )بّث رسمّي(

تونس»تلفزة يت. يف.«
مجال بّث القمر الّصناعّي 

نايل سات
17 ديسمرب 22013 سبتمرب 2014

تونسقناة الجنوبّية
مجال بّث القمر الّصناعّي 

نايل سات
20 مارس 202013 أفريل 2015

تونسقناة الّتاسعة
مجال بّث القمر الّصناعّي 

نايل سات
18 ماي 22015 سبتمرب 2014

تونسقناة اإلنسان
مجال بّث القمر الّصناعّي 

نايل سات
142012 أوت 2015

تونسقناة حّنبعل

مجال بّث القمر الّصناعّي 

نايل سات والقمر الّصناعّي 

بدر 4

***
- 13 فيفري  2004 بّث تجريبّي

- 13 فيفري 2005 بّث رسمّي

تونسقناة الحوار الّتونّي
مجال بث القمر الّصناعّي

 نايل سات
2 سبتمرب 2014

-  ماي 2003

ويف  28سبتمرب 2014 اندمجت مع 

قناة الّتونسّية

تونسقناة تونسنا
مجال بّث القمر الّصناعّي 

نايل سات
***18 سبتمرب 2015
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مجال البّثمركز البّثالقناة
تاريخ الحصول عى 

اإلجازة
تاريخ بداية البّث

القنوات اإلذاعّية الخاّصة

21 أفريل 22015 سبتمرب 2014مناطق الوطن القبيّلمدينة نابل»راديو ماد«

25 مارس 22015 سبتمرب 2014مناطق واليتي سوسة واملنستريمدينة سوسةإذاعة »كنوز آف. آم.«

24 ماي 22012 سبتمرب 2014مناطق والية الڨرصينمدينة الڨرصينإذاعة »شعانبي آف. آم.«

28 أوت 22011 سبتمرب 2014مناطق والية سيدي بوزيدمدينة سيدي بوزيدإذاعة »كرامة آف. آم.«

14 جانفي 22012 سبتمرب 2014مناطق والية القريوانمدينة القريوانإذاعة »صربة آف. آم.«

24 مارس 22012 مارس 2015مناطق الوطن القبيلمدينة الحاّممات»راديو كاب آف. آم.«

4 نوفمرب 22011 سبتمرب 2014مناطق واليات تونس الكربىمدينة تونس»ابتسامة آف. آم.«

2 سبتمرب 2014مناطق والية مدننيمدينة جربةإذاعة »أوليس آف. آم.«

15 اكتوبر 22011 سبتمرب 2014مناطق والية بنزرتمدينة منزل بورڨيبةإذاعة »أوكسجني آف. آم.«

مدينة تونسراديو »اكسربس آف. آم.«
مناطق واليات تونس الكربى 

ومناطق والية صفاقس
21 اكتوبر 292010 سبتمرب 2014

مدينة سوسةإذاعة »جوهرة آف. آم.«
مناطق واليات سوسة واملنستري 

واملهديّة والقريوان
25 جويلية 292005 سبتمرب 2014

3 ديسمرب 202015 أفريل 2015مناطق والية سوسةمدينة سوسة»نجمة آف آم.«

1 اكتوبر 202015 أفريل 2015مناطق والية صفاقسمدينة صفاقسراديو الديوان

إذاعة مسك آف. آم. )إذاعة 

ثقافة وموسيقى سابقا(
1 أوت 202016 أفريل 2015مناطق واليات تونس الكربىمدينة تونس

10 نوفمرب 202015 أفريل 2015منطقة مساكن من والية سوسةمدينة مساكنراديو مساكن

7 نوفمرب 2003

29 سبتمرب 2014مناطق واليات الجمهوريّةمدينة تونسإذاعة موزاييك

11 ديسمرب 142015 أوت 2015مناطق والية املنستريمدينة املنستريإذاعة الّرباط

MFM30 ديسمرب 142015 أوت 2015مناطق والية املهديّةمدينة املهديّة
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قرارات إلغاء االتفاقية وسحب اإلجازة:  2-

أّدت بعــض اإلشــكاليات املطروحــة بالنســبة لإلعــام الخــاص ســنة 2018 إىل إلغــاء االتفاقيــة وســحب اإلجــازة 

للقنــوات التلفزيــة أو اإلذاعيــة، ومــن ذلــك عــدم التــزام بعــض القنــوات بــرورة أن تكــون الركــة املســتغلة 

للقنــاة التلفزيــة رشكــة خفيــة االســم، باإلضافــة إىل عــدم االلتــزام بــرورة الفصــل بــن املســؤولية الحزبيــة 

وإدارة الركــة املســتغلة للقنــاة، ومــا مــدى التــزام القنــوات بالحصــول عــى الرخيــص املســبق مــن الهيئــة 

قبــل إحالــة األســهم و مــدى امتثــال القنــوات لطلــب تحيــن ملفاتهــا املاليــة وخاصــة قامئــة املســاهمن و 

تركيبــة رأس املــال. 

ومــن املنشــآت الســمعية البريــة التــي تــّم اتخــاذ اإلجــراءات القانونيــة يف شــأنها مــن أجــل اإلشــكاليات 

ســابقة الذكــر:

»TNN« القناة التلفزية »تونس اإلخبارية أ ( 

ــاة  ــتغال القن ــداث واس ــازة إح ــناد إج ــة إس ــاء اتفاقي ــي 2018 الغ ــخ 26 جانف ــة بتاري ــس الهيئ ــّرر مجل ق

التلفزيــة الخاصــة »شــبكة تونــس اإلخباريــة« »TNN« املرمــة مــع رشكــة »الياســمن لإلنتــاج« يف شــخص 

ــازة  ــحب اإلج ــّم س ــام ت ــري 2015، ك ــة يف 18 فيف ــوادي« واملؤرخ ــي الج ــيد »فتح ــوين الس ــا القان ممثله

املســندة إليهــا نظــرا الســتمرار انقطــاع القنــاة عــن البــث ألكــر مــن تســعن يومــا دون بيــان أســباب تواصــل 

االنقطــاع. وذلــك عمــا بأحــكام الفصــل 16 فقــرة ثانيــة مــن كــرّاس الــروط املتعلــق بالحصــول عــى إجــازة 

إحــداث واســتغال قنــاة تلفزيــة خاصــة والتــي تنــص عــى أنـّـه: »يلتــزم الحاصــل عــى اإلجــازة برفــع تقريــر 

مفّصــل عــن كل انقطــاع للبــث فاقــت مّدتــه خمــس عــرة دقيقــة حســب مــدة االرســال املتفــق عليهــا يف 

مطلــب اإلجــازة، واذا تجــاوزت مــدة االنقطــاع ثاثــن يومــا ال ميكــن العــودة إىل البــث إال بــإذن مــن الهيئــة. 

ويف حالــة اســتمر االنقطــاع أكــر مــن تســعن يومــا، ميكــن للهيئــة الغــاء االتفاقيــة بعــد اســتدعاء الحاصــل 

عــى االجــازة ومتكينــه مــن بيــان أســباب تواصــل االنقطــاع«. 

إذاعة اوازيس اف ام ب ( 

ــة خاصــة تحــت  ــاة إذاعي ــتغال قن ــازة إحــداث واس ــب« إج ــي بوطي ــة إىل الســيد »املرزوق أســندت الهيئ

تســمية “أوازيــس اف ام” بتاريــخ 18 فيفــري 2015، و بتاريــخ 06 ســبتمر 2018، وردت مراســلة مــن 

الديــوان الوطنــي لإلرســال اإلذاعــي والتلفــزي بتاريــخ 06 ســبتمر 2018 إىل الهيئــة مفادهــا قطــع البــث عــن 

إذاعــة »أوازيــس اف ام« بدايــة مــن 13 جويليــة 2018 نظــرا لعــدم خــاص الديــون املتخلـّـدة بذمــة اإلذاعــة، 

و بذلــك يكــون انقطــاع البــث عــن اإلذاعــة قــد تجــاوز تســعن يومــا بحلــول تاريــخ 12 أكتوبــر 2018،

ــس اف  ــوين إلذاعــة »أوازي ــل القان ــه الدعــوة إىل املمث ــر 2018 توجي ــخ 24 أكتوب ــك بتاري ــر ذل ــّم إث ــد ت وق

ام« للحضــور وبيــان أســباب اســتمرار التوقــف عــن البــث وتقديــم التوضيحــات الازمــة بشــأن ذلــك، الــذي 

حــر بتاريــخ 30 أكتوبــر 2018 مرفوقــا مبحاميــه األســتاذ »فــوزي بــن خديــم« وأشــار أن اســتمرار الخــاف 



تقرير نشاط الهيئة لسنة 322018

بــن الريكــن ســاهم يف تعميــق األزمــة صلــب اإلذاعــة وأثـّـر عــى موازناتهــا املاليــة مــام انجــّر عنــه تراكــم 

الديــون تجــاه الديــوان الوطنــي لإلرســال اإلذاعــي والتلفــزي.

ليثبــت أن تفاقــم الخافــات بــن الريكــن يف رشكــة »أوازيــس لإلنتــاج الســمعي البــري« املســتغلة لإلذاعة 

ــر عــى  ــات النظــر، أثّ ــب وجه ــزاع وتقري ــة املتعــددة لحــل الن عــى مــدى ســنوات، رغــم محــاوالت الهيئ

اســتمراريتها ودميومتهــا واســتقرار وضعيــة العاملــن فيهــا، كــام ثبــت ملجلــس الهيئــة صعوبــة إيجــاد حلــول 

توفيقيــة بينهــام مبــا مــن شــأنه أن ميّكــن اإلذاعــة مــن اســتئناف البــث ويضمــن اســتمراريتها.

وإثــر ذلــك قــّرر مجلــس الهيئــة بتاريــخ 26 نوفمــر 2020 ســحب إجــازة إحــداث واســتغال القنــاة اإلذاعيــة 

الخاصــة »أوازيــس اف ام«، املســندة إىل الســيد »املرزوقــي بوطيــب« نظــرا النقطــاع اإلذاعــة عــن البــث 

ــدة بذمتهــا لفائــدة الديــوان الوطنــي  ملــّدة تجــاوزت التســعن يومــا لعــدم خــاص معاليــم اإلرســال املتخلّ

ــرّاس الــروط  ــن 17 فقــرة 02 و76 مــن ك ــك اســتنادا إىل أحــكام الفصل لإلرســال اإلذاعــي والتلفــزي، وذل

املتعلــق بالحصــول عــى إجــازة إحــداث واســتغال قنــاة إذاعيــة خاصــة.

ج( إيقاف إجراءات التسوية لقناة نسمة

أصــدرت الهيئــة بتاريــخ 19 جــوان 2014 باغــا اعلنــت فيــه عــن فتــح بــاب الرشــح للحصــول عــى اجــازة 

اســتغال قنــاة إذاعيــة أو تلفزيــة وعــن قبــول ملفــات الرشــح يف أجــل أقصــاه  ثاثــون يومــا بدايــة مــن 

تاريــخ 23 جــوان 2014.

وتفعيــا ملقتضيــات أحــكام الفصــل 50 مــن املرســوم عــدد 116 لســنة 2011 املــؤرخ يف 02 نوفمــر 2011 

واملتعلــق بحريــة االتصــال الســمعي والبــري و بإحــداث هيئــة عليــا مســتقلة لاتصــال الســمعي و البري، 

أصــدرت الهيئــة بتاريــخ 16 جويليــة 2014 باغــا لحــث املنشــآت االعاميــة الســمعية والبريــة املتحصلــة 

ــخ 16  ــا مــن تاري ــل 14 جانفــي 2011 عــى التقــدم مبلفــات ترشــحها وتســوية وضعيته ــص قب عــى تراخي

جويليــة 2014 اىل 16 اوت 2014، كــام أصــدرت باغــا ثانيــا بتاريــخ 09 ســبتمر 2014 أعلنــت مــن خالــه 

عــن فتــح اآلجــال مــن جديــد ملــن مل يتقــدم مبطلــب التســوية لقبــول ملفــه مــن تاريــخ 10 ســبتمر 2014 

إىل تاريــخ 17 ســبتمر 2014.

إال أن القنــاة التلفزيــة الخاصــة »نســمة« امتنعــت يف شــخص ممثلهــا القانــوين عــن تقديــم ملفهــا لتســوية 

وضعيتهــا القانونيــة بالرغــم مــن الباغــات املتكــررة والتمديــد يف اآلجــال ثــاث مــرات منــذ 23 جــوان 2014 

مــام اســتوجب تســليط خطيــة ماليــة عليهــا.

ــي مل  ــر 2014 باغــا لتذكــر املنشــآت املشــمولة بحــاالت التســوية والت ــخ 08 أكتوب ــة بتاري وأصــدرت الهيئ

تتقــدم مبطلــب يف الغــرض إىل حــد ذلــك التاريــخ بــأن 13 أكتوبــر 2014 هــو آخــر اجــل لتقديــم امللفــات،

ــاة »نســمة« بتقديــم ملــف التســوية وفقــا ألحــكام  ــر 2014 قــام املمثــل القانــوين لقن  وبتاريــخ 10 أكتوب

الفصــل 50 مــن املرســوم عــدد 116 لســنة 2011، تضمــن جملــة مــن الوثائــق املطلوبــة عــى ضــوء كــراس 

ــة  ــه الهيئ ــّم طالبت ــة، ث ــة خاص ــاة تلفزي ــتغال قن ــداث واس ــازة إح ــى إج ــول ع ــق بالحص ــروط املتعل ال

مبوجــب مراســلتها املوجهــة إليــه بتاريــخ 20 جانفــي 2015 باســتكامل وثائــق تتعلــق مبلــف تســوية وضعيــة 
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القنــاة، فتعّهــد يف مراســلته الــواردة عــى الهيئــة بتاريــخ 13 مــارس 2015 باالنطــاق يف إمتــام اجــراءات تغيــر 

ــة  ــة الخاصــة »نســمة« مــن رشك ــاة التلفزي ــة »نســمة برودكاســت« املســتغلة للقن ــوين لرك الشــكل القان

ذات مســؤولية محــدودة إىل رشكــة خفيــة االســم بدايــة مــن تاريــخ 17 أفريــل 2015 وذلــك تطبيقــا ألحــكام 

الفصــل 04 مــن كــراس الــروط الــذي يقتــي أن تســتغل إجــازة إحــداث واســتغال قنــاة تلفزيــة خاصــة 

مــن قبــل رشكــة خفيــة االســم،لكن املمثــل القانــوين للقنــاة مل يلتــزم مبــا تعّهــد بــه.

ــة الخاصــة  ــاة التلفزي ــة القن ــة بالتســوية، طالــب مجلــس الهيئ ــة القنــوات املعنيّ  ويف إطــار متابعــة وضعي

»نســمة« يف شــخص ممثلهــا القانــوين مبــّده بالوثائــق الروريــة الســتكامل ملــف تســوية وضعيــة القنــاة 

ومــا يفيــد إمتــام اإلجــراءات القانونيــة الازمــة لتغيــر شــكل الركــة وفــق كــراس الــروط وذلــك يف عديــد 

ــوايل يف 20 جانفــي 2015  و يف 10 فيفــري 2015 ويف 10  املناســبات بواســطة املراســات املؤرخــة عــى الت

ــارس 2016، ــري 2016 ويف 08 م فيف

ويف االطــار  نفســه تــّم بتاريــخ 15 نوفمــر 2016 عقــد جلســة اســتامع إىل املمثــل القانــوين للقنــاة والــذي 

تعلـّـل بوجــود صعوبــات ماليــة تواجههــا الركــة يتعــذر معهــا مبــارشة اجــراءات تغيــر صبغتهــا مــن رشكــة 

ــعي  ــنة 2016 للس ــوىف س ــه إىل م ــا إمهال ــب خاله ــم وطل ــة االس ــة خفي ــدودة إىل رشك ــؤولية مح ذات مس

لتجــاوز تلــك الصعوبــات، وبعــد انقضــاء فــرة اإلمهــال التــي طلبهــا املمثــل القانــوين للقنــاة متــت مراســلته 

بتاريــخ 08 ديســمر 2016 بنفــس الخصــوص دون أن تتلقــى الهيئــة جوابــا يف الغــرض.

و يف جلســة االســتامع املنعقــدة بتاريــخ 24 جانفــي2017 طلــب املمثــل القانــوين للقنــاة إمهالــه مجــّددا إىل 

غايــة 25 مــارس 2017 غــر أنــه مل يفــي بالتزامــه مــرة أخــرى، لتوّجــه فيــام بعــد الهيئــة بتاريــخ 06 جويليــة 

2017 تنبيهــا إىل القنــاة التلفزيــة الخاصــة »نســمة« يف شــخص ممثلهــا القانــوين ملطالبتــه بتســوية الوضعيــة 

القانونيــة للركــة وتغيــر شــكلها مــن رشكــة ذات مســؤولية محــدودة إىل رشكــة خفيــة االســم وفقــا ألحــكام 

مجلــة الــركات التجاريــة يف أجــل ال يتجــاوز خمســة عــر يومــا لكنــه مل ميتثــل للتنبيــه املذكــور مبــا جعــل 

ــخ 11 أوت  ــا بتاري ــة املنســوبة إليه ــوين باملخالف ــا القان ــم إعــام ممثله ــال وت ــة عــدم امتث ــاة يف وضعي القن

،2017

وتبعــا ملــا ســبق اتخــذ مجلــس الهيئــة قــرارا يقــي بــاإلذن بنــر التنبيــه بالصحــف بتاريــخ 22 أوت 2017 

اســتنادا ملقتضيــات الفقــرة الثانيــة مــن الفصــل 29 مــن املرســوم عــدد 116 لســنة 2011.

ــاة بالجلســة املنعقــدة بتاريــخ 23 أوت 2017 مبقــر الهيئــة وأدىل  ــر ذلــك حــر املمثــل القانــوين للقن و إث

ــس يقــي  ــة بتون ــس املحكمــة االبتدائي بنســخة مــن إذن عــى عريضــة صــادر يف 04 أوت 2017 عــن رئي

بتســمية خبــر ُعهــدت لــه يف هــذا االطــار مهمــة تقديــر الحصــص غــر النقديــة الراجعــة لركــة »نســمة 

ــد رشوعــه يف إجــراءات تغيــر صبغــة الركــة. برودكاســت« بصفــة فعليــة، وأكّ

ــة  ــد الهيئ ــبتمر 2017 مب ــخ 11 س ــواردة بتاري ــلته ال ــق مراس ــا وف ــاة كتابي ــوين للقن ــل القان ــد املمث وبتعه

ــس  ــه مجل ــه، طالب ــد ب ــا تعّه ــزم مب ــة، دون أن يلت ــة الرك ــة لوضعي ــة بالتســوية النهائي ــدات املتعلق باملؤي

الهيئــة مجــّددا بتاريــخ 25 ديســمر 2017 مبــّده مبــا يفيــد إمتــام اإلجــراءات املذكــورة آنفــا ومكنــه مــن أجــل 

ســبعة أيــام مــن تاريــخ توصلــه باملراســلة.
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ورد بعــد ذلــك عــى الهيئــة بتاريــخ 28 ديســمر 2017 رّد املمثــل القانــوين للقنــاة الــذي تضّمــن أّن   

االجــراءات القانونيــة الازمــة لتغيــر صبغــة رشكــة »نســمة برودكاســت« يتطلــب حيــزا زمنيــا طويــا وذلــك 

لصعوبــة وتعقيــد االجــراءات خاصــة مــع غيــاب أو تغييــب االجــراءات االنتقاليــة التــي مــن املفــروض أن 

ــك  ــر املســاهمن وكذل ــة: مراعــاة تغي ــا تســتوجبه هــذه العملي ــة م ــا كــراس الــروط ومــن جمل يتضمنه

مبالــغ املســاهامت يف رأس مــال الركــة ورضورة تحســن الوضــع املــايل للركــة قبــل االنطــاق يف عمليــة 

تغيــر الصبغــة وإنجــاز االختبــار مــن قبــل خبــر لــدى املحاكــم و االنتهــاء منــه وإنجــاز االختبــار مــن قبــل 

مراقــب الحســابات واالنتهــاء منــه والقيــام بــكل االجــراءات وإعــداد محــارض الجلســات العامــة االســتثنائية 

والتــي تتطلــب أمــدا طويــا مــن الزمــن باعتبــار أن عــددا مــن املســاهمن هــم أجانــب ويقطنــون خــارج 

البــاد، وطلــب مزيــد إمهالــه دون اإلدالء مبــا يُؤكــد ســعيه الجــدي لتســوية وضعيــة القنــاة.

وحرصــا مــن الهيئــة عــى اســتمرارية املؤسســة وعــدم املــس مبواطــن الشــغل داخلهــا تــّم إمهالــه ثــّم التنبيــه 

مجــددا عــى القنــاة بتاريــخ 06 جويليــة 2017 بخصــوص نفــس املوضــوع، وحيــث مل يتــم االمتثــال للتنبيــه 

مــام يجعــل القنــاة يف حالــة عــود خاصــة بعــد صــدور قــرار مجلــس الهيئــة القــايض بــاإلذن بنــر التنبيــه 

بالصحــف بتاريــخ 22 أوت 2017 املشــار إليــه أعــاه، تــم إعــام املمثــل القانــوين للقنــاة باملخالفــة املذكــورة  

بتاريــخ 05 جانفــي 2018 ودعوتــه لاطــاع عــى ملــف املخالفــة ولــإلدالء مبلحوظاتــه الكتابيــة بشــأنها.

وحــر املمثــل القانــوين للقنــاة بتاريــخ 10 جانفــي 2018 واطلــع عــى ملــف املخالفــة وقــّدم بتاريــخ 12 

ــة  ــة الرك ــر صبغ ــار إىل أن تغي ــة وأش ــوع املخالف ــى موض ــه ع ــن اعراض ــا، تضّم ــي 2018 رّدا كتابي جانف

ســيتم قبــل مــوىف الثــايث األول لســنة 2018، مضيفــا: »إننــا ال نتفهــم ترسعكــم يف املطالبــة املســتعجلة بتغير 

الصبغــة يف هــذا التوقيــت و هــذا الظــرف بالــذات خاصــة وان مجلــس نــواب الشــعب متعهــد اآلن بدراســة 

مــروع قانــون جديــد يتعلــق بإعــادة تنظيــم القطــاع الســمعي البــري«.

وحيــث ان الهيئــة قــد امهلــت القنــاة التلفزيــة الخاصــة »نســمة« يف شــخص ممثلهــا القانــوين لتغيــر شــكل 

رشكــة »نســمة برودكاســت« املســتغلة للقنــاة مــن رشكــة ذات مســؤولية محــدودة إىل رشكــة خفيــة االســم 

ــاة  ــوين للقن ــل القان ــخ دون جــدوى، وكان جــواب املمث ــي 2015 اىل حــّد هــذا التاري ــذ 20 جانف ــك من وذل

ــن الجــاري  ــزام بالقوان ــة وعــدم االلت ــه وارصاره عــى التســويف واملامطل ــد تعنت ــور يؤك عــى النحــو املذك

ــا  ــا، وفض ــندة إليه ــات املس ــار الصاحي ــة يف إط ــات الدول ــن مؤسس ــادرة ع ــرارات الص ــل، وبالق ــا العم به

عــى مــا ذكــر فــان املمثــل القانــوين للقنــاة يــّر عــى عــدم االلتــزام باألحــكام املتعلقــة بالشــفافية املاليــة 

الــواردة بالقســم الثامــن يف الفصلــن 46 و47 مــن كــراس الــروط وعــدم االمتثــال لطلبــات الهيئــة املتعلقــة 

باملعطيــات الخاصــة بالوضعيــة املاليــة واملحاســبية للركــة املســتغلة للقنــاة مبــا يحــول دون امكانيــة مراقبــة 

شــفافية التمويــل وســامته.

ــاء عــى ذلــك واســتنادا إىل أحــكام الفصلــن 16 و 50 مــن املرســوم عــدد 116 لســنة 2011 املــؤرخ يف  وبن

02 نوفمــر 2011 واملتعلــق بحريــة االتصــال الســمعي والبــري و بإحــداث هيئــة عليــا مســتقلة لاتصــال 

الســمعي و البــري، واســتنادا إىل أحــكام الفصلــن 04 و 76 مــن كــراس رشوط إحــداث و اســتغال قنــاة 

ــس  ــّرر مجل ــة 2018 قـــــــــــــ ــخ 02 جويلي ــدة بتاري ــته املنعق ــداول يف جلس ــد الت ــة، وبع ــة خاص تلفزي
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الهيئــة إيقــاف اجــراءات تســوية وضعيــة القنــاة التلفزيــة الخاصــة »نســمة« عــى معنــى أحــكام الفصــل 

50 مــن املرســوم عــدد 116 لســنة 2011 املــؤرخ يف 02 نوفمــر 2011 واملتعلــق بحريــة االتصــال الســمعي 

ــر  ــراءات تغي ــا بإج ــدم قيامه ــري لع ــمعي والب ــال الس ــتقلة لاتص ــا مس ــة علي ــداث هيئ ــري وبإح والب

الصبغــة القانونيــة لركــة »نســمة برودكاســت« املســتغلة للقنــاة مــن رشكــة ذات مســؤولية محــدودة إىل 

ــه أحــكام الفصــل 04 مــن كــراس الــروط املتعلــق بالحصــول عــى  ــة االســم وفــق مــا تقتضي رشكــة خفي

إجــازة إحــداث واســتغال قنــاة تلفزيــة خاصــة.
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3.القسم الثالث: اإلعالم الجمعيايت

مشهد اإلذاعات الجمعياتية

     ســعت الهيئــة العليــا املســتقلة لاتصــال الســمعي والبــري، منــذ نشــأتها، إىل تنظيــم قطــاع اإلذاعــات 

الجمعياتيــة باعتبارهــا متتــاز عــن باقــي اإلذاعــات الخاصــة بكونهــا إذاعــات غــر ربحيــة تســعى لــر ســيخ 

ــر  ــن شــأنها ن ــي م ــج الت ــث الرام ــاج وب ــن خــال إنت ــك م ــام، وذل ــح الع ــق الصال ــرب ولتحقي اعــام الق

مبــادئ الدميقراطيــة وثقافــة حقــوق اإلنســان وتنميــة روح التســامح وتحقيــق التنميــة املســتدامة ودعــم 

الثقافــة الوطنيــة بتنوعهــا والتفتــح عــى الثقافــات األخــرى.

أ( برنامج دعم اإلذاعات الجمعياتية: 

ــة  ــري لتنمي ــي الســمعي الب ــات يف املشــهد اإلعام ــه هــذه اإلذاع ــع ب ــذي تضطل ــام ال ــدور اله ونظــرا لل

ــادرت  ــراء إعــام القــرب، والعتبارهــا إذاعــات قــرب غــر ربحيــة وأغلــب منظوريهــا مــن املتطوعــن، ب وإث

الهيئــة منــذ ســنة 2016 بإحــداث برنامــج دعــم لفائــدة هــذه اإلذاعــات بهــدف تشــجيع مبادراتهــا وتطويــر 

مضامينهــا وتحســن جودتهــا. 

حيــث أنشــأت للغــرض »لجنــة إســناد منــح الدعــم لفائــدة اإلذاعــات الجمعياتيــة«، متثــل دورهــا أساســا يف 

وضــع معايــر ورشوط وأصنــاف املنــح ثــم متابعــة برامــج الدعــم وخاصــة التكويــن، وتتكــون هــذه اللجنــة 

مــن رئيــس الهيئــة العليــا املســتقلة لاتصــال الســمعي والبــري، وعضــو مــن مجلســها، وعضــو مــن النقابــة 

ــة  ــة العام ــن النقاب ــة، وعضــو م ــات الجمعياتي ــة اإلذاع ــن نقاب ــن التونســين، وعضــو م ــة للصحافي الوطني

للثقافــة واإلعــام، وعضــو مــن االتحــاد الوطنــي لإلذاعــات الجمعياتيــة وعضــو مــن املجتمــع املــدين والعامــل 

يف مجــال حقــوق اإلنســان. وقــد عقــدت هــذه اللجنــة أول اجتــامع لهــا بتاريــخ 21 أفريــل 2016.
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االجتامع األول للجنة إسناد منح الدعم لفائدة اإلذاعات الجمعياتية

وضعت هذه اللجنة خمسة أصناف من املنح متثلت يف: 

ــي ســتتحصل عــى  ــدة الت ــار وهــي موجهــة فقــط لإلذاعــات الجدي ــا 10 آالف دين منحــة التأســيس قيمته

اإلجــازة مســتقبا. 

* منحــة تطويــر الجــودة: تــراوح قيمتهــا مــن 3 إىل5 آالف دينــار، تســند مــرة واحــدة كل ســنة ألكــر مــن 

إذاعــة بصفــة مشــركة أو بصفــة فرديــة بهــدف تطويــر جــودة اإلنتــاج اإلذاعــي الجمعيــايت عــى املســتوى 

التقنــي واإلرســال وعــى مســتوى املضمــون. 

* منحــة اإلنتــاج: تســند لرنامــج أو ملــروع برنامــج بهــدف إثــراء اإلنتــاج اإلذاعــي الجمعيــايت مــن حيــث 

املضمــون، وال يجــب أن تتجــاوز قيمتهــا 3 آالف دينــار كحــد أقــى لــكل برنامــج .

ويجــب أن يحمــل الرنامــج يف مضمونــه فائــدة للمســتمعن يف الجهــة، كــام يجــب أن يســتجيب مضمــون 

الرنامــج ملبــدأ القــرب، وأن يتفاعــل مــع مســتمعيه ســواء مبــارشة أو عــن طريــق موقــع الــواب أو شــبكات 

التواصــل االجتامعــي، باإلضافــة إىل رضورة اســتجابته إىل ضوابــط العمــل الصحفــي املهنــي وأخاقيــات املهنة.

* منحــة املــوارد البريــة: تتمثــل يف أجــر شــهري لصحفيّــن إثنــن  أو صحفــي وتقنــي حســب حاجــة اإلذاعــة 

وذلــك ملــدة ســنة قابلــة للتجديد.

ويجــب أن يكــون الصحفــي متحصــا عــى شــهادة يف ختــم الــدروس الجامعيــة مــن معهــد الصحافــة وعلــوم 

اإلخبــار، وأن يكــون التقنــي متحصــا عــى شــهادة يف االختصــاص مســلمة مــن مؤسســة معــرف بهــا.

* منحــة التكويــن: وهــي يف شــكل برنامــج متكامــل وشــامل قيمتــه الجمليــة 20 ألــف دينــار، متثــل يف تنظيــم 

دورات تكوينيــة لفائــدة الصحفيــن والتقنيــن العاملــن باإلذاعــات الجمعياتية.
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ب( اللجنة الفنية إلسناد منح الدعم:

  وإلضفــاء الشــفافية عــى إســناد هــذه املنــح، ومــن أجــل تكافــؤ الفــرص أمــام كل اإلذاعــات الجمعيّاتيــة، 

ــة عــى  ــة الحاصل ــاغ موجــه لإلذاعــات الجمعيّاتي ــق ب ــة عــن طري ــب الهيئ ــاب الرشــحات صل ــح ب ــم فت ت

الرخصــة مــن أجــل االســتفادة مــن هــذه املنــح. وكان ذلــك يف مناســبتن. 

   وبعــد دراســة امللفــات مــن لجنــة فنيــة محايــدة متكونــة مــن أســاتذة جامعيــن ومختصــن يف اإلعــام 

اإلذاعــي متمثلــة يف الســيدة فاطمــة عــزوز  والســادة حســن الــوادي ومنــذر الجبنيــاين وفــوزي بــن شــعبان، 

كانت النتائج كالتايل:

اإلذاعات الجمعياتية املستفيدةاملنحة

صوت املناجم، هنا القرين، رقاب الثورة، القرين اف .ام، الجريد اف اممنحة تطوير الجودة

صوت املناجم، رقاب الثورة، القرين اف .ام، الجريد اف ام، دريم اف ام، نفزاوة.منحة االنتاج

كل اإلذاعاتمنحة صحفي وتقني

كل اإلذاعاتالتكوين

•  منحة تطوير الجودة:

 وافقــت اللجنــة عــى إســناد مبلــغ 3 آالف دينــار لخمــس إذاعــات وهــي إذاعــة صــوت املناجــم وإذاعــة 

ــا القريــن و إذاعــة رقــاب الثــورة وإذاعــة القريــن اف .ام و إذاعــة الجريــد اف ام. هن

يف حــن متتــع راديــو صــوت املناجــم بكامــل املبلــغ عــى غــرار هنــا القريــن، أمــا راديــو رقــاب الثــورة مل 

يتحصــل إال عــى القســط األول واملقــدر ب500 دينــار  لعــدم تقدميــه مــا يثبــت الــرف. 

•  منحة اإلنتاج:

 وافقــت اللجنــة عــى إســناد هــذه املنحــة لســّت إذاعــات وهــي إذاعــة نفــزاوة لفائــدة برنامــج »ذاكــرة 

الجنــوب«، وإذاعــة صــوت املناجــم لرنامــج »كلمــة حــق« وإذاعــة دريــم اف ام لرنامــج »مبادرات نســائية« 

ــة«  ــات البلدي ــى املشــاركة يف االنتخاب ــن أجــل »ومضــة تحسيســية للتشــجيع ع ــورة م ــاب الث ــة رق وإذاع

وإذاعــة القريــن اف ام وإذاعــة جريــد اف ام.

•  منحة املوارد البرية:

وافقــت اللجنــة لكامــل اإلذاعــات الجمعياتيــة املتقدمــة لانتفــاع بهــذه املنحــة وقدرهــا 600 دينــار شــهريا 

لفائــدة صحفيــن)2( أو صحفــي وتقنــي مــن كل إذاعــة. 

ــي اســتوفت  ــكل اإلذاعــات الت ــة وعــى أقســاط ل ــل الهيئ ــم رصف قيمــة املنحــة مــن قب ــة ت ــة عام وبصف

ــامن  ــن الض ــتفادته م ــة واس ــر للمنح ــي باألم ــلم املعن ــد تس ــام يفي ــت م ــد التثب ــة وبع ــق الروري الوثائ

ــي. االجتامع

ــن  ــف ع ــارس 2018 لتوق ــخ 12 م ــورة بتاري ــاب الث ــة رق ــح إذاع ــاف رصف من ــم إيق ــياق ت ــذا الس ويف ه
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ــل  ــد املمث ــث عم ــي حي ــل العموم ــرف يف التموي ــدم حســن الت ــة إىل ع ــوم إضاف ــن 90 ي ــر م ــث ألك الب

القانــوين لإلذاعــة عــدم التريــح مبغــادرة الصحفيــة والتقنــي مــن اإلذاعــة، وهــام الشــخصان اللــذان رصفــت 

ــك  ــة، لذل ــح الوضعي ــن أجــل تصحي ــة م ــة ومل يســتجب إىل مراســات الهيئ ــوارد بري ــام منحــة م لفائدته

قامــت الهيئــة برفــع قضيــة يف الغــرض مــن أجــل اســرجاع األمــوال التــي تــم تحويلهــا لفائــدة اإلذاعــة يف 

إطــار الدفعــة األوىل.

•  منحة التكوين:

 انتفعــت كل اإلذاعــات الجمعياتيــة بالــدورات التكوينيــة املنظمــة مــن قبــل الهيئــة. وقــد ارتكــزت أساســا 

عــى اإلنتــاج، العمــل الصحفــي وتقنيــة الصــوت.

•  الزيارات امليدانية:

يف إطــار متابعــة حســن ســر العمــل باإلذاعــات الجمعياتيــة وتقــّدم أشــغالها تحــول عــى عــن املــكان وفــد 

ــو »أمــل«  ــر رادي ــو 6« ومق ــر »رادي ــة إىل مق ــة  والتقني ــن مختصــن يف الصحاف ــة مكوني ــة صحب مــن الهيئ

بتاريــخ  21 جــوان 2018. 

وكان الهــدف مــن هــذه الزيــارات االطــاع عــن قــرب عــى ســر عمــل هــذه اإلذاعــات وســر حاجياتهــم 

التقنيــة فضــا عــن مصاحبتهــم يف إعــداد نــرات أخبــار وتقدميهــا ثــم تقييمهــا، هــذا وقــد متـّـت زيــارة بقيــة 

اإلذاعــات الجمعياتيــة خــال ســنة 2017.
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زيارة وفد من الهيئة إىل إذاعتي راديو 6 وراديو أمل الجمعاتية

دعم اإلذاعات الجمعياتية بتجهيزات تقنية:  •

ــا املســتقلة لاتصــال الســمعي والبــري  خــال الزيــارات امليدانيــة التــي قــام بهــا وفــد مــن الهيئــة العلي

ــة  ــة بغاي ــات الجمعياتي ــن اإلذاع ــدد م ــة اىل  ع ــس الهيئ ــو مجل ــعيدي عض ــة الس ــيدة راضي ــارشاف الس ب

مرافقتهــا وذلــك ســنة 2017 متــت ماحظــة أن جــّل هــذه اإلذاعــات تفتقــر إىل تجهيــزات تســمح لهــا بتأمــن 

ــي مبؤسســة اإلذاعــة  ــر التقن ــن شــعبان )املدي ــوزي ب ــر ف ــة الخب ــث دون شــوائب، وكان أن كلفــت الهيئ ب

التونســية( بســر حاجيــات هــذه اإلذاعــات لغايــة تزويدهــا مبــا تحتاجــه مــن تجهيــزات وذلــك بعــد دراســة 

الحاجيــات حالــة بحالــة.

ــات  ــة لإلذاع ــناد هب ــات إس ــاء اتفاقي ــة، إمض ــس العاصم ــة 2018 بتون ــة 20 جويلي ــوم الجمع ــم ي ــد ت وق

الجمعياتيــة يف إطــار اتفاقيــة دعــم أبرمتهــا الهيئــة العليــا املســتقلة لاتصــال الســمعي والبــري مــع القســم 

الفــدرايل للشــؤون الخارجيــة الســويرسية. وتولــت الهيئــة مبقتــى هــذه االتفاقيــة اقتنــاء تجهيــزات صوتيــة 

ومعــدات إعاميــة لفائــدة هــذه اإلذاعــات وفقــا لحاجياتهــا وبعــد تشــخيص اإلمكانيــات املتوفــرة لديهــا. 
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جانب من إمضاء اتفاقيات إسناد هبة لإلذاعات الجمعياتية

ــة يف تونــس«  ــدوة »دميومــة اإلذاعــات الجمعياتي ــات كان عــى هامــش ن ــأن إمضــاء هــذه االتفاقي ــام ب عل

التــي نظمهــا كل مــن االتحــاد التونــي لإلعــام الجمعيــايت ومنظمــة دعــم اإلعــام املجتمعــي بالتعــاون مــع 

ــة  ــن التونســين ومنظم ــة للصحفي ــة الوطني ــري والنقاب ــا املســتقلة لاتصــال الســمعي والب ــة العلي الهيئ

ــة  ــاد األورويب وأكادميي ــادة 19 واالتح ــة امل ــكو( ومنظم ــة )اليونس ــم والثقاف ــة والعل ــدة للربي ــم املتح األم

ــا التونســية. ــة أصواتن »دوتــي فيــا« وجمعي
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جانب من إمضاء اتفاقيات إسناد هبة لإلذاعات الجمعياتية

املعدات  املسندةاإلذاعات الجمعياتية املستفيدة

إذاعة الرقاب أف أم

 une )1( Console de mixage audio analogique pour la 

diffusion

»deux )2( Enceintes de proximité actives 2 voies 3« + 1

deux )2( Microphones

un )1( Ampli casque professionnel

trois )03( Casque studio

 une )1( Unités de stockage NAS 

إذاعة القرصين أف أم

une )1( Console de mixage audio analogique pour la diffusion

»deux )2(Enceintes de proximité actives 2 voies 3« + 1 

deux )2( Microphones 

un )1( Ampli casque professionnel 

trois )3( Casques studio 

 une )1(  Unité de stockage NAS

إذاعة هنا القرصين  

un )1( Microphone 

deux )2( Casques studio

 Une )1( Unité de stockage NAS

إذاعة نفزاوة أف أم 

 une )1( Console de mixage audio analogique pour la

production

deux )2( Casques studio 

 une )1(Unité de stockage NAS 

إذاعة الجريد أف أم

 Une )1( Console de mixage audio analogique pour la

production

deux )2( Microphones

deux )2( Casques studio 

 une )1( Unité de stockage NAS 
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إذاعة صوت املناجم  

 une )1( Console de mixage audio analogique pour la

production

deux )2( Microphones

deux )2( Casques studio

 une )1( Unité de stockage NAS 

إذاعة أمل أ ف م

 Une )1( Console de mixage audio analogique pour la

production

deux )2( Microphones

deux )2( Casques studio

 une )1( Unité de stockage NAS 

إذاعة راديو6

 une )1( Console de mixage audio analogique pour la

production

deux )2( Casques studio 

un )1( microphone 

ج( دميومة اإلذاعات الجمعياتية:

تأكيــدا مــن الهيئــة العليــا املســتقلّة لاتصــال الســمعي والبــري عــى أهميــة الــدور الــذي تلعبــه اإلذاعــات 

الجمعياتيــة عــى املســتوى الجهــوي وأهميتهــا كإعــام قــرب يف إثــراء وتطويــر املشــهد الســمعي البــري يف 

تونــس، أفــردت الهيئــة اإلذاعــات الجمعياتيــة برامــج خصصتهــا لدعمهــا مــن ذلــك برنامــج تكويــن ومرافقــة 

وبرنامــج إســداء منــح لدعــم اإلنتــاج وتطويــر الجــودة وتطويــر اإلمكانيــات التقنيــة مبــا يضمــن دميومتهــا يف 

املشــهد الســمعي البــري التونــي.

وملزيــد التعريــف بهــذه الرامــج، شــاركت الهيئــة، يــوم 20 جويليــة 2018 بالعاصمــة، يف ندوة حــول  موضوع 

»دميومــة اإلذاعــات الجمعياتيــة يف تونــس« مــن تنظيــم االتحــاد التونــي لإلعــام الجمعيــايت ومنظمــة دعــم 

اإلعــام املجتمعــي  بالتعــاون مــع الهيئــة العليــا املســتقلة لاتصــال الســمعي والبــري والنقابــة الوطنيــة 

ــادة 19  ــة اليونســكو ومنظمــة امل ــم والثقاف ــة والعل ــم املتحــدة للربي ــن التونســين ومنظمــة األم للصحفي

واالتحــاد األوريب وأكادمييــة دوتــي فيااألملانيــة املتخصصــة يف التكويــن اإلعامــي  وجمعيــة أصواتنــا 

التونســية، وبحضــور ممثلــن عــن الهيــاكل املهنيــة والهيئــات واملؤسســات العموميــة املتدخلــة يف القطــاع 

ومنظــامت مــن املجتمــع املــدين ونــواب مــن مجلــس نــواب الشــعب.
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جانب من فعاليات ندوة »دميومة اإلذاعات الجمعياتية«

وقّدمــت عضــو الهيئــة الســيدة »راضيــة الســعيدي« خــال هــذه النــدوة، عرضــا مفّصــا عرفــت مــن خالــه 

بتجربــة اإلذاعــات الجمعياتيــة يف تونــس وظــروف عملهــا، وطــرح مختلــف القضايــا املتعلقــة بهــا. 

ــة التــي  ــات املالي ــّم التطــرق خــال النقــاش إىل عــدة نقــاط مــن أهمهــا مســألة التمويــل والصعوب كــام ت

ــوين وســبل  ــص املســجلة عــى مســتوى اإلطــار القان ــث واإلرســال والنقائ ــا القطــاع وإشــكاالت الب يواجهه

ــوة إىل رضورة  ــا الدع ــات أهّمه ــن التوصي ــة م ــدوة بجمل ــت الن ــن، وأُختتم ــر املضام ــاج وتطوي ــم اإلنت دع

تظافــر الجهــود بــن مختلــف األطــراف ملزيــد إســناد اإلعــام الجمعيــايت وتوفــر الظــروف املامئــة لــه للقيــام 

بــدوره عــى أكمــل وجــه وضــامن دميومتــه.
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4.القسم الرابع: املنشآت اإلعالمية املصادرة

واصلــت الهيئــة خــال ســنة 2018 متابعــة وضعيــة املنشــآت اإلعاميــة املصــادرة التــي تعــاين مــن وضعيــة 

هشــة عــى مســتوى عــدم وضــوح الرؤيــة يف تعاطــي الســلط املعنيــة بهــذه امللفــات، 

أ( إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم:

رغــم االتفــاق الحاصــل بــن الهيئــة ورئاســة الحكومــة منــذ ســنة 2017 حــول رضورة إلحــاق إذاعــة الزيتونــة 

للقــرآن الكريــم باملرفــق اإلعامــي العمومــي، ال تــزال وضعيــة اإلذاعــة مل تــراوح مكانهــا خــال هــذه الســنة 

بــل زادت تعقيــدا عــى مســتوى تفاقــم اإلشــكاليات املتعلقــة بالتســير وتوتــر املنــاخ االجتامعــي صلبهــا.

وقــد دعــت الهيئــة يف أكــر مــن مناســبة إىل تفعيــل االتفــاق املشــار إليــه ومــن بينهــا خــال اجتــامع جمعهــا 

مــع املستشــار اإلعامــي لرئاســة الحكومــة الســيد »مفــدي املســدّي« بتاريــخ 13 فيفــري 2018

ب( إذاعة شمس اف ام:

واصلــت الهيئــة متابعــة ملــف التفويــت يف هــذه اإلذاعــة وفقــا لقواعــد الشــفافية يف التعاطــي مــع هــذا 

امللــف، وقــد التقــى مجلــس الهيئــة العليــا املســتقلة لاتصــال الســمعي والبــري برئاســة الســيد »النــوري 

اللجمــي«، بتاريــخ 13 جــوان 2018 يف إطــار متابعــة ملــف التفويــت يف األســهم املصــادرة يف رشكــة »تونيزيــا 

برودكاســتينغ« املســتغلة إلذاعــة »شــمس اف ام«، بوفــد عــن صحفيــي وأعــوان اإلذاعــة مرفوقــن بوفــد عــن 

النقابــة الوطنيــة للصحفيــن التونســين يرأســه الســيد »ناجــي البغــوري«.
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الهيئة تستقبل وفدا عن إذاعة شمس أف.أم

ــة الحضــور عــى آخــر املســتجدات الخاصــة بتواصلهــا مــع رشكــة الكرامــة القابضــة  ــع مجلــس الهيئ وأطل

بخصــوص عمليــة التفويــت، وتــم التأكيــد عــى رضورة التنســيق بــن مختلــف األطــراف يف ســبيل تحقيــق 

أكــر قــدر ممكــن مــن الشــفافية،

 وقــد أكــد مجلــس الهيئــة خــال هــذا اللقــاء رضورة أن يكــون املرشــحون لــراء األســهم املصــادرة يف رشكــة 

»تونيزيــا برودكاســتينغ« عــى بيّنــة مــن االلتزامــات املســتقبلية وعــى رأســها الحفــاظ عــى الخــط التحريــري 

إلذاعــة »شــمس اف ام« إىل جانــب االلتــزام بضــامن حقــوق العاملــن فيهــا،

وقــد اتفــق الجانبــان تبعــا لذلــك عــى رضورة مزيــد التنســيق والعمــل عــى متابعــة املوضــوع مــع جميــع 

األطــراف املعنيّــة يف ســبيل الحفــاظ عــى اســتمرارية املؤسســة.
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5.القسم الخامس: القنوات التي تبث خارج إطار القانون

 )نسمة-القرآن الكريم-الزيتونة(

أ( قناة الزيتونة:

ــوات  ــة لبعــض القن ــة غــر القانوني ــخ 10 أوت 2018 حــول الوضعي ــة بتاري ــة رئاســة الحكوم راســلت الهيئ

ــة«. ــة الخاصــة »الزيتون ــاة التلفزي ــا القن ــة مــن بينه ــة واإلذاعي التلفزي

كــام وجهــت الهيئــة إىل الســيد »ســامي الصيــد« املمثــل القانــوين للقنــاة املذكــورة بتاريــخ 05 أكتوبــر 2018 

ــام كأجــل أقــى لتقديــم  إعــام باملخالفــة املتمثلــة يف مامرســة نشــاطات بــث دون إجــازة ومكنتــه 07 أي

جــواب.

وبتاريــخ 19 أكتوبــر 2018 أجــاب الســيد ســامي الصيــد بواســطة محاميــه بأنــه ال عاقــة لــه بالقنــاة وأنــه 

ال ميثــل إال رشكــة »شــبكة الزيتونــة لإلعــام واالتصــال« وان نشــاطها يتعلــق باإلنتــاج الســمعي والبــري وال 

ينطبــق عليهــا املرســوم عــدد 116 لســنة 2011 يف حــن أن وثائــق امللــف املقــدم للهيئــة تؤكــد أن الركــة 

املســتغلة للقنــاة هــي رشكــة »شــبكة الزيتونــة لإلعــام واالتصــال« وهــو أمــر ثابــت مــن االلتزامــات التــي 

قدمهــا الســيد ســامي الصيــد لطلــب الحصــول عــى إجــازة مــن الهيئــة واملعــرف عليهــا بإمضائــه والتــي اقــر 

فيهــا بأنــه الرئيــس املديــر العــام للركــة املســتغلة للقنــاة وممثلهــا القانــوين كــام أن نشــاط الركــة وفــق 

مضمــون الســجل التجــاري هــي أنشــطة اإلذاعــة والتلفــزة.

ب( إذاعة القرآن الكريم:

يف إطــار مواصلــة متابعــة وضعيــة تركيــز عمــود للبــث اإلذاعــي يف جبــل زغــوان مــن قبــل صاحــب إذاعــة 

»القــرآن الكريــم« وتبعــا للمراســلة الــواردة عــى الهيئــة مــن الديــوان الوطنــي لإلرســال اإلذاعــي والتلفــزي 

بتاريــخ 22 جانفــي 2018، واملتضمنــة طلــب املنــدوب الجهــوي للتنميــة الفاحيــة بزغــوان إبــداء الديــوان 

لرأيــه الفنــي بخصــوص تثبيــت عمــود بــث إذاعــي بجبــل زغــوان لفائــدة إذاعــة »القــرآن الكريــم«، قامــت 

ــه  ــه بأن ــوان وأعلمت ــة بزغ ــة الفاحي ــوي للتنمي ــدوب الجه ــلة املن ــري 2018 مبراس ــخ 08 فيف ــة بتاري الهيئ

ســبق لهــا أن ســجلت اعراضهــا عــى الرخصــة املذكــورة لــدى وزارة الفاحــة وإنهــا تؤكــد اعراضهــا عليهــا 

لتعارضهــا مــع القوانــن الجــاري بهــا العمــل، كــام قامــت بتاريــخ 08 فيفــري 2018 بتذكــر يف الغــرض لــوزارة 

الفاحــة،

كــام وردت عــى الهيئــة مراســلة مــن املديــر العــام للشــؤون القانونيــة والعقاريــة بــوزارة الفاحــة بخصــوص 

ــن إســناد  ــاع اإلدارة ع ــا بعــدم جــواز امتن ــن خاله ــا م ــم إعامه ــري 2018 ت االعــراض مؤرخــة يف 19 فيف

الرخصــة لطالبهــا وان ذلــك مــن شــأنه أن يعّمــر ذّمتهــا لفائدتــه،

ــة  ــوي للتنمي ــدوب الجه ــن املن ــري 2018 مراســلة م ــخ 23 فيف ــة بتاري ويف نفــس اإلطــار وردت عــى الهيئ

الفاحيــة بزغــوان أعلمهــا مــن خالهــا أن ملــف اعــراض الهيئــة قــد أحيــل عــى أنظــار الســيد املكلــف العام 

بنزاعــات الدولــة بتونــس للتعهــد واملتابعــة وذلــك تحــت عــدد 683 بتاريــخ 15 فيفــري 2018 وأفادنــا بــان 
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القضيــة مازالــت منشــورة أمــام أنظــار محكمــة االســتئناف بنابــل، فقامــت الهيئــة مبراســلة وزارة الفاحــة 

بتاريــخ 02 مــارس 2018 للتأكيــد عــى اعراضهــا ومتســكها بعــدم متكــن القنــاة مــن تركيــز ســارية إرســال 

إذاعــي مبلــك الدولــة الغــايب بجبــل زغــوان.

ــزي  ــي والتلف ــي لإلرســال اإلذاع ــوان الوطن ــن الدي ــارس 2018 م ــخ 14 م ــة مراســلة بتاري وردت عــى الهيئ

مفادهــا أنــه رصــد تواصــل أشــغال تثبيــت عمــود بــث إذاعــي بجبــل زغــوان لفائــدة إذاعــة خاصــة تبــث 

خــارج إطــار القانــون تحــت مســمى “القــرآن الكريــم” بغايــة اســتغال مزيــد مــن الــرددات بصفــة غــر 

قانونيــة، وهــو مــا مــن شــأنه أن يحــدث تشويشــا عــى بــث اإلذاعــات املتحصلــة عــى تراخيــص قانونيــة.

قامــت الهيئــة باالتصــال بالســيد املكلــف العــام بنزاعــات الدولــة لاستفســار حــول مــآل االعــراض فأفادهــا 

ــة اســتعجالية تحــت عــدد 7947  ــوين بقضي ــا القان ــم« قامــت يف شــخص ممثله ــان إذاعــة »القــران الكري ب

لطلــب اســتئناف أشــغال تركيــز جهــاز اإلرســال موضــوع رخصــة اإلقامــة الوقتيــة عــدد 1684، وان املحكمــة 

االبتدائيــة بزغــوان أصــدرت قــرارا بتاريــخ 29 جانفــي 2018 يقــي بتمكــن إذاعــة »القــران الكريــم« مــن 

ــة  ــتعجايل مبحكم ــم االس ــتئناف الحك ــة باس ــات الدول ــام بنزاع ــف الع ــام املكل ــام ق ــغال، ك ــة األش مواصل

االســتئناف بنابــل تحــت عــدد 29012 وتــم التريــح بالحكــم بتاريــخ 26 مــارس 2018 والــذي قــى بإقــرار 

الحكــم االبتــدايئ لفائــدة إذاعــة القــران الكريــم، كــام اعلــم الهيئــة انــه قــام ضــد اإلذاعــة بقضيــة يف كــف 

الشــغب عــن عقــار آخــر رشعــت اإلذاعــة يف إقامــة أشــغال تركيــز جهــاز اإلرســال عليــه.

وبتاريــخ 21 مــارس 2018 وردت عــى الهيئــة مــن وزارة الفاحــة واملــوارد املائيــة والصيــد البحــري نســخة 

مــن القــرار الصــادر عــن املنــدوب الجهــوي للتنميــة الفاحيــة بزغــوان تحــت عــدد 1281 بتاريــخ 21 مــارس 

ــدة  ــل 2017 لفائ ــخ 26 أفري ــدد 1684 املســندة بتاري ــة ع ــة الوقتي ــايض بســحب رخصــة االقام 2018 والق

اذاعــة القــرآن الكريــم يف شــخص ممثلهــا القانــوين الســيد ســعيد الجزيــري.

هــذا وقــد وردت عــى الهيئــة مراســلة مــن الديــوان الوطنــي لإلرســال اإلذاعــي والتلفــزي بتاريــخ 13 جــوان 

ــردد 97.7  ــى ال ــم ع ــران الكري ــة الق ــث إذاع ــل ب ــغيل مرس ــل تش ــا بتواص ــا إعامه ــن خاله ــم م 2018 ت

ميغاهرتــز مــن جبــل زغــوان رغــم صــدور قــرار ســحب رخصــة اإلقامــة الوقتيــة وانــه يتــم تزويــد التجهيــزات 

املركــزة باملحطــة بالطاقــة الكهربائيــة مبــارشة عــن طريــق الركــة التونســية للكهربــاء والغــاز، كــام تبــن انــه 

يتــم التقــاط بثهــا أيضــا يف مناطــق الســاحل.

وقــد راســلت الهيئــة رئاســة الحكومــة بتاريــخ 10 أوت 2018 حــول الوضعيــة غــر القانونيــة لبعــض القنــوات 

التلفزيــة واإلذاعيــة مــن بينهــا إذاعــة »القــرآن الكريم«.

ج( قناة نسمة:

ــة يف التعامــل بخصــوص تســوية  ــة وعــدم الجدي ــة يف املامطل ــاة »نســمة« التلفزي عــى ضــوء اســتمرار قن

وضعيتهــا اســتأنفت الهيئــة االجــراءات القانونيــة عــى معنــى أحــكام الفصــل 29 مــن املرســوم عــدد 116 

لســنة 2011.

ووجهــت الهيئــة إعــام مبخالفــة بتاريــخ 05 جانفــي 2018 تطبيقــا ألحــكام الفصــل 38 وعــى معنــى العــود 
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وفــق أحــكام الفصــل 29 مــن املرســوم عــدد 116 لســنة 2011.

ــخ 12  ــّدم بتاري ــع عــى ملــف املخالفــة وق ــخ 10 جانفــي 2018 واطل ــاة بتاري ــوين للقن ــل القان حــر املمث

ــا تضمــن مــا يــي »…ال نتفهــم ترسعكــم يف املطالبــة املســتعجلة بتغيــر الصبغــة  جانفــي 2018 رّدا كتابي

يف هــذا التوقيــت وهــذا الظــرف بالــذات خاصــة وان مجلــس النــواب متعهــد اآلن بدراســة مــروع قانــون 

جديــد يتعلــق بإعــادة تنظيــم القطــاع الســمعي والبــري….. وعــى ضــوء مــا ســبق فانــه يتعــذر علينــا 

االســتجابة لطلبكــم يف اآلجــال التــي حددمتوهــا وذلــك لعــدم جاهزيــة الوثائــق املطلوبــة«.

وبنــاًء عليــه أصــدر مجلــس الهيئــة بتاريــخ 13 جويليــة 2018 قــرارا يقــي بإيقــاف اجــراءات التســوية مبــا 

يجعــل القنــاة يف وضعيــة بــث دون إجــازة مــن الهيئــة عــى معنــى أحــكام الفصــل 31 مــن املرســوم عــدد 

116 لســنة 2011.

وبتاريــخ 28 ســبتمر 2018 عاينــت وحــدة الرصــد بالهيئــة مواصلــة القنــاة البــث دون الحصــول عــى إجــازة 

مــن الهيئــة وعــدم امتثالهــا للقــرار الصــادر بتاريــخ 13 جويليــة 2018.

كــام وجهــت الهيئــة بتاريــخ 05 أكتوبــر 2018 إعــام مبخالفــة للممثــل القانــوين للقنــاة إلعامــه باملخالفــة 

املتمثلــة يف البــث دون إجــازة مــن الهيئــة العليــا املســتقلة لاتصــال الســمعي والبــري عــى معنــى أحــكام 

الفصــل 31 مــن املرســوم عــدد 116 لســنة 2011.

وحــر بتاريــخ 12 أكتوبــر 2018 األســتاذ »زيــاد اللجمــي« نيابــة عــن األســتاذ »محمــد الزعنــوين« محامــي 

القنــاة واطلــع عــى ملــف املخالفــة املنســوبة إليهــا وقــّدم ملحوظاتــه الكتابيــة بشــأنها طالبــا مــن مجلــس 

الهيئــة الرجــوع عــن قــرار املخالفــة، وعــّر عــن »اســتعداده إليجــاد حــل يــريض جميــع األطــراف« حســب 

تعبــره.

وبنــاًء عليــه قامــت الهيئــة بتوجيــه دعــوة للممثــل القانــوين للقنــاة التلفزيــة الخاصــة »نســمة« للحضــور 

مبقــر الهيئــة يــوم 31 أكتوبــر 2018، غــر أن املمثــل القانــوين اعتــذر عــن الحضــور نظــرا اللتزاماتــه املهنيــة 

وفــق مراســلته الــواردة عــى الهيئــة بتاريــخ 30 أكتوبــر 2018.

وبتاريــخ 12 نوفمــر 2018 وردت عــى الهيئــة مراســلة مــن املمثــل القانــوين للقنــاة طالبــا الحضــور مبقــر 

الهيئــة محــّددا املوعــد يــوم 14 نوفمــر 2018 عــى الســاعة الثانيــة بعــد الــزوال دون طلــب موافقــة الهيئــة 

ومل يحــر يف املوعــد املذكــور.

ــا ملــا ذكــر  ــة وفق ــا القانوني ــة الخاصــة »نســمة« يف البــث دون تســوية وضعيته ــاة التلفزي وباســتمرار القن

ــا لحــث  ــة باغ ــخ إصــدار الهيئ ــة 2014 تاري ــذ 16 جويلي ــع ســنوات من ــد عــن األرب ــا يزي رغــم انقضــاء م

ــدم  ــى التق ــي 2011 ع ــل 14 جانف ــص قب ــى تراخي ــة ع ــة املتحصل ــمعية والبري ــة الس ــآت اإلعامي املنش

مبلفــات ترشــحها وتســوية وضعيتهــا، وإمهــال املمثــل القانــوين للقنــاة عديــد املــرات للغــرض جعــل القنــاة 

تحــت طائلــة أحــكام الفصــل 31 مــن املرســوم عــدد 116 لســنة 2011 املــؤرخ يف 02 نوفمــر 2011 ويعرضهــا 

للعقوبــات الــواردة بــه والــذي ينــص عــى انــه :«يف حالــة مامرســة نشــاطات بــث دون إجــازة تســلط الهيئــة 

ــف  ــار وخمســن أل ــف دين ــن أل ــن عري ــراوح ب ــا ت ــا املســتقلة لاتصــال الســمعي و البــري خطاي العلي

دينــار ولهــا أن تــأذن بحجــز التجهيــزات التــي تســتعمل للقيــام بتلــك النشــاطات«، 
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ــة عــى  ــة مالي ــرارا يقــي بتســليط خطي ــخ 27 نوفمــر 2018 ق ــة بتاري ــس الهيئ ــه أصــدر مجل ــاًء علي وبن

ــار. ــف دين ــوين قدرهــا خمســون أل ــا القان ــة الخاصــة “نســمة” يف شــخص ممثله ــاة التلفزي القن
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الباب الثاين: مشاريع واهتاممات 

الهيئة خالل سنة 2018
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1.القسم األول: االنتخابات البلدية لسنة 2018

تُعــد االنتخابــات البلديــة التــي أجريــت يف 06 مــاي 2018 أول انتخابــات دميقراطيــة تُنظــم عــى املســتوى 

املحــي يف تاريــخ تونــس، وهــي تعــّر يف الواقــع عــن الرغبــة يف بنــاء أســس دميقراطيــة محليــة حقيقيــة مــن 

خــال املجالــس البلديــة يف كُل الجهــات تفعيــا للبــاب الســابع مــن الدســتور.

القرار املشرتك املتعلق بضبط القواعد الخاصة بتغطية الحملة االنتخابية البلديّة أ ( 

ــّم يــوم 14 فيفــري 2018 إمضــاء قــرار مشــرك )أنظــر  ــة، ت ــات البلدي ــة لانتخاب ــة اإلعامي لتنظيــم التغطي

ــق بضبــط القواعــد الخاصــة  ــا املســتقلة لانتخابــات يتعلّ املالحــق، صفحــة ....( بــن الهيئــة والهيئــة العلي

ــك. ــة وإجــراءات ذل ــة لوســائل اإلعــام واالتصــال الســمعية والبري ــة البلدي ــة االنتخابي ــة الحمل بتغطي

وأمــى هــذا القــرار كل مــن الســيد »محمــد التليــي املنــري« رئيــس الهيئــة العليــا املســتقلة لانتخابــات 

والســيد »النــوري اللجمــي« رئيــس الهيئــة العليــا املســتقلة لاتصــال الســمعي يف إطــار التنســيق والعمــل 

املشــرك بــن الهيئتــن.

وحــّدد هــذا القــرار املشــرك قواعــد التغطيــة اإلعاميــة أثنــاء الحملــة االنتخابيــة، وضبط حــق نفــاذ القامئات 

االنتخابيــة إىل وســائل اإلعــام الســمعية البريــة، باإلضافــة إىل مــا تقتضيــه املهــام التعديليــة للهيئــة مــن 

موانــع كالدعايــة االنتخابيــة غــر املبــارشة، كــام حــّدد القــرار التزامــات املنشــآت الســمعية البريــة عــى 

مســتوى االمكانيــات والرمجــة وتوفــر التقنيــات الازمــة الكفيلــة بتيســر نفــاذ املرشــحن إليهــا.

رئيس الهيئة ورئيس الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات يوقعان عى القرار املشرتك
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كان رهــان هــذه االنتخابــات مهــام ســواء بالنســبة للمواطنــن أو بالنســبة لألحــزاب السياســية والقامئــات 

املســتقلة، فعــر آليــات الدميقراطيــة التشــاركية ميــارس املواطــن حقــه املــدين يف اختيــار من ميثلــه يف املجالس 

البلديــة، فحــن تعتــر هــذه االنتخابــات مناســبة لألحــزاب السياســية لتقييــم وزنهــا وقيــاس شــعبيتها ـ

ومــن أجــل ذلــك ســعت الهيئــة اىل حســن االعــداد لهــذا االســتحقاق االنتخــايب عــر وضــع توصيــات لفــرة ما 

قبــل الحملــة االنتخابيــة لفائــدة الصحافيــن كــام ســعت اىل تأهيــل املراقبــن بوحــدة الرصــد التابعــة للهيئــة 

ــة  ــة اإلعامي ــة للتغطي ــة واملهني ــب القانوني ــاملة للجوان ــة ش ــم دورات تكويني ــن بتنظي ــك الصحافي و كذل

لانتخابــات.

معايري ومؤرشات تقييم نزاهة وحيادية االنتخابات البلدية ب ( 

وعيــا منهــا بالــدور الهــام لوســائل اإلعــام ســواء العموميــة أو الخاصــة باعتبارهــا فاعــا رئيســيا يف املســار 

ــمعي  ــال الس ــتقلة لاتص ــا املس ــة العلي ــت الهيئ ــة، عمل ــة االنتخابي ــال الحمل ــا خ ــي وخصوص الدميقراط

والبــري عــى ضــامن تغطيــة منصفــة ومتوازنــة لــكل األطــراف املتنافســة، وذلــك مــن خــال اتبــاع منهجيــة 

ــات  ــة االنتخاب ــم نزاهــة وحيادي ــدة لتقيي ــة املعتم ــر واملــؤرشات الدولي ــزة عــى املعاي ــة مرتك عمــل علمي

البلديــة. 

ولذلــك أنجــزت الهيئــة العليــا املســتقلة لاتصــال الســمعي والبــري تقريــرا حــول »رصــد التغطيــة اإلعامية 

لحملــة االنتخابــات البلديــة 2018«، حيــث راوحــت منهجيــة هــذا التقريــر بــن الرصــد الكمــي والكيفــي 

لــكل أشــكال التغطيــات الصحفيــة، ليبلــغ العــدد الجمــي للقنــوات التلفزيــة واإلذاعيــة املرصــودة 30 وســيلة 

ــي  ــد املح ــة البع ــاميش ومحوري ــا يت ــو م ــة، وه ــاة إذاعي ــة و22 قن ــوات تلفزي ــن 8 قن ــة ب ــة موزع إعامي

ــن  ــارة املواطن ــة يف إن ــة خاص ــة بصف ــة والجهوي ــام املحلي ــائل اإلع ــة دور وس ــات وأهمي ــذه االنتخاب يف ه

وتزويدهــم بــكل املعلومــات التــي تتعلــق باالنتخابــات البلديــة.

ــا و06  ــر مجمــوع 14 يوم ــه يف هــذا التقري ــم رصــده وتحليل ــذي ت ــي اإلجــاميل ال ــز الزمن ــغ الحي ــث بل حي

ســاعات و08 دقائــق و16 ثانيــة، موزعــة بــن املــدة الزمنيــة املخصصــة لتدخــات املرشــحن وكل الفاعلــن 

السياســين، واملــدة الزمنيــة املخصصــة لتغطيــة بقيــة أنشــطة الحملــة االنتخابيــة التــي شــملت حــويل 5245 

برنامجــا تــّم رصــده.

ونظــرا للــدور الكبــر الــذي باتــت تلعبــه شــبكات التواصــل االجتامعــي خــال املحطــات االنتخابيــة، ارتــأت 

الهيئــة العليــا املســتقلة لاتصــال الســمعي والبــري، ضمــن هــذا التقريــر، إىل إيــاء األهميــة الازمــة لرصــد 

دور صفحــات التواصــل االجتامعــي الخاصــة بالقنــوات التلفزيــة واإلذاعيــة أو برامجهــا يف تغطيــة الحملــة 

االنتخابيــة البلديــة 2018. حيــث تــم رصــد كل منشــورات الفايســبوك، كميّــا وكيفيّــا، باالعتــامد عــى برمجيــة 

خاصــة أعدهــا فريــق اإلعاميــة بالهيئــة، مكنتهــا يف النهايــة مــن اســتخراج ومتابعــة البيانــات التــي تــرد عــى 

صفحــة الفايســبوك. وذلــك بهــدف اإلجابــة عــن األســئلة املتعلقــة بقامئــة وســائل اإلعــام األكــر نشــاطا عــى 

ــرا  ــر تأث ــة إىل الصفحــات األك ــة، إضاف شــبكة التواصــل االجتامعــي واإلســراتيجية املعتمــدة خــال الحمل

وشــكل التفاعــل الــذي أنشــئ مــع املتابعــن لهــذه الشــبكات. 
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إذ تــم رصــد وتحليــل حــوايل 55 صفحــة عامــة تضمنــت 40.293 منشــورا خــال فــرة الحملــة االنتخابيــة 

ــر  ــن الن ــة ب ــبكات املراوح ــذه الش ــتخدمي ه ــات مس ــاميل لتفاع ــدد اإلج ــاب الع ــع احتس ــة، م البلدي

ــل. ــواع ردود الفع ــف أن ــة إىل مختل ــاب، إضاف ــق واإلعج والتعلي

كــام تطــرق هــذا التقريــر يف جزئــه األخــر إىل جملــة الخروقــات املرصــودة خــال فــرة الحملــة االنتخابيــة 

البلديــة والتــي تراوحــت يف مجملهــا بــن الدعايــة السياســية وحضــور مرشــحن يف برامــج حواريــة وطنية ويف 

وســائل إعــام أجنبيــة. وهــو مــا يُخالــف أحــكام فصــول القانــون األســايس املتعلــق باالنتخابــات واالســتفتاء 

وأحــكام فصــول القــرار املشــرك عــاوة عــن أحــكام فصــول املرســوم عــدد 116 لســنة 2011 املــؤرخ يف 02 

نوفمــر 2011، واملتعلــق بحريــة االتصــال الســمعي والبــري وبإحــداث الهيئــة العليــا املســتقلة االتصــال 

الســمعي والبــري.    

ج(       استعدادات الهيئة لالنتخابات البلدية

ويف إطــار تطويــر قــدرات الهيئــة التعديليــة خــال فــرات االنتخابــات، دّعــم برنامــج األمــم املتحــدة اإلمنــايئ 

مكتــب تونــس PNUD TUNISE الهيئــة يف تنظيــم دورات تدريبيــة لفريــق وحــدة الرصــد حــول مراقبــة 

التغطيــة اإلعاميــة خــال فــرة االنتخابــات، باإلضافــة إىل تقديــم الوســائل والخــرات الازمــة لهــا يف الدورات 

التدريبيــة التــي نظمتهــا لفائــدة الصحفيــن حــول التدابــر واملعايــر التــي يعتمدهــا الصحفــي يف التغطيــة 

اإلعاميــة يف فــرات االنتخابــات.

كــام واصــل برنامــج األمــم املتحــدة اإلمنــايئ مــن خــال التدريــب املســتمر دعــم الهيئــة يف مجــال تقنيــات 

 )PAVIA( ــا ــات، هــذا ورافــق الرنامــج األممــي مرصــد بافي ــة االنتخاب ــر مراقب ــم الجرافيــي لتقاري التصمي

ــات  ــة خــال االنتخاب ــة بالهيئ ــام الســمعية والبري ــائل اإلع ــناد وحــدة رصــد وس ــم وإس اإليطــايل يف دع

ــة 2018. البلدي
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2.القســم الثــاين: الهيئــات املســتقلة ودورهــا يف دعــم الدميقراطيــة وحقــوق اإلنســان: 

رابطــة الهيئــات العموميــة املســتقلة

-1 تأسيس رابطة الهيئات العمومية املستقلّة
يف إطــار التقــاء الهيئــات العموميّــة املســتقلة ضمــن آليّــة للتنســيق وتوحيــد الجهــود واملواقــف، انتظــم يــوم 

07 ســبتمر 2018، ملتقــى لإلعــان رســميا عــن تأســيس رابطــة الهيئــات العموميــة املســتقلة جمــع رؤســاء 

ــرة تفاهــم بــن هــذه الهيئــات تُنظــم مبوجبهــا  الهيئــات وثلــة مــن أعضائهــا حيــث تــّم خالــه توقيــع مذكّ

عاقــات التعــاون والتــآزر يف إطــار »رابطــة للهيئــات العموميّــة املســتقلة«.

السّيد النوري اللجمي، رئيس الهيئة، يوقع عى مذكّرة التفاهم بني الهيئات العمومية املستقلّة
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وجــاءت هــذه املبــادرة ملزيــد دعــم التنظيــم الجامعــي املشــرك، حيــث ســبق لهــذه الهيئــات أن توافقــت 

عــى بعــض أشــكال االتصــال والتعــاون والتنســيق، حتّــى أنّهــا صاغــت مواقــف جامعيّــة وأصــدرت بيانــات 

وباغــات مشــركة، إالّ أّن التقاءهــا ضمــن رابطــة للهيئــات العموميــة املســتقلّة يــأيت يف إطــار أكــر هيكلــة 

ــة. ــة وغــر حكوميّ ــة وإقليميّ ــة مســتفيًدا مــن وجــود حــزام إســناد قوامــه منظــامت أمميّ وفاعليّ

وحــر حفــل توقيــع مذكــرة التفاهــم بــن الهيئــات العموميــة املســتقلة ممثلــن عــن هــذه الهيئــات وخــراء 

يف مجــاالت حقــوق اإلنســان واإلعــام وممثلــن عــن منظــامت املجتمــع املــدين باإلضافــة إىل ضيــوف عــن 

هيئــات ومنظــامت حقوقيــة دوليّــة.

ووقّــع عــى اتفاقيــة التفاهــم وتأســيس »رابطــة الهيئــات العموميــة املســتقلة« مثــان ســبع هيئــات وهــي 

الهيئــة العليــا املســتقلة لاتصــال الّســمعي والبــري وهيئــة النفــاذ إىل املعلومــة والهيئــة العليــا لحقــوق 

ــة ملكافحــة  ــة لحاميــة املعطيــات الشــخصيّة والهيئــة الوطنيّ اإلنســان والحّريــات األساســيّة والهيئــة الوطنيّ

ــث  ــار باألشــخاص حي ــة ملكافحــة االتّج ــة الوطنيّ ــب والهيئ ــن التعذي ــة م ــة للوقاي ــة الوطنيّ الفســاد والهيئ

قــّررت أن توّحــد جهودهــا وأن تناغــم برامجهــا ومشــاريعها بحيــث تتكامــل يف إطــار مــن التعــاون والتضامــن 

خدمــة لألهــداف الّســامية التــي تجمعهــا وال ســيام مــا تعلــق منهــا برســيخ ثقافــة املواطنــة وتعزيــز منظومة 

حقــوق اإلنســان وتطويرهــا، وتكريــس اســتقاليّة الهيئــات العموميّــة املســتقلّة وتأكيــد دورهــا املحــوري يف 

إرســاء الّدميقراطيّــة الناشــئة بتونــس.

ــتقلة  ــة املس ــات العموميّ ــاء الهيئ ــن رؤس ــيقيّة ب ــاوريّة والتنس ــاءات التش ــلة اللق ــدأت سلس ــد ب ــذا وق ه

وأعضائهــا بالتعــاون مــع الــركاء والّداعمــن منــذ أواســط شــهر أفريــل 2018 وكان أبرزهــا ملتقــى الحاّممات 

يف أواخــر شــهر جــوان مــن الســنة ذاتهــا، الــذي وضــع خارطــة طريــق ملــروع يجمــع بــن هــذه الهيئــات، 

مبقتــى مذكّــرة تفاهــم تحــّدد التزاماتهــم الجامعيّــة عــى الّصعيديــن اآلين واالســراتيجي. وخدمــة لألهــداف 

املشــركة وترســيخا الســتقاليّة هــذه الهيئــات تــّم االتفــاق باألســاس عــى البنــود التــايل ذكرهــا:

- إحداث رابطة الهيئات العموميّة املستقلة كإطار دائم للتشاور والتنسيق.

- تركيز تنسيقيّة إداريّة قارّة لهذه الرّابطة.

- تنظيم ملتقى سنوي بن الهيئات العموميّة املستقلة ومنظامت املجتمع املدين.

- تنظيم الندوة الّسنويّة للهيئات العموميّة املستقلة.

- تنظيم لقاءات تشاوريّة دوريّة بن الهيئات العموميّة املستقلة.

- وضــع آليّــات وبرامــج مشــركة بــن الهيئــات العموميّــة املســتقلة تســاعد عــى حســن التــرّف يف املــوارد 

املتاحة.

- تنظيم حمات منارصة مشركة كلاّم اقتى األمر ذلك.

- ضــامن مشــاركة أعضــاء الهيئــات املعنيّــة وموظفيهــا يف مختلــف األنشــطة التــي تنظمهــا كّل هيئــة، عــى 

غــرار النــدوات والــّدورات التكوينيّــة.

ــات واملهــاّم الخاّصــة  - تبــادل الّدراســات والتقاريــر واملنشــورات التــي تنجزهــا كّل هيئــة يف إطــار الّصاحيّ

بهــا.
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- تنظيم لقاءات مشركة من أجل تبادل الخرات والتعاون عى إدارة املشاريع.

ــون  ــاص بالقان ــاب خ ــات بب ــراد الهيئ ــتقلّة تطالــب بإف ــات العموميــة املس ــة الهيئ -2 رابط

األســايس للميزانيــة
إثــر إدراج لجنــة املاليــة والتخطيــط والتنميــة مبجلــس نــّواب الشــعب، مــروع القانــون األســايس للميزانيــة 

ــات  ــة الهيئ ــّرت رابط ــه، ع ــة علي ــر 2018 للمصادق ــوم 06 نوفم ــتها لي ــد جلس ــا وتحدي ــدول أعامله يف ج

العموميــة املســتقلّة عــن تحفظهــا عــى نــص مــروع قانــون امليزانيــة الــذي ال يتضمــن االســتقالية املاليــة 

للهيئــات، كــام وّجهــت دعــوة ملجلــس نــواب الشــعب إىل مراجعــة مــروع القانــون.

ويف الســياق ذاتــه دعــت الرابطــة إىل إفــراد الهيئــات العموميــة املســتقلّة ببــاب خــاص يف القانــون األســايس 

للميزانيــة يأخــذ بعــن االعتبــار خصوصيــة هــذه الهيئــات وعــدم تبعيتهــا للســلطة التنفيذيــة فيــام يتعلــق 

بإعــداد ومناقشــة ميزانياتهــا والتــرف فيهــا.

-3 تنظيم املنتدى السنوي األّول لرابطة الهيئات العمومية املستقلّة 
نظّمــت رابطــة الهيئــات العموميــة املســتقلّة، خــال الفــرة املمتــّدة مــن 30 نوفمــر إىل 02 ديســمر 2018، 

ــو  ــعار: »نح ــت ش ــتقلة تح ــة املس ــات العمومي ــة الهيئ ــنوي األول لرابط ــدى الس ــات، املنت ــة الحامم مبدين

ــة املســتقلة ومنظــامت املجتمــع املــدين«، بدعــم مــن الشــبكة  ــات العمومي ــن الهيئ ــة اســراتيجية ب رشاك

األورومتوّســطية لحقــوق اإلنســان ومؤّسســة »فريديريتــش هــرت« واملعهــد الدمنــاريك ملناهضــة التعذيــب 

ــة. واملعهــد الدمنــاريك لحقــوق اإلنســان ومركــز الكواكبــي للتحــّوالت الدميقراطيّ
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حضور الهيئة يف املنتدى السنوي األول لرابطة الهيئات العمومية املستقلة

ومثـّـل مزيــد التنســيق بــن الهيئــات العموميّــة املســتقلة ومنظــامت املجتمــع املــدين والتقريــب بينها تيســرا 

لفتــح اآلفــاق وخلــق الفضــاءات ووضــع برامــج رشاكــة أهــم أهــداف هــذا املنتــدى. وللغــرض تــّم عــرض 

املشــاريع الكــرى للمنظــامت والهيئــات الّدوليــة واألمميّــة التــي تعتــزم إقامــة رشاكات وبرامــج مــع مختلــف 

الهيئــات العموميّــة املســتقلة، والتعــرّف مــن خــال ذلــك عــى فــرص وآليــات إدمــاج املجتمــع املــدين فيهــا.

وشــارك يف هــذا املنتــدى رؤســاء وأعضــاء مجالــس الهيئــات العموميّــة املســتقلة وهي الهيئــة العليا املســتقلة 

لاتصــال الّســمعي والبــري والهيئــة العليــا لحقــوق اإلنســان والحّريــات األساســيّة والهيئــة الوطنيّــة لحاميــة 

ــة  ــات والهيئ ــتقلة لانتخاب ــا املس ــة العلي ــاد والهيئ ــة الفس ــة ملكافح ــة الوطنيّ ــخصيّة والهيئ ــات الش املعطي

الوطنيّــة للوقايــة مــن التعذيــب وهيئــة النفــاذ إىل املعلومــة والهيئــة الوطنيّــة ملكافحــة االتّجــار باألشــخاص، 

إىل جانــب ممثلــن عــن حــوايل 200 جمعيّــة مــن مختلــف جهــات الجمهوريـّـة ومختلــف املجــاالت، وممثلــن 

عــن حــوايل 30 منظمــة دوليّــة. 

ــات«  ــل ســت )06( إذاعــات يف إطــار برنامــج »صــوت الهيئ ــة خاصــة مــن قب ــدى بتغطي كــام حظــى املنت

ــن  ــيليوم« بالقري ــي و«س ــزاوة« بقب ــة : »نف ــات الجمعياتي ــة واالذاع ــباب« العمومي ــة »الش ــي إذاع وه

و«دريــم أف.أم« بحاجــب العيــون مــن واليــة القــروان و«راديــو 6« تونــس و«راديــو أمــل« بتونــس الكــرى.
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3.القســم الثالــث: مــروع التوأمــة مــع املجلــس األعى للســمعي البــرصي البلجيي 

INA واملعهــد الوطنــي للســمعي البــرصي الفرني CSA

انطلــق مــروع التوأمــة حــول »التعزيــز املؤســي للهيئــة الدســتورية املكلفــة بتعديــل وتطويــر قطــاع 

االتّصــال الّســمعي والبــري« يف غــرة أكتوبــر 2018 يف إطــار برنامــج دعــم تنفيذ اتفــاق الراكــة واالنتقال 

الدميقراطــي )P3AT3(،بالتعــاون والراكــة مــع املجلــس األعــى لاتّصــال الّســمعي والبــري  ببلجيــكا 

واملعهــد الوطنــي لألرشــيف الّســمعي والبــري  بفرنســا وبدعــم مــايل مــن قبــل االتحــاد األورويب يقــدر 

ــة ودعــم املؤهــات  ــز القــدرات التابعــة للهيئ ــك بهــدف املســاهمة يف تعزي ــف أورو، وذل ــثاممنائة  أل بـ

التقنيــة والعمليــة يف العديــد مــن املياديــن املتعلقــة بتعديــل وســائل اإلعــام الســمعية والبريــة.

ــل  ــة 21 شــهرا  يدعمهــا تعــاون متواصــل مــن قب ــوم عمــل يف تونــس طيل يشــمل هــذا املــروع 300 ي

»مستشــار مقيــم للتوأمــة » يعمــل عــى عــن املــكان بالهيئــة، ومتابعــة للرنامــج يف كل مــن بروكســال 

ــة. ــارات دراســية متبادل وباريــس، إىل جانــب زي

ولتنفيذ األنشطة املقررة يف عقد التوأمة تّم العمل عى خمسة محاور كاآليت:

• املحور األول:  االستراف

• املحور الثاين:  الرصد و التعديل 

• املحور الثالث:  الوسائل التقنية املعتمدة يف األرشيف السمعي البرصي

• املحور الرابع:  الدراسات والبحوث

• املحور الخامس:  االتصال

وقد تم تحديد هذه املحاور بالتشاور مع الهيئة ووفقا لحاجياتها وبرامج عملها.

إذ أن الهــدف مــن إحــداث مركــز للبحــوث صلــب الهيئــة هــو دعــم العمليــة التعديليــة وتعزيــز خــرات 

الهيئــة يف عاقــة باملجــال األكادميــي. كــام أن تعزيــز آليــات الرصــد يُضيــف مواضيــع جديــدة لــه، مثــل 

التعدديــة الثقافيــة وحاميــة القارصيــن واالتصــال التجــاري. مــن ناحيــة أخــرى فــإن تركيــز قاعــدة بيانــات 

موحــدة لألرشــيف الســمعي البــري بتونــس ســيكون لــه أهميــة كبــرة لــدى جمهــور واســع جــدا. كــام 

أن تعزيــز العمــل االتصــايل للهيئــة يف عاقــة بالقطــاع مــن جهــة ويف عاقــة باملواطنــن مــن جهــة أخــرى 

ســيعزز شــفافية القــرارات وانفتــاح الهيئــة عــى جمهورهــا وســيدعم مروعيتهــا.

ولقــد تــم تنفيــذ خطــة العمــل األوليــة ملــروع التوأمــة للفــرة املمتــدة مــن 21 ســبتمر إىل 31 ديســمر 

ــخ 28  ــي بتاري ــي و البلجي ــة التون ــروع التوأم ــي م ــرف رئي ــن ط ــى م ــاق املم ــا لاتف 2018 وتبع

نوفمــر 2018 وتنفيــذا للعنــارص املنصــوص عليهــا يف عقــد التوأمــة حيــث  تــم إنجــاز 10 مهــام مــن جملــة 

62 مهمــة  أي مــا يعــادل 16 %  و ذلــك خــال الثــايث األول كــام يــي:

• األنشطة األفقية

 تم تنفيذ أربع مهام تركزت جلها حول مناقشة وإعداد خطة العمل لألشهر الستة القادمة.

ــاح أعــامل املــروع  ــان وذلــك يف إطــار اإلعــداد لنــدوة افتت ــذ مهمت ــم تنفي وضمــن برنامــج االتصــال، ت
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التوأمــة بتاريــخ 13 ديســمر 2018 بتونــس العاصمــة حــول »الدعــم املؤســي للهيئــة الدســتورية املكلفــة 

ــة  ــاق الراك ــذ اتف ــم تنفي ــج دع ــار برنام ــري« يف إط ــمعي والب ــال الّس ــاع االتّص ــر قط ــل وتطوي بتعدي

ــة مــع  ــر العاق ــك بحضــور الســيد »محمــد الفاضــل محفوظ«،وزي ــال الدميقراطــي )P3AT3(، وذل واالنتق

ــب  ــس،  إىل جان ــاد األورويب بتون ــفر االتح ــان، وس ــوق اإلنس ــدين وحق ــع امل ــتورية واملجتم ــات الدس الهيئ

ســفراء البلــدان األوروبيــة الريكــة يف هــذا املــروع )بلجيــكا وفرنســا( واملنــدوب العــام ملقاطعــة والونيــا 

بروكســل وأعضــاء الهيئــة وموظفيهــا وأعضــاء مــن املجلــس األعــى لاتّصــال الّســمعي والبــري  ببلجيــكا 

ــه.  ــن واملشــاركن في ــي لألرشــيف الّســمعي والبــري  بفرنســا ومختلــف الفاعل واملعهــد الوطن

• املحور الثالث:  الوسائل التقنية املعتمدة يف األرشيف السمعي البرصي

تــم تنفيــذ ثــاث مهــامت مــن قبــل مجموعــة مــن الخــراء األوربيــن وذلــك يف إطــار التدقيــق يف املضامــن 

اإلعاميــة للقنــوات اإلذاعيــة و التلفزيــة وهــي كالتــايل:

1. مهمــة معاينــة برنامــج التخزيــن الرقمــي متــت يف الفــرة املمتــدة مــن 5 إىل 7 نوفمــر  2018 بحضــور 

رئيــس الهيئــة و فريــق اإلعاميــة ومســؤويل وحــدة الرصــد.

2. مهمــة معاينــة تخزيــن البيانــات عــى مســتوى مــوزع املعلومــات و األقــراص املمغنطــة متــت يف الفــرة 

املمتــدة مــن 7 إىل 9 نوفمــر 2018 بحضــور رئيــس الهيئــة و فريــق اإلعاميــة و مســؤويل مركــز الرصــد.

3. مهمــة معاينــة حــول دراســة الوثائــق و طريقــة تخزيــن البيانــات متــت يف الفــرة املمتــدة مــن 11 إىل 13 

ديســمر 2018 بحضــور رئيــس الهيئــة و فريــق اإلعاميــة ومســؤويل مركــز الرصــد.

• املحور الرابع: الدراسات والبحوث

يف إطــار إعــداد كــراس الــروط لوحــدة الدراســات والبحــوث تــم إنجــاز مهمتــن مــن قبــل خبــرة أوروبيــة 

ملعاينــة :

-املوارد البرية

- املعدات

- املوارد املالية

-الراكة القامئة

- البعثات بالخارج

- املواضيع ذات األولوية

- تنظيم سر العمل

• املحور الخامس: اإلعالم واالتصال

ــر أورويب  ــل خب ــن قب ــة م ــاز مهم ــم إنج ــام واالتصــال ت ــة لوحــدة اإلع ــة الداخلي ــم املعاين ــار تدعي يف إط

امتــدت عــى يومــي 14 و15 نوفمــر 2018 بغايــة تحديــد اإلمكانيــات البريــة املوجــودة بوحــدة اإلعــام 

واالتصــال وتحديــد اإلمكانيــات اللوجســتية والتقنيــة التــي تحتاجهــا لتدعيــم عملهــا و فهــم طــرق العمــل 

املوجــودة.
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4.القسم الرابع: قياس نسب االستامع واملشاهدة:

أ( التقّدم يف اتجاه تنظيم القطاع:

مــن بــن امللفــات التــي أولتهــا الهيئــة اهتاممــا خاصــا خــال ســنة 2018 ملــف تنظيــم قطــاع قيــاس نســب 

االســتامع واملشــاهدة. وينــدرج ذلــك يف إطــار مهــام الهيئــة املنصــوص عليهــا يف املرســوم عــدد 116 لســنة 

2011 حيــث ينــص الفصــل 16 منــه عــى أن الهيئــة تتــوىل »العمــل عــى ســن املعايــر ذات الطابــع القانــوين 

ــا«.  ــد به ــة التقي ــري ومراقب ــمعي والب ــال الس ــآت االتص ــج منش ــن لرام ــدد املتابع ــاس ع ــي لقي أو التقن

وتتمثــل أهميــة قيــاس نســب االســتامع واملشــاهدة يف عاقتــه املبــارشة بتنظيــم ســوق اإلشــهار يف القطــاع 

الســمعي البــري ويف تثبيــت قواعــد الشــفافية واملنافســة بــن مختلــف منشــآته، خاصــة وأن القطــاع مــازال 

يعــاين إىل حــد اآلن مــن الغمــوض والفــوىض. لذلــك فــإن إيجــاد اآلليــات الكفيلــة بضــامن املصداقيــة عــى 

عمليــة قيــاس نســب االســتامع واملشــاهدة وتحقيــق اإلجــامع حولهــا مــن قبــل مختلــف املتدخلــن، مــن 

الخطــوات املهمــة التــي ارتــأت الهيئــة العمــل عليهــا بالتــوازي مــع البحــث يف اآلليــات واإلجــراءات القانونيــة 

والتقنيــة الخاصــة بهــا.

ب( تنسيق وتشاور لتنظيم قطاع قياس نسب االستامع واملشاهدة:

وبالنظــر لخصوصيــة هــذا القطــاع الــذي يهــم عــدة أطــراف متدخلــة فيــه، منهــا مثــا املنشــآت اإلعاميــة 

ــخيص  ــتوى التش ــن: مس ــتوين اثن ــى مس ــة ع ــتغلت الهيئ ــد اش ــهرين... فق ــة واملستش ــمعية والبري الس

والبحــث لفهــم الســياق وخصوصيــة القطــاع واإلشــكاالت التــي ميكــن أن تطــرح أمــام عمليــة تنظيمــه وكان 

ذلــك مــن خــال لقــاءات جمعــت مجلــس الهيئــة ببعــض الخــراء يف املجــال والفاعلــن يف القطــاع الســمعي 

البــري. 

ــار أن قيــاس نســب االســتامع واملشــاهدة قطــاع يســتدعي مشــاركة  باإلضافــة إىل مســتوى التنســيق باعتب

العديــد مــن املتدخلــن وال ميكــن تنظيمــه إال مــن خــال إيجــاد آليــات للحــوار واالتفــاق عــى تصــور ورؤيــة 

موحــدة يلتــف حولهــا الجميــع.

ويف إطــار متابعــة التشــاور والتنســيق، ارتــأت الهيئــة توســيع دائــرة النقــاش واالطــاع أكــر عــى خصوصيــة 

القطــاع يف تونــس وعــى اإلشــكاالت املطروحــة أمامــه، ويف املقابــل االطــاع عــى بعــض التجــارب املقارنــة 

املتقدمــة يف مجــال تنظيــم قيــاس نســب االســتامع واملشــاهدة وتريــك مختلــف األطــراف املتدخلــة فيــه 

وإيجــاد اآلليــات الكفيلــة ببعــث هيــكل مســتقل يعنــى بتنظيــم هــذا القطــاع وفــق معايــر علميــة وشــفافة 

تضمــن مصداقيــة النتائــج التــي يقدمهــا وتعــزز الثقــة بــن كـــّل األطــراف.

وكان امللتقــى الــدويل الــذي نظمتــه الهيئــة )بدعــم مــن برنامــج املســاعدة الفنيــة وتبــادل املعلومــات التابــع 

لاتحــاد األورويب )TAIEX(( يومــي 23 و24 جانفــي 2018 بتونــس العاصمــة مناســبة لاطــاع عــى تجــارب 

متقدمــة يف املجــال ولتعميــق الحــوار وبلــورة مجموعــة مــن التوصيــات واملقرحــات ميكــن االســتئناس بهــا 

مســتقبا. وشــهد هــذا امللتقــى مشــاركة خــراء مــن تونــس ومــن بلــدان أخــرى يف املجــال وممثلــن عــن 
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ــاس نســب  ــة تونســية وممثلــن عــن مؤسســات مختصــة يف مجــال قي ــة ســمعية وبري مؤسســات إعامي

االســتامع واملشــاهدة. ومــن بــن التوصيــات التــي تــم التأكيــد عليهــا خــال هــذا امللتقــى ميكــن أن نذكــر:

- رضورة وضــع القواعــد الخاصــة بقيــاس جمهــور وســائل اإلعــام الســمعي البــري ومنــح الهيئــة 

التعديليــة الصاحيــات الازمــة لرصــده ومراقبتــه وضــامن الشــفافية والدقــة العلميــة يف املنهجيــة والتقنيــات 

ــتخدمة.  املس

ــوم بدراســة  ــن يف القطــاع ويق ــف الفاعل ــن عــن مختل ــه ممثل ــي مســتقل في ــكل مهن - رضورة إنشــاء هي

اهتامماتهــم واحتياجاتهــم، كــام يقــوم بالتحقــق مــن الخيــارات املنهجيــة والتكنولوجيــة وتحديــد مواصفــات 

نظــام القيــاس وطــرق متويلــه.

 - رضورة مراجعــة القواعــد الخاصــة بســوق اإلشــهار يف املجــال الســمعي البــري مــن خــال وضــع قواعــد 

ــف  ــن مختل ــف ب ــكل منص ــا بش ــح توزيعه ــاري وتتي ــال التج ــات االتص ــم عملي ــة تنظ ــفافة وموضوعي ش

املؤسســات باعتبارهــا عنــر أســايس لضــامن اســتمراريتها. 

- التأكيــد عــى أهميــة دور الســلط العموميــة يف دعــم املجهــودات الراميــة لتنظيــم قطــاع قيــاس نســب 

ــك. ــة لذل ــات الروري االســتامع واملشــاهدة وتوفــر كل اإلمكاني

ويف زيــارات دراســية بالخــارج اطلــع أعضــاء مــن مجلــس الهيئــة عــى التجــارب العامليــة املقارنــة يف هــذا 

املجــال بــكل مــن فرنســا وبريطانيــا، وهــم كل مــن الســيّد »الحبيــب بلعيــد« والســيّدة »آســيا العبيــدي« 

والســيّد »هشــام الســنويس«.

السّيد النوري اللجمي، رئيس الهيئة، يفتتح أشغال امللتقى الدويل حول قياس نسب االستامع 

واملشاعدة
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ويف إطــار التنســيق بــن الهيئــة ورئاســة الحكومــة يف هــذا الخصــوص فقــد تــم تنظيــم اجتــامع مــع ممثــل 

للحكومــة بتاريــخ 13 فيفــري 2018 كان مــن بــن أهــم النقــاط التــي تــم تداولهــا خالــه هــذا امللــف. وتــم 

ــاس  ــكل مســتقل لقي االتفــاق خــال هــذا االجتــامع عــى االنطــاق يف العمــل املشــرك بهــدف إرســاء هي

نســب االســتامع واملشــاهدة بالتعــاون مــع األطــراف املتدخلــة.

ويف الســياق ذاتــه ومتابعــة للتنســيق مــع األطــراف الفاعلــة، اســتقبلت الهيئــة بتاريــخ 15 فيفــري 2018، 

وفــدا ضــم ممثلــن عــن هيــاكل معنيــة بقطاعــي اإلشــهار وقيــاس نســب االســتامع واملشــاهدة وهــي كل 

مــن الغرفــة املهنيــة ملكاتــب اســتطاعات الــرأي والدراســات التســويقية والجمعيــة التونســية لقيــس نســب 

ــر يف  ــق أك ــبة للتعم ــاء مناس ــال. وكان اللق ــويق واالتص ــن يف التس ــية للمختص ــة التونس ــة والجمعي املتابع

تشــخيص واقــع القطــاع والتعــرف عــن قــرب عــى أهــم اإلشــكاالت والتحديــات التــي تواجهــه. وقــد تــم 

التأكيــد خــال هــذا اللقــاء عــى رضورة وأهميــة وضــع حــد للفــوىض الســائدة يف قطــاع اإلشــهار والــذي 

أثــر ســلبا يف إنتــاج املضامــن الصحفيــة وخاصــة يف جودتهــا. كــام تــم االتفــاق عــى توســيع دائــرة التنســيق 

ليشــمل مختلــف األطــراف املتدخلــة يف هــذا امللــف، وذلــك بهــدف فتــح بــاب االستشــارة يف ســبيل تكويــن 

لجنــة تتــوىل وضــع خطــة عمــل لركيــز هيــكل لقيــاس نســب االســتامع واملشــاهدة.

وكان للهيئــة لقــاء بتاريــخ 06 جــوان 2018 مــع نقابــة التلفــزات الخاصــة التابعــة لاتحــاد التونــي للصناعــة 

والتجــارة والصناعــات التقليديــة حيــث تــّم اســتعراض اإلشــكاالت التــي تواجههــا القنــوات التلفزيــة يف عاقــة 

ــا  ــي متــت ماحظته ــاس نســب االســتامع واملشــاهدة والتجــاوزات الت ــع اإلشــهار ومبســألة قي مبســألة توزي

وتأثرهــا يف شــفافية املعامــات وخاصــة يف مســتقبل املنشــآت اإلعاميــة وتوازنهــا املــايل.

ــبة  ــكان مناس ــهرين ف ــار املستش ــن كب ــة م ــع مجموع ــاء م ــم لق ــر 2018 تنظي ــخ 16 أكتوب ــم بتاري ــام ت ك

لاطــاع عــى مشــاغلهم ورؤيتهــم للقطــاع خاصــة وأنهــم معنيــن مبــارشة بهيــكل قيــاس نســب االســتامع 

واملشــاهدة الــذي ســيكونون ممثلــن فيــه. كــام تــم التطــرق لتصورهــم لهــذا الهيــكل ولدورهــم يف عاقــة 

ــة التطــور التكنولوجــي والنهــوض بقطــاع اإلعــام عمومــا. ــر جــودة املضامــن ومواكب بتطوي

ج( اتفاق رسمي إلحداث هيكل مستقل لقياس نسب االستامع واملشاهدة

يف إطــار لقــاء جمــع رئيــس الهيئــة العليــا املســتقلة لاتصــال الســمعي والبــري الســيد »الّنــوري اللّجمــي« 

وعضــو مجلســها الســيد »هشــام الســنويس«، برئيــس الحكومــة الســيد »يوســف الشــاهد« بتاريــخ 09 أوت 

2018 للتباحــث يف مســائل وملفــات متعلقــة بقطــاع اإلعــام الســمعي البــري كان مــن بينهــا ملــف تنظيــم 

قيــاس نســب االســتامع واملشــاهدة، تــم االتفــاق عــى إحــداث هيــكل مســتقل مهمتــه األساســية تنظيــم 

قيــاس نســب االســتامع واملشــاهدة ووضــع حــد للفــوىض الســائدة فيــه. 

ــف  ــن مختل ــن ع ــيضم ممثل ــتقل س ــكل املس ــذا الهي ــإن ه ــامع، ف ــول واإلج ــة والقب ــى بالثق ــى يحظ وحت

األطــراف املتدخلــة يف القطــاع وســيعمل وفــق منهجيــة علميــة ومعايــر موضوعيــة تتميــز نتائجهــا بالدقــة 

ــة.   واملصداقي

ــاره  ــة باعتب ــاكل املهني ــدى الهي ــه صــدى إيجــايب خاصــة ل ــاق كان ل ــن اإلشــارة إىل أن هــذا االتف ــد م وال ب
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سيســاهم يف تنظيــم قطــاع اإلشــهار ودعــم حركيــة اقتصاديــة يف قطــاع اإلعــام الســمعي البــري وتشــجيع 

االســتثامر فيــه إضافــة إىل إمكانيــة خلــق مواطــن شــغل جديــدة وهــو مــا أكدتــه هــذه الهيــاكل يف بياناتهــا 

وتريحاتهــا اإلعاميــة.

ويف انتظــار تفعيــل هــذا االتفــاق وبعــث الهيــكل الــذي ســيتوىل املهمــة، يتــم االســتناد مؤقتــا لقــرار الهيئــة 

ــي  ــوين والتقن ــع القان ــر ذات الطاب ــط املعاي ــق بضب ــؤرخ يف 12 جــوان 2017 املتعل ــدد1 لســنة 2017 امل ع

ــد الرســمي  ــم نــره بالرائ ــذي ت ــاس عــدد املتابعــن لرامــج منشــآت االتصــال الســمعي والبــري وال لقي

للجمهوريــة التونســية يف عــدده 53 الصــادر يف 04 جويليــة 2017. ويتضمــن القــرار خاصــة األحــكام التاليــة: 

- مينــع عــى مكاتــب الدراســات التــي تقــوم بقيــاس نســب االســتامع واملشــاهدة أو طالبــي الخدمــة نــر 

نســب نتائــج االســتامع واملشــاهدة للمنشــآت الســمعية والبريــة وبثهــا بــأي شــكل مــن األشــكال إال بــإذن 

مكتــوب مــن املنشــآت املعنيــة بالنتائــج املشــار إليهــا.

- تلتــزم مكاتــب الدراســات املختصــة يف قيــاس نســب االســتامع واملشــاهدة بنــر جميــع املعطيــات املتعلقة 

ــى  ــتخلصة ع ــج املس ــل النتائ ــة تحلي ــتجوابها، ومنهجي ــل اس ــرق وتفاصي ــا وط ــدة ومتثيليته ــة املعتم بالعيّن

موقعهــا اإللكــروين وعــى كل املحامــل التابعــة لهــا املعــّدة للنــر، وذلــك يف ظــرف 24 ســاعة مــن تاريــخ 

نــر نتائــج القيــاس كــام تلتــزم باملحافظــة عليهــا ووضعهــا عــى ذمــة العمــوم عنــد الطلــب ومــد الهيئــة 

العليــا املســتقلة لاتصــال الســمعي والبــري بهــا عنــد االقتضــاء.

- تلتــزم منشــآت االتصــال الســمعي البــري باحــرام أحــكام هــذا القــرار واالمتنــاع عــن نــر أو بــث نتائــج 

ــة ملقتضياته. مخالف

ــتامع  ــب االس ــاس نس ــى قي ــرف ع ــتقل ي ــكل مس ــاء هي ــن إرس ــرار إىل ح ــذا الق ــل به ــتمر العم - يس

واملشــاهدة.
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5.القسم الخامس: مروع القانون البديل للمرسوم عدد 116 لسنة 2011

أ ( مسار تشاريك يف إعداد مروع القانون

واصلــت الهيئــة منــذ ســنة 2015 العمــل عــى إعــداد مــروع القانــون البديــل للمرســوم عــدد 116 لســنة 

ــه. وحرصــت  ــى الفصــل 19 من ــا مبقت ــة له ــات املخّول ــتنادا للّصاحيّ ــر 2011 اس ــؤّرخ يف 2 نوفم 2011 امل

عــى الحفــاظ عــى املكاســب التــي تحّققــت مــن خالــه يف مجــال حّريـّـة التعبــر والتــي ال بــّد مــن دعمهــا 

وتطويرهــا يف ســبيل إرســاء مشــهد ســمعّي بــرّي متعــّدد ومتنــّوع ومســتقّل ومســؤول وقــادر عى املنافســة 

ــات  ــم إىل مقّوم ــة تحتك ــة تعديليّ ــاء هيئ ــاه إرس ــع باتّج ــة إىل الّدف ــّي، إضاف ــّور التّكنولوج ــة التّط و مواكب

الّنجاعــة يف الّســياق التّونــّي مــن خــال توفــر ضامنــات اســتقاليّتها ومنحهــا الّصاحيّــات الكافيــة للقيــام 

بدورهــا كهيئــة دســتوريّة ُعهــد لهــا مبقتــى الّدســتور العمــل عــى دعــم الّدميقراطيّــة والّســهر عــى ضــامن 

حّريّــة التّعبــر واإلعــام وضــامن إعــام تعــّددي ونزيــه.

وقــد ِصيَغــت الوثيقــة الّنهائيّــة مــن مــروع القانــون باعتــامد صيغــة تشــاركيّة تــم فيهــا األخذ بعــن االعتبار 

آراء املختصــّن يف القانــون واإلعــام عــاوة عــى تريــك مختلــف األطــراف املتدّخلــة يف املجال.

ويف املقابــل عمــدت وزارة العاقــة مــع الهيئــات الدســتورية واملجتمــع املــدين وحقــوق االنســان عــى انجــاز 

مــروع مــواز أعّدتــه لجنــة فنيّــة يف الغــرض.

ــام  ــاع اإلع ــم قط ــذي ينظّ ــويّن ال ــار القان ــر اإلط ــاركيّة يف تطوي ــل التّش ــرورة تفعي ــة ب ــن الهيئ ــا م وإميان

ــة  ــس الهيئ ــاء جمــع مجل ــة مشــركة خــال لق ــاق عــى إحــداث هــذه لجن ــّم االتّف ــرّي، ت ــمعّي والب الّس

بالّســيّد »مهــدي بــن غربيّــة« الوزيــر املكلـّـف بالعاقــة مــع الهيئــات الّدســتوريّة واملجتمــع املــديّن وحقــوق 

ــبتمر 2016، ــخ 06 س اإلنســان بتاري

و ُعهــد لهــذه اللّجنــة مبهّمــة دراســة مــروع القانــون املَُعــّد مــن ِقبــل الهيئــة واملــروع املَُعــّد مــن ِقبــل 

اللّجنــة الفّنيّــة التّابعــة للــوزارة للخــروج مبــروع قانــون موّحــد يتــّم إعــداده وفــق مقاربــة تشــاركيّة فعليّــة 

مــع مختلــف األطــراف املتدّخلــة، ويعكــس املبــادئ األساســيّة للّدســتور ويضمــن حّريّــة التّعبــر واالتّصــال 

واســتقاليّة الهيئــة القادمــة مبــا يجعلــه محــّل دعــم ومنــارَصة مــن ِقبــل جميــع األطــراف املعنيّــة.

وتــم إجــراء استشــارة موســعة ملــروع القانــون األســايس املتعلـّـق بحريــة االتصــال الســمعي البري شــملت 

املجتمــع املــدين والــوزارات واملؤسســات والهيئــات املســتقلة يف مناســبتن، األوىل يف 14 أفريــل 2017 والثانيــة 

يف 18 أفريــل 2017.

ب ( محاولة الحكومة االلتفاف عى مروع القانون 

ــي  ــوم 30 جانف ــوق اإلنســان، ي ــدين وحق ــع امل ــتورية واملجتم ــات الدس ــع الهيئ ــة م ــام وزارة العاق ــر قي إث

2018 مبدينــة املنســتر، باستشــارة حــول مــروع قانــون متعلــق باالتصــال الســمعي البــري، أكّــدت الهيئــة 

ــد عــى اإلعــام العمومــي  ــذي جــاء يف ســياقات العمــل عــى وضــع الي ــذا املــروع ال ــق له ــا املطل رفضه

واالعتــداءات األمنيــة املتكــررة عــى الصحفيــن والتنصــت عــى مكاملاتهــم الهاتفيــة ومحــاوالت إعــادة إحيــاء 
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وكالــة االتصــال الخارجــي، واعتــرت أن مــروع قانــون الحكومــة بجزأيــه يعــد تراجعــا عــاّم تــّم اكتســابه 

إىل حــدود ســنة 2018 يف مجــال اإلعــام والحقــوق والحريــات، ورضبــا للمبــادئ الدميقراطيــة التــي يقرهــا 

الدســتور ويفتــح املجــال واســعا لــرب اســتقالية الهيئــة ومؤسســات اإلعــام الســمعية البريــة.

 ودعــت مجلــس النــواب إىل التدخــل واإلرساع يف تبّنــي منظومــة قانونيــة تضمــن حريــة التعبــر واســتقالية 

هيئــة االتصــال الســمعي البــري واملؤسســات اإلعاميــة وتضــع حــدا لهــذه املحــاوالت الخطــرة التــي تهــّدد 

الــدور التعديــي للهيئــة وتحــد مــن اســتقالية اإلعــام ونجاعــة عملــه.

وذكّــرت الهيئــة مبوقفهــا الرافــض لتجزئــة القانــون وتشــتيت نصوصــه وفصــل قانــون الهيئــة التعديليــة عــن 

قانــون االتصــال الســمعي البــري ملــا يف ذلــك مــن انعكاســات ســلبية عــى مــدى نجاعــة هــذه النصــوص 

وحســن تطبيقهــا، وتدعــو إىل دعــم املبــادرة التريعيــة النيابيــة الخاصــة مبــروع قانــون أســايس يتعلــق 

بحرية االتصال السمعي البري وهو مشـــروع قانـــون موحـــد وشـــامل ملختلـف جوانـــب النظـام القانونـي 

لقطـاع االتصـال السـمعي البصـري.

كــام جــّددت الهيئــة رفضهــا ملنهجيــة العمــل املعتمــدة مــن قبــل الــوزارة يف مســار إعــداد مشــاريع القوانــن 

والتــي اســتندت إىل استشــارات صوريــة شــكا ومضمونــا: شــكا بالنظــر لعــدم تريــك مختلــف األطــراف 

املتدخلــة يف القطــاع فيهــا، ومضمونــا بالنظــر لعــدم األخــذ بعــن االعتبــار املاحظــات واملقرحــات املقدمــة 

خالهــا مثــل اإلرصار عــى تجزئــة القانــون رغــم مآخــذ الخــراء واملختصــن والهيئــة عليــه. إضافــة إىل أنــه 

مل تتــم إحالــة نســخة مــن املــروع املذكــور عــى الهيئــة لدراســته وتدقيقــه مســبقا مــام يفقــد املشــاركة 

نجاعتهــا وجدواهــا.

ــا  ــي أكــدت، مــن خــال بياناته ــة ومنظــامت املجتمــع املــدين الت ــاكل املهني ــة مبواقــف الهي ونّوهــت الهيئ

ورســائلها، »أن االستشــارات التــي قامــت بهــا الــوزارة شــكلية وغــر شــفافة، وغيّبــت الجهــات الفاعلــة يف 

القطــاع اإلعامــي«، وذكــرت يف هــذا الســياق بــأن القانــون املتعلــق بحريــة االتصــال الســمعي البــري هــو 

ــون يف  ــة القان ــة القطــاع وخصوصي ــات وحقــوق اإلنســان، وأن أهمي ــة الحري ــق أساســا بحامي ــون متعل قان

عاقــة بالحقــوق والحريــات تســتدعي مراعــاة متطلبــات جودتــه بتريــك مختلــف األطــراف املتدخلــة يف 

القطــاع وتنظيــم استشــارات واســعة بهــدف االســتامع إىل مختلــف وجهــات النظــر وتحقيــق أكــر قــدر مــن 

التوافــق حولــه.

ــا  ــا فإنه ــال تبنيه ــي يف ح ــور والت ــون املذك ــروع القان ــواردة مب ــات ال ــورة املقرح ــة إىل خط ــت الهيئ ونبّه

ستشــكل رجوعــا نحــو آليــات التحكــم والتاعــب باإلعــام وفــق منهجيــة النظــام الســابق. فســوف نكــون 

مثــا، وفــق هــذا املــروع، أمــام إعــام »عمومــي« صــوري يســيطر عــى مجلــس إدارتــه ممثلــو الــوزارات، 

ــة اإلعــام عــى حســاب الوظائــف األخــرى واالرتهــان إىل  وســوف يتــم تغليــب التوجــه التجــاري يف مقارب

نظــام الســوق بغــض النظــر عــن الظــروف الخاصــة التــي تعيشــها بادنــا إضافــة اىل دمــج الســلطة التنفيذيــة 

يف عمليــة إســناد اإلجــازات.



67تقرير نشاط الهيئة لسنة 2018

ج ( مروع قانون الحكومة رضب لحرية االتصال السمعي البرصي

ــا منهــا باملســؤولية وبــرورة الدفــع باتجــاه  ــة مــع مختلــف مراحــل هــذه االستشــارة وعي تفاعلــت الهيئ

التوصــل إىل صياغــة مــروع قانــون يســتجيب لــروح الدســتور وتحديــدا ملقتضيــات الفصــل 49 منــه، غــر 

أنــه تبــّن مــن خــال الخيــارات التــي ارتكــز عليهــا مــروع القانــون الــذي تــم إعــداده مــن قبــل الــوزارة 

بأنــه يتعــارض مــع مقتضيــات الدســتور يف مــا يتعلــق بضامنــات حريــة التعبــر واســتقالية الهيئــة التعديليــة 

ومنشــآت االتصــال الســمعي البــري. ومــع ذلــك اســتمرت الهيئــة يف التفاعــل عــى أن يفــي ذلــك إىل 

مراجعــة جذريــة لنقائصــه ولكــن دون جــدوى.

وأمــام إرصار الــوزارة عــى اعتبــار أن االختــاف مــع الهيئــة هــو اختــاف يتعلــق مبســألة شــكلية مرتبطــة 

بفصــل القانــون إىل جزئــن وال يتعلــق مبضمونــه، وّضحــت الهيئــة أن نقــاط االختــاف عديــدة وجوهريــة 

وتــرب حريــة االتصــال الســمعي البــري، ومــن أهمهــا:

مســألة الرشــح الحــر لعضويــة مجلــس الهيئــة مبــا مــن شــأنه فتــح البــاب أمــام املحاصصــة الحزبيــة   -

ورضب اســتقالية الهيئــة ونجاعتهــا.

ــوزارة  ــة ل ــة تابع ــات عمومي ــزج مبؤسس ــال ال ــن خ ــك م ــة وذل ــات الهيئ ــن صاحي ــص م التقلي  -

تكنولوجيــات االتصــال واالقتصــاد الرقمــي يف عمليــة التعديــل والتدخــل يف القــرارات التــي تصدرهــا.

ــون  ــروع القان ــار أن م ــى اعتب ــي ع ــي العموم ــق اإلعام ــتقالية املرف ــات اس ــر ضامن ــدم توف ع  -

املعــد مــن قبــل الــوزارة يهــدف إىل تركيــز مجلــس إدارة تطغــى عــى تركيبتــه الســلطة التنفيذيــة إضافــة إىل 

ــات. ــك املؤسس ــن تل ــؤولن ع ــاء املس ــات إعف ــط آلي ــدم ضب ع

ــل  ــكار وســائل اإلعــام الســمعي البــري مــن قب ــق بالحــد مــن احت ــات تتعل عــدم وجــود ضامن  -

األمــوال. رؤوس 

ــة  ــة إىل رئاســة الحكوم ــار مــن خــال املراســات املوجه ــذا الخي ــا له ــة عــن رفضه ــد عــرت الهيئ هــذا وق

ــاي 2017. ــخ 26 م ــذ تاري ــا من ــا املحــال عليه ورأيه
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.الباب الثالث: نشاط املرصد خالل 

سنة 2018
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1.القسم األّول: املشاريع املنجزة خالل سنة  2018

أ( تقرير حول التحوير الوزاري 2018

نظــرا للمتغــّرات اليوميّــة التّــي يشــهدها املشــهد الســيايس التونــي، عمــل مرصــد الهيئــة العليــا املســتقلّة 

لاتّصــال الســمعي والبــري برصــد التعاطــي اإلعامــي مــع التحويــر الــوزاري الــّذي اقرحــه رئيــس الحكومة 

»يوســف الشــاهد« يف 05 نوفمــر 2018، والــّذي جــاء يف ســياق ســيايّس معقــّد متيّــز باالنقســامات الحــاّدة 

بــن رافــض وداعــم لهــذا التحويــر الــوزاري.

ويف الســياق ذاتــه، أخــذ هــذا الحــدث حيّــزا هاّمــا مــن املشــهد اإلعامــي الســمعي البــري مــاّم اســتدعى 

وحــدة الرصــد بالهيئــة إىل دراســة كميّــة وكيفيّــة قامــت عــى تجميــع بيانــات ونتائــج علميّــة بهــدف تحديــد 

مــدى حيــاد كّل وســيلة إعاميّــة يف تعاطيهــا مــع هــذا الحــدث وســياقات الظهــور التـّـي جــاء فيهــا التحويــر 

الوزاري.

واقتــرت منهجيّــة الرصــد يف هــذا التقريــر عــى كيفيّــة التعاطــي اإلعامــي مــع موضــوع التحويــر الــوزاري 

مــن زاويــة عاقتــه مبختلــف الفاعلــن )الفاعلــون املؤسســاتيون واألحــزاب السياســية والفاعلــون املســتقلّون 

ومتدخلــون آخــرون(، دون رصــد األخبــار واملواضيــع األخــرى التـّـي بثـّـت يف الفــرة املرصــودة.

ووقــع اختيــار العينــة يف هــذا التقريــر عــى قنــاة إذاعيــة عموميــة وهــي اإلذاعــة الوطنيــة وقنــاة إذاعيــة 

خاصــة وهــي موزاييــك أف ام وقنــاة تلفزيــة عموميــة متثلــت يف الوطنيــة 1 وثــاث قنــوات خاصــة وهــي 

كل مــن الحــوار التونــي والتاســعة ونســمة يت يف.

وعــاد اختيــار هــذه العينــة مــن الوســائل اإلعاميــة إىل احتــواء شــبكة برامجهــا لرامــج حواريــة وتغطيــات 

خاصــة ذات عاقــة بالشــأن الســيايس والشــأن العــام، باإلضافــة إىل تعــّدد املواجيــز واملجــات اإلخباريــة التــي 

ارتبطــت يف مجملهــا مبوضــوع التحويــر الــوزاري.

ــوات  ــن القن ــة املرصــودة م ــوزاري بالنســبة للعيّن ــر ال ــة التحوي ــي لتغطي ــّم رصــد التعاطــي اإلعام ــد ت وق

التلفزيـّـة واإلذاعيّــة حيــزا زمنيــا اجامليــا بلــغ 43 ســاعة و57 دقيقــة و46 ثانيــة وذلــك خــال الفــرة املمتــّدة 

مــن 05 نوفمــر  2018 تاريــخ إعــان رئيــس الحكومــة »يوســف الشــاهد« عــن احــداث تحويــر وزاري جــزيئ 

إىل 12 نوفمــر 2018 تاريــخ املصادقــة عــى الركيبــة الجديــدة للحكومــة مــن قبــل مجلــس نــواب الشــعب.

واتســم التقييــم اإلعامــي للتحويــر الــوزاري يف أغلــب القنــوات التلفزيــة بالحيــاد بنســب عاليــة مــا عــدا 

قنــاة »نســمة« التــي كان تقييمهــا يف مجملــه يــراوح بــن املحايــد والســلبي، ويف القنــوات اإلذاعيــة اتســمت 

التغطيــة للموضــوع بتقييــم محايــد يف مجملــه.
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تقرير رصد التعاطي اإلعالمي مع موضوع التحوير الوزاري
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ب ( تقرير حول مروع قانون املالية لسنة 2019 

- مسار مناقشة قانون املالية لسنة 2019

أحــال مجلــس الــوزراء مــروع قانــون املاليــة لســنة 2019 عــى مجلــس نــواب الشــعب بتاريــخ 15 أكتوبــر 

2018، بعــد أن تــّم عرضــه عــى املجلــس الوطنــي للجبايــة. وقــد رشعــت لجنــة املاليــة والتنميــة والتخطيــط 

مبجلــس نــواب الشــعب يــوم 08 نوفمــر 2018 يف مناقشــته قبــل عرضــه عــى الجلســة العامــة واملصادقــة 

عليــه نهائيــا يــوم 10 ديســمر 2018 وفــق اآلجــال املنصــوص عليهــا بالدســتور.

وانطلقــت الجلســات العامــة املخّصصــة للّنظــر يف مــروع القانــون يــوم 22 نوفمــر 2018. وقــد خّصــص 

ــزان  ــة واملي ــة الدول ــروع ميزاني ــق مب ــام املتعلّ ــر الع ــة والتقري ــس الحكوم ــان رئي ــم بي ــوم األول لتقدي الي

التجــاري لســنة 2019. يف حــن خّصــص يــوم 23 نوفمــر للنظــر يف ميزانيــة كّل مــن مجلــس نــواب الشــعب 

ــّدة مــن 24 نوفمــر 2018 إىل05 ديســمر 2018  ــا الفــرة املمت ــة. أّم ــة ورئاســة الجمهوري ورئاســة الحكوم

ــوزارات والهيئــات الدســتورية واملجلــس األعــى للقضــاء. ــة ال ــات كافّ فخّصصــت لنقــاش مشــاريع ميزانيّ

وانطلقــت مناقشــة حــول مــروع قانــون املاليــة منــذ يــوم 06 ديســمر 2018 اىل غايــة 10 ديســمر 2018 

حيــث متــت املصادقــة عليــه يف كليتــه.

- تقرير حول تغطية وسائل اإلعام السمعية والبرية ملروع القانون

أثــار مــروع القانــون الكثــر مــن الجــدل داخــل الســاحة السياســية وخارجهــا بــن مؤيـّـد ومعــارض. وتركّــز 

هــذا الجــدل حــول مصداقيّــة الفرضيــات التــي قــام عــى أساســها وقابليتهــا للتحقيــق كنســبة النمــو املفرضة 

وســعر برميــل النفــط وحجــم تطــور امليــزان التجــاري يف مســتوى الــواردات والصــادرات. كــام شــمل هــذا 

ــي عــن املهــن الحــرّة  ــرّس املهن ــع ال ــون كرف ــة يف مــروع القان ــد اإلجــراءات األخــرى املتضّمن الجــدل عدي

ــا  ــار لضحاي ــة ورّد االعتب ــدوق الكرام ــة كصن ــة أو امليزاني ــق بالجباي ــي ال تتعلّ ــول الت ــض الفص ــام بع وإقح

االســتبداد.

امتــّد هــذا الجــدل إىل وســائل اإلعــام الســمعية البريــة وهــو مــا دفــع الهيئــة إىل رصــد هــذا املوضــوع 

ورصــد كيفيــة التعاطــي اإلعامــي معــه، خصوصــا أّن الفصــل 15 مــن املرســوم عــدد 116 لســنة 2011 املــؤرخ 

يف 02 نوفمــر 2011  نــّص يف القســم الثــاين منــه املتعلــق باختصاصــات الهيئــة عــى رضورة »دعــم حقــوق 

ــام  ــأن الع ــة بالش ــج املتعلق ــوع يف الرام ــة والتن ــامن التعددي ــال ض ــن خ ــة م ــام واملعرف ــوم يف اإلع العم

والســهر عــى برمجــة إعاميــة دقيقــة ومتوازنــة«.

ومتثّلت أهداف هذا التقرير يف ما يي :

رصــد الحيــز الزمنــي املخصــص لطــرح ومناقشــة مــروع قانــون املاليــة لســنة 2019 بهــدف معرفــة   -

ــروع. ــذا امل ــة له ــة والخاص ــة العمومي ــة والتلفزي ــوات اإلذاعي ــة القن ــدى مواكب م

ــدى  ــون وم ــروع القان ــع م ــة م ــمعية والبري ــة الس ــات اإلعامي ــي املؤسس ــة تعاط ــد كيفي رص  -

طرحــه. يف  وموضوعيّتهــا  حيادهــا 
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- معرفة مدى احرام قاعديت التنوع والتعدد يف اختيار الضيوف واملتدخلن.

- معرفة مدى إدماج وسائل اإلعام ملقاربة النوع االجتامعي يف التغطية املقدمة.

- معرفة مدى االلتزام بحق املواطن يف معلومة مبّسطة دقيقة وواضحة.

وتــّم اختتــام التقريــر يف صيغــة توصيــات لوســائل اإلعــام الســمعية والبريــة مــن أهمهــا، عــدم تقديــم 

ــوع  ــة الن ــاج مقارب ــة ورضورة ادم ــامءات حزبي ــم انت ــون له ــن تك ــن ح ــراء أو أكادمي ــة خ ــوف بصف ضي

ــي  ــاك تصــور قب ــي إىل أن يكــون هن ــوة اإلعــام العموم ــع، ودع ــل هــذه املواضي ــاول مث االجتامعــي يف تن

لتغطيــة مثــل هــذه األحــداث مــع رضورة تفعيــل آليــات التعديــل الــذايت ووجــوب أن يكــون هنــاك صحفين 

مختصــن يف مثــل هــذه املجــاالت.
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ج( تقرير حول موضوع العدالة االنتقالية

شــهد مســار العدالــة االنتقاليــة يف تونــس جــدال واســعا وذلــك منــذ إصــدار القانــون األســايس عــدد 53 لســنة 

2013 املــؤّرخ يف 24 ديســمر 2013 واملتعلـّـق بإرســاء العدالــة االنتقاليــة وتنظيمهــا.

وشــمل هــذا الجــدل تركيبــة هيئــة الحقيقــة والكرامــة ومهاّمهــا، وكذلــك مختلــف مراحــل مســار العدالــة 

االنتقاليــة بــدءا مــن كشــف الحقيقــة وحفــظ الذاكــرة، مــرورا بطــور املســاءلة واملحاســبة وجــر الــرر ورّد 

االعتبــار، وصــوال ملرحلــة املصالحــة.

وقــد عــرف هــذا املســار تجاذبــات عــّدة بــن األحــزاب السياســية ومكّونــات املجتمــع املــدين واملختّصــن يف 

القانــون وطيــف واســع مــن املجتمــع التونــي.

ــا،  ــة، وغاياته ــة االنتقالي ــون العدال ــول مضم ــيايس ح ــدل الس ــن الج ــات ب ــذه التجاذب ــون ه ــراوح مضم ت

ــال  ــة، ومج ــذه الهيئ ــة ه ــول تركيب ــوين ح ــدل القان ــن الج ــارها، وب ــى مس ــة ع ــة املرف ــا، والهيئ ومآالته

ــا. ــّدة عمله ــا، وم ــدود صاحياته ــا، وح تدّخله

عــاد هــذا الجــدل بشــكل الفــت خــال شــهر أكتوبــر 2018، وتحديــدا يف األســبوع األخــر مــن هــذا الّشــهر، 

إثــر إحالــة هيئــة الحقيقــة والكرامــة مللــّف وزيــر الّداخليــة الّســابق »أحمــد فريعــة« عــى الّنيابــة العموميّــة 

ــة بتونــس العاصمــة،  ــة االنتقالي ــة املتخّصصــة يف العدال ــرة الجنائي ــه مــن طــرف الدائ ــفر علي وتحجــر الّس

بعــد أن قضــت املحكمــة العســكرية يف حّقــه بالّســجن ملــّدة ســنتن مــع وقــف التّنفيــذ يف وقــت ســابق مــن 

أجــل نفــس الوقائــع التــي تعــود إىل 13 جانفــي 2011 واملعروفــة »بأحــداث الثــورة يف الفايــات«.

أّجــج هــذا اإلجــراء الخــاف الحاصــل يف الّســاحة السياســية الــذي وصــل إىل حــّد انســحاب كتلــة حــزب نــداء 

تونــس مــن الجلســة العاّمــة داخــل مجلــس نــواّب الشــعب وتهديدهــا مبقاطعــة بقيّــة الجلســات، وإطــاق 

الحــزب الدســتوري الحــّر لحملــة ضــّد هيئــة الحقيقــة والكرامــة، وهــو مــا أعــاد النقــاش مــرّة أخــرى داخــل 

الفضــاءات العامــة حــول اجــال انتهــاء أشــغال هــذه الهيئــة ومــدى رشعيّــة قراراتهــا.

امتــّدت هــذه النقاشــات والّراعــات بــن فاعلــن سياســين ومختصــن يف القانــون وأعضــاء هيئــة الحقيقــة 

ــال  ــتقلّة لاتص ــا املس ــة العلي ــس الهيئ ــع مجل ــاّم دف ــرّي، م ــمعّي الب ــام الس ــاءات اإلع ــة إىل فض والكرام

ــة االنتقاليــة. الســمعي والبــري بتكليــف وحــدة الرّصــد برصــد التعاطــي اإلعامــي مــع موضــوع العدال

وتكونــت العينــة التــي رصــدت مــن ثــاث قنــوات تلفزيــة وهــي الوطنيــة 1 عــن اإلعــام العمومــي والحــوار 

التونــي والتاســعة عــن اإلعــام الخــاص، وثــاث إذاعــات خاصــة، إذاعتــي »موزاييــك اف ام« و«شــمس اف 

ام« ألن مجــال بثهــام ميتــد عــى املســتوى الوطنــي وإذاعــة »جوهــرة اف ام« ومجــال بثهــا يغطــي الســاحل 

وتونــس الكــرى.  

ــة  ــة والرامــج الحواري ــة واملجــات اإلخباري ــواع مــن الرامــج وهــي النــرات اإلخباري ــة أن ــّم رصــد ثاث وت

ــة مبوضــوع  ــع املقاطــع املتعلق ــّم رصــد جمي ــث ت ــر 2018، حي ــن 22 و28 أكتوب ــّدة ب ــرة املمت خــال الف

ــد انتــامءات كل متدخــل أو  ــز الزمنــي االجــاميل للمداخــات وتحدي ــاس الحي ــة قي ــة بغاي ــة االنتقالي العدال

ضيــف يف منهــج كمــي تــم اعتــامده يف مرحلــة أوىل، ويف مرحلــة ثانيــة تــّم االعتــامد عــى آليــات التحليــل 

ــة. ــة االنتقالي ــن يف مناقشــة موضــوع العدال ــن واملعلقــن واملتدخل ــد مواقــف الصحفي الكيفــي لتحدي
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وقــد تركــزت التغطيــة اإلعاميــة ملوضــوع الرصــد يف املجــات اإلخباريــة وبدرجــة أقــل بكثــر يف النــرات 

ــعة  ــاة التاس ــة يف قن ــة والكرام ــة الحقيق ــتمرار هيئ ــة الس ــن الرافض ــف الصحفي ــت مواق ــة، هيمن اإلخباري

ــة  باألســاس وبدرجــة أقــل يف إذاعتــي موزاييــك اف ام وجوهــرة اف ام، فيــام هيمنــت املواقــف املوضوعي

عــى بقيــة القنــوات.
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2.القســم الثــاين: الــدورات والورشــات التدريبيــة التــي تلقاهــا املرصــد خــالل ســنة  

2018

نظّمــت الهيئــة العليــا املســتقلة لاتصــال الســمعي والبــري بالتعــاون مــع وزارة الشــــؤون الدينيــّـــة دورة 

ــي 2018،  ــي10و11 جانف ــي«، يوم ــاب الدين ــا »الخط ــد، موضوعه ــدة الرص ــي وح ــدة مراقب ــة لفائ تكوينيّ

ــة مــن األســاتذة املختّصــن يف  ــا ثلّ ــن، حيــث أرشف عليه ــن واالتصالي باملركــز االفريقــي لتدريــب الصحافي

علــوم الريعــة والّديــن.

ومتحــورت مداخــات املكّونــن حــول تفســر األحاديــث واآليــات القرآنيــة واملصطلحــات الرعيّــة وخطــورة 

ــي،  ــب املال ــا املذه ــن بينه ــب وم ــة واملذاه ــرق الكامي ــف بالف ــي، والتعري ــاب االعام ــا يف الخط توظيفه

والتعريــف بفقــه االختــاف وأقســام العقيــدة وأصولهــا، إىل جانــب طــرح الخطــاب الدينــي وعاقتــه بقضايــا 

العــر.

ــة الســمعية  ــّم رصدهــا يف املضامــن االعامي ــة لتجــاوزات ت ــّدم املشــاركون مــن وحــدة الرصــد يف أمثل وق

ــي.  ــع الخطــاب الدين ــا م ــة يف تعاطيه والبري

املشاركون من وحدة الرصد بالهيئة خالل الدورة التدريبية يف التعاطي اإلعالمي مع الخطاب 

الديني
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ويف إطــار االســتعداد لانتخابــات البلديــة والجهويـّـة لســنة 2018، تــّم تنظيــم دورة تدريبيّــة مبقــر الهيئة ملّدة 

ثاثــة أيّــام  12 و13 و14 فيفــري 2018، تتعلّــق بـ«رصــد التعّدديــة السياســيّة يف وســائل اإلعــام الســمعية 

والبريــة خــال الحملــة االنتخابيــة البلديــة«، وذلــك بالتعــاون مــع فريـــق دعـــم املســـار االنتخايب بتونـــس 

التّابـــع لرنامـــج األمــم املتّحـــدة اإلنـــاميئ، واملتكــّون مــن مجموعة مــن الخراء مبرصــد »بافيــا« االيطايل.

واســتفاد املرصــد يف هــذه الــّدورة مــن الجانــب النظــري، الــذي شــمل مراجعــة »منهجيّــة رصــد التعّدديــة 

السياســيّة يف القنــوات التلفزيــة واالذاعيــة يف الفــرة االنتخابيــة«، باإلضافــة إىل »منهجيّــة رصــد التجــاوزات 

ــق  ــة بالتغطيــة اإلعاميــة لانتخابــات«. ويف الســياق ذاتــه، تــّم العمــل عــى متاريــن تطبيقيــة تتعلّ املتعلّق

بالرّصــد الكمــّي للتعدديّــة السياســيّة مــن خــال مقاطــع مــن برامــج تلفزيــة، وأخــرى تشــمل رصــد عيّنــة 

ــة وإصاحهــا يف إطــار عمــل تشــاريك جامعــي. مــن القنــوات التلفزيــة واإلذاعيــة بطريقــة كيفيّ

ــة  ــات البلدي ــد، يف االنتخاب ــدة الرص ــي وح ــه ملراقب ــه ودعم ــا« مرافقت ــد »بافي ــراء مرص ــق خ ــل فري وواص

ــة. ويف هــذا االطــار، نظّمــت الهيئــة ورشــة نقــاش  مــن خــال تكثيــف ورشــات العمــل والتامريــن التطبيقيّ

ــت  ــي اعرض ــة الت ــة والتقنيّ ــات املنهجيّ ــّم الصعوب ــا أله ــت عرض ــارس2018، وتضّمن ــات يف 25 م بالحاّمم

املراقبــن خــال انجــاز تقريــر التعدّديــة السياســية، قبــل االنتخابــات البلديــة، وتقديــم اقراحــات وتوصيــات 

لتطويــر العمــل خــال رصــد التغطيــة اإلعاميــة لانتخابــات البلديــة.

ــد  ــام الرص ــاء أقس ــا، أرشف رؤس ــة مبقره ــا الهيئ ــي تنظمه ــة الت ــة الداخليّ ــدورات التكويني ــة لل ويف متابع

ــك عــى  ــات يف وســائل االتصــال الســمعي والبــري« وذل ــل ورصــد املخالف ــت بـ«التعدي عــى دورة تعلّق

مــدى يومــي18 و19 أكتوبــر 2018، وارتكــز محتــوى الــدورة باألســاس عــى عــرض القوانــن املنظّمــة لرصــد 

ــارة.  ــة مخت ــة ملعالجــة حــاالت واقعي ــن تطبيقي ــة، وانجــاز متاري ــة واإلذاعي ــوات التلفزي ــات يف القن املخالف

كــام شــارك عــدد مــن الراصديــن يف دورة تدريبيّــة متخصصــة يف »تقنيــات التحريــر اإلداري باللغــة العربيــة« 

أيــام 29 و30 و31 أكتوبــر 2018 مبركــز تكويــن مختــص يف اإلدارة بتونــس العاصمــة، وكان الهــدف مــن هــذه 

ــر اإلداري باللغــة العربيــة وإىل مســاعدتهم يف صياغــة  ــر مهــارات املشــاركن يف مــاّدة التحري الــدورة تطوي

الوثائــق اإلداريــة خاّصــة التقاريــر بأنواعهــا، وذلــك باالعتــامد عــى أمثلــة تطبيقيــة مختــارة.

وتــّم خــال يومــي 01 و02 نوفمــر2018 تنظيــم دورة تكوينيــة داخليّــة ثانيــة مبقــّر الهيئــة، حــول موضــوع 

»تعديــل االتصــال التجــاري يف اإلعــام الســمعي والبــري«، أرشف عليهــا كّل مــن الســيّدة »آســيا العبيــدي« 

نائبــة رئيــس الهيئــة، والســيّد »هشــام الســنويس« عضــو الهيئــة.

ــال  ــائل االتّص ــهار يف وس ــلوكيّة لإلش ــد الس ــق بالقواع ــرار املتعلّ ــا للق ــة توضيح ــّدورة التكوينيّ ــت ال وتضّمن

ــة،  الســمعي والبــري، وملختلــف أمنــاط االتصــال التجــاري، إىل جانــب معالجــة بعــض الحــاالت التطبيقي

ــة لتيســر رصــد اإلشــهار . والنقــاش بخصــوص مقــرح تطبيق

ــة متحــورت حــول »الطفــل يف اإلعــام« أرشف عليهــا الخبــر االستشــاري  وشــارك الراصــدون يف دورة تكوينيّ

ــا  ــا نظري ــدى األمــم املتحــدة الســيّد »بســام عيشــة« يومــي 06 و07 نوفمــر 2018، حيــث شــملت جانب ل

ــال  ــن خ ــا م ــا تطبيقي ــام، وجانب ــل يف اإلع ــور الطف ــة لحض ــات املنظّم ــن واالتفاقيّ ــرض القوان ــل يف ع متثّ

دراســة حــاالت. 
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ــة ثانيــة موضوعهــا »الطفــل يف اإلشــهار«  ويف هــذا االطــار الخــاّص بالطفولــة، نظّمــت الهيئــة دورة تكوينيّ

ــور  ــة لحض ــن املنظّم ــرّق إىل القوان ــث تط ــر 2018 ، حي ــي 08 و 09 نوفم ــه يوم ــر ذات ــا الخب أرشف عليه

ــة التونســية. ــة للتجرب الطفــل يف اإلشــهار والنقــاش بشــأنها يف مقارب

ويف ســياق مواكبــة املســتجّدات الوطنيــة، نظّمــت الهيئــة دورة تكوينيــة بشــأن »رصــد التعاطــي اإلعامــي 

مــع موضــوع الهجــرة« خــال املــّدة املمتــّدة مــن 14 إىل 16 نوفمــر 2018، حيــث تضّمنــت عرضــا للّنصــوص 

ــة لرصــد التجــاوزات يف التعاطــي  ــة بالهجــرة، وانجــاز حــاالت تطبيقي ــة املتعلّق ــة والدولي ــة الوطني القانونيّ

اإلعامــي مــع هــذا املوضــوع.  وقــد أرشفــت عــى هــذه الــدورة األســتاذة الجامعيــة  »ســارّة الحنــايف« وتــم 

االتفــاق يف ختامهــا عــى إعــداد »وثيقــة مرجعيــة حــول التعاطــي اإلعامــي مــع مواضيــع الهجــرة« يعدهــا 

فريــق مــن املرصــد مبعيــة الصحافيــن.  

وبالتعــاون مــع منظّمــة املــاّدة 19 واملفوضيّــة الّســامية لحقــوق اإلنســان تواصلــت ورشــات التدريــب التــي 

نظمتهــا الهيئــة يف شــهر ديســمر 2018 يف دورة تكوينيــة موضوعهــا »حّريــة التعبــر وخطابــات الكراهيــة«، 

ــة املــاّدة 19، الســيّد  ــام مــن الشــهر ذاتــه. وأرشف عليهــا املستشــار القانــوين ملنظّم ــة أيّ امتــدت عــى ثاث

»أميــن الزغــدودي«.

ومّكنــت هــذه الــدورة التكوينيــة الراصديــن مــن اكتســاب معــارف نظريــة، تتعلـّـق باإلطــار القانــوين التوني 

والــدويل لحريـّـة التعبــر، والقيــود املروعــة عــى هــذا الحــّق، مــن خــال االختبــار الثــايث يف حاميــة حّريــة 

التعبــر واإلعــام، إىل جانــب املعــارف التطبيقيّــة مــن خــال التــدرّب عــى منهجيــة رصــد خطــاب التحريــض 

ــارة وفــق  ــة، ورصــد أصنــاف خطابــات الكراهيــة انطاقــا مــن دراســة حــاالت تطبيقيــة مخت عــى الكراهيّ

مجموعــات والنقــاش بخصوصهــا وتــّم خالهــا ضبــط جملــة مــن التوصيــات. 

خــال ســنة 2018 واصلــت الهيئــة العليــا املســتقلة لاتصــال الســمعي والبــري تعزيــز عاقاتهــا الثنائيــة 

مــع نظرائهــا مــن خــال تبــادل الّزيــارات وتعزيــز مجــال تبــادل الخــرات واملشــاركة يف نــدوات ولقــاءات 

ــة ومــن أهــم هــذه األنشــطة: ــة ومحليّ عامليّ
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القسم األّول: الندوات والتظاهرات الوطنية  1-
ــة  ــي لإلذاع ــوم العامل ــال بالي ــى االحتف ــري 2018،يف ملتق ــي16 و17 فيف ــدى يومي ــى م ــة ع ــاركت الهيئ ش

مبدينــة دوز الــذي نظمتــه إذاعــة »نفــزاوة اف ام« واملفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان ومنظمــة األمــم 

ــو »صــوت  ــايت ورادي ــة   )اليونســكو( واالتحــاد التونــي لإلعــام الجمعي ــوم والثقاف ــة والعل املتحــدة للربي

قبــي«.

وشــهد امللتقــى مشــاركة عــدد كبــر مــن االعامــن والصحفيــن مــن مؤسســات إعاميــة ســمعية وبريــة 

ــاش  ــات نق ــدة حلق ــى  ع ــت امللتق ــدين، وتخلل ــع امل ــات ومنظــامت املجتم ــن جمعي ــدد م ــة اىل ع باإلضاف

ــام والرياضــة  ــام والشــباب واإلع ــق باإلع ــع تتعل ــدة مواضي ــل جمعــت املشــاركن حــول ع وورشــات عم

واإلعــام والتنميــة، عــاوة عــى حضــور املــرأة يف املشــهد اإلعامــي، وموقــف الهيئــة واملجتمــع املــدين مــن 

ــه الحكومــة . مــروع قانــون االتصــال الســمعي والبــري الــذي تقدمــت ب

السّيد النوري اللجمي رئيس الهيئة يقدم كلمة مبناسة االحتفال باليوم العاملي لإلذاعة مبدينة 

دوز

كــام نظمــت الهيئــة يــوم 29 مــارس 2018 نــدوة تحــت عنــوان “اللغــة واإلعــام الســمعي البــري” مبشــاركة 

عــدة منظــامت وجمعيــات مجتمــع مــدين مهتمــة مبجــال اللغــة وممثلــن عــن وســائل اإلعــام وأكادميــن 

وخــراء يف مجــال اللغــات واللســانيات.

وتــم خــال هــذه النــدوة تنــاول موضــوع اللغــة يف القنــوات التلفزيــة واإلذاعيــة وطــرح مختلــف اإلشــكاالت 

املتعلقــة بهــا ومناقشــتها واســتعراض جملــة مــن األمثلــة املصــورة عــن اســتخدامات اللغــة يف وســائل اإلعــام 

التونسية.
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كــام أكــد املشــاركون يف النــدوة عــى رضورة إيجــاد أرضيــة عمــل مشــركة بــن مختلــف الهيــاكل 

واالختصاصــات وتريــك األكادمييــن للتفكــر والبحــث والتعمــق يف مختلــف اإلشــكاليات املتعلقــة باللغــة 

ــام. ــة يف اإلع ــة ودقيق ــة واضح ــة لغوي ــاد سياس ــى إيج ــل ع ــة. والعم اإلعامي

جانب من فعاليات ندوة اللغة واإلعالم السمعي البرصي

ومن مخرجات هذه الندوة التوصيات واملقرحات التالية:

- تفعيل فصول الدستور والنصوص القانونية املتعلقة باللغة وإلزام العمل بها احراما لسيادة الباد

ــة اإلشــهار  ــك لغ ــا يف ذل ــام مب ــة يف اإلع ــي املؤطــر ملوضــوع اللغ ــوين والرتيب ــر اإلطــار القان ــد تطوي - مزي

وصياغــة االلتزامــات املتعلقــة بتجنــب اســتخدام اللغــة الهجينــة ســواء يف كــراس الــروط أو يف اتفاقيــات 

ــة الفصحــى واللغــة الدارجــة التونســية. ــك مــن خطــورة عــى اللغــة العربي اإلجــازة ملــا يف ذل

- إلــزام املؤسســات اإلعاميــة الســمعية البريــة بتقديــم كل برنامــج بلغــة واحــدة واضحــة ودقيقــة عربيــة 

كانــت أو عاميــة أو أجنبيــة، وإلــزام مقدمــي الرامــج مبراقبــة كام الضيــوف وترجمــة املفــردات األجنبيــة.

ــادي  ــار لتف ــم األخب ــوي يف قس ــق لغ ــتعانة مبدق ــة باالس ــمعية البري ــة الس ــات اإلعامي ــزام املؤسس - إل

ــة. ــاء اللغوي األخط

- رضورة إرســاء تقاليــد وقواعــد للتنســيق بــن الهيئــة ومعهــد الصحافــة وعلــوم اإلخبــار للنهــوض مبســتوى 

اللغــة اإلعاميــة وتطويــر الرنامــج التعليمــي لطلبــة الصحافــة ودعــم التكويــن بالنســبة لإلعاميــن املحرفن.

- إيجــاد معجــم يتضمــن قامئــات يف مختلــف املفــردات العنريــة التــي ينبغــي منــع اســتخدامها يف وســائل 

اإلعــام الســمعية البريــة.
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- رضورة إيجــاد أرضيــة عمــل مشــركة بــن مختلــف الهيــاكل واالختصاصــات وتريــك األكادمييــن للتفكــر 

والبحــث والتعمــق يف مختلــف اإلشــكاليات املتعلقــة باللغــة اإلعاميــة. والعمــل عــى إيجــاد سياســة لغويــة 

واضحــة ودقيقــة يف اإلعــام.

ــز العنــري  ــذ التميي ــة عــى املســاواة ونب ــة يف الربي - رضورة مســاهمة وســائل اإلعــام الســمعية البري

مهــام كان شــكله وتكريــس ثقافــة االختــاف وقبــول اآلخــر مــع تدعيــم الرامــج الثقافيــة وضــامن تقدميهــا 

خــال توقيــت يحظــى بنســب محرمــة مــن االســتامع واملشــاهدة.

- التفكــر يف إيجــاد برامــج تهتــم بتنشــئة األطفــال عــى حســن اســتعامل اللغــة، وبرامــج تحسيســية تحــث 

ــر املــوروث  اللغــوي  ــل بهــدف تجذي ــة للطف ــات املوجه ــة وتعــرف بالقصــص والرواي ــراءة والكتاب عــى الق

التونــي.

هــذا، وقــد اتفــق الحضــور عــى إطــاق نداء مشــرك لــوزارة الربية إلدراج مــادة اإلعــام يف الرامــج التعليمية 

االبتدائيــة والثانويــة تســاهم يف حســن تقبــل الرســائل اإلعامية وتهيئــة الناشــئة لفهمها وتحليــل أبعادها.

وشــاركت الهيئــة العليــا املســتقلة لاتصــال الســمعي والبــري صبــاح اليــوم، االثنــن 10 ديســمر 2018، يف 

فعاليــات ورشــة العمــل التــي نظمهــا مركــز الدراســات والتوثيــق واإلعــام حــول املــرأة )الكريديــف( مبقــر 

النقابــة الوطنيــة للصحافيــن التونســين، والتــي تنــدرج يف إطــار تظاهــرة “األيــام الســتة عــر” من األنشــطة  

ملناهضــة العنــف ضــد النســاء وبهــدف تطبيــق القانــون األســايس عــدد58 املتعلــق بالقضــاء عــى العنــف 

ضــد املــرأة وخاصــة الفصــل 11 منــه املتعلــق بــدور وســائل اإلعــام والهيــاكل املعنيــة يف هــذا الصــدد.

وقــد قدمــت الســيدة راضيــة الســعيدي، عضــو مجلــس الهيئــة، نشــاط الهيئــة يف مجــال تكريــس املســاواة 

بــن النســاء والرجــال يف مجــال اإلعــام وبالخصــوص الســمعي والبــري منــه. وأشــارت اىل املراجــع القانونيــة 

التــي تعتمدهــا الهيئــة والتــي جــاء القانــون عــدد 58 ليدعمهــا. كــام عرجــت عــى طبيعــة عمــل الهيئــة 

يف مجــال عــدم التمييــز ضــد النســاء والقطــع مــع الصــورة النمطيــة لهــن يف املضامــن الســمعية والبريــة 

واليقظــة يف مــا يهــم املســاس مــن كرامتهــن البريــة وعــدم تعريضهــن للعنــف واإلســاءة، ســواء كان ذلــك 

عــر التعهــد التلقــايئ مــن خــال وحــدة الرصــد أو عــر تلقــي الشــكايات واتخــاذ القــرارات املناســبة. 

وأكّــدت عــى الــدور البيداغوجــي الــدور البيداغوجــي الــذي تقــوم بــه الهيئــة بغايــة تحقيــق املســاواة بــن 

ــة أو مــن خــال الدراســات  ــدورات التكويني الرجــال والنســاء يف اإلعــام الســمعي والبــري ســواًء عــر ال

والتقاريــر.

ــم انجازهــا بصفــة  ــي ت ــا النســاء، والت ــاول اإلعامــي لقضاي ــة حــول التن كــام تعرضــت اىل الوثيقــة املرجعي

تشــاركية مــع الصحافيــن واملجتمــع املــدين ووضعتهــا عــى ذمــة الصحافيــن واالعاميــن كإطــار مرجعــي 

للتعاطــي اإلعامــي مــع النســاء وحقوقهــن وااللتــزام بهــا وتطبيقهــا نصــا وروحــا يف كل مــا يتصــل بالرســائل 

واملنتجــات واملضامــن اإلعاميــة.

ــزة ألفضــل املامرســات يف مجــال التعاطــي االعامــي الســليم  ــة إســناد جائ ــس الهيئ واقرحــت عضــو مجل

ــة. ــا يف املناهــج الربوي ــوق االنســان يف شــموليتها وإدماجه ــى حق ــة ع ــا النســاء ورضورة الربي لقضاي

ونظّمــت الهيئــة، يــوم 08 جــوان 2018، أمســية رمضانيــة مبدينــة الثقافــة بالعاصمــة حــول األعــامل التلفزيــة 
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خــال شــهر رمضــان، وتــم خــال هــذه األمســية تقديــم ورقــة تتعلــق باألعــامل التلفزيــة واإلشــهار واإلنتــاج 

الدرامــي بالقنــوات التلفزيــة التونســية خــال شــهر رمضــان. وشــملت نقاشــا حول هــذه األعــامل ومضامينها 

مبشــاركة املهنيــن والصحفيــن والفنانــن والنقاد.
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3.القسم الثاين: تفعيل الدور البيداغوجي:

ــي  ــوم 19 مــارس 2018، وفــدا مــن املرصــد الوطن ــة التقــى مجلســها، ي ــدور البيداغوجــي للهيئ يف إطــار ال

للرياضــة للتــداول والنقــاش بخصــوص إيجــاد آليــات مشــركة للمســاهمة يف الحــد مــن مظاهــر العنــف يف 

املجــال الريــايض وذلــك يف إطــار مســار تشــاوري يقــوم بــه املرصــد يف هــذا الخصــوص مــع عديــد األطــراف 

املتدخلــة.

مجلس الهيئة يلتقي بوفد من املرصد الوطني للرياضة

وتنــاول اللقــاء جملــة مــن اإلشــكاالت املطروحــة يف عاقــة بالــدور الــذي يلعبــه اإلعــام للحــد مــن العنــف يف 

الفضــاءات الرياضيــة ومــدى مســاهمة بعــض املنابــر اإلعاميــة يف تغذيتــه، حيــث تــم التأكيــد عــى رضورة 

متابعــة طريقــة التنــاول اإلعامــي لهــذه املواضيــع وخاصــة منهــا أحــداث العنــف يف ســبيل ضــامن تعاطــي 

مهنــي يتــم فيــه تجنــب خطابــات العنــف والكراهيــة وتفــادي اإلثــارة مــع االلتــزام بأخاقيــات املهنــة مــن 

ذلــك مبــدأي املوضوعيــة والحيــاد.

وتــم االتفــاق خــال هــذا اللقــاء عــى رضورة تشــخيص واقــع اإلعــام الريــايض مــن خــال اســتثامر عمــل 

الهيئــة يف عاقــة برصــد خطــاب العنــف والكراهيــة يف الرامــج الرياضيــة إليجــاد اآلليــات الكفيلــة بالحــد 

منــه.

ــاكل  ــن هي ــايض م ــام الري ــاع اإلع ــة يف قط ــات املتدخل ــف الجه ــك مختل ــى رضورة تري ــد ع ــم التأكي وت

ومجتمــع مــدين والتعــاون معهــا، إضافــة إىل تنظيــم لقــاءات دوريــة مــع القامئــن عــى الرامــج الرياضيــة يف 
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ــة. ــة الســمعية والبري املؤسســات اإلعامي

االستعداد لانتخابات البلدية:  -

ــة  ــن تغطي ــتعداداتها لتأم ــة واس ــمعية والبري ــة الس ــات االعامي ــا للمؤسس ــار مرافقته ــه ويف إط ــام أنّ ك

ــر  ــدة مســؤويل التحري ــة لفائ ــة برنامــج دورات تكويني ــة، أعــدت الهيئ ــات البلدي ــة لانتخاب ــة متوازن إعامي

ــة  ــوات التلفزي ــف القن ــات مبختل ــقي االنتخاب ــة و منس ــج الحواري ــي الرام ــدي ومقدم ــن ومع والصحافي

ــة. واإلذاعي

وانطلــق الرنامــج التكوينــي بــدورة أوىل يومــي 21 و22 مارس 2018 لفائدة منســقي االنتخابات باملؤسســات 

ــارش يف  ــوا املخاطــب املب ــل مؤسســاتهم ليكون ــم مــن قب ــم تعيينه ــن ت ــة الذي ــة الســمعية والبري اإلعامي

ــن  ــك القــرار املشــرك ب ــام ينــص عــى ذل ــة مثل ــة االنتخابي ــة خــال الحمل ــع األطــراف املعني ــة بجمي عاق

الهيئــة والهيئــة العليــا املســتقلة لانتخابــات واملتعلــق بضبــط القواعــد الخاصــة بتغطيــة الحملــة االنتخابيــة 

البلديــة والجهويــة بوســائل اإلعــام واالتصــال الســمعي والبــري وإجراءاتهــا.

وتــم الركيــز فيهــا عــى اإلطــار القانــوين التونــي املنظــم لانتخابــات ومختلــف الضوابــط القانونيــة واملهنيــة 

لتغطيــة االنتخابــات البلديــة وكيفيــة وضــع مخطــط خــاص بتغطيــة الحملــة االنتخابيــة.

وكانــت هــذه الــدورة التــي التأمــت باملركــز اإلفريقــي لتدريــب الصحفيــن واالتصاليــن بتونــس العاصمــة 

بــإرشاف خــراء يف مجــال االنتخابــات ويف مجــال االعــام وهــم كل مــن الســيّدة حميــدة البــور والســيّد إســام 

العمــراين، مناســبة لطــرح بعــض التحديــات والوضعيــات التــي ميكــن أن تواجــه الصحفيــن ومعــدي الرامــج 

خــال الفــرة ومناقشــة الحلــول الكفيلــة بتجاوزهــا.

ــن  ــج التكوي ــن برنام ــة م ــة الثاني ــدورة التكويني ــل 2018 ال ــوم 06 أفري ــروان ي ــة الق ــت مدين ــام احتضن ك

الخــاص بتغطيــة االنتخابــات البلديــة. وخصصــت هــذه الــدورة، التــي تواصلــت عــى مــدى يومــن، لفائــدة 

صحفيــي ومســؤويل تحريــر ومراســي القنــوات اإلذاعيــة والتلفزيــة مبناطــق الجنــوب والوســط، وتــم خــال 

ــط الخاصــة  ــادئ والضواب ــة واملب ــات البلدي ــق باالنتخاب ــوين املتعل ــار القان ــى اإلط ــز ع ــدورة الركي هــذه ال

بتغطيتهــا اإلعاميــة مبــا يف ذلــك تغطيــة الحملــة االنتخابيــة.

هــذا وتضمــن برنامــج التكويــن سلســلة مــن الــدورات منهــا دورة تكوينيــة يومــي 11 و12 أفريــل مبدينــة 

الــكاف خّصصــت لفائــدة الصحفيــن ومســؤويل التحريــر واملراســلن بالقنــوات الســمعية البريــة مبناطــق 

الشــامل والســاحل. ودورة تكوينيــة يومــي 13 و14 أفريــل بتونــس العاصمــة لفائــدة منســقي االنتخابــات 

ــاء  ــن نج ــن املكّون ــى الدورت ــي، وأرشف ع ــام العموم ــات اإلع ــة مبؤسس ــج الحواري ــى الرام ــن ع والقامئ

العمــري والحبيــب الصمعــي.

ويف إطــار  مرافقــة وســائل اإلعــام وبطلــب مــن إدارة تحريــر اذاعــة شــمس أف ام، أدى وفــد مــن مجلــس 

ــة  ــر االذاع ــارة اىل مق ــل 2018 زي ــخ 19 أفري ــري بتاري ــمعي والب ــال الس ــتقلة لاتص ــا املس ــة العلي الهيئ

ــذايت. ــادرة اإلذاعــة بوضــع منظومــة للرصــد والتعديــل ال لاطــاع عــى  مب
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وفد من الهيئة يف زيارة إىل مقر إذاعة شمس اف ام

ــة  ــن الهيئ ــرار املشــرك ب ــات الق ــدة مبقتضي ــة املعتم ــة االلكروني ــزام املنظوم ــدى الت ــد م ــع الوف ــد تاب وق

العليــا املســتقلة لانتخابــات والهيئــة العليــا املســتقلة لاتصــال الســمعي والبــري، وذلــك لضــامن مبــدأي 

ــاد إىل جانــب ضــامن نفــاذ مختلــف القامئــات املرشــحة عــى أســاس قاعــدة االنصــاف. املوضوعيــة والحي
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4. القسم الثالث: تنظيم الندوات الدولية

ــاد  ــج TAIEX لإلتح ــع برنام ــراك م ــري باالش ــمعي والب ــال الس ــتقلة لاتص ــا املس ــة العلي ــت الهيئ نظّم

األورويب نــدوة دوليــة حــول قيــاس نســب املشــاهدة واالســتامع يف وســائل اإلعــام الســمعية والبريــة يف 

ــي 2018. )أنظــر الصفحــة 69( ــام 23 و24 جانف ــك أي ــس وذل تون

ويف إطــار تعــاون الهيئــة مــع برنامــج األمــم املتحــدة للتنميــة يف تونــس نظّمــت خــال شــهري مــارس وأفريل 

2018 دورات تدريبيــة لفائــدة أعــوان املرصــد والصحافيــن، وذلــك يف إطــار التحضــر لانتخابــات البلدية.

ويف إطــار تعــاون الهيئــة مــع برنامــج »دعــم اإلعــام بتونــس« PAMT املمــول مــن طــرف اإلتحــاد األورويب، 

قامــت الهيئــة بإنجــاز دراســة جــدوى مؤسســة مختصــة يف قيــاس نســب املشــاهدة واالســتامع يف وســائل 

اإلعــام الســمعية والبريــة يف تونــس.

ــم  ــين وتفاعاته ــن الرئيس ــد الفاعل ــس، وتحدي ــهار بتون ــوق اإلش ــم س ــن تقيي ــة م ــذه الدراس ــت ه ومكن

ــاهدة. ــب املش ــي لنس ــاس موضوع ــمح بقي ــة تس ــن مؤسس ــم م ــك انتظاراته وكذل

كــام قامــت الهيئــة بالتعــاون مــع برنامــج دعــم اإلعــام بتونــس PAMT باالســتعانة بخبــر إلعــداد مــروع 

توأمــة بــن الهيئــة العليــا املســتقلة لاتصــال الســمعي والبــري ومؤسســة أوروبيــة.



89تقرير نشاط الهيئة لسنة 2018

5. القسم الرابع: مشاركة الهيئة يف التظاهرات الدولية 

ــا املســتقلة لاتصــال الســمعي والبــري  ــة العلي ــن الهيئ ــاون ب ــري 2018 ويف إطــار التع خــال شــهر فيف

ــر  ــي« مبق ــوري اللّجم ــيّد »الن ــارك الس ــكو، ش ــة اليونس ــوم والثقاف ــة والعل ــدة للربي ــم املتح ــة األم ومنظم

اليونســكو بباريــس، يف نــدوة لدراســة ســبل االســتفادة مــن التكنولوجيــا الرقميــة لتعزيــز شــفافية وســامة 

ــات. االنتخاب

ــدين  ــع امل ــي املجتم ــن ممث ــة م ــري ومجموع ــات الســمعي الب ــن هيئ ــدد م ــدوة ع ــارك يف هــذه الن وش

واإلدارات االنتخابيــة باإلضافــة إىل كــرى رشكات تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت يف العــامل.

ويف شــهر مــارس 2018 شــارك الســيد »الّنــوري اللّجمــي« رئيــس الهيئــة العليــا املســتقلة لاتصــال الســمعي 

ــرأة  ــع امل ــة بوض ــة الخاص ــدورة 62 للجن ــار ال ــارس يف إط ــي 14 و15 م ــا يوم ــن التأمت ــري يف ندوت والب

)CSW62( مبقــر األمــم املتحــدة بنيويــورك )الواليــات املتحــدة األمريكيــة( ملتابعــة مــا وقــع التوصــل إليــه 

يف مجــال حقــوق املــرأة واالســتامع إىل شــهادات حــول النتائــج اإليجابيــة التــي تهــدف إىل تحقيــق املســاواة 

ــة املــرأة مــن خــال  ــز مكان ــزت أشــغال هــذه النــدوة عــى موضــوع تعزي بــن املــرأة والرجــل، حيــث ركّ

مشــاركتها وحضورهــا يف وســائل اإلعــام ونفاذهــا إىل تكنولوجيــا اإلعــام واالتصــال، هــذا وقــد تطــرق رئيــس 

الهيئــة يف هــذا اإلطــار إىل التجربــة التونســية يف مجــال حضــور املــرأة يف وســائل اإلعــام الســمعية والبريــة 

والتعاطــي مــع املواضيــع التــي تهــم املــرأة.

وخــال شــهر مــاي 2018 قــام رئيــس الهيئــة العليــا املســتقلة لاتصــال الســمعي والبــري، الســيد »النــوري 

ــارة إىل   ــن الشــايب«، بزي ــة، الســيد »أم ــة بالهيئ ــة لإلعامي ــة املســؤول عــن الوحــدة الفرعي اللجمــي«، رفق

 Institute of Media and Communications( معهــد اإلعــام واالتصــاالت بجامعــة ســتوكهومل بالســويد

ــن  ــنوات م ــت س ــد س ــا »بع ــة محوره ــدوة أكادميي ــة يف ن ــم مداخل of Stockholm University( لتقدي

 Six years after the Arab Spring:Status( »الربيــع العــريب: املســتجدات عــى املشــهد اإلعامــي التونــي

)update on the Tunisian media landscape

 وقــّدم رئيــس الهيئــة خــال هــذه النــدوة، عرضــا للتجربــة التــي مــرت بهــا وســائل اإلعــام التونســية منــذ 

بــدء التحــول الدميقراطــي يف تونــس مــع الــرارة األوىل للربيــع العــريب يف أواخــر عــام 2010. حيــث قــدم 

أهــم التغيــرات التــي طــرأت عــى املشــهد اإلعامــي الســمعي والبــري وأهــم التحديــات القادمــة.

ــي وقــع تطويرهــا مــن  ــة الت ــة، التعــرف عــى الرمجي ــدوة األكادميي كــام كان الهــدف أيضــا مــن هــذه الن

قبــل الوحــدة الفرعيــة لإلعاميــة بالهيئــة، والتــي متكــن مــن اســتخراج وتحليــل املنشــورات مــن صفحــات 

الفايســبوك ملؤسســات اإلعــام الســمعي والبــري. حيــث قــدم الســيد »أمــن الشــايب« بســطة عــن أهــم 

خصائــص هــذه الرمجيــة وإمكانيــة االعتــامد عليهــا خــال فــرة االنتخابــات.

ويف شــهر مــاي 2018 شــارك الســيد »الّنــوري اللّجمــي« رئيــس الهيئــة يف االجتــامع الســادس أليــام الشــبكة 

املؤسســاتية للفرنكوفونيــة مبقــر املنظمــة العامليــة الفرنكوفونيــة بباريــس، وقــدم بهــذه املناســبة مداخلــة 

بعنــوان »دور وســائل اإلعــام يف التصــّدي لألفــكار النمطيــة«.
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وبدعــوة مــن املنظمــة العامليــة للفرنكوفونيــة حــر الســيد »الّنــوري اللّجمــي« رئيــس الهيئــة مؤمتــرا حــول 

القوانــن واملامرســات االنتخابيــة يف الكامــرون وذلــك مــن 17 إىل 21 جويليــة 2018.

وخــال النــدوة الدوليــة حــول »الحــوار بــن الثقافــات واألديــان« التــي نُظمــت مــن 10 إىل 12 ســبتمر 2018 

ــراء  مبدينــة فــاس باملغــرب شــارك الســيد »النــوري اللجمــي« رئيــس الهيئــة يف فعاليــات هــذه النــدوة إلث

الحــوار وتبــادل اآلراء حــول عــدة مواضيــع ذات أهميــة.

ــبتمر 2018  ــن 17 إىل 19 س ــري م ــمعي والب ــال الس ــتقلة لاتص ــا املس ــة العلي ــس الهيئ ــارك رئي ــام ش ك

بفرنســا يف نــدوة حــول ضــامن »اســتدامة الحوكمــة الدميقراطيــة وحقــوق اإلنســان يف جنــوب املتوســط«، 

وكانــت هــذه النــدوة مناســبة إلطــاق برنامــج جنــوب الثــاث املمــول مــن طــرف اإلتّحــاد األورويب، واملتمثــل 

ــا  ــوب املتوســط وفق ــة يف دول جن ــون والدميقراطي ــيادة القان ــوق اإلنســان وس ــز حق يف املســاهمة يف تعزي

للمعايــر األوروبيــة والدوليــة.

ويف شــهر أكتوبــر 2018 شــارك الســيد »النــوري اللجمــي« يف هيئــة املنظمــة العامليــة الفرنكوفونيــة ملاحظــة 

التغطيــة اإلعاميــة لانتخابــات بالكامــرون استئناســا بتجربــة الهيئــة يف هــذا املجــال.



91تقرير نشاط الهيئة لسنة 2018

V.الباب الخامس: تعديل املضامني 

اإلعالمية وقرارات الهيئة
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-1 القسم األّول: الشكايات آلية من آليات التعديل

تعمــل الهيئــة العليــا املســتقلة لاتصــال الســمعي البــري، بالتــوازي مــع مراقبــة الخروقــات  صلــب وحــدة 

الرصــد يف عاقــة مبــا تبثــه املنشــآت اإلعاميــة ســواء عــى الهــواء مبــارشة أو عــر موقــع الــواب التابــع لهــا 

ــواردة إليهــا مــن طــرف  أو الصفحــة الرســمية عــى شــبكة التواصــل االجتامعــي عــى تلقــي الشــكايات ال

ــن  ــة للمضام ــن املنظم ــا للقوان ــا طبق ــزاب ومعالجته ــات واألح ــدين أو املؤسس ــع امل ــن أو املجتم املواطن

اإلعاميــة عــى غــرار دســتور الجمهوريــة التونســية واملعاهــدات واالتفاقيــات الدوليــة املصــادق عليهــا مــن 

ــراد  ــروط، فاألف ــة التونســية واملرســومن 115 و116 املؤرخــن يف نوفمــر 2011 وكراســات ال طــرف الدول

والشــخصيات املعنويــة لهــم الحــق أن يتوجهــوا ملجلــس الهيئــة بشــكايات تخــص املضامــن اإلعاميــة التــي 

يــرون أنهــا تحتــوي عــى اخــاالت مبقتــي القوانــن املنظمــة للمشــهد الســمعي البــري.

إن دراســة الشــكايات تعطينــا مــؤرشا هامــا حــول مــدى وعــي الجمهــور بأهميــة الــدور التعديــي للهيئــة 

ــهد  ــاء مش ــه يف إرس ــاهم يف تريك ــة، يُس ــة ذاتي ــكايات بصف ــي الش ــور بتلق ــى الجمه ــا ع إذ أن انفتاحه

ســمعي بــري متــوازن، كــام يعاضــد جهــود الهيئــة يف هــذا املجــال ويســاهم يف تطويــر االســتهاك الواعــي 

للمضامــن الســمعية البريــة.

ــة مــن طــرف املواطنــن أو املجتمــع املــدين عــى  ــواردة بصفــة تلقائي وتجــدر اإلشــارة إىل أن الشــكايات ال

الهيئــة ال تعــد بالــرورة خرقــا حســب املعايــر القانونيــة املنظمــة للمشــهد اإلعامــي الســمعي البــري 

والصاحيــات املخولــة للهيئــة العليــا املســتقلة لاتصــال الســمعي البــري حســب مــا يحــدده املرســومن 

115 و116 اللــذان يضبطــان مهــام الهيئــة كالشــكايات املتعلقــة باملســاس بالــذوق العــام خاصــة يف األعــامل 

الدراميــة أو املتعلقــة بالتدخــل القبــي للهيئــة لعــدم بــث برنامــج.
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إستامرة تقديم الشكايات عى املوقع اإللكرتوين للهيئة
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-2 القسم الثاين: متابعة الشكايات الواردة عى الهيئة 

ــة  ــا وصف ــالها ونوعيته ــة إرس ــب طريق ــت كاآليت حس ــكاية توزع ــنة 2018، 240 ش ــة، س ــى الهيئ وردت ع

ــأنها:  ــي وردت يف ش ــة الت ــآت اإلعامي ــكايات واملنش ــا الش ــت به ــي تعلق ــج الت ــة الرام ــا ونوعي ــم به القائ

طريقة إرسال الشكاية

76 باملائــة مــن الشــكايات الــواردة عــى الهيئــة تــم تلقيهــا عــر املوقــع اإللكــروين للهيئــة مقابــل 24 باملائــة 

تــم تلقيهــا عــر مكتــب الضبــط املركــزي مبقــر الهيئــة.
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مواضيع الشكايات الواردة عى الهيئة

ــكايات  ــان الش ــة اإلنس ــن كرام ــس م ــة وامل ــاب الكراهي ــدر خط ــوع تص ــب الن ــكايات حس ــة للش يف دراس

ــة  ــق خاص ــذي تعل ــام وال ــذوق الع ــس بال ــن أن امل ــة يف ح ــارب 29 باملائ ــبة تق ــة بنس ــى الهيئ ــواردة ع ال

ــد الشــكايات تضمنــت تذمــرا مــن بــث  ــة عدي ــة واألعــامل الدراميــة حيــث تلقــت الهيئ بالرامــج الرفيهي

ــاء. ــه للحي ــت خادش ــة صّنف ــامل الدرامي ــب األع مشــاهد صل

ــد  ــة،  وق ــى الهيئ ــواردة ع ــكايات ال ــة الش ــث نوعي ــن حي ــة م ــة الثالث ــرأة يف املرتب ــد امل ــز ض وورد التميي

ــع. ــون الواق ــج تلفزي ــة وبرام ــج الرفيهي ــة بالرام ــكايات خاص ــذه الش ــت ه اتصل

كام أبدى الجمهور اهتامما كبرا مببدأ الحياد والتوازن يف الرامج اإلخبارية بنسبة 09 باملائة.

 وارتبطــت 07 باملائــة مــن الشــكايات بتجــاوزات يف األلعــاب الرويجيــة حيــث شــملت أساســا إمــا وعــودا 

زائفــة بربــح هدايــا ومبالــغ ماليــة أو تجــاوزات عــى مســتوى املشــاركة يف الرنامــج.

وتلقــت الهيــة ســت )06( شــكايات تعلقــت بطلــب ملــح مــن طــرف الشــايك لتدخــل الهيئــة بصفــة قبليــة 

مــن أجــل عــدم بــث برنامــج. وتعلقــت هــذه املطالــب خاصــة مبشــاركن يف برامــج تلفزيــون الواقــع، خاصــة 

ــة يف عــدم بــث الحلقــة ملــا ميكــن أن  ــدوا رغب ــّم ندمــوا وأب ــوع مــن الرامــج ث ــن شــاركوا يف هــذا الن الذي

يلحــق مــن أذى بســمعتهم وبســمعة عائاتهــم.  

وأقــل مــن 02 باملائــة مــن الشــكايات تعلقــت بطلــب حــق الــرد ألشــخاص عاديــن أو ملؤسســات يف عاقــة 

بأخبــار اتصلــت بهــم.
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صفة القائم بالشكاية

وردت 93 باملائــة مــن الشــكايات التــي تلقتهــا الهيئــة عــن طريــق أشــخاص عاديــن مقابــل 05 باملائــة مــن 

طــرف مؤسســات 02 باملائــة مــن طــرف املجتمــع املــدين مــن جمعيــات ونقابــات مهنيــة.

ويعتــر هــذا املعطــى مــؤرشا بالــغ األهميــة عــن وعــي الجمهــور املتلقــي بأهميــة الــدور التعديــي للهيئــة 

وينــم عــن ثقــة يف دورهــا كمؤسســة دســتورية تهتــم بإرســاء مشــهد ســمعي بــري متــوازن ومتناغــم مــع 

القوانــن املنظمــة لــه. 
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نوعية الربامج التي تعلقت بها الشكايات

تعلقــت قرابــة نصــف الشــكايات الــواردة عــى الهيئــة بالرامــج الحواريــة وذلــك بنســبة فاقــت 48 باملائــة 

وهــي الرامــج التــي وردت بهــا الشــكايات املتعلقــة بخطــاب الكراهيــة واملــّس مــن كرامــة اإلنســان بالدرجــة 

األوىل ثــم املــّس مــن الــذوق العــام بالدرجــة الثانيــة. 

شــملت قرابــة 12 باملائــة مــن الشــكايات الرامــج اإلخباريــة وقــد اتصــل باألســاس بعــدم الحيــاد والتــوازن 

يف تنــاول املواضيــع املطروحــة ثــم وبدرجــة ثانيــة ببــث أخبــار زائفــة.



تقرير نشاط الهيئة لسنة 982018

املنشآت اإلعالمية التي وردت يف شأنها شكايات

تصــدرت قنــاة الحــوار التونــي قامئــة القنــوات التلفزيــة التــي وردت يف شــأنها شــكايات بنســبة فاقــت 47 

باملائــة تلتهــا قنــاة نســمة ثــم قنــاة التاســعة عــى التــوايل بـــ 09 باملائــة 08 باملائــة.
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نسق الشكايات الواردة عى الهيئة يف األربع سنوات األخرية

تطــور تفاعــل جمهــور املشــاهدين واملســتمعن مــع الهيئــة مــن خــال الشــكايات الــواردة عــى الهيئــة إمــا 

ــة  ــارش يف مكتــب الضبــط املركــزي مبقــر الهيئ ــداع املب ــق اإلي عــن طريــق موقعهــا اإللكــروين أو عــن طري

ــة يف املشــهد اإلعامــي  ــه الهيئ ــذي تلعب ــي ال ــدور التعدي ــد بال ــور املتزاي ــم عــن وعــي الجمه ــا ين وهــو م

الســمعي البــري التونــي.

فقــد شــهدت الهيئــة تطــورا ملحوظــا لحجــم الشــكايات الــواردة عليهــا ســواًء كان ذلــك مــن طــرف املواطنن 

أو املجتمــع املــدين أو املؤسســات حيــث تلقــت الهيئــة يف ســنة 2015، 96  شــكاية مقابــل 240 شــكاية يف 

ســنة 2018.
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VI. الباب السادس: الشؤون 

القانونية و النفاذ إىل املعلومة
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1.القسم األول: الشؤون القانونية والنزاعات

ــى  ــرص ع ــي تح ــة فه ــل الهيئ ــة داخ ــة القانوني ــات دور اليقظ ــة والنزاع ــؤون القانوني ــدة الش ــب وح تلع

ــع  ــراءات للتري ــع اإلج ــة جمي ــون ومطابق ــق القان ــن تطبي ــى حس ــا وع ــاع عنه ــا والدف ــة مصالحه حامي

ــود  ــرام العق ــق مبراحــل إب ــا يتعل ــك م ــا يف ذل ــة مب ــرأي يف املســائل القانوني ــداء ال ــه العمــل وإب الجــاري ب

ــات  ــة امللف ــوم مبتابع ــام تق ــا. ك ــات وماحقه ــة لاتفاقي ــب القانوني ــة الجوان ــا، ومراجع ــل تنفيذه أو مراح

القانونيــة ملؤسســات االتصــال الســمعي والبــري إضافــة إىل تكويــن ملفــات النزاعــات القضائيــة ومتابعتهــا 

وإعــداد الدراســات القانونيــة املتعلقــة مبســائل تهــم نشــاط الهيئــة وتحــرص عــى تنفيــذ قــرارات مجلــس 

ــة بالتنســيق مــع وحــدة الرصــد. ــواردة عــى الهيئ ــة ومتابعــة الشــكايات ال الهيئ

اعتمــدت الهيئــة - مــن خــال قبــول الشــكايات بواســطة مكتــب الضبــط املركــزي مبقــر الهيئــة أو عــر الريــد 

www.« ــة ــة تواصــل يوفرهــا املوقــع الرســمي للهيئ ــة »contact@haica.tn« أو عــر بواب اإللكــروين للهيئ

haica.tn«- متشــيا يســاهم يف تريــك املواطــن يف رصــد املخالفــات مــن حيــث املضامــن اإلعاميــة ومراقبــة 

منشــآت االتصــال الســمعي والبــري يف ســبيل تعديــل املشــهد ككل. 

وتعمــل مصلحــة الشــؤون القانونيــة إثــر تلقــي الشــكاية عــى دراســتها والتثبــت مــن محتواهــا ومــن ثــم 

يتــم إعــداد جــذاذة مرقمــة يف الغــرض تبــن باختصــار مختلــف املعطيــات: »الشــايك والقنــاة املشــتىك بهــا 

وموضــوع الشــكاية...« مــن ثــم يتــم إدراجهــا يف جــدول ملتابعــة مآلهــا، كــام يتــم إعــام الشــايك وجوبــا مبــآل 

الشــكاية عــر الريــد اإللكــروين.

ويتم تقسيم الشكايات إىل شكايات مقبولة وأخرى غر مقبولة:

- الشــكايات املقبولــة نوعــان: شــكايات تهــم املضامــن اإلعاميــة وشــكايات تتعلــق مبســائل أخــرى تدخــل 

ضمــن اختصــاص الهيئــة.

*الشــكايات املتعلقــة باملضامــن اإلعاميــة: تتــم إحالــة نســخة مــن الشــكاية املتعلقــة باملضامــن اإلعاميــة 

عــى وحــدة الرصــد إلعــداد اســتامرة خــرق يف الغــرض إن وجــد صحبــة املقطــع موضــوع الشــكاية مســجل 

ــامل  ــا بجــدول أع ــة إلدراجه ــس الهيئ ــرري مجل ــع مق ــم التنســيق م ــك يت ــر ذل ــوط وإث ــرص مضغ ــى ق ع

املجلــس الــذي يطلــع عــى املقطــع املســجل واســتامرة الخــرق ويتخــذ قــراره يف شــانها.  

*الشــكايات التــي ال تهــم املضامــن اإلعاميــة: يتــم التنســيق مــع مقــرري مجلــس الهيئــة إلدراجهــا بجــدول 

أعــامل املجلــس للبــت فيهــا.

- الشــكايات غــر املقبولــة يتــم حفظهــا وهــي الشــكايات التــي تكــون خارجــة عــن اختصــاص الهيئــة مثــال 

الشــكايات املتعلقــة مبســائل تهــم العاقــات الشــغلية أو العاقــات التجاريــة...

ــإن املواطــن  ــوات ف ــة للقن ــة املضامــن اإلعامي ــه وحــدة الرصــد يف مراقب ــذي تلعب ــدور ال ــة إىل ال وباإلضاف

مــن خــال تقدميــه للشــكايات إىل الهيئــة يلعــب أيضــا دور املراقــب خاصــة أن بعــض الشــكايات ال تتعلــق 

باملضامــن اإلعاميــة ويكــون موضوعهــا خروقــات تدخــل ضمــن اختصــاص الهيئــة الــذي خولــه لهــا املرســوم 

عــدد 116 لســنة 2011 املــؤرخ يف 02 نوفمــر 2011 املتعلــق بحريــة االتصــال الســمعي والبــري و بإحــداث 
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ــر ال الحــر الفصــل 40  ــك عــى ســبيل الذك ــن ذل ــري م ــا مســتقلة لاتصــال الســمعي و الب ــة علي هيئ

مــن املرســوم الــذي ينــّص عــى أنّــه:« اذا تبــن للهيئــة ان االفعــال التــي تعهــدت بهــا تشــكل جرميــة تقــرر 

إحالــة امللــف عــى القضــاء العــديل املختــص ترابيــا التخــاذ مــا يــراه دون أن مينــع ذلــك مــن تعهــد وكيــل 

الجمهوريــة بالتتبــع مبــارشة.«

وقــد أحالــت الهيئــة العليــا املســتقلة لاتصــال الســمعي والبــري خــال ســنة 2018  ثــاث )03(  شــكايات 

عــى النيابــة العموميــة عــى معنــى الفصــل 40 مــن املرســوم عــدد 116 لســنة 2011.

كــام قامــت برفــع أربــع )04( قضايــا مدنيــة يف »آداء مــال« بعــض مؤسســات االتصــال الســمعي والبــري 

لعــدم خاصهــا معلــوم اإلجــازة واســتصدار أمــر بالدفــع.

وتعهــدت وحــدة الشــؤون القانونيــة والنزاعــات مبتابعــة قضيــة جزائيــة ابتدائيــا واســتئنافيا وتعقيبيــا متعلقة 

مبحــر حجــز معــدات بــث دون إجــازة، ومتابعــة ثــاث )03( شــكايات جزائيــة يف طــور البحــث، شــكايتان 

عــى معنــى أحــكام املجلــة الجزائيــة وشــكاية عــى معنــى أحــكام مجلــة االتصــاالت.

ــت  ــنة 2018 مت ــال س ــة خ ــرارات الهيئ ــا يف ق ــة طعن ــة اإلداري ــام املحكم ــة أم ــا املرفوع ــبة للقضاي وبالنس

ــي: ــام ي ــا ك ــف به ــع املحامــي املكل ــا م متابعته

- 06 مطالب إيقاف تنفيذ.

- 12 قضايا تجاوز سلطة.

- 01 قضية استعجالية. 

ــدة مــن 01 جانفــي 2018 إىل 31  ــة والنزاعــات خــال الفــرة املمت كــام تعهــدت وحــدة الشــؤون القانوني

ــطة  ــزي وبواس ــط املرك ــب الضب ــس ومكت ــطة الفاك ــا بواس ــكاية وردت عليه ــدد 207 ش ــمر 2018 بع ديس

.plainte@haica.tn الريــد االلكــروين

ويف إطــار متابعــة ملفــات مؤسســات اإلعــام الســمعي والبــري خــال ســنة 2018 تــم ســحب إجــازة القنــاة 

.»TNN« »التلفزيــة الخاصــة »شــبكة تونس اإلخباريــة

ــة  ــة الجمعياتي ــوات اإلذاعي ــة والقن ــة الخاص ــة واإلذاعي ــوات التلفزي ــع القن ــه لجمي ــه تنابي ــّم توجي ــام ت ك

ملطالبتهــا بتمكــن الهيئــة مــن القوائــم املاليــة لســنة 2016 وتحيــن ملفاتهــا املاليــة واإلدالء مبداخيــل اإلشــهار 

واإلرســاليات القصــرة ومختلــف مصــادر التمويــل واملداخيــل األخــرى والقامئــة املحينــة للمســاهمن يف رأس 

ــك   ــا وذل ــن املســاهمن أو الــركاء مهــام كان شــكلها أو موضوعه ــات املرمــة ب مــال الركــة وكل االتفاقي

تطبيقــا ملقتضيــات فصــول كــراس الــروط.

ــة  ــة الكرام ــع »رشك ــمس اف ام« م ــادرة »ش ــة املص ــاة اإلذاعي ــت يف القن ــف التفوي ــة مل ــت متابع ــام متّ ك

ــة«. القابض

وخــال الســنة اإلداريــة 2018 أصــدرت الهيئــة 11 قــرارا يقــي بتســليط خطيــة ماليــة ضــد بعــض منشــآت 

االتصــال الســمعي والبــري ملخالفتهــا ملقتضيــات املرســوم عــدد 116 لســنة 2011 وأحــكام كــراس الــروط 

وبنــود اتفاقيــة إســناد اإلجــازة والتريــع الجــاري بــه العمــل.
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ــة منــذ ســنة 2014 إىل مــوىف ســنة  ــه الهيئ ــة 35 قــرارا أصدرت ــة إحال وقــد تولــت وحــدة الشــؤون القانوني

2018 يقــي بتســليط خطيــة ماليــة ضــد بعــض منشــآت االتصــال الســمعي والبــري، متــت متابعــة مآلهــا 

مــع املصالــح املختصــة بــوزارة املاليــة التــي أفــادت بأنــه تــم اســتخاص كامــل مبلــغ 14 خطيــة ماليــة مبجــرد 

ــة اســتخاص الباقــي وفــق رزنامــة مــع  ــن مــع مواصل ــن ماليت ــغ خطيت إعــام، واســتخاص جــزء مــن مبل

املصالــح املختصــة ذات مرجــع النظــر، وتــم اســتخاص جــزء مــن مبلــغ ثــاث )03( خطايــا  مبوجــب اعــراض 

إداري لــدى الحرفــاء أو اعــراض إداري بنــي وهــي بصــدد املتابعــة ومل يقــع اســتخاص 16 خطيــة المتنــاع 

املعنيــن باألمــر عــن الخــاص واملصالــح املختصــة بصــدد املتابعــة إلمتــام اإلجــراءات القانونيــة الازمــة.
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2. القسم الثاين: مآل الشكايات والقضايا املدنية واإلدارية 

أ( الشكايات الجزائية:

أحالــت الهيئــة العليــا املســتقلة لاتصــال الســمعي والبــري خــال ســنة 2018 ثــاث )03( شــكايات عــى 

النيابــة العموميــة عــى معنــى الفصــل 40 مــن املرســوم عــدد 116 لســنة 2011 مازالــت يف طــور األبحــاث.

و قضيــة جزائيــة عــى معنــى أحــكام الفصــل 32 مــن املرســوم عــدد 116 لســنة 2011 تعهــدت مبتابعتهــا 

ابتدائيــا واســتئنافيا متعلقــة مبحــر حجــز معــدات بــث دون إجــازة قضيــت لفائــدة الضــد وهــي حاليــا يف 

طــور التعقيــب. 

كــام تقدمــت الهيئــة خــال ســنة 2018 بثاثــة شــكايات جزائيــة، شــكايتن منهــا عــى معنــى أحــكام املجلــة 

الجزائيــة ضــد مؤسســتي اتصــال ســمعي وبــري و شــكاية ضــد شــخص طبيعــي عــى معنــى أحــكام مجلــة 

االتصاالت.

ب( القضايا املدنية:

ــة يف »أداء مــال« ضــد بعــض مؤسســات االتصــال الســمعي  ــا مدني ــع )04( قضاي ــع أرب ــة برف قامــت الهيئ

ــة. ــدة الهيئ ــاألداء لفائ ــة ب ــد قضــت املحكم ــوم اإلجــازة وق ــا معل ــري لعــدم خاصه والب

ــذ  ــه للتنفي ــع ضــد إحــدى مؤسســات االتصــال الســمعي والبــري وإحالت ــرا بالدف ــة أم واســتصدرت الهيئ

بواســطة عــدل منفــذ.

ج( القضايا اإلدارية:

بالنســبة للقضايــا املرفوعــة مــن مؤسســات االتصــال الســمعي والبــري أمــام املحكمــة اإلداريــة طعنــا يف 

قــرارات الهيئــة خــال ســنة 2018 متــت متابعتهــا مــع املحامــي املكلــف بهــا كــام يــي:

- ستة )06( مطالب توقيف تنفيذ قضية لفائدة الهيئة.

- اثنتا عرة )12( قضية تجاوز سلطة مازالت عى بساط النر.

- قضية واحدة استعجالية لفائدة الهيئة.

3.القسم الثالث: النفاذ إىل املعلومة:

بتكليــف مــن مجلــس الهيئــة، تعهــدت املســؤولة عــى وحــدة الشــؤون القانونيــة بصفتهــا املكلفــة بالنفــاذ 

إىل املعلومــة لــدى الهيئــة العليــا املســتقلة لاتصــال الســمعي والبــري بإعــداد تقريــر ســنوي يف مطالــب 

النفــاذ إىل املعلومــة املحالــة عــى أنظــار الهيئــة، وإحالتــه عــى هيئــة النفــاذ إىل املعلومــة التزامــا مبقتضيــات 

ــون األســايس عــدد 22 لســنة 2016 املــؤرخ يف 24 مــارس 2016، هــذا وقــد شــاركت  الفصــل 34 مــن القان

ونائبتهــا يف دورة تكوينيــة حــول النفــاذ إىل املعلومــة أيــام 29 و30 و31 أكتوبــر 2018.

ــاذ إىل  ــة بالنف ــة 31 ديســمر 2018 تعهــدت املكلف ــدة مــن 01 جانفــي 2018 إىل غاي وخــال الفــرة املمت

املعلومــة بتســعة )09( مطالــب نفــاذ إىل املعلومــة، متـّـت اإلجابــة عــى ســبعة )07( مطالــب منهــا باملوافقــة 
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ــن  ــزًءا م ــار أن ج ــى اعتب ــة ع ــة جزئي ــب موافق ــة )03( مطال ــة وثاث ــة كلي ــب موافق ــة )04( مطال وأربع

املعلومــات املطلوبــة تتعلــق مبعطيــات شــخصية، وتــّم رفــض مطلبــن )02( لعــدم توفــر املعلومــة املطلوبــة.

ومنــذ دخــول القانــون األســايس عــدد 22 لســنة 2016 املــؤرخ يف 24 مــارس 2016 املتعلــق بالحــق يف النفــاذ 

إىل املعلومــة حيــز النفــاذ وخــال الســنة اإلداريــة 2018 حرصــت الهيئــة عــى مزيــد إتاحــة املعلومــة بصفــة 

تلقائيــة وذلــك مــن خــال  نــر املعلومــات عــى املوقــع اإللكــروين وتحيينهــا بصفــة دوريــة.

ــا  ــات عــى موقعه ــات واملعلوم ــن املعطي ــد م ــر العدي ــايئ بن ــر التلق ــة يف إطــار الن ــث قامــت الهيئ حي

ــة  ــح الهيئ ــف مصال ــع مختل ــاون م ــة بالتع ــة دوري ــا بصف ــم تحيينه ــي يت اإللكــروين »www.haica.tn« الت

ــي: ــا ي وشــملت هــذه املعلومــات م

- أنشطة الهيئة وورشات العمل والدورات التكوينية التي تنظمها.

- الباغات الرسمية.

- تقارير الهيئة.

- بيانات و قرارات الهيئة.

- قامئة القنوات و اإلذاعات الخاصة و الجمعياتية الحاصلة عى إجازات بث من الهيئة محينة.
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الصفحة الرئيسية ملوقع الهيئة
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كــام أنــه وخــال ســنة 2018 وملزيــد تفعيــل مقتضيــات الفصــل 7 مــن القانــون األســايس عــدد 22 لســنة 

2016 تــم نــر :

- تقارير مراقب الحسابات من سنة 2013 إىل سنة 2016.

- ميزانية الهيئة املتعلقة بالسنوات من 2013 إىل 2019.

- نتائج طلبات العروض واالستشارات لسنة 2018.

وانتدبــت الهيئــة خــال ســنة 2018 متــرف يف الوثائــق واألرشــيف ضامنــا لالتــزام بالقوانــن الجــاري بهــا 

ــوان يف  ــة للموظفــن واألع ــة برمجــة دورات تكويني ــزم الهيئ ــك تعت ــة إىل ذل العمــل يف هــذا املجــال. إضاف

مجــال النفــاذ إىل املعلومــة بهــدف تطويــر األداء والتوعيــة بأهميــة الشــفافية ورضورة إتاحــة املعلومــة.
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VII. الباب السابع: الترصف 

اإلداري واملايل واملحاسبي
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1.القسم األّول: مؤرشات حول ميزانية الهيئة بعنوان سنة  2018

عملــت الهيئــة العليــا املســتقلة لاتصــال الســمعي والبــري خــال ســنة 2018 عــى مواصلــة برنامــج تركيــز 

مصالحهــا اإلداريــة و الفنيــة مــن خــال القيــام بـ :

تدعيم الهيئة بإطارات يف اختصاصات مختلفة.	 

املصادقــة عــى أطــر مرجعيــة للتــرف يف الشــؤون املاليــة واإلداريــة عــى غــرار ضبــط كيفيــة تأجــر 	 

الســاعات اإلضافيــة واســرجاع مصاريــف التنقــل وضبــط نظــام عمــل مراقبــي وحــدة الرصــد.

املصادقــة عــى التنظيــم الهيــكي للهيئــة العليــا املســتقلة لاتصــال الســمعي والبــري مبقتــى محــر 	 

جلســة مجلــس الهيئــة بتاريــخ 22 أكتوبــر 2018 .

الرفيــع يف عــدد األعــوان املنتفعــن بالــدورات التكوينيــة والعمــل عــى تنويــع محاورهــا مبــا ميكــن مــن 	 

تنميــة املــوارد البريــة والرفــع مــن كفــاءة األعــوان وتطويــر مهاراتهــم.

استكامل برنامج النظام املعلومايت من خال دخول حيز االستغال املنظومات اإلعامية التالية:	 

منظومة عرب سوفت )ARABSOFT-ERP( املندمجة للترف اإلداري و املايل واملحاسبي.  -

منظومة » سيجاك«  )SYGEC ( للترف يف الريد الصادر والوارد للهيئة .  -

منظومة  »ألفريسكو« )ALFRESCO( للترف اإللكروين يف الوثائق واألرشيف .  -

اســتكامل مناقشــة مــروع النظــام األســايس ألعــوان الهيئة العليــا املســتقلة لاتصال الســمعي والبري 	 

مــع مصالــح رئاســة الحكومــة ووزارة املالية .
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2.القسم الثاين: الترصف اإلداري:

شــهد عــدد األعــوان املبارشيــن بالهيئــة العليــا املســتقلة لاتصــال الســمعي و البــري ســنة 2018 تطــورا 

ــة  ــز الهيئ ــد تعزي ــك بع ــنة 2017 وذل ــتون )61 ( س ــد و س ــل واح ــا مقاب ــا )70( عون ــبعون عون ــغ س ليبل

بإطــارات ســواًء عــن طريــق االنتــداب عــر مناظــرات خارجيــة أو  مــن خــال إبــرام عقــود محــددة املــدة.
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و قد شملت االنتدابات الخارجية التي تم القيام بها خال سنة 2018 الخطط التالية:

عدد الرتشحات املقبولة التعينيالخطة املطلوبة

05وحدة الرصدمراقب االتصال السمعي و البرصي 

02مجلس الهيئة مقرر جلسات 

01وحدة األرشيف اإلداري مترصف يف الوثائق و األرشيف

08 خططاملجموع   العام

ــة  ــتثنائية إىل آلي ــة اس ــوء بصف ــري باللج ــمعي و الب ــال الس ــتقلة لاتص ــا املس ــة العلي ــت الهيئ ــام قام ك

ــايل: ــدول الت ــات الج ــا لبيان ــك طبق ــير وذل ــوان التس ــدة يف أع ــات املتأك ــض الحاجي ــة بع ــد لتغطي التعاق

طريقة التعاقدالعددالخطة

التعاقد ملدة محددة بعد القيام برتبص تكويني01عون إدارة

ويتــوزع األعــوان املبــارشون بالهيئــة العليــا املســتقلة لاتصــال الســمعي والبــري خــال ســنة 2018 حســب 

املهــام املوكولــة إليهــم كــام يــي: 

ــل 	  ــن العم ــري لتأم ــمعي والب ــال الس ــب االتص ــة مراق ــة بصف ــط خصوصي ــغلون خط ــا يش 32 عون

ــد.  ــدة الرص بوح

05 أعوان يشغلون خطط فنية وذلك باملصلحة الفرعية لإلعامية. 	 

25 عونا يشغلون خطط إدارية. 

08 أعوان يشغلون خطط خدماتية.  	 
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أمــا توزيــع األعــوان حســب الجنــس فيبــن أن نســبة اإلنــاث بلغــت 62 % مــن مجمــوع األعــوان كــام يبينــه 

ــدول التايل: الج

أمــا توزيــع األعــوان حســب األســاك خــال ســنة 2018 فيــرز ارتفــاع نســبة اإلطــارات )71 باملائــة( مقارنــة 

ــة مــن ذوي  ــة التــي تقتــي التعويــل عــى مــوارد بري ببقيــة األســاك وذلــك نظــرا لطبيعــة مهــام الهيئ

الكفــاءات واملســتوى التعليمــي العــايل.
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كــام ســعت الهيئــة لتغطيــة حاجياتهــا مــن الخــرات إىل االســتعانة بخــراء وكفــاءات يف املجــاالت القانونيــة 

واملاليــة والتقنيــة وذلــك يف إطــار عقــود إســداء خدمــات بلــغ عددهــا مثانيــة )08( عقــود خــال ســنة 2018 

تتعلــق باألعــامل التاليــة:

إنجاز تقرير حول املحتوى اإلعامي للمرفق العمومي.	 

تنشيط دورات تكوينية لفائدة مراقبي االتصال السمعي والبري حول املحاور التالية: 	 

حضور الطفل يف اإلعام   -

حضور الطفل يف اإلشهار.  -

رصد التعاطي اإلعامي مع موضوع الهجرة غر النظامية.  -

رصد الخطاب الديني يف املضامن اإلعامية السمعية والبرية.   -

متابعــة الرامــج واألنشــطة التــي ينظمهــا مركــز البحــوث والدراســات حــول وســائل اإلعــام والشــبكات 	 

االجتامعيــة 

متابعة تنفيذ برنامج دعم اإلذاعات الجمعيات.	 

التكوين:

أمــا عــى مســتوى التكويــن فقــد تــم تنظيــم دورات تكوينيــة لفائــدة أعــوان الهيئــة العليــا املســتقلة لاتصال 

الســمعي والبــري لتنميــة قدراتهــم يف اختصاصــات مرتبطــة مبجــال عملهــم شــملت جملــة مــن املحــاور 

عــى غــرار التــرف يف الشــؤون املاليــة واملحاســبية والتــرف االلكــروين يف الوثائــق والنفــاذ إىل املعلومــة 

وتقنيــات التحريــر وإعــداد التقاريــر ورصــد التعاطــي اإلعامــي ....

و قد توزعت الدورات التكوينية خال سنة 2018 بن األعوان حسب األساك عى النحو التايل 
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3.القسم الثالث: الترصف املايل

بلغــت ميزانيــة الهيئــة العليــا املســتقلة لاتصــال الســمعي و البــري ) منحــة الدولــة( خــال ســنة 2018 

مبلغــا قــدره  ثاثــة مليــون  ومائتــان وواحــد و أربعــون ألــف دينــار )3,241,000( مقابــل ثاثــة مليــون و 

ســتامئة وإثنــان وأربعــون ألــف دينــار خــال ســنة 2017 أي بنســبة تراجــع تســاوي 11 باملائــة وهــو مــا 

أثــر عــى االلتزامــات املحمولــة عــى الهيئــة خاصــة عــى مســتوى قســم التأجــر العمومــي  . ويبــن الرســم 

البيــاين التــايل تطــور حجــم ميزانيــة الهيئــة خــال الفــرة املراوحــة مــن ســنة 2013 إىل 2018.

و تتوزع ميزانية الهيئة العليا املستقلة لاتصال السمعي و البري لسنة 2018 عى النحو التايل :

ميزانية الترف: 3.191 م د	 

ميزانية التنمية :50  أد	 

 تولــت وزارة املاليــة ) الهيئــة العامــة للتــرف يف ميزانيــة الدولــة ( التخفيــض يف االعتــامدات املرصــودة للهيئــة لســنة 2018 مببلــغ 

قــدره 891.500  أد مقارنــة مبــا تــم االتفــاق عليــه يف جلســة التفــاوض بتاريــخ 27 ســبتمر 2017. وبنــاًء عــى ذلــك تولــت الهيئــة 

العليــا املســتقلة لاتصــال الســمعي والبــري بتاريــخ 08 نوفمــر 2017 مراســلة رئيــس الحكومــة ووزيــر املاليــة ورئيــس لجنــة املاليــة 

والتخطيــط والتنميــة مبجلــس نــواب الشــعب إلحاطتهــم بهــذا التــرف.
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1.2 - ميزانية الترصف :

بلغــت االعتــامدات املرســمة مليزانيــة التــرف لســنة 2018 مبلغــا قــدره 3,191 م د مقابــل 3,342م د خــال 

ســنة 2017 أي بنســبة تراجــع تقــدر بـــــــــــــــ .4.5 باملائــة. وتتــوزع ميزانيــة التــرف بــن األقســام كــام 

: يي

قسم التأجر العمومي: 2.008 م د 	 

قسم مصاريف التسير 1.135: م د 	 

قسم التدخل العمومي: 48 أد 	 

وقــد بلــغ إجــاميل نفقــات ميزانيــة التــرف خــال ســنة 2018 مــا قــدره ثاثــة مليــون ومثامنائــة وتســعة 

ــون  ــة ملي ــل ثاث ــام )3,879,022.409 د ( مقاب ــار و 409 ملي ــرون دين ــان وع ــار واثن ــف دين ــبعون أل وس

دينــار وثامثائــة  و خمســة  آالف وســتامئة وســبعة وتســعون دينــارا و869 مليــام )3,305697.869 د( خــال 

ســنة 2017 أي بزيــادة تقــدر بنســبة 17.3 باملائــة .
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و قــد بلــغ حجــم نفقــات قســم التأجــر العمومــي الــذي تحــوز عــى نســبة 72 باملائــة مــن نفقــات ميزانيــة 

ــبعامئة  ــا و س ــرون ألف ــد و ع ــة وواح ــار ومثامنائ ــوين دين ــدره ملي ــا ق ــنة 2018 مبلغ ــال س ــرف خ الت

وواحــد وخمســون دينــار و517 مليــام ) 2,821,751.517 د ( مقابــل مليــوين دينــار وأربعامئــة وتســعة آالف 

ــوزع نفقــات  ــام )2,409,615.679 د ( خــال ســنة 2017.  و تت ــارا و679 ملي وســتامئة وخمســة عــر دين

التأجــر بــن الفصــول طبقــا لبيانــات الجــدول التــايل :

   

بحساب الدينار

البيان
النفقات املنجزة خالل 

سنة 2017

النفقات املنجزة خالل 

سنة 2018 
الفارق

 40227,073 +507.361,028511.588,101تأجري رئيس وأعضاء الهيئة

424.590,393 +1.846.379,5832.270.696,976تأجري األعوان القارين

1.681,628 -55.875,06839.193,440تأجري األعوان املتعاقدين
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أمــا فيــام يتعلــق مبصاريــف التســير فقــد بلــغ إجــاميل النفقــات خــال ســنة 2018 مبلغــا قــدره تســعامئة 

وتســعة و تســعون ألفــا وســبعامئة ومثانيــة وعــرون دينــارا و806 مليــام )999.728,806  أد( مقابــل مبلــغ 

قــدره مثامنائــة ومثانيــة وخمســون ألفــا وســبعامئة ومثانــون دينــارا و190 مليــام) 858.780,190    أد ( خــال 

ســنة 2017 أي بنســبة ارتفــاع تقــدر  بــــ 16.4 باملائــة . و شــملت مصاريــف التســير أساســا النفقــات التالية:

بحساب الدينار

نسبة اإلنجاز النفقات املنجزةبيان النفقات

99.5 باملائة448,408,366األكرية و األداءات البلدية

87.2 باملائة21,208,925مصاريف التأمني

98.2 باملائة42,110,691مصاريف اإلعالمية

97.9 باملائة8,818,330نفقات استثنائية خالل فرتة االنتخابات

أمــا بالنســبة لقســم التدخــل العمومــي فقــد بلغــت النفقــات املنجــزة خــال ســنة 2018 خمســة و ســبعون 

ــا  ــون ألف ــبعة و ثاث ــل س ــام )75,542,000 د ( مقاب ــارا و500 ملي ــون دين ــان وأربع ــامئة وإثن ــا وخمس ألف

ــد  ــة . وق ــدر بــــ 102 باملائ ــاع تق ــبة ارتف ــنة 2017 أي بنس ــال س ــاران)37,302,000د ( خ ــة ودين وثامثائ

ــة: شــملت التدخــات النفقــات التالي

ــار )26.800 د( 	  ــة دين ــغ إجــاميل قــدره ســتة وعــرون ألفــا ومثامنائ ــة مببل دعــم اإلذاعــات الجمعياتي

ــايل: ــات الجــدول الت ــا لبيان ــة طبق مفصل

بحساب الدينار 

اإلذاعة الجمعياتية

بيان منح الدعم

املجموع منحة املوارد 

البرية
منحة اإلنتاج

منحة تطوير 

الجودة

1440014400إذاعة أمل 

480015006300إذاعة هنا القرصين 

120050015003200إذاعة صوت املناجم 

24005002900إذاعة نفزاوة أف أم 

228002500150026800 املجموع العام
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خــاص املســاهمة الســنوية للهيئــة العليــا املســتقلة لاتصــال الســمعي والبــري بالشــبكة اإلفريقيــة 	 

لهيئــات التعديــل اإلفريقيــة RIARC لســنة 2018 مببلــغ قــدره ثاثــة آالف وســبعامئة واثنــان وأربعــون 

دينــار و500 مليــام)3,742.500د(.

رصف منحــة الهيئــة لفائــدة الصنــدوق االجتامعــي مببلــغ قــدرة خمســة وأربعــون ألــف دينــار 	 

)45.000د(.

-2.2  ميزانية التنمية:

تبلــغ االعتــامدات املرســمة مليزانيــة التنميــة لســنة 2018 مبلغــا قــدره خمســون ألــف دينــار )برنامــج النظــام 

املعلومــايت( مقابــل ثامثائــة ألــف دينــار ســنة 2017 أي بتخفيــض قــدره مائتــان وخمســون ألــف دينــار )250 

أد( وبنســبة تراجــع تســاوي 83 باملائــة.

وقــد بلــغ إجــاميل النفقــات مليزانيــة التنميــة خــال ســنة 2018 مبلغــا قــدره خمســة وســتون ألفــا ومثانيــة 

دنانــرو491 مليــام )65,008.491 د( تــم تخصيصهــا لــراء معــدات إعاميــة مقابــل مائــة وخمســة وســبعون 

ألفــا وخمســامئة وأربعــة وثاثــون دينــارا و500 مليــام )175,534.500 د( أي بنســبة انخفــاض تقــدر بـــ 63 

باملائــة.

وتتوزع نفقات برنامج النظام املعلومايت خال سنة 2018 كام يي:

ــار  ــة وســتون دين ــة وثاث ــا ومائ ــون ألف ــة وثاث ــدره ثاث ــغ جمــي ق ــة مببل ــاء معــدات إعامي اقتن   

.)2020 لســنة   09 عــدد  استشــارة  مليام)طلــب  و580 

اقتنــاء نظــام محادثــة رقمــي مببلــغ جمــي قــدره واحــد وثاثــون ألفــا ومثامنائــة وأربعــة وأربعــون    
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دينــارا و911 مليــام )طلــب استشــارة عــدد 10 لســنة 2018(.

-3.2 النفقات املرسمة عى هبات خارجية:

ــة  ــة برامــج الراك ــا املســتقلة لاتصــال الســمعي والبــري خــال ســنة 2018 مواصل ــة العلي ــت الهيئ تول

ــج  ــه للرام ــم تخصيص ــايل ت ــم م ــا رصف دع ــم مبقتضاه ــي ت ــة والت ــامت دولي ــع منظ ــة م ــاون املرم والتع

ــة: التالي

                 بحساب الدينار 

موضوع اتفاقية الدعممبلغ الدعم الذي تم رصفهالجهة الداعمة

95.229.143املنظمة الدولية للفرنكوفونية

دعم الهيئة لتنظيم الندوة الدولية حول » تعديل 

وسائل اإلعالم أمام تطور استعامل شبكات التواصل 

االجتامعي يف الفرتات االنتخابية » أيام 17 و 18 

أكتوبر 2018

و قــد بلــغ إجــاميل النفقــات املنجــزة عــى الهبــات الخارجيــة خــال ســنة 2018 مبلغــا قــدره مائــة و تســعة 

و تســعون ألفــا و مائــة وســبعة دنانــر و71 مليــام موزعــة كــام يــي :

بحساب الدينار

املالحظات النفقات املنجزة الجهة الداعمة

 خالص مصاريف تنظيم الندوة

 الدولية حول " تعديل وسائل

 اإلعالم أمام تطور استعامل

 شبكات التواصل االجتامعي يف

 الفرتات االنتخابية " أيام 17 و

18 أكتوبر 2018

92,794.352
 نفقات مرسمة عى هبة املنظمة

الدولية للفرنكوفونية

 خالص دورات تكوينية لفائدة

أعوان الهيئة

 رصف القسط األول من

 مستحقات مكتب الدراسات

 املتعهد بإنجاز دليل إجراءات

الهيئة

58,585.920

 نفقات مرسمة عى هبة منظمة

املجتمع املفتوح

 اقتناء معدات إعالمية لفائدة

اإلذاعات الجمعياتية

 خالص مؤطرين لدورات تكوينية

لفائدة اإلذاعات الجمعياتية

30,034.832

 نفقات مرسمة عى هبة الوكالة

 السويرسية ) مروع اإلذاعات

)الجمعياتية
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 مصاريف طباعة تقرير حول

 االنتخابات

البلدية لسنة 2018

 خالص املكلف مبتابعة تنفيذ

 برنامج مركز البحوث والدراسات

 حول اإلعالم واالنتخابات

17,692.606

 نفقات مرسمة عى هبة الوكالة

 السويرسية )مركز البحوث

 والدراسات حول اإلعالم و

)االنتخابات
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4.القسم الرابع: الترصف املحاسبي

متتــّد الســنة املحاســبية للهيئــة العليــا املســتقلة لاتصــال الســمعي البــري مــن 01 جانفــي إىل 31 ديســمر 

ــا  ــّم مراجعته ــة وت ــل محاســب الهيئ ــة لســنة 2018 مــن قب ــم املالي ــم إعــداد القوائ ــد ت مــن كل ســنة. وق

واملصادقــة عليهــا مــن قبــل مراقــب الحســابات الــذي تــّم تعيينــه ملراقبــة حســابات الهيئــة لســنوات 2016 

و2017 و2018 طبقــا للراتيــب الجــاري بهــا العمــل. 

وقد بلغت قيمة اإليرادات خال سنة 2018 مبلغ 4,220,899 دينار مقسمة كاأليت:

رصيد منح استغال)املتأتية من ميزانية الدولة(  بعنوان سنة 2018 مقدرة بـــ 3,191,000 دينار.	 

حصص منح االستثامر املسجلة يف اإليرادات مببلغ 273,139 دينار.	 

رصيد األرباح العادية األخرى مببلغ 10,362دينار.	 

رصيد إيرادات مالية صافية 6,281 دينار.	 

تحويل األعباء 740,116 دينار.	 

وقــد وقــع تبويــب هــذه املــوارد يف القوائــم املاليــة لســنة 2018 تحــت عنــوان إيــرادات االســتغال، وفــق مــا 

تقتضيــه املعايــر املحاســبية املعتمدة.

و قد توزعت أعباء االستغال خال سنتي 2017 و2018، عى النحو املبن بالجدول املوايل:

بحساب الدينار

20172018البيان

مشرتيات مختلفة )مواد مكتبية ومحروقات

و معاليم ماء و كهرباء، إلخ..(
123.132,000155.081,000

2.446.376,0002.910.961,000أعباء األعوان )أجور و أعباء اجتامعية(

أعباء استغالل أخرى)أتعاب الوسطاء أكرية، 

استقبال وتنقالت وخدمات بريدية و بنكية(
568.859,000112.593,000

333.555,000274.426,000مخصصات االستهالك

3.471.922,0003.453.061,000املجموع
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املبادئ والطرق املحاسبّية:

املذكرة عدد :1 التقيد مبعاير املحاسبة 	 

ــا املســتقلة لاتصــال الســمعي والبــري للســنة املحاســبية  ــة العلي ــة للهيئ ــم املاليّ ــم إعــداد القوائ لقــد ت

ــة يف املختتم

31 ديســمر 2018 وفــق املعايــر املحاســبية املعتمــدة حاليــا، كــام نشــر إىل عــدم وجــود أي اختــاف ذي 

داللــة بــن املعايــر املحاســبية واملبــادئ التــي وقــع اعتامدهــا إلعــداد وتقديــم القوائــم املاليــة،

املذكرة عدد2: أسس القيس املعتمدة:	 

ــة  ــامد التكلف ــم اعت ــمر 2018 ت ــة يف 31 ديس ــبية املختتم ــنة املحاس ــة للس ــم املالي ــداد القوائ ــرض إع لغ

ــبة، ــا يف املحاس ــر م ــا عن ــد ألجله ــي يقي ــة الت ــد القيم ــة يف تحدي التاريخي

املذكرة عدد3: قواعد وطرق املحاسبة	 

ــال  ــتقلة لاتص ــا املس ــة العلي ــل الهيئ ــن قب ــتعملة م ــة املس ــر أهميّ ــبية األك ــرق املحاس ــد والط إن القواع

الســمعي والبــري تفّصــل كاآليت:

األصول غر املادية  -

ــة تتكــون مــن برامــج اإلعاميــة وغرهــا مــن العنــارص التــي ليــس  األصــول الغــر ماديــة املدرجــة باملوازن

لهــا جوهــر مــادي، والتــي تــم اقتناؤهــا أو إحداثهــا قصــد اســتعاملها ألكــر مــن فــرة محاســبية، وقــد تــم 

تســجيلها باملحاســبة حســب تكلفــة اقتنائهــا. ويقــع احتســاب االســتهاكات للرامــج اإلعاميــة وغرهــا مــن 

العنــارص غــر املاديــة بصفــة متســاوية وعــى مــدى ثــاث ســنوات،

منح االستغال  -

ــن خــال  ــات التســير م ــة إنجــاز نفق ــوىل الهيئ ــا، وتت ــح االســتغال خــال ســنة الحصــول عليه ــد من  تُقي

هــذا الحســاب، عــى أن تقيــد بقايــا منحــة االســتغال يف حســاب » عمليــات مخصوصــة مــع الدولة«ســواء 

كانــت دائنــة أم مدينــة تجنبــا لظهــور نتيجــة اســتغال ايجابيــة أو ســلبية، وتُفتــح الســنة املحاســبية املواليــة 

بالرصيــد الدائــن أو املديــن لحســاب منــح االســتغال،    

منح االستثامر  -

تُقيــد منــح االســتثامر خــال ســنة الحصــول عليهــا، وهــي منــح مخصصــة القتنــاء أصــول ثابتــة ماديــة أو غــر 

ماديــة، ويقــع اســتهاك هــذه املنــح، بالتــوازي مــع اســتهاكات األصــول الثابتــة املاديــة وغــر املاديــة التــي 

تــم متويلهــا جزئيــا أو كليــا باعتــامد هــذه املنــح.

ــغ ســنة 2017 قيمــة  ــارا يف حــن بل ــد منــح االســتغال يف ســنة 2018، 3,191,000,000 دين ــغ رصي وقــد بل

ــارا. 3,342,000,000 دين
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20182017البيان

3,191,000,0003,342,000,000منح استغالل بعنوان السنة الجارية

3,191,000,0003,342,000,000املجموع
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التوصيات 



125تقرير نشاط الهيئة لسنة 2018

الخامتة
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املالحق
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